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 المناقشة -٢

تسهيل بغية للطيران  غير التجاريستخدام للداللة على االاألعمال طيران ألغراض هذه الورقة، نستخدم مصطلح  ١-٢
 األمثلة على هذه العمليات ما يلي:تشمل األعمال. و دارة وإ 

  ")؛مالكهايديرها (" األعمالألغراض به  الخاصةة لطائر لاستخدام فرد   أ)
  ؛١)طيران الشركات"شركائها في األعمال ("لنقل الموظفين و/أو بها الخاصة للطائرة شركة استخدام   ب)
  كجزء من برنامج الملكية الجزئية ("الملكية الجزئية"). فيها ملكيةة لها استخدام األفراد أو الشركات لطائر   ج)

بين هذه األنواع المختلفة من عمليات طيران األعمال، من حيث تمييزها عن عمليات الرئيسي مشترك ال قاسمالو  ٢-٢
الخاص  ستخداماالتشكل هي ف بدال من ذلك،و  . يجارأو باإل أجرمقابل لجمهور العام ل عرضهايتم الطيران التجاري، هو أنه لم 

 هم.الخاصة ب عمالاألفي إدارة لكين االمرتبطين بهؤالء المو/أو األفراد  مالكيها جانبلطائرات من ل

فريدة من نوعها للقطاع؛ المتطلبات التشغيل في االعتبار الدولي  عمليات طيران األعمال ةملمعاأخذ يجب أن تو  ٣-٢
 يشملالتشغيل، بما  صيخار توتجهيز جميع إيداع عجيل ت في ذلكالمرونة، بما  من حيثها احتياجاتتوقيتها و األهم من ذلك، و 

وفير قدرته على تتتمثل في  األخرى شكال النقل الجويبالنسبة أللطيران األعمال ساسية األميزة النسبية والخطط الطيران. 
الدول التي تستوعب احتياجات و  . المدةقصير مسبق إشعار بيمكن تغييرها األعمال لرجال مصممة مسارات و أوقات سفر 

 .بشكل عاموالمجتمعات المحلية، واقتصاداتها  المطاراتو  لمصلحة المستهلكينتقوم بذلك على نحو فعال األعمال  طيران

  الدوليطيران األعمال عمليات لة قتصاديالاالواليات المتحدة ملة معا -٣

يستوعب  األعمال الدوليعمليات طيران  لةممعاالذي تتبعه في  االقتصادي نهجالتعتقد الواليات المتحدة أن  ١-٣
جميع الدول ل بالنسبة نهجنا، المبينة أدناهإليها المفاهيم العامة التي يستند  ونشجع، للقطاع فريدة من نوعهاالمتطلبات التشغيل 

 المتعاقدة.

على أنها عمليات  ١-٢ المبينة في الفقرة األعمالمليات طيران لعفرعية النواع األالواليات المتحدة مختلف تعامل و  ٢-٣
على هذا النحو، فإن هذه العمليات ال تخضع التفاقات الخدمات الجوية الدولية ولها حرية التحليق و  تجاري. الغير الطيران 

 خرى.األبلدان الداخل الواليات المتحدة وبين الواليات المتحدة و 

ديره يي ذال األعمال طيرانمن أشكال  شكالعتبرها الواليات المتحدة ألغراض تحديد برامج الملكية الجزئية، التي تو  ٣-٣
 برنامج الملكية الجزئية ما يلي: أن يشمليجب  ، إذالواليات المتحدة المعايير التاليةتستخدم و ، المالك

  ؛ن أو أكثريطائرت  أ)
للطائرات  ١/١٦طائرة (كل ل األجل ةطويل يةجار حيازة اإليالملكية أو الشروط الحد األدنى من ون لبي مالك  ب)

  ؛للمروحيات) ١/٣٢أو 
، وعقد لعدة سنوات مع مدير برنامج واحد يقدم الطائرات مالكبين غير الشامل للخدمة ر اجيتبادل اإلاتفاق   ج)

  .دارة للمشاركين في البرنامجاإلالطيران وخدمات في مجال الخبرة 
  

                                                 
  .٦الملحق من  ٢الجزء  في االيكاوتعريف  انظر  ١
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  التنظيمي الدولي التجانس -٤
على بطريقة سليمة وآمنة ومنّظمة  األعمال طيرانقطاع تطوير ببين الدول  المتجانسةاالقتصادية معاملة التسمح  ١-٤

 المستوى العالمي.

