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  تنفيذ سياسات االيكاو بشأن الرسوم  : من جدول األعمال٤البند 

  الوثائق  ١- ٤
 كما وردت رسومالااليكاو بشأن بسياسـات كيفيـة النهوض بالتقيد ) WP/17 الوثيقة(ة  العاماألمانة ناقشت

مقدمي الخدمات لم بعض  أن بعض الدول ودراسات استقصائية أجريت مؤخراظهر وتُ. Doc 9082 في الوثيقة
ومع استهداف زيادة الوعي بسياسات االيكاو ومعرفتها وتحقيق التقيد بها . بصورة تامةينفذوا سياسات االيكاو 

يتعين اتخاذها، بما فيها قيام مجلس االيكاو بالتأكيد من عدة إجراءات  الورقة تقترحا،  ممكنعلى أوسع نطاق
الورقة إلى كما خلصت . جديد وبوضوح على دعمه للسياسات واألنشطة الترويجية التي تقوم بها أمانة االيكاو

 .أكد من أن مقدمي الخدمات لديها ينفذون سياسات االيكاوأن تتلدول ه ينبغي لأن

ابة عن االتحاد األوروبي واللجنة األوروبية للطيران المدني ودولهما األعضاء فرنسا، بالنيأعربت 
عن الرأي أنه يمكن احراز تقدم كبير في التقيد بسياسات االيكاو ) WP/87ورقة العمل  (والواليات المتحدة

اسية لعدم بشأن الرسوم وفي تنفيذها عن طريق اعتماد الدول اللتزامات قانونية تتجلى فيها المبادئ األس
 Doc 9082وعالوة على ادماج الدول لمبادئ الوثيقة . التمييز والصلة بالتكلفة والشفافية والتشاور مع المنتفعين

  .في قانونها الوطني، ينبغي أن تدمجها في اتفاقاتها للخدمات الجوية في المستقبل
اج الى تنظيم ولذلك اقترحت أن فرض رسوم المطارات يحت) WP/65ورقة العمل  (المفوضية األوروبيةرأت 

  .تشريعا جديدا في هذا المجال
الذي يقوم بمناقشته حاليا  ات رسوم المطار بشأنالقتراحها  الرئيسيةحكاماأل بايجاز هذه الورقة عرضتو

ويرمي االقتراح لضمان تنفيذ مبادئ االيكاو بكفاءة، بيد أن هذا سيتطلب . البرلمان األوروبي ومجلس الوزراء
مانة االستنتاجات التي قدمتها األ  أيضاةالورقوأيدت  . االيكاون التوضيح لبعض مفاهيم وتعاريف مامزيد

  .)WPs/4, 6, 10 and 17ورقات العمل (اليكاو العامة ل
ـ ضمن أمور أخرى ـ زيادة دور  )WP/53 ورقة العمل( حكوماتاللجنة الطيران المشتركة بين  ناقشتو

 .WP/17 وتنفيذها وأعربت عن تأييدها لورقة العمل يكاو بشأن الرسوم بسياسات االالدول في النهوض

أن ما يشهده المنتفعون من ازدياد عدم امتثال سياسات ) WP/50 ورقة العمل( اتحاد النقل الجوي الدولي رأى
االيكاو المقررة وموادها االرشادية يؤثر على أساليب شركات الطيران لمباشرة األعمال ويحدث اضطرابات 

وسعت الى تحسين امتثال سياسات  WP/17وأيدت الورقة ورقة العمل . في السوق المحررة لشركات الطيران
أمام ئة  فرص متكافضماناساءة استعمال لمراكز سوقية مهيمنة ومن أجل أي من  المنتفعين ةحمايل المنظمة
   .المنتفعينجميع 

 اليكاو مؤخراستبيان الذي أجرته ااالنتائج ) ت ورقة معلوما-  WP/20 ورقة العمل( األمانة العامةلخصت و
سياسات بوالممارسات الوطنية اللوائح تقيد بيتعلق  افيم Doc 9082، من أجل تحديث ملحق الوثيقة للدول

  .رسومااليكاو بشأن ال
جل أ من من المهم عقد دورات تدريبيةأنه رأت ممارساتها ووصفا ل) معلوماتورقة  - WP/44( ماليقدمت و

  .االيكاو بشأن الرسومويج لسياسات التر
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  مناقشةال  ٢- ٤
وركّز المؤتمر . جرى االقرار بأن درجة تنفيذ سياسات االيكاو بشأن الرسوم غير كافية في العديد من الحاالت  ١-٢- ٤

تقيد كيفية تعزيز الوعي بالسياسات ومعرفتها كوسيلة لزيادة ال) مناقشاته على استكشاف سبل ممكنة لتحسين الوضع، أي أ
  .كيفية تعزيز تنفيذ السياسات) بها وب

