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طار تنظيم الموائح ذي الصمةمن جدول األعمال:  2لبند ا  بحث القضايا الرئيسية وا 
رشاداتهاتنفيذ سياسات االيكاو  : 2-1  وا 

 تنفيذ إطار تنظيمي محسَّنمن أجل  بل المضي قدما: خطة عمل س  

 (األمانة العامةمن  ةمقدمورقة ) 

 الموجز التنفيذي
تعتمدىا االيكاو والدول األعضاء من أجل وضع إطار تنظيمي لمنقل لكي خطة عمل  ىذه الورقةفي  قترحت  

  . عالميالقتااد االضمن والكفاءة الجوي الدولي يتسم بمزيد االتساق 

 ما يمي:إلى : المؤتمر مدعو اإلجراء
 ؛وتقييماتمعمومات في ىذه الورقة من  ما يرد استعراض ( أ

 ؛5االستنتاجات الواردة في الفقرة  إقرار ( ب

 .6اعتماد التوايات الواردة في الفقرة  ج(
 لمنقل الجوي عمى موقع االنترنت التالي:السادس العالمي يمكن االطالع عمى مراجع المؤتمر  المراجع:

6www.icao.int/meetings/atconf. 

  مقدمةال -1

البيان  7117يونيو  77نظرا لطبيعة الطيران المدني الدولي المتطورة باستمرار، أقّر مجمس االيكاو في  1-1
. وتتمثل رؤية 7116و 7115و 7112، وكذا األىداف االستراتيجية لفترة الثالث سنوات ورسالتيالرؤية المنظمة مقترح ال

كفيمة بتحقيق تم تحديد خمسة أىداف استراتيجية ومن ثم، . "لمطيران المدني العالميلمنظام  مستدامنمو تحقيق  المنظمة في "
 ىذه الرؤية.

التنمية وف عمى ضرورة تحديد ىدف استراتيجي منفال بشأن ىذه الرؤية وىذه الرسالة الوق ولقد تسنى بفضل 1-7
بيذا الشأن. وينطوي ىذا  ومجدية اقتاادياة سميم منظومةلمسألة تعزيز وضع  ىذا اليدف وتكريساالقتاادية لمنقل الجوي 

عمى مي لمنقل الجوي الدولي، وىو يركز، كما ينبغي التركيز، سميم بقيادة االيكاو لعممية تنسيق اإلطار التنظياليدف عمى الت
 السياسات االقتاادية وعمى أنشطة الدعم. 

http://www.icao.int/meetings/atconf6
http://www.icao.int/meetings/atconf6
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 ساسيةاألمعمومات ال -7

( في شيكاغو في عام "االتفاقيةيشار إلييا فيما يمي بـ"عند التوقيع عمى اتفاقية الطيران المدني الدولي ) 7-1
المستدامة لخدمات النقل الجوي من أىمية حاسمة. فقد جاء في ديباجة ، سممت األطراف بما يكتسيو ضمان التنمية 1922

ق إنشاء خدمات خطوط دولية لمنقل الجوي عمى أساس تكافؤ الفرص واستثمارىا حقّ ت   عة أدناه )...(االتفاقية أّن "الحكومات الموقّ 
 .بطريقة اقتاادية وسميمة"

العمل عمى تطوير مبادئ وتقنيات المالحة االيكاو ىي "من االتفاقية، فإّن أىداف ومقااد  22ووفقا لممادة  7-7
 الجوية الدولية وعمى تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوى الدولى من أجل ما يمى :

 ؛لى نقل جوى يتسم باألمان واالنتظام والفعالية واالقتاادإتمبية احتياجات شعوب العالم  )أ( 
 ؛الناتج عن المنافسة غير المعقولة منع اليدر االقتاادى )ب( 
ستثمار تاحة فراة عادلة لكل دولة متعاقدة الا  ضمان االحترام الكامل لحقوق الدول المتعاقدة و  )ج( 

 ي".الدول يمؤسسات لمنقل الجو 

أبريل  71-18منقل الجوي )لبيد أن الوضع الراىن لمنقل الجوي يعاني، مثمما أشارت إلى ذلك ندوة االيكاو  7-3
 (، من التشتت الجغرافي واالقتاادي عمى حد سواء.7117

، فإّن حقوق الحركة محكومة بنظام معّقد ينطوي عمى المتبعة عمى المستوى العالميوعمى الرغم من المنيجية  7-2
ت تا جغرافيا غير معيود في القطاعاألسواق الخدمات الجوية تشتّ  تحدثاآلالف من االتفاقات الثنائية لمخدمات الجوية، التي 

