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  الدورة السابعة والثالثون –الجمعية العمومية 

  اللجنة االقتصادية

  تحرير خدمات النقل الجوي الدولي :من جدول األعمال  ٤٩البند 

   التطورات في تنظيم وتحرير النقل الجوي الدولي

  )االيكاومجلس من مقدمة ورقة (

  التنفيذي الموجز
.  تقدم هذه الورقة أهم األعمال التي أنجزتها االيكاو منذ آخر دورة للجمعية العمومية في إطار برنامج السياسة االقتصادية

الورقة التحديات التي باإلضافة إلى ذلك، تحدد .  كما تقدم لمحة عامة موجزة عن التطورات المهمة للصناعة والتنظيم
  .يخص سياسات وتنظيم النقل الجوي مالفترة الثالث سنوات المقبلة في المنظمة ، وتعرض خطة عملاإليكاوتواجهها 

  :، التي تتضمن ما يلي٤إلى اعتماد األنشطة المستقبلية الواردة في الفقرة الجمعية العمومية  تدعى: ءجراإلا
مع الدول، والجهات المعنية بصناعة الطيران والمنظمات الدولية األخرى لمعالجة القضايا  تعاون ومشاركة اإليكاو  )أ

  ذات االهتمام المشترك في مجال النقل الجوي؛ 
  النقل الجوي في الوقت المناسب خالل فترة الثالث السنوات المقبلة؛ بشأنمؤتمر عالمي  عقد  )ب
  ، بشأن الخدمات الجوية مؤتمر اإليكاو للتفاوضلمرفق زويد الدول بت  )ج
  المساعدة المقدمة إلى الدول في المسائل المتعلقة بتنظيم النقل الجوي؛  )د
  .رصد التطورات الهامة في مجال النقل الجوي الدولي وإبالغ الدول بذلك  )ه

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  .Dاإلجراء المقترح في ورقة العمل هذه الهدف االستراتيجي  سيعزز

نية البرنامجيـة  في الميزاسيتم االضطالع باألنشطة المشار إليها في هذه الورقة بشرط توافر الموارد   :الماليةاآلثار 
  .خارج الميزانيةمن أو من مساهمات /و ٢٠١٣-٢٠١١ للفترة

 A37-WP/20, Consolidated statement of continuing ICAO’s policies in the air transport field  :المراجع
Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007) 
Doc 9901, Report of the Economic Commission of the 36th Session of the Assembly 
Doc 9587, Policy and Guidance Material on the Economic Regulation of International Air 

Transport 
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 المقدمة   - ١

، ركزت االيكاو في أعمالها على تشجيع وتنفيذ إطارها ٢٠٠٣منذ المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي في  ١- ١
 .السياسي واإلرشادات، وتقديم التسهيالت ومساعدة الدول في عملية التحرير

 ما أنجزته االيكاو من أعمال - ٢

خطة األعمال، أنجزت األمانة العامة خالل الثالث سنوات األخيرة، وطبقا لألهداف اإلستراتيجية للمنظمة و ١- ٢
لمزيد من التفاصيل، يرجى االطالع على التقارير السنوية (المهام الرئيسية التالية في إطار برنامج السياسة االقتصادية 
 .")الوثائق"للمجلس وعلى الموقع االلكتروني للجمعية العمومية تحت خانة 

المقترح في المؤتمر العالمي " السوق"على أساس مفهوم .  بشأن الخدمات الجوية للتفاوضمؤتمر االيكاو  ٢- ٢
الخامس للنقل الجوي، أعدت األمانة العامة وسيلة تجديدية الجتماعات االيكاو وقدمتها للدول، ويتعلق األمر بمؤتمر االيكاو 

.  ل الخدمات الجويةويوفر هذا المؤتمر مكانا مركزيا للدول لكي تجري مفاوضاتها حو.  بشأن الخدمات الجوية للتفاوض
وبتمكين كل دولة مشاركة من عقد اجتماعات مع العديد من الشركاء على مستوى ثنائي في نفس المكان، يسهل المؤتمر 

بشأن الخدمات الجوية، من خالل دورته  للتفاوضكما يوفر مؤتمر االيكاو .  حد كبير كفاءة عملية التفاوض إلىويحسن 
ركين االطالع على التوجهات الحالية وإرشادات االيكاو ذات الصلة، وتبادل الخبرات ومناقشة للندوات، منتدى يتيح للمشا

