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  بحث القضایا الرئیسیة وٕاطار تنظیم اللوائح ذي الصلة: من جدول األعمال ٢البند 
  : دخول األسواق١-٢

مالحظة: نظر المؤتمر في هذا البند من جدول األعمال على ثالثة أجزاء:(أ) تحریر دخول األسواق؛ و (ب) خدمات الشحن 
  (ج) المسائل األخرى المتعلقة بدخول األسواق.  الجوي؛ و

  تحریر دخول األسواق  ) أ(

  وثائقال  ١- ١- ٢
  WP/13بناء على ورقات العمل التالیة:  ١-٢نظر المؤتمر في مسألة حقوق الحركة في إطار البند   ١-١- ١- ٢

 WP/78(نیوزیلندا) وWP/34 (إندونیسیا) وWP/82 (مصر) وWP/40 (الصین) و WP/97(شیلي) وWP/28 (األمانة العامة) و
فنزویال) (WP/103 و(الوالیات المتحدة) WP/60 العربیة المتحدة) و (اإلماراتWP/93 (تركیا) و WP/44 Revised(سنغافورة) و

) اللجنة األوروبیة للطیران المدنيالدول األخرى األعضاء في نیابة عن أعضاء االتحاد األوروبي و  آیرلندا(مقدمة من  WP/54و
حاد الدولي لرابطات طیاري الخطوط (االتWP/81 (اتحاد النقل الجوي الدولي) و  WP/67(منظمة السیاحة العالمیة) وWP/63 و

  االتحاد الدولي لعمال النقل).مقدمة من ( WP/99الجویة) و
 IP/5(البرازیل) وIP/17 (أسترالیا) و IP/3وأحاط المؤتمر علمًا أیضا بورقات المعلومات التالیة:   ٢-١- ١- ٢

دولة عضوا  ٢٢(IP/6 ة للطیران المدني) ودولة عضوا في اللجنة األفریقی ٥٤(IP/19 (جمهوریة كوریا) وIP/14 (بولندا) و
  العالمیة). التجارة(منظمة IP/8 في لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني) و

    المناقشة  ٢- ١- ٢
كان هناك تسلیم عام بالفوائد الكبیرة التي حققها تحریر النقل الجوي للدول والصناعة والمستهلكین، فضال   ١-٢- ١- ٢

العالمي والتجارة والسیاحة وتنمیة المجتمعات المحلیة وتوفیر فرص العمل؛ وتم اإلعراب عن الدعم عن مساهمته في االقتصاد 
لضرورة توسیع نطاق تحریر دخول األسواق. وركزت المناقشة على سبل ووتیرة التحریر من جانب الدول، فضال عن ضرورة 

  .النظر في مصالح جمیع الجهات المعنیة بما في ذلك القوى العّمالیة
وأید الكثیرون الرأي الذي مفاده أنه بسبب التفاوت بین الدول في مراحلها التنمویة ومتطلبات النقل الجوي،   ٢-٢- ١- ٢

ینبغي للدول أن تسعى إلى التحریر بسرعتها الخاصة بها وأن تطبق المناهج التي تناسب احتیاجاتها وأوضاعها الوطنیة. وفي 
رورة تحدید اإلطار التنظیمي العالمي بشأن دخول األسواق من أجل مراعاة التغیرات ذات الوقت كان هناك اتفاق عام على ض

التي طرأت على بیئة األعمال العالمیة؛ كما تم االعتراف بضرورة أن تضطلع االیكاو بدور قیادي في تسهیل التطور التنظیمي. 
و رؤیة طویلة المدى لتحریر النقل الجوي على المستوى وفي هذا الصدد، ُأعرب عن التأیید لالقتراح الداعي إلى أن تحدد االیكا

