
  

  A36-WP/353 
P/51 
26/9/07 

 

  والثالثونالسادسةالجمعية العمومية ـ الدورة 

  الجلسة العامة

  تقرير اللجنة االقتصادية
  عن الجزء العام من التقرير

   من جدول األعمال٤٠ و٣٩ و٨ و٧ بنودالو

  )مقدم من رئيس اللجنة االقتصادية(

وافقت اللجنة االقتصادية على التقرير المرفق عن الجزء العام من التقرير           
 من جدول األعمال وتوصي بأن تعتمد الجلـسة         ٤٠ و ٣٩ و ٨ و ٧والبنود  

  .٣٩/١العامة القرار 

  

  

  

  . إزالة هذه الصفحة، ينبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقريربعد: مالحظة
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  تقرير اللجنة االقتصادية
  لى الجمعية العموميةإ

  عام
  .٢٠٠٧سبتمبر  ٢٧ إلى ٢٤ة من  في الفتر أربع جلساتعقدت اللجنة االقتصادية  - ١
وانتخبت اللجنة .  رئيسا للجنة في الجلسة العامة الرابعة للجمعية العمومية)الهند(سينغ . ك. انتخب السيد ر  - ٢

 نائبا ثانيا )زامبيا(كابويبوي . نائبا أول للرئيس والسيدة س) فنزويال(مارتنيز . د. ساالقتصادية في جلستها األولى السيد 
  .للرئيس

  .وفدا مراقبا جلسة أو أكثر من جلسات اللجنة االقتصادية....  دولة متعاقدة و ...حضر ممثلو   - ٣
وكان نائب األمين . جويل الـدارة النقإ ةرـمديتوال، وأود. ة فة السيدـة االقتصاديـكان أمين اللجن  - ٤

نازاروف، . سون، والسيد أوماغن. أ السيد هم وكان األمناء المساعدون .  النقل الجويإدارةنائـب مدير بيغين، . ج السيد
  . ضابط االتصالهوابيراتنى السيد كان و وانغ، . ز. اكير، والسيد يث. ، والسيد سيسيليانو، والسيد جريسياك. والسيدة ج

  جدول األعمال وترتيبات العمل
ة جلسليها الإ أحالتها تي ال٤٤ و ٤٣ و ٤٢ و ٤١ و ٤٠ و ٣٩ و ٨ و ٧نظرت اللجنة االقتصادية في البنود   - ٥

  :، وهي كما يليالعامة
   ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ الجمعية العمومية عن السنوات إلىتقارير المجلس السنوية    :٧البند 
  ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨الميزانية البرنامجية للفترة    :٨البند 

  التسهيالت   :٣٩لبند ا
  تنظيم خدمات النقل الجوي الدولي   :٤٠البند 
  تنظيم تقديم خدمات المطارات والمالحة الجوية  : ٤١البند 
  مسائل النقل الجوي األخرى   :٤٢البند 
  بيان موحد بسياسات اإليكاو المستمرة في مجال النقل الجوي  :٤٣البند 
   توحيدها أو إعالن انتهاء سريانهاينبغيقرارات الجمعية العمومية التي   :٤٤البند 

بالوثائق وورقات العمل التي نظرت فيها اللجنة االقتصادية، مرتبة حسب ترد في مرفق هذا التقرير قائمة   - ٦
 اإلجراءاتويرد في الفقرات التالية بيان . متكاملةوقد نفذت اللجنة االقتصادية جميع أعمالها في دورة  . بنود جدول األعمال

  .التي اتخذتها اللجنة االقتصادية بشأن كل بند على حدة
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  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤لمجلس السنوية إلى الجمعية العمومية عن السنوات اتقارير   :ال من جدول األعم٧البند 

نظرت اللجنة االقتصادية في جلستها األولى في تقارير المجلس السنوية إلى الجمعية العمومية عن السنوات   ١- ٧
لتي أحيلت إلى اللجنة  وا٢٠٠٧والتقرير اإلضافي الذي يغطي الستة أشهر األولى من سنة  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤

  . مجال اختصاصهافياالقتصادية في الجلسة العامة للنظر في األجزاء التي تقع 

 الفصل األول والفصل الثاني : التقرير السنوي هيفي والحظت اللجنة االقتصادية أن الفصول ذات الصلة   ٢- ٧
سنوات الثالث؛ والفصل الثالث الذي يتناول أهم ن يقدمان وقائع عن اإليكاو والمعلومات البارزة عن كل سنة من الااللذ

ومما له صلة أيضا الفصل الرابع الذي يقدم ملخصا عن .   والتطورات في اإليكاو في مجال النقل الجوياالتجاهات
  .المشاريع التي حظيت باهتمام خاص خالل كل سنة من السنوات الثالث

 بشأن النقل الجوي يتضمن العمل الجاري بشأن اقتصاديات والحظت اللجنة االقتصادية أيضا أن عمل اإليكاو  ٣- ٧
 والتسهيالت باإلضافة إلى العمل بشأن السالمة الجوية وحماية البيئة والتنبؤاتالنقل الجوي والتمويل المشترك واإلحصاءات 

  . تنظر فيها اللجنة التنفيذية، وهي أموروتقديم الدعم للتسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية
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  ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨الميزانية البرنامجية للسنوات   : من جدول األعمال٨لبند ا

 ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨نظرت اللجنة االقتصادية في جلستها األولى في الميزانية البرنامجية للسنوات   ١- ٨
  .ير شواغل بالنسبة لها فيما يخص األجزاء التي تكتسي أهمية أو تث فيهاوالتي أحالتها الجلسة العامة إلى اللجنة للنظر

