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   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت

  بحث المسائل الرئیسیة واإلطار التنظیمي المتعلق بها  من جدول األعمال: ٢البند 
   حمایة المستهلك  :٣-٢

  النقل الجوي في مجال تسهیالتالو  القدرة على الوصلین تحس
 )من األمانة العامة ة(مقدم

  لموجز التنفیذيا
 ،زمن الرحلة بالنسبة إلى الركابالتسھیالت وخفض ب فیما یتعلق القدرة على الوصلقة العمل ھذه على أھمیة ورتركز 

  النقل الجوي. في مجال القدرة على الوصلكما تصف الوسائل التي تتیح التوصل إلى تحسین 

   ما یلي:إلى : المؤتمر مدعو اإلجراء
 لتقییم والمناقشة الواردة في ورقة العمل هذه؛استعراض المعلومات وا  )أ 
 ؛٥تأیید االستنتاجات الواردة في الفقرة   )ب 
   .٦اعتماد التوصیات الواردة في الفقرة   )ج 

:Ɯүǚـ ƺƵǚ  ǈƵǛҚƵǚ ƜƫǄƺƵǚ ǆƶƝ ǇǄҰƵǚ ƴƬƾƶƵ ƁəǛƄƵǚ ـƺҗǓƺƵǚ Ɯүǚـ ƹ ǆƶƝ ƛǡƓǠǚ ƼƲƺǉ: 
meetings/atconf6icao.int/www..  

  مقدمةال - ١

تضم أسرة الطیران المدني أربع مجموعات رئیسیة، أال وهي الدول األعضاء ومشغلو الطائرات ومشغلو  ١- ١
مستخدمو النقل الجوي. ورغم أن مصالح هذه المجموعات تتداخل، إال أن أولویاتها تتباین بعض الشيء. فالمصلحة المطارات و 

؛ كما أن الدول تهتم باإلجراءات من في االمتثال الكامل للقوانین واللوائح ذات الصلة باألمن والتسهیالتاألساسیة للدول تك
خفض تكالیف اإلجراءات اإلداریة االقتصادیة والمالیة. والمصلحة الحیویة لمشغلي الطائرات تتمثل في رفع اإلنتاجیة عبر 

المطارات بخفض االكتظاظ في محطات الركاب، ویرغب مستخدمو النقل والتأخیر التشغیلي إلى الحد األدنى. ویهتم مشغلو 
سهولة المرور عبر المطارات، خالل العبور أو لدى الوصول الجوي في الحصول على خدمة ذات جودة عالیة، بما في ذلك 

معالجة مصالح المجموعات  . ویكمن التحدي بالنسبة إلى االیكاو فيوالمشقة، مع الحد األدنى من التأخیر النهائیة إلى الوجهة
 نقل أكثر كفاءة وانتظام وجاذبیة. وجود خدماتكافة على نحو منسق، مع العمل على بلوغ الهدف المتمثل في 

النقل الجوي: بالنسبة إلى  القدرة على الوصل في مجالوالمصلحة المشتركة للمجموعات األربع هي تحسین  ٢- ١
المطارات، تؤدي زیادة و  الطائرات ما عبر تنمیة السیاحة. وبالنسبة إلى مشغليیتحقیق مصلحة الجمهور، الس ذلكالدول، یعني 

غیر جعله سفر و تیسیر التؤدي إلى ، فهي النقل الجوي، وبالنسبة إلى مستخدمي التجاریةفرص الإلى تحسین  لقدرة على الوصلا
 معقد باإلضافة إلى توفیر الوقت.
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 مفهوم القدرة على الوصلخلفیة  - ٢
هي إحدى خصائص صفة  القدرة على الوصل. ولكن "مفهوم "القدرة على الوصللف واحد ال یوجد تعری ١- ٢

 القدرة على الوصل. وبالتالي فمنها شبكةیدل على مستوى تركیز أي تشكل مؤشرا ویمكن تعریفها على أنها  الشبكات المترابطة
مع وبدون زیادة في أجر النقل،  لعبورشبكة على نقل راكب من نقطة إلى أخرى بأقل عدد ممكن من رحالت االقدرة هي 

العبور والحد األقصى من التسهیالت، مما یعود بالنفع في نهایة  زمننى من دریة، على الحد األاالنظر التج هةالتركیز، من وج
 على مستخدمي النقل الجوي. المطاف

