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  العالمي لمنقل الجويالمؤتمر 
 السادس االجتماع

  2083 مارس 22إلى  81، من ليارمونت

 استعراض عالمي عام لالتجاهات والتطورات من جدول األعمال: 8لبند ا
 الصناعة والتطورات التنظيمية    : 8-8   

 
 اإلنجازات التي تحققت منذ انعقاد المؤتمر العالمي الخامس لمنقل الجوي

 (األمانة العامةمن  ةمقدمورقة )

 الموجز التنفيذي
م قتقزٌزاً عن  اإلنجاسات انتً حققتها االٌكاو منذ انعقاد انمؤتمز انعانمً انخامس نهنورقة انعمم هذه تتضمن 

 4002مارس  42إنى  42ل من ٌاانجىي انذي انعقذ فً مىنتز

 :أنالمؤتمر ُيرجى من : اإلجراء
 القتراحات الواردة في ىذه الورقة؛يستعرض المعمومات والتقييمات وا ( أ

 ؛4يؤيد التوصيات الواردة في الفقرة  ( ب

 .5ج( يعتمد التوصيات الواردة في الفقرة 
 .www.icao.int/meetings/atconf6 متاحة عهى انمىقع زانمىاد انمزجعٍة نهمؤتم انمزاجع:

  مقدمةال -1

)أىداف ومقاصد المنظمة(  44من المادة  في مجال التنظيم االقتصادي أساساً  حي االيكاو أنشطتياتستو  1-1
. (Doc 7300))الميام اإللزامية لممجمس والميام االختيارية لممجمس( من اتفاقية الطيران المدني الدولي  55و 54والمادتين 

لمستمرة في مجال النقل الجوي( والقرارات والمقررات ذات الصمة )سياسات االيكاو ا 02-77 وتسترشد بقرار الجمعية العمومية
 الصادرة عن المجمس.

اعتمد المؤتمر العالمي الخامس لمنقل الجوي إعالنًا بشأن المبادئ العالمية لتحرير النقل الجوي الدولي، وأربعة  1-0
ة عمييم، والثانية حول دور االيكاو في عشر استنتاجًا وتوصيتين، إحداىما بشأن تحرير ممكية الناقمين الجويين والسيطر 

؛ عالوة عمى أربعة أحكام نموذجية تطبقيا الدول، حسب سمطتيا العالميةالمستقبل، بما في ذلك عالقاتيا مع منظمة التجارة 
المؤرخ  (SC 5/1-03/71التقديرية، في اتفاقات الخدمات الجوية. وتم تعميم نتائج المؤتمر، بعد أن أقرىا المجمس، عمى الدول 

 .0227في يوليو  ،(Doc 9819)(. كما جرى توزيع التقرير عن أعمال المؤتمر عمى الدول في الوثيقة 0227يوليو  05

http://www.icao.int/meetings/atconf6


 - 2 - ATConf/6-WP/17 

 

 النتائج الرئيسية التي انتهى إليها المؤتمر العالمي الخامس -0

ن المواضيع استنتاجًا إلدراجيا في تقريره الذي تناول طائفة واسعة م 67عالوة عمى ما سبق، اعتمد المؤتمر  0-1
أعمالو. ومن بين االستنتاجات إقرار مفيوم ومحتوى اتفاقين نموذجين لمخدمات الجوية يتعمق والقضايا المسجمة في جدول 

أحدىما باالتفاقات الثنائية واآلخر باالتفاقات اإلقميمية، وذلك الستخداميما في إبرام عالقات النقل الجوي. وتضمن اإلعالن 
االستنتاجات التي اعتمدىا إشارات عديدة إلى ما ينبغي أن تتخذه الدول وااليكاو من لتوصيات و ؤتمر واالصادر عن الم

 إجراءات.