ومما له صلة بعمل اللجنة .  والحظت اللجنة االقتصادية أن الميزانية تكتسي طابعا يقوم على تحقيق النتائج  ٢- ٨
 فيما يخص عبور الحدود، بما في ذلك القواعد التسهيالت بشأن تعزيز االمتثال لقواعد B.2االقتصادية الهدف االستراتيجي 

 بشأن تحرير تنظيم النقل الجوي وكفاءة إدارة البنى D.4ر المقروءة آليا، والهدف االستراتيجي المتعلقة بوثائق السف
تحديد آثار الطيران على البيئة تحديدا سليما وقياسها بشكل معقول ب يقضي الذي C.1، والهدف االستراتيجي األساسية

  .وصياغة التدابير المالئمة لمعالجة هذه اآلثار

، الحظت اللجنة االقتصادية المستوى المتزايد للنشاط نظرا الستخدام B.2ف االستراتيجي وبالنسبة للهد  ٣- ٨
تحقيق هذا الهدف في ضوء قيود لألمانة العامة ا موارد  علىعبءالالتكنولوجيا بهدف تحسين وثائق السفر ومعالجتها آليا و

  .التمويل المفروضة على ميزانية البرنامج العادي

والهدف  D.4مرتبطة بتحقيق الهدف االستراتيجي الاالقتصادية أيضا وجود قيود على الموارد والحظت اللجنة   ٤- ٨
 والذي يتطلب  التقليل إلى أدنى حد من التأثير السلبي للطيران المدني العالمي على البيئة–حماية البيئة ، Cاالستراتيجي 

 من الدول األعضاء كإجراء العينية ذلك المساهمات مواصلة األمانة العامة سعيها في الحصول على المساهمات، بما في
  .مؤقت للحصول على الموارد الضرورية خالل الفترة الثالثية المقبلة
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  التسهيالت  : من جدول األعمال٣٩البند 

نظرت اللجنة االقتصادية في جلستها األولى في تطورات برنامج التسهيالت منـذ انعقـاد الـدورة األخيـرة                    ١-٣٩
ورقة ( حيث تناول التقرير األول أمن وسالمة جوازات السفر         اس التقريرين المقدمين من المجلس،    مومية على أس  للجمعية الع 

باإلضافة إلى ذلك، قدمت الدول ثـالث      و).  WP/19( منع إدخال األنواع الغريبة الدخيلة     فكان عن أما الثاني   ) WP/18العمل  
  .WP/213 وورقة العمل WP/168 وورقة العمل )١ رقم التنقيح (WP/145ورقات عمل هي ورقة العمل 

حماية أمن وسالمة جـوازات الـسفر       :  ة التالي بالعناوينولتيسير عملية النظر في ورقات العمل، فقد وردت           ٢-٣٩
  .؛ ودليل التسهيالتمنع إدخال األنواع الغريبة الدخيلةووثائق السفر األخرى؛  و

  حماية أمن وسالمة جوازات السفر
للجنة االقتصادية في ثالث ورقات عمل تتعلق بحماية أمن وسالمة جوازات السفر ووثـائق الـسفر                نظرت ا   ٣-٣٩

واستمعت اللجنة االقتصادية إلى تقرير شفوي عن األعمال التي أنجزتها المنظمة منذ انعقـاد الـدورة األخيـرة                  .  األخرى
  .للجمعية العمومية

، القـسم  )د(، الملحـق  ١٨-٣٥ عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار         قدم المجلس معلومات   ،WP/18ففي ورقة العمل      ٤-٣٩
  .١٠-٣٩ الى ٥-٣٩ ات؛ على النحو الوارد في الفقرالتعاون الدولي على حماية أمن وسالمة جوازات السفر - الثالث
، من جملة أمور أخـرى، القواعـد التـي        ٢٠٠٥ للملحق التاسع الذي اعتمد في مارس        ١٩ويتضمن التعديل     ٥-٣٩

  .١/٤/٢٠١٠جوازات سفر مقروءة آليا في موعد أقصاه سوى إصدار عدم  الدول المتعاقدة تشترط على
جوازات السفر المقروءة  –، الجزء األول Doc 9303، تم نشر الطبعة السادسة من الوثيقة ٢٠٠٦في سبتمبر و  ٦-٣٩
  .استخدامها في جميع أنحاء العالم الجوازات اإللكترونية التي ينبغي مواصفات حيث يحدد المجلد الثاني آليا
مصمم خصيصا لهذا الغرض، بوصفه إحـدى الـدعامات    الوتم تحديد مشروع البنية األساسية للمفاتيح العامة          ٧-٣٩

ـ األربع التي تحدد إصدار الجوازات اإللكترونية، وذلك لحماية البيانات الموقعة الواردة فيها مـن التز    ف أو مـن إدخـال   يي
من شأنه توزيـع المفـاتيح   الذي  لمفاتيح العامة   اوضع دليل   على   المجلس   صدق،  ٢٠٠٥وفي مايو   .  ذنتغييرات من غير إ   

 دليل المفاتيح العامة وأصـبحت سـارية        المتعلقة باالشتراك في  تفاهم  الوأقر المجلس مذكرة    .  العامة للجوازات اإللكترونية  
  .٢٠٠٧ عمله في المقر الرئيسي لإليكاو في مارس مؤمنالوبدأ مكتب دليل المفاتيح العامة .  ٢٠٠٧المفعول في مارس 

التنفيذ "مقروءة آليا، وضعت اإليكاو مشروعا بشأن       السفر  الولمساعدة الدول التي لم تبدأ بعد إصدار جوازات           ٨-٣٩
 ٢٠٠٦ و  ٢٠٠٥وفي سنتي   .  ٢٠١٠ في أبريل    ة بهدف تنفيذها عالميا قبل المهلة المحدد      "العالمي لوثائق السفر المقروءة آليا    

