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  المؤتمر العالمي للنقل الجوي
  االجتماع السادس

  ٢٠١٣مارس  ٢٢إلى  ١٨ل، من یامونتر

  من جدول األعمال ٥-٢البند 

المكان من جدول األعمال وینبغي إدراجه في  ٥- ٢یشكل الجزء المرفق التقریر الُمعد عن البند 
  .المناسب في ملف التقریر بالغالف األصفر
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  بحث القضایا الرئیسیة وٕاطار تنظیم اللوائح ذي الصلة  من جدول األعمال: ٢البند 
  الضمانات   :٥-٢

  الوثائق  ١-٥-٢

 WP/3 :تینالعمل التالی ورقتي باالستناد إلىمن جدول األعمال  ٥-٢نظر المؤتمر في البند   ١-١-٥-٢
  .)السیاحة العالمیة(منظمة  WP/63والعامة)  (األمانة

  المناقشة  ٢-٥-٢

ة تأمین مشاركة جمیع یكان ثمة اتفاق عام فیما یتعلق بالحاجة المستمرة لضمانات في عملیة التحریر بغ  ١-٢- ٥- ٢
ورأت دول عدیدة أـن  .في نظام النقل الجوي الدولي، على النحو المنصوص علیه في اتفاقیة شیكاغو ول الفعَّالة والمستدیمةدال

  إرشاد االیكاو في هذا المجال مفید لوضع السیاسات ولتطویر قطاعها للنقل الجوي.
اإلعراب عن التأیید اإلجماعي تقریبًا فیما یتعلق بالصالحیة والصحة المستمرتین إلرشادات االیكاو جرى   ٢-٢- ٥- ٢

خدمات وبمسألة المساعدات واإلعانات الحكومیة والخدمات بشأن تدابیر الضمان المتعلقة بالمشاركة وبضمان استمراریة ال
، وكذلك بالنسبة لحاجة المنظمة إلى اإلبقاء الجویة األساسیة وخطة طرق تطویر السیاحة واالمتناع عن اإلجراءات االنفرادیة

  .على إرشاداتها مواكبة للتطورات ومستجیبة للتغیرات ومتطلبات الدول
طاق واسع على أنه في الممارسات التنظیمیة، ینبغي أن تتبع الدول إرشادات االیكاو جرت الموافقة على ن  ٣-٢- ٥- ٢

وجرى التأكید بصفة خاصة على الرأي أن الدول ینبغي أن تمتنع عن  .السیاسیة بشأن الضمانات وفقًا الحتیاجاتها ووضعها
  اتخاذ إجراءات انفرادیة ستؤثر سلبیًا على الدول األخرى والنمو المنظَّم والفعَّال والمستدام للنقل الجوي.

وجرت  .ریرأحاط المؤتمر علمًا بالرأي أن تدابیر الضمان ال ینبغي استخدامها كوسیلة إلعاقة تقدم التح  ٤-٢- ٥- ٢
ن تعمل االیكاو مع الدول والمنظمات المهَتمة والجهات المعنیة لتعزیز إرشاداتها، وینبغي أن أأیضًا اإلحاطة علمًا باقتراح 

  تتشاور مع الدول عند وضع إرشادات بشأن تدابیر الضمان.

  االستنتاجات  ٣- ٥- ٢

من  ٥- ٢الضمانات بمقتضى البند بشأن التي دارت  ة، وعقب المناقشتم بحثهاعلى ضوء الوثائق التي   ١-٣- ٥- ٢
  ، َخُلص المؤتمر إلى ما یلي:جدول األعمال

عملیة تحریر قطاع النقل الجوي الدولي، ما تزال بعض الدول تحتاج إلى ضمانات نظرًا سیاق في أ) 
كذلك الحاجة للتفاوت في مستویات النمو وفي قدرة الناقلین الجویین، والختالف المعطیات الجغرافیة، و 

  لتأمین التنمیة المستدامة؛

إن المواد اإلرشادیة التي وضعتها االیكاو بشأن تدابیر الضمانات المتعلقة بتحقیق المشاركة الفعَّالة   ب) 
في النقل الجوي الدولي، وبضمان استمراریة الخدمات وبمسألة المساعدات واإلعانات الحكومیة، 
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ناع عن اإلجراءات االنفرادیة، تظل صالحة والبد من إبقائها مواكبة والخدمات الجویة األساسیة، واالمت
  ؛للتطورات ومستجیبة للتغیرات ومتطلبات الدول

ینبغي للدول، في ممارساتها التنظیمیة، أن تولي العنایة الواجبة للمصلحة المشتركة لمجتمع الطیران   ج)
أن االمتناع عن االیكاو السیاسیة بشوشواغل الدول األخرى. وینبغي إیالء اهتمام خاص إلرشادات 

  .اإلجراءات االنفرادیة التي یمكن أن تؤثر سلبیًا على النمو الفعَّال والمستدام للنقل الجوي الدولي

  التوصیات  ٤- ٥-٢

  تدابیر الضمانات — ٥/١-٢التوصیة 

  :بما یليیوصي المؤتمر 

الواجیة للمبادئ التي اتفق علیها مجتمع ، ینبغي للدول أن تولي العنایة ضمن سیاق عملیة التحریر  أ)
الطیران خالل مختلف المنتدیات التي نظمتها االیكاو بشأن الضمانات التي تكفل المشاركة الدائمة 

ة لمصالح بما في ذلك مبدأ إیالء عنایة خاص والفعَّالة لجمیع الدول في النقل الجوي الدولي،
  ؛واحتیاجات البلدان النامیة

التنظیمیة، ینبغي أن تمتنع الدول عن اتخاذ إجراءات انفرادیة ستؤثر سلبیًا على  في الممارسات  ب)
  ؛المصلحة المشتركة لمجتمع الطیران والنمو الفعَّال والمستدام للنقل الجوي الدولي

أن تروِّج لدى الدول وأن تشجعها على األخذ في ممارساتها التنظیمیة بمواد االیكاو  الیكاول ینبغي  ج)
اإلرشادیة المتعلقة بتدابیر الضمانات، وعلى إطالع المنظمة والدول األخرى على خبراتها المكتسبة في 

  ؛مجال التحریر التجاري للقطاع

بشأن الضمانات، وینبغي أن تجعل المواد  رصد التطورات المستجدةاالیكاو  تواصلینبغي أن   د)
رات الدول واحتیاجاتها وأن تعمل، حیث یكون اإلرشادیة ذات الصلة بها مواكبة لها ومستجیبة لتغی

ذلك مطلوبًا، باالشتراك مع الدول والمنظمات المهتمة والجهات المعنیة بالطیران لوضع المزید من 
  اإلرشادات.
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