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 استعراض عالمي عام لالتجاهات والتطورات من جدول األعمال: 8البند 

 الصناعة والتطورات التنظيمية :8-8

 الوثائق 1-1

 WP/22و  WP/17 ورقات العمل التالية: باالستناد إلىمن جدول األعمال  1-1نظر المؤتمر في البند  1-1-1
)كندا وألمانيا وسنغافورة WP/70 revised و (مصر) WP/39 و )اإلمارات العربية المتحدة(  WP/33 )األمانة العامة( و WP/23 و

)أيرلندا نيابة WP/53 واتحاد النقل الجوي الدولي والرابطة الدولية لمشحن الجوي( و ةواإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحد
)كولومبيا نيابة عن لجنة أمريكا الالتينية لمطيران المدني(  WP/56 ي( وعن االتحاد األوروبي والمجنة األوروبية  لمطيران المدن

 مة السياحة العالمية لألمم المتحدة(ظ)منWP/65 )شيمي نيابة عن لجنة أمريكا الالتينية لمطيران المدني( و WP/57 و
)منظمة  WP/80)المجمس الدولي لممطارات( و WP/100  )رابطة أمريكا الالتينية لقانون الطيران والفضاء( و WP/102 و

 .)اندونيسيا( IP/10وأحاط المؤتمر عممًا أيضًا بورقة المعمومات التالية:  .خدمات المالحة الجوية المدنية(

 المناقشة 1-2
العالمي أيَّد المؤتمر ورقات عمل األمانة العامة المقدمة بشأن اإلنجازات منذ االجتماع الخامس لممؤتمر  1-2-1

وأقر المؤتمر أيضًا بقيمة األعمال المنجزة منذ  .لمنقل الجوي وسمسمة استدامة النمو االقتصادي لمنقل الجوي وقيمة النقل الجوي
االجتماع الخامس لممؤتمر العالمي لمنقل الجوي في مساعدة الدول في عممية التحرير. وُطمب من االيكاو ضمان التحديث 

 ن التحرير، بما في ذلك تحديث مؤشرات التحرير.المستمر لإلرشادات بشأ
جرى أخذ عمم بالتطورات التي حدثت في مجال النقل الجوي التي تتعمق بنشوء تحالفات واندماجات بين  1-2-2

سوق النقل الجوي، وخاصة فيما  شركات الطيران. وأقر المؤتمر بأـنو ستكون ىناك قيمة لدراسة التأثير اإليجابي والسمبي عمى
 تعمق باالمتثال لمعايير المنافسة ومنع االحتكارات.ي
المؤتمر عممًا بالحاجة لتعاون أوثق وعمل  اعترافًا بالعالقة الوثيقة المتبادلة بين النقل الجوي والسياحة، أحاط 1-2-3

اف المعنية بصفة وكذلك الحاجة لتعزيز التنسيق بين جميع األطر  جماعي يتجاوز "الصوامع" الوظيفية لمنقل الجوي والسياحة
 .لألمم المتحدة وااليكاو بصفة خاصة عامة، وبين منظمة السياحة العالمية

جرى اإلعراب عن عدة آراء بشأن موضوع وتيرة التحرير. وذكرت بعض الدول منافع التحرير بينما رأت  1-2-4
االحتجاج بأنو من  وتيرة التحرير. وجرىدول أخرى أن الظروف الواقعية واألوضاع المحددة المختمفة لمدول قد تؤثر عمى 

المطموب تحقيق توازن بين المنافسة النزيية والمزيد من التحرير وجرى التصريح بأن التصرفات إحادية الطرف من جانب الدول 
 قد تعيق نمو النقل الجوي الدولي.

ب عن القمق فيما يتعمق بتمويل عمل في تعزيز التحرير واإلعرا االيكاو وديؤ جرى اإلقرار بالدور العام الذي ت 1-2-5
 مااليكاو في مجال النقل الجوي. ورؤي أن االيكاو ىي المنتدى األمثل إلحراز تقدم في مثل ىذا العمل وجرى اإلعراب عن الدع

 .إلنشاء صندوق طوعي مكرس لتعزيز دور االيكاو في مساعدة الدول
ل ياحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي )اتفاقية مونترالحظ المؤتمر أىمية التصديق عمى االتفاقية لتو  1-2-6

1999 — MC99 وكان ثمة دعم قوي لمتشجيع عمى التصديق عمى .)MC99 عل ذلك بعد وألن تقدم فمن قبل الدول التي لم ت
 االيكاو المساعدة.
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مناقشة المسألتين في اعتُبر موضوعا سالمة وسيادة المجال الجوي خارج نطاق المؤتمر واقُترح أنو ينبغي  1-2-7
 منتدى مالئم.

