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  المؤتمر العالمي للنقل الجوي
  االجتماع السادس

  ٢٠١٣مارس  ٢٢إلى  ١٨ل، من یارمونت
 

 استعراض عالمي عام لالتجاهات والتطورات  من جدول األعمال: ١البند رقم 
 الصناعة والتطورات التنظیمیة  :١-١  

عن تحریر ل االیكاو اعمأبشأن النهوض ب آراء
  النقل الجوي

 )رقة مقدمة من اإلمارات العربیة المتحدة(و 

  الموجز التنفیذي
المكاسب التي یعود بها النقل الجوي على االقتصاد العالمي. وهي تصف أیضا بعض إسهامات هذا  بعضتبین ورقة العمل 

القطاع في النهوض بالتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة في االمارات العربیة المتحدة. ویمكن للطیران والسیاحة أن یقوما بدور 
بشأن دخول األسواق ال تزال تشكل عائقا قواعد من الزمن عفا علیه  ماغیر أن  ،ي بلدألاالقتصادیة تنمیة البكثیر في أكبر 

رئیسیا على الصعید العالمي. وباإلضافة إلى ذلك، فهي تشیر إلى أن عملیة تحریر النقل الجوي قد توفر حتى المزید من 
ى تطبیق تحریر أوسع نطاقا من أجل المكاسب للعالم ككل. وفي هذا المضمار، یمكن لقطاع الطیران والحكومات السعي إل

تعزیز كفاءة نظام النقل الجوي العالمي ولجني مكاسب توسیع نطاق السیاحة، وتحسین تدفقات التجارة وزیادة التفاعل 
وهي تنادي بعدم تقلیص میزانیة  .دور هام من أجل الترویج للمزید من التحریرالمجال في هذا  ،االیكاو لدىاإلجتماعي.  و 

  االیكاو في هذا الشأن.
  .٥الموافقة على التوصیات الواردة في الفقرة المؤتمر یرجى من  اإلجراء:
  .eetings/atconf6www.icao.int/m :موقع التاليالیمكن االطالع على مراجع المؤتمر السادس للنقل الجوي على   المراجع:

 مقدمةال - ١

، وهي هیئة استشاریة عالمیة للتنبؤات واألبحاث، أن (Oxford Economics)تقدر هیئة اقتصادیات أكسفورد  ١- ١
صل لسیاحة) تل تلك المحفزةالمباشرة وغیر المباشرة والضمنیة و بما في ذلك التأثیرات (تأثیر الطیران على االقتصاد العالمي، 

في  ٣,٥ملیون وظیفة في جمیع أنحاء العالم، فهو یدعم  ٦,٦ترلیون دوالر. وباإلضافة إلى إسهام الطیران بـ ٢,٢إلى نحو 
في العالم ألكبر بلد من  ١٩المرتبة لكان احتل كان الطیران دولة،  فلوالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي. وبالتالي 

اإلجمالي. وبناء على تجربة اإلمارات العربیة المتحدة، تعرض هذه الورقة بعض التوصیات لتشجیع تحریر  حیث الناتج المحلي
النقل الجوي في جمیع أنحاء العالم وبالتالي لتعزیز مساهمات الطیران الحیویة في التنمیة والرفاهیة االقتصادیتین في العالم 

  وتحقیق هذه المساهمات تحقیقا تاما.

http://www.icao.int/m
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ل الجوي باإلمارات العربیة المتحدة: خبرة النق - ٢
 حتمیة سیاسیة

قد أقرت اإلمارات العربیة المتحدة، لعدة عقود، بالمكاسب المذكورة أعاله وبالتالي فقد جعلت من الطیران  ١- ٢
اقتصاد في الطیران قطاعا رئیسیا في جعل المنافسة االنفتاح على المحرر حتمیة سیاسیة استراتیجیة. ویعود الفضل إلى 

ربیة المتحدة، ودافعا للتنمیة والتنوع واألنشطة المتصلة بالطیران التي أصبحت تسهم في الناتج المحلي اإلجمالي اإلمارات الع
خارج قطاع النفط باإلمارات العربیة المتحدة. ویربط الطیران اإلمارات العربیة المتحدة بالعالم، مما یوفر التوصیل الحیوي لبلد 

هذا السیاق، یجب على كل هدف سیاسي أن یقر باإلسهام االستراتیجي للقطاع  . وفي٢/١٢/١٩٧١حدیث أنشئ فقط في 
المفتوح والمتحرر لتعزیز أهداف البلد االقتصادیة. وبعبارة أـخرى، فإن الطیران هو عامل محفز لسلسلة اإلمداد االقتصادي 

ت العربیة المتحدة نموا سریعا نظرا للنجاح الذي لتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة. وینمو قطاع الطیران في اإلمارا سبیلو 
حققته شركات الطیران المحلیة واألجنبیة لتنشیط التدفقات الجدیدة والقائمة الدولیة وفیما بین القارات من وٕالى اإلمارات العربیة 

