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i-1 i —  جدول المحتویات 
  

(i) 

  ول المحتویاتجد

  الصفحة  المقدمة
 ii-1  المدة   -١

  ii-1  االختصاصات   -٢

 ii-2  لحضورا   -٣

  ii-2  واألمانة المسؤولون   -٤
  ii-2  جدول األعمال   -٥
  ii-3  ترتیبات العمل   -٦

  تقریر االجتماع
 1-1   استعراض االختصاصات الجدیدة وبرنامج عمل فریق خبراء تنظیم النقل الجوي  :١  البند

 1-2  ةبحث الترتیبات التنظیمیة الجدید  :٢  البند

 1-(2a  إعداد رؤیة طویلة األجل لتحریر النقل الجوي الدولي  أ) ٢  
 1-(2b  إعداد اتفاق دولي لكي تستخدمه الدول في تحریر دخول األسواق  ب) ٢  
 1-(2c لمنافسة الشریفة في مجال النقل الجوي الدوليمنهجیات تنظیمیة ل وضع  ج) ٢  
 1-(2d  الجویین والسیطرة علیهم إعداد اتفاق دولي لتحریر ملكیة الناقلین  د) ٢  
 1-(2e  إعداد مجموعة من المبادئ األساسیة بشأن حمایة المستهلك  )ه ٢  

 1-3  استعراض المهام األخرى المندرجة ضمن اختصاصات فریق خبراء تنظیم النقل الجوي  :٣  البند

 1-4  أفرقة العمل التابعة لفریق الخبراء  :٤  البند 

 1-5 المسائل األخرى  :٥  البند 

 A-1  تنظیم النقل الجوي فریق خبراء قائمة المشاركین في االجتماع الثاني عشر ل  (أ):  المرفق 

  B-1  الوثائققائمة   (ب):  المرفق 
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ii-1 ii — المقدمة 
 

  

  فریق خبراء تنظیم النقل الجوي 
   عشر الثانياالجتماع 

  ٢٠١٤ مایو ٣٠-٢٦ ،یالمونتر

  المقدمة

  المدة - ١
إلى  ٢٦من  یالمونترفي مقر االیكاو بالنقل الجوي تنظیم خبراء لفریق   عشر الثانياالجتماع  عقدان  ١- ١
  .٢٠١٤ مایو ٣٠
بوبكار  السید، بالنیابة عن اتة قسم التحلیل االقتصادي والسیاس، رئیسالنبي نرجس عبد ةالسید االجتماع تافتتح  ٢- ١

جمیع ب ترحیبللبكلمة االجتماع وبدأت . ٢٦/٥/٢٠١٤ من صباح یوم ١٠,٠٠الساعة في  ،إدارة النقل الجويدجیبو، مدیر 
  .ألمانة العامةأعضاء االمشاركین وقدمت 

  االختصاصات - ٢
  : ليی امك فریق خبراء تنظیم النقل الجوياختصاصات النقل الجوي لجنة  أقرت  ١- ٢

العالمي  یضطلع فریق خبراء تنظیم النقل الجوي بالمهام التالیة لمساعدة األمانة العامة في أعمال متابعة المؤتمر  
  :السادس للنقل الجوي
  إعداد رؤیة طویلة األجل لتحریر النقل الجوي الدولي؛  )١
  تستخدمه الدول في تحریر دخول األسواق؛لكي دراسة وٕاعداد اتفاق دولي   )٢
وضع خالصة وافیة عن السیاسات واإلجراءات الحالیة المتعلقة بالمنافسة على المستوى الوطني   )٣

  و/أو اإلقلیمي؛
  إعداد اتفاق دولي لكي تستخدمه الدول في تحریر ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم؛  )٤
  إعداد مجموعة من المبادئ األساسیة بشأن حمایة المستهلك؛  )٥
  إعداد اتفاق دولي یسهل مواصلة تحریر خدمات النقل الجوي؛  )٦
ولي، بما في ذلك ما یتعلق تحدیث سیاسات وٕارشادات االیكاو بشأن تنظیم النقل الجوي الد  )٧

بالمنافسة العادلة، بغرض التأكد من مواكبتها واستجابتها للتغیرات والحتیاجات الدول األعضاء في 
  االیكاو؛
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 ii-2 المقدمة 
 

  
 

إعداد ما یلزم من إرشادات إضـافیة بمـا ییسـر عملیـة التحریـر، ویشـمل ذلـك القضـایا الهامـة التـي قـد   )٨
  ُتطرح في ظل تقدم عملیة التحریر؛

یم المعلومــات للمســاعدة علــى رصــد التطــورات المســتجدة فــي مجــال تنظــیم النقــل الجــوي الــدولي تقــد  )٩
وعملیــة التحریــر، مــثال فــي مجــاالت دخــول األســواق، والمنافســة، وملكیــة النــاقلین الجــویین والســیطرة 

  علیهم، وحمایة المستهلك، والضمانات؛
  لضرائب والجبایات؛تقییم الوسائل التي تساعد على دراسة أثر انتشار ا  )١٠
استكشــاف ســبل إعــداد آلیــات جدیــدة بمــا یضــمن التمویــل المســتدام لمهــام المراقبــة علــى المســـتویین   )١١

  الوطني واإلقلیمي.
استكشــاف وســائل إضــافیة تســاعد علــى تعزیــز مكانــة سیاســات االیكــاو لتحقیــق التنمیــة االقتصــادیة   )١٢

یم الفائدة التي قد تتحقق من إعـداد ملحـق جدیـد و/أو المستدامة لشبكة النقل الجوي، بما في ذلك تقی
  إیجاد حلول مقبولة أخرى؛

  المهام األخرى التي یمكن أن تسندها إلیه لجنة النقل الجوي.  )١٣
ویأخذ فریق الخبراء في االعتبار مصالح جمیع الجهات المعنیة وأهمیة المشاركة الفعالة والمتواصلة للدول في   

   .٢٠١٦-٢٠١٤وكذلك أهداف االیكاو االستراتیجیة للفترة النقل الجوي الدولي، 

 الحضور - ٣
حضـــر االجتمـــاع أعضـــاء فریـــق الخبـــراء ومنـــاوبوهم أو مـــن حـــل محلهـــم بصـــفة مؤقتـــة، وكـــانوا مصـــحوبین فـــي بعـــض   ١-٣

مشـاركین فـي الحاالت باستشاریین، ومراقبون من ست وثالثین دولـة متعاقـدة وثمـاني منظمـات دولیـة. وتـرد قائمـة كاملـة بجمیـع ال
  المرفق (أ).

  المسؤولون واألمانة العامة - ٤
اس، ز ن بورثویك، العضو من أسترالیا، رئیسا لالجتماع والسید جیم بندر رو ستیفاالسید فریق الخبراء انتخب   ١- ٤

أمینا ت، اوالسیاس زنغ وانغ، مسؤول النقل الجوي بقسم التحلیل االقتصادي یوانعمل السید و العضو من شیلي، نائبًا للرئیس. 
مارا كیلیر وغیرهم من مسؤولي قسم التحلیل والسیدة . وتولى كل من السید فریدریك مالو والسید جیروم سیمون لالجتماع
  .يستشار اات توفیر ما یلزم من دعم ومساعدة ومشورة. وعمل السید جون بیرلي كوالسیاس االقتصادي

  جدول األعمال - ٥
  الجتماع الذي تضمن البنود التالیة:جدول أعمال االنقل الجوي أقرت لجنة   ١- ٥

    استعراض االختصاصات الجدیدة وبرنامج عمل فریق خبراء تنظیم النقل الجوي  :١  البند
    بحث الترتیبات التنظیمیة الجدیدة  :٢  البند

   إعداد رؤیة طویلة األجل لتحریر النقل الجوي الدولي  أ)٢  
   یر دخول األسواقإعداد اتفاق دولي لكي تستخدمه الدول في تحر   ب)٢  
  لمنافسة الشریفة في مجال النقل الجوي الدوليمنهجیات تنظیمیة ل وضع  ج)٢  
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ii-3  المقدمة 
 

  

   إعداد اتفاق دولي لتحریر ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم  د)٢  
   مجموعة من المبادئ األساسیة بشأن حمایة المستهلك إعداد  )ه٢  