  العالمي، بما في ذلك الحلول المتعددة األطراف، مع مراعاة مصالح جمیع الدول والجهات المعنیة بالطیران.
الوثیقة بین دخول األسواق والمنافسة العادلة بینما رأت دول أخرى أن العالقة وشدَّدت بعض الدول على   ٣-٢- ١- ٢

  ي دخول األوساق والمنافسة العادلة غیر مرتبطتین بالضرورة.مسألت
، باالستناد إلى اإلنجازات السابقة اً دولی اً االیكاو اتفاق دتعّ من الدول عن التأیید القتراح أن كبیر وأعرب عدد   ٤-٢- ١- ٢

مع  علماً  المؤتمرط احوأ .سواقتحریر دخول األ لمواصلةوالترتیبات التنظیمیة الحالیة لتحریر الخدمات لكي تستخدمها الدول 
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وأنه ینبغي النظر في أحكام االتفاق المتعدد األطراف  ،هذا الشأنفي  بأن هناك الكثیر من األعمال التي ما زالت مطلوبة  ذلك

اء وتم اقتراح أیضا إجراء هذه العملیة من خالل التشاور مع الخبراء (كفریق خبر . (MALIAT)بشأن تحریر النقل الجوي الدولي 
ینبغي لالیكاو  ،تنظیم النقل الجوي والدول والصناعة وغیر ذلك من الجهات المعنیة بالطیران)، وأنه قبل االلتزام بهذا المشروع

وباإلضافة إلى ذلك،  .یتطلَّبهامثل هذا االتفاق والموارد التي إعداد أن تجري استقصاًء لتحلیل احتیاجات الدول وتقییم قیمة 
  ل األسواق الذي قدمته إحدى الدول.متعدد األطراف بشأن تحریر دخو ال التفاقبمشروع النص المقترح ل أحاط المؤتمر علماً 

وبالنظر إلى العملیة الطویلة الالزمة إلعداد االتفاقات المتعددة األطراف، كان هناك تأیید واسع النطاق   ٥-٢- ١- ٢
سبل القائمة حالیا، بما في ذلك الترتیبات الثنائیة واإلقلیمیة القتراح أن تواصل الدول عملیة تحریر دخول األسواق من خالل ال

  والمتعددة األطراف.

  االستنتاجات  ٣- ١- ٢
نتیجة للوثائق التي نظر فیها المؤتمر والمناقشة التي تلت ذلك بشأن موضوع تحریر دخول األسواق في   ١-٣- ١- ٢

  من جدول األعمال، خُلص المؤتمر إلى ما یلي: ١- ٢إطار البند 
ر التحریر فوائد واسعة النطاق للدول والمستهلكین وشركات الطیران والمطارات والمجتمعات وفَّ   )أ 

المحلیة واالقتصادات الوطنیة. وٕان زیادة فرص دخول األسواق الدولیة أمام مقدمي الخدمات الجویة 
الیات ، الو WP/61تسمح لقطاع النقل الجوي بأن یساهم بأقصى درجة ممكنة في االقتصاد العالمي [

  ؛المتحدة]
، الصین]. فالهدف من التطور WP/97إن التحریر وسیلة وعملیة متكاملة، ولیس غایة في حد ذاتها [  )ب 

التنظیمي هو توفیر البیئة المواتیة التي یستطیع فیها النقل الجوي الدولي أن ینمو ویزدهر بطریقة 
مة واألمن ومع احترام المعاییر منتظمة تتسم بالكفاءة واالقتصاد واالستدامة، بدون المساس بالسال

 من اإلعالن الصادر عن المؤتمر الخامس للنقل الجوي)؛ ١-٤االجتماعیة والعّمالیة (البند 

سعت الدول إلى تحریر دخول األسواق بطرق مختلفة وبسرعات متباینة وفقا الحتیاجاتها وظروفها   )ج 
احا كبیرین. غیر أنه ما زالت هناك وأهدافها الخاصة بالسیاسات العامة، وحققت في ذلك تقدما ونج