عید المحلي. واتساقا مع ذلك المتحدة والتي أدت في المقابل إلى تنشیط تنمیة األعمال التجاریة والصناعات والتجارة على الص
سیاسة تحرریة للطیران، وذلك بتعزیز المنافسة داخل البلد، (إذ لدیها العدید من شركات اإلمارات العربیة المتحدة اعتمدت 

ت اإلمارات أبرم. الخدمات الجویة لألجواء المفتوحةبشأن  المناصرة للمنافسةتفاقات الالطیران والمطارات) والتزامها الراسخ با
أو اتفاقات تتسم بالتحرر  "  أجواء مفتوحة  "اتفاقات  ١١٣بلدا، منها  ١٤٧اتفاقات خدمات جویة مع  حتى اآلنالعربیة المتحدة 

 التام.

  إسهام الطیران في اقتصاد اإلمارات العربیة المتحدة - ٣
العربیة ات النفط اعتبارا من سنوات السبعینات وحتى اآلن إلى تمكین اإلمارات یلقد أدى استغالل احتیاط ١- ٣

طیاد اللؤلؤ واألسماك. ولقد سمحت التنمیة المترتبة عن ذلك باالستثمار بشكل كبیر وبعید المتحدة من تجاوز اعتمادها على اص
. وبینما أسفر في عدد السكان أسفر عن زیادة سریعةالعمال األجانب و النظر في البنى التحتیة، مما جلب أعدادا كبیرة من 

لنفط ومشتقاته عن تنمیة اقتصادیة سریعة، فقد أقرت الحكومات االتحادیة والمحلیة في اإلمارات العربیة الدخل الناجم عن ا
بأهمیة تنویع االقتصادات المستدامة وبنائها. وفي هذا اإلطار، ینظر إلى الطیران القائم على سیاسات تحرریة لدخول المتحدة 

في الناتج المحلي اإلجمالي حصة كبیرة ، عن حق، بكذلكهو یحظى اعات األخرى و المنافسة في القط یشجع األسواق على أنه
 في البلد.

لشركة مطارات أبو ظبي مستخدمة  (Jacobs Consultancy)االستشاریة وفي دراسة أجرتها هیئة جاكوبس  ٢- ٣
في الناتج المحلي  ٪٦,٣ ده مطار أبو ظبي الدولي أسهم بنسبة، فمن المقدر أن النشاط الذي ولّ ٢٠٠٩بیانات من عام 

من الوظائف خارج قطاع النفط. وباإلضافة إلى التأثیرات المباشرة  ٪١٠,١اإلجمالي خارج قطاع النفط إلمارة أبو ظبي و
ستثمارات الوالضمنیة والتأثیرات الُمحفزة لالقتصاد التي تحدث نتیجة اإلنفاق والعمالة والدخل، فستحدث تأثیرات كبیرة نتیجة ا

في بناء المطار. ولقد بینت أحدث دراسة مستقلة أجرتها هیئة اقتصادیات  لمستثمرة اآلنابلیون دوالر  ٧ر من تقدر بأكثالتي 
أن مجموع المساهمة االقتصادیة  ،االتحادلشركة طیران ، ٢٠١١والتي أكملت في أبریل  ،(Oxford Economics)أكسفورد 

بلیون  ١٠,٧٤٣أي إلى مبلغ  ٪٧٦بنسبة  الزیادة إلىفي سبیله  لشركة طیران االتحاد في الناتج المحلي اإلجمالي ألبو ظبي
 وظیفة في اإلمارة. ١٦٢  ٠٠٠، مما یساعد في دعم ٢٠١٥دوالر أمریكي بحلول عام 

بشأن إسهام الطیران دراسة أیضا  ٢٠١١في عام  (Oxford Economics)وأجرت هیئة اقتصادیات أكسفورد  ٣- ٣
وظیفة نقل جوي مباشرة أو ضمنیة في اإلمارة  ١٣٥  ٠٠٠دبي یدعم بطیران القطاع في اقتصاد إمارة دبي. وبین البحث أن 

 بلیون دوالر إلى االقتصاد المحلي. ١١,٧یضیفمما 

ن ، فإن السفر والسیاحة هما قطاعافي الناتج المحلي اإلجمالي لدبي ٪٥وحیث أن النفط یسهم بأقل من  ٤- ٣
المتحرر إزاء سیاسة الطیران التي ال تتضمن حمایة جویة سیاسیة  باالزدهار بفضل النهج انرئیسیان باقتصاد اإلمارة یتسم
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عملیة التوصیل الناجمة عن ذلك التي توفرها جمیع  تجذبللناقلین الجویین لإلمارات العربیة المتحدة الذین توجد مقارهم بدبي. و 
، مما یسفر عن تمكین التجمعات التجاریة األجنبیة المباشرةاالستثمارات و المهارات شركات الطیران التي تعمل في دبي 

والتخصص وغیها من التأثیرات الناجمة عن ذلك على القدرة اإلنتاجیة. وتقوم عملیة الوصل هذه أیضا بتنشیط تدفق االستثمار 
اسهاما والناس بین البلدان وهي تعود بالنفع المباشر على المسافرین الجویین. ومن ثم فبینما یسهم قطاع الطیران في دبي 

 ایجابیا في اقتصاد دبي فهو یساعد أیضا في نمو االقتصاد العالمي لیعود بالنفع على الجمیع.

