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  المؤتمر العالمي للنقل الجوي 
  االجتماع السادس
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  بحث المسائل الرئیسیة واإلطار التنظیمي المتعلق بها  من جدول األعمال: ٢البند 
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  مشروع التقریر
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  المتعلق بهابحث المسائل الرئیسیة واإلطار التنظیمي   من جدول األعمال: ٢البند 
  ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم  :٢-٢

  
  الوثائق  ١-٢-٢
(ُمقّدمة من  WP/12من جدول األعمال على ضوء ورقات العمل التالیة:  ٢-٢نظر المؤتمر في البند   ١-١- ٢- ٢

(مقدمة من  WP/41و (مقدمة من كوبا) WP/38(مقدمة من شیلي) و WP/29(مقدمة من البرازیل) و WP/94األمانة العامة) و
یرلندا بالنیابة عن (مقدمتان من ا WP/50و WP/49و (مقدمة من نیوزیلندا) WP/34و (مقدمة من إندونیسیا) WP/84و مصر)

(مقدمة من  WP/59و االتحاد األوروبي ودوله األعضاء والدول األعضاء األخرى في اللجنة األوروبیة للطیران المدني)
(مقدمة من منظمة السیاحة العالمیة  WP/63و اء في لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني)دولة عضوا من الدول األعض ٢٢

الخطوط  يلرابطات طیار  الدولياالتحاد  (مقدمة من WP/81و )اتحاد النقل الجوي الدولي(مقدمة من  WP/67و )لألمم المتحدة
  (مقدمة من االتحاد الدولي لعمال النقل). WP/99و )الجویة

  .IP/20 (AFCAC)وأحاط المؤتمر أیضا علما بورقة المعلومات التالیة:   ٢-١- ٢- ٢

  المناقشة  ٢- ٢- ٢
أیضا إلى وُأشیر فوائد تحریر ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم؛ تسلیم على نطاق واسع بكان هناك   ١-٢- ٢- ٢

الیكاو لعام  أیضا تأییدهناك  عشرین. وكاناللوائح التنظیمیة الساریة حالیا مع متطلبات القرن الحادي والضرورة تكییف 
  .مزید من التحریر في هذا المجالالي یمكن من خالله تعزیز وتسهیل ذناسب الالمحفل الم باعتبارها

، على سبیل األولویة، في الشروعزمام المبادرة و ب على تأیید االیكاو في أخذها تقریبا إجماعكان هناك و   ٢-٢- ٢- ٢
على المنجزات والخبرات  وذلك باالعتماد، علیهم لي لتسهیل تحریر ملكیة الناقلین الجویین والسیطرةالعمل على وضع اتفاق دو 

من، األسالمة و الفي االعتبار أهمیة ضمان  یأخذأن مثل هذا العمل ینبغي أن وكان هناك اتفاق واسع النطاق على السابقة. 
وجرى التسلیم بضرورة أن یراعي هذا . تدریجیا مع واقع التحریر تتیح التكیفومبدأ المعاملة بالمثل، والحاجة إلى ضمانات 

واآلثار ، مختلف الدولالقوانین المحلیة ل المنصوص علیها في، والقواعد اإلقلیمیة في مجال تحریر القطاعالخبرات العمل أیضا 
  مال.ي ذلك الععلى جمیع أصحاب المصلحة، بما فالمترتبة 

ملكیة شركات الطیران الوطنیة بمقتضیات قرار الدولة فیما یتعلق  لة التمییز بینمسأوأشار المؤتمر إلى   ٣-٢- ٢- ٢
تضمین أو إزالة القیود المفروضة سلطتها التقدیریة في الدولة ل وبین ممارسة، من جهة بموجب القانون المحليوالسیطرة علیها 

  .اتفاقات الخدمات الجویة الثنائیةمقتضى والُمعیَّنة بخرى األدول شركات الطیران التابعة لل ومراقبةعلى ملكیة 
تشجیع الدول على مواصلة تحریر ملكیة الناقلین الجویین النطاق لمسألة  كان هناك أیضا تأیید واسعو   ٤-٢- ٢- ٢

لمقر ا" وفق مبدأاعتماد معاییر بدیلة لتعیین شركات الطیران  ، وذلك بشتى التدابیر القائمة التي من بینهاوالسیطرة علیهم
وأعربت دول كثیرة أیضا عن دعمها . نحو ما أوصت به االیكاوعلى وذلك لة"، ائیسي لألعمال والسیطرة التنظیمیة الفعالر 

  المواد اإلرشادیة بهذا الشأن وحسب مقتضى الحال.تحدیث ألعمال االیكاو التي تلزم ل
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  االستنتاجات  ٣- ٢- ٢
من جدول األعمال،  ٢-٢في إطار البند  المناقشات التي دارتعقب بحثها و على ضوء الوثائق التي تم و   ١-٣- ٢- ٢

  خلص المؤتمر إلى ما یلي:
 ما فتئت الدول ودوائر الطیران تدعو، منذ االجتماع الخامس للمؤتمر العالمي للنقل الجوي، إلى تحریر  )أ 

