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  فریق خبراء تنظیم النقل الجوي 
   االجتماع الحادي عشر

  ٢٠١٢ ویونی / حزیران ٨-٤ یالمونتر

  االجتماع تاریخ

  المدة  -١
إلــــى  ٤مــــن  یــــالمــــونترفــــي مقــــر االیكــــاو بالنقــــل الجــــوي تنظــــیم خبــــراء لفریــــق   االجتمــــاع الحــــادي عشــــرعقــــد ان  ١- ١
  .٢٠١٢  یونیوحزیران/  ٨
 ،إدارة النقـل الجـويبكلمـة ترحیـب. وقـدم مـدیر االجتمـاع النقل الجـوي زوا ایتوندي، رئیس لجنة ت السید انغلبر  افتتح  ٢- ١

  .ألمانة العامةأعضاء ا ،بوبكار دجیبو السید

  الحضور  -٢

منظمــات دولیــة. وفیمــا  ٥دولــة عضــوا و ٢٩مــن  ومستشــارونومنــاوبون ومراقبــون حضــر االجتمــاع أعضــاء   ١-٢
  یلي قائمة المشاركین.

  بلد الترشیح  الصفة  االسم
  أسترالیا  عضو  ستیفان بوتویكالسید 
  أسترالیا  مناوب  صمویل لوكاسالسید 
  البرازیل  مناوب  ریكاردو بیسنوتو كاتانانتالسید 

  البرازیل  استشاري  السید روجیریو تكسیرا كوامبرا
  البرازیل  استشاري  السید خوسیه باریتو دي أندراد نیتو

  البرازیل  استشاري  السید اندریه ایرتون دي ماسیدو ریبوساس
  كندا  عضو  مارك ریوالسید 

 كندا  مناوبة  السیدة ویندي آن جونز
 شیلي  عضو  یمس بندر روزاسالسید ج
  شیلي  مناوب  غیلرمو نوفوا السید

  شیلي  مناوب   ألفیرو لیسوا مونتالسید 
  الصین  عضو  السیدة لیانغ نان
  الصین  استشاري  السیدة شانغ زوان
  الصین  استشاري  السید دنغ شانیو
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  بلد الترشیح  الصفة  االسم
  مصر  عضو  خالد عبد المنعم عبده محمدالسید 

  مصر  استشاري  السید سمیر م. دسوقي
  فرنسا  عضو  السید فرانسوا تیولیر

  ألمانیا  مناوب  تیاس شوفلرالسیدة ما
 جمایكا  عضو  السیدة مارفا غوردن

  كینیا  عضو  بت ندیندا ماواكیوالسیدة 
  كینیا  استشاري  میرسي أوريالسیدة 
 هولندا  عضو  ونغیدي  سهانالسید 

 هولندا  مناوب  الدكتور جوروین موریتس
  نیجیریا  عضو  بیتر أمواریبن علوانيالسید 
  نیجیریا  مناوب  اویتوم فولوواكي أدغبسانالسید 
  بولندا  مناوب  ة أنا كولماسالسید

 االتحاد الروسي استشاري  باسلوخوف يیر الالسید ف
 جنوب أفریقیا عضو  بیجتشیبو السید 

  جنوب أفریقیا   استشاري  السیدة بیال سیتول
  اسبانیا  استشاري  ة أنا بیلین دي كاسترو رییروالسید

  سویسرا  عضو  السید مانویل كیلر
  سویسرا  استشاري  جونغوالسیدة لورانس فونتانا 

  المملكة المتحدة مناوب  سیمون نایتالسید 
  المتحدةاإلمارات العربیة  عضو  عبد اهللا یوسف الحسینيالسید 

  اإلمارات العربیة المتحدة   مناوب  السید راشد الكعبي
 اإلمارات العربیة المتحدة  استشاري  الیخاندرو بیرا السید 
  ج.ه. كیسرالسید 
  فونمایر كالریس كول ةالسید

  عضو
 عضو

  الوالیات المتحدة األمریكیة
 فنزویال

  

  الترشیح /منظمةبلد  مراقبونال
  لبانیاأ  فیلیكس باسيالسید 
  األرجنتین  جورج أ. غلسوالسید 
  النمسا  ة سیلفیبا جیریرالسید

  ایطالیإ  أنطونیو بارداروالسید 
  مالیزیا  لیم یونك هنغالسید 
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  الترشیح /منظمةبلد  مراقبونال
  لسعودیةاالمملكة العربیة   علي المغربيالسید 

  سنغافورة  السیدة مارغریت تان
 سنغافورة  السید فانسنت وو
  سنغافورة  السید نیكوال انجي
  سلوفینیا  السید ألوجز كرابز
  سلوفینیا  السید كلیمان فرجان

  المجلس الدولي للمطارات  دكتور رافائیل اشیفارن
  الدولي للمطاراتالمجلس   السید ایلیا لیوتوف
  منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة  السید اوجین هوافن

  اللجنة األوروبیة للطیران المدني  السیدة باتریسیا ریفردي
 االتحاد األوروبي  مات جرجليالسید 
 االتحاد األوروبي  بومبايالسید 
  اتحاد النقل الجوي الدولي  شایتن جین السید 
  اتحاد النقل الجوي الدولي  مایك كومبرالسید 

  المسؤولون واألمانة العامة  -٣

، العضـو مـن جنـوب أفریقیـا، رئیسـا لالجتمـاع والسـید هـانس دي یونـغ، بـیجتشـیبو السـید فریق الخبراء انتخب   ١-٣
  العضو من هولندا، نائبا للرئیس.

 ى. وتـولأمینـا لالجتمـاع، اتوالسیاسـ ، مسؤول النقل الجوي بقسـم التحلیـل االقتصـاديوانغ یوانزنغعمل السید   ٢-٣
، رئیســة قســم التحلیــل االقتصــادي والسیاســات، والســیدة ماجــدة بــولس والســید جولیــان دي الكامــارا ركــل مــن الســیدة نــرجس تیســی

  .ان والسید فیلیب فیالر توفیر ما یلزم من دعم ومساعدة ومشورةبیجوالسید لویس فونسیكا والسید فریدریك مالو والسید برنار 

  االختصاصات  -٤
  یلي:فیما الخبراء  فریق اختصاصاتكانت لجنة النقل الجوي لالیكاو قد حددت   ١-٤

سیضــطلع فریـــق خبــراء تنظـــیم النقــل الجـــوي بالمهـــام التالیــة لمســـاعدة األمانــة العامـــة فــي التحضـــیر للمـــؤتمر 
  وأنشطة المتابعة الخاصة به: (ATConf/6)العالمي السادس للنقل الجوي 

  ؛إعداد جدول أعمال المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي  )١

دراســة المســائل التــي ســینظر فیهــا المــؤتمر العــالمي الســادس للنقــل الجــوي بهــدف إعــداد مــا یناســب مــن   )٢
  إرشادات عامة أو ترتیبات تنظیمیة؛
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جــوي الــدولي بهــدف اســتعراض السیاســة العامــة والمــواد اإلرشــادیة الحالیــة لالیكــاو بشــأن تنظــیم النقــل ال  )٣
  جعلها مواكبة ومستجیبة لمتطلبات الدول المتعاقدة لدى االیكاو؛ 

   .أعمال المتابعة الضروریة للمؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي  )٤
المعنیــة ومــدى أهمیــة المشــاركة الفعالــة  األطــرافوعلــى فریــق الخبــراء أن یأخــذ فــي االعتبــار مصــالح جمیــع 

  تحقیق األهداف االستراتیجیة لالیكاو. كذاوالمستدامة بالنسبة للدول في النقل الجوي الدولي و 

  لعمااألجدول   -٥
  جدول أعمال االجتماع الذي تضمن البنود التالیة:النقل الجوي أقرت لجنة   ١-٥

  عملهاستعراض مهام فریق الخبراء وبرنامج   :١البند 
النظــــر فــــي المســــائل التــــي ســــیعالجها المــــؤتمر العــــالمي الســــادس للنقــــل الجــــوي، بمــــا فــــي ذلــــك اســــتعراض   :٢البند 

  االستنتاجات والتوصیات المتعلقة بها، وٕامكانیة وضع ترتیبات أو وثائق تنظیمیة جدیدة.
  دخول األسواق  :١-٢
  علیهم السیطرةالناقلین الجویین و ملكیة   :٢-٢
  المستهلكحمایة   :٣-٢
  المنافسة العادلة   :٤-٢
  الضمانات  :٥-٢
  النقل الجوي الدولي  علىفرض الضرائب وغیر ذلك من الرسوم   :٦-٢
  اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة  :٧-٢
  تنفیذ سیاسات االیكاو وٕارشاداتها  :٨-٢
  الجوي الدولي استعراض سیاسات االیكاو اإلرشادیة الحالیة بشأن تنظیم النقل    :٣البند 
  األعمال األخرى.    :٤البند 

  ترتیبات العمل  -٦
 واالنجلیزیـة والصـینیةة بالعربیـة یـخـدمات الترجمـة الفور جتمـاع الخبراء كهیئـة وحیـدة. وتـوفرت لال اجتمع فریق  ١-٦

تــرد أدنــاه و  والروســیة واالســبانیة.االنجلیزیــة والفرنســیة الصــینیة و ر التقریــر باللغــات العربیــة و صــدو  والفرنســیة والروســیة واالســبانیة.
  :الجتماعلتیحت عدت أو أقائمة بالوثائق التي أ

ورقة عمل/رقم الورقة 
  معلوماتال

بنود جدول 
  األعمال

  عنوان الورقة

WP/1  وبرنامج العمل  جدول األعمالاالختصاصات و   ١البند  
WP/2  ستعراض عام لمهام فریق الخبراء وأسالیب العمل ا  ١البند  
WP/1  لمحة عامة عن االتجاهات والتطورات  ٢البند  

  من جدول األعمال) ١-١(ورقة معلومات عن المؤتمر السادس للنقل الجوي، البند 
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ورقة عمل/رقم الورقة 
  معلوماتال

بنود جدول 
  األعمال

  عنوان الورقة

IP/2  مجاالت عمل االیكاو األخرى التي قد تكون لها تبعات اقتصادیة  ٢البند  
  األعمال)من جدول  ٢-١(ورقة معلومات عن المؤتمر السادس للنقل الجوي، البند 

IP/4  استعراض نتائج ندوة االیكاو حول النقل الجوي  ٢البند  
WP/3  تحریر دخول األسواق  ١-٢البند  
WP/12  آراء بشـــأن األدوار اإلضـــافیة التـــي قـــد تضـــطلع بهـــا االیكـــاو للـــدفع بتحریـــر دخـــول   ١-٢البند

  األسواق
  فقط)(مقدمة من العضو من اإلمارات العربیة المتحدة، باإلنجلیزیة 

WP/4  ص الخانات الزمنیة والقیود المفروضة على الطیران اللیليیتخص  ١-٢البند  
WP/5  تحریر ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم   ٢-٢البند  
WP/6  باإلنجلیزیة فقط( حمایة المستهلك  ٣-٢البند(  
WP/7  باإلنجلیزیة فقط( المنافسة الشریفة  ٤-٢البند(  
WP/8  النقل الجوي ضمانات التحریر التجاري لقطاع   ٥-٢البند  
WP/9  فرض الضرائب على النقل الجوي الدولي  ٦-٢البند    
IP/3  اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة  ٧-٢البند   

  من جدول األعمال) ٧-٢(ورقة معلومات حول المؤتمر السادس للنقل الجوي، البند 
WP/10 االیكاو وارشاداتها في مجال النقل الجويتطبیق سیاسات   ٨-٢البند  
WP/11  باإلنجلیزیة فقط( سیاسات االیكاو وارشاداتها بشأن تنظیم النقل الجوي الدولي  ٣البند(  

