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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 
   دخول األسواق  :١-٢
  ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم  :٢-٢
   حمایة المستهلكین  :٣-٢
  ادلةالمنافسة الع  :٤-٢
  الضمانات  :٥-٢
  الضرائب والجبایات األخرى على النقل الجوي الدولي  :٦-٢
  المطارات وخدمات المالحة الجویة یاتاقتصاد  :٧-٢
  رشاداتهاإ تنفیذ سیاسات االیكاو و   :٨-٢

"أعالم  هل نمط النقل البحري :األسواقالحاجة إلى استراتیجیة لمعالجة اآلثار السلبیة الستمرار تحریر 
 یساهم في صناعة الطیران المستدامة؟ ءمة" الموا

 ))ITF((مقدم من االتحاد الدولي لعمال النقل 

  الموجز التنفیذي
، مع إیالء اهتمام خاص لعمال ٢٠٠٠تستعرض هذه الورقة اآلثار الرئیسیة لتحریر صناعة الطیران  منذ عام 

وتقدم الورقة   قطاع الطیران لهذه الصناعة.المواءمة" في  إعالمالنقل في قطاع الطیران و تزاید ظهور حاالت "
) في هذا الصدد، وتالحظ عدم وجود ATCONF 5المزید من الدروس الرئیسیة من مؤتمر النقل الجوي الخامس(

  ) أال وهما تنفیذ الضمانات األساسیة للسالمة واألمن وعمال الطیران.ATCONF 6مبدأین هامین في هذا المؤتمر (
ة عددا من االستنتاجات والتوصیات لتصحیح هذه العیوب الخطیرة التي تم تحدیدها من أجل وأخیرا، تقدم الورق

وضع األساس لتطویر استراتیجیة فعالة وشاملة لمعالجة اآلثار السلبیة الستمرار تحریر صناعة الطیران  ورفع 
   القیود  التي سنستعرضها هنا.

   .٧ت الواردة في الفقرة الموافقة على التوصیا: المؤتمر مدعو إلى اإلجراء

 وثائق المؤتمر المرجعیة على الموقع الشبكي التالي: یمكن االطالع على  المراجع:
www.icao.int/meetings/atconf6.  

http://www.icao.int/meetings/atconf6
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  مقدمةال - ١

ملیون عامل في جمیع وسائط  ٤,٥و یمثل الیوم  ١٨٩٦في عام  )ITFتأسس االتحاد الدولي لعمال النقل( ١- ١
عامل في  ITF 650،000. وتمثل نقابات الطیران المدني المنتسبة للـ.النقل في جمیع أنحاء العالم، بما في ذلك الطیران المدني

 دولة. ١٤٧ الطیران المدني في

 ، وتحدیدنحتى اآل ورفع القیود الطیران تحریر الدروس المستفادة من هو استعراضالغرض من هذه الورقة  ٢- ١
ملموسة  توصیات وتقدم ؛)ATCONF/6للنقل الجوي ( العالمي السادس أعمال المؤتمر التي ینبغي أن توجه المبادئ األساسیة

 كثیرا ما الذین الدولي النقل الجوي في صناعة أصحاب المصلحة مجموعة هامة منمصالح الحتیاجات و  لالستجابةعملیة و 
 قطاع الطیران المدني. وهم عمال النقل في  -الصناعة  وتحریر حول توسیع رفع القیود اقشاتفي المن أو تجاهلهم یتم تناسیهم

 الدروس المستفادة من رفع القیود عن الطیران وتحریر الصناعة - ٢

لم تتحسن     بعد مرور ثالثة عقود، فشل رفع القیود وتحریر الصناعة في تحقیق العدید من وعوده حیث انه: ١- ٢
وباإلضافة إلى ذلك، على الرغم من التحریر، لم یتحسن  امت قطاعات معینة من السوق بتقدیم خدمة اقلق معاییر الخدمة و 

  على رأس المال، مستمرا عند مستویاته التي هي ببساطة ال تساعد على جذب رؤوس األموال. هامش الربح والعائد 

ن، تبنت الصناعة هیكل خالي من القیود في بعض البلدا  . هناك توحید متزاید في جمیع أرجاء صناعة الطیران ٢- ٢
وقد جعل رفع القیود والتحریر أیضا الصناعة أكثر عرضة للصدمات الخارجیة و اصبح الركود الدوري   . القلة بنظام احتكار 

  تدمیرا. وغیر المتوقع أكثر 

وأثر بشكل كبیر وضار  لعملیات الطیران  " منخفض التكلفة "  كجزء من هذا االتجاه العام، عطل تطور النموذج  ٣- ٢
األجرة المنخفضة" وال سیما فیما یتعلق بالنهج تجاه  '  العاملین في هذه الصناعة "التكلفة المنخفضة" یقابلها نموذج  على جمیع 

  العمال.