أخيرًا، أبمغ مكتب العمل الدولي عن نقاط توافق اآلراء المعتمدة في منتدى حوار عالمي لمكتب العمل  1-2-8
وأعاد إلى اإلذىان المصالح المشتركة بين االيكاو ومكتب العمل الدولي، حسب ما تعبر عنو  2113الدولي تم عقده في فبراير 

 .1953التفاىم من عام مذكرة 

 االستنتاجات 1-3
بشأن التطورات في قطاع النقل الجوي ، وعقب المناقشات التي دارت تم بحثياعمى ضوء الوثائق التي  1-3-1

 ، َخُمص المؤتمر إلى ما يمي:من جدول األعمال 1-1والتطورات التي طرأت عمى الموائح التنظيمية بشأن البند 

 فيما يتعمق باالجتماع الخامس لممؤتمر العالمي لمنقل الجوي أ( أعمال المتابعة التي قامت بيا االيكاو
 العمل ىذا مواصمة شأن ومن. التنظيم عمميات شيدتيا التي التطورات مع التكيف الدول عمى يّسرت

 .الجوي النقل تطوير في الدول يفيد أن

 سمسمة ضمن الربحية من أجل تعزيز التنمية المستدامة لمنقل الجوي، ينبغي التسميم بأّن اختالفات ب( 
 والقيود القطاع ىذا بتمويل المرتبطة والتحديات التنظيمي ومسائل تشظي اإلطار الجوي النقل قيمة
التي ينبغي إزالتيا  الجوي لمنقل ستدامةالم التنمية ، ىي من معوقاتاألساسية البنى سعة تواجييا التي

 المستدامة التنمية والعمل عمى تعزيز العالمي الجوي النقل حركةفي  المتوقع النمو من أجل مواكبة
 ؛القطاع ليذا

مكانية السوق قوى عمى كبير بشكل تعتمد الوقود تكمفة ج(  من وأن بيد. مستبعدة فييا التنظيمي التدخل وا 
 االقتصادي األثر تخفف استراتيجيات عمى الجوي النقل لتنمية التنظيمي اإلطار يشتمل أن الضروري

 ؛الوقود أسعار لتقمب الضار

 بيئةتعمل ضمن  الجوي النقل قيمة سمسمة فيالمعنية  الجيات مختمف كانت الماضي، العقد خالل د(
 التكاليف . وىناك اعتماد متبادل بين ىذه الجيات المعنية؛ أماالمنافسة تتسم بمزيد من الحدة في

 ؛الجوي النقل ينتجيا قطاع التي القيمة عمىفيي تؤثر  التشغيمية والبيئة

أصبحت التحالفات، التي ُأنشئت في البداية لمواجية القيود التنظيمية عمى األسواق ولمواصمة المنافسة  ه( 
التعقيد والترابط من حيث أطر التعاون والقدرات التسويقية اليائمة. من والحضور فييا، تتسم بمزيد 

واالتحادات في قطاع النقل الجوي، ىناك  وبرغم جميع المميزات والفوائد التي أتت بيا التحالفات
 سمبيات ونقائص تتطمب التدارك وعمى االيكاو إجراء الدراسات بيذا الشأن؛

لدول والمنظمات الدولية المعنية أن تتوخى منيجية واسعة النطاق ومتماسكة ومستدامة اينبغي لكل من  و(
 فيما يتعمق بسياسات النقل الجوي والسياحة؛

اختالف الواقع من بمد إلى آخر، يمكن التسميم بأّن أسواق الطيران الحرة تجاريا قد حققت مع مراعاة  ز( 
 بصورة عامة قدرا كبيرا من النمو والتنمية وعادت بمنافع اجتماعية عمى الدول التي اعتمدتيا؛
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مخصص طوعي ق حتى تقوم االيكاو بدور ىام في تحرير النقل الجوي، يمكن النظر في إنشاء صندو  ح(
لمنقل الجوي تساىم فيو الدول األعضاء من أجل تدعيم األعمال التي تقوم بيا المنظمة في ىذا 

 المجال، عمى أّن تتم إدارة شؤون ىذا الصندوق وفق قواعد االيكاو اإلدارية؛

تي ىي من األدوات الفعالة التي تحدد مسؤولية الناقمين الجويين، وال 1999ل لعام يااتفاقية مونتر ط( 
 ينبغي تحسين تنفيذىا لكي تعود عمى كل األطراف بفوائد ىامة.