تفتيت عمى مسألة في غاية األىمية بالنسبة ليذا النظام، ولكّنو يعمل و االقتاادية األخرى. أما معيار جنسية شركة الطيران في
الوضع الراىن  متضاربة جوىريا مع أابح ي نظر إليو كظاىرةوفورات اإلنتاج الكبير. كما أّنو وتقويض  عالم الطيران التجاري

االقتااد العالمي. ونتيجة ليذه االنقسامات الوطنية، يواجو الناقمون الجويون عراقيل في الحاول الموارد المالية وفي  في
 استحداث منظور عابر لمحود من شأنو أن يساعد عمى ضمان التنمية المستدامة والنجاح الطويل األجل في األسواق التنافسية.

ضمن حمقات بالتساوي ع . فاألرباح ال تتوزّ ااقتاادي اطابع يكتسيالبعض من ىذا التشتت الجدير بالذكر أّن و  7-5
ر في النقل الجوي يتراوح بين أّن العائد عمى رأس المال المستثم   إلىتشير أما التقارير فيي  .قطاع الطيرانفي سمسمة القيمة 

ما وىذا في المائة بالنسبة لبعض أاحاب الماالح.  71 قدرهعائد مرتفع المائة و في  7 هعائد بسيط قدر بين الخسائر البحتة و 
 يمكن تحّممو لمنقل الجوي ةدحاو شبكة  تندرج ضمن التي خدماتالالتشتت في ربحية  مثل ىذاالتساؤل بشأن ما إذا كان يثير 
 النقل منظومة تواجيياالمدى البعيد. وسواء كان ىذا التشتت جغرافيا أو اقتااديا، أو االثنين معا، فإّن العراقيل التي  عمى

 الكفاءة وتوّلد االحتكام وتعرقل النمو. تعيق المستدام اقتااديا ىي عراقيل نابعة من اإلطار التنظيمي السائد حاليا، وىي  الجوي

الكممة األخيرة: ""عقدت تحت عنوان انوفي اختتام الجمسة األخيرة من ندوة االيكاو لمنقل الجوي )التي  7-6
بالفعل أن االيكاو على يجب  " وإنّ  وقال الحاضرينأعرب منسق الجمسة عن موقف  "(،الستدامةمن أجل ااستراتيجيات وأدوات 

ذات قيمة مضافة لضمان تمتع جميع أاحاب المامحة في النقل الجوي  وفعاال وكفؤا وذكيا وقواعدتضع إطارا عالميا متسقا 
وقد تقتضي الفعالية من االيكاو والمؤتمر العالمي السادس لمنقل الجوي العمل من أجل وضع ممحق . بأكبر قدر من المكاسب

 باتفاقية شيكاغو بشأن استدامة النقل الجوي".

ن إمكا 7-7 ، تطرقت لجنة النقل الجوي، لدى 1998وضع ممحق باالتفاقية ليس باألمر الجديد. ففي عام نية وا 
إعداد جدول أعمال مؤتمر اقتااديات المطارات وخدمات المالحة الجوية، إلى مسألة تجميع السياسات ومبادئ فرض الرسوم 

ق من المالحق. ضمن ممح( Doc 9082)م المطارات وخدمات المالحة الجوية سياسات االيكاو بشأن رسو الواردة في وثيقة 
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ولكن، بما أّنو لم يرد من الدول في سياق التحضير ليذا المؤتمر أي تعميق عمى ىذا المسألة، فإّن العمل لم يتواال بشأن ىذه 
التكاليف والشفافية وترابط ي عدم التمييز وى)المبادئ الرئيسية األربعة لفرض الرسوم المنيجية. ىذا، وقد تم بالفعل إدراج 

 تشريعات ولوائح عدد من الدول )مثل توجييات االتحاد األوروبي بشأن رسوم المطارات( في  المنتفعين بالخدمات(والتشاور مع 
   1وفي الكثير من اتفاقات الخدمات الجوية )كاالتفاق الثنائي بين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي(.