باعتبارهم یتلقون الصدمات األولیة  ٢٠٠٠لقد استخدم عمال النقل الجوي مرارا وتكرارا وبشكل متزاید منذ عام  ٤- ٢
القیود، وتحریر الصناعة و دورات األعمال والصدمات الخارجیة في هذه الصناعة وقد فقد العدید من موظفي  ة آثار رفع إلدار 

   . والمهندسین، والمراقبین الجویین والفنیین و موظفي خدمات الطعام، وطاقم الطائرة و الطیارین وظائفهم ، األرضیةالمناولة 
انهم ما زالوا یواجهون تخفیض األجور، وتخفیضات في المعاشات التقاعدیة، وأعباء العمل ف العمال، بالنسبة لما تبقى من 

 فالسات الكبیرة للشركات واالنهیارات أو االندماجإلالعمل، والعیش تحت التهدید المستمر من ا المتزایدة، وتدهور ظروف 

دولة  ١١٦النقابات المنتسبة له في  بعمل دراسة عالمیة من خالل جمیع  ITFقام قسم الطیران المدني في الـ ٥- ٢
، والمراقبین الجویین. األرضیةلطاقم الطائرة، وعمال المناولة  واإلرهاقجمیع أنحاء العالم لدراسة التوتر  في جمیع المناطق في 

في جمیع التحقیق مثیرة للقلق: انخفاض مطرد في الظروف التي تواجهها هذه المجموعات المهنیة الثالث  وكانت نتائج هذا 
 ٢٠٠٠.  أصبح التوتر واإلجهاد بین عمال الطیران المدني طبیعة عالمیة بین عامي ٢٠٠٧و  ٢٠٠٠عامي  مناطق العالم بین 

  .٢٠٠٠تدریجیا منذ عام  ، وساء ٢٠٠٧و 

قلقهم إزاء الصعوبات لجذب "الجیل الجدید" من عمال الطیران. ولن یساعد سوء    أعرب أصحاب العمل عن ٦- ٢
  ذلك وسوف یجلب المزید من المشاكل الستدامة هذه الصناعة. ل على ظروف العم
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هناك أیضا أدلة متزایدة على أن الشركات وفي ظل تحریر الصناعة تزید إعادة هیكلة عملیاتها لتعكس بذلك  ٧- ٢

  في النقل البحري.  " المواءمة أعالم  "   نموذج 

   لغیر الدولة التي تشغل فیها السفینة" أعالمبعواقب "رفع ، كمنظمة متعددة الوسائط، لدیه خبرة عملیة ITFن الـإ ٨- ٢
في هذا القطاع، دفع "رفع     .١٩٥٨مرة أخرى في عام     "أعالم المواءمة"    مصطلح  ITFفي الواقع، اخترع الـ   في القطاع البحري 

یر العمالة والظروف الممكنة للعمال والجنسیة ومعاییر السالمة بعض أصحاب السفن لفرض أدنى معای    القیود" عن الملكیة
  األكثر تراخیا على عملیاتها. واإلشراف ومعاییر السالمة 

لدول غیر تلك التي تشغل فیها" (بما في ذلك  أعالمن ترفع أفي قطاع النقل البحري، یمكن للسفن واألساطیل " ٩- ٢
هي تقدم التهرب من دفع الضرائب، ومعاییر السالمة األقل و     بحریة، مثل منغولیا) أعرافالساحلیة التي ال یوجد فیها  الدول غیر 

رفع  "  والدافع عموما وراء     اإلشراف على السالمة العامة وهیاكل التفتیش. أهلیةومعاییر العمل والشروط المتدنیة، وعدم  تكلفة 
أو هربا من الرقابة    ذلك دفع ضرائب أقل "هو الرغبة في توفیر التكالیف بما في    لغیر الدولة التي تشغل فیها السفینة  أعالم

الفعالة من جانب الدولة التي تملك حق االنتفاع في السفینة أو األسطول. في نهایة المطاف هذا ما یسمى  التنظیمیة 
م اكثر إذا كان مالك السفینة ال یحب ما تقوم به الهیئة التنظیمیة، فانه یغیر علم السفینة لیعثر على عل  . بخصخصة التنظیم