  .٢٠١٠-٢٠٠٨ سنويا خالل الفترة الثالثية ات بعث١٠ دولة بالمساعدة في هذا الصدد ومن المتوقع إرسال ١٢حظيت 
، يـة جوترويوفي إطار التنفيذ العالمي لوثائق السفر المقروءة آليا، نظمت األمانة العامة أيضا أنشطة تثـقيفية               ٩-٣٩

 الى تنظيم معارض علـى      باإلضافة القياس البيولوجي،    تقنيات/السفر المقروءة آليا   ذلك ندوتين عالميتين بشأن وثائق       ويشمل
وشاركت اإليكاو أيضا في تنظيم عدة مـؤتمرات  .  ٢٠٠٧ أكتوبر ٣ إلى ١وستُـعقد الندوة الثالثة في الفترة من     .  هامشهما

  .إقليمية وحلقات دراسية وحلقات عمل في هذا المجال خالل الثالث سنوات الماضية
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وأخيرا، وضعت األمانة العامة موقعا على شبكة اإلنترنت مخصصا لهذه الغاية وتنـشر مجلـة متخصـصة                   ١٠-٣٩

  .هامسائل وثائق السفر المقروءة آليا وتوعيتها بشأنلمرتين في السنة للترويج لدى الدول 
 أمن وسالمة جوازات السفر     وقد طلبت اللجنة االقتصادية من المجلس والدول األعضاء مواصلة العمل لحماية            ١١-٣٩

  .باعتبارها تحظى بأولوية عالية
 المقدمة من كولومبيا بالحاجة إلى وضع مجموعة مواد تدريبية موحـدة لفائـدة           WP/213وأقرت ورقة العمل      ١٢-٣٩

ـ   على أساسأجهزة قراءة وثائق السفر المقروءة آليا    تشغيل  الموظفين المكلفين ب   صوص  األحكام التي وضـعتها اإليكـاو بخ
  .١/٤/٢٠١٠إصدار الدول المتعاقدة جوازات السفر المقروءة آليا اعتبارا من 

رنـامج ترينيـر    ولتنفيذ هذا المشروع، تم اقتراح إصدار مجموعات تدريبية في هذا المجال تستخدم منهجية ب               ١٣-٣٩
  .التابع لإليكاو

يكلف األمانة العامة بإعداد خطـة لـصياغة   وقد أيدت اللجنة االقتصادية هذا االقتراح وطلبت من المجلس أن        ١٤-٣٩
  .مجموعات المواد التدريبية بشأن القضايا المتعلقة بوثائق السفر المقروءة آليا وفقا لمنهجية ترينير

تقريرا عـن النتـائج التـي       التي تضمنت   المقدمة من الصين    ) ورقة معلومات  (WP/168ورقة  ال وتم عرض   ١٥-٣٩
مجال إصدار جوازات السفر المقروءة آليا وآفاق استخدام جوازات السفر اإللكترونية فـي  توصلت إليها الصين وخبرتها في     

  .هذا البلد
  منع إدخال األنواع الغريبة الدخيلة

منـع إدخـال   ، ١٩-٣٥ معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ القـرار      WP/19قدم المجلس في ورقة العمل      و  ١٦-٣٩
  .األنواع الغريبة الدخيلة

البرنـامج  "استمعت اللجنة االقتصادية إلى تقرير شفوي مقدم من األمانة العامة عن التقدم الذي أحـرزه                وقد    ١٧-٣٩
" أفضل الممارسات  " عن ، على أساس معلومات   هاإدخال في صياغة مواد إرشادية بشأن منع        "الدخيلةالغريبة   لألنواع   يالعالم

  .٢٠٠٥ الواردة من الدول ردا على كتاب نشرته اإليكاو في يناير
  . ١٩-٣٥ القرار ليجب لكي تعتمده الجلسة العامة ٣٩/١وافقت اللجنة االقتصادية على تقديم القرار و  ١٨-٣٩

  منع إدخال األنواع الغريبة الدخيلة   ٣٩/١القرار 
  . يقر على نحو متزايد بالتهديد الذي تمثله األنواع الغريبة الدخيلة للتنوع البيولوجيالمجتمع الدولي لما كان  
  . النقل الدولي، بما فيه النقل الجوي المدني، يمثل سبيال محتمال إلدخال األنواع الغريبةلما كان  
 اتفاقية التنوع البيولوجي والبرنامج العالمي لألنواع الدخيلة، ومنظمات دولية أخرى حكومية وغير             ولما كانت   

ة األنواع الغريبة التي تهدد النظم اإليكولوجيـة والموائـل          حكومية، تعمل حاليا على التوصل إلى وسائل فعالة لتقييم ومراقب         
  . واألنواع المستوطنة األخرى
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  :فإن الجمعية العمومية  
بعضها بعضا للحد من خطر استخدام النقل الجوي على مساندة جهود  جميع الدول المتعاقدة تحث  -١  

  .ا الطبيعيالمدني في إدخال أنواع غريبة دخيلة محتملة إلى مناطق خارج نطاقه
  .مواصلة العمل مع المنظمات في هذا الصددإلى مجلس اإليكاو  تطلب   -٢  
  .١٩-٣٥ القرار يجب أن هذا القرار تعلن  –٣  
  دليل التسهيالت

 التي قدمتها لجنة أمريكا الالتينية للطيران WP/145, Revision 1نظرت اللجنة االقتصادية في ورقة العمل   ١٩-٣٩
معلومات عن استخدام أسلوب عمل مشترك جديد داخل هذه اللجنة  لتنسيق شؤون التسهيالت واألمن المدني والتي قدمت 

وطلبت ورقة العمل هذه نشر كتيب أو دليل عن التسهيالت يكون بمثابة أداة أساسية ).  أمن الطيران/قسم التسهيالت(
  .للتطبيق في كل مجال من المجاالت المرتبطة بتيسير النقل الجوي

