
  

  منظمة الطيران المدني الدولي
  ورقة عمل

A37-WP/3331 
P/28 
1/10/10 

 

  ـــــــــــــ
 .المملكة العربية السعودية نسخ ورقة العمل هذه باللغات العربية واالنجليزيةقدمت   ١

  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  الجلسة العامة

 في المجلسالتي تمثل انتخاب الدول المتعاقدة  :من جدول األعمال ٨رقم البند 

  مقعدا ٣٩زيادة عدد مقاعد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إلى 

  )المملكة العربية السعودية منمقدمة  ورقة(

  التنفيذي الموجز
المسماة باتفاقية شيكاغو ( اتفاقية الطيران المدني الدوليبموجب ) اإليكاو(منذ أنشئت منظمة الطيران المدني الدولي 

وعدد دولها المتعاقدة في ازدياد، مما يسلط الضوء على أهمية دورها في تنظيم الطيران المدني على ) ١٩٤٤لسنة 
 ١٩٠وقد وصل عدد تلك الدول المتعاقدة في اإليكاو حتى اآلن إلى . مستوى العالم، واهتمام دول العالم باالنضمام إليها

  ). في المائة ١٩أي أقل من (مقعدا  ٣٦د مقاعد مجلسها ال يزيد عن دولة، في حين أن عد
عاما مضت، وكذلك،  ٥٠، وظهور تكتالت إقليمية لم تكن موجودة منذ في قطاع الطيران وفي ظل التطورات الدولية

ود تمثيل أكبر التوزيع الجغرافي الذي اختلف عن ذي قبل، والزيادة الكبيرة في الحركة الجوية، تتعاظم الحاجة إلى وج
  .لمصالح تلك الكتل واألقاليمفي المجلس 

زيادة عدد من اتفاقية شيكاغو ل) أ(٥٠يرجى من الجمعية العمومية أن تحيل الى المجلس إقتراح تعديل المادة  :اإلجراء
من منطوق  ٨، والذي سيتم تناوله وفقا للبند مقعدا، أي ثالثة مقاعد أخرى ٣٩مقعدا إلى  ٣٦مقاعد مجلس المنظمة من 

  .من النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية) د( ١٠واإلجراء المنصوص عليه في المادة  ٣- ٤قرار الجمعية العمومية 

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

 .Fو Eو Dو Cو Bو A ةف االستراتيجياهدباألمرتبطة هذه ورقة العمل 

  .ال تنطبق  :اآلثار المالية
  Doc 7300الوثيقة   :المراجع
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 المقدمة - ١

غير أن . عدد أعضاء المجلس بواحد وعشرين عضواً ١٩٤٤حدد النص األصلي التفاقية شيكاغو لسنة  ١- ١
م، ودخل ذلك ١٩٦١يونيو  ٢١في  غير العادية للجمعية العمومية لإليكاو) ١٣(ذلك النص تم تعديله بواسطة الدورة رقم 

ثم اعتمدت الدورة . س المنظمةعضواً في مجل ٢٧م، وأصبح ينص على وجود ١٩٦٢يوليو  ١٧التعديل حيز النفاذ في 
، ١٩٧٣يناير  ١٦م، ودخل التعديل حيز النفاذ في ١٩٧١مارس  ١٢غير العادية للجمعية العمومية تعديالً ثانيا في  ١٧ رقم

م ١٩٧٤أكتوبر  ١٦للجمعية العمومية تعديالً ثالثاً في  ٢١واعتمدت الدورة . ية المجلس بثالثين عضواًمتضمناً تحديد عضو
، ١٩٩٠أكتوبر  ٢٥وفي . ١٩٨٠فبراير  ١٥ة وثالثين عضواً، ودخل التعديل حيز النفاذ في جعل عضوية المجلس ثالث

عضواً  ٣٣، الذي زاد عدد أعضاء المجلس من ١- ٢٨غير العادية للجمعية العمومية القرار رقم  ٢٨اعتمدت الدورة رقم 
  .٢٠٠٢نوفمبر  ١٨ودخل هذا التعديل حيز النفاذ في . عضواً ٣٦إلى 

من تطور، يتمثل الدولي يتبين مما سبق أن اإليكاو كانت دائما مواكبة لما يطرأ على عالم الطيران المدني  ٢- ١
الجوي النقل الجغرافي والسياسي ألقاليم العالم، أو في زيادة حركة  في زيادة عدد الدول التي تنضم إليها، أو في تغير التنوع

 . ومتطلبات خدمات المالحة الجوية في أقاليم معينةالدولي 

فكلما زاد عدد دول اإليكاو المتعاقدة وزاد نشاط النقل الجوي، استجابت اإليكاو بزيادة عدد مقاعد مجلسها  ٣- ١
ر تقسيمات إقليمية جديدة، ونمو شديد في الحركة الجوية في بعض األقاليم، واآلن، وفي ظل ظهو. وتوسيع نطاق أعمالها

تحتاج اإليكاو إلى مواصلة نفس نهجها السابق في االستجابة وظهور كتل اقليمية واقليمية فرعية غير ممثلة في المجلس، 
  .لهذه المتغيرات، من خالل زيادة أخرى على عدد مقاعد المجلس

 مناقشة - ٢

في الترشح لعضوية مجلس  )Rotation(إليكاو دولها األعضاء على اعتماد مبدأ التناوب كثيرا ما حثت ا ١- ٢
مجابهة الزيادة المتواصلة في األعداد المتزايدة للكتل اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ق التوزيع الجغرافي وـلتحقي اإليكاو،

)egionsٍSub-r(ة الكبرى تتبع بالفعل نهجاً يشمل خليطا من أسلوبين في بيد أن معظم التكتالت اإلقليمي. ، وال غبار على ذلك
  :ترشيح من يمثلها في مجلس اإليكاو وهما