  توافق. أومالءمة 

دورا رئیسیا في الحد من اآلثار السلبیة على البحارة في هذا النظام بما في ذلك حقیقة أن هناك   ITFلعب الـ ١٠- ٢
  سفینة مغطاة اآلن باالتفاقات الجماعیة المتفاوض علیها دولیا.    ١١,٥٠٠أكثر من 

 أعالمبین مجال الطیران المدني و سیناریوهات "رفع  من الالفت للنظر الیوم العدد المتزاید من أوجه التشابه ١١- ٢
یوجد سجالت بحریة لطائرات الطیران المدني وهي آخذة بالنمو     التي تشغل فیها السفینة" في النقل البحري. لغیر الدولة  أجنبیة

خاصة في جزر كایمان، وجزیرة مان، سجالت بحریة للطائرات ال   أیضاومالطا وجورجیا ولیتوانیا یوجد  وٕایرلندا في أروبا وبرمودا 
ویرتبط األساس المنطقي للتسجیل في الخارج بخفض الضرائب المباشرة وغیر المباشرة (على سبیل المثال تبلغ     وسان مارینو.
في المائة مقارنة بال شيء في بعض السجالت)، وانخفاض تكالیف التأمین وانخفاض  ٢٠.٥المضافة في أوروبا  ضریبة القیمة 

  البیروقراطیة. نسبة 

علیها  واإلشرافیتم تنظیمها  أنالختیار ما إذا كانت ترید     تستخدم شركات الطیران "اتفاقیات األجواء المفتوحة" ١٢- ٢
االجتماعي، واإلغراق في معاییر  اإلغراقمحلي أو داخل البالد، ولتعریض قطاع الطیران المدني لخطر  عن طریق تشریع 
  لتسجیل الطائرات".  " ابة حیث انه ال ینبغي على المنظمین "المنافسةالرق السالمة، وتخفیض 

استدامة صناعة النقل الجوي معرضة للخطر مع زیادة االضطراب ومقاومة العامل  أصبحتنتیجة لذلك،  ١٣- ٢
  من قبل صاحب العمل. لمثل هذه التكتیكات 

 ):ANSPs( التحریر ومقدمي خدمات المالحة الجویة - ٣

مقدمي خدمات المطارات و  العاملین في المشاكل التي تواجه على الضوء ITFـسلط ال رةالسنوات األخی في ١- ٣
 المالحة الجویة المطارات وخدمات مؤتمر اقتصادیات وفي ٢٠٠٨في عام  ء.على حد سوا )ANSPs( المالحة الجویة

(CEANS) ـالحظ الITF الـ الحظ ة. بحری التفاوض وقدرتهم على المالحة الجویة عمال تواجهمتزایدة  هناك مشاكل أنITF 
في  ة. تحریر الصناعة والخصخصنتیجة ل أحكام وشروط عملهم على الهجمات المستمرة عمال المطارات یواجهون أن أیضا

 لصناعة الطیران المتدهور االقتصاد أیضا أن ITFـالحظ ال ٢٠١٠) في عام ICAO( اجتماع منظمة الطیران المدني الدولیة
أن منظمة العمل الدولیة  أیضا ITFوظروف العمل. والحظ الـ األحكامالتفاوض على  على العمال قدرة علىتأثیر  كان له

)ILO سوءا الوضع ازداد الماضي جتماعاالمنذ انعقاد و  العمل والحكومات اخترقوا الحقوق األساسیة. أصحاب ان) وجدت، 
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 الشكاوى المقدمة إلى تزاید عدد مع )ASNPs(حة الجویةمقدمي خدمات المالوتزاید عدد  في المطارات اإلضراباتوتزایدت 
 دور في لدیهم ان )ASNPs( مقدمي خدمات المالحة الجویةالمطارات و  العاملین في ویدرك .)ILO( منظمة العمل الدولیة

التشاور یتم وان في التفاوض بحقوق العمال  االعتراف طریق عن أن یكون دورهم متوازنا، ینبغي ومع ذلك. خفض التكالیف
، اذا لم یتغیر النهج ن.مع أصحاب العمل اآلخری هو الحال كما االقتصادیةالرقابة التسعیر و ، وهیاكل الشحن نظم معهم حول

