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  المؤتمر العالمي للنقل الجوي 
  االجتماع السادس

   ٢٠١٣مارس  ٢٢إلى  ١٨ل، من یارمونت

  من جدول األعمال ٧-٢البند رقم 
  

من جدول األعمال وینبغي إدراجه في  ٧-٢یشكل الجزء المرفق التقریر الُمعد عن البند 
  .المكان المناسب في ملف التقریر بالغالف األصفر
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  الصلة بحث القضایا الرئیسیة وٕاطار تنظیم اللوائح ذي  من جدول األعمال: ٢البند 
  تنفیذ سیاسات االیكاو وٕارشاداتها  :٨-٢

  
  الوثائق  ١- ٨- ٢
 مقّدمتان( WP/24و  WP/16من جدول األعمال على ضوء ورقات العمل التالیة:  ٨-٢نظر المؤتمر في البند   ١-١- ٨- ٢

الهیئة العربیة للطیران  نیابة عن(مقدمة من البحرین  WP/27(مقدمة من الوالیات المتحدة)، و WP/61و ،من األمانة العامة)
، (مقدمة من منظمة السیاحة العالمیة) WP/63و)، الدول العربیةمن نیابة عن مجموعة  (مقدمة من المغرب WP/42 ، والمدني)

  ). االتحاد الدولي لعمال النقل(مقدمة من  WP/99و
  .(مقدمة من البرازیل) IP/17علما بورقة المعلومات التالیة:  وأحاط المؤتمر أیضاً   ٢-١- ٨- ٢

   مناقشةال  ٢- ٨- ٢
شادات شاملة بشأن التنظیم االقتصادي وفي وضع إر أجمع المؤتمر على التسلیم بدور االیكاو الریادي في   ١-٢- ٨- ٢

سیاسات المنظمة وٕارشاداتها ألنشطة االیكاو فیما یتعلق بتحدیث وتعزیز وتشجیع  عن دعمهاوأعربت الدول  .السیاسة العامة
االیكاو وسیاساتها كان هناك تأیید عام لضرورة الحفاظ على مبادئ و التنظیم االقتصادي. بالمواد ذات الصلة  وغیر ذلك من

للمنظمة فیما یتعلق كان هناك أیضا تأیید عام و لدول. ا وٕارشاداتها مواكبة للتطورات ومستجیبة لألوضاع المتغیرة ولمتطلبات
من أجل توسیع دائرة العمل والتقید بها من جانب سیاساتها  لة بتوطید مركزالكفیتعزیز الوعي واستكشاف الوسائل  بمواصلة
  الدول.

الشروع من لم یكن هناك توافق في اآلراء بشأن باتفاقیة شیكاغو،  ما یتعلق بإمكانیة وضع ملحق جدیدوفی  ٢-٢- ٨- ٢
وكان هناك . وٕارشاداتهاتعزیز تنفیذ سیاسات االیكاو الملحق في فائدة مثل هذا ، جرى التسلیم عامة ب. ومع ذلكاآلن في إعداده
وفق النسق الخاصة الدول إلى تحریر النقل الجوي  ویتعارض مع حاجةؤثر على سیادة الدولة یالملحق الجدید قد رأي مفاده أّن 

ع مواد اإلیكاو اإلرشادیة القواعد والتوصیات الدولیة المعتمدة في المجال الفني یختلف عن طاب إلى أّن طابعشیر أیضا . وأُ بها
أن مثل هذا المشروع یتطلب مزیدا من الدراسة. رأت ملحق جدید لكنها  وضعأیدت دول أخرى فكرة و لنقل الجوي. في مجال ا

  الت لنطاق ومضمون المحلق الجدید.تحلیإجراء  وطلب عدة مندوبین أن تنظر االیكاو والدول معا في هذه المسألة من أجل
وورد، فیما یتعلق لعمل االیكاو في مجال النقل الجوي. ضرورة وضع أولویات على لمؤتمر أیضا اوأجمع   ٣-٢- ٨- ٢
، في كان قد حدد الدول أن المؤتمر فقد اعتبرت بعض. اإلعراب عن آراء مختلفة، هذه األولویاتالجوانب العملیة لتحدید ب

، والمنافسة والسیطرة علیهمالناقلین الجویین وملكیة األسواق،  ولدخولویات: من األ، المجاالت التالیة باعتبارها السابقةمداوالته 
 ةاألولویات، مشیر من  أیضا الضرائبمسألة تمویل البنیة التحتیة و  . واقترحت دول أخرى اعتبار مسألةوحمایة المستهلك العادلة

هذه  تحدیدرح اقتُ و مترابطة. هي من األهمیة و  االجتماع السادس للمؤتمر هي على نفس القدرإلى أن جمیع بنود جدول 
. وأخیرا، تم االتفاق على أن النقل الجوي هو ، وما هو متاح من مواردتعقد المهامو ، والقیود الزمنیة، وفق مبدأ الجدوى األولویات

ن یتساوى مع غیره مالتنمیة االقتصادیة للنقل الجوي،  أي، لالیكاو أن الهدف االستراتیجي الجدیدمن أولویات المنظمة و 
  األهداف االستراتیجیة في األهمیة.