— — — — — — — — —  
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جدول األعمال من  ١البند تقریر عن  1-1  
 

  

  تعراض مهام فریق الخبراء وبرنامج عملهسا   :من جدول األعمال ١لبند ا

عمـــل وكـــذا مهامـــه وأســـالیب عملـــه اســـتنادا إلـــى ورقتـــي عمـــل العمـــال وبرنـــامج األاســـتعرض فریـــق الخبـــراء جـــدول  ١- ١
)WP/1  وWP/2ار الفریق إلى أنه بالنظر إلى األهداف التي یتوخاهـا المـؤتمر العـالمي السـادس للنقـل الجـوي وقصـر مدتـه نسـبیا، ش). وأ

فإن نجاحه یتوقف إلى حد كبیر على نوعیة ومتانة األعمـال التحضـیریة. وهـذه األعمـال سـتتوالها األمانـة العامـة بمسـاعدة فریـق الخبـراء 
وقتــا كافیــا الســتعراض الوثــائق قبــل إلعطــاء الــدول  ٢٠١٢الثــاني/نوفمبر  نمضــمونیة بحلــول تشــریوذلــك ســعیا إلــى اســتكمال األعمــال ال

  المؤتمر.
ینتهي  أنإلى أن العمل المتبقي والذي سیتم انجازه بالمراسلة ینبغي واعتبارا لإلطار الزمني هذا، أشار فریق الخبراء  ٢- ١

  عامة مهلة كافیة لوضع اللمسات األخیرة على وثائق المؤتمر.وذلك إلعطاء األمانة ال ٢٠١٢في أجل أقصاه أیلول/سبتمبر 
وٕاذ أحیط علما بجدول أعمال المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي، الذي اسـتند إلیـه جـدول أعمـال فریـق الخبـراء،  ٣- ١

لحـین االطـالع علـى نتـائج  مـؤتمر، الوصول إلى األسـواق، إلـى وقـت الحـق مـن فتـرة انعقـاد ال١- ٢تأخیر مناقشة البند قدم اقتراح مفاده 
المناقشة بشـأن بنـود أخـرى مثـل ملكیـة النـاقلین الجـویین ومـراقبتهم والمنافسـة الشـریفة، والتـي قـد تكـون ذات صـلة بموضـوع الوصـول إلـى 
ن األسـواق. وأبلـغ الفریــق بـأن المجلــس أقـر جــدول أعمـال المــؤتمر السـادس وبـأن المــؤتمر سـیكون فــي موقـف یمكنــه مـن اتخــاذ قـرار بشــأ

  أفضل السبل لسیر أعماله وفقا لجدول األعمال.

— — — — — — — — —   
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النظـر فـي المسـائل التـي سـیعالجها المـؤتمر العـالمي السـادس للنقـل الجـوي، بمـا فـي من جـدول األعمـال:  ٢البند 
ذلــك اســـتعراض االســـتنتاجات والتوصـــیات المتعلقـــة بهـــا، وٕامكانیـــة وضـــع ترتیبـــات أو 

    وثائق تنظیمیة جدیدة
مــن جــدول أعمــال المــؤتمر العــالمي الســادس هــو  ١الغــرض مــن البنــد فــي هــذا البنــد، الحــظ الفریــق أن لــدى النظــر  ١- ٢

قـدمت األمانـة العامـة المعلومـات أدنـاه عـن  ،الـدولي. وفـي هـذا السـیاقالنقـل الجـوي والتطورات العالمیة فـي مجـال استعراض االتجاهات 
  .كیفیة التحضیر لهذا البند

  )IP/1( — لمحة عن االتجاهات والتطورات في العالم
ول مـن جـد ١- ١، علـى خطتهـا إلعـداد وثـائق البنـد IP/1أطلعت األمانة العامة الفریق، من خالل ورقـة المعلومـات  ٢- ٢

علومـات، احـداهما حـول لمحـة عـن التطـورات الرئیسـیة فـي . وتعتزم األمانة العامة تحدیدا إعداد ورقتي مأعمال المؤتمر العالمي السادس
حـول اقتصـادیات شـركات الطیـران ومقومـات البقـاء لـدیها. وأشـار الفریـق إلـى أن العالم، والثانیة المجالین التنظیمي والصناعي في أرجاء 

تینـك الـورقتین هـو تهیئـة األرضـیة للمـؤتمر كـي ینظــر فیمـا بعـد فـي المسـائل الرئیسـیة والحلـول الممكنـة. وبهـذا الخصــوص، الغـرض مـن 
  العناصر الفاعلة في سلسلة قیم الطیران. كل نطاق تغطیة الورقتین كي تشمالیقترح فریق الخبراء توسیع 

  )IP/2( — ةاقتصادی األخرى التي قد تكون لها تبعات مجاالت عمل االیكاو
مـن جـدول أعمـال  ٢- ١، معلومات عن خطتها إلعداد وثائق البنـد IP/2قدمت األمانة العامة، في ورقة المعلومات  ٣- ٢

تخطــط إلعــداد تقــاریر حــول التقــدم الــذي أحرزتــه المنظمــة فــي معالجــة العامــة المــؤتمر العــالمي الســادس. وأشــار الفریــق إلــى أن األمانــة 
لثاني عشر للمالحة الجویة، الـذي سـینعقد مـن السالمة الناشئة عن التحریر االقتصادي، وال سیما حول نتائج المؤتمر ا وأمسائل األمن 

). ومــن المتوقــع أن تصــدر ٢٠١٢ســبتمبر  ١٤- ١٢(ونتــائج المــؤتمر الرفیــع المســتوى بشــأن أمــن الطیــران  ٢٠١٢نــوفمبر   ٣٠إلــى  ١٩
ة. ومـن عن المؤتمرین توصیات مهمة، كل في مجال اختصاصه، قد تكون لبعضها آثار اقتصادیة، مثـل تمویـل وظـائف مراقبـة السـالم

الورقات األخرى التي تعتزم األمانة العامة إعدادها، ورقـة تتصـل بعمـل االیكـاو فـي مجـال البیئـة. وأشـار فریـق الخبـراء إلـى أنـه مـن غیـر 
، إطـارا للتـدابیر القائمـة علـى آلیـات السـوق، قـد تكـون لـه تبعـات كبیـرة علـى الـدول والقطـاع، ٢٠١٢المتوقع أن تُنهي االیكاو، في أواخر 

  ا على سیاسات وٕارشادات االیكاو الساریة في مجال التنظیم االقتصادي.وكذ

  )IP/4( — النقل الجوياستعراض نتائج ندوة االیكاو حول 
، ٢٠١٢النقل الجوي، المعقودة في أبریـل ، معلومات بشأن ندوة االیكاو حول IP/4قدمت األمانة العامة، في الورقة  ٤- ٢

ن النـدوة تناولـت، فـي جملـة أمـور، مواضـیع سـیعالجها المـؤتمر العـالمي السـادس، فـإن جمعیة أبحاث النقل الجـوي. وحیـث إ بالشراكة مع
  فریق الخبراء استفاد من مناقشات الندوة واستنتاجاتها للنظر في المسائل ذات الصلة تحضیرا للمؤتمر.

. وأدلــى بتعلیـق حــول مسـألة وقــود الطــائرات IP/4الورقـة والحـظ فریــق الخبـراء، مــع االهتمـام، المعلومــات الـواردة فــي  ٥- ٢
مـن منظـور عـالمي. وُأدلـي أیضـا النفاثة، التي نوقشت في الندوة. وأحـاط الفریـق علمـا بـاقتراح مفـاده أن هـذه المسـألة قـد یتعـین معالجتهـا 

أن هــذه المســألة طرحــت فــي النــدوة دون بتعلیقــات بشــأن إعــداد ملحــق جدیــد التفاقیــة شــیكاغو یتنــاول قضــایا النقــل الجــوي. وأشــیر إلــى 
االقتــراح المتصــل بالتنمیــة االقتصــادیة للنقــل هــذا الــدخول فــي تفاصــیلها وأن هنــاك حاجــة إلــى مزیــد مــن الدراســة الدقیقــة لــدى النظــر فــي 

سـات وٕارشـادات من جدول أعماله، الخاص بتنفیذ سیا ٨- ٢الجوي. ووافق فریق الخبراء على النظر أكثر في هذا الموضوع ضمن البند 
  االیكاو. 

— — — — — — — — —  
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  الوصول إلى األسواق:  ١-٢
  )WP/3( — تحریر دخول األسواق

  )WP/12( — آراء بشأن أدوار إضافیة تؤدیها االیكاو للدفع بتحریر النقل الجوي

 مقدمة ١- ١- ٢

، التي قدمتها األمانة العامة وورقة العمل WP/3نظر فریق الخبراء في هذا الموضوع باالستناد إلى ورقة العمل  ١-١- ١- ٢
WP/12 .المقدمة من عضو اإلمارات العربیة المتحدة 

، قدمت األمانة العامة معلومات عن التطورات الكبرى في مجال رفع الضوابط عن حقوق WP/3في الورقة  ٢-١- ١- ٢
لصلة، وذلك منذ انعقاد المؤتمر الحركة وخدمات الشحن الجوي وكذا عن أعمال االیكاو وٕارشادات السیاسة العامة ذات ا

. والحظ الفریق ما أحرز من تقدم وكون النهج الثنائي یظل األداة الرئیسیة التي ٢٠٠٣العالمي الخامس للنقل الجوي في عام 
 تستخدمها الدول في تبادل حقوق دخول األسواق.

تجاوز النهج الثنائي. ومن السبل تناقش الورقة الخیارات لمزید من التحریر، مع التركیز على السبل الممكنة ل ٣-١- ١- ٢
متعدد األطراف للنقل المقترحة: بذل مزید من الجهود لنشر الوعي بإرشادات السیاسة العامة لالیكاو وتطبیقها؛ صیاغة اتفاق 

 راغبةجهات للخدمات الجویة، تنظم إلیه في مرحلة أولى "الدول الالواألهم، إعداد اتفاق متعدد األطراف أو  الجوي خصیصا.
 خرى عندما تكون جاهزة.والمستعدة"، وتلحق بها أ

لمحة عن تجربة بالده في تحریر النقل الجوي ، WP/12وقدم العضو من اإلمارات العربیة المتحدة، في الورقة  ٤-١- ١- ٢
نقل وما ترتب عنه من فوائد. واقترحت الورقة كذلك أن تنظر االیكاو في اإلجراءات التالیة: أ) الترویج للتصدیق على اتفاق ال

مواصلة   ؛ ب) إعداد اتفاق متعدد األطراف أوفى لتحریر خدمات الشحن والركاب على السواء؛ ج)١٩٤٤الجوي الدولي لعام 
وضع سیاسات ومواد إرشادیة للدول؛ د) إعداد مؤشر یتیح المقارنة بین الدول األعضاء في االیكاو من حیث مستوى التقدم 

 المحرز في مجال التحریر.

 المناقشة  ٢- ١- ٢

. وحدد الفریق في المناقشات الالحقة، WP/12و WP/3بالمعلومات الواردة في ورقتي العمل  اعلمفریق ال أحاط ١-٢- ١- ٢
والثاني  عي لدى بعض الدول بمزایا التحریر.تلك العوامل انعدام الو أول عدة عوامل تعوق تحریر الدخول إلى األسواق. ومن 
، وٕان كانت األدوات متاحة لها. ویتمثل العامل الثالث في كون بعض هو عدم توافر اإلرادة السیاسیة لدى بعض الحكومات

بأن الظروف االقتصادیة غیر المؤاتیة شركات الطیران مارست نفوذها لدى حكوماتها التخاذ مواقف أكثر حمائیة. ولوحظ أیضا 
 حالیا في بعض الدول والمناطق قد تشكل عامال مؤثرا في بلورة المواقف من التحریر.