 .التي ذكرت أعاله هذه الصناعة المشاكل التي تواجه مما یزید من تزایدبال من المرجح أن یستمر الحراك الصناعي

 )ATCONF/6(للنقل الجويالمؤتمر العالمي السادس استنتاجات  - ٤

 أسوأ) ستكون تخفیف   ITF بناء علي هذا التاریخ لتحریر الطیران ورفع القیود، فأن واحدة من أولویات ال( ١- ٤
  السالمة العامة والعواقب االقتصادیة على عمال الطیران والركاب. التأثیرات لمعاییر 

حدثا بارزا في تطور  ٢٠٠٣ذي عقد في عام ) ال  ATCONF/5 كان المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي ( ٢- ٤
للنقل الجوي العالمي. وقد ناقش المشاركین معا عددا من المواضیع المترابطة، بما في ذلك االعتراف  التنظیم االقتصادي 

  التحریر والحاجة إلى مشاركة جمیع أصحاب العمل في تطور التنظیم االقتصادي للصناعة. بجوانب السالمة العامة و 

الغیر عادي الذي تم التوصل إلیه في المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي  اإلجماعثل مستوى تم ٣- ٤
) ATCONF/5  (     منظمة، بما  ٢٦دولة و     ١٤٥المبادئ العالمیة لتحریر صناعة النقل الجوي العالمیة، الذي اعتمدته  في إعالن

مبادئ الوقائیة األساسیة الجدیرة بالذكر في مؤتمر النقل الجوي الخصوص، وضعت اثنتین من ال . على وجه  ITFفي ذلك الـ
  ).  ATCONF/6 السادس( العالمي 

الوحید الذي اعرب عن قلقه بشأن دخول   ITFلم یكن الـ    المبدأ األول هو إعطاء األولویة للسالمة واألمن.  ٤- ٤
قدرة الهیاكل التنظیمیة القائمة على الصعید الوطني  تساؤالت حول إثارةصناعة النقل الجوي، أو في   إلى"أعالم المواءمة" 

 ٢-٢-١، البند  9819  ، الوثیقة  ATCONF/5 مشغلي النقل الجوي و الشركات المتعددة الجنسیات ( لتوفیر مراقبة فعالة لعولمة 
  ).١-١- ٢و

و"عند   أ) ١- ٣- ٢- ١السالمة ونظام األمن ( التحریر االقتصادي له آثار على "  نتیجة لذلك، خلص المؤتمر إلى أن  ٥- ٤
 ج) ١- ٣- ٢- ١ یتم المساس بالسالمة واألمن بناء على اعتبارات تجاریة ال أنبالتحریر االقتصادي، ینبغي للدول أن تضمن  القیام 

یتجزأ من  رقابة التنظیمیة جزءا ال یشكل اتخاذ تدابیر لضمان االمتثال للمعاییر السالمة المطبقة وتعزیز األمن وال أنیجب  "  ولهذه الغایة  
أكثر     "أعالم المواءمة" عملیات أسوأ مالمح   أصبحت أنملحا اآلن بعد  أمراوقد أصبح هذا  ب) ١- ٣- ٢- ١ضمانات تحریر الصناعة 

  انتشارا في مجال الطیران في السنوات العشر الماضیة كما ذكر أعاله.

اف بأنه وفي مسائل التغییر االقتصادي والصناعي، عمال الطیران هم كان المبدأ  الثاني الوقائي المهم االعتر  ٦- ٤
المصلحة المهمین. على وجه الخصوص، تم تعزیز االعتراف بالعمل باعتباره الجهة المعنیة في الصناعة، وهو  من أصحاب 

من اإلشارات المحددة في ، من خالل عدد ١٩٩٤في عام    علیه في المؤتمر العالمي الرابع للنقل الجوي اتفاق  أولما تم 
  النصوص التي اعتمدت.