تسمح عوامل عدة النقل الجوي وجود في مجال  للقدرة على الوصل العامیتضح من خالل هذا التعریف و  ٢- ٢
إلى إجراءات األمن  وصوالً و فر خدمات النقل الجوي وممارسات شركات الطیران، اتو ب ابتداءً ، القدرة على الوصل بزیادة

 والتسهیالت.
لنوع حریر. وأجرى البنك الدولي دراسة بالت القدرة على الوصللقد وضعت الصناعة مؤشرات مختلفة لربط و  ٣- ٢

بالتحریر ونمو الناتج المحلي اإلجمالي. ووفقا لمنظمة السیاحة  هذا المفهوم یث تم ربطح لقدرة على الوصلمختلف من ا
مجموعة العشرین إلى  بلدانرات السفر في یتأش إجراءات، یمكن أن یؤدي تبسیط العالمیة والمجلس العالمي للسفر والسیاحة

ما ال یقل  توفیرمستوى عائدات السیاحة مع  علىدوالر أمریكي  ملیار ٢٠٦در یملیون عملیة وصول دولیة إضافیة و  ١٠٢
 .٢٠١٥ملیون وظیفة في اقتصادیات مجموعة العشرین حتى العام  ٥,١عن 

 ل االیكاواعمأ - ٣
النقل الجوي إلى حد بعید بإجراءات  القدرة على الوصل في مجالترتبط إرشادات االیكاو ذات الصلة بتحسین  ١- ٣

 التسهیالت.

أن "توافق كل دولة متعاقدة على : ) على ما یليتبسیط اإلجراءاتغو (من اتفاقیة شیكا ٢٢تنص المادة ف ٢- ٣
الدول  قالیملتسهیل مالحة الطائرات بین أ العملیة كل التدابیر، عن طریق إصدار أنظمة خاصة أو بأي وسیلة أخرى، تتخذ

تطبیق قوانین ب وصا فیما یتعلقخصللطائرات والطواقم والركاب والبضائع،  ال داعي لهتأخیر  تجنب أي، و وتسریعها المتعاقدة
لدول إلى ا". ویوفر الملحق التاسع باتفاقیة شیكاغو الخطوط اإلرشادیة اجراءات التصریحالهجرة والحجر الصحي والجمارك و 

خاص والطائرات من أجل اإلفراج عن فیما یتعلق باألش الحدود مراقبةأن الوقت المطلوب إلنجاز إجراءات  )١لضمان (
اإلداریة  ط) التسبب بأقل قدر ممكن من اإلزعاج بسبب تطبیق الشرو ٢الحد األدنى؛ و (سیبقى  في  هایصتخلالبضائع و 

 وشروط المراقبة.

أنشأت بنیة أساسیة اإلجراءات كما أنها مواصفات و القیاسیة و القواعد مجموعة من الوقد أعدت االیكاو أیضا  ٣- ٣
تتم المصادقة على ونیة والتحقق منها والمصادقة علیها. وفي هذا الصدد، مأمونة لتأكید الثقة في إصدار جوازات السفر اإللكتر 

بواسطة المفاتیح العامة  امشاركة في دلیل المفاتیح العامة والتثبت من أصالتهالدولة العن  ةالصادر  ةالسفر اإللكترونی اتجواز 
صالحة وتُقبل على أنها صادرة عن السلطة المختصة، بعد ذلك ُتعتبر الوثیقة الواردة في دلیل المفاتیح العامة التابع لالیكاو. 

 بالنسبة إلى الراكب. القدرة على الوصلمما یسهل 

 المناقشة - ٤
 النقل الجوي. القدرة على الوصل في مجالیمكن أن یؤدي تحسین العوامل المشار إلیها فیما یلي إلى تحسین  ١- ٤

تیرة التحریر بالركود االقتصادي العالمي، في السنوات الماضیة، تأثرت و  –فر خدمات النقل الجوي اتو مدى  ٢- ٤
، رغم أن التحریر یمكن أن ولم یسلم النقل الجوي من هذا التراجع عودة إلى التجارة الحمائیة في بلدان كثیرة.المما أدى إلى 

تفاقات الخدمات لترتیبات تجرى في ظل اي. أما الیوم، فالغالبیة العظمى من اللتعاف محفزاً عامًال  من الناحیة العملیةیشكل 
، والتركیز األساسي هو على حذف األحكام المتعلقة بملكیة الناقل الجوي الوطني والسیطرة علیه من اتفاقات الجویة الثنائیة
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مقر األعمال الرئیسي في دولة أو أكثر الخدمات الجویة واالتفاق على قبول األحكام المتعلقة بالملكیة والسیطرة باالستناد إلى 