  .٢٠٠٨نهاية سنة بعلمت اللجنة االقتصادية أنه يتم حاليا إعداد دليل التسهيالت ويتوقع وضع صيغته النهائية   ٢٠-٣٩

— — — — — — — —
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  تنظيم خدمات النقل الجوي الدولي  : من جدول األعمال٤٠لبند ا
تقريـر المجلـس والمـسائل    : قسمت اللجنة هذا البند من أجل تيسير النظر فيه الى المواضيع الثالثة التالية      ١-٤٠

  .الرئيسية، والمسائل التنظيمية األخرى، والعوامل الخارجية التي تؤثر على الطيران المدني
  تقرير المجلس والمسائل الرئيسية

 الى الجمعية العمومية تقريرا عن األعمال الرئيـسية التـي أنجزتهـا             WP/16قدم المجلس في ورقة العمل        ٢-٤٠
يم االقتصادي للنقل الجوي الدولي منذ انعقاد الجمعية العمومية األخيرة، وقدم نظـرة مـوجزة عـن                 االيكاو في مجال التنظ   

ولدى تقييم الوضع في المستقبل، حدد المجلس في الورقـة سـبع    .  االتجاهات والتطورات التنظيمية وما حدث في الصناعة      
وضات التي تنطوي على مجموعة من الدول فيما يخص         تجارة الخدمات، والمفا  : مسائل رئيسية تحتاج الى العناية، أال وهي      

الخدمات الجوية، وجوانب السالمة واألمن الخاصة بالتحرير، وملكية شركات الطيـران والـسيطرة عليهـا، والمـشاركة                 
ـ        .  والمنافسة العادلة، ومصالح المستهلكين، وفرض الضرائب      ة وتناول بعد ذلك خطة عمل المنظمة في الفترة الثالثية القادم

ودعا الجمعية العمومية الى تأييد هذه الخطة والطلب من الدول المتعاقدة أن تتعاون مع االيكاو وأن تدعم أعمالها فـي هـذا          
  .المجال

ملحـق  " مسألة تجارة الخدمات عن طريق تحليل التعديل المقترح علـى            WP/281وناقشت كوبا في الورقة       ٣-٤٠
الذي يناقَش حاليا في إطار منظمة التجارة العالمية وتداعيات         ) جاتس(ارة الخدمات   في االتفاق العام لتج   " خدمات النقل الجوي  

وكان رأيها أنه ينبغي لاليكاو أن تظل المنظمة الحكومية الدولية التي تعالج جميع جوانب الطيران               .  ذلك على البلدان النامية   
  . ما هو مقترح ليس في مصلحة الدول المتعاقدةالمدني، وأن توسيع نطاق ملحق خدمات النقل الجوي في إطار الجاتس ك

 التي قدمتها باسم أعضاء الهيئة العربية للطيران المـدني مـسألة            WP/267وأثارت مصر في ورقة العمل        ٤-٤٠
فرض الضرائب على وقود الطائرات ألغراض الخدمات الجوية الدولية وأعربت على قلقها إزاء تأثير هذه الضرائب علـى               

ودعت الهيئة العربية االيكاو الى معالجة هذه المسألة وحثت الدول على االلتزام باألحكام ذات الصلة في                .  وينمو النقل الج  
 .اتفاقية شيكاغو وإتباع سياسات االيكاو بشأن فرض الضرائب

 االتجاه العالمي نحو تحرير دخول األسواق الى جانب بعض العوائق    WP/194وتناولت بنما في ورقة العمل        ٥-٤٠
ودعت الدول الى رفع القيود على حقوق الحركة باستثناء الطيران الـداخلي            .  التي قد تقلل من الفوائد بالنسبة للبلدان النامية       

، واعتماد نهج به درجة أكبر من المرونة في معاملة شروط ملكية شركات الطيران الوطنية وأعمالها، ومتابعـة                  )الكابوتاج(
  .يكاو العالمي الخامس للنقل الجويالتحرير وفقا لتوصيات مؤتمر اال

 االنتباه الى التغييرات التي تـصاحب االتجـاه         WP/227ووجهت المملكة العربية السعودية في ورقة العمل          ٦-٤٠
  .نحو التحرير وناقشت بعض الطرق التي يمكن من خاللها تطبيق قواعد المنافسة وإعطاء الضمانات في سياق التحرير

 التقدم المحرز فيما يخص التحرير منذ انعقاد مؤتمر         WP/228 العربية السعودية في الورقة      وتناولت المملكة   ٧-٤٠
واعتبرت أن هناك إمكانية واقعيـة اآلن  .  االيكاو العالمي الخامس للنقل الجوي، بما في ذلك ظهور بعض التكتالت اإلقليمية    

  .ل النظام الثنائيإلعداد إطار تنظيمي متعدد األطراف على المستوى العالمي ليحل مح
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وأقر فـي   .   وضع إطار للطيران المدني في أفريقيا      WP/104وناقش االتحاد الدولي لعمال النقل في الورقة          ٨-٤٠

هذه الورقة بالحاجة الى النظر في الجوانب اإلقليمية لتقوية صناعة الطيران، كما قامت بتحليل التحـديات التـي يواجههـا                    
  . التوصيات لنمو قطاع النقل الجوي في هذه المنطقةالطيران في أفريقيا وقدمت بعض

 أن هناك بعض الشكوك التي تحيط بفوائد تحريـر          WP/107وأوضح االتحاد الدولي لعمال النقل في الورقة          ٩-٤٠
فـة  وشعر أن هناك مجاز.  اللوائح الخاصة بالملكية والسيطرة، وأن المشاكل االقتصادية التي قد تنشأ لم تعالج بطريقة وافية            