   ن اختصاصات فریق خبراء تنظیم النقل الجوياستعراض المهام األخرى المندرجة ضم  :٣  البند
   أفرقة العمل التابعة لفریق الخبراء  :٤  البند 
  المسائل األخرى  :٥  البند 

  ترتیبات العمل - ٦
 واالنجلیزیة والصینیةة بالعربیة یخدمات الترجمة الفور جتماع . وتوفرت لالواحدةالخبراء كهیئة  اجتمع فریق  ١- ٦

  .في المرفق (ب) الجتماعلتیحت عدت أو أترد قائمة بالوثائق التي أیة. و والفرنسیة والروسیة واالسبان

— — — — — — — — —  
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من جدول األعمال ١البند  عنتقریر  1-1  
 

  

استعراض االختصاصات الجدیدة وبرنامج عمل فریق خبراء تنظیم النقل  :من جدول األعمال ١ رقم لبندا
   الجوي

(الفقرة  WP/9ورقة العمل و  ،ریةالترتیبات اإلدا ، WP/1ورقة العمل  في هذا البند على أساسخبراء الفریق نظر  ١- ١
جدیدة فضال عن الترتیبات اإلداریة لالجتماع الحالي خذ فریق الخبراء علمًا باختصاصاته ال. وأأعمال الفریق في المستقبل)، ٢

  جدول أعمال االجتماع. أیضا اعتمدو . WP/1ورقة العمل  المعروضة في

یة التي یتعین االضطالع بها، والتي ینطوي الكثیر منها على علمًا بالمهام المهمة والموضوع خبراءالفریق وأحاط  ٢- ١
معقدة ینبغي دراستها والنظر فیها بصورة متأنیة ومتعمقة فضال عن الحاجة إلى إیجاد حلول مصممة تصمیما جیدا مسائل 

مة العدیدة التي قد تضیف في هذا الصدد، وبالخبرات القائالهیئات الرئاسیة ومتوازنا. كما أحاط علمًا بالتوجیهات الصادرة عن 
 قیمة إلى العمل وتوفر المساعدة.

، بما یشتمل على المختلفةفریق الخبراء على العمل بشكل دؤوب وتعاوني وفقا لالختصاصات والتوجیهات واتفق  ٣- ١
)، A38-WP/56المجلس وأقرتها الجمعیة العمومیة (على النحو الوارد في الورقة  وضعهاعملیة تحدید أولویات العمل التي 

العالمي السادس  المؤتمر بهدف إنجاز المهام المسندة إلیه ضمن اإلطار الزمني الوارد في خطة عمل المجلس لتنفیذ توصیات
 .)ATConf/6(للنقل الجوي 

— — — — — — — — — 
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2a)-1  من جدول األعمالأ) ٢البند  عنتقریر  
 

  

  من جدول األعمال: بحث الترتیبات التنظیمیة الجدیدة ٢ رقم البند
  الجوي الدوليرؤیة طویلة األجل لتحریر النقل   أ) ٢

  الوثائق  ١- ١- ٢
تحریر ل الیكاوبا خاصة إعداد رؤیة طویلة األجل مقترحات بشأنالعامة  قدمت األمانة ،WP/4في ورقة العمل   ١-١- ١- ٢

 تشدد على فهيمن حیث طبیعتها،  وغیر إلزامیة وعلى أساس أنه ینبغي أن تكون هذه الرؤیة طموحة. الجوي الدوليالنقل 
الهدف  بشأنالطیران األجل بالنسبة ألوساط  نظرة طویلةتمثل تتطلع إلى المستقبل و و ، لنقل الجوي الدوليبتحریر ا االلتزام
  فریق الخبراء. لینظر فیهامشروع النص ل ثالثة خیارات األمانة العامة وعرضت لعملیة التحریر. النهائي

المتحدة التوصیة الصادرة عن األمانة العامة،  ، أّید العضو من دولة اإلمارات العربیةWP/17وفي ورقة العمل   ٢-١- ١- ٢
من خالل اإلشارات النهائي مؤكدا أن الرؤیة ینبغي أن تركز بشكل محدد على عملیة التحریر وأن تتجنب تمییع هذا الهدف 

  ) على أنه الرؤیة الطویلة األجل.٣المستفیضة إلى أهداف أخرى. وأوصى بأن یعتمد فریق الخبراء نص الخیار رقم (
) IFALPA( الخطوط الجویة طیاريلرابطات  الدولياالتحاد ، عرض المراقب عن IP/4وفي ورقة المعلومات   ٣-١- ١- ٢

تشجع رؤیة جعل  هذه الاألمانة العامة. وفیما یتعلق بالرؤیة الطویلة األجل، دعت الورقة إلى  بشأن أعمالآراء االتحاد المتعلقة 
) المقترح في الورقة ١تفید جمیع األطراف المعنیة، وحدد الخیار رقم (أن ل السالمة و المزید من التحسینات في مجا على إدخال

WP/4 .على أنه النص المحبذ  
  المناقشة  ٢- ١- ٢
تم اإلعراب عن دعم واسع للحاجة إلى قیام االیكاو بإعداد رؤیة طویلة األجل لتحریر النقل الجوي الدولي   ١-٢- ١- ٢

في األجل النهائي دول األعضاء لدى االیكاو في سعیها إلى التحریر من أجل تحقیق هدفها وقیمة هذا العمل من أجل إرشاد ال
التي من شأنها أن توجه  WP/4من الورقة  ١-٣الطویل. وكان هناك أیضا توافق في اآلراء بشأن المبادئ الواردة في الفقرة 

  عملیة إعداد الرؤیة الطویلة األجل.
الخیارات المقترحة من جانب األمانة العامة. وأعرب العدید من  اتن مشروعوجرت مناقشات مطولة بشأ  ٢-٢- ١- ٢

)، مع بعض التعدیالت المقترحة، واعتبروا أن هذا الخیار یجّسد بشكل أفضل العناصر ١المشاركین عن دعمهم للخیار رقم (
  التي قد تحتاجها الدول األعضاء في االیكاو لمثل هذه الرؤیة.

 واضحة تكون أن یجب الرؤیة هذه مثل رأي مفاده أن عن معربین مختصر، لنص فضیلهموأبدى آخرون ت  ٣-٢- ١- ٢
 تقلل من أن یمكن التي األخرى وینبغي أن تتفادى كثرة العوامل عملیة التحریر، في المتمثلالنهائي  الهدف على ومركزة وموجزة
  .الرؤیة من المقصود الغرض

توضیحًا فیما یتعلق بمصطلح "الجهات المعنیة"، وأبلغته  )ILO(ولیة والتمس المراقب عن منظمة العمل الد  ٤-٢- ١- ٢
األمانة العامة أن المصطلح المستخدم في النص كان متسقا مع وثائق االیكاو األخرى، مثل قرارات الجمعیة العمومیة، والتي 

  من الجهات المعنیة. مباعتباره العاملینتضمنت 
رأي القائل بأنه قد تحبذ دول عدیدة اعتماد نهج تدریجي في عملیة التحریر. علمًا بال خبراءالفریق وأحاط   ٥-٢- ١- ٢

  ونتیجة لذلك، قد یستغرق تحقیق التحریر العالمي سنوات عدیدة.
وأخذ الرئیس علمًا بمختلف اآلراء واالقتراحات المتعلقة بمشروع النص، وعرض ثالث صیغ معّدلة لینظر فیها   ٦-٢- ١- ٢

عرب أغلبیة أعضاء فریق الخبراء عن تقدیرهم للجهود التي بذلها الرئیس، أبدوا تفضیلهم للنسخة المطولة فریق الخبراء. وبعدما أ
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من النص. واتفق فریق الخبراء على قبول النسخة الطویلة المعّدلة التي اقترحها الرئیس باعتبارها الرؤیة الطویلة األجل المقترحة 
  .الهیئات الرئاسیةمن أجل عرضها على نظر 

  .IP/4وأخذ فریق الخبراء علمًا بالمعلومات الواردة في ورقة المعلومات   ٧-٢- ١- ٢

  االستنتاجات  ٣- ١- ٢

  بناًء على المناقشة، توصل فریق الخبراء إلى االستنتاجات التالیة:  ١-٣- ١- ٢
في حین قد یستغرق تحقیق عملیة التحریر العالمي سنوات عدیدة، إال أن اعتماد رؤیة طویلة األجل   ) أ