كتاب المنظمة الذي يتضمن نتائج المؤتمر، تم إرسال كتب إضافية تنص عمى اتخاذ إجراءات  إرسالوبعد  0-0
يل االنضمام إلى االتفاق المؤقت لخدمات النقل محددة مثل توفير المعمومات لاليكاو. وغطت كتب المنظمة تمك مواضيع من قب

 0227سبتمبر  26المؤرخ  (SC 5/603-88والممكية والسيطرة  (؛ 0227يوليو  05، المؤرخ  O 1/5-03/77الجوي الدولي )
-SC 5/6ويتضمن دراسة استقصائية عن سياسات الدول وممارساتيا ومواقفيا(؛ ودراسات حالة عن التجارب في مجال التحرير 

 EC(؛ والشفافية 0227سبتمبر  26المؤرخ  (SP 38/4.1-03/90(؛ وآلية حل المنازعات 0227سبتمبر  26المؤرخ  (03/89

 (.0227نوفمبر  08المؤرخ  (2/16.1-03/105

ت اوتم تعميم نتائج المؤتمر عمى نطاق واسع كما اغتنمت األمانة العامة فرصة إيفاد بعثات حضور اجتماع 0-7
لك مجموع النتائج التي ذإلى أعمال المؤتمر ونتائجو. وتظل كل وثائق المؤتمر بما في  االنتباه ى السترعاءتعقدىا منظمات أخر 

تمخض عنيا )والمنشورة تحت عنوان: "استنتاجات المؤتمر وأحكامو النموذجية وتوصياتو واإلعالن الصادر عنو"( متاحة عمى 
 الموقع اإللكتروني لاليكاو. 

، عمى الترويج إلطار 0227انعقاد المؤتمر العالمي الخامس لمنقل الجوي، في عام وعممت االيكاو، منذ  0-4
 السياسات العامة لاليكاو وموادىا اإلرشادية وتنفيذىا وعمى تيسير عممية التحرير وتقديم المساعدة لمدول في ىذا المضمار.

، واألىداف االستراتيجية التي التي اعتمدتيا الجمعية العموميةذات الصمة المقررات القرارات و وعمى إثر  0-5
أعدتيا المنظمة، تابعت األمانة العامة تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي الخامس حيث أنجزت الميام الرئيسية في إطار برنامج 

 السياسات االقتصادية التي تم إيجازىا أدناه.

 األعمال التي أنجزتها االيكاو -7

ول من مزايا التحرير بدون دضمانًا الستفادة ال قتصادي.دراسة عن جوانب السالمة واألمن لمتحرير اال 7-1
تقويض السالمة واألمن، أجرت األمانة العامة دراسة شاممة عن جانبي السالمة واألمن في التحرير االقتصادي.  وحددت 

النقل الجوي والتي  الدراسة العديد من األوضاع المترتبة عمى عممية التحرير وتطور الممارسات التجارية والتشغيمية في صناعة
يفية تنفيذ األحكام ذات الصمة الصادرة الخاصة بالسالمة واألمن. وأوضحت أيضًا ك اتتنظيمالر عمى ثيمكن أن يكون ليا أ

عن االيكاو لمعالجة بعض ىذه األوضاع. وأبرزت الدراسة حاجة الدول إلى الوفاء بمسؤولياتيا الرئيسية في مراقبة التنظيم في 
ة واألمن الجويين بغض النظر عن أي تغير في الترتيبات التنظيمية االقتصادية.  وقد ُوزعت ىذه الدراسة بقرار السالممجالي 

، AN 11/41-05/83طي كتاب المنظمة  ،من المجمس عمى الدول المتعاقدة لتحيط بيا عممًا وتتخذ اإلجراءات المناسبة حياليا
EC 2/93،  اتخذت االيكاو بعد ذلك الكثير من الخطوات الممموسة  ،تنتاجات ىذه الدراسة. واستنادًا إلى اس10/8/0225بتاريخ

االتفاقية والمواد ذات الصمة بمالحق اللتحسين اإلطار التنظيمي العالمي لمسالمة واألمن، بما في ذلك إدخال تعديالت عمى 
 لمدول.مساعدة الاإلرشادية بما يعزز برامج تدقيق السالمة واألمن الخاصة بيا وتقديم 



ATConf/6-WP/17 - 3 -  

 

 في عام األمانة العامة،دراسة عن خطة لمطرق الجوية لتطوير الخدمات األساسية والسياحة. نشرت  7-0
، دراسة انبثقت عن أعمال المؤتمر العالمي الخامس لمنقل الجوي بشأن وضع خطة لمطرق الجوية لتطوير الخدمات 0225

كيفية مساىمة خطط بواسطة تحميل إحصائي، ، 0227ي عام األساسية والسياحة. وتناولت ىذه الدراسة، التي تم تحديثيا ف
الخدمات الجوية األساسية في بعض الدول في دعم بعض الطرق الجوية المحددة الداخمية واإلقميمية وكيفية تطبيق تمك الخطط 

كن استخداميا في فتح عمى الصعيد الدولي بناء عمى تقدير الدول. وأعدت، بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، آلية دعم يم
 طرق سياحية، خاصة من جانب أقل البمدان نموًا.