اذا أدى التحرير الى إضعاف الصلة بين عمليات الطائرات وسالمتها واإلشراف االقتصادي بسبب إضفاء الطابع الرسـمي                 
وباإلضافة الى ذلك، ينبغي معالجة التحفظات      .  على مجموعة متباينة من القواعد المستخدمة في عمليات التعيين والترخيص         

  . لى حماية المصالح الوطنيةبشأن التأثير على سيادة الدول والقدرة ع
 االنتباه الى العالقة بين تحرير النقل الجوي وتنميـة  WP/102واسترعت منظمة السياحة العالمية في الورقة         ١٠-٤٠

بهدف تحقيق التـوازن بـين      " بالمسؤولية"وشجعت مفهوم تحرير اللوائح المرتبطة بالسفر والسياحة بطريقة تتسم          .  السياحة
ظمة السياحة أن الوضـع    وكان رأي من  .  الجوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لتنمية السياحة القابلة لالستمرار        

.  الناجم عن فتح أسواق السياحة والغموض في تنظيم النقل الجوي يمثل عائقا أمام عنصري التنمية والتوازن على حد سـواء     
ودعت المنظمة الدول وااليكاو الى     .  وينبغي أن تسير سياسات السياحة والطيران جنبا الى جنب لتحقيق أقصى فوائد ممكنة            

ائح التنظيمية االقتصادية التي تتجاوز المصالح القطاعية الـضيقة، وتحريـر ملكيـة شـركات الطيـران           تشجيع تطور اللو  
  .والسيطرة عليها، والعمل في إطار منظمة السياحة العالمية لمواصلة التحرير في قطاع النقل الجوي

النقل الجوي الـدولي     وصفا للتطورات واالنجازات في قطاع       WP/177وقدمت الصين في ورقة المعلومات        ١١-٤٠
في الصين، باإلضافة الى بعض التحديات التي تواجهها، بما في ذلك تأثير النمو السريع علـى عناصـر الـسالمة والبنيـة        

وتواجه الحكومة الصينية هذه التحديات وستستمر في فـتح أسـواقها أمـام             .  األساسية والموارد البشرية واإلطار القانوني    
  . بصورة نشطة وتدريجية ومنظمة مع مراعاة الضمانات الالزمةالحركة الجوية الدولية 

 على المبادرات التي اتخذتها الحكومة فـي الـسنوات          WP/142وسلطت الهند الضوء في ورقة المعلومات         ١٢-٤٠
ع األخيرة لتعزيز إمكانيات التنقل عن طريق الجو بالنسبة للوصول الى مجموعة من المقاصد الدولية، بما فـي ذلـك إتبـا                    

سياسة تحريرية في المفاوضات الثنائية الخاصة بالخدمات الجوية والتخفيف من الشروط المفروضة على تشغيل الـرحالت                
  .السياحية للطيران العارض وفك القيود في نظام أجور السفر

 .  تجربتها في مجال التحرير وسياستها في قطاع الطيـران         WP/79وعرضت باكستان في ورقة المعلومات        ١٣-٤٠
فبينما أدت المنافسة على الطرق الداخلية والدولية الى خفض األسـعار وزيـادة             .  وكانت نتائج عملية التحرير فيها مختلطة     

إمكانيات التنقل، أدت سياسة السماح بعمليات تأجير الطائرات المسجلة في الخارج بطاقمها وبدون قيود الى التـأثير علـى                   
واعتبرت باكـستان أنـه ينبغـي أن تكـون          .  نب أنها عرقلت نمو صناعة الطيران     السالمة واألوضاع االجتماعية الى جا    

مبادرات التحرير التي تتخذها الدول المتعاقدة موجهة على أساس اعتبارات السالمة واألمن وتنمية المـوارد البـشرية فـي        
  .قطاع الطيران في الدولة

 نظرة عامة عن التقدم المحـرز  WP/282ة المعلومات وقدمت لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني في ورق         ١٤-٤٠
في تحرير النقل الجوي في منطقة أمريكا الالتينية وفقا لإلعالن الصادر عن المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي والنتـائج           

  . بها اللجنةالتي توصل إليها باإلضافة الى األهداف اإلستراتيجية لاليكاو، كما قدمت معلومات عن األعمال التي تقوم
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، أعربت اللجنة االقتصادية عن تقديرها على       WP/16وبناء على النظر في تقرير المجلس الوارد في الورقة            ١٥-٤٠

وكان هناك تأييد عام لفكـرة الحاجـة الـى          .   األعمال التي اضطلعت بها وأنجزتها االيكاو منذ الجمعية العمومية األخيرة         
وأقرت اللجنـة  .  في التقرير ولخطة عمل االيكاو في المستقبل خالل الفترة الثالثية القادمة       معالجة المسائل الرئيسية المحددة     

  .اإلجراء الذي اقترحه المجلس
ولدى استعراض االتجاهات والتطورات، أحاطت اللجنة علما بأن الدول حققت تقدما كبيـرا فيمـا يخـص                ١٦-٤٠

ة والمواد اإلرشادية التي أعدتها االيكاو مثـل االتفاقـات النموذجيـة          التحرير وأن العديد من الدول استخدمت السياسة العام       
وكان هناك تأييد قوي ألن تستمر االيكاو فـي االضـطالع           .  غير أنه ما زال هناك العديد من التحديات       .  للخدمات الجوية 

 االيكـاو الحـالي الخـاص    أن تطبق الدول إطـار  وتم التشديد على أنه من األهمية بمكان  .  بدور قيادي في مجال التحرير    
وفي غضون ذلك، ينبغي تشجيع الدول على أن تتبادل خبراتها الخاصة بالتحرير مـع بقيـة أطـراف مجتمـع                    .  بالتحرير