بشأن الجانب األول، اتفقت اآلراء بصفة عامة على تشجيع االيكاو على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان   ٢-٢- ٤
انتشار الوعي بالسياسات بشأن الرسوم ومعرفتها على نطاق واسع مع االستعانة، مثال، باالقتراحات المقدمة في ورقة العمل 

WP/17ل فهم السياسات بقدر واقتُرح أيض. ، مثل حلقات العمل االقليميةا أن من شأن زيادة التعاون مع الصناعة أن يسه
  .أكبر
، على أن تدبيرا يتسم WP/87وبشأن الجانب الثاني، كان ثمة اتفاق، استنادا الى االقتراحات في ورقة العمل   ٣-٢- ٤

أفضل قد يكون من خالل ادراج بالكفاءة لبلوغ سياسات المنظمة بشأن الرسوم مرتبة أعلى وتحقيقها التقيد بها على نحو 
وبالمثل، رأى المؤتمر أن من المهم .  في التشريعات أو األنظمة أو السياسات الوطنيةDoc 9082المبادئ الرئيسية للوثيقة 

واستجابة للقلق الذي أعربت عنه بعض الدول، . ادراج المبادئ ذاتها كحكم محدد في اتفاقات الخدمات الجوية المستقبلية
  .ؤتمر، مع ذلك، أن هذه التوصيات هي التزام أخالقي للدول أكثر من كونها ملزمة بالمعنى القانونيالحظ الم

 أنه ينبغي أن تبلغ الدول عن حاالت ابتعادها عن WP/17لم يؤيد المؤتمر االستنتاج الوارد في ورقة العمل   ٤-٢- ٤
 ال ينطبق اال على تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية ولكن التقيد بسياسات االيكاو بشأن الرسوم، نظرا ألن مثل هذا االقتضاء

في مشروع استنتاجات ورقة العمل " أولوية عليا"واقتُرح أيضا أنه ينبغي حذف االشارة الى . ليس على السياسات االقتصادية
WP/17او ستواصل رصد وكان من المفهوم كذلك أن االيك.  بالنظر الى أن من مسؤولية الدول وضع مثل هذه األولويات

  .تنفيذ الدول لسياساتها بشأن الرسوم، وذلك عن طريق الدراسات االستقصائية، حسب االقتضاء
  توصية  ٣- ٤
من  ٤ في إطار البند سياسات االيكاو بشأن الرسومعن تنفيذ ات الالحقة استنادا إلى الوثائق المقدمة والمناقش  ١-٣- ٤

  :ليةاعتمد المؤتمر التوصية التاجدول األعمال، 

  سياسات االيكاو بشأن الرسومتنفيذ  - ١٥التوصية 
  : المؤتمر بما يلييوصي
، التي Doc 9082الواردة في الوثيقة أن التقيد بسياسات االيكاو بشأن الرسوم ب تقر للدول أن ينبغي  )أ

تقديم وتشغيل خدمات ، يؤدي للنهوض باتفاقية شيكاغو من ١٥لمادة ا يرجع أصلها الرئيسي الى
 النهوض بعالقة سليمة إلى ارات والمالحة الجوية بشكل يتسم بالكفاءة وفعالية التكاليف إضافةًالمط
  ؛منتفعينالالشفافية والمعاملة العادلة لمختلف فئات ب تعلقما ي، وخاصة فيالمنتفعينمع 

االيكاو لها بسياسات  التابعين  المطارات والمالحة الجويةينبغي للدول أن تكفل تقيد مقدمي خدمات  )ب
  بشأن الرسوم؛

 والمعرفة بسياساتها بشأن ينبغي لاليكاو أن تتخذ جميع التدابير ذات الصلة لتكفل انتشار الوعي  )ج
  لرسوم، وذلك بالتعاون مع الصناعة؛ا
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 بشأن عدم التمييز والصلة Doc 9082ينبغي لاليكاو أن تشجع الدول على اعتماد مبادئ الوثيقة   )د

التشاور مع المنتفعين في تشريعات أو أنظمة أو سياسات وطنية لضمان امتثالها بالتكلفة والشفافية و
   خدمات المطارات والمالحة الجوية؛من قبل مقدمي

 بشأن عدم التمييز والصلة Doc 9082ينبغي لاليكاو أن تشجع الدول على ادراج مبادئ الوثيقة   )ه
ها المستقبلية للخدمات الجوية لضمان امتثالها من بالتكلفة والشفافية والتشاور مع المنتفعين في اتفاقات

 .قبل مقدمي خدمات المطارات والمالحة الجوية

  — انتهى —
 


