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   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت

  جدول األعمال

 )األمانة العامة(مقدم من 

  : استعراض شامل لالتجاهات والتطوراتمن جدول األعمال ١البند 

  في قطاع النقل الجوي والتطورات التي طرأت على اللوائح التنظیمیةالتطورات  ١- ١
التــي طــرأت علــى اللــوائح  سیســتعرض المــؤتمر أهــم التطــورات فــي قطــاع النقــل الجــوي والتقــدم المحــرز فــي التغییــرات

طي هـذا . وسـیغ٢٠٠٣مـارس  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 
الجــویین، واقتصــادیات شــركات الطیــران وقــدرتها علــى االســتمرار، وبعــض التحــدیات الرئیســیة التــي تواجــه قطــاع النقــل 

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

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

  صادیا على تطور النقل الجوي أو على تنظیم اللوائح االقتصادیة (مثل التمویل). التي قد تؤثر تأثیرا اقت
  سیمهد هذا البند الطریق لبحث المشكالت الرئیسیة والحلول الممكنة في وقت الحق.مالحظة األمانة العامة: 

  بحث القضایا الرئیسیة وٕاطار تنظیم اللوائح ذي الصلة  من جدول األعمال: ٢البند 
  األسواقدخول  ١- ٢

وأساســا مــا یتجــاوز نطــاق الحــریتین الثالثــة والرابعــة، وتعزیــز المرونــة فیمــا  –سیشــمل هــذا البنــد تبــادل الحقــوق التجاریــة 
، وتحریــر جمیــع الخــدمات المســاعدة (مثــل المناولــة األرضــیة)، والــنهج اإلقلیمیــة البحــتیخــص خــدمات الشــحن الجــوي 

بالتعددیــــة؛ والمســــائل الخاصــــة بقــــدرات شــــركات الطیــــران والوصــــول إلــــى والمتعــــددة الجوانــــب، واالحتمــــاالت المتعلقــــة 
  المطارات، بما في ذلك تخصیص الخانات الزمنیة لحركة الطائرات والقیود على الرحالت اللیلیة. 

كانـت هـذه مسـألة أساسـیة فـي تطـور النظـام العـالمي للنقـل الجـوي. وتعتبرهـا شـركات الطیـران  مالحظة األمانة العامـة:
الــدول أحــد العوائــق الرئیســیة التــي ال تــزال قائمــة أمــام المضــي بتغییــر اللــوائح، وتــدعو إلــى إعطــاء المزیــد مــن  وبعــض
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الحریــات لصــناعة الطیــران وٕاعــداد اتفــاق متعــدد األطــراف یحــل محــل النظــام الثنــائي الســائد. ویمكــن أن تــؤدي دراســة 
ت بشـأن الســبل الكفیلــة بتعزیـز دخــول األســواق، ومــا إذا المشـكالت القائمــة والحلــول الممكنـة إلــى اســتنتاجات أو توصــیا

كـــان المضـــي فـــي تطـــویر الخیـــارات مـــن أجـــل إعـــداد اتفـــاق متعـــدد الجوانـــب أو متعـــدد األطـــراف بشـــأن تبـــادل الحقـــوق 
التجاریة (بما في ذلك خدمات الشحن الجوي البحت)، على أن یكون االتفاق مفتوحًا النضمام الدول إلیه، سیؤدي إلـى 

  یر إلى تحریر دخول األسواق تحریرا كبیرا. حد كب
  ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم ٢- ٢

واالنتقــال بمــا  –سیشــمل هــذا البنــد القضــایا المتعلقــة بتخفیــف القواعــد الخاصــة بتعیــین شــركات الطیــران والتــرخیص لهــا 
فـــي شـــركات الطیـــران الوطنیـــة، یتجـــاوز نطـــاق شـــرط الملكیـــة والســـیطرة علـــى المســـتوى الـــوطني؛ واالســـتثمار األجنبـــي 

  وترتیبات اللوائح التنظیمیة لتیسیر دخول شركات الطیران إلى أسواق رؤوس األموال الدولیة. 
هذه واحدة من قضایا السـاعة التـي تـرتبط بشـكل وثیـق بمسـألة دخـول األسـواق، باإلضـافة إلـى ارتباطهـا مالحظة األمانة العامة: 

ها الكثیرون باعتبارها عائقا رئیسـیا آخـر یحـول دون إحـداث تغییـر فـي اللـوائح، وقیـدا ُیفـرض بموضوع سالمة الطیران. وینظر إلی
علـى تمویـل شـركات الطیـران. ومـن خـالل دراسـة القضـایا ذات الصـلة، سـینظر المـؤتمر فـي إیجـاد السـبل العملیـة والفعالـة إلزالـة 