مات لمستخدم النقل الجوي. ووفقا الخد توافرالمشاركة. وعلیه، یرتبط التحدي الرئیسي بالقیود الثنائیة التي تحد من من الدول 
 المزید من ؤدي إلى زیادة الطلب ویضمن استدامة الخدمات التي توفر، یمكن لتحریر شركات الطیران أن یالطیران لصناعة

السعة على النحو  یة الالزمة لشركات الطیران لتعدیلوفر الحریة التجار ی فهذا التحریرعلى األمد الطویل.  القدرة على الوصل
الطلب على السفر الجوي. وعلى سبیل المثال، أدى نمو الخدمات الجویة بین بولندا والمملكة التغیرات في  لمواكبةالمالئم 

، فیما كانت الزیادة في بالمائة بالنسبة إلى بولندا ٢٧إلى زیادة في الناتج المحلي اإلجمالي بلغت  ٢٠٠٣المتحدة منذ عام 
على  ’بالمائة. وتوفر هذه التغیرات دفع ٠,٥المملكة المتحدة التي كانت أصال تحصل على خدمات جیدة أقل بكثیر إذ بلغت 

دت المملكة المتحدة ملیون دوالر أمریكي سنویا. وقد استفا ٦٣٤ بمبلغ البولندي ُیقدر اإلجمالي األمد الطویل للناتج المحلي
 ملیون دوالر أمریكي سنویا. ٤٥ بمبلغ ناتجها المحلي اإلجمالي ة التي حصل علیهادفعال تأیضا، وُقدر 

إلى أكبر المدن المحلیة  منتظمةرحالت بتسییر الكبیرة شركات الطیران  تقوم –ممارسات شركات الطیران  ٣- ٤
عادة معظم العملیات في عدد محدود من المدن  ونالجوی ونیركز الناقل؛ و الصغیرةلمدن بینما توفر خدماتها أیضًا لوالدولیة 

المطارات  عبر الواحد الواحدة أو العبور المحطةخدمة الشبكة من خالل توفیر  فيالمحوریة، مع خدمة معظم الوجهات األخرى 
خدمات  بأن تقدملشركات الطیران  على نحو یمتاز بالكفاءة المحاور الرئیسیة. ویسمح استخدام الرئیسیة المحاور التي تشكل

ن كفاءة النقل بواسطة التبسیط الكبیر " نظام یحسّ المحور الرئیسي والتفریع. ونموذج "القدرة على الوصل أفضل من حیث
" بواسطة المشاركة في المحور الرئیسي والتفریع مل العدید من شركات الطیران نموذج "ویكّ  .الواحدة الشبكة على لمساراتل

صغیرة. وتجدر اإلشارة إلى أن الفرعیة الطیران ال الرحالت المشتركة، أو استخدام شركات وأ ،)(code sharing الرموزام استخد
الترانزیت وتقسیم ، السیما في حالة القدرة على الوصلعلى  أن یؤثرأیضا  ركات الطیران لتذاكر السفر یمكنطریقة تسعیر ش

(أي  المنشأ حتى المقصدرحلة واحدة تغطي بدال من  على أساس كل شوطرحلة الیعت إذا بف؛ الرحلة على أكثر من شوط واحد
 .القدرة على الوصل تقلیل عامل، وبالتالي زمن الترانزیتي تذكرتان بدل تذكرة واحدة)، یمكن أن یكون هناك زیادات كبیرة ف

 مختلفةوفي نقاط  ةرحللاقبل تطالب الحكومات والصناعة بمعلومات الركاب  –معلومات وبیانات الركاب  ٤- ٤
خاللها. وتقوم الحكومات بجمع هذه المعلومات واستخدامها ألداء وظائف مثل مراقبة الحدود والجمارك وأمن الطیران ومكافحة 

وتقوم الصناعة بجمع معلومات الركاب واستخدامها ألغراض تجاریة وتشغیلیة، أي لتوفیر أفضل خدمة الجریمة واألمن القومي. 
 ضعفة في شتى أنحاء العالم أكثر من أن تبلغ حركة الركاب العادیاكب من أجل رحلة سریعة وهینة. ومن المتوقع ممكنة للر 

وبالتالي  ؛ ٢٠٣٠بحلول عام  راكب سنویا ملیارات ٦إلى أكثر من  ٢٠١٢عام ملیار في  ٢,٩، فتنتقل من ما هي علیه اآلن
تحسین إدارة تدفقات الركاب المتزایدة،  من أجلخدام معلومات الركاب استم تقییم الطریقة التي یمكن من خاللها فمن المه

 وتحسین األمن وتسریع السفر المشروع.