استجابة لطمب الجمعية العمومية، في دورتيا السادسة والثالثين،  .دراسة حول مؤشرات كمية عالمية لمتحرير 7-7
جت الدراسة التي تم ، دراسة حول المؤشرات الكمية العالمية لتقييم درجة التحرير. وخر 0229أنجزت األمانة العامة، في عام 

لمركاب  دن والتواتر المنتظمبثالثة أصناف من المؤشرات لتتبع تطور التحرير بشأن طرق أزواج الم 0212تحديثيا في عام 
 باإلضافة إلى الفرص التي يتيحيا التحرير مع استغالليا الفعمي.

الندوات العالمية واإلقميمية تناولت قامت األمانة العامة بتنظيم وعقد عدد من  .الندوات العالمية واإلقميمية 7-4
جممة من المواضيع في مجال النقل الجوي، بما في ذلك موضوع التحرير. وعقدت ندوة إقميمية لدول آسيا والمحيط اليادي في 

. كما ُعقدت ندوة عالمية 0226في عام ول اإلقميم الفرعي لشرق الكاريبي، في أنتيغوا، د، وأخرى ل0225الصين، في مايو 
وة إقميمية حول النقل د، نظمت األمانة العامة أيضًا ن0228شأن تحرير النقل الجوي، في اإلمارات العربية المتحدة.  وفي عامب

الجوي لصالح الدول اإلفريقية، في نيجيريا، وندوة عالمية حول الُنيج اإلقميمية، بالتعاون مع المفوضية األوروبية، وذلك في 
، اجتماعات سنوية، في ماليزيا 0228ى ذلك، عقدت االيكاو، ومنتدى البنك الدولي، منذ عام ل. وعالوة عميامدينة مونتر

، نظمت 0212والصين وكندا واإلمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع المنتدى العالمي لتطوير الطرق الجوية.  وفي عام 
ل.  وشكمت تمك االجتماعات ياول النقل الجوي، في مونترالعالمي ح المؤتمرMcGill  االيكاو، بالتعاون مع جامعة ماك غيل

سياسة العامة وتعميميا، كما مثمت محفاًل مناسبًا لمدول كي تطمع بعضيا وسيمة فّعالة لمتعريف بإرشادات االيكاو في مجال ال
البعض عمى تجاربيا في مجال التحرير، وتتبادل اآلراء بشأن االتجاىات والقضايا، وتناقش خيارات السياسة العامة. وكانت 

 ردود فعل المشاركين إيجابية جدًا فيما يخص جدوى وقيمة تمك المقاءات.

في المؤتمر العالمي  عمى أساس مفيوم "السوق" المقترح  .و لمتفاوض بشأن الخدمات الجويةمؤتمر االيكا 7-5
دول، ويتعمق األمر بمؤتمر االيكاو مالخامس لمنقل الجوي، أعدت األمانة العامة وسيمة ابتكارية الجتماعات االيكاو وقدمتيا ل

ول لكي تجري مفاوضاتيا حول الخدمات الجوية. ديًا لممركز  محفالً لمتفاوض بشأن الخدمات الجوية. ويوفر ىذا المؤتمر 
الشركاء عمى مستوى ثنائي في نفس المكان، يسيِّل المؤتمر  منوبتمكين كل دولة مشاركة من عقد اجتماعات مع العديد 

تفاوض بشأن مؤتمر االيكاو لم تيحكما ي ، بما يحقق وفورات مالية كبيرة لمدول.ويحسِّن إلى حد كبير كفاءة عممية التفاوض
رشادات االيكاو ذات دالخدمات الجوية، من خالل  ورتو لمندوات، منتدى يتيح لممشاركين االطالع عمى التوجيات الحالية وا 

، 0228ي عام فالصمة، وتبادل الخبرات ومناقشة المواضيع المتداولة في مجال التحرير.  ومنذ أن استحدث ىذا المؤتمر، 
، بمغ عدد البمدان التي استخدمت ىذا 0210لمناطق ويتزايد عدد المشاركين فيو.  وبحمول عام صار ُيعقد سنويًا في مختمف ا

إلى توقيع  أفضىفي المائة من مجموع الدول األعضاء في االيكاو( مما  56أي ) بمدان 127مرة واحدة عمى األقل،  المنتدى
. واعترافًا بنجاح (Open Sky)يدة "لممجال الجوي المفتوح" من اتفاقات وترتيبات الخدمات الجوية، بما في ذلك اتفاقات عد 722

، الدول عمى استخدام مؤتمرات االيكاو لمتفاوض 77-02وقيمة تمك المؤتمرات شجعت الجمعية العمومية لاليكاو، في قرارىا 
 بشأن الخدمات الجوية واالستفادة منيا.