حاجة إلى تحدید اإلطار التنظیمي الذي یعود إلى عدة عقود مضت لمواكبة التغیرات في االقتصاد 
 العالمي وبیئة األعمال وللوفاء باحتیاجات الدول والصناعة والمستهلكین في القرن الحادي والعشرین؛

لتحریر في قطاع النقل الجوي، ومشاركة االیكاو في هناك تأیید قوي من مجتمع الطیران للمزید من ا  )د 
تیسیر مثل هذه الجهود. وهناك تأیید عام لالیكاو، بحیث تعمل عن كثب مع جمیع األطراف 
المعنیة، لتتولى القیادة في استكشاف سبل توسیع نطاق دخول األسواق، بما في ذلك الحلول المتعددة 

الخاصة  لدول ستواصل عملیة التحریر حسب سرعتهاا مع االعتراف بأناألطراف الطویلة المدى، 
 ؛بها وفقًا الحتیاجاتها

في األجل القریب، ینبغي للدول أن تواصل متابعة تحریر دخول األسواق وفقا لظروفها ومتطلباتها   )ه 
 مثل االتفاق المتعدد األطراف بشأن النقل الجوي الدولي  باستخدام السبل القائمة حالیا،

(MALIAT) ، ینبغي لالیكاو أن تواصل تقدیم اإلرشادات والمساعدة إلى الدول في تیسیر هذه بینما
 العملیة.



 ATConf/6-WP/104 
من جدول األعمال ١-٢تقریر عن البند  2.1-3  
 

 التوصیات  ٤- ١- ٢

  تحریر دخول األسواق — ١/١-٢التوصیة 
  یوصي المؤتمر بما یلي:

ینبغي للدول أن تواصل متابعة تحریر دخول األسواق بالسرعة والطریقة المناسبتین الحتیاجاتها   )أ 
ء االعتبار الواجب لمصالح جمیع الجهات المعنیة وبیئة األعمال المتغیرة والبنیة وظروفها، مع إیال
  األساسیة الالزمة؛

ینبغي لالیكاو أن تعد وتعتمد رؤیة طویلة المدى لتحریر النقل الجوي الدولي، بما في ذلك بحث   )ب 
اإلنجازات التي و السابقة اتفاق دولي یتیح للدول تحریر دخول األسواق، مع مراعاة التجارب  مسألة

بما في ذلك اتفاقات تحریر دخول األوساق القائمة والمبرمة على المستویات الثنائیة حققتها الدول، 
 عن مختلف االقتراحات المقدمة خالل هذا المؤتمر؛ فضالً واإلقلیمیة والمتعددة األطراف، 

ع الخبراء والدول ینبغي لالیكاو أن تعمل مع جمیع األطراف المعنیة، وأن تجري المشاورات م  )ج 
والصناعة والمنظمات المهتمة وغیر ذلك من الجهات المعنیة لبناء فهم مشترك والتوصل إلى توافق 

 في اآلراء من أجل إعداد الرؤیة الطویلة المدى والترتیبات التنظیمیة ذات الصلة بها؛

یة تحریر دخول ینبغي لالیكاو أن تواصل تقدیم اإلرشادات والمساعدة إلى الدول في تیسیر عمل  )د 
األسواق، عن طریق االستفادة من محافل مثل مؤتمرات االیكاو للتفاوض بشأن الخدمات الجویة 

(ICAN)؛ 

ینبغي لالیكاو أن تواظب على تحدیث إرشادات السیاسات العامة المتعلقة بتنظیم النقل الجوي   )ه 
لسبل اإلضافیة التي یمكن من وجعلها قادرة على االستجابة للتغیرات والحتیاجات الدول، والنظر في ا

 خاللها تیسیر عملیة التحریر.