  ).مثل المشاركة في استخدام الرموز(الطيران، ويشمل ذلك النهج الجديدة والمبتكرة لمعالجة المسائل التنظيمية 
رت عن موضوع تجارة الخدمات كان هناك تأييد قوي لمواظبة االيكـاو علـى              في إطار المناقشات التي ج      ١٧-٤٠

 ١٨-٣٥االضطالع بدورها القيادي في وضع خريطة الطريق للتحرير بالصيغة التي أشار اليها قرار الجمعيـة العموميـة                  
اقية الجاتس، فبينمـا    وفيما يخص استعراض ملحق خدمات النقل الجوي باتف       .  بشأن سياسات االيكاو في مجال النقل الجوي      

أشارت الغالبية الى أنه من السابق ألوانه توسيع نطاق الملحق بالشكل الذي اقترحه بعض أعضاء منظمة التجارة العالميـة،                   
فقد شعر البعض أن تمديد نطاق الملحق ليشمل بعض خدمات النقل الجوي األخرى مثل المناولة األرضية، قد يكون ذا قيمة                    

قترح أن تجري االيكاو دراسة الستكشاف اإليجابيات والسلبيات لسبل التحرير المختلفة بما في ذلك تمديـد                واُ.  في المستقبل 
  .نطاق االتفاقية مما يعود بالفائدة على دول االيكاو المتعاقدة

  بالنسبة للنظر في إعداد اتفاق خدمات جويـة عـالمي  WP/228فيما يتعلق باالقتراح الوارد في ورقة العمل     ١٨-٤٠
متعدد األطراف، كان هناك بعض الدعم لمواصلة التحرير بما يتجاوز النهج الثنائي أو اإلقليمي نظرا التساع نطاق انتـشار                   

ولكن بينما يمكن اإلقرار بأن هذا الهدف ممكـن التحقيـق علـى المـدى               .  التحرير الذي حدث في أجزاء كثيرة من العالم       
 نظرا للسرعة المختلفة ودرجة التحرير التي تحـدث فـي دول عديـدة، فـإن     الطويل، أعرب آخرون عن رأيهم القائل بأنه   

ولكن اُقترح أن هذا األمر يمكن أن يكون ذا قيمة لاليكـاو فـي              .  الظروف لم تتهيأ بعد في هذه المرحلة لعقد اتفاق عالمي         
يـدا لـدعم وتيـسير عمليـة        وضعها لمؤشرات كمية عالمية من نوع ما لتقييم درجة التحرير وهو األمر الذي قد يكون مف               

  .التحرير
 الجويين والسيطرة عليهم، أحاطت اللجنة علما باآلراء المختلفـة التـي   نبشأن موضوع تحرير ملكية الناقلي      ١٩-٤٠

ومع اإلقرار بالعمل الذي قامت به االيكاو واإلرشادات التي وضعتها في هذا الـصدد، كـان                .  أعربت عنها ورقات العمل   
ة نظر أن الدول ينبغي أن تتخذ منهجا مرنا في التعامل مع هذه المسألة مع مراعاة الحاجة الى تحسين                   هناك دعم قوي لوجه   

سيما للبلدان النامية والحاجة الى ضمان معايير السالمة لعمليات النقل الجوي واالهتمام             الوصول الى رأس المال األجنبي ال     
طُرحت بعض النهج الجديدة أو البديلة في بعض البلدان واألقـاليم وهـو             وفي الوقت ذاته    .  الواسع النطاق بالتنمية الوطنية   

وخلصت اللجنة الى أن التحرير في هذا المجال ينبغي أن يعود الى الدول ولها              .  األمر الذي قد يفيد اآلخرين عند النظر فيه       
ت الـصلة التـي وضـعتها االيكـاو      أن تقرر ما تراه وفقا الحتياجاتها وظروفها مع إعطاء االعتبار الواجب لإلرشادات ذا            

  .واألهمية البارزة لضمان سالمة الطيران وأمنه



  A36-WP/353 
  P/51 

٤٠تقرير عن البند    40-4 

 
 التـي   WP/227فيما يتعلق بمسألة المنافسة الشريفة كان هناك بعض الدعم لالقتراح الوارد في ورقة العمل                 ٢٠-٤٠

والتنمية المستدامة والمنافسة   دعت الى وضع قواعد عالمية مشتركة للمنافسة حيث تزداد أهمية هذا األمر لضمان المشاركة               
وفي الوقت الذي يدرك فيه البعض أهمية هذه المسألة إال أنهم شعروا أن اخـتالف               .  الشريفة في بيئة تشغيل تتسم بالتحرير     

النظم القانونية ونظم المنافسة المنطبقة في الدول قد يؤدي الى صعوبة الوصول في الوقت الحالي الى مجموعة من القواعـد       
ومع اإلحاطة علما بأن االيكاو لديها بعض اإلرشادات وأن هناك بعض الخيـارات الموجـودة              .  مية المشتركة للمنافسة  العال

لمعالجة المسألة، فقد اُقترح أن تتعامل الدول مع هذا األمر باألسلوب الذي تراه مالئما مثل التنسيق على المستوى اإلقليمـي              
  .أو الترتيبات التعاونية بين الدول

 التي دعت الى اإلعفاء من الضرائب المفروضة على         WP/267وكان هناك تأييد واسع النطاق لورقة العمل          ٢١-٤٠
  .وقود الطيران للخدمات الجوية الدولية وفقا لسياسات االيكاو بشأن الضرائب في مجال النقل الجوي الدولي

  مسائل تنظيمية أخرى
.   على أهمية مواصلة الشفافية في ترتيبات الخدمات الجوية        WP/99سلطت أستراليا الضوء في ورقة العمل         ٢٢-٤٠