) والدول المتعاقدة فیها، جنبا إلى  ICAO ( ینص إعالن المؤتمر على أن المبدأ العام یجب أن یكون "أن الـ ٧- ٤
تواصل  أنالجوي وغیرها من أصحاب المصلحة في مجال الطیران المدني، سیعملون على ضمان  جنب مع صناعة النقل 

تولي االعتبار الواجب لمصالح جمیع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الناقلین  :[ ...]  بطریقة لجوي التطور صناعة النقل ا
   )).١( ١- ١(والمستخدمین، والمطارات، والمجتمعات، والعمالة، ومقدمي خدمات السیاحة والسفر الجویین والمشغلین اآلخرین، 

یزدهر  أنور التنظیمي الجاري هو خلق بیئة یمكن فیها للنقل الجوي الدولي الهدف من التط "إن  أیضا ما یلي: اإلعالنوشمل  
  ).١- ٤( "دون المساس بالسالمة واألمن ومع احترام معاییر العمل والمعاییر االجتماعیة بطریقة مستقرة وفعالة واقتصادیة، 
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ر تحدیدا فیما یتعلق بتأثیر كل من: أكث    )  ATFConf/5 استنتاجات المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي (   كانت ٨- ٤

  عمال الطیران، وأهمیة مشاركة العمال في تطور التنظیم االقتصادي: التحریر على 

یكون للتحریر آثار مختلفة على العمالة، والتي ینبغي أن تستمر في المشاركة كصاحب مصلحة هام  أن"یمكن  
المبادئ ) بشأن  ILO ترام إعالن منظمة العمل الدولیة (النقل الجوي، ینبغي للدول مراعاة واح لتطویر صناعة 

واتخاذ ما یلزم من التدابیر الرامیة إلى تعزیز الحوار االجتماعي بمشاركة نشطة  ، والحقوق األساسیة في العمل
 )). و( ١-٣-١- ١( "ومسؤولة اجتماعیا من العمال كوسیلة إلیجاد حلول مبتكرة 

 و

قل الجوي وتخویله، ینبغي للدول ضمان االهتمام بشكل صحیح باألثر "خالل تحریر شروط تعیین النا 
  ه)).( ١- ٣-١-٢(" .....على العمال، بما في ذلك مخاوفهم االقتصادي واالجتماعي 

 )ATCONF/6( المؤتمر العالمي السادس للنقل الجويتقود عمل  أنالمبادئ األساسیة التي یجب  - ٥

المرتبطة بهما من  واالستنتاجات الوقائیین األساسیین مبدأینال هذین نللتخلي ع هناك سبب أن ITFـال یعتقدال  ١- ٥
ینبغي أن  الواقع، في ).ATCONF/6( في عمل هذا المؤتمر السادس) ATCONF/5( المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي

 ).ATCONF/6( المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوياألساس لجمیع العمل في  تشكل

وورقة معلومات  ٢٤إلى صفحة  ٣العمل من صفحة أوراق ( ورقة ٢٣ )ICAO(ـة العامة للاألمان أصدرت ٢- ٥
الوقائیین  مبدأینال من هاذین أيال یوجد ، لألسف ).ATCONF/6( للمؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي كخلفیة ))١(

 مؤتمر العالمي السادس للنقل الجويال عمل ورقةهذا المؤتمر، بما في ذلك األمانة العامة ل خلفیة معظم األساسیین في
)ATConf/6 ( النقل الجوي لتحریرالتدابیر الوقائیة " الثالثة بعنوان." 

الطیران ورفع القیود.  تحریرآفاق للنتائج و  ةسمتحموغیر  متفائلة مراجعة عمل األمانة العامة أوراققدمت  ٣- ٥
 جدول أعمال على وجه الخصوص ٢٤و  ٢٢ و ١٣و  ١٢و  ٤ رقم  المؤتمر العالمي السادس للنقل الجويعمل  أوراق وتطور

  (IATA)اتحاد النقل الجوي الدوليللحریة" التي اطلقها  أعمالضمني  لمبادرة "جدول  دعمو  الستمرار تحریر صناعة الطیران
 ..٢٠٠٩في عام 

 .عمل األمانة العامة أوراق في إغفالهماهناك نقطتان مهمتان تم  ٤- ٥

األمانة  ال تقر. رتبة على تحریر الصناعة فیما یخص شؤون السالمة  العامة واألمنأوال، من حیث اآلثار المت ٥- ٥
في غیاب " "أعالم المواءمة ظهور إمكانیة"التحریر یحمل أیضا بعض المخاطر التي قد تكون باعثة للقلق، مثل:  العامة بأن

على النتائج التجاریة؛  واألمن مع التركیز المتزایدالسالمة  تدابیر تنظیمیة فعالة لمنع وقوعها؛ والتدهور المحتمل في معاییر
، ١٢ورقة العمل/ -ATCONF/6وهروب رأس المال األجنبي الذي من الممكن الذي یمكن أن یؤدي إلى عملیات أقل استقرارا "(