 خدمات الشحن الجوي   ) ب(

 الوثائق  ٥- ١- ٢

من جدول األعمال بناء  ١-٢نظر المؤتمر في المسائل المتعلقة بخدمات الشحن الجوي في إطار البند   ١-٥- ١- ٢
) رابطة النقل الجوي ألمریكا الالتینیة والكاریبي(WP/36 (نیوزیلندا) و WP/34(األمانة العامة) و WP/14 على ورقات العمل التالیة:

  .الرابطة الدولیة للشحن الجوي)( WP/96 و )اتحاد النقل الجوي الدولي(WP/67 و

  المناقشة  ٦- ١- ٢
  ناقش المؤتمر موضوع تحریر الشحن الجوي وكذا المداوالت التي جرت بشأن تحریر دخول األسواق.  ١-٦- ١- ٢

د االیكاو السمات الخاصة لعملیات الشحن الجوي، ُأعِرب عن بعض التأیید القتراح أن تعّ ومع االعتراف ب  ٢-٦- ١- ٢
هذا االتفاق، تم تشجیع الدول على مواصلة تحریر خدمات الشحن مثل وٕالى حین وضع اتفاقًا دولیًا لتحریر الشحن الجوي. 

لیمیة أو المتعددة األطراف. وتم استرعاء االنتباه إلى أنه الجوي باستخدام األدوات الراهنة بما في ذلك المناهج الثنائیة أو اإلق
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" على أساس الشحن الجوي (MALIAT)بوسع الدول أن تنضم إلى "االتفاق المتعدد األطراف بشأن تحریر النقل الجوي الدولي 

   .م المزید من الدول إلیهأحكام هذا االتفاق واألسباب التي أدت إلى عدم انضما النظر فيضرورة ب علماً المؤتمر  وأحاطوحده. 

وُأعِرب عن رأي مفاده أن إعداد اتفاق دولي لتحریر خدمات نقل الشحن الجوي ینطوي على مخاطر محتملة   ٣-٦- ١- ٢
إذ إنه قد یؤدي إلى تشویه المنافسة بین الناقلین المكرسین للشحن الجوي وحده والناقلین الجویین الذین یحملون الركاب وینقلون 

  نه ینبغي دراسة هذه المخاطر بعنایة كبیرة ومنع وقوعها.أًا، و أیضالبضائع 

  االستنتاجات  ٧- ١- ٢

نتیجة للوثائق التي نظر فیها المؤتمر والمناقشة التي تلت ذلك بشأن موضوع خدمات الشحن الجوي في   ١-٧- ١- ٢
  من جدول األعمال، خُلص المؤتمر الى ما یلي: ١- ٢إطار البند 

یؤدي الشحن الجوي دورًا هامًا في االقتصاد العالمي. ویّعد نمو خدمات الشحن الجوي وتوسعها   )أ 
مفیدا للتنمیة المستدامة للنقل الجوي، كما أنه یساهم بشكل كبیر في التجارة العالمیة والتنمیة 

  االقتصادیة؛

وي عند إبرام اتفاقات یتعین أن تولي الدول االعتبار الواجب للسمات المتمیزة لخدمات الشحن الج  )ب 
 الخدمات الجویة؛

استخدمت الدول أدوات مختلفة في عملیة تحریر خدمات الشحن الجوي، بما في ذلك الترتیبات   )ج 
الثنائیة واإلقلیمیة والمتعددة األطراف، وبعضها یترك الباب مفتوحا للدول األخرى لكي تنضم إلیها، 

 ؛(MALIAT)وي الدولي مثل االتفاق المتعدد األطراف لتحریر النقل الج

تظل إرشادات االیكاو بشأن تحریر خدمات الشحن الجوي صالحة، وینبغي تشجیع الدول على   )د 
استخدامها. وفي هذا الصدد، یوجد تأیید عام لالیكاو لتؤدي دورًا قیادیًا في تسهیل المزید من 

