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   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت

  استعراض شامل لالتجاهات والتطورات  :من جدول األعمال ١لبند ا
  التطورات في قطاع النقل الجوي والتطورات التي طرأت على اللوائح التنظیمیة  :١-١

  تحاد األوروبي واللجنة األوروبیة للطیران المدني لال  التطورات التنظیمیة والخاصة بقطاع الطیران
  ودول أعضاء أخرى ١ورقة مقدمة من إیرلندا بالنیابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء(

  )إكاك( ٢في اللجنة األوروبیة للطیران المدني 

  الموجز التنفیذي
األوروبي وباللجنة األوروبیة للطیران المدني منذ تعرض ورقة العمل هذه التطورات الرئیسیة في الدول األعضاء باالتحاد 

وهي تركز على مجاالت التنظیم االقتصادي للنقل الجوي.   ٢٠٠٣انعقاد المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي في عام 
  وهي تشیر أیضا إلى األولویات الرئیسیة لالتحاد األوروبي وللجنة األوروبیة للطیران المدني والخاصة بالمؤتمر.

   .٤الموافقة على التوصیات الواردة في الفقرة یرجى من المؤتمر : اإلجراء
 .ATConf/6 reference material is available at www.icao.int/meetings/atconf6  :المراجع

 تطورات قطاع الطیران - ١

ي المائة بین عام ف ٣,٤ هبمعدل سنوي متوسطلقد أرتفع نمو حركة المسافرین الجویین في االتحاد األوروبي  ١- ١
من حیث عدد الركاب المنقولین.  وضمن هذه الفترة شهد قطاع الطیران، الذي تعرض لكساد اقتصادي،  ٢٠١١و  ٢٠٠٤

في المائة لمتوسط النمو  ٦، وذلك بالمقارنة بنسبة ٢٠١٠- ٢٠٠٨في المائة أثناء الفترة  - ٠,٧متوسط نمو سنوي سلبي قدره 
حركة الشحن الجوي باالتحاد األوروبي أكثر من حركة الركاب  ازدادت إلى حد ماسابقة.  ولقد السنوي في السنوات األربع ال

 .٢٠١١وعام  ٢٠٠٤بین عام في المائة  ٣,٥الجویین بمعدل سنوي متوسطه 

 إلى ٢ ٨٥٢في المائة (من  ٤,٧كان متوسط النمو السنوي لعدد الطرق الصیفیة هو  ٢٠٠٤ومنذ عام  ٢- ١
مزید لالناقلون الجویون  ویتعرض).  ٢ ٦٥٨ إلى ٢ ١٧٢في المائة ( ٢,٦ا النمو أثناء موسم الشتاء )، بینما كان هذ٤ ١١٩

                                                 
طالیا، التفیا، لیتوانیا، أسترالیا، بلجیكا، بلغاریا، قبرص، الجمهوریة التشیكیة، الدانمرك، إستونیا، فنلندا، فرنسا، ألمانیا، الیونان، هنغاریا، إیرلندا، إی   ١

   مانیا، سلوفاكیا، سلوفینیا، إسبانیا، السوید، المملكة المتحدة.لكسمبورغ، مالطة، هولندا، بولندا، البرتغال، رو 
رینو، صربیا، ألبانیا، أرمینیا، أذربیجان، البوسنة والهرسك، كرواتیا، جورجیا، أیسلندا، جمهوریة مولدوفا، موناكو، الجبل األسود، النرویج، سان ما  ٢

  .وكرانیاسویسرا، جمهوریة مقدونیا الیوغوسالفیة السابقة، تركیا، أ

http://www.icao.int/meetings/atconf6
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التي زدادت الطرق في موسم الصیف الخیارات أمام المسافرین.  ولقد ا نتیجة ازدیادمن المنافسة وخاصة أثناء موسم الصیف 
 ، بینما كانت هذه الزیادة للطرق٢٠١٢ إلى ٢٠٠٤الفترة من في المائة في  ٤٠بنسبة اثنین أكثر من ناقلین جویین لدیها 
 في المائة. ٣٠في فصل الشتاء أقل من  الجویة

 شركات قطاع في للحدود عابر توحید إلى الجوي النقل أسواق تحریر عملیة أدت ،وخالل السنوات العشرین الماضیة ٣- ١
كانت تنظم في السابق على أساس الحدود الوطنیة.  وأدى ذلك  والتي المدني، للطیران األوروبیة واللجنة األوروبي باالتحاد الطیران

البعض اآلخر.  وبعد فترة الذروة في عام  وٕافالسببعض من خالل اندماج بعضها  "شركات الطیران التقلیدیة"تخفیض عدد  إلى
) في ٢٠١٢( ١٨٩ إلى )٢٠٠٤( ٢٢٤منتظمة للركاب من  خطوط جویة، انخفض عدد الناقلین الجویین الذین یقدمون ٢٠٠٣

