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   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت

  بحث المسائل الرئیسیة واإلطار التنظیمي المتعلق بها  من جدول األعمال: ٢البند 
  رشاداتهاإ تنفیذ سیاسات االیكاو و   :٨-٢

  ) التفاقیة الطیران المدني الدولي٢٠مشروع إصدار الملحق رقم (

  )٢(أكاك) الهیئة العربیة للطیران المدنيباسم  مملكة البحرینمن  ةمقدم(

  الموجز التنفیذي
 تهأهمی وتبرز الدولي المدني الطیران التفاقیة ٢٠ رقم الملحق بإصدار الخاص المقترحورقة العمل هذه تتناول 
 الدولي المدني الطیران منظمة من الصادرة التوصیات تراعى أن على الهامة الخطوة لهذه العربیة الدول وتأیید
  .لملحقا هذا في مصالحها وتوخي الدولي الجوي النقل صناعة في النامیة الدول مساهمة على الحرص بشأن
  .٤الفقرة : المؤتمر مدعو إلى الموافقة مع التوصیات الواردة في اإلجراء

 .ATConf/6 reference material is available at www.icao.int/meetings/atconf6  :المراجع

  مقدمةال - ١

 النقل قطاع لتنظیم القانونیة المظلة هي الدولي المدني الطیران منظمة تظل أن على دولي إجماع هناك ١- ١
 النقل أنشطة إلدراج العالمیة التجارة منظمة بها قامت التي المحاوالت إثر جلیة بصورة التوجه هذا برز وقد الدولي، الجوي
 وارتباطها الصناعة هذه لخصوصیة نظراً  وذلك ،(GATS) الخدمات في للتجارة العامة االتفاقیة مالحق أحد ضمن الجوي

 .المدني الطیران وأمن الجویة السالمة وأهمها االقتصادیة األمور غیر أخرى بمتطلبات

                                                 
  النسخة العربیة مقدمة من مملكة البحرین. ١
 
ة العربیة الجزائر، البحرین، مصر، العراق، األردن، لبنان، لیبیا، موریتانیا، المغرب، عمان، فلسطین، قطر، المملكة العربیة السعودیة، الجمھوری   ٢

 السوریة، السودان، تونس، اإلمارات العربیة المتحدة، الیمن.

http://www.icao.int/meetings/atconf6
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 المناقشة - ٢

 الدولي الجوي النقل تتناول التي الوثائق من العدید إصدار في ملموسة جهوداً  بذلت قد االیكاو أن المعلوم من ١- ٢
 :أهمها ومن

 .الدولي الجوي النقل على الضرائب بشأن االیكاو سیاسات  - ٨٦٣٢ رقم الوثیقة  )أ 

 .الجویة المالحة وخدمات المطارات رسوم بشأن االیكاو سیاسات  - ٩٠٨٢ رقم الوثیقة  )ب 

 .الجوي للنقل االقتصادي التنظیم بشأن إرشادیة ومواد سیاسات  - ٩٥٨٧ رقم الوثیقة  )ج 

 .الدولي الجوي النقل دلیل  - ٩٦٢٦ رقم الوثیقة  )د 

 والتوصیات الجویة المالحة ورسوم واالنبعاثات بالمسافرین العالقة ذات اإلرشادیة المواد من العدید وهناك ٢- ٢
 .وخالفه (CEANS) الجویة المالحة وخدمات المطارات اقتصادیات مؤتمر عن الصادرة

 األم المنظمة عن صادرة باعتبارها األعضاء الدول لدى وقیمة أدبیة أهمیة ذات الوثائق هذه أن من وبالرغم ٣- ٢
 مشروع المنظمة تبني فإن المنطلق هذا ومن األعضاء، للدول قانوناً  إلزامیة غیر تظل أنها إال المدني، الطیران مجال في

 الوثائق في الواردة وسیاساتها االیكاو من الصادرة التوصیات ویبلور الجوي بالنقل الخاصة األمور یتناول جدید ملحق إصدار
 التي التوصیات أخذت ما إذا وخاصة الدولي، الجوي النقل تنظیم في األهمیة بالغة خطوة تكون سوف أعاله، إلیها المشار
 الجوي النقل مؤتمري في وخاصة الدولیة المشاركة في ومساندتها النامیة الدول في الدولي الجوي النقل صناعة لتحفیز صدرت
 له ستكون ذلك فإن ،٢٠١٣ الجوي للنقل السادس العالمي المؤتمر عنه سیفسر وما ٢٠٠٣و ١٩٩٤ عامي في عقدا اللذان
 .الهام العالمي المرفق هذا تنظیم في نوعیة ونقلة بالغة إیجابیة آثار

 الخالصة - ٣

 الجوي للنقل التنظیمیة األمور یتناول جدید ملحق إلصدار ماسة حاجة في الدولي الجوي النقل صناعة إن ١- ٣
 الدول مصالح تراعي بها موصى عمل وأسالیب قیاسیة قواعد خالل من ملزمة قانونیة صیغة في متطلباتها ویحدد الدولي
 الورقة، هذه في إلیها المشار الوثائق في وموثقة الدولي المدني الطیران منظمة قبل من أصدرت التي التوصیات وفق النامیة
 .وتساندها الخطوة هذه تؤید المدني للطیران العربیة الهیئة في األعضاء العربیة الدول بأن ذلك في مشیرین

 :التوصیات - ٤

 :مدعو إلىالمؤتمر  ١- ٤

 .شیكاغو التفاقیة ٢٠ رقم الملحق إصدار على الموافقة  )أ 

 للنقل والخامس الرابع ینیالعالم المؤتمرین في الصادرة التوصیات وفق النامیة الدول مصالح مراعاة  )ب 
 ). ٢٠٠٣و ١٩٩٤( الجوي

 -  انتهى  -