لمدني تقاریر عن دراسة منظمة الطیران ا إلى) ATCONF/6 ،١٧). وباإلضافة إلى ذلك، تشیر (ورقة العمل/٥- ١ الملحق،
 ).١-٣على جوانب السالمة واألمن للتحریر االقتصادي ( )ICAO(الدولي

 المؤتمر العالمي السادس للنقل الجويإلى  مزید من المعلوماتال تقدیم كان ینبغيانه  ITFـالیعتقد  ٦- ٥
)ATConf/6( ان المدني في منطقة االجتماع الثاني والعشرین لمدیري الطیر  في على سبیل المثال،. هذه القضیة الهامة لمناقشة

 التي تتخذها بشأن التدابیر تقریرا مرحلیا) ICAO(ـلل، قدمت األمانة العامة ٢٠٠٩دیسمبر  ١١ -٨الكاریبي من  شرق البحر
في حین   (E/CAR/DCA/22-IP/09) المواءمة أعالم إساءة استخدامب المحتملة المرتبطة مخاطر السالمةللحد من ) " ICAO(ـال

 الكثیر ال یزال هناك، و "اعالم المواءمة" في قطاع الطیرانـاآلثار السلبیة ل لمواجهة حتى اآلن )ICAO(ـعمل البیرحب  ITFـأن ال
 .مما یتعین القیام به
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 الطیران المدني نظامالنمو المستدام لتحقیق " هي ذاتها حدب) ICAO(ـكانت رؤیة ال ثانیا، إذا ٧- ٥
 أصحاب لجمیع إیالء االعتبار الواجب القیام بذلك دوننه ال یمكن فإ )،١-١،  ٢٤ورقة العمل  – ATCONF/6(العالمي"
 .)ILO(ـ، وبخاصة الوكاالت األمم المتحدة وغیرهم من المدني، النقل الجوي، بما في ذلك عمال المصلحة

 تستعرض )ATConf/6( مؤتمر العالمي السادس للنقل الجويلل ٢٢ورقة العمل  هو أن رائع حقا ما هو ٨- ٥
 كم یبلغ عددهم في هذه الصناعة، إخبارنا(عدا  عمال الطیران إلى دون الرجوع "للنقل الجوي ةاالقتصادیلتنمیة االستدامة وا"

 لبدء المحفل الوحید) ICAO ( ـینبغي أن تكون ال"هبأن من خالل التوصیة ذلك تحلیلها بعد ورقة العمل . تختتم )١- ٣ الفقرة
 ".جمیع األطراف المعنیةام لمستدال النقل الجوي نظام لتطویر حلول عالمیة

 حان الوقت اآلن الصناعة،تحریر الطیران و  بعد فترة من رفع القیود عن. طریقة أفضل أن هناك ITFـیعتقد ال ٩- ٥
أن  واألعمال  و للمجتمع الخدمات الضروریة اآلمنة قادرة على تقدیم نقل جوي مدني صحیة  صناعة یجمع بین جدید لنهج

 منافسة هناك ال ینبغي أن یكون على مبدأ أنه إجماع عالمي یجب أن یكون هناك ا. لموظفیه ولةعادلة ومقبتقدم ظروف عمل 
 .نماذج األعمال وال بین بین البلدان ال االجتماعیة المسائل على

ذات االهتمام  المتحدة بشأن القضایا مع وكاالت األمم بصورة تعاونیة )ICAO(ـتعمل ال یتطلب أن هذا ١٠- ٥
 على النحو الذي اقترحته من جانب واحد أولیس على سبیل الحصر و ، )ILOمنظمة العمل الدولیة ( مع، وخاصة المشترك

منتدى  في بالفعل التعاوني ذلك العمل بعض وقد بدأ ).ATConf/6(مؤتمر العالمي السادس للنقل الجويلل ٢٢ ورقة العمل
الحكومات وأصحاب  حققتوقد  ي. صناعة الطیران المدن علىاالقتصادیة العالمیة  آثار األزمة بشأن ) ILO(ـالعالمي لل الحوار
بعض هذه  .هذا المؤتمر في )ILOال( من قبل التي سیتم تقدیمها التوافق نقاط في سلسلة من إجماع ملحوظ والعمال العمل