النظر في السبل المقترحة للمضي قدما، الحظ الفریق بأن عددا أكبر من الدول اعتمدت نهج التحریر ولدى  ٢-٢- ١- ٢
 حیث ز تقدم أیضا على الصعید اإلقلیميحر وأن هناك تزایدا في عدد اتفاقات الخدمات الجویة التي تمنح حقوقا غیر مقیدة. وأُ 

الجوي. وتتحسن آفاق النهج الثنائي إزاء تحریر الوصول إلى  النقلاعتمدت الدول في عدة مناطق برامج إقلیمیة لتحریر 
  .في تحریر ولوج األسواق متعدد األطرافهج أن معظم الدول ال تزال تعتمد النبالرغم من  األسواق
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بغرض  حصراً وأعرب عن قدر من التأیید لالقتراح القاضي بإعداد اتفاق متعدد األطراف أو الجهات للشحن  ٣-٢- ١- ٢
. لكن تمت اإلشارة إلى ضرورة النظر، على النحو المناسب، في إمكانیة تأثیر اتفاق للشحن الخالص من لتحریراإلسراع بوتیرة ا
   على الخدمات المشتركة أو تعریضها للتمییز. اً هذا القبیل، سلب

لتأیید وفیما یتصل باقتراح إعداد اتفاق متعدد األطراف أو الجهات لتبادل الحقوق التجاریة، وٕاذ الحظ الفریق ا ٤-٢- ١- ٢
الذي حظى به هذا النهج، اتفق على أنه سیكون من المفید والضروري، قبل عرض هذا االقتراح على المؤتمر السادس للنقل 
الجوي، استطالع آراء الدول األعضاء لقیاس مدى اهتمامها بهذا النهج. ووافق الفریق أیضا على أن یشمل المسح آراء الدول 

  بشأن الشحن الجوي المقترح.بشأن االتفاق المتعدد األطراف 

بشأن الخدمات الجویة الحظ الفریق مع االرتیاح الفائدة التي ستجنیها الدول من مؤتمر االیكاو للتفاوض  ٥-٢- ١- ٢
ووافق على أن تواصل االیكاو توفیر هذه التسهیالت والخدمة، وعلى تشجیع الدول على استخدامها لیس فحسب ألغراض 

 للمحادثات المتعددة األطراف والجهات.المفاوضات الثنائیة وٕانما أیضا 

. وارتأى عدد من أعضاء الفریق أن اتفاق WP/12أحاط الفریق علما باإلجراءات المقترحة في ورقة العمل  ٦-٢- ١- ٢
یتضمن عددا من األحكام لن تفي باألغراض الراهنة المتوخاة من تحریر النقل الجوي، وبالتالي  ١٩٤٤النقل الجوي الدولي لعام 

  حاجة إلى جهود إضافیة لمواصلة تلك اإلجراءات.فلیست هناك 

وانقسمت اآلراء حول فكرة وضع مؤشر أو مؤشرات لتقییم درجة تحریر دخول األسواق في الدول. فقد أید  ٧-٢- ١- ٢
اآلخرون في قیمة وكلفة إعداد تلك المؤشرات وصونها. وبالنظر إلى الفوائد المحتملة لهذا  كالبعض بقوة االقتراح في حین شك

هذه المهمة. ولهذا الغرض، ب االضطالعر أو المؤشرات في تیسیر التحریر، وافق الفریق على أن تنظر األمانة العامة في المؤش
    أن تستفید من تجارب منظمات أو دول أخرى في هذا المجال.أوحي بأنه بوسع األمانة العامة 

النقل الجوي، لدول والمناطق في تحریر حظي االقتراح القاضي بأن تجري االیكاو دراسات حالة بشأن تجارب ا ٨-٢- ١- ٢
المعلومات سیفید الدول في عملیة التحریر. وعرض بعض أعضاء الفریق مد األمانة العامة بتأیید واسع. وارتأى بأن تبادل هذه 

 بمعلومات عن تجاربهم الوطنیة أو اإلقلیمیة.

بشأن موضوع استئجار الطائرات ودارت مناقشة حول اقتراح آخر یقضي بأن تعد االیكاو إرشادات إضافیة  ٩-٢- ١- ٢
تساعد في توضیح واجبات األطراف في ترتیب االیجار ودور الحكومات المعنیة. وٕاذ اطلع الفریق على المعلومات األساسیة 

ن هناك إرشادات أعدتها االیكاو من قبل بشأن استئجار الطائرات، اتفق على أن تتأكد ي قدمها صاحب االقتراح وحیث إالت
 عامة من وجود حاجة إلى إرشادات إضافیة بشأن استئجار الطائرات ألداء مهام حكومیة. األمانة ال

 االستنتاجات ٣- ١- ٢

 المناقشات:و  مستندًا إلى الوثائقإلى االستنتاجات التالیة، فریق الخبراء  توصل ١-٣- ١- ٢

 سیاسة تحریر الدخول إلى األسواق. منذ المؤتمر الخامس للنقل الجوي، تبنى عدد متزاید من الدول  )أ 
عدد أكبر  واعتمد .یدعو إلى مزید من الحریات التجاریة والمرونة التنظیمیةالنقل الجوي یزال قطاع  الو 

  من المناطق برامج أقالیمیة، بما في ذلك تعهدات بفتح األسواق.
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بینما یتصاعد الزخم نحو زیادة فتح األسواق أو إتاحة الدخول إلیها بشكل كامل، ال تزال بعض الدول   )ب 
تجاوز النهج الثنائي نحو اتفاقات متعددة األطراف لتبادل حقوق في فتح أسواقها بشكل كامل أو تتردد في 

الحركة. ومن العوامل التي تعوق تحریر األسواق انعدام الوعي أو الثقة بمزایا التحریر، وعدم توافر اإلرادة 
ران على القرارات التي السیاسة لدى بعض الحكومات، وكذا، في حاالت معینة، تأثیر بعض شركات الطی

 تتخذها الحكومات. 

وفي انتظار ایجاد بدیل مقبول عالمیا، یظل النهج الثنائي األداة األساسیة التي تستخدمها معظم الدول   )ج 
ولكن هناك حاجة إلى تحدیث البنیة التنظیمیة الدولي. النقل الجوي في تبادل الحقوق التجاریة في 

العالمیة، من جانب دوائر الطیران، لتحقیق مزید من الكفاءة واالستدامة للنقل الدولي. وفي هذا الصدد، 
ینبغي لالیكاو أن تواصل أداء دور رئیسي في وضع إرشادات السیاسة العامة، واتخاذ اإلجراءات 

ومتابعة السعي إلى تحقیق تعددیة األطراف في تبادل الحقوق  الملموسة لتیسیر تطویر التنظیمات،
 التجاریة.

لقد أثبت مؤتمر االیكاو للمفاوضات بشأن الخدمات الجویة جدواه كمنتدى للدول لتعزیز كفاءة   )د 
المفاوضات بشأن الخدمات الجویة وفسح المجال لمزید من التحریر. وینبغي تشجیع الدول على استخدام 

 مفاوضات المتعددة األطراف أو الجهات.هذا المنتدى لل

 كانت هناك حاجة إلى ول إلى األسواق صالحة ومجدیة وٕانالدخال تزال إرشادات االیكاو بشأن تحریر   )ه 
بذل مزید من الجهود لتطبیقها. عالوة على ذلك، یتعین على االیكاو أن تستمر في تحدیث ارشاداتها في 

 األوضاع وتفي بمتطلبات الدول وأصحاب المصلحة. مجال السیاسة العامة وجعلها تواكب تغیر

  التوصیات ٤- ١- ٢

  نظر الفریق في التوصیات المقترحة واتفق على ما یلي: ١-٤- ١- ٢

ینبغي أن تتخذ االیكاو تدابیر أكثر صرامة للترویج لسیاساتها وارشاداتها بشأن تنظیم النقل الجوي الدولي   )أ 
    ؛وتحریره وتیسیر عملیة التحریر ومساعدة الدول فیها

اتفاقات متعددة األطراف أو الجهات، بشأن إعداد  WP/3 وبخصوص االقتراحات المقدمة في ورقة العمل  )ب 
لتحریر خدمات الشحن الجوي الخالص تحدیدا، وفیما یتصل بوضع اتفاق متعدد األطراف أو الجهات 

الدول قبل عرض  بشأن تبادل الحقوق التجاریة، ینبغي لألمانة العامة لالیكاو أن تجري استقصاًء آلراء
 المقترحات على المؤتمر السادس للنظر فیها؛

 سیر عملیة التحریر ومساعدة الدول فیها، وذلكیینبغي أن تنظر االیكاو في وضع إرشادات إضافیة لت  )ج 
ارب الدول في مجال تحریر النقل الجوي، ودراسة جدوى وضع من قبیل إعداد دراسات حالة عن تج

إرشادات  لتأكد مما إذا كانت هناك حاجة إلىاألسواق من جانب الدول، وامؤشرات على تحریر ولوج 
   فیما یتعلق بالوظائف الحكومیة. ،إضافیة بشأن استئجار الطائرات
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  )WP/4( — تخصیص الخانات الزمنیة والقیود المفروضة على الطیران اللیلي

 مقدمة ال ٥- ١- ٢

، معلومات عن الوضع WP/4فیما یتصل بتخصیص الخانات الزمنیة، قدمت األمانة العامة، في ورقة العمل  ١-٥- ١- ٢
الراهن وبعض التطورات الرئیسیة الحدیثة. وتضمنت الورقة أیضا وصفا للعمل الذي أنجزته االیكاو في هذا الصدد، بما في 

 تألحكام الثنائیة النموذجیة التي یمكن أن تستخدمها الدول. وخلصذلك اإلرشادات التي أعدتها، وال سیما الخیارات الثالثة ل
الورقة إلى ضرورة االعتراف بالصعوبات التي تواجهها الدول المعنیة (على مستوى الطلب والعرض) وبذل جهود من أجل حلها 

سبیل ویتمثل أفضل  .جمیعحیثما أمكن. ولكن بالنظر إلى الطابع المحلي للمشكلة، سیكون من الصعب ایجاد حلول صالحة لل
  لمعالجة هذه المشكلة في استخدام آلیات التشاور وتسویة النزاعات، المتاحة للدول المعنیة.

عن  معلومات WP/4مسألة القیود على الطیران لیال (أو حظر الطیران لیال)، قدمت ورقة العمل  صوبخصو  ٢-٥- ١- ٢
على عملیات الشحن. وتضمنت أیضا معلومات عما قامت به الوضع الراهن وناقشت آثار أو تبعات تلك القیود، وال سیما 

االیكاو للتصدي لهذه المشكلة، بما في ذلك إصدار إرشادات بشأن "النهج المتوازن" إزاء إدارة الضجیج. وخلصت الورقة إلى أنه 
على الطیران لیال، فإنه  بالنظر إلى وجود عوامل داخلیة عدة (تتجاوز أحیانا الطیران المدني) تؤثر على القرار بفرض الحظر

سیكون من الصعب اقتراح حل لجمیع الحاالت. ویكمن النهج العملي في قیام الدول بمعالجة الصعوبات عبر آلیة للتشاور وحل 
 النزاعات بین األطراف المعنیة.