یكاو یمكن أن یشكل نقطة مرجعیة وتوجیها طموحا بالنسبة للدول األعضاء فیها، مما یساعدها على لال
لعملیة التحریر في سیاق تفاوضها إلبرام أو تعدیل اتفاقات الخدمات النهائي التركیز على الهدف 

 الجویة، سواء على أساس ثنائي أو إقلیمي أو جماعي أو متعدد األطراف؛
 د عملیة إعداد الرؤیة الطویلة األجل لتحریر النقل الجوي الدولي بالمبادئ التالیة:ینبغي أن تسترش  ) ب

ینبغي أن تكون الرؤیة الطویلة األجل لتحریر النقل الجوي الدولي رؤیة طموحة وغیر إلزامیة من  )١
حیث طبیعتها، وینبغي أن تهدف إلى تعزیز توافق اآلراء بشأن القیمة األساسیة التي تنطوي علیها 

 ؛عملیة تحریر النقل الجوي الدولي على النطاق العالمي
ینبغي أن تشدد الرؤیة على االلتزام بعملیة التحریر، مع عدم التقلیل من أهمیة العوامل األخرى، بما  )٢

 یشمل المؤشرات االقتصادیة، التي یجب مراعاتها لتعزیز تنمیة الطیران المدني الدولي؛
مستقبل وتمثل نظرة طویل األجل بالنسبة ألوساط الطیران بشأن ینبغي أن تتطلع هذ الرؤیة إلى ال )٣

 لعملیة التحریر.النهائي الهدف 

  التوصیة  ٤- ١- ٢

  اعتمد فریق الخبراء التوصیة التالیة:  ١-٤- ١- ٢
  )ATRP/12-1( فریق خبراء تنظیم خدمات النقل الجوي) الصادرة عن االجتماع الثاني عشر ل١التوصیة رقم (  
  :راء بما یليیوصي فریق الخب  

والدول األعضاء في االیكاو على أنه الرؤیة الطویلة الهیئات الرئاسیة أن ُیعرض النص الوارد أدناه على نظر 
  الیكاو لتحریر النقل الجوي الدولي:الخاصة بااألجل 

للنقل نقرر، نحن الدول األعضاء في منظمة الطیران المدني الدولي، الترویج بنشاط لعملیة التحریر الجاریة 
الجوي الدولي لتحقیق مصلحة جمیع الجهات المعنیة واالقتصاد ككل. وسنسترشد بضرورة ضمان االحترام 

  ألعلى مستویات السالمة واألمن ومبدأ الفرص العادلة والمتساویة لجمیع الدول والجهات المعنیة التابعة لها.

 ----------------
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  ت التنظیمیة الجدیدةاألعمال: بحث الترتیبامن جدول  ٢ رقم البند
  ؛اتفاق دولي لكي تستخدمه الدول في تحریر دخول األسواق إعداد  ب)٢

  الوثائق  ١-٢-٢

 دولي یمّكن الدول من تحریر فیما یتعلق بوضع اتفاق مقترحات قدمت األمانة العامة ،WP/5 في ورقة العمل  ١-١- ٢- ٢
الثامنة  الدورةأّقرته و  مجلسال هوعلى النحو الذي أقرّ ، لجويالمؤتمر العالمي السادس للنقل ا توصیةوفقا ل دخول األسواق،

، إلى تقدیم كخطوة أولى، ُدعي فریق الخبراء، بالطابع المعقد للمسائل المطروحة وتسلیماً جمعیة العمومیة لالیكاو. والثالثون لل
 جو ُنه وكذلك األساسیة الموضوعیةحكام الممكنین واأل والنطاق یتعلق بالشكلفیما  الرئیسیة بشأن المسائل والتوصیاتالمشورة 
  نص االتفاق. لإلعداد الالحق لمشروع إرساء أساس متین من أجل لمثل هذا االتفاق، التطبیق

الدول مراقبین من وال األعضاء، بدعم من االتحاد األوروبي عن المراقب، قدم WP/14ورقة العمل  فيو   ٢-١- ٢- ٢
دخول  تحریر بشأن همآراء، األوروبیة للطیران المدني األخرى في اللجنة عضاءوالدول األ في االتحاد األوروبي األعضاء
ومع دعم  عملیة التحریر. لتعزیز استراتیجیات، واقترح الرئیسیة التي یتعّین التصدي لهاالحواجز و  المشاكل بما یشمل ،األسواق

دخول األسواق  الصلة بینعلى  الورقة أیضادت ، شدّ أعمال االیكاو التي تضطلع بها لوضع االتفاقات المتعددة األطراف
ینبغي أن تأخذ في االعتبار  على النطاق العالمي تحریرتحقیق ال نحو المتخذة الخطوات مما یشیر إلى أن، الشریفةالمنافسة و 

 رساتمن المما وغیرها ضارة احتكارات ظهورضمانات ضد الوضرورة توفیر  كأحد المبادئ العامة الهامة المنافسة الشریفة
  المناهضة للمنافسة.

تناول عضو فریق الخبراء من دولة اإلمارات العربیة المتحدة مقترحات األمانة ، WP/18ورقة العمل بصدد و   ٣-١- ٢- ٢
األسواق. وكان یؤید وضع اتفاق تكمیلي إلى المتعلقة بوضع اتفاق دولي لتحریر دخول  WP/5العامة الواردة في ورقة العمل 

یغطي جمیع أنواع خدمات النقل الجوي والخدمات المنتظمة وغیر المنتظمة على حد سواء. كما اعتبر جانب اتفاق شامل، 
 تشترط، وأحكام تسعیر بدون قیود ةإلى السادس ىاألولمن  اتعلى حقوق الحریاالتفاق أیضا أنه من الضروري أن یشتمل 

  .على كافة الجهات تطبیق الشامل لالتفاقعن تفضیل ال باعر اإلتم اعتراض الطرفین، ومرونة تشغیلیة كاملة. و 
مسألة وضع اتفاق دولي للدول من أجل خص مقترحات فیما ی شیلي، قدم العضو من WP/20وفي ورقة العمل   ٤-١- ٢- ٢

بما تحریر دخول األسواق. وفیما یتعلق بالعناصر األساسیة، أعرب عن تفضیله التفاق تكمیلي، یغطي جمیع أنواع الخدمات 
 ةللخدمات المختلطة وما یصل إلى الحری ةإلى السادس ىات المنتظمة وغیر المنتظمة، ومنح الحریات من األولیشمل الخدم

، دون قیود على عدد شركات الطیران الُمعّینة ونظام تسعیر حر. وُعرض في الورقة الخالص لخدمات الشحن الجوي ةالسابع
  لدولي ینطوي على العناصر المقترحة.مشروع اتفاق متعدد األطراف بشأن تحریر النقل الجوي ا

، وجه العضو من األرجنتین االنتباه إلى الفوارق القائمة بین الدول من حیث WP/22بصدد ورقة العمل و   ٥-١- ٢- ٢
لدیها، وبالتالي ضرورة تحلیل آثار عملیة التحریر. ودعت األوضاع المحلیة ومراحل التنمیة والقوة التنافسیة للناقلین الجویین 

  للدول من أجل مواكبة عملیة التحریر واالستفادة منها، بما یشمل ضمانات أكثر فعالیة.رقة إلى إعداد مواد إرشادیة مالئمة الو 
جري في أواخر عام ، قدمت األمانة العامة معلومات عن نتائج المسح الذي أُ IP/1في ورقة المعلومات و   ٦-١- ٢- ٢

ظیم النقل الجوي الدولي، والتي یمكن أن تكون مرجعا مفیدا لفریق الخبراء بشأن بعض المقترحات المتعلقة بتحریر تن ٢٠١٢
ذات  فریق خبراء تنظیم خدمات النقل الجوياالجتماع الثاني عشر لمماثلة في إطار بنود جدول أعمال لدى نظره في مقترحات 

   ب). ٢الصلة، بما في ذلك البند 
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آراء االتحاد  الخطوط الجویة طیاريلرابطات  الدولياالتحاد عن عرض المراقب ، IP/4 ورقة المعلومات فيو   ٧-١- ٢- ٢
أن االتفاقات ینبغي أن  الدولياالتحاد دخول األسواق. ورأى بصدد بوضع اتفاق العامة فیما یتعلق بعمل األمانة  المتعلقة