، في حين سيعقد مؤتمر االيكاو ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨المؤتمران األوالن في  انعقدوقد .  المواضيع المتداولة في مجال التحرير
 .٢٠١٠في جامايكا في يونيو  ٢٠١٠بشأن الخدمات الجوية  للتفاوض

استجابة لطلب الجمعية العمومية، أنجزت األمانة العامة دراسة حول   .مؤشرات كمية عالمية —رير التح ٣- ٢
وخرجت الدراسة بثالثة أصناف من المؤشرات لتتبع تطور التحرير بشأن .  المؤشرات الكمية العالمية لتقييم درجة التحرير

ويجري .  فرص التي يتيحها التحرير مع استغاللها الفعليال إلىطرق أزواج المدن والترددات المنتظمة للركاب باإلضافة 
، واحدة حول ايجابيات وسلبيات طرق تحرير النقل الجوي المختلفة، وأخرى حول ٢٠١٠انجاز دراستين أخريين خالل 

 .التنفيذ المتسق للسياسات االقتصادية والفنية

من الندوات  ااألمانة العامة وعقدت عددخالل فترة الثالث سنوات، نظمت .  الندوات العالمية واإلقليمية ٤- ٢
ومنها ندوة إقليمية للدول .  المتصلة بالنقل الجوي، بما فيها التحرير العالمية واإلقليمية التي غطت العديد من المواضيع

ون مع المفوضية األوروبية ، وندوة عالمية حول النهج اإلقليمية في مجال التعا)، نيجيريا٢٠٠٨أبريل (األفريقية 
 ٢٠٠٨في أكتوبر  والبنك الدولي بشأن تطور الطرق والمنتدى المشترك لاليكاو ،)، مونتريال٢٠٠٨ أبريل(

ومثلت هذه االجتماعات سبال فعالة للترويج إلرشادات اإليكاو في مجال .  ، في ماليزيا والصين على التوالي٢٠٠٩ وسبتمبر
 .النظر والخبرات وتناقش الخيارات في مجال السياساتالسياسات، كما كانت منتدى نافعا لتتبادل الدول وجهات 

، ))أ(القسم الخامس بالمرفق ( ١٥-٣٦لقرار الجمعية العمومية  وفقا. سياسة االيكاو والمواد اإلرشادية ٥- ٢
بالسياسات والمواد اإلرشادية حول التنظيم االقتصادي للنقل الجوي أنجزت األمانة العامة مراجعة ونشر الوثيقة الخاصة 

) Doc 9511( قاعدة بيانات االتفاقات العالمية حول الخدمات الجوية، ونقحت )٢٠٠٨- ، الطبعة الثالثة Doc 9587( الدولي
وسمات للبحث؛ وتنقيح موقع االيكاو ) بما في ذلك نص االتفاقات الثنائية(لتصبح مادة متاحة على االنترنت بتغطية واسعة 

 .رشادات مناسبة عن االيكاوعلى االنترنت لتقديم معلومات مفيدة وإ
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 التطورات الرئيسية - ٣

وسيعرض .  ترد أدناه معالم أهم التطورات التي شهدتها الصناعة والتنظيم منذ الجمعية العمومية األخيرة ١- ٣
تقرير أكثر تفصيال، بعنوان نظرة شاملة عن التنظيم والصناعة، على الموقع المخصص للجمعية العمومية على االنترنت، 

 ".الوثائق"في خانة 

كود االقتصادي الذي تالها في والر ٢٠٠٨كان لألزمة العالمية التي بدأت في .  الطيران تطورات صناعة ٢- ٣
وأدى التراجع في التجارة وإنفاق المستهلكين والطلب على السفر إلى .  أثر وخيم على صناعة النقل الجوي ٢٠٠٩ عام

، يبقى الوضع متقلبا، وال تزال ٢٠١٠د عالمات انتعاش في وبالرغم من وجو.  أكبر خسارة سجلتها شركات الطيران
 .الصناعة تواجه العديد من الشكوك

وقد .  ، اتخذت صناعة الطيران العديد من التدابير، بما فيها تكييف نماذج األعمالوفي سياق مواجهة األزمات ٣- ٣
الفات واالستثمارات العابرة للحدود لشراء شهدت السنتان األخيرتان مزيدا من الدمج بين شركات الطيران، ومزيدا من التح

األسهم، كما واصلت شركات النقل منخفضة التكلفة توسعها على المستويين الوطني واإلقليمي بل تجاوزتها لتشمل الطرق 
 .الدولية

