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  المؤتمر العالمي للنقل الجوي
  االجتماع السادس

  ٢٠١٣مارس  ٢٢إلى  ١٨ل، من یامونتر

  

  ١-١رقم البند 

وینبغــي إدراجــه فــي مــن جــدول األعمــال  ١-١یشــكل الجــزء المرفــق التقریــر المتعلــق بالبنــد رقــم 
   المكان المناسب في ملف التقریر بالغالف األصفر.

  



ATConf/6-WP/104 
  

من جدول األعمال ١-١تقریر عن البند  1.1-1  

 
  استعراض عالمي عام لالتجاهات والتطورات  من جدول األعمال: ١البند 

  الصناعة والتطورات التنظیمیة  :١-١

  الوثائق  ١-١-١

 WP/22و  WP/17 ورقات العمل التالیة: باالستناد إلىمن جدول األعمال  ١- ١نظر المؤتمر في البند   ١-١-١-١
(كندا وألمانیا وسنغافورة WP/70 revised و )مصر( WP/39 و (اإلمارات العربیة المتحدة)  WP/33 (األمانة العامة) و WP/23و

واتحاد النقل  ةوالوالیات المتحد الرابطة الدولیة للشحن الجويو  األیاتا)(والتحاد الدولي للنقل الجوي  واإلمارات العربیة المتحدة
 والدول األعضاء فیه أیرلندا نیابة عن االتحاد األوروبيمقدمة من (WP/53 الجوي الدولي والرابطة الدولیة للشحن الجوي) و

للطیران (كولومبیا نیابة عن لجنة أمریكا الالتینیة  WP/56 اللجنة األوروبیة  للطیران المدني) و األعضاء فياألخرى والدول 
 WP/102و )مة السیاحة العالمیةظ(منWP/65 (شیلي نیابة عن لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني) وWP/57 المدني) و

(منظمة خدمات المالحة  WP/80(المجلس الدولي للمطارات) وWP/100 (رابطة أمریكا الالتینیة لقانون الطیران والفضاء) و
  .(اندونیسیا) IP/10. وأحاط المؤتمر علمًا أیضًا بورقة المعلومات التالیة: المدنیة)الجویة 

  المناقشة  ٢-١-١
أیَّد المؤتمر ورقات عمل األمانة العامة المقدمة بشأن اإلنجازات منذ االجتماع الخامس للمؤتمر العالمي   ١-٢- ١- ١

وأقر المؤتمر أیضًا بقیمة األعمال المنجزة منذ  .وقیمة النقل الجويللنقل الجوي وسلسلة استدامة النمو االقتصادي للنقل الجوي 
االجتماع الخامس للمؤتمر العالمي للنقل الجوي في مساعدة الدول في عملیة التحریر. وُطلب من االیكاو ضمان التحدیث 

  المستمر لإلرشادات بشأن التحریر، بما في ذلك تحدیث مؤشرات التحریر.
بالتطورات التي حدثت في مجال النقل الجوي التي تتعلق بنشوء تحالفات واندماجات بین  جرى أخذ علم  ٢-٢- ١- ١

سوق النقل الجوي، وخاصة فیما  شركات الطیران. وأقر المؤتمر بأـنه ستكون هناك قیمة لدراسة التأثیر اإلیجابي والسلبي على
  یتعلق باالمتثال لمعاییر المنافسة ومنع االحتكارات.

المؤتمر علمًا بالحاجة لتعاون أوثق وعمل  افًا بالعالقة الوثیقة المتبادلة بین النقل الجوي والسیاحة، أحاطاعتر   ٣-٢- ١- ١
المعنیة بصفة الجهات وكذلك الحاجة لتعزیز التنسیق بین جمیع  للنقل الجوي والسیاحة  جماعي یتجاوز "الصوامع" الوظیفیة

  .واالیكاو بصفة خاصة منظمة السیاحة العالمیةعامة، وبین 
بینما  السریع جرى اإلعراب عن عدة آراء بشأن موضوع وتیرة التحریر. وذكرت بعض الدول منافع التحریر  ٤-٢- ١- ١

 وساقت دول أخرى حجةرأت دول أخرى أن الظروف الواقعیة واألوضاع المحددة المختلفة للدول قد تؤثر على وتیرة التحریر. 
توازن بین المنافسة النزیهة والمزید من التحریر وجرى التصریح بأن التصرفات إحادیة الطرف من الأنه من المطلوب تحقیق 

  جانب الدول قد تعیق نمو النقل الجوي الدولي.
اإلعراب عن القلق فیما یتعلق بتمویل  تمو  ،في تعزیز التحریر االیكاو هدیؤ جرى اإلقرار بالدور العام الذي ت  ٥-٢- ١- ١