یثیرها العاملون في شركات  لشواغل التيا لمعرفة، فضال عن إنشاء آلیة لالعم شروطتقر بأنه لن یتم تخفیض تتضمن أحكاما 
  بفعالیة. الطیران ومعالجتها

  المناقشة  ٢- ٢- ٢

بشأن الكیفیة التي ینبغي بها لفریق  من وجهات النظر مجموعة المشاركونب)، عرض  ٢ البند خالل مناقشة  ١-٢- ٢- ٢
 دخول تحریر في الدول تستخدمه دولي اتفاق وٕاعداد دراسةاالختصاصات من أجل " في المهمة الواردة یتناول الخبراء أن
عملیة إقلیمیا ل نهجا اقترح آخرون، و ضماناتللبالنسبة  تدریجي اتباع نهج المشاركین على ضرورة منوشّدد العدید " .األسواق

الحاجة إلى أن یشمل النظر اقُترحت أیضا و  متعدد األطراف. التوصل إلى اتفاق عالمي قبل، الخطوة األولى التحریر بوصفه
الحاجة إلى  على العدید من المشاركینأّكد كما  التحریر.الدول بشأن عملیة  بعض معالجة شواغل مساعدة فيلل الضمانات
على ضرورة  وأّكد مشاركون آخرون. تحریر األسواقب ارتباطا وثیقا مرتبطةأنها اعتبروا  التيو المنافسة الشریفة"، " أحكام بشأن

تلبیة  من أجل WP/5 األمانة العامة في ورقة العمل سئلة الرئیسیة التي طرحتهابشأن األات قیام فریق الخبراء بتوفیر التوجیه
  الوقت المناسب. في االختصاصات فيالواردة  االحتیاجات

وفیما یخص المسائل المتعلقة بشكل ونطاق االتفاق، أعرب عدد من المشاركین عن تفضیلهم التفاق شامل،   ٢-٢- ٢- ٢
. وأّید العدید اتفاقا من شأنه أن یشمل الخدمات الجویة للشحن الخالص وكذلك اً تكمیلی اً اآلخر اتفاقفي حین حّبذ البعض 

الخدمات الجویة المختلطة، والتي من شأنها أن تشمل الخدمات المنتظمة وغیر المنتظمة، مع أن البعض أعرب عن تحفظاته 
  بشأن هذه النقطة األخیرة.

 ى، أعرب العدید من المتكلمین عن تفضیلهم إلدراج الحریات من األولفاقأما بالنسبة للعناصر األساسیة لالت  ٣-٢- ٢- ٢
، رغم أن البعض اقترح أنه ینبغي ةالسادسو  ةلى الحریات الخامسإ، في حین أّید آخرون التحریر بما یصل ة بدون قیودإلى الرابع
، بما في ذلك اقتراح خیار طوعي ةیة السابعالصدد. واختلفت اآلراء بشأن إدراج الحر كاملة للدول في هذا المرونة الأن تتاح 

الشحن الخالص. وكانت هناك أیضا آراء مختلفة بشأن مسألة التطبیق، مع دعم بعض  لخدمات السابعة الحریة إلدراج حقوق
  المشاركین للتطبیق العالمي في حین حّبذ البعض اتباع نهج أكثر مرونة (مثل خیار "انتق شریكك").

االنتباه إلى تجربة انضمام الدول األخرى بشكل محدود جدا إلى االتفاق المتعدد األطراف لتحریر  استرعاءوتم   ٤-٢- ٢- ٢
النقل الجوي الدولي (مالیات)، والتي أشارت إلى التحدیات التي تواجهها االیكاو في وضع اتفاق دولي من شأنه أن یجذب 

عمل  فریقعرب عنها، أّید المشاركون تشكیل ع وجهات النظر المُ وتنو  المشاكلوفیما یتعلق بتعقید أعدادا كبیرة من المنضمین. 
االختصاصات. وفي هذا الصدد، أّكد الرئیس أنه، في حین ینبغي أال لمساعدة فریق الخبراء لالضطالع بالمهمة الواردة في 

لفریق لالضطالع بعمله، ا اهذتكون هناك أحكام مسبقة لنتائج أعمال فریق العمل، من المهم أن یعطي فریق الخبراء التوجیه ل
  نظرا لما تتسم به المهمة من تعقید ولضیق الوقت المتاح للتوصل إلى نتائج.

    .IP/4و  IP/1 ورقتي المعلومات المعلومات الواردة فيعلمًا ب فریق الخبراءخذ وأ  ٥-٢- ٢- ٢
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  االستنتاج  ٣-٢-٢
 وممارسات وفقا لسیاسات أعضائهیتم تحدید  ل،عم قرر فریق الخبراء إنشاء فریق المناقشة، استنادًا إلى  ١-٣- ٢- ٢

وسوف  األسواق.دخول  تحریرمن أجل  للدول اتفاق دولي وضعمهمة  التقدم في، من أجل االیكاو وباختصاصات واضحة
التشكیل وسُینظر في  فریق الخبراء. في اجتماع عرب عنهاوجهات النظر المُ ، بتقییدیة، ولكن لیس بصورة فریق العمل یسترشد

  .من جدول األعمال ٤ في إطار البنداختصاصاته و  لفریق العمل لمقترحا

 ---------------  
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  الجدیدة التنظیمیة الترتیبات بحث  :من جدول األعمال ٢ البند رقم
  الدولي الجوي مجال النقل الشریفة في للمنافسةوضع منهجیات تنظیمیة   ج):٢

 الوثائق ١- ٣- ٢

الشریفة خالل  أسلوب معالجة المنافسة عن أساسیة عامة معلوماتال األمانة قدمت ،(WP/6)في ورقة العمل  ١-١- ٣- ٢
االیكاو لتنفیذ توصیات هذا المؤتمر على النحو  أعمالوعن  ،(ATConf/6) الجوي العالمي للنقل االجتماع السادس للمؤتمر

 ألدواتلتطور اوصفًا  العامة وقد قدمت األمانة. (A38) لالیكاو في دورتها الثامنة والثالثین العمومیة الذي أقرته الجمعیة
تسنى التوصل وأفاد التقریر بأنه . الدولي الجوي مجال النقل في إزاء المنافسة توافقاً  أكثر تنظیمیة ُنهوجمن أجل اتباع  الالزمة

من أجل  محددة تنظیم ندوة الذي تضمن ،(ICAN)نة من مؤتمر االیكاو للمفاوضات بشأن الخدمات الجویة سَّ محإلى صیغة 
 بإعدادكما أفادت الورقة أیضًا عن قیام األمانة العامة . المتعلقة بالمنافسة القضایا لمناقشة والمنافسة المعنیة بالطیران سلطاتال

لوضع  هیكًال مقترحاً  (ج)، المرفق في وشملت، وٕاقلیمیاً  الساریة وطنیاً  المنافسة وممارسات لسیاسات وافیة خالصة مشروع
 والحوار للتعاون إضافیة الشریفة. وجاء في الورقة إلى جانب ذلك اقتراح باستحداث أدوات المنافسة شأنباالیكاو لمواد إرشادیة 

 إلكتروني لالیكاو من أجل توفیر دورات مخصصة لمواضیع المنافسة. موقع إنشاء مثل المعلومات وتبادل

 نو والمراقب ، ودعمها األعضاء(EU) األوروبي من االتحاد مراقبالتي قدمها ال (WP/12)وأشارت ورقة العمل  ٢-١- ٣- ٢
إلى أهمیة  ،(ECAC) المدني للطیراناللجنة األوروبیة في  أخرى من األعضاء ودول األوروبي االتحاد في األعضاء الدول من

المنافسة صدد ب إرشادیة مواد بإعدادمن أجل قیام االیكاو  توصیات وقدمتالدولي،  الجوي النقلالمنافسة الشریفة في مجال 
إلكتروني لالیكاو یكون مخصصًا لهذا  الوافیة، وأیدت إنشاء موقع الخالصة مشروع إعدادالورقة إلى  فة. كما أشارتالشری

 بشأن المنافسة تفصیالً  أكثر إرشادیة مواد بهدف إدراج (Doc 9587)والوثیقة  (Doc 9626)الشأن، فضًال عن تحدیث الوثیقة 
 .الشریفة

فیما یتعلق  المحرز التقدم إلى المتحدة العربیة اإلمارات من العضو أشار فقد ،(WP/19) العمل أما في ورقة ٣-١- ٣- ٢
إلكتروني آمن لالیكاو  موقع إنشاء وأیدت بأمور المنافسة، المعلومات الخاصة تبادل منتدى الوافیة وٕانشاء الخالصة إعدادب

 یكون مخصصًا لألمور المتعلقة بالمنافسة.