قطاع  یظلومن المرجح أن یستمر هذا االتجاه في المستقبل القریب.  ومع ذلك  .الدول األعضاء باللجنة األوروبیة للطیران المدني
من الناقلین ناقل جوي تقلیدي كبیر، والعدید  ١٢حد كبیر، إذ یضم حوالي  إلى مجزءاً شركات الطیران باالتحاد األوروبي قطاعا 

 المستقلین والكثیر من الناقلین الجویین منخفضي التكلفة أو شبه منخفضي التكلفة. اإلقلیمیینویین الج

التكلفة على  منخفضوحاز الناقلون الجویون فقد یتنافس الناقلون الجویون أیضا من حیث نماذج األعمال: و  ٤- ١
.  ٢٠٠٤في المائة في عام  ٢٠زداد نموهم من ، وا٢٠١٢في المائة من سوق الطیران داخل االتحاد األوروبي بحلول عام  ٤٥

 كبیرةمبادرات  "شركات الطیران التقلیدیة"المنافسة داخل االتحاد األوروبي، مما أسفر عن تنفیذ  حدةزیادة  إلىوقد أدى ذلك 
وط البعیدة أیضا التنافس بالنسبة للخط دوازدافروعها الخاصة منخفضة التكلفة على الطرق القصیرة.   وٕانشاءلتقلیص التكالیف 

التحالفات أو شكلوا ترتیبات  إلىفي بعض األسواق.  وكرد على ذلك، فقد استمرت عملیة التوحید، وانضم الناقلون الجویون 
 .لإلدماجتعاونیة أخرى مع شركاء في أقالیم أخرى لتحقیق تآزر مشابه 

 التطورات التنظیمیة الرئیسیة - ٢
، عند االقتضاء، اللوائح بإدماج وتوضیح وتحدیثحاد األوروبي االت قام ٢٠٠٨في عام  — السوق الداخلیة ١- ٢

سوق النقل الجوي الداخلي أي التدابیر التشریعیة التي أنشأت ، "المجموعة الثالثة"والتي تمثل  ١٩٩٢الثالث الصادرة في عام 
الرموز، بینما  والتشارك فيار شفافیة األسعحقوق في االتحاد األوروبي.  ولقد أضیفت بعض العناصر الجدیدة مثل ما یتعلق ب

كأساس متین لسوق  ١٠٠٨/٢٠٠٨األسعار، ضمن أمور أخرى.  ویستمر العمل بالقاعدة الجدیدة  تحدیدفي  ٣أزیل شرط الریادة
 نقل جوي مفتوحة ومتكاملة بشكل تام.

الذي یرمي و  ٤٢٠٠٩اعتمد االتحاد األوروبي التوجیه المتعلق برسوم المطارات في عام   — تالمطارارسوم  ٢- ٢
 إلىإعمال مزید من الشفافیة في احتساب رسوم المطارات والى ضمان تطبیقها بطریقة غیر تمیزیة.  وهي تستند  إلىأساسا 

سیاسات االیكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات ( ٩٠٨٢سیاسات االیكاو القائمة بشأن رسوم المطارات والواردة في الوثیقة 
أكثر من خمس ملیون مسافر سنویا، وكذلك على  یتناولكل مطار في االتحاد األوروبي  ) وهي تسري علىالمالحة الجویة

 أكبر مطار في دولة عضو لیس لدیها مطار یفي بهذا المعیار.

ویسهم تنفیذ الدول األعضاء في االتحاد األوروبي لهذا التوجیه في تحسین تخطیط وتطبیق البنى األساسیة الجدیدة،  ٣- ٢
 بصفة عامة، زیادة الكفاءة واالستخدام الرشید لموارد المطارات.و ل من المطارات والناقلین الجویین، بة لكوتحسین التنبؤ بالنس

اقتصادات عالمیة أكثر  إلىبینما یرغب الناس في زیادة أسفارهم وتحول االقتصادات  — المطارات ضجیج ٤- ٢
للمزید من الناس.  ویقوم االتحاد األوروبي والدول  الحركة الجویة مسألة تبعث على القلق ضجیجمن السابق، فقد أصبح تأثیر 

األعضاء في اللجنة األوروبیة للطیران المدني اآلن بتنفیذ تدابیر لحمایة المواطنین من الضجیج المفرط والمضي في تشجیع 
 ، وفقا لنهج االیكاو المتوازن."نمو الحركة الجویة المستدام"

ل االتحاد األوروبي اقتصادیات خدمات المالحة الجویة في اطار تناو  — اقتصادیات خدمات المالحة الجویة ٥- ٢
البوابة ووضع مفاهیم الطیران في المستقبل.  وتتعلق  إلىالبوابة من ، وذلك على أثر نهج المجال الجوي األوروبي الواحد