 المناقشة ٦- ١- ٢

ق أوسع، یشمل أثناء مناقشة موضوع تخصیص الخانات الزمنیة، اتفق الفریق على دراسة هذه المسألة في سیا ١-٦- ١- ٢
جمیع الجهات الفاعلة في سلسلة قیم الطیران (شركات الطیران والمطارات ومقدمو خدمات المالحة الجویة، وغیرها) والطاقة 

ثر األالنقل الجوي و عن استدامة  لهیاكل األساسیة في جمیع أرجاء العالم، فضالً والصعوبات التي تواجهها ااالستیعابیة 
سیكون فیما یتصل بمعالجة هذه المسألة، ارتأى أنه ٕاذ الحظ الفریق تقییم الوضع وٕارشادات االیكاو االقتصادي. و -االجتماعي

من المفید أن ینظر المؤتمر السادس في المسألة إذا استطاعت األمانة العامة، بمساعدة الدول والشركاء الصناعیین، أن توفر 
ونظام إدارة الحركة الجویة. ومن شأن هذه  ة للمطارات حالیا ومستقبالً ستیعابیبیانات وتوقعات فیما یتصل بمحدودیة الطاقة اال

المعلومات أن تساعد المؤتمر والدول على أن تأخذ في الحسبان الوضع فیما یتصل بالطاقة االستیعابیة في الحاضر وعلى 
  المدى الطویل.

ق المكتسبة في نظام تخصیص وأحاط الفریق علما بالشواغل التي أثارها بعض األعضاء إزاء مسألة الحقو  ٢-٦- ١- ٢
الخانات الزمنیة وأثرها المحتمل على ولوج األسواق، فضال عن التوضیح الذي قدمه المراقب عن اتحاد النقل الجوي الدولي 
(أیاتا) بأن الغرض من نظام أیاتا لتخصیص الخانات الزمنیة والمطبق على نطاق واسع هو ایجاد أفضل الوسائل كفاءة 

ت الزمنیة في مطارات ذات طاقة استیعابیة محدودة. والحظ الفریق أیضا الرأي القائل بأن المطارات تسعى إلى الستخدام الخانا
  لعب دور في عملیة تخصیص الخانات الزمنیة من خالل المشاركة.

قترح من االتحاد األوروبي بخصوص بشأن التنظیم الم WP/4وفیما یتصل بالمعلومات الواردة في الورقة  ٣-٦- ١- ٢
الخانات الزمنیة بما في ذلك االتجار بالخانات الزمنیة، الحظ الفریق المعلومات المحدثة التي قدمها المراقب عن تخصیص 

في  تجارسحب االقتراح الخاص باالاالتحاد األوروبي بشأن تطور عملیة إصدار القواعد في االتحاد األوروبي، ومن ذلك 
الخانات الزمنیة، حیث أفاد المراقب أن التنظیم المقترح الخاص بتخصیص الخانات الزمنیة سیوضع في صیغته النهائیة في 

 .٢٠١٢  نهایة
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واتفق، كما هو  WP/4المعلومات الواردة في الورقة  ولدى النظر في موضوع تقیید الطیران لیال، الحظ الفریق ٤-٦- ١- ٢
  د.تقییال هذا منیة، على ضرورة تقدیم صورة شاملة عن أسبابالشأن بالنسبة لتخصیص الخانات الز 

كان هناك تأیید للرأي القائل بأن التحسینات في تكنولوجیا التخفیف من ضجیج الطائرات قلصت إلى حد بعید  ٥-٦- ١- ٢
كل من الحاجة إلى حظر الطیران لیال، وبأن رفع هذه القیود سیحسن كثیرا من فرص ولوج األسواق والتخفیف من حدة مشا

تخصیص الخانات الزمنیة ویسهم في التنمیة االقتصادیة والتجارة. وفي ذات الوقت، جرى التسلیم بأن عوامل عدة تدخل في 
 قرار حظر الطیران لیال وأنه من الصعب التوصل إلى حل یناسب الجمیع.

ي اعدته االیكاو بشأن اتفق الفریق على أنه ینبغي أن تعالج الدول هذه المسألة باستخدام النهج المتوازن الذ ٦-٦- ١- ٢
  إدارة الضجیج، وكذا آلیات التشاور وتسویة النزاعات المتاحة.

وتیسیرا للنظر في المسألتین من جانب المؤتمر السادس، وافق الفریق على عرض االستنتاجات والتوصیات  ٧-٦- ١- ٢
 و المبین أدناه.المتصلة بتخصیص الخانات الزمنیة منفصلة عن تلك المتعلقة بتقیید الطیران لیال، على النح

 تخصیص الخانات الزمنیة

 االستنتاجات ٧- ١- ٢

 إلى الوثائق والمناقشات: الیة، مستنداً تإلى االستنتاجات الفریق ال توصل ١-٧- ١- ٢

ینبغـــي أن تـــولي الـــدول االعتبـــار الواجـــب للقیـــود الناجمـــة عـــن الطاقـــة االســـتیعابیة للمطـــارات وٕادارة   )أ 
الطویــل لنمــو الحركــة ألغــراض التخطــیط للقــدرة الحركــة الجویــة، وال ســیما االحتیاجــات علــى المــدى 

 األساسیة وتطویرها. لهیاكلاالستیعابیة ل

مسألة تخصیص الخانات الزمنیـة تـرتبط بحـاالت محلیـة محـددة، ولكنهـا تـؤثر علـى دخـول األسـواق   )ب 
، مــن الــدول األخــرى. وٕاذ تواصــل الحركــة الجویــة نموهــاانطالقــًا الجویــة الدولیــة وتشــغیل الخــدمات 

نــه مــن غیــر المحتمــل التوصــل إلــى حلــول صــالحة للجمیــع، هــذه المســألة مطروحــة. وحیــث إتظــل 
لتأثیر السـلبي علـى الخـدمات ار الواجب لشواغل الدول األخرى ولیتعین على الدول أن تولي االعتب

  الجویة وأن تبذل أقصى الجهود، حیثما أمكن، لحل هذه المشكلة.

مناســبة كـــي ص الخانــات الزمنیـــة ووضــعت إرشـــادات ة تخصــیمســـألتناولــت االیكــاو بشـــكل مكثــف   )ج 
تستخدمها الدول. وحیث إن الوضع یختلف من دولة إلى أخرى ومـن مطـار إلـى آخـر، فـإن أفضـل 

مع مراعـاة التزاماتهـا في التشاور بین األطراف المعنیة طریقة عملیة لتجاوز صعوبات معینة تكمن 
ــــة واإلقلیمیــــة المنطبقــــة ومصــــالح جمیــــع بموجــــب االتفاقــــات الدولیــــة ذات الصــــلة، والقواعــــد ا لوطنی

  األطراف المعنیة.

وینبغي أن تواصل االیكاو رصد الحالـة وكـذا ممارسـات الـدول لـدى معالجـة هـذه المسـألة، والتوعیـة   )د 
بإرشاداتها الخاصـة بالسیاسـة العامـة وتشـجیع الـدول علـى تطبیقهـا. وینبغـي لالیكـاو أیضـا أن تبقـى 

 ات هامة وعلى تجارب بعضها البعض في معالجة هذه المسألة.الدول على اطالع بأي تطور 
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 ةالتوصی ٨- ١- ٢

  التالیة: على التوصیةالفریق إثر المناقشات، اتفق  ١-٨- ١- ٢

المؤتمر بالقیود ذات الصلة بالطاقة االستیعابیة إلدارة الحركة الجویة ي أن تبلغ األمانة العامة ینبغ ١-١-٨- ١- ٢
 .ومستقبالً  والمطارات، حاضراً 

  الطیران اللیلي  تقیید

 االستنتاجات ٩- ١- ٢

  توصل الفریق إلى االستنتاجات التالیة، مستندا إلى الوثائق والمناقشات: ١-٩- ١- ٢

مسألة تخصیص الخانات الزمنیـة تـرتبط بحـاالت محلیـة محـددة، ولكنهـا تـؤثر علـى دخـول األسـواق   )أ 
جویــة نموهــا، مــن الــدول األخــرى. وٕاذ تواصــل الحركــة الانطالقــًا وتشــغیل الخــدمات الجویــة الدولیــة 

تظــل هــذه المســألة مطروحــة. وحیــث إنــه مــن غیــر المحتمــل التوصــل إلــى حلــول صــالحة للجمیــع، 
تــأثیر الســلبي علــى الخــدمات الواجــب لشــواغل الــدول األخــرى، ولل ینبغــي للــدول أن تــولي االعتبــار

 الجویة وأن تبذل أقصى الجهود، حیثما أمكن، لحل هذه المشكلة؛

الضـــجیج الناتجـــة عـــن الطیـــران لـــیال، ینبغـــي لهـــا أن تمتثـــل لمبـــدأ نهـــج وٕاذ تعـــالج الـــدول مشـــكالت   )ب 
االیكاو المتوازن في إجراءاتها التنظیمیة، مع المراعاة الواجبة آلراء أصحاب المصلحة وبحث سـبل 
بدیلة لمعالجة المشكالت والسعي إلى التوصـل إلـى أكثـر الحلـول فعالیـة مـن حیـث التكلفـة. وینبغـي 

بین الدول المعنیة عبر آلیات التشاور المتاحـة  ویة النزاعات في هذا المجالتجاوز الصعوبات وتس
 لها.

ینبغي أن تواصـل االیكـاو رصـد الحالـة وكـذا ممارسـات الـدول أثنـاء معالجـة هـذه المسـألة، والتوعیـة   )ج 
بإرشاداتها الخاصـة بالسیاسـة العامـة وتشـجیع الـدول علـى تطبیقهـا. وینبغـي لالیكـاو أیضـا أن تبقـى 

  الدول على اطالع بأي تطورات هامة وعلى تجارب بعضها البعض في معالجة هذه المسألة.

— — — — — — — — — 
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  ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم ٢- ٢
  )WP/5( — تحریر ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم

 المقدمة ١- ٢- ٢

التي ، WP/5 العمل ورقةموضوع تحریر ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم استنادا إلى في نظر الفریق   ١-١- ٢- ٢
عمال التي معلومات عن األالتطورات الرئیسیة منذ انعقاد المؤتمر الخامس للنقل الجوي وقدمت األمانة العامة استعرضت فیها 

 أنجزتها االیكاو واإلرشادات التي وضعتها في مجال السیاسة العامة، والتي تتیح خیارات عدیدة للدول.

في الورقة ومنها:  ولدى استكشاف سبل أكثر عملیة لزیادة التحریر في هذا المجال، نوقشت بعض الخیارات ١-١- ٢- ٢
مواصلة تشجیع الدول على استخدام الوسائل التي أوصت بها االیكاو، من قبیل تلك التي اعتمدها المؤتمر الخامس؛   أ)

إعداد اتفاقیات متعددة األطراف أو الجهات استنادا إلى التزام الدول األطراف في االتفاق، قانونا، بوقف العمل بشرط  ب)
 ینها من اتفاقات الخدمات الجویة.الجنسیة فیما تبرمه ب

 المناقشة ٢- ٢-٢

ى التطورات الرئیسیة في هذا المجال واتفق على أن هذه المسألة حساسة بالنسبة لتحریر فریق علاطلع ال ١-٢- ٢- ٢
النقل الجوي، وال سیما لولوج األسواق. وبالرغم من أن عددا كبیرا من الدول ال یزال یستخدم "شرط الجنسیة" في اتفاقات 

لتقدم، خالل العقد الماضي، في رفع الضوابط، بما في ذلك على ان محظ الفریق إحراز قدر  الجویة التي تبرمها، الالخدمات 
 الصعید اإلقلیمي حیث جرى تنفیذ عدد من االتفاقات، وال سیما في األقالیم التي شهدت درجة أكبر من التكامل االقتصادي.

