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   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت

  بحث القضایا الرئیسیة وٕاطار تنظیم اللوائح ذي الصلة  من جدول األعمال: ٢البند 
  رشاداتهاإ تنفیذ سیاسات االیكاو و   :٨-٢

  االیكاو في مجال النقل الجوي في عملالتحدید أولویات 

 )الوالیات المتحدة األمریكیة من ةمقدم(

  الموجز التنفیذي
تحدید أولویات نسبیة للمهام التي ینبغي االضطالع بها  عن طریق االیكاو وٕادارتها أعمالتحسین  الممكنمن 

في هذا الصدد  بطریقة فعلیةمساعدة المنظمة  المعنیة المختلفةوالجهات في مجال النقل الجوي. ویمكن للدول 
  من خالل اإلعراب عن تفضیالتهم.

  .٢الموافقة على التوصیات الواردة في الفقرة : المؤتمر مدعو إلى اإلجراء

 التالي: اإلنترنتالسادس للنقل الجوي على موقع العالمي یمكن االطالع على مراجع المؤتمر   المراجع:
www.icao.int/meetings/atconf6. 

 ناقشةمال - ١

اقترحت األمانة العامة لالیكاو في ورقات العمل التي قدمتها إلى المؤتمر ما یفوق خمسین مهمة ومشروع  ١- ١
یشكل و ونشاط منفصل في مجال النقل الجوي. ویتضمن المرفق قائمة بالمهام المقترحة المجمعة وفق بنود جدول األعمال. 

ه المهام كافة، سیترتب ذآلخر مبادرات جدیدة. وٕاذا تم تنفیذ هبعض هذه المهام مواصلة للعمل القائم في حین یمثل البعض ا
من جانب االیكاو والدول. وسیكون من المفید والحكیم وضع أولویات نسبیة لعمل االیكاو في  ةیر كثعلى ذلك تخصیص موارد 

مساعدة المجلس واألمانة  ومن شأن ذلكمع مراعاة الموارد المطلوبة.  العامة مجال النقل الجوي بحیث تعكس أولویات السیاسة
 لفترة الثالثیة القادمة.لمیزانیة الالعامة لدى النظر في نتائج المؤتمر وخطة االیكاو االستراتیجیة ومشروع 

في هذا الصدد من خالل اإلعراب عن بطریقة فعلیة مساعدة المنظمة الجهات المعنیة وبإمكان كل من الدول و  ٢- ١
بشأن األولویات النسبیة للمهام  اوالمنظمات المراقبة خالل المؤتمر إلى التعبیر عن تفضیالتهتفضیالتهم. ونحن ندعو الدول 

ا المؤتمر، ینبغي قرهم إضافیة قد یابالحاجة إلى المزید من التحلیل والتأمل، بما في ذلك بشأن أي مه وٕاقراراالمبینة في المرفق. 
التعبیر عن التفضیالت بشأن األولویات على أنها  جدا ون من المفیدضافیة. وسیكاإلنظر التحدید مهلة لإلعراب عن وجهات 
 مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة.

http://www.icao.int/meetings/atconf6
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 التوصیة - ٢

بشأن  الإلعراب عن تفضیالتهالجهات المعنیة بتحدید مهلة زمنیة للدول و  ،بعد انتهاء المؤتمر ،أن تقوم اإلیكاو  ١- ٢
  .قرها المؤتمری األولویات النسبیة للمهام في مجال النقل الجوي المبینة في المرفق وأي مهام أخرى

- -  - - -  - - -  - - -  -  
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 مرفق
  المهام في مجال النقل الجوي

بند جدول   المشروع أو النشاط  المهمة
  األعمال

ورقة العمل 
  رقم

  ١٧  ١-١  وفق االقتضاء النموذجي تحدیث اتفاق خدمات النقل الجوي  ١
  ١٧  ١-١  "األسواق"مساعدة الدول في الجهود التي تبذلها في مجال التحریر، من خالل تعزیز   ٢
  ١٧  ١-١  تنظیم دورات تدریبیة إضافیة أو ندوات إقلیمیة أو أنشطة مماثلة  ٣
رصد التطورات في المجال التنظیمي، وٕاجراء دراسات حول القضایا الرئیسیة، وتقدیم   ٤

  اإلرشاد والمساعدة للدول بشأن السیاسة العامة
١٧  ١-١  

قاعدة البیانات الخاصة باتفاقات الخدمات الجویة إعداد قواعد البیانات ذات الصلة مثل   ٥
  فضًال عن إجراء دراسات حالة عن التجارب في مجال التحریر (Doc 9511)العالمیة 