فريق خبراء تنظيم ، أواى رشاداتيا في مجال النقل الجويا  تطبيق سياسات االيكاو و ى مناقشة مسألة ولد 7-8
استخدام و االحية مدى بشأن لمدول والمنظمات الدولية  استقااءً االيكاو  جري  في اجتماعو الحادي عشر بأن ت   النقل الجوي

رشاداتيا سياسات االيكاو تفاقية شيكاغو الومحتوى الممحق الجديد المقترح م لمدول مزيدا من المعمومات عن نطاق تقدّ ؛ وبأن وا 
 .في المقترحبشكل مناسب النظر  لياتيح بما ي

 المناقشة -3
فريق خبراء أثناء التحضير لممؤتمر العالمي السادس لمنقل الجوي، وعمال بتوايات االجتماع الحادي عشر ل 3-1

مقترحات لتحديث اإلطار التنظيمي العالمي بغية عرضيا عمى المؤتمر. وفي ىذا الادد، ، تم وضع تنظيم النقل الجوي
عمى الرد عمى ىذا  SC 6/1-12/57االنترنت؛ وتم حث الدول في كتاب المنظمة  عمى شبكة استحدثت االيكاو استقااءً 

 دولة عضوا بتقديم ردودىا. 61، قامت 7117ديسمبر  12االستقااء. وحتى 

في  81من الدول أن تقّيم جدوى الممحق المقترح الذي أيده  7السؤال في من المرفق )أ(، ط مب  وكما يتجمى 3-7
 ق.محيغطييا الم يمكن أن . وترد في المرفق )أ( أيضا اقتراحات الدول فيما يتعمق بالمجاالت التيمقدمي الردودالمائة من 

ك تغطية طائفة بتأييد واسع من الدول المقدمة لمردود، بما في ذلحظيت مسألة وضع الممحق وبالرغم من أن  3-3
بشأن جوىر ىذه الممحق التوافق قد بمغت بعد مستوى من  ىذه الدول ية، فإّنو ليس من الواضح إن كانتمن المسائل التنظيم

 36اإلجراءات والتنظيم )انظر المادة الذي من المتوقع أن يكفل أعمى مستوى عممي ممكن من تنسيق الموائح والقواعد القياسية و 
رشاداتيا  وعمى  ،فيما يتعمق بمسائل النقل الجوي الساريةمن اتفاقية شيكاغو( وأن يساعد عمى إذكاء الوعي بسياسات االيكاو وا 

كان تحقيق الممحق، ال بد أوال من تحديد ما إذا كان باإلم وفق مفيومتطبيق ىذه السياسات واإلرشادات. ولذلك ومن أجل العمل 
 التوافق عمى طبيعة ومحتوى القواعد والتوايات الدولية التي تحكم جوانب اإلطار التنظيمي االقتاادي لمنقل الجوي الدولي.

ولقد تسنى بفضل الردود عمى االستقااء تكوين فكرة عن اإلطار التنظيمي الذي تتوقع الدول من االيكاو أن  3-2
واستخدام االحية ، وباورة عامة مدى والسيطرة عمييم الناقمين الجوييناألسواق، وممكية  ولدختضعو فيما يتعمق بمجاالت 
رشادات االيكاو  االيكاو التفاق  وضعالسارية في الوقت الراىن. فقد أظيرت نتائج االستقااء تأييدا قويا لمسألة سياسات وا 

فيما والسيطرة ( والتفاق متعدد االطراف من أجل تسييل شروط الممكية ATConf/6-WP/13دولي بشأن تبادل الحقوق التجارية )
 (.ATConf/6 WP/12) دخول شركات الطيران إلى أسواق رأس المال الدوليةيتعمق بتعيين شركات الطيران، وبغية تيسير 

رشاداتياااليكاو  وأخيرا وفيما يتعمق باالحية سياسات 3-5 ، تاادي لمنقل الجوي الدولييم االقالتنظفيما يتعمق ب وا 
انخفاض مستوى  في السياسات واإلرشادات ولكنغياب الوعي بيذه  ال تتمثل فيح االستقااء أّن المشكمة الرئيسية يوضّ 

والمنظَّم  ععزز التطوير الناجي ت م مزمة. ولذلك، فإّن التقيد بالسياسات واإلرشادات ىو في االح الدول ألّنوالتطبيق ألنيا ليس

                                                 
1
)هـ( حيث أوصى  11)د( و 11(، التىصيتيه Doc 9908-CEANS2008) مؤتمر اقتصاديات المطارات وخذمات المالحة الجىيةاوظر تقرير   

وإدراجها ضمه تشريعات أو لىائحها أو سياساتها الىطىية،  المبادئ الرئيسية األربعة لفرض الرسىمالمؤتمر بأن تشجع االيكاو الذول على اعتماد 

