
  
   )ATConf/6( العالمي السادس للنقل الجويجدول أعمال المؤتمر 

  )٢٠١٣مارس  ٢٢إلى  ١٨، یال(مونتر
    

  : استعراض شامل لالتجاهات والتطوراتمن جدول األعمال ١البند 
  التطورات في قطاع النقل الجوي والتطورات التي طرأت على اللوائح التنظیمیة ١-١

التــي طــرأت علــى اللــوائح  سیســتعرض المــؤتمر أهــم التطــورات فــي قطــاع النقــل الجــوي والتقــدم المحــرز فــي التغییــرات
. وسـیغطي هـذا ٢٠٠٣مـارس  ٢٩-٢٤التنظیمیة منذ انعقاد المؤتمر العالمي األخیر الخامس للنقل الجـوي، فـي الفتـرة 

البنــــد مجــــاالت مثــــل: تحالفــــات شــــركات الطیــــران وترتیبــــات التكتــــل والتعــــاون، والنمــــاذج المنخفضــــة التكــــالیف للنــــاقلین 
رار، وبعــض التحــدیات الرئیســیة التــي تواجــه قطــاع النقــل الجــویین، واقتصــادیات شــركات الطیــران وقــدرتها علــى االســتم

الجــوي (مثــل التــأثیر الســلبي لتقلــب أســعار الوقــود). وســُیقّیم المــؤتمر تــأثیر هــذه التطــورات علــى األســواق وعلــى عملیــة 
  تطور اللوائح.

  مجاالت أخرى ألعمال االیكاو قد ینجم عنها تأثیر اقتصادي ٢-١
المحــرز فــي مجــاالت أخــرى ألعمــال االیكــاو (مثــل ســالمة الطیــران واألمــن والبیئــة) ســیتلقى المــؤتمر تقــاریر عــن التقــدم 

  (مثل التمویل).  یةلوائح االقتصادالالتي قد تؤثر تأثیرا اقتصادیا على تطور النقل الجوي أو على تنظیم 

  وقت الحق. سیمهد هذا البند الطریق لبحث القضایا الرئیسیة والحلول الممكنة في: مالحظة األمانة العامة
  بحث القضایا الرئیسیة وٕاطار تنظیم اللوائح ذي الصلة  من جدول األعمال: ٢البند 

  دخول األسواق  ١-٢
وأساســا مــا یتجــاوز نطــاق الحــریتین الثالثــة والرابعــة، وتعزیــز المرونــة فیمــا  –سیشــمل هــذا البنــد تبــادل الحقــوق التجاریــة 

یخــص خــدمات الشــحن الجــوي كافـــة، وتحریــر جمیــع الخــدمات المســاعدة (مثـــل المناولــة األرضــیة)، والــنهج اإلقلیمیـــة 
والوصــــول إلــــى والمتعــــددة الجوانــــب، واالحتمــــاالت المتعلقــــة بالتعددیــــة؛ والمســــائل الخاصــــة بقــــدرات شــــركات الطیــــران 
  المطارات، بما في ذلك تخصیص الخانات الزمنیة لحركة الطائرات والقیود المتعلقة بالرحالت اللیلیة. 

كانــت هــذه مســألة أساســیة فــي تطــور النظــام العــالمي للنقــل الجــوي. وتعتبرهــا شــركات الطیــران وبعــض  مالحظــة األمانــة العامــة:
ائمــة أمــام المضــي بتغییــر اللــوائح، وتــدعو إلــى إعطــاء المزیــد مــن الحریــات لصــناعة العوائــق الرئیســیة التــي ال تــزال ق أحــدالــدول 

الطیــران وٕاعــداد اتفــاق متعــدد األطــراف یحــل محــل النظــام الثنــائي الســائد. ویمكــن أن تــؤدي دراســة القضــایا ذات الصــلة والحلــول 
ومـا إذا كـان المضـي فـي تطـویر الخیـارات مـن  الممكنة إلى استنتاجات أو توصیات بشأن السبل الكفیلة بتعزیـز دخـول األسـواق،