لمخدمات الجوية يغطي أحدىما الحاالت  ناقيأعدت االيكاو نموذجي اتف  .نماذج اتفاقات لمخدمات الجوية 7-6
اإلقميمية أو المتعددة األطراف. ويتضمن النموذجان، المذان أيدىما المؤتمر العالمي الخامس لمنقل  تالثنائية واآلخر الحاال

ا في مجال تيا التقديرية، في توسيع نطاق عالقاتيطالجوي، إرشادات اختيارية بشأنو التحرير تستخدميما الدول وفقًا لسم
الخدمات الجوية. ويتسم محتوى ىذين النموذجين بالشمولية، بما في ذلك التعابير االختيارية والنُيج البديمة فيما يتصل بمختمف 
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مادة تغطي مسائل من قبيل التعيين والسعة  79من  الثنائيةمواد اتفاق الخدمات الجوية. ويتكون النموذج الخاص بالحاالت 
مة واألمن، عالوة عمى أربعة مالحق بشأن برمجة الطرق والعمميات غير المنتظمة، وخدمات الشحن الجوي والتعريفات والسال

، بعد انعقاد المؤتمر 0224والتدابير االنتقالية. أما النموذج الخاص بالحاالت اإلقميمية أو المتعددة األطراف، فقد أعد في عام 
الثنائية مع أحكام إضافية فرضتيا األوضاع اإلقميمية أو المتعددة  االتفاقينالشكل الذي جاء بو نموذج الخامس، واعتمد نفس 

مادة وثالثة مالحق بشأن العمميات غير  47األطراف. ومنيا عمى سبيل المثال حكم بشأن، االنضمام. ويتضمن ىذا النموذج 
، في شكل قرص مدمج 0224في عام  االنتقالية. وتم نشر نموذجي االتفاقات، المنتظمة وخدمات الشحن الجوي والتدابير

. ويظل نموذج Doc 9587))، في المرفق الخامس لموثيقة 0228، في عام ياجادر إيتيح وظيفة بحث دائم، ثم لمقراءة فقط، 
ج جديدة في عالقات الخدمات الجوية. يُ وحسب تطور نظم التحرير وبروز ناالتفاق "وثيقة حية" يتم تعديميا مع مرور الوقت 

 .0211خر إضافة إلى نموذج االتفاق في مادة حول تخصيص الخانات الزمنية أقرتيا لجنة النقل الجوي في يناير وتمثمت آ

. عماًل بقرارات تحديث المواد اإلرشادية التي تصدرها االيكاو في مجال السياسة العامة وقواعد بياناتها 7-7
، الطبعة الثانية، Doc 9626تنظيم النقل الجوي الدولي ) الجمعية العمومية ذات الصمة، قامت األمانة العامة بتحديث دليل

، Doc 9587)(. وأكممت تنقيح ونشر وثيقة السياسات والمواد اإلرشادية بشأن التنظيم االقتصادي لمنقل الجوي الدولي 0224
إلى  (Doc 9511)العالمية  (. كما حولت األمانة العامة قاعدة البيانات الخاصة باتفاقات الخدمات الجوية0228الطبعة الثالثة، 

مكانات البحث. عالوة عمى ذلك، عمدت  نسخة إلكترونية حيث اتسع نطاق تغطيتيا )ليشمل نصوص االتفاقات الثنائية( وا 
، إلى إعداد قواعد بيانات بشأن تنظيم النقل الجوي، ومن ذلك دراسات عن التجارب في مجال 0224االيكاو، منذ عام 

فيما يتصل بممكية شركات النقل الجوي والسيطرة عمييا، واإلجراءات التنظيمية لتحالفات شركات  التحرير، وسياسات الدول
الطيران الكبرى، وقائمة بشركات النقل الممموكة لمدولة والتابعة لمقطاع الخاص، ونشرتيا عمى موقعيا الشبكي وأخضعت 