                                                 
  وبي.مثال یسمح للناقلین الجویین التابعین لالتحاد األوروبي فقط اعتماد منتجات جدیدة أو أسعار أقل على الطرق الجویة داخل االتحاد األور    ٣
  بشأن رسوم المطارات. ٢٠٠٩مارس  ١١الصادر عن البرلمان األوروبي وعن المجلس في  EC/2009/12التوجیھ    ٤
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الحركة  البنى التحتیة الدارة اقتصادیات خدمات المالحة الجویة باألداء وتحدید أسعار لهذه الخدمات فضال عن االستثمارات في
رد المزید من المعلومات بشأن هذه المسألة في ورقة عمل منفصلة یالجوانب االقتصادیة وفقا لمبادئ االیكاو.  و  وتُنظمالجویة.  

(ATConf/6-WP/52). 

ة عنصرا أساسیا لموازن ٢٠٠٣لقد كان التطور القائم لحقوق المسافر الجوي منذ عام  — حمایة المستهلك ٦- ٢
تحریرا تاما، وذلك بواسطة جعلهم یثقون بحقهم في السفر،  ةللنقل الجوي محرر  ةالذي یقع على الركاب في سوق داخلی التأثیر

 وكذلك لدعم النمو المستدام لتلك السوق.

من الحقوق التي طبقت خالل هذه الفترة، والتي توفر قدرا أكبر من االستفادة للسفر  العریضلقد أدى الطیف  ٧- ٢
شفافیة األسعار بالنسبة لألجور المدفوعة،  وتحسنذوي القدرة المحدودة على الحركة، من للركاب المعوقین وللركاب الجوي 

 إخطاررحالتهم بدون  إللغاءیتعرضون عندما ئرة، أو الطا إلىوتقدیم المساعدة في الحاالت التي یمنع فیها الركاب من الصعود 
 بالتكلفة التيتغییر أساسي في العالقة بین الركاب وقطاع النقل الجوي.  ورغم أننا نقر  إحالل إلى - تأخیر طویل  إلىأو  كافٍ 

روضة وزیادة الخیارات أمام یتكبدها الناقلون الجویون، فان توفیر عالقة أكثر تكافؤا بین األطراف قد عزز تحسین الخدمات المع
المستهلكین.  وأدى تحسین التعاون بین شركات الطیران والمطارات والجهات القائمة على المناول األرضیة في توفیر هذه 

 في فعالیة قطاع الطیران وفي استخدام الموارد الشحیحة وتخصیصها.ناجمة عن ذلك تحسینات  إلىالخدمات أیضا 

توصیات االتحاد األوروبي واللجنة األوروبیة للطیران المدني فیما  (ATConf/6-WP/55)ترد في ورقة العمل و  ٨- ٢
 یتعلق بحقوق المستهلكین.

الحكومیة باالتحاد األوروبي من أجل  ةطبق قواعد المنافسة والمساعدتُ  — المنافسة والمساعدة الحكومیة ٩- ٢
 (ATConf/6-WP/51)لسوق.  وترد في ورقة عمل منفصلة با اإلخاللضمان المساواة للمشغلین الجویین في بیئة محررة، وعدم 

 التطورات التي طرأت على سیاسات المنافسة والمساعدة الحكومیة في االتحاد األوروبي.

یشكل سوق النقل الجوي باالتحاد األوروبي أساسا لمزید من التكامل على مستوى  — اتفاقات النقل الجوي ١٠- ٢
اتفاقات طیران  المنشأة بواسطة "Common Aviation Area"منطقة الطیران المشترك  موتقو في أوروبا بأسرها.   اً أوسع نطاق

ه وتطبیق قواعد المنافسة المفتوحة واتساق اللوائح  األسواقعلى نفس مبادئ  ٥شاملة مبرمة بین االتحاد األوروبي وجیران
لتحریر دخول األسواق في المغرب وبلدان  اإلیجابیة لجوانبلمن أجل ضمان المنافسة العادلة.  وتتمثل األمثلة الجیدة  المتساوقة

حركة الركاب بین الدول األعضاء باالتحاد األوروبي والمغرب  ازدادتاتفاقات الطیران المشترك، فقد  إذ ُطبقتالبلقان الغربیة.  
، ٢٠١١و  ٢٠٠٦في المائة بین عامي  ١١,٢وكان متوسط النمو السنوي في عدد الركاب هو  ٢٠٠٥الضعف منذ عام  إلى

وحدث نمو مماثل في حركة الركاب بین الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وشركاء المنطقة الجویة األوروبیة المشتركة 
ECAA) ( في المائة من حیث عدد الركاب. ٧,٧نفس الفترة هو لفي بلدان البلقان الغربیة حیث كان متوسط النمو السنوي 

تحاد األوروبي مفاوضات بشأن اتفاقات طیران شاملة مع شركاء طیران وعالوة على ذلك، فقد أجرى اال ١١- ٢
رئیسیین آخرین خارج أوروبا.  وتنص االتفاقات المبرمة مع الوالیات المتحدة وكندا على فتح األسواق وتحریر ملكیة الناقلین 

 الجویین والسیطرة علیهم واتساق اللوائح.