یركز بصفة محددة على  د االیكاو اتفاقًا متعدد األطرافبعض التأیید ألن تعّ ُأعرب عن و  ،التحریر
الشحن الجوي، مع مراعاة الحاجة إلى ضمان أال یؤدي مثل هذا االتفاق إلى تشویه المنافسة بین 

، وأن أیضًا  والناقلین الجویین الذین یحملون الركاب وینقلون البضائعوحده الناقلین المكرسین للشحن 
خص دخول أسواق النقل الجوي الدولي یكون ذلك متمشیًا مع الجهود التي تبذلها االیكاو فیما ی

 بصفة عامة. 
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 لتوصیاتا  ٨- ١- ٢

  خدمات الشحن الجوي — ١/٢-٢التوصیة 

  یوصي المؤتمر بما یلي:
ینبغي أن تولي الدول االعتبار الواجب للسمات الممیزة لخدمات الشحن الجوي عند تبادل حقوق   )أ 

الحقوق المناسبة والمرونة التشغیلیة دخول األسواق في إطار اتفاقات الخدمات الجویة وأن تمنح 
  الالزمة من أجل تشجیع تطور هذه الخدمات؛

ینبغي للدول أن تواصل تحریر خدمات الشحن الجوي من خالل كل السبل المتاحة، وأن تعرض   )ب 
 تجاربها على الدول األخرى؛

ستمرار في تحریر إعداد اتفاق دولي محدد لتیسیر اال تأخذ بزمام القیادة في عملیةینبغي لالیكاو أن   )ج 
خدمات الشحن الجوي، مع مراعاة التجارب واإلنجازات السابقة وآراء الدول بشأن الترتیبات الحالیة 

 واالقتراحات المقدمة خالل المؤتمر؛

لدى إعداد الترتیبات التنظیمیة الجدیدة بشأن الشحن الجوي، ینبغي لالیكاو أن تشترك مع جمیع   )د 
لمشاورات مع الخبراء والدول والصناعة والجهات المعنیة المهتمة األطراف المعنیة، وأن تجري ا

 باألمر.

  المسائل األخرى المتعلقة بدخول األسواق(ج)  

  الوثائق  ٩- ١- ٢
على أساس ورقات العمل  ١-٢نظر المؤتمر في المسائل األخرى المتعلقة بدخول األسواق في إطار البند   ١-٩- ١- ٢

مقدمة من البحرین (WP/25 (جمهوریة كوریا) وWP/87 (األمانة العامة) و WP/8 Revised) و(األمانة العامة WP/11  :التالیة
 WP/99(الوالیات المتحدة) و WP/64و(المجلس الدولي للمطارات)  WP/89و الهیئة العربیة للطیران المدني)بالنیابة عن 

  ).االتحاد الدولي لعمال النقل(
نیابة عن  آیرلندا(مقدمة من IP/11 (جنوب أفریقیا) وIP/9 معلومات التالیة: ونظر المؤتمر أیضا في ورقات ال  ٢-٩- ١- ٢

  ).اللجنة األوروبیة للطیران المدنيوالدول األعضاء فیه والدول األعضاء األخرى في االتحاد األوروبي 

  المناقشة  ١٠- ١- ٢
دم كفایة سعة المطارات من فیما یتعلق بموضوع تخصیص الخانات الزمنیة، أحاط المؤتمر علمًا بأن ع  ١- ١٠- ١- ٢

حیث الخانات الزمنیة له تأثیر سلبي على قدرة الناقلین الجویین على ممارسة حقوقهم في دخول األسواق. وال یمكن حل هذه 
المشكلة بحلول قصیرة األجل ویتعین معالجتها من خالل منظور واسع النطاق على المدى الطویل وعن طریق التخطیط لتطویر 

  اسیة.البنیة األس
وتم اإلعراب عن آراء مختلفة بشأن السیاسات والممارسات التي تنطبق على تخصیص الخانات في   ٢- ١٠- ١- ٢