 المفوضیة نظر وجهات عن معلومات األوروبي من االتحاد اقبالمر  قدم ،(IP/2)وفي ورقة المعلومات  ٤-١- ٣- ٢
 أسترالیا قدم عضو ،(IP/3)ورقة المعلومات  وفي. الشریفة إزاء المنافسة التنظیمیة ُنهوجال بین التوافق تتعلق بتعزیز األوروبیة

الطیارین  لرابطات الدولي من االتحاد بالمراق التي قدمها ،(IP/4)بالمنافسة الشریفة. أما ورقة المعلومات  الخاصأسترالیا  نهج
وجهة  ذلك في بما األعمال، جدول عدد من بنود حول النظر فقد عرضت وجهات ،(IFALPA)العاملین في شركات الطیران 

 فرض قیود على تحریر دخول األسواق. برری الشریفة قد بالمنافسة االهتمامالنظر القائلة بأن 

 المناقشة ٢- ٣- ٢

العالمي  لالجتماع السادس للمؤتمر نتیجةاألمانة العامة  بها اضطلعت ألعمال التيل واسع تأیید هناك كان ١-٢- ٣- ٢
، وتحدیدًا فیما یتعلق باعتبار مشروع الخالصة الوافیة أداة (WP/6)في ورقة العمل  موضح هو فكما ،(ATConf/6) الجوي للنقل
 مجال النقل الشریفة في إزاء المنافسة توافقاً  نظیمیة أكثرت ُنهوج المعنیة بغرض تعزیز السلطات فیما بین المعلومات لتبادل مفیدة
 المواد في إدراجها عن فضالً  هذه الخالصة الوافیة، وتنقیح تطویر حول مواصلة عام اتفاق هناك وكان. الدولي الجوي

 هناك منافسة. وكانبال خاصة إرشادیة في المرفق (ج) هیكًال مقترحًا لوضع مواد (WP/6)الورقة  وقدمت. لالیكاو اإلرشادیة
 الخدمات في للتجارة العامة االتفاقیة بشأن ابه المضطلع األعمال مرجعیة إلى إشارات الوافیة درج في الخالصةتُ ألن  تأیید



 ATRP/12تقریر االجتماع الثاني عشر لفریق خبراء النقل الجوي   

) من جدول األعمالج٢البند  عنتقریر    2c)-2 

 

  
 

(GATS) اإلرشادیة ومزید من المواد دراسات إعدادلقیام االیكاو ب تأیید هناك كان ذلك، إلى وباإلضافة. تسویة الخالفات وآلیات 
 .لضمانات التي تكفل المنافسة الشریفةبشأن ا

 (ICAN)مؤتمر االیكاو للمفاوضات بشأن الخدمات الجویة  من االستفادة في الیكاوافریق الخبراء  أّیدكما  ٢-٢- ٣- ٢
 الشریفة بمعزل المنافسة مسألة أنه ال یجب معالجة المشاركین من العدید ورأى. المنافسة قضایا بشأن المعلومات لتبادل كمنتدى

 .الجوي الدولي تحریر النقلامج رنب عن

 من العدید وأید. أمرًا مفیداً  سیكون الشریفة المنافسة بشأن االیكاو اإلرشادیة مواد تحدیث أن على لقد اتُّفق ٣-٢- ٣- ٢
 بین من صغیرة ممثلة ُوجهت دعوة إلى مجموعة الرئیس، من اقتراح على وبناء. الغایة تحقیقًا لهذه عمل فریق إنشاء المشاركین
 لهذه االختصاصات. مسودة إنتاج تم لذلك، ونتیجة. االعمل هذفریق  الممكنة لمثل لوضع االختصاصات ینالمشارك

 .IP/4و IP/3و IP/2المعلومات الواردة في ورقات المعلومات علمًا بفریق الخبراء  وأحاط ٤-٢- ٣- ٢

 االستنتاجات ٣- ٣- ٢

 :التالیة توصل فریق الخبراء إلى االستنتاجات المناقشة أعاله، إلى استناداً  ١-٣- ٣- ٢

 التوصل إلى بهدف المعلومات وتبادل الحوار تشجع على إقامة ألدوات بها المعترف الحاجة في ضوء  )أ 
 خالصةإعداد  على عملها تواصل أن لالیكاو الشریفة، ینبغي المنافسة إزاء توافقاً  أكثر تنظیمیة ُنهوج
 وٕاقلیمیًا؛ المنافسة الساریة وطنیاً  وممارسات لسیاسات وافیة

مؤتمر االیكاو للمفاوضات  خاللما یجري ذلك  في بما االیكاو بشأن المنافسة، تنظمها يالت إن الندوة  )ب 
 بشأن المعلومات وتبادل والحوار التعاون لتعزیز امفید یامنتدتشكل  ،(ICAN)بشأن الخدمات الجویة 

 المنافسة، وینبغي لالیكاو مواصلة ذلك؛

 بمواضیع المنافسة یمكن أن خاصةال والدورات سةمور المنافألإلكتروني آمن  االیكاو لموقعإعداد إن   )ج 
 المنافسة؛ بشأن المعلومات وتبادل والحوار التعاون تحسن من

 في النظر ینبغي الغایة، لهذه وتحقیقاً  الشریفة، بالمنافسة خاصةال االیكاو اإلرشادیة مواد ینبغي تحدیث  )د 
 .له اختصاصات مناسبة على التفاقا مع فریق عمل إنشاء

 التوصیات ٤- ٣- ٢

 :التالیة الخبراء التوصیة فریق اعتمد ١-٤- ٣- ٢

 ATRP/12-2التوصیة 

 الخبراء بما یلي: فریق یوصي

 على وٕاقلیمیاً  الساریة وطنیاً  المنافسة وممارسات لسیاسات الوافیة الخالصةإعداد لالیكاو مواصلة  ینبغي  )أ 
 ار؛االعتب فریق الخبراء بعین اقتراحات أخذ مع ،(WP/6)في ورقة العمل  المقترح النحو
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2c)-3  ج) من جدول األعمال٢البند  عنتقریر  
 

  

 كمنتدى (ICAN)مؤتمر االیكاو للمفاوضات بشأن الخدمات الجویة لالیكاو مواصلة االستفادة من  ینبغي  )ب 
إلكتروني مخصص  موقعإعداد المنافسة، كما ینبغي لها  بشأن المعلومات وتبادل والحوار التعاون لتعزیز
 الجوي مجال النقل في ةبمواضیع المنافس خاصة فضًال عن دورات المنافسة بشأن المعلومات لتبادل
 الدولي؛

لها  كما ینبغي، الشریفة بالمنافسة خاصةال والمواد اإلرشادیة من السیاسات ما یلزم تحدیث لالیكاو ینبغي  )ج 
جري وسی .الدولي الجوي مجال النقل في المنافسةب لبحث المسائل المتعلقة فریق عمل إنشاء في النظر

 .األعمال جدول من ٤ البند إطار واختصاصاته فيالعمل  فریقالتشكیل المقترح ل النظر في

  
- -  - - -  - - -  
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1-(2d  ) من جدول األعمالد٢البند  عنتقریر 
 

 

  الجدیدة التنظیمیة الترتیبات بحث  :من جدول األعمال ٢ البند رقم
  وضع اتفاق دولي لتحریر ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم  د):٢

 الوثائق ١- ٤- ٢

 أقره الذي النحوالعالمي للنقل الجوي، وعلى ، وفقًا لتوصیة االجتماع السادس للمؤتمر (WP/7)في ورقة العمل  ١-١- ٤- ٢
 اتفاق دوليبإعداد تتعلق  العامة مقترحات األمانة والجمعیة العمومیة لالیكاو في دورتها الثامنة والثالثین، قدمت المجلس
فقد  ألسواق،ا دخول تحریر اتفاقإعداد لنهج  مماثل نهج والسیطرة علیهم. وفي إطار اتخاذ الجویین الناقلین ملكیة لتحریر