قــدما، بمــا فــي ذلــك تحســین مســتوى اســتخدام إرشــادات العوائــق الموجــودة، وٕاعــداد اســتنتاجات أو توصــیات بشــأن ســبل المضــي 
االیكـــاو الحالیـــة (المعـــاییر الموصـــى بهـــا فیمـــا یخـــص التعیـــین والتـــرخیص)، وٕاعـــداد اتفـــاق متعـــدد األطـــراف بشـــأن تیســـیر دخـــول 

  شركات الطیران إلى أسواق رؤوس األموال الدولیة.
  حمایة المستهلك ٣- ٢

سیشمل هذا البند القضـایا المتعلقـة بحمایـة المسـتهلك، وحقـوق الركـاب الجـویین، ومـا یتصـل بـذلك مـن الـنُهج التنظیمیـة 
وممارســات قطــاع النقــل الجــوي (بمــا فــي ذلــك شــروط النقــل، والتزامــات قطــاع النقــل الجــوي واإلعســار المــالي لشــركات 

  ر إرشادات االیكاو، ومواءمة أو اتساق الُنهج التنظیمیة.  الطیران)؛ وشفافیة التسعیر لدى شركات الطیران، وتطوی
الخطیــرة التــي شــهدها  ت: یكتســب هــذا الموضــوع أهمیــة متزایــدة كمــا ظهــر بجــالء مــن تــأثیر االضــطرابامالحظــة األمانــة العامــة

مؤخرا السفر الجـوي بسـبب الكـوارث الطبیعیـة، وصـعوبة أحـوال الطقـس واألزمـات االجتماعیـة السیاسـیة. غیـر أنـه ال توجـد حالیـا 
قواعــد عالمیــة فــي هــذا الصــدد. وسیســهم المــؤتمر فــي تحســین األوضــاع بواســطة النظــر فــي القضــایا ذات الصــلة والبحــث عــن 

ل تعزیــز ومواءمــة أو تنســیق القواعــد أو التــدابیر المختلفــة، مــع تحــدیث إرشــادات االیكــاو ذات الصــلة، الحلــول، بمــا فــي ذلــك ســب
  وٕامكانیة إعداد مدونة قواعد سلوك عالمیة تستخدمها الدول ومقدمو خدمات النقل الجوي لدیها.

  المنافسة العادلة ٤- ٢
غیـــر المنصـــفة؛ وتـــأثیر توحیـــد قطـــاع الطیـــران سیشـــمل هـــذا الموضـــوع القضـــایا المتعلقـــة بتفـــادي الممارســـات التنافســـیة 

  وتركیزه، وتأثیر اللوائح االقتصادیة على قطاع شركات الطیران ومواءمته في تطبیق القوانین والقواعد.
نظــرا لتــأثیر قــوى الســوق علــى البیئــة التشــغیلیة، فثمــة منافســة متزایــدة بــین شــركات الطیــران (فیمــا بــین مالحظــة األمانــة العامــة: 

لطیران التقلیدیة والناقلین الجویین منخفضي التكلفة) وبین تحالفات شركات الطیران. وفي نفـس الوقـت فقـد حـدثت زیـادة شركات ا
في تكتل شركات الطیران (مثل التحالفات وحاالت اإلدماج) في بعض األسواق. وما برحت مسألة كیفیة ضمان المنافسة العادلة 

ن المعالجـــة التقلیدیـــة للمنافســـة فـــي ظـــل النظـــام الثنـــائي األطـــراف یتنـــافى فـــي بعـــض واســـتغالل الوضـــع المهـــیمن تشـــكل قلقـــا. وإ 
الحـاالت مـع هــدف سیاسـة المنافسـة الحــالي. وسـیتناول المــؤتمر القضـایا ذات الصـلة ویبحــث إیجـاد حلـول ممكنــة علـى المســتوى 

و االتسـاق فـي تطبیـق القـوانین أو القواعـد أو العالمي، بما في ذلك تطویر وتحدیث إرشـادات االیكـاو، وخیـارات تعزیـز المواءمـةِ أ



AN-Conf/12-WP/1 - 3 - 

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

  الضمانات ٥- ٢
الـة لجمیـع الـدول وال سـیما البلـدان النامیـة فـي النقـل سیغطي هذا الموضوع القضایا المتصلة بالمشاركة المسـتدامة والفع

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

لتنافسیة لناقلیها الجویین، وال سیما بالنسبة للبلـدان النامیـة. وسیسـتعرض المـؤتمر الحالـة الراهنـة وٕارشـادات االیكـاو الدول والقدرة ا
  القائمة ویوصي باإلجراء المالئم لتناول الشواغل واالحتیاجات ذات الصلة الخاصة بالدول.