العمــل فــي هــذا المجــال لمواكبــة الحــاالت المتغیــرة وتلبیــة  مــنحاجــة إلــى مزیــد  بوجــودكــان هنــاك اتفــاق عــام  ٢-٢- ٢- ٢
وال سیما الحاجة إلى تحسین فرص الوصول إلى رؤوس األموال الدولیة. وكان هناك تأییـد لالیكـاو فـي  احتیاجات الدول والقطاع

 مواصلة الترویج إلرشاداتها الحالیة الخاصة بالسیاسة العامة وتشجیع الدول على استخدامها.

االقتـــراح بإعـــداد اتفـــاق متعـــدد األطـــراف أو الجهـــات بشـــأن ملكیـــة النـــاقلین الجـــویین والســـیطرة ولـــدى مناقشـــة  ٣-٢- ٢- ٢
نهج متعدد األطراف إزاء التحریر في هذا المجال. وارتأى البعض أن االتفاق علـى رفـع شـرط الجنسـیة للعلیهم، أعرب عن تأیید 

یــادة درجــة التحریــر. وفــي حــین رأى اآلخــرون أن االتفــاق المقتــرح والــذي فــي اتفاقــات الخــدمات الجویــة قــد یشــكل وســیلة ممكنــة لز 
. واتفـق الفریـق علـى أن ستكشاف خیارات أخرى أكثر انفتاحـاً یستند  إلى نهج "انتق شریكك" لن یحقق هدف التحریر وأنه یتعین ا

ض عرضــها علــى نظــر المــؤتمر الســادس تقــوم األمانــة العامــة بدراســة خیــارات أخــرى بمــا فــي ذلــك الخیــارات األكثــر انفتاحــا، بغــر 
 للنقل الجوي.

أعـرب عـن رأي مفـاده أنـه قـد یكـون مـن المفیـد لألمانـة العامـة أن تقـوم، زیـادة علـى استكشـاف الـنهج المتعـدد  ٤-٢- ٢- ٢
األطــراف إزاء التحریــر، بدراســة النهــوج األخــرى إزاء التحریــر التــي تطبقهــا الــدول، بمــا فــي ذلــك بعــض األحكــام األكثــر لیبرالیــة 

 المنصوص علیها في االتفاقات الثنائیة.

 االستنتاجات ٣- ٢-٢

 المناقشات:و  دا إلى الوثائقمستن فریق إلى االستنتاجات التالیةالتوصل  ١-٣- ٢- ٢
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للنقــل  الخــامس یبــدو أن عــددا أكبــر مــن الــدول یبــدي اســتعداد للتحریــر منــذ انعقــاد المــؤتمر العــالمي  )أ 
 ،إزاء ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهموذلك بالرغم من تباین اآلراء والنهج التنظیمیة الجوي، 

كمــا یــدل علــى ذلــك ســماحها بملكیــة جــزء كبیــر مــن شــركات الطیــران التابعــة لهــا أو قبولهــا بتعیــین 
شركات الطیران التابعة لدول أخرى عندما تكون أغلبیة رأس المال مملوكة لجهات أجنبیة، بصرف 

 ؛ةالنظر عن شرط الجنسیة في االتفاقات الثنائی

أحــرز قــدر كبیــر مــن التقــدم علــى الصــعید اإلقلیمــي أیضــا، حیــث اعتمــدت الــدول فــي عــدة منــاطق   )ب 
 ؛ومناطق فرعیة ترتیبات إقلیمیة لتحریر ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم

بالرغم من إحراز قدر من التقدم في التحریر، واستمرار صالحیة إرشادات السیاسة العامة الصـادرة   )ج 
و، فإن الدول تتردد في إصدار بیانات بشـأن السیاسـة العامـة، عالمیـة النطـاق أو االلتـزام عن االیكا

بعدم تقیید امتالك األجانب لجمیع الشركات من جمیع الدول. وهناك حاجة إلـى استكشـاف خیـارات 
الــدفع قــدما بعجلــة لقبول علــى الصــعید العــالمي وتتــیح أخــرى أكثــر مرونــة مــن شــأنها أن تحظــى بــا

 ؛رالتحری

ینبغي أن تواصل االیكاو القیام بدور أساسي في وضع اإلرشادات بشـأن السیاسـة العامـة وأن تتخـذ   )د 
متعـدد األطـراف أو الجهـات  ترتیبر التطور التنظیمي بوسائل تشمل وضع یإجراءات ملموسة لتیس

 لتلبیة احتیاجات الدول والقطاع.

 التوصیات  ٤- ٢-٢

 ما یلي: نظر الفریق في التوصیات المقترحة واتفق على ١-٤- ٢- ٢

ینبغــي أن تواصــل االیكــاو التــرویج إلرشــادات السیاســة العامــة التــي تصــدرها بشــأن موضــوع ملكیــة   ) أ
رشــادات االیكـاو فــي ســیاق هـذه اإلالنـاقلین الجــویین والسـیطرة علــیهم، وتشـجع الــدول علـى اســتخدام 

 ممارساتها التنظیمیة؛

لجهـات، بمـا فـي ذلـك خیـارات ممكنـة ینبغي أن تنظر االیكاو فـي إعـداد اتفـاق متعـدد األطـراف أو ا  ) ب
 لعرضها على المؤتمر العالمي السادس.

— — — — — — — — — 
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  حمایة المستهلك ٣-٢
 ) WP/6( — حمایة المستهلك

 المقدمة ١- ٣-٢

تبــین التطــورات فــي هــذا المجــال، وال ســیما ، التــي WP/6ورقــة العمــل هــذا البنــد اســتنادا إلــى نظــر الفریــق فــي  ١-١- ٣- ٢
التـدهور المحسـوس لخدمـة الركـاب، وأثـر االضـطرابات فـي األســفار الناجمـة عـن األحـوال الجویـة القاسـیة أو الظـواهر الطبیعیــة، 

ي تحدیـد واألنشطة التنظیمیة التي اضطلع بها مؤخرا ضمن األمم المتحدة واالتحاد األوروبي، بما فـي ذلـك فـي مجـال الشـفافیة فـ
 .شركات الطیرانمن جانب سعار األ

یم النــواقص فــي القواعــد والتنظیمــات و وعرضــت األمانــة العامــة فــي ورقــة العمــل بعــض الوســائل الممكنــة لتقــ ٢-١- ٣- ٢
الساریة ومعالجة تجزؤها، ومنها وضع مزید من إرشادات السیاسة العامة تعزیزا للتناغم التنظیمي، وٕاعداد مبادئ أساسیة لحمایـة 

 .المسافرین جوا، وصیاغة مدونة للسلوك عالمیة

 المناقشة ٢- ٣-٢

على التطـورات الكبـرى فـي هـذا الشـأن، واتفـق علـى ضـرورة حمایـة المسـتهلكین فـي مجـال النقـل  اطلع الفریق ١-٢- ٣- ٢
الجوي الدولي. وأقر أیضا بإمكانیة وجود اختالف، لدى معالجة المسألة، بین االعتماد علـى قـوى السـوق مـن جهـة أو التـدخالت 

  التنظیمیة من جهة أخرى، وفقا لظروف وخصائص كل دولة أو منطقة.

هذا المسـعى، حیـث  ىمات، فقد كان هناك تشكیك في جدو الرغم من التسلیم باستصواب التناغم بین التنظیوب ٢-٢- ٣- ٢
لتشـجیع  ارتأى عدد كبیر من أعضاء الفریق أن إعداد مدونة سلوك عالمیة سابق ألوانه في هذه المرحلة. ولكـن كـان هنـاك دعـمٌ 

فـي النقـل الجــوي  ئ الرئیسـیة بشــأن حمایـة المسـتهلكمجموعـة مـن المبـادبـین التنظیمـات وتأییـد لالقتـراح القاضــي بإعـداد  التوفیـق
لـرحالت، شركات الطیران، والحجز الزائـد، وتـأخیر امن جانب  تحدید األسعارالدولي، وعلى سبیل المثال في مجال الشفافیة في 

 عسار شركة الطیران. ومعاملة الركاب في حالة إ

ساسـیة بشـأن حمایـة المسـتهلك وتقریـر مـا إذا كانـت هنـاك حاجـة، إلـى إعـداد مجموعـة مـن المبـادئ األ وسعیاً  ٣-٢- ٣- ٢
في نهایة المطاف، إلى مدونة عالمیة ما، أقر الفریق الحاجة إلى معلومات إضافیة، وال سـیما فیمـا یخـص فعالیـة اللـوائح القائمـة 

هذه المعلومات بطریقة تغطـي طائفـة لحمایة المستهلك وااللتزامات أو المبادرات الطوعیة من قبل شركات الطیران. وینبغي جمع 
 واسعة من الدول والمناطق.

واعتبر من الضروري أیضا اعتماد الشـفافیة فـي توزیـع المعلومـات علـى المسـتهلكین، وال سـیما فـي ظـل عـدم  ٤-٢- ٣- ٢
شــركات الطیــران وجــود منظمــة تمثــل المســافرین جــوا. وعلــى إثــر ذلــك، جــرت مناقشــة بخصــوص "تفكیــك" الخــدمات مــن جانــب 

التســعیر. وقیــل أن هــذه الممارســة ســتفرض أســعارا مختلفــة للرحلــة ذاتهــا مــن خــالل الفصــل بــین أكبــر عــدد ممكــن مــن  ألغــراض
، وحجز المقاعد، والخدمات أثناء الرحلة. وبینما ادعت شركات الطیران أن غیر المؤدى عنهاعناصر التكلفة، مثل عدد األمتعة 

أن هــذه الممارســات لیســت ولیــدة بــ، أشــیر إلــى أن قلــة ارتیــاح الركــاب یــوحي اءالزبنــهــذه الممارســة وســیلة لتلبیــة مختلــف طلبــات 
 .الزبناءالسوق أو طلبات 

واطلع الفریق على أعمال منظمة السیاحة العالمیة فیما یتصل بوضع مسودة اتفاقیـة لحمایـة السـیاح ومقـدمي  ٥-٢- ٣- ٢
المسـافرین جـوا. واتفـق الفریـق علـى ضـرورة التنسـیق المحكـم الخدمات السیاحیة، واآلثار المحتملة على اللـوائح التنظیمیـة لحمایـة 

  بین المنظمتین تفادیا للتداخل واالزدواجیة.
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التعامــل مــع األشــخاص المعــوقین أو األشـــخاص ذوي بأخــذ الفریــق علمــا بوجــود قواعــد مختلفــة فیمـــا یتصــل  ٦-٢- ٣- ٢
اء التنـاغم علـى مختلـف نظـم حمایـة المسـتهلك الحركیة المحدودة حسب الدول والمناطق، لكنه أقر بالتحدیات التـي یطرحهـا إضـف

هـو فریق الخبـراء المعنـي بالتسـهیالت بالنظر إلى تباین أوضاع واحتیاجات الدول والمناطق. وفي هذا الصدد، الحظ الفریق بأن 
  الذي یتولى أعمال االیكاو ذات الصلة بتسهیل السفر الجوي للركاب من ذوي اإلعاقة. 