 لالتفاق، األساسیة األحكام مثل الرئیسیة القضایا العامة بفریق الخبراء إلسداء النصح وتقدیم التوصیات بشأن استعانت األمانة
 .االتفاق إلعداد مشروع متین أساس إرساء بهدف وذلك بالمثل، المعاملة مبدأ ومعالجة ونطاق تطبیقه،

 لرفع الرئیسیة اآلثار (ITF) النقل لعمال الدولي من االتحاد مراقباستعرض ال ،(WP/21)خالل الورقة  ومن ٢-١- ٤- ٢
ومع اعتبار أن . المدني في مجال الطیران النقل لعمال خاص اهتمام إیالء األسواق، مع في مجال الطیران وتحریر القیود

إلى  المراقب فقد دعا طیران،ال عمال األسواق على تحریر بشكل واٍف تأثیر شملتفریق الخبراء قد  إلى المقدمة المقترحات
السالمة واألمن، كما دعا  وجوانبالجوانب االجتماعیة  ىتراع بحیث بشأن تحریر األسواق توازناً  أكثر نظر وجهة اعتماد

 الناقلین ملكیة التقدم صوب تحریر قبل العمالة تأثیر ذلك على على دراسة (ILO) الدولیة العمل منظمة االیكاو للعمل مع
 .السیطرة علیهمو  الجویین

فیما  األرجنتین التباینات الخبراء من فریق األسواق ككل، أبرز عضو تحریر سیاق في ،(WP/22) وفي الورقة ٣-١- ٤- ٢
 اآلثار ضرورة دراسة على في كل األوقات، وشدد فعَّالة الموجودة لیست الضمانات أن لدیها، معتبراً  الطیران وشركات بین الدول
بشكل  بشكل أفضل، ضمانًا التخاذ القرارات السیاسیة تلك اآلثار لكي تتمكن الدول من فهماألسواق  تحریر على المترتبة
 .مناسب

 عام أواخر في أجریت استقصائیة دراسة العامة نتائج األمانة فقد قدمت ،(IP/1)أما في ورقة المعلومات  ٤-١- ٤- ٢
 مقترحاتالللفریق عند نظره في  مفیدٌ  عٌ وهي مرج الدولي، الجوي النقلتنظیم قواعد  بشأن تحریر مقترحاتال عن بعض ٢٠١٢

 .االجتماع أعمال د) من جدول ٢البند  في إطار التي تندرج

 (IFALPA) الخطوط الجویة طیاريلرابطات  الدولي االتحاد من قدم المراقب ،(IP/4)ورقة المعلومات  وفي ٥-١- ٤- ٢
 من بینها الشواغل من علیهم، وأبرز عدداً  والسیطرة الجویین الناقلین ملكیة لتحریر دولي إعداد اتفاق نظر االتحاد بشأن وجهات

مراعاة شواغل العمال بشكل كامل ومعالجتها بطریقة  عن ضرورة أیضاً  كما أعرب ،"المالءمة أعالم" لـ لفرصا احتماالت زیادة
 مرضیة.

 المناقشة ٢- ٤- ٢

 ذلك في ا الصدد، بماالعامة في هذ عن دعمهم القوي لما تقوم به األمانة (WP/7)المشاركون في الورقة  أعرب ١-٢- ٤- ٢
والسیطرة  الجویین الناقلین ملكیة لتحریر اتفاق صیاغة أجل من معالجتها یجب التي الرئیسیة المسائل بتحلیل قةالمتعل أعمالها
إشارة  من الرغم "شرط الجنسیة" التقلیدي، على محل یحل بدیل معیار لتضمین االتفاق تفضیلهم منهم عن العدید وأعرب. علیهم

 وقد كان. من هذا الشرط "یعفي" نهج وجود عدة آخرین إلى أن تلك هي وجهة نظر أولیة، وٕالى أنهم منفتحین الحتمالأشخاص 
 به أوصت الذي ،"الفعالة التنظیمیة والمراقبة الرئیسي العمل مكان" مفهوم بشأن بدیل لالرتكاز على معیار كبیر تأیید هناك
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) من جدول األعمالد٢البند  عنتقریر    2d)-2 

 

  
 

مضمون هذه المفاهیم  صقل عن ضرورة المشاركین بعض فقد أعرب الصدد، هذا وفي. االیكاو ویستخدمه الكثیر من الدول
 .صقًال دقیقاً 

فیما یتعلق " االنتقائیة" مقابل في" العالمیة" حول النظر عن وجهات المشاركین من صغیر عدد لم یعرب سوىو  ٢-٢- ٤- ٢
 مستفیضة حول مسألة ك تعلیقاتفلم تكن هنا وبالمثل،. واضح في هذا الشأن توافق وجود عدم مع التطبیق،نطاق  بمسألة
 .(WP/7)في الورقة  تحدیدها تم التي بالمثل المعاملة

منهم اقتراحًا  العدید كما أید. االتفاق نص وٕاعداد الصلة ذات القضایا لدراسة عملفریق  المشاركون إنشاء أیدو  ٣-٢- ٤- ٢
 بین الصلة ضوء في دخول األسواق یرتحر  اتفاق العمل المعني بدراسة فریقو  االعمل هذفریق یقضي بالنظر في الجمع بین 

د هذفریق  أن أنه لوحظ ، إالمجالي الموضوعین  معالجةل فریق الخبراء اختصاصات بموجب ضروریا كونیس االعمل الموحَّ
 .والسیطرة علیهم الجویین الناقلین ملكیة إعداد اتفاقین، األول بشأن تحریر دخول األسواق، والثاني بشأن تحریر عملیة

 ضمنالتحلیل  القیام بعملیةبشأن  (WP/21)الطلب الوارد في ورقة العمل علمًا بالعامة  األمانة وأحاطت ٤-٢- ٤- ٢
 .الدولیة العمل منظمة من في ضوء الموارد المتاحة، وبمساعدة ابه االضطالع یمكن والتيفریق الخبراء  اختصاصات

 .IP/4و IP/1المعلومات الواردة في ورقتي المعلومات بعلمًا فریق الخبراء أحاط و  ٥-٢- ٤- ٢

 الخالصة ٣- ٤- ٢

والسیطرة  الجویین الناقلین ملكیة لتحریر دولي اتفاق مكلف بإعداد عملفریق اتفق فریق الخبراء على تشكیل  ١-٣- ٤- ٢
العمل فریق تشكیل  بهما عند المرتبطة المهام العمل وترشید فریقيالدمج بین  يإمكان أنه یمكن النظر في على اتفق كما. علیهم

د وتحدید اختصاصا عمل ال أفرقة: األعمال جدول من ٤ البند في إطارته. وهو ما یتعین على فریق الخبراء البت بشأنه الموحَّ
 .فریق الخبراءالتابعة ل

  
  

- -  - - -  - - -  
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1-(2e  ) من جدول األعماله٢البند  عنیر تقر 
 

  

  الجدیدة التنظیمیة الترتیبات بحث  :من جدول األعمال ٢ البند رقم
  مجموعة من المبادئ األساسیة بشأن حمایة المستهلك  ):ه٢

 الوثائق ١- ٥- ٢

لمواجهة تشتت اإلجراءات التنظیمیة المتخذة  االیكاو أنشطة العامة األمانة وصفت ،(WP/8) ي ورقة العملف ١-١- ٥- ٢
 الذي النحو على (ATConf/6) الجوي للمؤتمر العالمي للنقل وٕاعماًال لتوصیات االجتماع السادس. المستهلك في مجال حمایة

من  یتضمن مجموعة اقتراحاً  العامة األمانة فقد قدمت ،(A38) والثالثینلالیكاو في دورتها الثامنة  العمومیة الجمعیة أقرته
الستخدامها كمواد إرشادیة من ، إلزامیة وغیربحیث تكون عمومیة  ،المستهلك حمایة بشأن المستوى رفیعةالالمبادئ األساسیة 