تقدم في مثل هذا العمل وجرى اإلعراب الأن االیكاو هي المنتدى األمثل إلحراز واعتُبر عمل االیكاو في مجال النقل الجوي. 
  .العامة هااإلداریة وسیاسات االیكاو هذا المجال، وفقًا لقواعدإلنشاء صندوق طوعي مكرس لتعزیز دور االیكاو في  معن الدع
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لعام ل یاالحظ المؤتمر أهمیة التصدیق على االتفاقیة لتوحید بعض قواعد النقل الجوي الدولي (اتفاقیة مونتر  ٦-٢- ١- ١
عل ذلك بعد فمن قبل الدول التي لم ت١٩٩٩ل لعام یااتفاقیة مونتر). وكان ثمة دعم قوي للتشجیع على التصدیق على ١٩٩٩

  وألن تقدم االیكاو المساعدة.
خارج نطاق المؤتمر واقُترح أنه ینبغي مناقشة وسیادة الدول علیه المجال الجوي اعتُبر موضوعا سالمة   ٧-٢- ١- ١

  .الجمعیة العمومیةالمسألتین في 
عالمي لمكتب الحوار العن نقاط توافق اآلراء المعتمدة في منتدى معلومات مكتب العمل الدولي قدم أخیرًا،   ٨-٢- ١- ١

  .٢٠١٣تم عقده في فبرایر الذي العمل الدولي 

  االستنتاجات  ٣- ١- ١
بشأن التطورات في قطاع النقل الجوي ، وعقب المناقشات التي دارت تم بحثهاعلى ضوء الوثائق التي   ١-٣- ١- ١

  ، َخُلص المؤتمر إلى ما یلي:من جدول األعمال ١-١والتطورات التي طرأت على اللوائح التنظیمیة بشأن البند 

 الخامس للمؤتمر العالمي للنقل الجويأعمال المتابعة التي قامت بها االیكاو فیما یتعلق باالجتماع   أ)
 العمل هذا مواصلة شأن ومن. التنظیم عملیات شهدتها التي التطورات مع التكیف الدول على یّسرت

  .الجوي النقل تطویر في الدول یفید أن

 ضمن الربحیةفي  ختالفاتاالمن أجل تعزیز التنمیة المستدامة للنقل الجوي، ینبغي التسلیم بأّن   ب)
 القطاع هذا بتمویل المرتبطة والتحدیات التنظیمي اإلطار تجزئةالجوي ومسائل  النقل قیمة سلسلة
واإلجراءات األحادیة الطرف التي تتخذها الدول والتي تؤثر  األساسیة البنى سعة تواجهها التي والقیود

التي ینبغي إزالتها من أجل  الجوي للنقل ستدامةالم التنمیة هي من معوقات على النقل الجوي الدولي
 لهذا المستدامة التنمیة والعمل على تعزیز العالمي الجوي النقل حركةفي  المتوقع النمو مواكبة
  ؛القطاع

 من هأن بید. مستبعدة فیها التنظیمي التدخل وٕامكانیة السوق قوى على كبیر بشكل تعتمد الوقود تكلفة  ج)
 االقتصادي األثر تخفف استراتیجیات على الجوي النقل لتنمیة التنظیمي اإلطار یشتمل أن الضروري

  ؛الوقود أسعار لتقلب الضار

 بیئةتعمل ضمن الجوي  النقل قیمة سلسلة فيالمعنیة  الجهات مختلف كانت الماضي، العقد خالل  د)
 التكالیف . وهناك اعتماد متبادل بین هذه الجهات المعنیة؛ أماالمنافسة تتسم بمزید من الحدة في

  ؛الجوي النقل ینتجها قطاع التي القیمة علىفهي تؤثر  التشغیلیة والبیئة

أصبحت التحالفات، التي ُأنشئت في البدایة لمواجهة القیود التنظیمیة على األسواق ولمواصلة المنافسة   ه)
ة الهائلة. التعقید والترابط من حیث أطر التعاون والقدرات التسویقیمن والحضور فیها، تتسم بمزید 

وبرغم جمیع الممیزات والفوائد التي أتت بها التحالفات واالتحادات في قطاع النقل الجوي، هناك 
  سلبیات ونقائص تتطلب التدارك وعلى االیكاو إجراء الدراسات بهذا الشأن؛

ستدامة لدول والمنظمات الدولیة المعنیة أن تتوخى منهجیة واسعة النطاق ومتماسكة وماینبغي لكل من   و)
  فیما یتعلق بسیاسات النقل الجوي والسیاحة؛
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مع مراعاة اختالف الواقع من بلد إلى آخر، یمكن التسلیم بأّن أسواق الطیران الحرة تجاریا قد حققت   ز) 