االقتصادية  المعاملةفي  التجانسلهذه األسباب، سعت الواليات المتحدة إلى العمل مع الدول األخرى لزيادة و  ٢-٤
 التجاري.غير عمليات الطيران  بوصفهاعمال الدولي عمليات طيران األل

معاملة التفاهم بين كندا والمكسيك والواليات المتحدة بشأن  محضرتحقيق هذه الغاية الرامي إلى وقد شمل العمل  ٣-٤
، فضال عن نهج ينفذ باالشتراك مع الشركاء األوروبيين جزئيااالقتصادية لطيران األعمال وعمليات الطائرات المملوكة 

 .الدولي نة من عمليات طيران األعمالنواع معيّ أل ةاالقتصاديمعاملة ال بشأن الرئيسيين

 مجلس التعاون االقتصادى آلسيا المحيط الهادئوفي الوقت الراهن، تعمل الواليات المتحدة مع شركائها في  ٤-٤
)APEC ( في معاملته مجلس التعاون  أعمال دولمجموعة من المبادئ األساسية المتفق عليها لتوجيه وضع من أجل

مجلس التعاون ل وزراء النقلالسابع لرسميا برنامج العمل هذا في االجتماع  قر. وقد أُ األعمالعمليات طيران لاالقتصادية 
. مجلس التعاونالتابع لالنقل فريق عمل  جانبمن  وسيتسم العمل بشأنه، ٢٠١١في سبتمبر  االقتصادى آلسيا المحيط الهادئ

 ااألعمال تأثير قطاع طيران أن يؤثر بحتمال إبوجود ، يانهم المشتركفي ب، يمجلس التعاون االقتصادل زراء النقلو أقر و 
  .مجلس التعاون منطقةفي  اكبير اقتصاديا إيجابيا 

  االيكاوطيران األعمال في سياق  -٥
هذا الفرعية لنواع األمختلف ، بما في ذلك تصنيف األعمالطيران المسائل المتعلقة ب االيكاوتناولت سبق أن  ١-٥

، ٢مالك، وما إلى ذلك) ألغراض إحصائيةالديره يي الذ وطيران الشركات والطيرانالتجاري الطيران : المثالعلى سبيل القطاع (
بعد . ومع ذلك، لم تضع االيكاو ٣وٕادارة الحركة الجوية اتالمطار إلى وصول بالذات الصلة  العامة السياساتتناولت مسائل و 

من وجهة  األعمال الدوليالدول المتعاقدة عمليات طيران التي يجب أن تعامل بها كيفية المواد إرشادية أو توصيات بشأن 
  النظر االقتصادية.

   االستنتاجات -٦
وتعزيز  األعمال الدوليعمليات طيران لمزيد من الوضوح والشفافية في المعاملة االقتصادية المن أجل إضفاء  ١-٦
 مليات طيران األعمالا على عاقتصاديا الدول نهجتطبق ) ١( :أنمن األهمية بمكان  هلى الصعيد العالمي، فإنطويره عت

االيكاو  ساعدت) ٢؛ و (٣-٢ ن في الفقرة، على النحو المبيّ للقطاع فريدة من نوعهاالمتطلبات التشغيل  بعتو يس بحيث الدولي
 .تنظيمية من وجهة نظر اقتصادية األعمالمواد إرشادية بشأن كيفية التعامل مع عمليات طيران  وضعمن خالل  فعليا

   

                                                 
 STA/10-WP/7االيكاو  ؛ ورقة عملنشطة الطيران المدنيألتصنيف والتعاريف المستخدمة الاستعراض انظر   ٢
  .٢٠٠٥االيكاو أغسطس  دراسة عن وصول طيران األعمال والطيران العام الدولي إلى المطارات؛ انظر  ٣
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 تاالتوصي -٧

 ما يلي:التوصية بالمؤتمر إلى ُيدعى  ١-٧

، األعمال الدوليعمليات طيران لمعاملة االقتصادية الألغراض اإلجراءات التنظيمية الوطنية المتعلقة ب  أ)
  تجاري؛الغير على أنها عمليات الطيران  ١-٢ نة في الفقرةالعمليات المبيّ  معاملةينبغي للدول المتعاقدة 

، ينبغي لاليكاو أن األعمالالطبيعة غير التجارية والمرونة التشغيلية التي يحتاجها طيران مع مراعاة   ب)
  .األعمال الدوليعمليات طيران لاالقتصادية لمعاملة مواد إرشادية ل تضع

 -انتهى  -