اتفاق متعدد الجوانب أو متعدد األطراف بشأن تبادل الحقوق التجاریة (بما فـي ذلـك خـدمات الشـحن الجـوي البحـت)، إعداد أجل 
  النضمام الدول إلیه، سیؤدي إلى حد كبیر إلى تحریر دخول األسواق تحریرا كبیرا.  اً على أن یكون االتفاق مفتوح

  علیهم السیطرةملكیة الناقلین الجویین و   ٢-٢
واالنتقـال بمـا یتجـاوز نطـاق  –شركات الطیران والترخیص لها  عینسیشمل هذا البند القضایا المتعلقة بتخفیف القواعد الخاصة بت

ــ الســیطرةشــرط الملكیــة و  وائح التنظیمیــة علــى المســتوى الــوطني؛ واالســتثمار األجنبــي فــي شــركات الطیــران الوطنیــة، وترتیبــات الل
  لتیسیر دخول شركات الطیران إلى أسواق رؤوس األموال الدولیة. 
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هذه واحدة من قضایا السـاعة التـي تـرتبط بشـكل وثیـق بمسـألة دخـول األسـواق، باإلضـافة إلـى ارتباطهـا  مالحظة األمانة العامة:
بموضوع سالمة الطیران. وینظر إلیها الكثیرون باعتبارها عائقا رئیسـیا آخـر یحـول دون إحـداث تغییـر فـي اللـوائح، وقیـدا ُیفـرض 

ت الصـلة، سـینظر المـؤتمر فـي إیجـاد السـبل العملیـة والفعالـة إلزالـة علـى تمویـل شـركات الطیـران. ومـن خـالل دراسـة القضـایا ذا
العوائــق الموجــودة، وٕاعــداد اســتنتاجات أو توصــیات بشــأن ســبل المضــي قــدما، بمــا فــي ذلــك تحســین مســتوى اســتخدام إرشــادات 

ف بشأن تیسیر دخـول شـركات والترخیص)، وٕاعداد اتفاق متعدد األطرا عیناالیكاو الحالیة (المعاییر الموصى بها فیما یخص الت
  الطیران إلى أسواق رؤوس األموال الدولیة.

  حمایة المستهلك  ٣-٢
 التنظیمیـةسیشمل هذا البند القضـایا المتعلقـة بحمایـة المسـتهلك، وحقـوق الركـاب الجـویین، ومـا یتصـل بـذلك مـن الـنُهج 

نقــل الجــوي واإلعســار المــالي لشــركات وممارســات قطــاع النقــل الجــوي (بمــا فــي ذلــك شــروط النقــل، والتزامــات قطــاع ال
  ُنهج التنظیمیة.  الأو اتساق  مواءمةالطیران)؛ وشفافیة التسعیر لدى شركات الطیران، وتطویر إرشادات االیكاو، و 

 هاشــهد التــي ةالخطیــر  تاالضــطراباكمــا ظهــر بجــالء مــن تــأثیر متزایــدة یكتســب هــذا الموضــوع أهمیــة  مالحظــة األمانــة العامــة:
أحـوال الطقـس واألزمـات االجتماعیـة السیاسـیة. غیـر أنـه ال توجـد حالیـا  صـعوبةفر الجـوي بسـبب الكـوارث الطبیعیـة، و مؤخرا الس

قواعــد عالمیــة فــي هــذا الصــدد. وسیســهم المــؤتمر فــي تحســین األوضــاع بواســطة النظــر فــي القضــایا ذات الصــلة والبحــث عــن 
اعـد أو التـدابیر ذات الصـلة، مـع تحـدیث إرشـادات االیكـاو ذات الصـلة، أو تنسیق القو  ومواءمةالحلول، بما في ذلك سبل تعزیز 

  وٕامكانیة إعداد مدونة سلوك عالمیة تستخدمها الدول ومقدمو خدمات النقل الجوي لدیها.
  المنافسة العادلة  ٤-٢