 .امتثال مشغلي المطارات ومقذمي خذمات المالحة الجىيةضمه اتفاقات الخذمات الجىية، ورلك بغية ضمان و
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ن سيم في التجارة والتنمية االقتاادية. ي  أن  ويستطيعلمنقل الجوي الدولي  حول ما إذا تساؤالت يثير  انخفاض مستوى التطبيقوا 
 . تطبيق ىذه السياساتكانت ىناك حاجة إلى توطيد سياسات االيكاو ومضاعفة الجيود من أجل تشجيع الدول عمى 

 ضي قدماالم  بل س   -2
باورة  إال ب عميياالتنمية المستدامة لمنقل الجوي ال يمكن التغمّ  راقيل التي تحول دون تحقيقإّن مختمف الع 2-1

الدول والقطاع واألطراف المعنية. ويشير االستقااء إلى أّن  ياوذلك بالنظر إلى التعقيدات والحساسيات التي تواجي تدريجية
، من قبيل إضافة ممحق التوجييية السياساتل أداة شاممة في مجا واء تحتطاالنغيرىا إلى كثيرا من المجاالت ىي أقرب من 

المبادئ األساسية. ومن تمك المجاالت اقتااديات المطارات وخدمات المالحة من مجموعة إعداد اغو أو اتفاقية شيكإلى 
مكانية دخول المشار إلييا آنفا(، وحماية المستيمك وشفافية األسعار المبادئ الرئيسية األربعة لفرض الرسومالجوية )أي   وا 

 وفرض الضرائب عمى النقل الجوي الدولي. عمييم والسيطرة  الناقمين الجويينوممكية  األسواق

تتعمق بتنظيم النقل الجوي ىي مجاالت إلييا الممحق  أن يتطرقالمجاالت التي يمكن كل أّن وعمى الرغم من  2-7
المنيجيات الممكنة لمعالجتيا في تناول كل مبدأ  تتمثل إحدىمختمفة اختالفا كامال. لذلك، باقتاادياتو، فإّن المحتوى يجعميا و 

إعداد يتيح من شأنو أن  الشامل المفيومالممحق المنشود. وىذا  يجسدهإطار عالمي  ضمنمن المبادئ عمى أساس أنو وحدة 
وضع مبادئ رئيسية في  يتم عن طريق. ويمكن ليذا العمل أن وعمى مّر األيامالوحدات الفردية والمستقمة بشكل تدريجي 

المطارات وخدمات المالحة الجوية، وبشأن  رسوممختمف المجاالت التي تتيح ذلك، ليتم مثال وضع مبادئ رئيسية بشأن فرض 
 حماية المستيمك وشفافية األسعار.

، أي ضمن ممحق واحدةيحين األوان، في مسألة دمج ىذه الوحدات المختمفة ضمن أداة ما ويمكن النظر، عند 2-3
توافق بشأن وضع قواعد وتوايات دولية، فإّن استكشاف مسألة الوحدات ربما من شأنو أن ال. بيد أّنو إذا لم يتسّن تحقيق واحد

 واعتماد سياسات االيكاو إرشاداتيا. الموائح التنظيمية يزيد من درجة التقارب بين

بعض الشواغل المشروعة لمدول إزاء ظروف  والقطاعات، وكذا وال بد من مراعاة الظروف الخااة لمدول 2-2
المقبمة باعتبارىا قواعد وتوايات دولية، القائمة و ويمكن اعتماد مختمف السياسات الواردة في الوحدات . قطاعات النقل الجوي

. لكّن وضع ممحق جديد باتفاقية شيكاغو من شأنو، في كل األحوال، أن يستجيب لتطّمعات شريحة كبرى من الحالةحسب 
مق بإحالل المزيد من المواءمة أو التنسيق بين الموائح التنظيمية االقتاادية. وىو بذلك الدول وأاحاب الماالح فيما يتع

سوف يتطّمب قدرا كبيرا من سيفضي عمى األرجح إلى تحسينات كبيرة عمى تنفيذ سياسات االيكاو. بيد أّن مثل ىذا العمل 
الورقة تقييم أولي لألثر المترتب عمى موارد االيكاو من . ويرد في المرفق )ب( بيذه والتنفيذيةتحضيرية العمال األمشاورات و ال

 ىذا العمل الذي سيتم عمى مدى عدة فترات ثالثية.