  بصورة عامة قدرا كبیرا من النمو والتنمیة وعادت بمنافع اجتماعیة على الدول التي اعتمدتها؛

مخصص طوعي حتى تقوم االیكاو بدور هام في تحریر النقل الجوي، یمكن النظر في إنشاء صندوق   ح)
للنقل الجوي تساهم فیه الدول األعضاء من أجل تدعیم األعمال التي تقوم بها المنظمة في هذا 

  ؛وسیاساتها العامة المجال، على أّن تتم إدارة شؤون هذا الصندوق وفق قواعد االیكاو اإلداریة

هي من األدوات الفعالة التي تحدد مسؤولیة الناقلین الجویین، والتي  ١٩٩٩ل لعام یااتفاقیة مونتر  ط) 
  ینبغي تحسین تنفیذها لكي تعود على كل األطراف بفوائد هامة.

  التوصیات  ٤- ١-١
  التطورات في قطاع النقل الجوي والتطورات التي طرأت على اللوائح التنظیمیة ١/١-١التوصیة 

  :بما یليیوصي المؤتمر 

في ضمان امتثال التحالفات لمعاییر  الوطنیة واإلقلیمیة ینبغي للدول أن تعترف بأهمیة األطر التنظیمیة  أ)
  المنافسة ومنع االحتكارات؛ وینبغي للدول إیالء االعتبار الواجب لمسألة المنافع التي تحققها التحالفات؛

السیاحة  ها في مجاليتیح التعاون والتنسیق عن كثب بین سلطاتینبغي للدول أن تنظر في وضع آلیة ت  ب)
على  العالمیة السیاحة ومنظمة؛ وینبغي للدول أیضا أن تدعم مواصلة التعاون بین االیكاو الجوي النقلو 

على  ١٩٩٩لعام ل یامونترالمسائل ذات االهتمام المشترك؛ وینبغي للدول أن تؤید وتشجع اعتماد اتفاقیة 
  صعید عالمي؛

 األهمیة ذات الرئیسیة القضایا حول الدراسات ٕاجراءو  التطورات رصد في االیكاو تستمر أن ینبغي  ج)
على  والقطاع الدولیة والمنظمات الدولوأن تطلع وأن توفر للدول مجموعة من المبادئ األساسیة العالمیة 

  ؛الجوي النقل قطاع تطور بشأن تتحلیال من أجرته ما

ینبغي أن تقوم االیكاو بتحدیث وتطویر موادها اإلرشادیة المتعلقة بتنظیم النقل الجوي الدولي. وینبغي   د)
وتحدیث  التطورات التنظیمیة لمواكبةبالخصوص أن تواصل تحدیث نموذج اتفاق الخدمات الجویة 

 قاعدة مثل الصلة تذا البیانات قواعد تواصل إعدادلالیكاو أن  ینبغي أیضاً و  مؤشرات التحریر.
 عن حالة دراسات إجراء عن فضالً  )Doc 9511( العالمیة الجویة الخدمات باتفاقات الخاصة البیانات
  التحریر التجاري؛ مجال في التجارب

ینبغي أن تواصل االیكاو مساعدة الدول في جهودها إلحالل التحریر التجاري للنقل الجوي؛ وهذا األمر   ه)
 مماثلة أنشطة أو إقلیمیة ندوات أو إضافیة تدریبیة دورات أمور من بینها تنظیمیمكن تحقیقه بجملة 

  موارد؛ من لها ُیتاح بحسب ما الدول، لتستفید بها

منظومة نقل جوي  لوضع عالمیةال حلولال إیجاد في للشروع الوحید المحفل االیكاو تكون أن ینبغي  و)
 ومع واإلقلیمیة الدولیة المنظمات مع التعاون تواصل أن ینبغي؛ و المعنیة األطراف لجمیع مستدامة 
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 بشكل تحدد، وأن الجوي للنقل مستدامة منظومة إقامة تعرقل التي المعوقات رصدمن أجل  القطاع
  ؛المعوقات هذه بتخطي الكفیلة الرئیسیة االستراتیجیات تعاوني،

فیه الدول األعضاء من أجل تدعیم األعمال للنقل الجوي تساهم طوعیًا ینبغي أن تنشئ االیكاو صندوقا   ز)
قواعد االیكاو ل اً وفق بشفافیة التي تقوم بها المنظمة في هذا المجال. وینبغي أن ُتدار شؤون هذا الصندوق

  ؛وسیاساتها العامة اإلداریة

ل یامونترینبغي أن تقدم االیكاو المساعدة لمن یطلبها من الدول من أجل التصدیق على اتفاقیة   ح)
  .١٩٩٩ لعام

— — — — — — — — —  