التطورات في مجال الحماية المستيمك وتقديم  رصد، وتتولى األمانة العامة أيضًا، بشكل منتظم . لمتحديث بشكل منتظم
: الموقع الشبكي في جدول عمى صفحةالمعمومات ذات الصمة 

http://www.icao.int/sustainability/pages/eap_ep_consumerinterests.aspx.  ة بالتنظيمات مقائ الجدول اتضمن ىذيو
في مجال حماية المستيمك وااللتزامات الطوعية لشركات الطيران في مناطق عديدة، مع وصالت سريعة لمنصوص المرجعية. 

 .0210ونشر آخر إصداراتيا في أكتوبر 

، بموجب 0220عام . أنيى فريق خبراء تنظيم النقل الجوي أعمالو في دعم فريق خبراء تنظيم النقل الجوي 7-8
 اإلبقاء عمىالصالحيات التي أسندت إليو في مساعدة األمانة العامة عمى التحضير لممؤتمر العالمي الخامس لمنقل الجوي؛ وتم 

فريق الخبراء بقرار من المجمس لممساعدة في متابعة تنفيذ نتائج المؤتمر العالمي الخامس حيثما تكون ىناك حاجة لخبرة 
، يقدم المشورة ويوفر المساعدة لألمانة العامة إلنجاز مجموعة ئ الفريق، منذ انعقاد المؤتمر العالمي الخامسأعضائو.  وما فت

عداد مادة نموذجية  ،من الميام من قبيل إجراء دراسة حول جوانب السالمة واألمن لمتحرير االقتصادي لالتفاقات الثنائية حول وا 
منقل الجوي ل، إلى المساعدة في التحضير لممؤتمر العالمي السادس 0211في عام . وُدعي الفريق، تخصيص الخانات الزمنية

حيث قدم  0210شر في يونيو عبموجب صالحيات جديدة وضعتيا لجنة النقل الجوي. وعقد فريق الخبراء اجتماعو الحادي 
 المشورة وأصدر توصيات تتصل بالتحضير لممؤتمر.

 االستنتاجات -4

 بالقرارات والمقررات ذات الصمة الصادرة عن الجمعية العمومية وتبعًا لألىداف قامت األمانة العامة، عمالً  4-1
 االستراتيجية لممنظمة، بمتابعة نتائج المؤتمر العالمي الخامس لمنقل الجوي وأنجزت الميام الموصى بيا.

الدول التكيف إن نتائج األعمال التي اضطمعت بيا األمانة العامة في مجال التنظيم االقتصادي يسرت عمى  4-0
 مع التطورات التي شيدتيا عمميات التنظيم. ومن شأن مواصمة ىذا العمل أن يفيد الدول في تطوير النقل الجوي.

http://www.icao.int/sustainability/pages/eap_ep_consumerinterests.aspx
http://www.icao.int/sustainability/pages/eap_ep_consumerinterests.aspx
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 التوصيات -5

 تقترح التوصيات التالية عمى المؤتمر لمنظر فييا: 5-1

يز ينبغي أن تواصل االيكاو مساعدة الدول في الجيود التي تبذليا في مجال التحرير، من خالل تعز  ( أ
 مرفق "السوق" المعروض عمى الدول؛

واكب التطورات في المجال تاتفاقات خدمات النقل الجوي كي نماذج ينبغي أن تواصل االيكاو تحديث  ( ب
 التنظيمي؛

تعد دورات تدريبية إضافية أو ندوات إقميمية أو أنشطة مماثمة وتروج ليا لدى الدول،  نج( ينبغي لاليكاو أ
 موارد؛وفقًا لما ُيتاح ليا من 

د( ينبغي أن تستمر االيكاو في رصد التطورات في المجال التنظيمي وفي إجراء الدراسات حول القضايا 
 ؛المساعدة لمدول بشأن السياسة العامة فرالمشورة وتو وتسدي الرئيسية ذات األىمية العالمية، 

يانات الخاصة باتفاقات ه( ينبغي أن تواصل االيكاو إعداد قواعد البيانات ذات الصمة مثل قاعدة الب
 فضاًل عن إجراء دراسات حالة عن التجارب في مجال التحرير. (Doc 9511)الخدمات الجوية العالمية 

 

 -انتهى  -

 