المنافسة من تتسم بمزید التكیف مع بیئة اقتصادیة من أجل  ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم
اعتراف متزاید  هناك، وجهات النظر والنهج التنظیمیة استمرار التباین فيمن الرغم  والعولمة. وعلى
 ؛بفوائد التحریر

ثمة دول أخرى ترغب في تحریر القطاع واعتماد نهج مرن في تناول مسألة متطلبات تعیین شركات   )ب 
ضا إحراز تقدم هائل على المستوى اإلقلیمي . وتم أیاتفاقات الخدمات الجویة الثنائیةبمقتضى الطیران 

هم داخل الناقلین الجویین والسیطرة علی ترتیبات لتحریر ملكیةحیث اعتمدت عدة أقالیم أو أقالیم فرعیة 
الدول األعضاء، بما في ذلك السماح باالستثمارات العابرة للحدود وبعملیات االندماج بین شركات 

 ؛الطیران

، وعلى أّن السالمة ارها ونسقها فیما یتعلق بالتحریریجوز لكل دولة أن تختار مساتُّفق عامة على أّنه   )ج 
ان أهمیة فائقة في أي تغییر للوائح التنظیمیة. وینبغي أیضا إیالء العنایة الواجبة بواألمن مازاال یكتس

كیة مل لمصالح كل األطراف المعنیة، بما في ذلك العمال. وقد استخدمت الدول وسائل شتى لتحریر
 قلیمیة وجماعیة ومتعددة األطراف؛، بما في ذلك نهوجا أحادیة وثنائیة وإ الناقلین الجویین والسیطرة علیهم

ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة  وضعت االیكاو مواد إرشادیة كثیرة لكي تستخدمها الدول في تحریر  )د 
 ؛حتیاجات الدولالرات و للتغیّ  . لذلك ال بد أن تظّل هذه المواد مواكبة للتطورات ومستجیبةعلیهم

المزید من التحریر تسهیل  ضمن إطارقیادي لالیكاو في القیام بدور وقوي النطاق تأیید واسع  هناك  )ه 
االستجابة اإلطار التنظیمي العالمي، بما في ذلك وضع اتفاق متعدد األطراف من أجل وتحدیث 

الناجعة والمستدامة للنقل  فیما یتعلق بالتنمیةولمقتضیات الدول رة البیئة االقتصادیة المتغیّ لمتطلبات 
 ؛الجوي

ینبغي لالیكاو أن تعمل مع األطراف المعنیة ومع أصحاب المصلحة في مجال الطیران من أجل وضع   )و 
أن تنظر في  تنظیمي طویل األجل، تستطیع الدولُأطر تنظیمیة جدیدة. وقبل أن یتم تأسیس هیكل 

 كانت قد اقُترحت في مؤتمر التحریر.بعض الخیارات القصیرة األجل التي 

  التوصیات  ٤- ٢-٢
  ٢/١-٢التوصیة 

  یوصي المؤتمر بأن:
من  بحسب االحتیاجات والظروف وبتدابیر شتى تواصل الدول تحریر ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم  أ)

مع االیكاو، بدور في  بینها تلك التي أوصت بها االیكاو. وینبغي للمنظمات اإلقلیمیة أن تقوم، بالتعاون
  تسهیل عملیة التحریر ومساعدة الدول علیه؛



 ATConf/6-DP/3 
 (مشروع) 
من جدول األعمال ٢-٢تقریر عن البند  2-2-3  
 

ینبغي أن تواصل االیكاو تعزیز إرشاداتها السیاساتیة المتعلقة بموضوع ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة   ب)
لها أن ما ینبغي . كالتنظیمیةات المنظمة في ممارساتها إرشاداالستعانة بتشجع الدول على علیهم، وأن 

؛ وٕاذا اقتضى األمر، واستجابتها لألوضاع والمتطلبات المتغیرة للدول للتطورات هذه اإلرشادات مواكبة تكفل
  ظهر في سیاق تنفیذ عملیة التحریر؛ینبغي أن تقوم بدراسة وتطویر مواد إرشادیة عن القضایا الهامة التي ت

ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة ولي لتحریر ینبغي لالیكاو أن تشرع، على سبیل األولویة، في وضع اتفاق د  ج)
إلى ، وأن تراعي في ذلك الشواغل المتعلقة بالسالمة واألمن، ومبدأ المعاملة بالمثل، والحاجة علیهم

اإلقلیمیة، ومقتضیات القوانین الخبرات وضرورة مراعاة  ،التكیف تدریجیا مع واقع التحریر تتیحضمانات 
  مال؛ي ذلك الععلى جمیع أصحاب المصلحة، بما فالمترتبة ثار واآل، مختلف الدولالمحلیة ل

ینبغي لالیكاو أن ُتشرك كل األطراف المعنیة في عملیة وضع اتفاق دولي، وأن ُتجري مشاورات مع الخبراء   د)
  والدول وأصحاب المصلحة في مجال الطیران والمنظمات المهتمة.

  - انتـهى -