ترشيح دول يتم انتخابها بشكل متكرر وهي دول ذات أهمية في النقل الجوي وتقدم تسهيالت للخدمات   )أ 
لمصالح العامة المالحية ولها ثقل سياسي وفني واقتصادي في مجال الطيران المدني الدولي، لتمثيل ا

  . واألمثلة على ذلك عديدة في مجلس اإليكاو. للكتلة كلها وإلقليمها
في  (Rotation)ثم تأتي التكتالت الفرعية داخل تلك التكتالت الكبرى لتتبع مبدأ التناوب أو المداورة   )ب 

  .ترشيح من يمثلها في مجلس اإليكاو لضمان تحقيق التوزيع الجغرافي العادل

الدول تطبق بالفعل األسلوبين منذ زمن، ولكن لم يعد هذان األسلوبان كافيان لمعالجة هذا وبالتالي، فإن  ٢- ٢
الوضع، الذي يزداد فيه عدد الدول المتعاقدة لدى اإليكاو والحركة الجوية المتزايدة، وال يقابل ذلك زيادة مناسبة في عدد 

  . الدول األعضاء في مجلسها
يكاو في السنوات الماضية إلى تعزيز فكرة وجود المنظمات اإلقليمية باإلضافة إلى ما سبق، فقد اتجهت اإل ٣- ٢

ومنها ما شجع عليه مؤخرا المؤتمر رفيع المستوى بشأن . التي تضم في عضويتها دوال من جميع األقاليملمراقبة السالمة 
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واإلقليمية الفرعية لمراقبة السالمة م في اإلعالن الصادر عنه من إنشاء ودعم للمنظمات اإلقليمية ٢٠١٠السالمة لسنة 
إلى نهج الرصد  )USOAP(، لييسر تنفيذ التحول الجديد من البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة )RSOOs( الجوية

  .وحث المؤتمر الدول على االنضمام إلى هذه المنظمات اإلقليمية الجديدة. )CMA(المستمر 
ليمية سنجد أن منها من يزيد عدد دوله األعضاء عن عشرين دولة، وإذا نظرنا إلى بعض المجموعات اإلق ٤- ٢

ال يمثلها إال عدد قليل فقط في مجلس اإليكاو، بينما توجد مجموعات إقليمية فرعية أخرى قوامها ال يزيد عن سبع أو ثماني 
لم، وزادت عضوية وقد ظهرت مجموعات إقليمية فرعية جديدة في مختلف أنحاء العا. دول وتمثلها دولة في المجلس

ونعتقد بشدة أن الوقت قد . ، لم يصدر قرار بزيادة عدد أعضاء المجلس١٩٩٠ولكن منذ . دولة ١٩٠المنظمة لتصل إلى 
  . حان لتتجاوب اإليكاو مع هذه التطورات الدولية الجديدة

في المائة هذه  ٦,٤من المتوقع أن تنمو الحركة الجوية المنتظمة في الدول األعضاء في اإليكاو بنسبة تبلغ  ٥- ٢
ومع توقعات بحدوث نمو . ٢٠٠٩في المائة في سنة  ٢مقارنة بانخفاض بلغ المنقول من حيث الراكب الكيلومتري ٢١السنة

في المائة خالل السنوات الثالث المقبلة، من المتوقع أن تنمو الحركة الجوية العالمية  ٤في االقتصاد العالمي يزيد عن 
ويتضمن الجدول التالي تقسيم ذلك النمو . م٢٠١٢في المائة في سنة  ٤,٩م و٢٠١١ة في سنة  في المائ ٤,٧بمعدل يبلغ 
  :حسب األقاليم

  المنقولين نمترييالنمو اإلقليمي للركاب الكيلو

  ٢٠٠٩  اإلقليم
  النسبة المئوية

٢٠١٠  
  النسبة المئوية

٢٠١١  
  النسبة المئوية

٢٠١٢  
  النسبة المئوية

  ٧,٧  ٨,٥  ٩,٨  ٣,٣-  أفريقيا

  ٧,٥  ٧,٥  ١٠,٨  ٠,٢-  آسيا والمحيط الهادئ

  ٢,٧  ٢,٥  ٣,٥  ٣,٩-  أوروبا

  ١١,٥  ١٢,٠  ١٥,٥  ٩,١  الشرق األوسط

  ٢,٥  ٢,٢  ٢,٨  ٣,٩-  أمريكا الشمالية

  ٥,٦  ٥,٥  ٩,٨  ٠,٩  أمريكا الالتينية والكاريبي

  ٤,٩  ٤,٧  ٦,٤  ٢,٠-  العالم

  

                                                        
٢ ICAO PIO 06/10, 14 July 2010 م٢٠١٠يوليو  ١٤بتاريخ  ٠٦/١٠، نشرة اإليكاو الصحفية رقم.  
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  الخالصة - ٣

يتضح مما سبق أن نمو الحركة الجوية في العالم، وزيادة الطلب على خدمات المالحة الجوية في األقاليم،  ١- ٣
وبناء مطارات جديدة، وتوسيع المطارات الحالية، تعتبر كلها مبررات قوية لطلب زيادة عدد الدول األعضاء في مجلس 

  .اإليكاو، وأن االكتفاء بتطبيق نظام التدوير لم يعد يكفي

  راء المطلوب من الجمعية العموميةاإلج - ٤

  .مقعدا، بواقع ثالثة مقاعد جديدة ٣٩مقعدا إلى  ٣٦الموافقة على زيادة عدد مقاعد مجلس المنظمة من  ١- ٤

  ـ ىـانته ـ