من أجل  حدیاتالت تعزیز إلى من الممكن أن یؤدي، وهذا الضغوط التنافسیة تحریر الصناعة زاد" :ما یلي النقاط تنص على
 فيالعمل الالئق و اإلنتاجیة االستدامة و  لتحسین هو عنصر أساسيالحوار االجتماعي :" وأن "والعمل التنافسي العمل الالئق
 الحق في العمل واحترام المنافسة العادلةینبغي تطبیق "ه:على ان اإلجماعنقاط  ذلك، نصت إلى باإلضافة ،ي..الطیران المدن

في مجال  جمیع الجهات الفاعلة من قبل العمل المبادئ األساسیة لحقوق بشأن ILOـال في إعالن كما هو منصوص علیه
أنه ینبغي على  -لیس على سبیل الحصر -، أوصى المنتدىأخیرا". أعمالها نموذج بغض النظر عن المدني صناعة الطیران

  بصفة ) شاركتICAO(لـا أن نالحظ أن المهم من. بین الهیئتین التعاون سبل تعزیز التشاور حول )ICAO(ـ) والILO(ـال
 .منظمة مراقبة

بأن  اعتراف صریح ینبغي أن یكون هناك ) ICAO(ـتقره ال للعمل المستقبلي أي برنامج أنه وفي ITFـیعتقد ال ١١- ٥
ئ أو مباد أي توصیات عند تقییم في عین االعتبار أخذهایجب  الذین لهم مصالح أصحاب المصلحة هم احد طیرانال عمال

 مشاركة على برنامج عمل مستقبلي أي تنص آلیة أنینبغي ، والنظر فیها التحدید السلیم لهذه المصالح لضمان .مقترحة توجیهیة
 ).ILO(ـفي ال صفة مراقب التي تمتلك باألصل عمال الطیران المهنیة التي تمثل والجمعیات ILOـوال ITFـال

 االستنتاجات - ٦

 :یمكن استخالص االستنتاجات التالیةفي ضوء المناقشة الواردة أعاله،  ١- ٦

باعتبارهم یتلقون الصدمات األولیة  ٢٠٠٠تم استخدام عمال النقل الجوي مرارا وعلى نحو متزاید منذ عام   )أ 
الصناعة، ودورات األعمال والصدمات الخارجیة في هذه الصناعة، وفي  القیود، وتحریر إلدارة آثار رفع 

  اعیة مدمرة.اجتم یواجهون عواقب  األحیاناغلب 
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هناك أدلة متزایدة على أن شركات الطیران، و في ظل التحریر تزید من إعادة هیكلة عملیاتها لتعكس   )ب 

  المواءمة" السائدة في النقل البحري. سیناریوهات "أعالم 

 التوصیات - ٧

 :إلىمدعو المؤتمر  ١- ٧

مشاركة جمیع أصحاب المصلحة ادراك جوانب السالمة العامة واألمن المرتبطة بتحریر الصناعة والحاجة إلى  ٢- ٧
) مبدأین وقائیین   ATConf/6 التنظیم االقتصادي لهذه الصناعة. وقد اطلق المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي ( في تطور 

في  ). هذین المبدأین الوقائیین األساسیین ینبغي أن یكونا واضحین   ATConf/6 أساسیین ینبغي أن یوجها عمل المؤتمر( 
  .  (ATConf/6)  جات المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوياستنتا

تبني نظرة أكثر توازنا للجوانب االجتماعیة والسالمة واألمن المرتبطة برفع القیود عن صناعة الطیران  ٣- ٧
لطیران ) بشكل كاف تأثیر التحریر على عمال ا  ATConf/6 خلفیة المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي( وتحریرها. ال تدرس 

  والمخاطر التي تهدد السالمة العامة واألمن بسبب " أعالم المواءمة" في صناعة الطیران. المدني 

برنامج عمل مستقبلي تطلقه بأن عمال طیران هم احد أصحاب  ألي) باعتراف واضح  ICAO حث الـ( ٤- ٧
  و مبادئ توجیهیة مقترحة.في عین االعتبار عند  تقییم أي توصیات أ أخذهامصالح یجب  المصلحة الذین لهم 

)، من أجل توفیر متابعة  ILO ) للعمل بصورة تعاونیة مع وكاالت األمم المتحدة، وخاصة الـ( ICAO حث الـ( ٥- ٧
) حول آثار األزمة االقتصادیة العالمیة على صناعة  ILO للنتائج التي توصل إلیها منتدى الحوار العالمي األخیر للـ( مناسبة 

  .الطیران المدني 

 -  انتهى  -