ورأت أن االطالع على معلومات الخدمات الجوية سيعزز اشتراك قطاع النقل الجوي والمجتمع األوسع نطاقا في الخـدمات          
كاو بتحسين الشفافية في    وأشارت أستراليا الى اقتراحات عديدة تلتمس التزام الدول واالي        .  وييسر التجارة وتنمية هذا القطاع    

  .الخدمات الجوية
 عن رأيه في أن الدول ينبغي أن تتعامـل       WP/105أعرب االتحاد الدولي لعمال النقل من خالل الورقة رقم            ٢٣-٤٠

مع مسألة زيادة تحرير قطاع النقل الجوي للبضائع بحذر بغية تفادي إيجاد عيوب تنافسية للناقلين الجويين الـذين يـشغلون                    
وأثار شواغل أيضا بشأن احتمال انتقال موضوع البضائع الجوية الى حافظة منظمـة        .  تجمع بين الركاب والبضائع   خدمات  

عالوة على ذلك حذر االتحاد الدولي لعمال       .  التجارة العالمية ورفض أي تمديد لدور منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد           
الحركة وأيد النهج القائل بأن التغييرات في هذه الحقوق ينبغي أن تتطور مـن  النقل من التحرير بسياسة األمر الواقع لحقوق        
اإلقليمية أو متعددة األطراف اعتمادا على مبدأ المعاملـة بالمثـل وتـوازن       خالل اتفاقات سيادية على المستويات الثنائية أو      

  .خدمات النقل الجويالمنافع وحماية المصلحة العامة وسياسات تشجيع مشاركة جميع الدول في تقديم 
 الى أن قوة العمل التي تحصل على تدريب جيد         WP/106وأشار االتحاد الدولي لعمال النقل في ورقة العمل           ٢٤-٤٠

غير أن كثيـرا مـن العـاملين فـي          .  وتتميز بالمهنية الجيدة هي العنصر األساسي لصناعة طيران تتسم باألمن والسالمة          
واسترعى االنتبـاه الـى   .  على بنود وشروط الخدمة وأمن الوظائف أثناء عملية التحرير الطيران قد عانوا من آثار خطيرة       

آثار هذه التطورات على أداء الصناعة واقترح بعض السبل لتحسين اإلطار التنظيمي بما في ذلك االشتراك االستباقي لجميع                  
  .أصحاب المصالح

رها وتجربتها في مجال ترتيبات المـشاركة فـي          وجهة نظ  WP/65وقدمت أذربيجان في ورقة المعلومات        ٢٥-٤٠
استخدام الرموز في شركات الطيران بما في ذلك البند االنتقالي القياسي المقترح إدراجه فـي اتفاقـات الخـدمات الجويـة                     

  .الثنائية
 أعرب كل من المجلس الدولي للمطارات والرابطة الدولية للنقـل الجـوي             WP/159وفي ورقة المعلومات      ٢٦-٤٠
بضائع واالتحاد الدولي لرابطات ناقلي البضائع عن الرأي في أن النقل الجوي للبضائع قوة ديناميكية في االقتصاد العـالمي    لل

وينبغي أن يـتم    .  الذي يعتمد على بعضه البعض بسبب دوره الحيوي في تدعيم التجارة العالمية وسلسلة اإلمدادات العالمية              
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مراعاة ضرورة ضمان سرعة التسليم وينبغي فصلها من حقوق الركاب بما أنها تشمل             تحرير حقوق حركة البضائع الجوية ل     

وهم يعتقدون أن الدور المحوري للبضائع في االقتصاد العالمي يمكن خدمتـه علـى نحـو    .  أسواق مختلفة ومسائل مختلفة   
  .أفضل من خالل التحرير الكامل لدخول األسواق

.  ان هناك دعم كبير لضرورة تقاسم المعلومات والشفافية للخدمات الجويـة          عند النظر في مسألة الشفافية ك       ٢٧-٤٠
وقدمت األمانة العامة معلومات عن العمل الذي قامت به االيكاو في هذا المجال والتحسينات المحتملة في المـستقبل رهنـا                    

كان الرأي الذي طُرح هو أنه عنـد         WP/99وفيما يخص االقتراحات الواردة في ورقة العمل        .  بتوافر الموارد في الميزانية   
النظر في وسائل أخرى لتحسين الشفافية، يجب إعطاء األهمية األولى للحصول على التزام من الدول بالوفـاء بالتزاماتهـا                   

مات الجوية، وأن النشر المحلي على نطاق أوسع         من اتفاقية شيكاغو إلبالغ االيكاو عن اتفاقاتها للخد        ٨٣ و ٨١وفقا للمادتين   
  .رتيبات الخدمات الجوية يمكن أيضا أن يعزز الشفافيةلت

عند مناقشة تحرير الشحن الجوي، أحاطت اللجنة االقتصادية علما بـاآلراء الـواردة فـي ورقـة العمـل           ٢٨-٤٠
WP/105  .        وشدد الكثيرون على الحاجة الى المرونة في معاملة تحرير عمليات الخدمات الجوية مع إعطاء االهتمام الـالزم

خصائص التي تتمتع بها األنواع المختلفة للخدمات مثل الشحن الجوي ولكن يترك األمر للدول لتحديـد خيـار التحريـر                    لل
  .وسرعته

 بـشأن اشـتراك الجهـات صـاحبة         WP/106وأحاطت اللجنة علما أيضا باآلراء الواردة في ورقة العمل            ٢٩-٤٠
  .المصلحة بما في ذلك العمالة في عملية التحرير

   الخارجية التي تؤثر على الطيران المدنيالعوامل
 الى آخر معلوماتها وأدلتها على الحظر االقتصادي والتجـاري          WP/280لفتت كوبا االنتباه في ورقة العمل         ٣٠-٤٠