المطارات التي تعاني من الضغط. وفّضلت بعض الدول قواعد تخصیص الخانات التي تعطي األفضلیة لشركات الطیران من 
شددًة على أنه ینبغي تخصیص الخانات الزمنیة وفقا لمبادئ عدم البلدان النامیة. واختلفت بعض الدول األخرى في الرأي، م

  ).(WSG يیاتا الخاصة بتخصیص الخانات على المستوى العالمأل، كما هو وارد في إرشادات االتمییز والفرص المتساویة
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افیة عن وبالرغم من هذه االختالفات، كان هناك تأیید للمزید من الشفافیة من خالل نشر معلومات إض  ٣- ١٠- ١- ٢

  تخصیص الخانات في المطارات التي تعاني من الضغط.
تخصیص الخانات، بما في ذلك ممارسات الدول في رصد المسائل المتعلقة بواُقترح أن تواصل االیكاو   ٤- ١٠- ١- ٢

لطلب معالجة مسائل تخصیص الخانات، وأن تقدم ما لدیها من معلومات عن التطورات البارزة بما في ذلك المعلومات عن ا
  و/أو القیود على سعة المطارات وٕادارة الحركة الجویة.

وفیما یتعلق بموضوع حظر الطیران اللیلي، أحاط المؤتمر علمًا بأن حظر الطیران اللیلي أو القیود على   ٥- ١٠- ١- ٢
ًا وثیقًا بأوضاع محلیة بالنسبة للدول. وتم االعتراف بأن مثل هذه القیود مرتبطة ارتباط اً الطیران اللیلي تظل مسألة تثیر قلق

محددة، وأّن القیود قد یكون لها أثر كبیر على دخول األسواق وتشغیل الخدمات الجویة الدولیة؛ وُأحیط علمًا أیضا بضرورة 
مراعاة وجهتي النظر. وكان هناك تأیید عام لتطبیق الدول لمبدأ "النهج المتوازن" الخاص باالیكاو عند معالجة المسائل 

  إدارة الضوضاء في المطارات.المرتبطة ب
لتأیید القتراح معاملة بعض أنواع عملیات طیران األعمال بوصفها من أنشطة الطیران غیر اب عن ُأعرِ وُ   ٦- ١٠- ١- ٢

نه ینبغي لالیكاو أن تنظر في توفیر المواد اإلرشادیة المناسبة بهذا الشأن من أجل تحقیق التجانس في تطور ألالتجاري، و 
  الذي یعد عنصرًا هامًا في المنظومة الشاملة للنقل الجوي الدولي.طیران األعمال 

  االستنتاجات  ١١- ١- ٢
نتیجة للوثائق التي تم النظر فیها والمناقشة التي تلت ذلك بشأن المسائل المتعلقة بتخصیص الخانات   ١- ١١- ١- ٢

  المؤتمر إلى ما یلي: من جدول األعمال، خلص ١-٢وحظر الطیران اللیلي وطیران األعمال في إطار البند 

إن تخصیص الخانات مرتبط باألوضاع المحلیة المحددة ولكنه یؤثر أیضًا على دخول األسواق   )أ 
وتشغیل الخدمات الجویة الدولیة. ومع نمو الحركة الجویة، سیزداد النقص في الخانات وهو على 

ختالف األوضاع األرجح سیطال المطارات األخرى. وبینما من الصعب وصف حل عالمي نظرًا ال
بین الدول وبین المطارات، هناك حاجة إلى المزید من الشفافیة فیما یتعلق بقواعد وٕاجراءات 
تخصیص الخانات، وأیضا إلى استكشاف الطریقة التي یمكن بها للدول والجهات المعنیة أن تعمل 

  معا لتحسینها؛
دد لكي تستخدمها الدول، عالجت االیكاو مسألة تخصیص الخانات وأعدت إرشادات في هذا الص  )ب 