١٧  ١-١  

التعاون مع المنظمات الدولیة واإلقلیمیة ومع القطاع لرصد المعوقات التي تعرقل إقامة   ٦
د، بشكل تعاوني، االستراتیجیات الرئیسیة الكفیلة یمنظومة مستدامة للنقل الجوي وتحد

صعید البتخطي هذه المعوقات من خالل تشجیع النهج الذي یعتمد مبدأ "التفكیر على 
  محلي"الصعید العالمي والتنفیذ على ال

٢٢  ١-١  

  ٢٣  ١-١  التحالیل وتبادلرصد التطورات في صناعة النقل الجوي   ٧
  ١٨  ٢-١  وموادها اإلرشادیة بشأن تكالیف أمن الطیران والرسوم ذات الصلة.الترویج لسیاسات االیكاو   ٨
  ٨  ١-٢  الطیران اللیلي:  
  ٨  ١-٢  ، والترویج إلرشادات االیكاوعلى األوضاع مطلعة وٕابقاء الدول الممارسات رصد •  ٩
  ٨  ١-٢  المشكالتواستطالع السبل لمعالجة اإلرشادیة إعداد السیاسات  •  ١٠
  ٨  ١-٢  االیكاو وأعمالإطالع الدول على التطورات المهمة  •  ١١
  ١١  ١-٢  الخانات الزمنیة في المطارات:  
المتعلقة المشكالت إعداد السیاسات اإلرشادیة واستطالع السبل لمعالجة  •  ١٢

  بالمطارات
١١  ١-٢  

  ١١  ١-٢  والترویج إلرشادات االیكاوعلى األوضاع رصد الممارسات وٕابقاء الدول مطلعة  •  ١٣
  ١١  ١-٢  االیكاووأعمال إطالع الدول على التطورات المهمة  •  ١٤
  ١٣  ١-٢  :دخول األسواق  
  ١٣  ١-٢  دخول األسواقحقوق وضع اتفاق متعدد األطراف لتبادل  •  ١٥
  ١٣  ١-٢  تعزیز وتحدیث سیاسة االیكاو وموادها اإلرشادیة •  ١٦
  ١٣  ١-٢  التحریر الدول في عملیة تجارببشأن  إعداد ونشر دراسات حالة •  ١٧
  ١٣  ١-٢  تحریر دخول األسواق من جانب الدولوضع مؤشرات بشأن  •  ١٨
  ١٤  ١-٢  دخول األسواق بالنسبة إلى الشحنحقوق وضع اتفاق متعدد األطراف لتبادل  •  ١٩
  ١٢  ٢-٢  ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم:  
  ١٢  ٢-٢  علیهم والسیطرة الجویین الناقلین ملكیة لتحریر دولي اتفاق وضع •  ٢٠
  ١٢  ٢-٢  تعزیز وتحدیث سیاسة االیكاو وموادها اإلرشادیة •  ٢١
  ٥  ٣-٢  حمایة المستهلك:  
  ٥  ٣-٢  مجموعة من المبادئ األساسیة بشأن حمایة المستهلكوضع  •  ٢٢
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بند جدول   المشروع أو النشاط  المهمة
  األعمال

ورقة العمل 
  رقم

  ٥  ٣-٢  وضع إرشادات في مجال السیاسة العامة •  ٢٣
البت في الحاجة إلى إعداد ترتیبات  منرصد القضایا بغرض تمكین الدول  •  ٢٤

  سلوك عالمیة"قواعد تتسم بالطابع الرسمي، من قبیل "مدونة 
٥  ٣-٢  

  ٥  ٣-٢  التعاون والتنسیق مع المنظمات الدولیة األخرى •  ٢٥
  ١٥  ٣-٢  شفافیة األسعار:  
  ١٥  ٣-٢  تحلیل لهیكل أسعار تذاكر الطیرانالجمع المعلومات وتصمیم أدوات  •  ٢٦
وضع إرشادات محددة بشأن شفافیة األسعار كجزء من المبادئ األساسیة  •  ٢٧

  لحمایة المستهلك
١٥  ٣-٢  

الشحن و  الركاب إجراء أبحاث وتحالیل بشأن السمات الممیزة واحتیاجات خدمات •  ٢٨
  من حیث شفافیة األسعار

١٥  ٣-٢  

  ١٥  ٣-٢  وضع إرشادات عن السیاسات العامة من أجل معالجة المسائل الناشئة •  ٢٩
  ٢٠  ٣-٢  :تحدید العوائق الرئیسیة أمام القدرة على الوصل  ٣٠
تكالیف ومنافع اإلجراءات الرامیة إلى تحسین القدرة على الوصل، بما في لتحلیل إجراء   ٣١