خالل المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة والمؤتمر الرفیع أنه لم یتم تحدید أیة أولویات شیر أیضا إلى وأُ   ٤-٢- ٨- ٢
أن یتم توجیه كتاب للمنظمة لمعرفة وجهات النظر بشأن رح اقتُ ، ه المهمةلمساعدة االیكاو في هذ. و أمن الطیرانبشأن المستوى 
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المسائل ذات األولویة. غیر أّن هذا المقترح اعتبر غیر عملي نظرا لقصرة المّدة التي تفصلنا عن موعد الدورة الثامنة والثالثین 

  للجمعیة العمومیة لالیكاو.
  مهام مجلس االیكاو بموجب إجراءات المنظمة.  وأخیرا، جرى تذكیر المؤتمر بأّن ترتیب األولویات هو من  ٥-٢- ٨- ٢
ولكن لم ، المنازعات اإللكترونیة في لتحكیمللیة بشأن تضمین القوانین الوطنیة آ امقترح وقد ناقش المؤتمر  ٦-٢- ٨- ٢

  یلق هذا المقترح تأییدا.
  ح عمال الطیران.وورد اإلعراب عن رأي یفید بضرورة أن تعترف االیكاو في موادها اإلرشادیة بمصال  ٧-٢- ٨- ٢

  االستنتاجات  ٣- ٨- ٢
تنفیذ سیاسات اإلیكاو وموادها بشأن  عقب المناقشات التي دارتبحثها و على ضوء الوثائق التي تم و   ١-٣- ٨- ٢

  من جدول األعمال، خُلص المؤتمر إلى ما یلي: ٨- ٢، ضمن إطار البند اإلرشادیة
المجلـس حـین اعتمـد هـدفا اسـتراتیجیا النقل الجوي هو من األولویات وذلك علـى حـد مـا سـلم بـه   )أ 

به  تقومما من أحد ینازع في الدور الریادي الذي جدیدا بشأن التنمیة االقتصادیة للنقل الجوي. و 
االیكــاو فــي التنظــیم االقتصــادي للنقــل الجــوي الــدولي، وفــي وضــع إرشــادات شــاملة فــي مجــال 

تخدم اتیة للنمو المستدام للنقل الجوي و الدول على تهیئة بیئة تنظیمیة م السیاسة العامة لمساعدة
  جمیع الجهات الفاعلة؛ صالح

ال تزال سیاسات االیكاو وٕارشاداتها المتعلقة بالجوانب االقتصادیة لتنظیم النقل الجوي الدولي   )ب 
صالحة وٕان كان یتعین تحدیثها بحیث تستجیب لألوضاع المتغیرة والحتیاجات الدول وأصحاب 

 ؛المصلحة في قطاع الطیران

، عي على نطاق واسع بسیاساتهایتعین على االیكاو أن تكفل، بالتعاون مع القطاع، نشر الو   )ج 
ن التنظیم ابش مواد إرشادیةوكذا استخدام ما ُتصدره من حسن تنفیذ هذه السیاسات،  تضمنو 

 ؛االقتصادي

 تفاقیة شیكاغو،لنطاق ومضمون ملحق محتمل الالیكاو تحلیالت أن تجري ا هناك حاجة إلى   )د 
یتناول مسالة التنمیة االقتصادیة المستدامة للنقل الجوي، وأن تعمل مع الدول على تبین جدوى 

 هذا المحلق، بما في ذلك استكشاف الحلول األخرى المقبول بها.

  التوصیات  ٤- ٨- ٢
  تنفیذ سیاسات االیكاو وموادها اإلرشادیة – ٨/١-٢التوصیة 

  یوصي المؤتمر بما یلي:
الدول بأهمیة وصالحیة سیاسات االیكاو وموادها اإلرشادیة وتراعیها على النحـو الواجـب فـي ینبغي أن تسلم   أ)

  ؛ممارساتها التنظیمیة
على الدول أال تدخر أي جهد في تأمین الوفاء بااللتزامات المنبثقة عـن قـرارات الجمعیـة العمومیـة فـي مجـال   ب)

  ؛ النقل الجوي
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تصـدره االیكـاو مـن مبـادئ وسیاسـات ومـواد إرشـادیة فـي تشـریعاتها وقواعـدها مـا أن تـدرج علـى لـدول ُتشََّجع ا  ج)
  ن الخدمات الجویة؛أولوائحها التنظیمیة وكذا فیما تبرمه من اتفاقات بش

التـرویج إلرشـاداتها الخاصـة بالسیاسـة العامـة فـي مجـال التنظـیم االقتصـادي للنقـل  لالیكـاو أن تواصـلینبغي   د)
  ؛المواد اإلرشادیة في ممارساتها التنظیمیة كول على استخدام تلالجوي الدولي وتشجع الد

سیاساتها وٕارشاداتها وغیر ذلك من المواد التي تصدرها في مجال  أن تكونینبغي لالیكاو أن تحرص على   ه)
  ؛الدول ولمتطلباتلألوضاع المتغیرة  مواكبة للتطورات وحدیثة ومستجیبةالتنظیم االقتصادي 

من سیاساتها  لتعزیز مركزأن تواصل استكشاف سبل ووسائل إضافیة  ، بالتعاون مع الدول،ینبغي لالیكاو  و)
م جدوى وضع ملحق جدید باتفاقیة ، وأن تقیّ النقل الجوي ة لمنظومةالمستدام االقتصادیة تحقیق التنمیةأجل 

  للنقل الجوي؛ المستدامةاالقتصادیة  شیكاغو، أو أي حلول أخرى مقبولة،  لمسألة التنمیة

في أعمالها القادمة في مجال التنظیم االقتصادي للنقل الجوي ألولویات لا ینبغي لالیكاو أن تضع ترتیبً   ز)
 توصیات المؤتمر.باالستناد إلى 

  

- -  - - -  - - -  