مع قانون االتحاد األوروبي (التعیین باالتحاد األوروبي) فیما  وختاما، فقد تم االتفاق على إعمال االتساق ١٢- ٢
األمر بلدا شریكا.  وینص هذا  ١١٧اتفاق ثنائي للخدمات الجویة بین الدول األعضاء باالتحاد األوروبي و  ١٠٠٠یتعلق بنحو 

 ویة.باتفاقات الخدمات الج التقییدیةالتعیین  بنودعلى الیقین القانوني ویسهم في التخفیف من 

                                                 
بین االتحاد األوروبي والشركاء التالیین: ألبانیا والبوسنة والھرسك وكرواتیا وجمھوریة  "لمنطقة الطیران المشترك"بشأن اتفاقات  تم التفاوض   ٥

والمغرب وجورجیا واألردن  ١٢٤٤مقدونیا الیوغوسالفیة السابقة والجبل األسود وصربیا وكوسوفو، في اطار قرار مجلس األمن باألمم المتحدة رقم 
  ریة مولدوفا وإسرائیل.وجمھو
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 أولویات االتحاد األوروبي واللجنة األوروبیة للطیران المدني - ٣

سیوفر المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي فرصة جیدة لمناقشة وتشجیع المضي في تطویر التنظیم  ١- ٣
 ن المسائلاالتحاد األوروبي والدول األعضاء في اللجنة األوروبیة للطیران المدني أ ویرىاالقتصادي للنقل الجوي الدولي.  

 لمؤتمر:لهم في هذا اتحظى باألولویة بالنسبة  التالیة

، ونطلب من االیكاو أن تشجع نحبذرهنا بالتدابیر التي تساعد في ضمان منافسة مفتوحة وعادلة، فنحن   )أ 
 تشجیعا جادا عملیة التحریر القائمة للنقل الجوي الدولي؛

المفتوحة والعادلة وصكوك للمساعدة في ضمان  نحن نتوقع من االیكاو أن تضع مبادئ أساسیة للمنافسة  )ب 
لجمیع الدول األعضاء في االیكاو من الفعال تطبیق هذه المنافسة (بما في ذلك التشجیع الجاد والدعم 

الحكومیة واضحة وشفافة  للمساعدةأجل اعتماد قوانین للمنافسة منطبقة على النقل الجوي الدولي وقواعد 
 وقابلة للتطبیق؛

ثنائي أو  على أساسیضا االیكاو على تشجیع تحریر ملكیة شركات الطیران والسیطرة علیها نحن نشجع أ  )ج 
(وفي نفس وقائمة على التعامل بالمثل آخر بطریقة وتدریجیة ومستدامة  إلى إقلیمضمن األقالیم أو من 

 "تطبیع"ا في كبیر  إسهاماالوقت لضمان المحافظة على السیطرة التنظیمیة الفعالة).  وسیسهم هذا األمر 
 قطاع الطیران، وسیساعد في تیسیر، على سبیل المثال، المضي في عملیة التوحید؛

الالزمة لحمایة المسافرین الجویین الدنیا نحن نحث االیكاو على وضع مجموعة من المبادئ الرئیسیة   )د 
، وشفافیة (على سبیل المثال، فیما یتعلق بالمعلومات المقدمة للمسافرین منذ الحجز وحتى الوصول

كاف، والتأخیر الكبیر والمساعدة  إخطارالرحالت بدون  وٕالغاءالطائرة،  إلىاألسعار، ومنع الصعود 
إن وجود مجموعة من المبادئ فالركاب من ذوي القدرة المحدودة على الحركة).  وبالطبع،  إلىالمقدمة 

 ل معاییر أشد.البلدان أو الكتفرض الرئیسیة الدنیا المقبولة عالمیا لن یحول دون 

 التوصیات - ٤

 علما بما یلي: اإلحاطةیرجى من المؤتمر  ١- ٤

التطورات المتعلقة بقطاع الطیران والتطورات التنظیمیة في الدول األعضاء باللجنة األوروبیة للطیران   )أ 
 المدني واالتحاد األوروبي حسب ما ورد في هذه الورقة؛

 المدني واالتحاد األوروبي بالنسبة لهذا المؤتمر.وأولویات الدول األعضاء باللجنة األوروبیة للطیران   )ب 

 -  انتهى  -