 االستنتاجات ٣- ٣-٢

 :والوثائق إلى االستنتاجات التالیة مستندا إلى المناقشات توصل الفریق ١-٣- ٣- ٢

تزایدت أهمیة حمایة المستهلك في النقل الجوي الدولي. وقد أصبحت الحكومات في مختلف أرجاء   ) أ
العالم تولي اهتماما أكبر لمصالح المستهلكین. واتبعت بعض هذه الحكومات نهوجا تنظیمیـة وغیـر 

د أن هـــذه النهـــوج التنظیمیـــة تتســـم بـــالتنوع، وتعـــاني القواعـــد واللـــوائح تنظیمیـــة إزاء هـــذه المســـألة. بیـــ
 التجزؤ بینما ال تزال كفاءة وفعالیة التدخالت التنظیمیة تثیر الجدل؛ منالتنظیمیة 

 تواصــل شــركات الطیــران اتخــاذ مختلــف التــدابیر، بمــا فــي ذلــك االلتزامــات الطوعیــة، لخدمــة زبنائهــا  ) ب
ومعاملـة المسـتهلك یتـدنى إزاء نوعیـة الخـدمات  الزبنـاءواالستجابة للطلب في األسواق. لكـن رضـى 

، غیـــر المـــؤدى عنهـــاباســـتمرار، وال ســـیما فیمـــا یتصـــل "بتفكیـــك" الخـــدمات مـــن قبیـــل عـــدد األمتعـــة 
وحجز المقاعد، مما یوحي بأن هـذه التطـورات لـم تكـن، فـي معظمهـا، نتیجـة لمتطلبـات األسـواق أو 

التي تلحـق  . كما أعرب عن شواغل إزاء تأخر الرحالت وغیر ذلك من االضطراباتالزبناءطلبات 
 ؛ باألسفار

الخاصــــة بمصــــالح المســــتهلكین تظـــل صــــالحة ویتعــــین تحــــدیثها كــــي تواكــــب  ن إرشـــادات االیكــــاوإ  ) ج
الحاالت المتغیرة. وینبغي بذل مزید من الجهود لتأمین التوافق بین الدول من حیث القواعد واللوائح 

 ؛ التنظیمیة

ینبغــي أن تواصــل االیكــاو أداء دور رئیســي فــي وضــع إرشــادات السیاســة العامــة لمعالجــة القضــایا   ) د
المتصـــلة بحمایـــة المســـتهلك علـــى الصـــعید العـــالمي، مـــع مراعـــاة مصـــالح الـــدول والقطـــاع  الناشـــئة

والمسافرین جوا وغیر ذلك من أصحاب المصلحة في مجال الطیـران. وفـي هـذا الصـدد، ینبغـي أن 
تستمر االیكاو في التعاون والتنسیق مع المنظمات الدولیة المعنیة في إطـار المسـؤولیات الدسـتوریة 

 .تفادیا الزدواجیة الجهود وتداخل المهام لكل منها

 التوصیات  ٤- ٣-٢

 نظر الفریق في التوصیات المقترحة واتفق على ما یلي: ١-٤- ٣- ٢

ــــى اســــتخدام إرشــــادات السیاســــة العامــــة التــــي تصــــدرها االیكــــاو بشــــأن مصــــالح   )أ  تشــــجیع الــــدول عل
ض المســـتهلكین، فـــي ممارســـاتها التنظیمیـــة حســـب االقتضـــاء، وحیثمـــا أمكـــن، وعلـــى التعـــاون بغـــر 

 ؛تحقیق التوافق والحد من التضارب ما أمكن بین القواعد واللوائح التنظیمیة ذات الصلة
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أن تجــري االیكــاو دراســة بشــأن مــدى فعالیــة التــدخالت التنظیمیــة فــي مختلــف المنــاطق فیمــا ینبغــي   )ب 
یتصــل بحمایــة المســتهلك، وكــذا بشــأن مزایــا ومســاوئ التنظیمیــات وااللتزامــات الطوعیــة مــن جانــب 

 ؛اعالقط

 ؛ ینبغي أن تنظر االیكاو في إعداد مجموعة من المبادئ األساسیة لحمایة المسافرین جوا  )ج 

سـوف تواصـل االیكـاو التعـاون مـع منظمـة السـیاحة العالمیـة بشـأن القضـایا ذات االهتمـام المشــترك   )د 
اطــالع باألعمــال التــي تضــطلع بهــا منظمــة الســیاحة العالمیــة فــي مجــال حمایــة الــدول علــى  بقــيوتُ 

 .السیاحة ومقدمي الخدمات السیاحیة ذات الصلة بالنقل الجوي

— — — — — — — — — 
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  المنافسة الشریفة ٤-٢
  )WP/7( — المنافسة الشریفة

 المقدمة ١- ٤-٢

مقدمة من األمانة العامة والتـي تناولـت التطـورات ، الWP/7استنادا إلى ورقة العمل  هذا البندنظر الفریق في  ١-١- ٤- ٢
األخیــرة مــن قبیــل اشــتداد المنافســة بــین شــركات الطیــران أو تشــكیل تحالفــات بــین شــركات الطیــران وكــذا مــا یــنجم عــن ذلــك مــن 

االســتجابات التنظیمیــة لقضــایا المنافســة وانعــدام  تشــظيانــدماج بــین النــاقلین الجــویین. والحظــت األمانــة العامــة فــي ورقــة العمــل 
 منافسة على قدم المساواة".لل"رؤیة مشتركة 

األعمال الممكنة فیما یخص مسألة المنافسة الشریفة، اقترحت األمانة العامة تدابیر لتشجیع ولدى استكشاف  ٢-١- ٤- ٢
النهـوج المحتملـة لتعزیـز التنـاغم أو التوافـق  الدول على استخدام اإلرشـادات الحالیـة الصـادرة عـن االیكـاو. واقترحـت أیضـا بعـض

 .بین القواعد في هذا المجال، بما في ذلك سبال لتشجیع التعاون والحوار وتبادل المعلومات بین الهیئات المعنیة بالمنافسة

 المناقشة ٢- ٤-٢

ي ال یـؤدي شـیر إلـى أن تحریـر النقـل الجـوي الـدولالذي أجرته األمانـة العامـة للوضـع. وأُ التقییم الفریق  الحظ ١-٢- ٤- ٢
بــل حتـى عنــدما تكــون األســواق منظمــة بإحكــام، قــد تكــون هنــاك  .بالضـرورة إلــى ســلوكیات أو ممارســات منافیــة للمنافســة الشــریفة

حــاالت تشــویه للمنافســة، تتســم باالحتكــار مــن جانــب شــركة واحــدة أو قلــة مــن الشــركات. ورأى بعــض أعضــاء الفریــق أیضــا أن 
 .منافسة في حین تسهم اتفاقات أخرى في تحریر النقل الجوي وبالتالي في تعزیز المنافسةاتفاقات ثنائیة معینة قد تقید ال

جــرى التســلیم بفائــدة إرشــادات السیاســة العامــة التــي تصــدرها االیكــاو، اتفــق علــى الحاجــة إلــى تحــدیثها. بینمــا  ٢-٢- ٤- ٢
الدینامیة للمنافسة في مجال النقل الجوي الدولي، واعترف على نطاق واسع بأنه، بالنظر إلى الفوارق الكبیرة بین الدول والطبیعة 

 سیكون من الصعب حصول توافق بین الدول في هذه المرحلة على تعریف "المنافسة على قدم المساواة".

الحظ الفریق وأقر فائدة التدابیر المقترحة في النهوض بالتعاون بـین السـلطات المعنیـة بالمنافسـة فـي معالجـة  ٣-٢- ٤- ٢
ض الــدول جــال النقــل الجــوي الــدولي. وفــي هــذا الصــدد، أشــیر إلــى أن الســلطات المعنیــة بالمنافســة فــي بعــقضــایا المنافســة فــي م

  نه لیس لدى سلطات الطیران أي تأثیر على مواقفها وممارساتها.تتمتع باالستقاللیة حیث إ

إعداد مجموعة مـن  ولدى النظر في السبل الكفیلة بتحقیق التناغم والتوافق التنظیمي، أعرب عن التأیید لفكرة ٤-٢- ٤- ٢
. وفـي هـذا الصـدد، الـدوليالمبادئ التوجیهیة بشأن الظروف التي من المحتمل أن تتیح المنافسة الشریفة في مجال النقل الجـوي 
وینبغي أن تكون  .الدولیة ةاقترح بأن تأخذ االیكاو في االعتبار تجارب أو مبادرات المنظمات األخرى التي تعنى بقضایا المنافس

 بادئ التوجیهیة قابلة للتكیف وقادرة على االستجابة للتطور السریع ألوضاع السوق والحاالت التنظیمیة.تلك الم
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 االستنتاجات ٣- ٤-٢

 مستندا إلى الوثائق والمناقشات: ،توصل الفریق إلى االستنتاجات التالیة ١-٣- ٤- ٢

 انعقـــاد المــــؤتمر العــــالمي منــــذأحــــالف شــــركات الطیـــران تدت المنافســــة بـــین شــــركات الطیـــران و شـــا  ) أ
لخامس كما تسارعت وتیرة االندماج والتوحید بین النـاقلین. ومـن شـأن زیـادة الطـابع التنافسـي لبیئـة ا

خلق مزیدا من الفرص للمشغلین الجویین وٕان كانـت سـتؤدي أیضـا إلـى قـدر أكبـر مـن تالطیران أن 
لقـوانین أو المنازعات. وینبغي للدول أن تولي االعتبار الواجب لشواغل الدول األخرى لدى تطبیق ا

 السیاسات الوطنیة المتصلة بالمنافسة على قطاع النقل الجوي الدولي.

ینبغي أن تبذل الدول، حیثما أمكن، قصارى جهودها لتحقیق التناغم أو التوافق في تطبیق قواعدها   ) ب
ینبغــي تشــجیع  ،دالــدولي. وفــي هــذا الصــدالنقــل الجــوي وسیاســاتها المتصــلة بالمنافســة علــى قطــاع 

 التعاون بین الدول، وال سیما بین السلطات المعنیة بالمنافسة.

 التوصیات  ٤- ٤-٢

 فق على ما یلي:وانظر الفریق في التوصیات المقترحة و  ١-٤- ٤- ٢

للتغییـــرات  ارشـــاداتها مواكبـــةً ث رصـــد التطـــورات فـــي هـــذا المجـــال وُتحـــدِّ  ینبغـــي أن تواصـــل االیكـــاو  ) أ
 ،عنــد االقتضــاء ،واحتیاجــات الــدول. كمــا ینبغــي لالیكــاو أن تشــجع الــدول علــى اســتخدام ارشــاداتها

اتفاقـــات الخـــدمات الجویـــة التـــي تبرمهـــا  اســـتخدامها فـــي، بمـــا فـــي ذلـــك ومتـــى رأت ذلـــك مستصـــوباً 
 والقواعد الوطنیة أو اإلقلیمیة الخاصة بالمنافسة؛

ل والوسائل الكفیلة بتعزیز التعـاون والحـوار وتبـادل المعلومـات بـین ینبغي لالیكاو أن تنظر في السب  ) ب
 تنافسیة أفضل للنقل الجوي الدولي؛بیئة السلطات المعنیة بالمنافسة، وذلك بغرض تهیئة 

لعقد المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي، ینبغي لالیكاو أن تنظـر فـي جمـع المعلومـات  اً استعداد  ج)
  حول السیاسات والممارسات التنافسیة التي تعدها أو تعتمدها المنظمات األخرى؛

ینبغــي لالیكــاو أن تستكشــف إمكانیــة إعــداد مجموعــة مــن المبــادئ الرئیســیة بشــأن المنافســة الشــریفة   ) د
 الدولي.الجوي النقل في مجال 

— — — — — — — — — 
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    الضمانات ٥-٢
  )WP/8( — ضمانات التحریر التجاري لقطاع النقل الجوي الدولي

 المقدمة ١- ٥-٢

. وتناولـت الورقـة مسـألة األمانـة العامـةمقدمـة مـن ال WP/8ورقـة العمـل هذا البند استنادا إلى في  نظر الفریق ١-١- ٥- ٢
ــــة فــــي  ــــدول المســــتدامة والفعال ــــة: مشــــاركة ال ــــدولي؛ ضــــمان الخــــدمات النقــــل الجــــوي الضــــمانات فیمــــا یتصــــل بالجوانــــب التالی ال

الخــدمات األساســیة وتحدیــد طــرق للســیاحة؛ االنشــغال إزاء اإلجــراءات مــن جانــب والمســاعدات/االعانات الدولیــة؛ ضــرورة تــأمین 
 واحد.