للمشاركة في قمة منظمة  ٢٠١٢نوفمبر  ٨إلى  ٤اجتمع وزراء السیاحة في لندن من  –إجراءات التسهیالت  ٥- ٤
العبور  إجراءات تأشیرات. وخلص المشاركون إلى أن السیاحة العالمیة السادسة لسوق السفر العالمیة على المستوى الوزاري

كبرى أمام نمو السفر  حواجزمازالت تشكل  القدرة على الوصل في مجال النقل الجويالمعقدة والسیاسات التي تحد من 
ي والدعم وشركات الطیران إلى تعزیز التعاون الحكومي الدول شركات السیاحة كبرىحة. كما دعا الوزراء والممثلون عن والسیا

العبور في بلدان عدیدة تشكل  تأشیرات. ومازالت التحدیات المتعلقة بإجراءات حواجزالهذه  من أعلى مستویات الحكومة لكسر
بالمائة من السیاح هم أیضا من المسافرین الجویین، فإن عوائق السیاحة  ٥٠عائقا كبیرا أمام نمو السیاحة. وبما أن ما یفوق 

 النقل الجوي.تشكل عوائق أمام نمو 

لمساعدة الدول على تعزیز وتطبیق  –القدرة على الوصل المرتبطة ب جراءاتاإلتحلیل تكلفة ومنافع  ٦- ٤
م األمانة ا، بما في ذلك إجراءات التسهیالت، قد یكون من المجدي قیالقدرة على الوصلاإلجراءات التي من شأنها تحسین 
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مقارنة التكلفة االقتصادیة لتطبیق تلك اإلجراءات اءات. ویقوم هذا التحلیل على العامة بتحلیل تكلفة ومنافع هذا النوع من اإلجر 
مثل األثر على الناتج المحلي  بدیهیة . وتشمل المنافع االقتصادیة عناصرهوالمنافع االقتصادیة التي یرجح أن تنتج عن

القدرة على زیادة  عنوالمحفزة)  الثانویةآلثار (بما في ذلك ابشكل مباشر أو غیر مباشر المترتبة فرص العمل  وتوفیراإلجمالي 
 .الوصل

 االستنتاجات - ٥

 ، یمكن استخالص االستنتاجات التالیة:على ضوء ما تقدم من مناقشة ١- ٥

 زیادةمن المرجح أن تؤدي إلى  فإن راحة الراكب أساسیة بما أنه، القدرة على الوصل مفهوم في سیاق  ) أ
 الطلب على خدمات النقل الجوي؛

، بصورة مبكرة النقل الجوي القدرة على الوصل في مجالالعوائق الكبرى أمام  كن من تحدیدمن أجل التم  ) ب
القدرة على والتطورات التنظیمیة من منظور  الطیران صناعةفي  تطوراتالیتعین على االیكاو رصد 

تعیق الدول برؤیة شاملة وكاملة للعناصر التي من المرجح أن  مدّ  هو والهدف من هذا النشاط. الوصل
 ؛النقل الجوي ونموه االقتصادي الناجح القدرة على الوصل في مجال

النقل  القدرة على الوصل في مجالتحسین ب المرتبطة جراءاتاإلتكالیف ومنافع تحدید هناك حاجة إلى   ج)
الدول على تقییم فعالیة او بغرض مساعدة الجوي. ویمكن أن تضطلع بهذا المسعى األمانة العامة لالیك

  اإلجراءات، بما في ذلك إجراءات التسهیالت.تلك 

 التوصیات - ٦

 :للنظر فیها المؤتمر علىالتوصیات التالیة معروضة  ١- ٦

التي یوفرها  القدرة على الوصلاعتماد وتطبیق اإلجراءات الرامیة إلى زیادة على  أن تشجعلدول ینبغي ل  ) أ
 النقل الجوي؛

 النقل الجوي؛ القدرة على الوصل في مجالام العوائق الرئیسیة أمتحدید في  أن تتعاونینبغي للدول   ) ب
، بما في القدرة على الوصل تحسینتكالیف ومنافع اإلجراءات الرامیة إلى أن تقوم بتحلیل الیكاو لینبغي   ) ج

 ذلك إجراءات التسهیالت.

  
 -انتهى-

 