  فرض الضرائب وغیر ذلك من الجبایات على النقل الجوي الدولي ٦- ٢
هـــذا البنـــد القضـــایا المتعلقـــة بالرســـوم والضـــرائب والجبایـــات المفروضـــة علـــى الطیـــران المـــدني، وأثـــر فـــرض  ســـیتناول

غیــر المتعلقــة بــالطیران علــى تطــور النقــل الجــوي، وآثــار ذلــك بالنســبة لسیاســات االیكــاو علــى الجبایــات الضــرائب أو 
  فرض الضرائب والرسوم. 

على مقـدمي خـدمات النقـل الجـوي ومسـتخدمیها بشـتى الجبایات دة تفرض الدول فیها هناك حاالت متزایمالحظة األمانة العامة: 
الوسائل والطرق، وثمة اتجاه إلحالة هذه التكالیف إلى مستخدمي النقل الجوي بواسطة شركات الطیران أو مقدمي الخدمات، وقد 

وتأثیرهـا علـى تطـور النقـل الجـوي. وسـُیعد  ومالضـرائب والرسـأعربت الدول وقطاع الطیـران عـن شـواغل خطیـرة إزاء انتشـار هـذه 
المـــؤتمر بمثابـــة منتـــدى عـــالمي لبحـــث هـــذه التطـــورات وتأثیرهـــا. وهنـــاك أیضـــا حاجـــة إلـــى اســـتعراض وتقیـــیم مـــدى أهمیـــة وقیمـــة 
 سیاسات االیكاو الحالیة في مجال فرض الضرائب، وذلـك فـي ضـوء التطـورات األخیـرة، مـن أجـل مواكبتهـا للتطـورات واسـتجابتها

للتغیرات. ویمكن أن ُیعد المؤتمر استنتاجات بشأن مدى الحاجة إلى المضـي فـي تنـاول هـذه المسـألة، والتـدابیر الالزمـة لتحسـین 
  مستوى تنفیذ سیاسات االیكاو، وتحدیث هذه السیاسات بشأن فرض الضرائب في ضوء هذه التطورات.

  اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة ٧- ٢
مـــؤتمر تقـــاریر عـــن الوضـــع المـــالي للمطـــارات ومقـــدمي خـــدمات المالحـــة الجویـــة، وتنفیـــذ التوصـــیات ســـُتعرض علـــى ال

، والنظـر فـي القضـایا ذات ٢٠٠٨الصادرة عن مؤتمر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة المنعقد في عام 
لمراقبـة االقتصـادیة للمطـارات وخـدمات الصلة مثـل تمویـل أنشـطة المراقبـة التنظیمیـة (أي مـا یتعلـق بالسـالمة واألمـن وا

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

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

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

  ابیر المتخذة لتحسین مستوى الوضع السائد.وتطبیقها أو تنفیذها من جانب الدول والتد
أعدت االیكاو سیاسات وٕارشادات شاملة بشأن تنظیم لوائح النقل الجـوي وتحریـره كـي تسـتخدمها الـدول. مالحظة األمانة العامة: 

عرفــة بهــذه وهكــذا، ال تتمثــل المشــكلة الرئیســیة فــي غیــاب سیاســات االیكــاو وٕارشــاداتها أو مــدى أهمیتهــا بــل تكُمـــن فــي عــدم الم
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السیاســات واإلرشــادات وتنفیــذها، وُیعــزى ذلــك فــي أغلــب األحیــان إلــى طبیعتهــا غیــر الملزمــة. والواقــع أن تحســین مســتوى تنفیــذ 
سیاسات وٕارشادات االیكاو الحالیة سیساعد على اإلسراع في تحقیق هدف االیكاو المتمثل في المساهمة في إنشاء بیئة تنظیمیـة 

ویر النقل الجوي. وسیستعرض المؤتمر الوضع القائم ویوافق على التدابیر الممكنة لتحسین مستوى تنفیـذ أفضل وأكثر تنسیقا لتط
إرشادات االیكاو في مجال النقل الجوي، بما في ذلك دعوة الدول إلـى إدراج مبـادئ االیكـاو وسیاسـاتها وٕارشـاداتها فـي تشـریعاتها 

  الجویة. وقواعدها ولوائحها الوطنیة وفي اتفاقات الخدمات

 -انتهـى  -