  االستنتاجات -5

 عمى ضوء ما تقدم من المناقشة، يمكن استنتاج األمور التالية: 5-1

مسألة عمى التي يشيدىا النقل الجوي في الوقت الراىن تترتب عنيا آثار ضارة التفتت إّن حالة  )أ( 
 ؛لمنقل الجوي  ومجدية اقتاادياسميمة وجود منظومة 

من الدول لمسألة وضع ممحق جديد بشأن التنمية االقتاادية المستدامة لمنقل الجوي، تأييد ثمة  )ب( 
واقتااديات المطارات وخدمات  األسواق ودخول المستيمكا يتعمق بحماية يمف ايشمل بنود بحيث

 ؛عمييم والسيطرة  الناقمين الجويينومسألة ممكية  والضرائب المالحة الجوية
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مة إلى أن تقدم المزيد من المعمومات عن محتويات ونطاق الممحق المحتمل اتحتاج األمانة الع )ج( 
فريق خبراء تنظيم النقل باتفاقية شيكاغو، وذلك بالتشاور مع أفرقة خبراء التنظيم المعنية مثل 

خبراء اقتااديات خدمات  ( وفريقAEP( وفريق خبراء اقتااديات المطارات )ATRP) الجوي
 .(ANSEPالمالحة الجوية )

 التوصيات -6

 قترح التوايات التالية لكي ينظر فييا المؤتمر:ت   6-1

لمتشجيع عمى تنسيق تقوم عمى الوحدات المختمفة وضع استراتيجية ينبغي لاليكاو أن تنظر في  )أ( 
 وتحديث اإلطار التنظيمي لمنقل الجوي العالمي؛

فيما يتعمق بالقيمة المضافة  تنظر فيو الدوللكي  والمنافعينبغي لاليكاو أن ت جري تحميال لمتكاليف  )ب( 
 ؛ ىذه الغايةمن أجل تحقيق  جديد ممحق التي يكتسييا

والنطاق الذي  الممحق المحتملينبغي لاليكاو أن تقّدم لمدول المزيد من المعمومات عن محتويات  )ج( 
 تطبيق سياسات االيكاو عمى نطاق أوسع. من أجل  يغطيو

— — — — — — — 
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 المرفق )أ(

 واحدضمن ممحق محددة إدراج بنود إمكانية مى نسبة الردود اإليجابية ع
 دولة( 00)استنادا إلى ردود مقدَّمة من 

رشاداتيا سعيا إلى زيادة تطبيق سياسات االيكاو :االستقصاءمن  7السؤال  ، ومن أجل ضمان وجود إطار تنظيمي منّسق، وا 
باتفاقية الطيران المدني الدولي من شأنو أن يعالج مسألة التنمية المستدامة لمنقل قت رح أن تتولى االيكاو وضع ممحق جديد ا

 ىذا المقترح؟ ونالجوي. فيل تؤيد

 نسبة الردود اإليجابية المجال

اتفاقات و قتااديات المطارات وخدمات المالحة الجوية اإلطار العام ال
 الخدمات الجوية

92 % 

 % 97 وشفافية األسعار المستيمكحماية 

  % 97 األسواق دخول

 % 91 الشفافية والتشاور مع المنتفعين بالخدمات 

  % 85 والسيطرة عمييم الناقمين الجويينممكية 

  % 83 فرض الضرائب عمى النقل الجوي الدولي

الحد أو  االقتاادية القائمة عمى آليات السوق اليادفة إلىالتدابير 
 التقميص من األثر البيئي الناجم عن انبعاثات محركات الطائرات

79 %  

— — — — — — — 
 
  



 ATConf/6-WP/24 
Appendix B 

 

 

 

 المرفق )ب(

 وحدات تحديث اإلطار التنظيمي لمنقل الجوي 

 فترات ثالثية عدة عمى مدى إعداد الوحدات الوحدات

 الخاصةالوحدة       
 الضرائبفرض ب

 الخاصةالوحدة 
الناقمين ممكية ب

 والسيطرة الجويين
 عميهم

 

 الخاصةالوحدة 
 العادلةالمنافسة ب

  

 الخاصةالوحدة 
 األسواق بدخول

   

 الخاصةالوحدة 
 المستهمكحماية ب

    

 الخاصةالوحدة 
اقتصاديات ب

المطارات وخدمات 
 المالحة الجوية

     

األثر المترتب 
 االيكاو عمى موارد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 
 

 - انتهى -