لطیران وتركیزه، سیشمل هذا الموضوع القضایا المتعلقة بتفادي الممارسات التنافسیة غیر المنصفة؛ وأثر توحید قطاع ا
  .قواعدوال قوانینالفي تطبیق  مواءمتهوتأثیر اللوائح االقتصادیة على قطاع شركات الطیران، و 

، فثمـة منافسـة متزایـدة بـین شـركات الطیـران (فیمـا بـین شـركات را لتأثیر السـوق علـى البیئـة التشـغیلیةنظ مالحظة األمانة العامة:
الطیران التقلیدیة والناقلین الجویین منخفضي التكلفة) وبین تحالفات شركات الطیران. وفي نفس الوقت فقد حدثت زیادة في تكتل 

ـــة شـــركات الطیـــران (مثـــل التحالفـــات وحـــاالت اإلدمـــاج) فـــي بعـــض األســـواق. ومـــا برحـــت مســـألة كیفیـــة ضـــ مان المنافســـة العادل
یتنـــافى فـــي بعـــض  للمنافســـة فـــي ظـــل النظـــام الثنـــائي األطـــراف ةالتقلیدیـــ المعالجـــةٕان و مهـــیمن تشـــكل قلقـــا. الوضـــع ال واســـتغالل

الحاالت، مع هدف سیاسة المنافسـة الحـالي. وسـیتناول المـؤتمر القضـایا ذات الصـلة ویبحـث إیجـاد حلـول ممكنـة علـى المسـتوى 
قواعـد أو ال وأقـوانین الأو االتسـاق فـي تطبیـق  ِ المواءمـةلك تطویر وتحدیث إرشـادات االیكـاو، وخیـارات تعزیـز العالمي، بما في ذ

وسیتناول المؤتمر أیضـا المسـائل المتعلقـة بـالحوافز المصـطنعة لـدخول األسـواق والخـروج  .فیما یخص المنافسة سیاسة الوطنیةال
  منها وزیادة الطاقة االستیعابیة.

  اتالضمان  ٥-٢
سیغطي هذا الموضوع القضایا المتصلة بالمشاركة المسـتدامة والفعالـة لجمیـع الـدول وال سـیما البلـدان النامیـة فـي النقـل 

  الجوي وتأمین الخدمات وتفادي اإلجراءات األحادیة الجانب التي تنال من النقل الجوي.
ي الــدولي إلـى الضـمانات نظــرا لتفـاوت مسـتویات تقــدم سیسـتمر االحتیــاج فـي عملیـة تحریــر النقـل الجـو مالحظـة األمانــة العامـة: 

الدول والقدرة التنافسیة لناقلیها الجویین، وال سیما بالنسبة للبلـدان النامیـة. وسیسـتعرض المـؤتمر الحالـة الراهنـة وٕارشـادات االیكـاو 
  القائمة ویوصي باإلجراء المالئم لتناول الشواغل واالحتیاجات ذات الصلة الخاصة بالدول.
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  النقل الجوي الدولي علىفرض الضرائب وغیر ذلك من الرسوم   ٦-٢

لجبایـــات المفروضـــة علـــى الطیـــران المـــدني، وأثـــر فـــرض وا الضـــرائبو  ســـیتناول هـــذا البنـــد القضـــایا المتعلقـــة بالرســـوم
النقل الجوي، وآثـار ذلـك بالنسـبة لسیاسـات االیكـاو علـى فـرض على تطور الضرائب أو الرسوم غیر المتعلقة بالطیران 

  الرسوم والضرائب. 

هنـاك حـاالت متزایـدة تفـرض الـدول فیهـا رسـوما علـى مقـدمي خـدمات النقـل الجـوي ومسـتخدمیها بشـتى مالحظة األمانـة العامـة: 
طة شركات الطیران أو مقدمي الخدمات، وقد الوسائل والطرق، وثمة اتجاه إلحالة هذه التكالیف إلى مستخدمي النقل الجوي بواس

أعربت الدول وقطاع الطیـران عـن شـواغل خطیـرة إزاء انتشـار هـذه الرسـوم والضـرائب وتأثیرهـا علـى تطـور النقـل الجـوي. وسـُیعد 
وقیمـة المؤتمر بمثابة منتدى عالمي لبحث هذه التطورات وأثرها على ذلك. وهناك أیضا حاجة إلى استعراض وتقییم مدى أهمیـة 