 .العامة لسیاساتل بالنسبة

 األعضاء الدول من نو ومراقب بي، ودعمه أعضاءاألورو  من االتحاد المراقب قدم ،(WP/11) العمل في ورقة ٢-١- ٥- ٢
 المبادئ بالنسبة إلعداد توصیات المدني، للطیران اللجنة األوروبیةفي  أخرى من األعضاء ودول األوروبي االتحاد في

یكاو في ، التي أقرتها الجمعیة العمومیة لاللنتائج المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي االعتبار بعین األخذ مع األساسیة،
 المبادئ إعداد لدى الورقة في تحدیدها تم التي االحتیاجات في فریق الخبراء إلى النظر ودعا ،(A38)دورتها الثامنة والثالثین 

 .األساسیة

 المستهلك حمایةل العام طاراإل عن معلومات أسترالیا الخبراء من فریق عضو قدم ،(WP/15)في ورقة العمل  ٣-١- ٥- ٢
 إعداد المبادئ لدى حسبانه تجربتها الفریق أن یأخذ في ، ودعاوحده عامة ال تخص الطیران قواعد على یقومالذي في أسترالیا، 

 .األساسیة

 حمایة بشأن األساسیة المبادئ من بدیلة مجموعة من سنغافورة المراقب قدم ،(WP/16)في ورقة العمل  ٤-١- ٥- ٢
 تجربتها، ودعا فریق الخبراء إلى النظر فیها. إلى استنادا المستهلك

 فقد تضمنت اقتراحات ،(IATA) الدولي الجوي النقل اتحاد من المقدمة من المراقب (WP/13)أما ورقة العمل  ٥-١- ٥- ٢
الوثائق ذات  ومختلف قطاع الطیران أعمال وهي مستمدة من األساسیة، لینظر فیها فریق الخبراء في إطار إعداد المبادئ

 .لالیكاو العمومیة ورة الثامنة والثالثین للجمعیةالد خالل االیكاو في األعضاء الدول من المقدمة الصلة

 المناقشة ٢- ٥- ٢

 قدمته الذي األساسیة المبادئ لمشروع واسع تأیید هناك كان فریق الخبراء واختصاصاته، بمهمة یتعلق فیما ١-٢- ٥- ٢
 .(WP/8)في ورقة العمل  األمانة

 تأیید هناك وكان. األساسیة المبادئ من أجل إعداد متنوعة بتعلیقاتأدلى أعضاء فریق الخبراء والمراقبون  ٢-٢- ٥- ٢
 مستنیرة بین خیارات اتخاذ على المستهلكین فیما یتعلق بمساعدة سیما وال أمٌر مفیٌد، المستهلك توعیة بأن القائل للرأي قوي

 حاالت في سیما وقد اعتُبر أن إطالع الركاب على مجریات األمور أمر هام، وال. المعروضة المنتجات من واسعة مجموعة
 ومن المهم أیضًا إعطاء الركاب معلومات دقیقة عن األسعار. وأید فریق الخبراء الرأي القائل اضطراب في الخدمة، أي حدوث

 حدوث اضطرابات حاالت في فیما بین األطراف المعنیة الستخدامها المسبق لآللیات بأنه من المفید أن یجري التخطیط
 التناسب مبدأ لتطبیق تأیید هناك الضخمة. وكان لالضطرابات عالمي فضخمة؛ مع االعتراف بالتحدي الماثل في تحدید تعری

 .الركاب باستحقاقات یتعلق فیما
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ضرورة  إلى الجوي، مشیراً  النقل خدمات على اتالركاب ذوي اإلعاق حصول تسهیل أید فریق الخبراء مبدأو  ٣-٢- ٥- ٢
 ضرورة عن المشاركین بعض وأعرب. باحتیاجاتهم المسبق أهمیة اإلخطار اعتباره في واضعاً  المناسبة، تلقیهم المساعدة ضمان
وجود آلیات تتسم بالكفاءة لمعالجة  أهمیة على وسلط عدة أعضاء الضوء. شركات الطیران أعمال نماذج مختلف استیعاب
 النقل تنظیم بشأن لالیكاو اإلرشادیة المواد في المستهلك حمایة بشأن األساسیة المبادئ وأید فریق الخبراء إدراج. الشكاوى
 .المستهلكین حمایة تدابیر فیما یتعلق بتنفیذ ضرورة تحلي الدول األعضاء بالمرونة عدة أعضاء كما أكد. الدولي الجوي

 نسخة إلعداد المشاركین بین من صغیرة ممثلة مجموعة جهت دعوة إلىوُ  الرئیس، من اقتراح على وبناء ٤-٢- ٥- ٢
 لذلك، ونتیجة. االعتبار المقدمة بعین االقتراحات أخذ مع األمانة،رحته الذي ط قتراحاال أساس وذلك على المبادئ، من محسَّنة

 .بها الموصى األساسیة وَقِبلها فریق الخبراء باعتبارها المبادئ المبادئ من منقحة نسخة فقد جرى إنتاج

 يف المستهلك حمایة بشأن دولیة إضافة توصیات المالئم من لیس في اآلراء بأنه واسع توافق هناك كانو  ٥-٢- ٥- ٢
 .التاسع الملحق في األساسیة المبادئ هذه على عدم إدراج الفریق وبالتالي فقد اتفق. شیكاغو التفاقیة التاسع الملحق

 التوصیات ٣- ٥- ٢

 :التالیة الخبراء التوصیة فریق اعتمد المناقشة، على بناء ١-٣- ٥- ٢

  ATRP/12-3 التوصیة  
  الخبراء بأن فریق یوصي  
 ات عامة فیما یخصسیاسكفي االیكاو والدول األعضاء  ات الرئاسیةالهیئ فیه لتنظر الوارد أدناه عرض النصیُ 

 المستهلك حمایة بشأن إعداد توصیات دولیةمن المناسب  لیس وأنه المستهلك، حمایة بشأن األساسیة المبادئ
 . شیكاغو التفاقیة التاسع الملحق في

  المستهلك حمایة لالیكاو بشأن األساسیة المبادئ  

 الدیباجة - ١

مزید  یسمح بتقدیم الذي الجوي، النقل التنافس في قطاع من االستفادة یم بأنه یمكن للركابمع التسل ١- ١
 على تحسین الطیران شركات شجعی قدو  أجرة النقل من حیث مختلف الخدمات المقدمة في مقابلمن الخیارات 

االستفادة ، اتعاقفإنه یمكن أیضًا للركاب، بمن فیهم الركاب من ذوي اإل ما تقدمه من عروض إلى الركاب،
 .المستهلك حمایة أنظمة من

 تحقق التي المستهلك حمایة أنظمة لوضع الالزمة ینبغي للسلطات الحكومیة أن تتحلى بالمرونة ٢- ١
في اعتبارها مختلف  تأخذ التي والقدرة التنافسیة في هذه الصناعة المستهلك حمایة بین المناسب التوازن

 وینبغي ألنظمة. الطیران وسالمة بأمن المساس للدول، دون قتصادیةواال والسیاسیة االجتماعیة الخصائص
 بمراعاة تأثیر تسمح) ٢ التناسب، مبدأ تعبر عن) ١واإلقلیمي أن:  حمایة المستهلك على الصعیدین الوطني

على  الجویین الناقلین مسؤولیة بشأن الدولیة المعاهدات نظم مع متسقة تكون) ٣الضخمة،  االضطرابات
 لها، والوثائق المعدِّلة) ١٩٢٩ وارسو،( الدولي الجوي النقل بعض قواعد توحید الذي حددته اتفاقیةالنحو 
 .)١٩٩٩ ال،ـمونتری( الدولي الجوي النقل قواعد بعض توحید واتفاقیة
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 السفر قبل - ٢

ى الركاب بإمكان االطالع علینبغي أن یتمتع  السوق، المتوفرة في الجوي النقل منتجات لتنوع إدراكاً  ١- ٢
المطبقة علیهم سواء كانت في المجال القانوني واإلرشادات الواضحة بشأن الحمایة المعلومات بشأن حقوقهم 

حدوث اضطراب  حالة، على سبیل المثال في تقدیمها لهم المساعدة المتوقعأو أي مجال آخر، ویشمل ذلك 
 األسعار عروض مختلف فیما بین مستنیرة خیارات الركاب الجویین على اتخاذ ومن أجل مساعدة. في الخدمة
وعي الركاب بحقوق المستهلك،  من أجل زیادة المستهلك جهود لتثقیفالالنظر في بذل  یمكن والخدمات،