ورقـة العمـل وأشـار الفریـق إلـى أن مسـألة الضـمانات الخاصـة بالمنافسـة الشـریفة عولجـت بشـكل منفصـل فـي  ٢-١- ٥- ٢
WP/7  من جدول األعمال ٤-٢في إطار البند. 

 المناقشة ٢- ٥-٢

نة العامـة للحالـة الراهنـة فیمـا یتصـل بالجوانـب األربعـة المبینـة فـي وأقر التقییم الذي أجرته األماالفریق حظ ال ١-٢- ٥- ٢
إرشـادات السیاسـة وعلـى أن ورقة العمل. واتفق الفریق على أن بیئة التحریر تستوجب توفیر ضمانات مستمرة في تلك المجاالت 

 .ال زالت صالحة وذات جدوى عن االیكاو الصادرةالعامة 

 االستنتاجات ٣- ٥-٢

 ستنتاجات التالیة مستندا إلى الوثائق والمناقشات:توصل الفریق إلى اال ١-٣- ٥- ٢

إلـى ضـمانات بسـبب التفـاوت فـي الدولي، ال تزال بعض الـدول تحتـاج النقل الجوي في بیئة تحریر   ) أ
 مستویات النمو وفي القدرة على المنافسة لدى الناقلین الجویین التابعین لها وفي الموقع الجغرافي؛

ي، ینبغــي للــدول أن تــولي العنایــة الواجبــة للمبــادئ التــي اتفقــت ضــمن ســیاق عملیــة التحریــر التجــار   ) ب
علیهـا األوســاط المعنیـة بــالطیران خـالل مختلــف المنتــدیات التـي نظمتهــا االیكـاو، ومنهــا الضــمانات 

الــدولي وضــرورة ایــالء عنایــة النقــل الجــوي التــي تكفــل المشــاركة الدائمــة والفعالــة لجمیــع الــدول فــي 
 البلدان النامیة؛ خاصة لمصالح واحتیاجات

ها االیكـاو بشـأن الضـمانات فیمـا یتعلـق بالجوانـب التـي تـم التطـرق تن المـواد اإلرشـادیة التـي وضـعإ  ) ج
عانات اإلإلیهـــا آنفـــا، أي التـــدابیر الخاصـــة بالمشـــاركة وضـــمان اســـتمراریة الخـــدمات والمســـاعدات/

الحكومیة والخدمات الجویـة األساسـیة وتفـادي اإلجـراءات االنفرادیـة، تظـل صـالحة ومجدیـة. ینبغـي 
تأخــذ بــه مــن ممارســات تنظیمیــة، وعلــى اطــالع  فیمــاتشــجیع الــدول علــى االســتفادة مــن هــذه المــواد 

 المنظمة والدول األخرى على خبراتها المكتسبة في مجال التحریر؛

 رصد التطورات المستجدة بشأن هذه الجوانب وأن تجعل المـواد اإلرشـادیة االیكاو ینبغي أن تواصل   ) د
ذات الصــلة مواكبــة لهـــا ومســتجیبة لألوضـــاع المتغیــرة، وأن تعـــالج، كلمــا اقتضـــى األمــر، القضـــایا 

 .الناشئة ذات األهمیة العالمیة
— — — — — — — — — 
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    على النقل الجوي الدولي الرسومالضرائب وغیرها من  ٦-٢
  )WP/9( — النقل الجوي الدوليالضرائب على  ضفر 

 المقدمة ١- ٦-٢

، التـــي تناولـــت المســـائل ذات الصـــلة بالضـــرائب WP/9إلـــى ورقـــة العمـــل  نظــر الفریـــق فـــي هـــذا البنـــد اســـتناداً  ١-١- ٦- ٢
. واستعرضـــت الورقـــة الـــدوليالنقـــل الجـــوي المفروضـــة علـــى الطیـــران المـــدني وأثرهـــا علـــى تطـــویر  المكـــوسوالرســـوم وغیرهـــا مـــن 

انـب الـدول. كمـا وصـفت سیاسات االیكاو وأعمالها بخصوص المسائل الضریبیة والحالة فیما یتصل بتنفیذ تلـك السیاسـات مـن ج
 .الورقة األعمال التي اضطلعت بها بعض المنظمات اإلقلیمیة والرابطات الصناعیة

عرضــت األمانـــة العامــة بعـــض التــدابیر لتحســـین الوضـــع، بمــا فـــي ذلــك التـــرویج لسیاســات االیكـــاو وترســـیخ  ٢-١- ٦- ٢
مات الجویـة النمـوذجي، الغـرض منـه تعزیـز الوعي بها لـدى الـدول، واقترحـت ترتیبـا تنظیمیـا فـي شـكل حكـم یـدرج فـي اتفـاق الخـد

 .تنفیذ السیاسات

 المناقشة ٢- ٦-٢

علما بما تضمنته الورقة من تقییم للوضع وغیر ذلك مـن المعلومـات ذات الصـلة. وبینمـا لـوحظ الفریق  أحاط ١-٢- ٦- ٢
إلـى أنـه مـن حـق وأثرها السـلبي، أشـیر النقل الجوي المفروضة على  الرسومانتشار االنشغال إزاء تكاثر الضرائب وغیر ذلك من 

الدول السیادي تحدید سیاساتها وقواعدها الضریبیة وأن سلطات الطیران المدني ال تمارس، أحیانا، سوى تأثیرا محدودا على تلـك 
 .السیاسات ألن صالحیات البث في المسائل الضریبیة تقع في أیدى سلطات أخرى

تمرار جـــدوى وصـــالحیة سیاســـات االیكـــاو وٕاذ ســـلم الفریـــق بســـیادة الـــدول فـــي المســـائل الضـــریبیة، الحـــظ اســـ ٢-٢- ٦- ٢
النقل الجوي، وأید التدابیر التي اقترحتها االیكاو لنشر الوعي بـین الـدول بهـذه السیاسـات القدیمة العهد بشأن الضرائب في مجال 

 .وتعزیز تطبیقها

ا الترتیـب نظر الفریق في الحكم المقترح إدراجـه فـي اتفـاق الخـدمات الجویـة النمـوذجي ووافـق علـى اقتـراح هـذ ٣-٢- ٦- ٢
لـب مـن األمانـة العامـة كخیار تستخدمه الدول حسب تقدیرها، إما في االتفاق نفسـه أو فـي مـذكرة تفـاهم أو مـذكرة لالستشـارة. وطُ 

أن تعكــس هــذا التوضــیح بشــكل جیــد فــي المــذكرات التفســیریة للمــادة الخاصــة بالضــرائب فــي اتفــاق الخــدمات الجویــة النمــوذجي. 
تشیر إلـى أن الشـؤون الضـریبیة فـي مجـال النقـل الجـوي قـد ال تنـدرج ضـمن اختصاصـات سـلطات  وُطلب أیضا إضافة مالحظة

 الطیران بل ضمن صالحیات سلطات وطنیة أخرى.

اتفـــق الفریـــق علـــى اقتـــراح یقضـــي باســـترعاء انتبـــاه الـــدول إلـــى أهمیـــة تفـــادي االزدواج الضـــریبي فیمـــا یخـــص  ٤-٢- ٦- ٢
ل بأن الشفافیة في الشؤون الضریبیة أساسیة، وهي تمثل أیضـا عنصـرا رئیسـیا مـن النقل الجوي. والحظ الفریق الرأي القائأنشطة 

  عناصر حمایة المستهلك ومنها مثال ما یتصل بتحدید األسعار من جانب شركات الطیران.
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 االستنتاجات ٣- ٦-٢

 توصل الفریق إلى االستنتاجات التالیة مستندا إلى الوثائق والمناقشات: ١-٣- ٦- ٢

الفنیة للناقلین الجویین المشاركین  الخاصة بإمدادات الوقود واالمداداتلالستثناءات المتبادلة  خالفاً   ) أ
فــي النقــل الجــوي الــدولي ودخــل الطــائرات واألمــالك المنقولــة، لــم تــدرج الــدول فــي اتفاقــات خــدماتها 

وي الـدولي. الجویة التزاما بتخفیض أو إزالة الضرائب المفروضـة علـى مبیعـات واسـتخدام النقـل الجـ
، ومـن والرسـوموعلى النقیض من ذلك، شهدت السنوات األخیـرة انتشـار أنـواع عدیـدة مـن الضـرائب 

یـــزداد الوضـــع تفاقمـــا فـــي الســـنوات المقبلـــة. ویـــؤدي هـــذا االتجـــاه، إلـــى جانـــب انعـــدام المحتمـــل أن 
إلـــى  ،رىالشـــفافیة وتفشـــي الممارســـات التمییزیـــة ضـــد النقـــل الجـــوي مقارنـــة مـــع وســـائل النقـــل األخـــ

و المسـتدام للنقـل الجـوي ممـا علـى النمـ انشغال عمیق لدى قطاع الطیران، حیث سیؤثر تأثیرا سـلبیا
 ؛سیخلف عواقب سیئة على التنمیة االقتصادیة الوطنیة

بشأن الضرائب ورسوم االنتفـاع. وینبغـي حـث الـدول  لدى االیكاو سیاسات واضحة ال تزال صالحة  ) ب
ات فـــي ممارســـاتها التنظیمیـــة، حســـبما نـــص علیـــه المرفـــق (هـــاء) علـــى إتبـــاع وتطبیـــق هـــذه السیاســـ

. وینبغي أن تواصل االیكاو اتخـاذ التـدابیر الالزمـة ٢٠-٣٧ العمومیةوالمرفق (واو) بقرار الجمعیة 
سیاسـاتها الخاصـة بالضـرائب ورسـوم االنتفـاع وتشـجیعها علـى تطبیـق بلترسیخ الـوعي، بـین الـدول، 

 .الصرامةلسیاسات بقدر أكبر من تلك ا

 التوصیات  ٤- ٦-٢

 على ما یلي:اتفق نظر الفریق في التوصیات المقترحة و  ١-٤- ٦- ٢

تباع سیاسات االیكاو بشأن الضرائب وتفادي االزدواج الضـریبي فـي مجـال النقـل حث الدول على ا  ) أ
 الجوي؛

مــادة حــول الضــرائب وترتــب إلــى اتفــاق خــدمات النقــل الجــوي النمــوذجي الیكــاو أن تضــیف اینبغــي   ) ب
 اختیاریا بشأن فرض الضرائب على بیع أو استخدام النقل الجوي الدولي، بالصیغة التالیة:تنظیما 

تتعهـــد كـــل دولـــة متعاقـــدة بـــأن تقلـــل، بأقصـــى مـــا یمكنهـــا، جمیـــع أشـــكال الضـــرائب  "....
المفروضــة علــى مبیعــات أو اســتخدام النقــل الجــوي الــدولي، بمــا فــي ذلــك الضــرائب علــى 

ة للطیــران المــدني الــدولي والتــي تمیــز ضــده، وبــأن تخطــط الخــدمات غیــر المقــررة بالنســب
 "إللغاء هذه الضرائب حالما تسمح ظروفها االقتصادیة بذلك

 اً وتعتبر هذه المادة خیارا للدول كامل التقدیر في استخدامه ویمكن للدول أن تختـار، عـوض هـذه المـادة، ترتیبـ
فــي المالحظــات التفســیریة إلــى جانــب حكــم عــن  یــدرج فــي مــذكرة تفــاهم أو مــذكرة لالستشــارة. وســینعكس ذلــك