وظیفة  ٢٥٠ ٠٠٠وعالوة على ذلك، فعند إدراج عمالة السیاحة، نجد أن الطیران یدعم ما مجموعه أكثر من  ٥- ٣
من الناتج المحلي اإلجمالي  ٪٢٨دبي و من مجموع الوظائف في ٪١٩بلیون دوالر، مما یمثل حوالي  ٢٢ویسهم بأكثر من 

بدبي، وذلك وفقا للتقریر المذكور. واستنادا إلى سیاسة األجواء المفتوحة باإلمارة، من المتوقع أن تزداد أهمیة الطیران بالنسبة 
ران في دبي إلى لدبي خالل العقد المقبل. وبالفعل، تتوقع هیئة اقتصادیات أكسفورد أن یرتفع اإلسهام االقتصادي لقطاع الطی

من مجموع  ٪٢٢وظیفة مما یمثل حوالي  ٣٧٢ ٩٠٠من الناتج المحلي اإلجمالي لدبي و ٪٣٢بلیون دوالر أو  ٤٤,٥مبلغ 
 .٢٠٢٠بحلول عام  بها العمالة

 التنمیة االقتصادیة لقطاع النقل الدوليلتقلد دور الریادة في الیكاو ل لمتاحةاالمزید من الفرص  - ٤

اسب المباشرة التي تعود على الركاب، حیث أن زیادة الخدمات الجویة إن تأثیر عملیة التحریر یتجاوز المك ١- ٤
بالتقدم الكبیر الذي  ٣٧. ولقد أقرت الجمعیة العمومیة في دورتها عموما واالقتصادوأحجام الحركة الجویة تنشط نمو العمالة 

الجویة النموذجیة. مثل اتفاقات الخدمات أحرزته الدول في عملیة التحریر وتطبیق السیاسات واإلرشادات التي وضعتها االیكاو 
وفي نفس الوقت فقد تم اإلقرار بأن الكثیر من التحدیات تظل قائمة وأنه یتعین مواصلة تنفیذ أعمال االیكاو تعزیزها عند 

وأنه ال  االقتضاء. وترى اإلمارات العربیة المتحدة أنه یتعین على االیكاو القیام بدور هام للمضي في تشجیع عملیة التحریر
 ینبغي تقلیص میزانیة االیكاو في هذا الشأن.

شبكة معقدة من االتفاقات  أكثر من غیره ضمن مجموع الصناعات تحكمتسم بالعالمیة یالقطاع الذي زال یوال  ٢- ٤
تقتصر على ما سنة تقریبا هي عندما كان الطیران المدني الدولي میزة  ٧٠دیة الثنائیة للخدمات الجویة والتي ظهرت منذ ییالتق

أال وهو  –سنویا مسافر بلیون  ٢,٥ملیون مسافر. ولنا أن نتساءل إذا كان هذا النظام التنظیمي مناسب لدعم  ٩ید عن ال یز 
. ویمكن للطیران والسیاحة أن یقوما بدور أكبر بكثیر في تنمیة اقتصاد أي بلد، غیر أن اللوائح التي هذایومنا حجم السوق في 

تظل عائقا رئیسیا على الصعید العالمي. ویلزم أن یعمل قطاع الطیران والحكومات على عفا علیها الزمن بشأن دخول األسواق 
مواصلة إعمال التحریر الواسع النطاق من أجل تعزیز كفاءة نظام النقل الجوي العالمي وجني المكاسب التي تعود بها السیاحة 

 ي.الواسعة النطاق، وتحسین التدفقات التجاریة وزیادة التفاعل االجتماع

 التوصیات - ٥

 القیام بما یلي: یرجى من المؤتمر ١- ٥

وذلك  هذه األعمال حث االیكاو على النهوض بأعمالها الحیویة بشأن عملیة تحریر النقل الجوي وتعزیز  )أ 
  ؛من أجل صالح العالم

یطلب إلى االیكاو موصلة مساعدة الدول بواسطة توفیر الدراسات التي تحلل اآلثار الناجمة عن عملیة و   )ب 
 التحریر؛

االیكاو إنشاء صندوق للنقل الجوي من أجل الحصول على التبرعات من الدول األعضاء یطلب إلى و   )ج 
  .مضمارتعزیز أعمال المنظمة في هذا الل

  -انتهـى  -