  ذلك إجراءات التسهیالت
٢٠  ٣-٢  

  ٤  ٤-٢  المنافسة العادلة:  
أدوات لتعزیز التعاون والحوار وتبادل المعلومات بین الهیئات المعنیة  استحداث •  ٣٢

  بالمنافسة
٤  ٤-٢  

  ٤  ٤-٢  األساسیة بشأن المنافسة العادلة من المبادئ ةمجموع إعداد •  ٣٣
  ٤  ٤-٢  رصد التطورات وتحدیث اإلرشادات •  ٣٤
  ٣  ٥-٢  بشأن الضمانات وتحدیث اإلرشادات رصد التطّورات المستجدة  ٣٥
 أو بیع على الضرائب خفض بشأن النموذجي الجوي النقل خدمات اتفاق إلى بند إضافة  ٣٦

  الجوي النقل استخدام
١٠  ٦-٢  

رصد التطورات وتحدیث اإلرشادات في مجال خصخصة المطارات ومقدمي خدمات   ٣٧
  المالحة الجویة وٕاضفاء الطابع التجاري علیها

٦  ٧-٢  

  ٧  ٧-٢  :الرقابیةمهام التمویل   
  ٧  ٧-٢  وضع مواد إرشادیة بشأن التمویل المستدام لمهمة رقابة السالمة على صعید الدول •  ٣٨
  ٧  ٧-٢  االقتصادیةو  یةرقابة األمنالتمویل  الوضع القائم فیما یخصرصد  •  ٣٩
وضع آلیات جدیدة لكفالة التمویل المستدام لمهام الرقابة  اتإمكانیاستطالع  •  ٤٠

  على مستوى الدول وعلى المستوى اإلقلیمي
٧  ٧-٢  

  ٧  ٧-٢  المواظبة على تحدیث سیاسات االیكاو وٕارشاداتها وضمان استجابتها لالحتیاجات •  ٤١
 على أساس توصیات مؤتمر (TASA)النموذجیة الجویة اتفاق الخدمات في وضع بند   ٤٢

  اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة 
٩  ٧-٢  

ونشرها كإضافة إلى  االنتفاعبرسوم  المتعلقةجمع المعلومات بشأن تنفیذ سیاسات االیكاو   ٤٣
  Doc 9082وثیقة ال

٩  ٧-٢  

  ١٩  ٧-٢  تمویل منظومة النقل الجوي:  
  ١٩  ٧-٢  وضع مواد إرشادیة عن التمویل المستدام لمنظومة النقل الجوي •  ٤٤
 الخاصة االحتیاجات مع مراعاةوضع دلیل جدید عن تمویل منظومة النقل الجوي،  •  ٤٥

  التي أعربت عنها الدول وقطاع الطیران في المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة
١٩  ٧-٢  

الدول والمنظمات الدولیة وقطاع  بینوضع آلیة جدیدة إلجراء مشاورات منتظمة  •  ٤٦
  الطیران 

١٩  ٧-٢  
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بند جدول   المشروع أو النشاط  المهمة
  األعمال

ورقة العمل 
  رقم

  ٢١  ٧-٢  لنقل الجوي البنیة األساسیة لالترویج لسیاسات االیكاو بشأن تمویل   ٤٧
  ١٦  ٨-٢  سیاسات االیكاو بشأن تنظیم النقل الجوي: الوضع القائم فیما یخص  
استجابتها ضمان سیاسات االیكاو وٕارشاداتها و  المواظبة على تحدیث •  ٤٨

  لالحتیاجات
١٦  ٨-٢  

لالرتقاء بوضع سیاسات االیكاو بما یخدم النمو النظر في سبل ووسائل إضافیة  •  ٤٩
  المستدام لمنظومة النقل الجوي

١٦  ٨-٢  

  ٢٤  ٨-٢  ن:حسّ خطة عمل من أجل تنفیذ إطار تنظیمي مُ   
في تحدید استراتیجیة تقوم على الوحدات المختلفة للتشجیع على إمكانیة النظر  •  ٥٠

  تنسیق وتحدیث اإلطار التنظیمي للنقل الجوي العالمي
٢٤  ٨-٢  

إجراء تحلیل للتكالیف والمنافع لكي تنظر فیه الدول فیما یتعلق بالقیمة المضافة  •  ٥١
  التي یكتسیها ملحق جدید

٢٤  ٨-٢  

تزوید الدول بالمزید من المعلومات عن محتویات الملحق المحتمل والنطاق  •  ٥٢
  الذي یغطیه من أجل تطبیق سیاسات االیكاو على نطاق أوسع

٢٤  ٨-٢  

  
  - انتهى -

 