 ي.نموذجالالنقل الجوي الضرائب في اتفاق خدمات 

— — — — — — — — — 
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    اقتصادات المطارات وخدمات المالحة الجویة ٧-٢
  )IP/3( — اقتصادات المطارات وخدمات المالحة الجویة

 المقدمة ١- ٧-٢

بخطتهــا الخاصــة بإعــداد الوثــائق المتصــلة  ،IP/3ورقــة المعلومــات طریــق ، عــن الفریــقأبلغــت األمانــة العامــة  ١-١- ٧- ٢
المطــارات وخــدمات المالحــة الجویــة. وســوف یــتم إعــداد ات ی: اقتصــادالمــؤتمر العــالمي الســادس عمــالأمــن جــدول  ٧-٢بالبنــد 

ورقـة اخباریـة عـن تنفیـذ  رات ومقدمي خدمات المالحـة الجویـة؛تقریر عن الحالة المالیة للمطا :ثالث ورقات عمل للمؤتمر، وهي
وورقــة ثالثــة  ؛(CEANS – 2008) ٢٠٠٨التوصــیات الصــادرة عــن مــؤتمر اقتصــادیات المطــارات وخــدمات المالحــة الجویــة لعــام 

 .اإلشراف (مثال السالمة واألمن واإلشراف االقتصادي على الطیران المدني) فتناقش مسألة تمویل وظائ

 المناقشة ٢- ٧-٢

وأیـد خطـة األمانـة العامـة للتحضـیر للورقـات ذات  IP/3المعلومات الـواردة فـي ورقـة المعلومـات الحظ الفریق  ١-٢- ٧- ٢
راحــات الخاصــة بإمكانیــة تمویــل وظــائف اإلشــراف، التــي ســینظر فیهــا المــؤتمر، الصـلة للمــؤتمر العــالمي الســادس. وبالنســبة لالقت

انعكاسات خطیرة قد تترتب على مقترح تمویـل وظـائف اإلشـراف علـى السـالمة، مثـل تمویـل المنظمـات أن عرب عن رأي مفاده أُ 
بمــا فــي ذلــك انعكاســات علــى  اإلقلیمیــة لمراقبــة الســالمة، عــن طریــق فــرض رســوم أو جبایــات علــى الركــاب ألغــراض الســالمة،

سیاسات االیكاو الساریة في مجـال الضـرائب والرسـوم. وبنـاء علیـه، ینبغـي ایـالء االهتمـام الواجـب لهـذه االنعكاسـات، مـن جانـب 
 .المؤتمر

— — — — — — — — — 
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  تطبیق سیاسات االیكاو وارشاداتها ٨-٢
  )WP/10( — النقل الجوي الدوليتطبیق سیاسات االیكاو وارشاداتها في مجال 

 المقدمة ١- ٨-٢

تــي تناولــت مســألة جــدوى وفعالیــة سیاســات ال WP/10ســتناد إلــى ورقــة العمــل باالنظــر الفریــق فــي هــذا البنــد  ١-١- ٨- ٢
  .االقتصادي للنقل الجوي الدوليوٕارشادات االیكاو الراهنة بشأن التنظیم 

ولكــن هنــاك عــدم وعــي بهــا وقلــة  مجدیــة وصــالحةإرشــادات وسیاســات االیكــاو تظــل وأشــارت الورقــة إلــى أن  ٢-١- ٨- ٢
الحاجـة إلـى إعـداد أدوات ووسـائل أكثـر فعالیـة للتعریـف تنفیذها من جانب الـدول. ولتحسـین الوضـع، أكـدت األمانـة العامـة علـى 

 بإرشادات االیكاو المتصلة بالسیاسة العامة، بما في ذلك العمل مع الدول وقطاع الطیران وغیر ذلك مـن المنظمـات ذات الصـلة
ها وسیاســـاتها فـــي الوســـائل المقترحـــة تشـــجیع الـــدول علـــى إدراج مبـــادئ االیكـــاو وارشـــادات لتحســـین تنفیـــذ تلـــك اإلرشـــادات. ومـــن

تشریعاتها وسیاساتها ولوائحها الوطنیة فضال عما تبرمه من اتفاقات للخدمات الجویة. والوسیلة األخرى هـي دراسـة وضـع ملحـق 
 جدید باتفاقیة شیكاغو یتناول مسائل النقل الجوي.

 المناقشة ٢- ٨-٢

المقتــرح والمتمثــل فــي إدراج علمــا بالمعلومــات المقدمــة فــي الورقــة. وٕاذ اتفــق علــى قیمــة الــنهج الفریــق  أحــاط ١-٢- ٨- ٢
إرشادات االیكاو الخاصة بالسیاسة العامة فـي تشـریعات الـدول وسیاسـاتها ولوائحهـا الوطنیـة وكـذا فـي اتفاقـات الخـدمات الجویـة، 
ارتــأى أنــه لــیس فــي موقــف یســمح لــه بتقــدیم الــرأي أو المشــورة فــي هــذه المرحلــة بشــأن فكــرة إعــداد ملحــق جدیــد باتفاقیــة شــیكاغو 

مزیـدا مــن اقتــرح الفریـق أن تقـدم األمانــة العامـة  ،الملحـق ومـدى تغطیتــه. وبنـاء علیـه اظر إلـى قلـة المعلومــات عـن نطـاق هــذبـالن
 من النظر في هذا المقترح على النحو المناسب.الدول المعلومات بشأن هذا الملحق، ومن ذلك نطاقه وتغطیته، كیما تتمكن 

یــد إجـراء مسـح، مـن جانـب األمانــة العامـة، بـین الـدول والمنظمـات المعنیــة فاعتبـر الفریـق أنـه سـیكون مـن الم ٢-٢- ٨- ٢
التنظـیم االقتصـادي للنقـل بشأن صالحیة ومدى استخدام سیاسات وٕارشادات االیكاو، بما في ذلك سیاسات ومـواد إرشـادیة بشـأن 

نتــائج ذلــك المســح مــن شــأنها أن ن ، حیــث إ(Doc 9626)الجــوي الــدولي النقــل  دلیــل بشــأن تنظــیمو (Doc 9587) الجــوي الــدولي
تساعد في إعداد ورقة في هذا الموضوع للمؤتمر العـالمي السـادس. واقتـرح أیضـا بـأن تحـث ورقـة العمـل هـذه الـدول علـى الوفـاء 
بالتزاماتهــا بموجــب اتفاقیــة شــیكاغو وذلــك بتســجیل اتفاقــات الخــدمات الجویــة، بمــا فــي ذلــك مــذكرات التفــاهم ذات الصــلة، لــدى 

 .االیكاو

 االستنتاجات ٣- ٨-٢

 مستندا إلى الوثائق والمناقشات: ،توصل الفریق إلى االستنتاجات التالیة ١-٣- ٨- ٢

علــى الـــدور الریـــادي لالیكــاو فـــي التنظـــیم االقتصــادي وفـــي وضـــع إرشـــادات  ینبغــي التأكیـــد مجـــدداً   ) أ
قـل شاملة بشأن السیاسة العامة لمساعدة الدول في تهیئـة بیئـة تنظیمیـة مؤاتیـة للتنمیـة المسـتدامة للن

 ؛الجوي ولفائدة أصحاب المصلحة جمیعا
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بأهمیــة وصــالحیة سیاســات وٕارشــادات االیكــاو وأن تبــذل كــل الجهــود للوفــاء  تســلِّمینبغــي للــدول أن   ) ب
 بالتزاماتها المنبثقة عن أحكام قرارات الجمعیة العمومیة في مجال النقل الجوي؛

أن تتخـذ كـل التـدابیر الالزمـة، بالتعـاون مـع القطـاع، للتوعیـة والتعریـف، علـى أوسـع  ینبغي لالیكـاو  ) ج
نطـــــاق، بسیاســـــاتها وكـــــذا لتـــــأمین اســـــتخدام المـــــواد اإلرشـــــادیة التـــــي تصـــــدرها فـــــي مجـــــال التنظـــــیم 

 .االقتصادي

 التوصیات  ٤- ٨-٢

 فق على ما یلي:تنظر الفریق في التوصیات المقترحة وا ١-٤- ٨- ٢

علــى إدمــاج مبــادئ وسیاســات وٕارشــادات المنظمــة فــي تشــریعاتها  الــدولاالیكــاو  شــجعینبغــي أن ت  ) أ
 ؛وقواعدها ولوائحها الوطنیة وكذا في اتفاقات الخدمات الجویة

مســـحا لـــدى الـــدول والمنظمـــات المعنیـــة حـــول صـــالحیة ومـــدى اســـتخدام الیكـــاو أن تجـــري اینبغـــي   ) ب
. وســوف Doc 9626وثیقــة وال Doc 9587سیاســات وٕارشــادات االیكــاو الراهنــة، بمــا فــي ذلــك الوثیقــة 

 تشكل المعلومات التي یتم جمعها أساسا إلعداد تقریر یقدم إلى المؤتمر العالمي السادس.

ینبغـــي لالیكـــاو أن تقـــدم للـــدول مزیـــدا مـــن المعلومـــات عـــن نطـــاق تغطیـــة ومحتـــوى الملحـــق الجدیـــد   ) ج
 المقترح باتفاقیة شیكاغو تتیح للدول النظر في المقترح على النحو المناسب.

— — — — — — — — —   
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  النقل الجوي الدوليسیاسات االیكاو وموادها اإلرشادیة الخاصة بتنظیم استعراض من جدول األعمال:   ٣البند 

  )WP/11( — سیاسات االیكاو وموادها اإلرشادیة الخاصة بتنظیم النقل الجوي الدولي

   المقدمة ١-٣

، معلومات عن سیاسات االیكاو وارشاداتها الموجودة بشأن WP/11قدمت األمانة العامة في ورقة العمل     ١- ١- ٣
 ، وخطتها لتحدیثهما.Doc 9626والوثیقة  Doc 9587تنظیم النقل الجوي الدولي، وال سیما الوثیقة 

   المناقشة ٢-٣

 كــان هنــاك اتفــاق واســع بــأن سیاســات االیكــاو وموادهــا اإلرشــادیة الســاریة بشــأن تنظــیم النقــل الجــوي الــدولي  ١-٢-٣
یــة تحریــر مفیــدة بالنســبة للممارســات التنظیمیــة للــدول، وبأنــه ینبغــي لالیكــاو أن تواصــل تــوفیر هــذه المــواد اإلرشــادیة لتیســیر عمل

 النقل الجوي ومساعدة الدول في هذه المهمة.

االیكـاو وارشـاداتها قـد  الحظ الفریق خطة األمانة العامة تحدیث الوثیقتین. وحیث إن جزءا كبیرا من سیاسات  ٢-٢-٣
، فــي خضــع لالســتعراض بــاالقتران مــع نظــر الفریــق فــي المســائل المنــاظرة ضــمن جــدول أعمــال الفریــق، فقــد وافــق علــى التركیــز

ا. ووافـق الفریـق أیضـا علـى تـوفیر المشـورة مالمقام األول، على الهیكل العـام للـوثیقتین ومحتواهمـا، بغـرض زیـادة تحسـین عرضـه
 .٢٠١٢األمانة العامة قبل نهایة سبتمبر  ما تطلبهواالقتراحات وغیر ذلك من اإلسهامات حسب 
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  األعمال األخرى  :٤البند 

  .لم یطرح الفریق أي مسألة للمناقشة أو الدرس ضمن هذا البند  ١- ٤
  
  
  
 

  —انتهى  —


