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بتوسيع نطاق التحرير والتعاون والهيئات المعنية بالطيران في العالم توصي الدول 

 في مؤتمر بارز في مجال النقل الجوي

أنيت الدول والييئات العاممة في صناعة الطيران في مختمف أنحاء العالم المحادثات الرفيعة  – 82/3/8103، ليامونتر
المستوى في منظمة الطيران المدني الدولي )االيكاو( خالل األسبوع الماضي، حيث اتفقت عمى مجموعة من األىداف الرئيسية 

لقدرة التنافسية وتحقيق المزيد من االستدامة في قطاع الطيران في مجال التنظيم االقتصادي لتوجيو الجيود التي تبذليا لزيادة ا
 العقد القادم.خالل الدولي 

وكان من بين األىداف الرئيسية الطويمة المدى المتفق عمييا خالل المؤتمر العالمي السادس الذي عقدتو االيكاو في المقر 
، وتحسين مستوى التقارب والسيطرة عمييمة الناقمين الجويين يل زيادة درجة التحرير في ممكياالرئيسي لممنظمة في مدينة مونتر

لشحن توسيع نطاق تحرير ابين العدد الكبير لمغاية من نظم حماية المستيمكين التي تنطبق عمى الركاب وشركات الطيران، و 
 الجوي.التركيز من جديد عمى خفض ما تفرضو الدول من ضرائب ورسوم عمى السفر الجوي والنقل الجوي وكذلك 

وقد شدد السيد روبرتو كوبيو غونزاليس، رئيس مجمس االيكاو، عمى أنو "من الضروري، في ضوء النمو المتوقع لقطاعنا وزيادة 
العالم، أن تخطو االيكاو إلى األمام  االزدىار في مختمف أنحاءالتنمية االقتصادية و تحقيق أىميتو كعامل مؤثر أساسي في 

ىذه التدابير الممموسة تمثل تقدما كبيرا بالنسبة الوقت الراىن." وأضاف قائال "إن  بصدد ىذه األدوات التنظيمية الجديدة في
 مجتمع الطيران الدولي وخاصة بالنسبة لمركاب وشركات الطيران والمطارات في مختمف أنحاء العالم."و لاليكاو 

اتفق المشاركون في ىذا المؤتمر الذي تعقده االيكاو مرة كل عشرة أعوام عمى إزالة العوائق القائمة في اتفاقات الخدمات وقد 
مفرطة. ومن شأن ذلك أن يسمح لشركات الطيران في العالم بأن تستفيد من مصادر  الجوية الموجودة اآلن والتي تشمل قيوداً 

 اإلدارية. رؤوس األموال االستثمارية والخبرات

وفي مجال ممكية شركات الطيران والسيطرة عمييا، اتفق المؤتمر عمى أن التحرك نحو توسيع نطاق التعددية سيحقق المزيد من 
ع العتماد عمى ىوامش ربح معينة في مجمل سمسمة القيمة القائمة في قطاع النقل الجوي. كما أنو شج  بااإلنصاف وسيسمح 

لممساىمة بصورة إضافية في ىذه الجيود  المسؤولة عن المنافسة واإلقميميةن السمطات الوطنية عمى توسيع نطاق التعاون بي
حراز المزيد من التقدم.  وا 

عطاء دفعة قوية  ومن المتوقع أيضاً  أن يسمح االتفاق المتعدد األطراف الجديد في مجال الشحن الجوي بتوسيع نطاق التحرير وا 
 من حيث القيمة.  في المائة من البضائع سنوياً  53 لمتجارة العالمية. ومن المعروف أن النقل الجوي ينقل حالياً 
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إن "االنتقال من اإلطار العام حيث تكون شركات الطيران  الً وقد صرح السيد ريمون بنجامان، األمين العام لاليكاو، قائ
خالل العقود األخيرة،"  لمدول إلى إطار عام ينطوي عمى المزيد من المنافسة والتحرير كان إيجابياً  والمطارات ممموكة حصرياً 

ارات التي اتخذىا مؤتمرنا السادس وأضاف قائال: "ومع ذلك، وصمنا إلى نقطة نحتاج فييا إلى المزيد من اإلجراءات. وتثبت القر 
لمنقل الجوي التزام مجتمع الطيران العالمي بتحقيق المزيد من التكامل الدولي في ىذه المجاالت، ولكن بطريقة تحترم وتضمن 

 المزيد من اإلنصاف بين مختمف الجيات وتحسين شفافية األسعار وترشيد نظم حماية المستيمكين."

جية ما بين  251ا المؤتمر البارز الذي عقدتو االيكاو قد حضره أكثر من ألف مشارك يمثمون وتجدر اإلشارة إلى أن ىذ
 البمدان ومنظمات النقل الجوي الرئيسية والقطاع المالي الدولي ومجموعة كبيرة من الييئات األخرى.
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لتعزيز التطور اآلمن والمنظم لمطيران  2411التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام منظمة الطيران المدني الدولي )االيكاو( ىي إحدى الوكاالت المتخصصة 
يئة، وذلك ضمن العديد من المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.  وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطيران وأمنو وكفاءتو وسعتو وحماية الب

 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني 242ثابة محفل التعاون بين دوليا المتعاقدة البالغ عددىا األولويات األخرى.  وىي بم

 