وتظل هذه اإلرشادات صالحة.  وفي الحاالت التي تواجه فیه إحدى الدول مشكالت أو صعوبات 
في تخصیص الخانات مع بلدان أخرى، فإن الطریقة األنسب من الناحیة العملیة لحلها هو 

الخاصة بتخصیص یاتا ، مثل إرشادات األالمشاورات مع األطراف المعنیة وفقًا للقواعد الساریة
 واآللیات المتاحة لتسویة الخالفات؛ )،(WSG الخانات على المستوى العالمي

حاالت حظر الطیران اللیلي مرتبطة أیضًا باألوضاع المحلیة المحددة ولكنها تؤثر أیضا على دخول   )ج 
 ة؛األسواق وتشغیل الخدمات الجویة الدولیة. ومع استمرار نمو الحركة، ستزداد هذه المشكلة حدّ 

أعدت االیكاو مبدأ "النهج المتوازن" إلدارة ضوضاء الطائرات التي من المقرر أن تعتمدها الدول    )د 
لمعالجة المسائل المتعلقة بضوضاء الطائرات وٕاعداد السیاسات العامة الالزمة. وبوسع الدول أن 

آللیات المتاحة تحل الصعوبات أو الخالفات بشأن القیود المفروضة على الطیران اللیلي من خالل ا
 للتشاور وتسویة الخالفات؛
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یوجد اتفاق عام على أنه ینبغي للدول أن تولي االعتبار الواجب للسعة الالزمة على المدى الطویل   )ه 
 عند التخطیط لتطویر البنیة األساسیة الالزمة للطیران؛

ل والجهات هناك مسائل ناشئة أخرى تهتم بها بصفة عامة الدو مع تطور عملیة تحریر األسواق،   )و 
الیكاو أن تؤدي دورًا في رصد التطورات، ل ینبغيالمعنیة بالطیران مثل معاملة طیران األعمال. و 

 المواد اإلرشادیة ذات الصلة بهذا الموضوع. وأن تعد

 التوصیات  ١٢- ١- ٢

  المسائل األخرى المتعلقة بدخول األسواق — ١/٣-٢التوصیة 
  یوصي المؤتمر بما یلي:

ئل المتعلقة بتخصیص الخانات والقیود على الطیران اللیلي، ینبغي للدول أن تولي لدى معالجة المسا  )أ 
الشواغل من  تبدیداالعتبار الواجب الحتیاجات وشواغل الدول األخرى وأن تبذل قصارى جهدها ل

  والتفاهم المتبادل والتعاون؛والشفافیة بروح من التعاطف  خالل المشاورات
، ینبغي للدول أن تحترم مبدأ "النهج المتوازن" على الطیران اللیلي بالقیود المفروضةفیما یتعلق   )ب 

 الخاص باالیكاو وأن تتبعه في إجراءاتها التنظیمیة بشأن إدارة ضوضاء الطائرات في المطارات؛

في قطاع النقل على المدى الطویل إلى الطلب على السعة  الواجب ینبغي للدول أن تولي االعتبار  )ج 
 طویر البنیة األساسیة الخاصة بالطیران؛الجوي لدى تخطیط وت

ینبغي لالیكاو أن تواصل رصد كل من األوضاع القائمة وممارسات الدول في معالجة مسائل   )د 
، وأن تزید من الوعي بشأن اإلرشادات والقیود المفروضة على الطیران اللیليتخصیص الخانات 

على استخدامها من جانب الدول  الخاصة بالسیاسات العامة الموجودة لدى االیكاو، وأن تشجع
 واألطراف المعنیة؛

ینبغي لالیكاو أن تواصل إعداد اإلرشادات الخاصة بالسیاسات العامة للدول عن موضوع التنظیم   )ه 
، بما في الناشئة التي لها أهمیة عالمیة المسائلاإلرشادات عن  االقتصادي للنقل الجوي، وأن ُتعد

 ذلك طیران األعمال.

— — — — — — — —  
  