 التوصيات 8-4
 التطورات في قطاع النقل الجوي والتطورات التي طرأت على اللوائح التنظيمية 8/8-8التوصية 

 :بما يلييوصي المؤتمر 

التحالفات لمعايير المنافسة ومنع ينبغي لمدول أن تعترف بأىمية األطر التنظيمية في ضمان امتثال  أ(
 االحتكارات؛ وينبغي لمدول إيالء االعتبار الواجب لمسألة المنافع التي تحققيا التحالفات؛

ينبغي لمدول أن تنظر في وضع آلية تتيح التعاون والتنسيق عن كثب بين سمطات السياحة وسمطات  ب(
عمى  العالمية السياحة ومنظمةالنقل؛ وينبغي لمدول أيضا أن تدعم مواصمة التعاون بين االيكاو 

 1999عام لل يامونترالمسائل ذات االىتمام المشترك؛ وينبغي لمدول أن تؤيد وتشجع اعتماد اتفاقية 
 عمى صعيد عالمي؛

جراءو  التطورات رصد في االيكاو تستمر أن ينبغي ج(  األىمية ذات الرئيسية القضايا حول الدراسات ا 
 لمدول المساعدة وتوفر المشورة تسديالعالمية كالتحرير التجاري والتحالفات والمنافسة النزيية، وأن 

 تتحميال من أجرتو ماعمى  والقطاع الدولية والمنظمات الدولالعامة، وأن تطمع  السياسةفيما يتعمق ب
 ؛الجوي النقل قطاع تطور بشأن

ينبغي أن تقوم االيكاو بتحديث وتطوير موادىا اإلرشادية المتعمقة بتنظيم النقل الجوي الدولي.  د(
وينبغي بالخصوص أن تواصل تحديث نموذج اتفاق الخدمات الجوية وتواكب التطورات التنظيمية 

 الجوية الخدمات باتفاقات الخاصة البيانات قاعدة مثل الصمة ذات البيانات قواعد اصل إعدادوتو 
 التحرير التجاري؛ مجال في التجارب عن حالة دراسات إجراء عن فضالً  (Doc 9511) العالمية

وىذا ينبغي أن تواصل االيكاو مساعدة الدول في جيودىا إلحالل التحرير التجاري لمنقل الجوي؛  ه(
 أنشطة أو إقميمية ندوات أو إضافية تدريبية دورات األمر يمكن تحقيقو بجممة أمور من بينيا تنظيم

 موارد؛ من ليا ُيتاح بحسب ما الدول، لتستفيد بيا مماثمة

منظومة نقل جوي  لوضع عالمية حمول وضع في لمشروع الوحيد المحفل االيكاو تكون أن ينبغي و(
 ومع واإلقميمية الدولية المنظمات مع التعاون تواصل أن ينبغي؛ و المعنية األطراف لجميع مستدامة 
 بشكل تحدد، وأن الجوي لمنقل مستدامة منظومة إقامة تعرقل التي المعوقات رصدمن أجل  القطاع
 ؛المعوقات ىذه بتخطي الكفيمة الرئيسية االستراتيجيات تعاوني،
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الدول األعضاء من أجل تدعيم لمنقل الجوي تساىم فيو طوعيًا ينبغي أن تنشئ االيكاو صندوقا  ز(
األعمال التي تقوم بيا المنظمة في ىذا المجال. وينبغي أن ُتدار شؤون ىذا الصندوق وفق قواعد 

 االيكاو اإلدارية؛

ل يامونترلتصديق عمى اتفاقية ينبغي أن تقدم االيكاو المساعدة لمن يطمبيا من الدول من أجل ا ح(
 .1999 لعام
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