بالرغم من األزمات، استمر االتجاه نحو التحرير مع تبنّي مزيد من الدول التحرير على . اإلتجاهات التنظيمية ٤- ٣
 ١٦٧" األجواء المفتوحة"بشأن الثنائية ت قافا، بلغ عدد االت٢٠٠٩ومع نهاية عام  . المستويات الوطنية والثنائية واإلقليمية

وواصل االتحاد األوروبي . لتحرير النقل الجوي ةقليمياإل من الترتيبات ١٣ويجري حاليا اتخاذ . دولة ١٠٢، وتشمل اتفاقا
إبرام اتفاقات التحرير مع الشركاء الكبار، في حين نشطت كذلك تجمعات إقليمية أخرى في تعزيز التحرير داخل األقاليم 

 .وفيما بين األقاليم

ارات الحكومية وتعزيز وأصبحت صناعة الطيران والجهات المعنية األخرى أكثر نشاطا في عملية اتخاذ القر ٥- ٣
حكومة والمفوضية األوروبية إلى اعتماد  ١٤فعلى سبيل المثال، دعا االتحاد الدولي للنقل الجوي . تحرير النقل الجوي

تحرير الوصول إلى األسواق وملكية شركات  زيادةلمناقشة كيفية  ٢٠٠٨في أكتوبر " جدول أعمال قمة بشأن الحرية"
حكومات والمفوضية  ٧توقيع  ت، شهد٢٠٠٩في نوفمبر  يةقمة ثان عقدذه المبادرة وقد تال ه. الطيران وقواعد المراقبة

 . األوروبية على بيان مشترك للسياسات بشأن تحرير الوصول إلى األسواق، وتحديد األسعار والملكية

  التحديات والعمل في المستقبل - ٤
معالجتها، قضايا كالنفاذ إلى السوق، ملكية هذه قضايا ملحة ترغب الدول والصناعة أن تساعد االيكاو على  ١- ٤

وحتى تدفع قدما بأهدافها . الناقلين الجويين والتحكم فيها، باإلضافة إلى االنتقال من النظام الثنائي إلى نظام متعدد األطراف
موارد التي تتيحها اإلستراتيجية، تنوي المنظمة انجاز عملها في مجال السياسة االقتصادية على النحو المقدم أدناه، حسب ال

  .خارج الميزانيةمن أو من المساهمات /و ٢٠١٣-٢٠١١ميزانية البرنامج 
، والمنظمات المهتمة والجهات المعنية الطيران المنظمة وتتعاون مع الدول األعضاء، وصناعة شاركست ٢- ٤

على الحقوق التجارية، وستواصل األخرى للنهوض بأهدافها الخاصة بالتنمية المستدامة للنقل الجوي وإضفاء الطابع التعددي 
  .التعاون مع المنظمات الدولية األخرى لمعالجة القضايا ذات االهتمام المشترك في مجال النقل الجوي وطيد أواصرت
 استطاعااليكاو لتحقيق التنمية المستدامة للنقل الجوي الدولي،  أن تقوم بهنظرا للدور المهم الذي ينبغي  ٣- ٤

في الوقت المناسب خالل فترة الثالث سنوات  ، شريطة توفير األموال،مؤتمر عالمي للنقل الجويفي عقد أن ينظر المجلس 
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القادمة لتقييم الوضع، ومناقشة القضايا ذات األهمية العالمية والتوصية بسبل ووسائل معالجة التحديات التي يواجهها 

  .المجتمع الدولي للطيران في العقد الجديد
تسهيالت مؤتمر االيكاو للمفاوضات بشأن الخدمات الجوية للدول وتحسين الخدمات ستواصل المنظمة تقديم  ٤- ٤

كما سيكتشف المؤتمر سبال عملية وناجعة أكثر لتقديم ).  مثل تنظيم الندوات والتدريب على مهارات التفاوض(المتصلة به 
س الحاجة للمساعدة في ظروف التحريرالدعم والمساعدة للدول األعضاء، وال سيما منها الدول النامية التي هي في أم  .

 .التكلفة من خالل تنظيم حلقات عمل وندوات وأشكال أخرى من التدريب استردادوستتم هذه األنشطة على أساس 

، خاصة بشأن القضايا على اطالعالدول  وستبقىستواصل المنظمة رصد ودراسة ومعالجة التطورات المهمة  ٥- ٤
كأثر التدابير االقتصادية ذات الصلة بالبيئة على النقل الجوي، وأسعار النفط، ودمج (كبرى الناشئة المتصلة باالنشغاالت ال

 ).شركات الطيران، وحماية المستهلك

   ـ انتهـى ـ