ودعت كوبا الجمعية   .  والمالي الذي فرضته الواليات المتحدة على كوبا والى أثر هذه العقوبات على تطوير طيرانها المدني              
ومية الى اإلقرار بأن هذه العقوبات المنفردة شكلّت انتهاكات لمبادئ اتفاقية شيكاغو وأن تبلغ االيكـاو األمـم المتحـدة                    العم

  .باآلثار الناتجة عنها وأن يقدم تقرير سنوي الى المجلس
رات  قدمت جمهورية إيران اإلسالمية معلومات عن الخلفية التاريخيـة والتطـو        WP/275وفي ورقة العمل      ٣١-٤٠

األخيرة للعقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة على إيران ولفتت االنتباه الى آثار هذه العقوبات علـى سـالمة طيرانهـا                    
وطلبـت  .  واعتبرت الحظر التجاري متعارض مع اتفاقية شيكاغو وأنه يمثل خطورة على سالمة الطيران المدني             .  المدني

  .سألة واتخاذ التدابير الضرورية بغية رفع هذه العقوباتإيران من الجمعية العمومية معالجة الم
 لفتت الجمهورية العربية السورية االنتباه الى عواقب القيود التي تفرضها بعض            WP/283وفي ورقة العمل      ٣٢-٤٠

عت سـوريا  ود.  الدول على سوريا في شراء أو تأجير الطائرات المدنية وقطع غيارها والتي تعتبر انتهاكا التفاقية شيكاغو           
جميع الدول المتعاقدة الى االلتزام بروح اتفاقية شيكاغو وعدم اللجوء الى فرض قيود يمكن أن تسفر عن آثار سـلبية علـى        

  .سالمة وأمن الركاب والطائرات
وأعرب عـدد مـن   .   التي قدمتها سورياWP/283أحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في ورقة العمل         ٣٣-٤٠

.  لمناقشات التي أعقبت ذلك، عن دعمهم للمواقف التي اتخذتها كوبا وإيران ولإلجراءات المقترحة في ورقتيهمـا               الوفود في ا  
ورأت تلك الوفود أن الحظر الذي تفرضه الواليات المتحدة كان له أثر عكسي على سالمة وأمـن الطيـران المـدني فـي                
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ببعض التزامات السالمة في إطار اتفاقية شيكاغو عندما حرِمتـا          حيث أثر هذا الحظر على قدرتيهما على الوفاء         .  الدولتين

من الحصول على قطع غيار الطائرات ومعدات الطيران المتعلقة بالسالمة عالوة على الدعم الفني للحفاظ علـى اسـتمرار                
 بالسالمة ومسألة فنيـة     وبينما كانت المسألة سياسية في األصل، إال أنها اعتُبرت مسألة تتعلق          .  صالحية الطائرات للطيران  

وشعروا أيضا بأن االيكاو ينبغـي  .  بصفة أساسية وبالتالي تدخل في اختصاص االيكاو بوصفها وكالة فنية متعددة األطراف        
وعند تسليط الضوء على غياب التقدم المحرز في هـذا          .  أن تدرس هذه المسألة ألنها تخص مبادئ وأحكام اتفاقية شيكاغو         

العمومية الماضية التي أثيرت فيها نفس المسألة، دعت تلك الوفود الجمعية العمومية والمجلس الى اتخاذ               الشأن منذ الجمعية    
  .إجراءات أكثر فعالية لمعالجة المسألة

تمثل موقف الواليات المتحدة في أن هذه المسألة مسألة ثنائية وسياسية بين األطراف المعنية وأن لها الحق                   ٣٤-٤٠
وبينما رأت الواليات المتحدة أن دورة الجمعيـة العموميـة         .   في سياستها الخارجية وسياستها التجارية     في أن تقرر ما تراه    

ليست الوقت وال المكان للتعامل مع هذه المسألة إال أنها اعتقدت أن أفضل قناة لمعالجة الشواغل التي أثيرت في الـورقتين                     
 التـي   WP/275الواليات المتحدة عند تعليقها على ورقة العمل        وأشارت  .  هي عن طريق المساعي الحميدة لرئيس المجلس      

وقـد عكـس هـذا      .  المشار اليه في الورقة تضمن معلومات لم تتسم بالدقة        " بتقرير االيكاو "قدمتها إيران الى أن ما يسمى       
  .التقرير المذكور رأي أحد االستشاريين ولم يكن تقييما أقرته االيكاو

يضا، في معرض تأييده لورقتي كوبا وإيران، األثر السلبي الذي عانته السودان من             شرح مندوب السودان أ     ٣٥-٤٠
وأعرب المندوب عن رأيـه بـأن هـذه         .  العقوبات المفروضة عليها من الواليات المتحدة في مجال الطيران المدني لديها          

غيل النقل الجوي الدولي بشكل يتـسم       المسألة ليست مسألة ثنائية فحسب ولكنها مسألة يمكن أن يكون لها أثر واسع على تش              
  .وطلبت السودان تدخل االيكاو أو أي هيئة مختصة أخرى بما يكفل سالمة النقل الجوي والمالحة الجوية.  بالسالمة

أقرت اللجنة بأن هذه المسألة تتسم بالتعقيد والدقة والحساسية وقد أسفرت عن صدور آراء قوية مـن كـال              ٣٦-٤٠
،  أن يحيـل الـرئيس     ولهذا فقد تقرر  .  ات مسألة لم تستطع اللجنة االقتصادية على وجه الخصوص حله         الجانبين ولكنها كان  

 بما في ذلك اآلراء التي تم اإلعراب عنها في اللجنة والشواغل المتعلقـة بعـدم                خالل انعقاد الجمعية العمومية، هذه المسألة     
  .معنية بهذه المسألة في مناسبات سابقة" مساعيه الحميدة"حدوث تقدم، الى رئيس المجلس الذي كانت 

  ـ انتهـى ـ