اسـتجابتها للتطـورات و سیاسات االیكاو الحالیة في مجال فرض الضرائب، وذلـك فـي ضـوء التطـورات األخیـرة، مـن أجـل مواكبتهـا 
للتغیــرات. ویمكــن أن ُیعـــد المــؤتمر اســـتنتاجات بشــأن الحاجـــة إلــى المضــي فـــي تنــاول هـــذه المســألة، والتـــدابیر الالزمــة لتحســـین 

  تحدیث هذه السیاسات بشأن فرض الضرائب في ضوء هذه التطورات.مستوى تنفیذ سیاسات االیكاو، و 

  اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة  ٧-٢
ســـُتعرض علـــى المـــؤتمر تقـــاریر عـــن الحالـــة المالیـــة للمطـــارات ومقـــدمي خـــدمات المالحـــة الجویـــة، وتنفیـــذ التوصـــیات 

، والنظـر فـي القضـایا ذات ٢٠٠٨ة المنعقد في عام الصادرة عن مؤتمر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجوی
(أي مـا یتعلـق بالسـالمة واألمـن والمراقبـة االقتصـادیة للمطـارات وخـدمات  التنظیمیـةمراقبـة أنشـطة الالصلة مثـل تمویـل 

  المالحة الجویة).
ساسـیة وٕادارتهـا، یشـكل المـؤتمر نظـرا الرتبـاط نمـو النقـل الجـوي أیضـا ارتباطـا وثیقـا بتطـور الهیاكـل األمالحظـة األمانـة العامـة: 

فرصــة ســانحة الســتعراض التقــدم المحــرز بشــأن تنفیــذ الــدول لتوصــیات مــؤتمر اقتصــادیات المطــارات وخــدمات المالحــة الجویــة 
  ذات الصلة والتي تكتسي أهمیة عامة. ىوتناول القضایا األخر 

  تنفیذ سیاسات االیكاو وٕارشاداتها  ٨-٢
وكفــاءة سیاســات وٕارشــادات االیكــاو الحالیــة بشــأن اللــوائح االقتصــادیة للنقــل الجــوي الــدولي، ســیتناول هــذا البنــد أهمیــة 

  وتطبیقها أو تنفیذها من جانب الدول والتدابیر المتخذة لتحسین مستوى الوضع السائد.

كـي تسـتخدمها الـدول.  أعدت االیكاو سیاسات وٕارشادات شاملة بشأن تنظیم لوائح النقل الجـوي وتحریـره مالحظة األمانة العامة:
هــذه ب المعرفــةوهكــذا، ال تتمثــل المشــكلة الرئیســیة فــي غیــاب سیاســات االیكــاو وٕارشــاداتها أو مــدى أهمیتهــا بــل تكُمـــن فــي عــدم 

السیاســات واإلرشــادات وتنفیــذها، وُیعــزى ذلــك فــي أغلــب األحیــان إلــى طبیعتهــا غیــر الملزمــة. والواقــع أن تحســین مســتوى تنفیــذ 
ات االیكــاو الحالیـــة سیســاعد علــى اإلســـراع فــي تحقیــق هــدف االیكـــاو المتمثــل فــي المســـاهمة نحــو إنشــاء بیئـــة سیاســات وٕارشــاد

تنظیمیة أفضل وأكثر تنسـیقا لتطـویر النقـل الجـوي. وسیسـتعرض المـؤتمر الوضـع ویوافـق علـى التـدابیر الممكنـة لتحسـین مسـتوى 
ا في ذلك دعوة الدول إلـى إدراج مبـادئ االیكـاو وسیاسـاتها وٕارشـاداتها تنفیذ إرشادات سیاسات االیكاو في مجال النقل الجوي، بم

  في تشریعاتها وقواعدها ولوائحها الوطنیة، وفي اتفاقات الخدمات الجویة.
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