
 

  ان المدني الدوليمنظمة الطیر 

  ورقة عمل

ATConf/6-WP/251 
1/02/13 

 

 

   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت

  بحث القضایا الرئیسیة وٕاطار تنظیم اللوائح ذي الصلة  من جدول األعمال: ٢البند 
   دخول األسواق  :١-٢

  تنظیم الخانات الزمنیة وأثارها على تحریر النقل الجوي

  )٢مجموعة العربیةباسم ال البحرین مملكة مقدمة من(

  الموجز التنفیذي
تتناول اآلثار السلبیة للسیاسات المنظمة للخانات الزمنیة وتعارضها مع التوجه العالمي ورقة العمل هذه 

 لتحریر النقل الجوي الدولي عامة وعلى مشاركة الدول النامیة بصفة خاصة.

   .٤الفقرة  التوصیات الواردة في علىالموافقة : المؤتمر مدعو إلى اإلجراء
 .ATConf/6 reference material is available at www.icao.int/meetings/atconf6  المراجع:

  مقدمةال - ١

منذ زمن طویل على نشر فكر تحریر النقل الجوي الدولي  ) ICAO (تسعى منظمة الطیران المدني الدولي  ١- ١
یمیة وخاصة االتحاد الدولي للنقل الجوي الذي طالما طالب بان الدور المنظمات واالتحادات الدولیة واإلقل ویشاركها في هذا 

ببقیة األنشطة دون أي قیود أو معوقات من  إسوةلشركات الطیران بممارسة نشاط النقل الجوي كنشاط تجاري  تتاح الفرصة 
  الحكومات.  جانب 

 المناقشة - ٢

موضوع تحریر النقل الجوي بصورة مركزة  قد تناول ١٩٩٤من المعلوم أن المؤتمر العالمي الرابع للنقل الجوي  ١- ٢
من التوصیات الهامة كان من أهمها إتاحة الفرصة لشركات الطیران التابعة للدول النامیة من خالل منحها  وٕاصدار العدید 

  اإلجراءات التفضیلیة التي تضمن لها هذه المشاركة. مجموعة من 

                                                 
  النسخة العربیة مقدمة من مملكة البحرین. ١
  
بحرین، مصر، العراق، األردن، لبنان، لیبیا، موریتانیا، المغرب، عمان، فلسطین، قطر، المملكة العربیة السعودیة، الجمھوریة العربیة الجزائر، ال  ٢

  السوریة، السودان، تونس، اإلمارات العربیة المتحدة، الیمن.

http://www.icao.int/meetings/atconf6
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أیضا على توصیات المؤتمر العالمي الرابع انف  ٢٠٠٣أكد المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي مارس  ٢- ٢

على تحقیق منافع  األیاتاانتشر الفكر التحرري للنقل الجوي في جمیع أرجاء المعمورة وقد أثبتت الدراسات التي أجرتها    الذكر.
   كبیرة من قبل جمیع الدول التي تبنت هذا الفكر. اقتصادیة  

مئات الملیارات من الدوالرات في البنیة التحتیة لصناعة النقل الجوي  قامت العدید من الدول النامیة بإنفاق  ٣- ٢
تدریب.. الخ) وذلك الستیعاب معدالت النمو في الحركة المتوقعة نتیجة تبني و  خدمات مالحة جویةو  طیران (مطارات وشركات 

" األجواء المفتوحة"عقدت هذه الدول العدید من اتفاقیات النقل الجوي المبنیة على أسس ومبادئ   ."األجواء المفتوحة"سیاسات 
  الحركة ونوعیة الطائرات وتواتر الرحالت وخالفه. أي بدون قیود تحد من حجم 

ي لتقف عائقا أمام تنفیذ اتفاقیات األجواء المفتوحة وتجعلها دون أ  SLOTS ظهرت مشكلة الخانات الزمنیة  ٤- ٢
الرحالت المتجه إلى األسواق الرئیسیة وخاصة السوق األوروبي بینما ال توجد هذه المشكلة بالنسبة للرحالت  فعالیة وذلك في 

  أوروبا إلى الدول النامیة. المتجه من 

سوف تتفاقم  ٢٠٢٠تشیر الدراسات التي أجریت من قبل المنظمات واالتحادات األوروبیة بأنه بحلول عام  ٥- ٢
مطارا رئیسیا األمر الذي سیكون له آثار سلبیة  ٢٠االستیعابیة للمطارات األوروبیة لزیادة الطلب في أكثر من  طاقة مشكلة ال

مشاركة شركات الطیران التابعة للدول النامیة في التشغیل لهذه المطارات وخاصة في ظل معدالت النمو المتزایدة  بالغة على 
  السفر إلى هذه الدول. في حركة 

في وضع إطار  فعالك العدید من المطالبات من الدول في المؤتمرات والندوات بان یكون لالیكاو دور هنا ٦- ٢
الزمنیة یضمن مشاركة الدول النامیة في صناعة النقل الجوي دون مزیدا من األعباء والتكالیف اإلضافیة  تنظیمي للخانات 

  مثقلة باألعباء. لصناعة أصال 

 الخالصة - ٣

بها من خالل العدید من الوسائل  واإلتجاري یطمح إلى الحد من ظاهرة الخانات الزمنیة أن المجتمع الدول ١- ٣
الطاقة االستیعابیة للمطارات وٕاعطاء األولویة لشركات الطیران التابعة للدول النامیة حتى ال تصبح الخانات  الكفیلة بزیادة 

  ."توحةاألجواء المف"لغلق السموات والقضاء على سیاسات  الزمنیة أداة 

 التوصیات - ٤

 المؤتمر مدعو إلى: ١- ٤

 ؛منح شركات الطیران التابعة للدول النامیة إجراءات تفضیلیة في تخصیص الخانات الزمنیة  )أ 

  ) أعاله.أأن تراعي المواد اإلرشادیة التي تعدها االیكاو ما ورد في الفقرة (  )ب 

  
  

 -  انتهى -