 بمنتجات الركاب وعي لزیادة الجهود بذل كما ینبغي. وبالسبل التي یمكن اللجوء إلیها في حالة نشوب خالفات
 .الركاب التعاقدیة وحقوق شركات،هذه السات مختلف وسیا السوق، في المتوفرة الطیران اتشرك

ینبغي أن یتمتع الرّكاب بإمكانیة االطالع بصورة واضحة وشفافة على جمیع المعلومات ذات الصلة  ٢- ٢
 ، بما في ذلك ما یلي:قبل شراء التذكرةبخصائص منتجات النقل الجوي 

 والرسوم اإلضافیة؛ العامة الضرائب والرسومو  أجرة النقلالسعر اإلجمالي متضمنًا   )أ 
 الشروط العامة المطّبقة على أجرة النقل؛  )ب 
أي تغییر ب في أسرع وقت ممكنٕاشعار الركاب ، و اً هوّیة شركة الطیران التي تشّغل الرحلة فعلی  )ج 

 .شراء التذكرةیطرأ بعد 
 ناء السفرأث - ٣
 الرحلة،دة مینبغي المواظبة على إبقاء الرّكاب على علم بأي ظروف خاّصة تؤثر على رحلتهم طوال  ١- ٣
 حدوث اضطراب في الخدمة. ةال سیما في حالو 
نتج عن الخدمة، سواًء في اضطراب حدوث في حاالت  لواجبالهتمام ااالركاب تلقى أن ی ینبغي ٢- ٣

 صوله إلى وجهته متأّخرا كثیرا عن وقت الوصول المحدد.و دم صعود الراكب إلى متن الطائرة أو إلى ذلك ع
، وذلك أو كل هذه العناصر معا التعویض أو سار أو رد ثمن التذكرة أو الرعایةذلك تغییر الم یشمل أن ویمكن

 .ذلك غیر أو المنطبقةوفقًا لما تنص علیه اللوائح 

ضخمة، ینبغي  حدوث اضطرابات حاالت في قد یجدون أنفسهم في ظروف صعبةلركاب ا نظرًا ألن ٣- ٣
 مسبقاً التخطیط  الحكومیة السلطات ذلك في ااألطراف المعنیة بم وجمیع المطارات ومشغلي الطیران لشركات
 تشمل أن ویمكن. الكافیین والمساعدة الركاب باالهتمام یحظى معالجة هذه الحاالت ضمانًا ألنلآللیات 

إلغاءات  إلى تؤدي المشغل، بحیث خارج نطاق سیطرة ظروف عن الناتجة الحاالت الضخمة االضطرابات
 السبل بهم وقد تقطعت الركاب من كبیر وجود عدد إلى یؤدي مما لجویةا متكرر للرحالت تأخیر أو/متعددة و

 الطبیعیة أو الجویة الظواهر مثل أحداثاً  المثال، سبیل على الظروف، هذه مثل تشمل أن ویمكن. المطار في
 أو یةواالضطرابات السیاس والفیضانات والزالزل البركانیة واالنفجارات األعاصیر ذلك في واسعة النطاق، بماال

 .دیارهم عن بعیداً  الركاب من كبیرة مشابهة، وتؤدي إلى تقطع السبل بأعداد أي أحداث

 وعلى المساعدة تمییز بدون الجوي النقل على خدمات اتاإلعاق وذو  األشخاص أن یحصل یجب ٤- ٣
بق اإلخطار المس على تشجیعهم یتم الغایة، لهذه وتحقیقاً  .الطیران سالمة من نتقاصاال المالئمة، دون
 .باحتیاجاتهم
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  السفر بعد - ٤

أن یجري بالكفاءة لمعالجة الشكاوى و تسم ینبغي أن یتمّكن الركاب من االعتماد على إجراءات ت ١- ٤
 إبالغهم بها بوضوح. 

  
  

- -  - - -  - - -  
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اســتعراض المهـام األخــرى المندرجـة ضـمن اختصاصــات فریـق خبــراء مــن جـدول األعمـال:   ٣ رقـم البنـد
  تنظیم النقل الجوي

اللتـین قـدمت  ٥و ٤، مع التركیـز علـى الفقـرتین WP/9ظر فریق الخبراء في هذا البند على أساس ورقة العمل ن ١- ٣
األمانة فیهما عرضا عاما للمهام المتبقیة التي یقوم بها فریق الخبراء ضمن اختصاصاته، وأعمـال المتابعـة بعـد االجتمـاع الثـاني 

ـــ(ATRAP/12)عشـــر لفریـــق خبـــراء تنظـــیم النقـــل الجـــوي  بعـــد  االمقـــرر القیـــام بهـــ األعمـــالدمت أیضـــا خطـــة األمانـــة بشـــأن .  وُق
 شارة إلى اإلطار الزمني لكل مهمة.اإل، مع WP/9االجتماع الحالي، وهي الخطة التي وردت في  المرفق (أ) من ورقة العمل 

االیكاو وموادهـا  سیاسةدم اقتراح بخصوص مهمة "تحدیث مستقبل، قُ األعمال التي ستُنفذ في الوعند استعراض  ٢- ٣
(الوثیقـة  السیاسة والمواد اإلرشـادیة بشـأن التنظـیم االقتصـادي للنقـل الجـوي الـدولي"، وال سیما اإلرشادیة بشأن تنظیم النقل الجوي

Doc 9587( ودلیــل تنظــیم النقــل الجــوي الــدولي )Doc 9626( العمــل بشــأن الوثیقــة  لتقــدیم موعــدDoc 9626 لربــع الثــاني لعــام مــن ا
وقـدمت األمانـة توضـیحا مفـاده أن هـذه المهمـة سـتبدأ فـي  .Doc 9587طار الزمني المحـدد للوثیقـة إلامع بحیث یتطابق   ٢٠١٥
.  وقبــل فریــق الخبــراء اقتراحــا یقضــي بإلغــاء عبــارة "عنــد الضــرورة" فــي ٢٠١٥عــام وتنتهــي فــي النصــف الثــاني مــن  ٢٠١٤عــام 

 لقة بنفس المهمة.المتع WP/9ب) من ورقة العمل  ١-٤نهایة الفقرة 

وبالعالقة إلى مهمة "تقییم الوسیلة التي یمكـن بهـا دراسـة أثـر انتشـار الضـرائب والجبایـات"، أعـرب المراقـب مـن  ٣- ٣
یاتـا فــي تقــدیم الـدعم لمثــل هـذه الدراســة، وذكــر األاالتحـاد الــدولي للنقـل الجــوي (أیاتــا) عـن تأییــده لهـذا العمــل.  وأشــار إلـى رغبــة 

 مكن أن تساعد األمانة، مثل مختلف تحلیالت األیاتا االقتصادیة. مثال الموارد التي ی

المهام المتبقیة التي یجـب القیـام بهـا، وأیـد العمـل ب علماً  الفریق أحاطولدى اختتام نظر فریق الخبراء لهذا البند،  ٤- ٣
مع األمانة وتقدیم ما تطلبـه مـن .  ووافق الفریق أیضا على العمل بشكل وثیق المستقبلي المذكور في الخطة التي قدمتها األمانة

 دعم ومساعدة.

— — — — — — — — —   
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  أفرقة العمل التابعة لفریق الخبراء   من جدول األعمال: ٤ رقم البند
 ینالجـوی ینبإعـداد االتفاقـات الدولیـة بشـأن تحریـر الـدخول إلـى األسـواق وملكیـة النـاقل المكلـففریق العمل   ١- ٤

  هموالسیطرة علی
د) مــن جــدول األعمــال، وافــق فریــق الخبــراء علــى  ٢ب) و  ٢ا إلــى مناقشــات واســتنتاجات الفریــق بشــأن البنــد اســتناد  ١- ١- ٤

علـى أن  موالسـیطرة علـیه ینالجـوی ینبشأن تحریر الدخول إلـى األسـواق وملكیـة النـاقل ینالدولی ینإنشاء فریق عمل مشترك إلعداد االتفاق
  كما یلي:  واختصاصاتهیكون أعضاؤه 

  ةالعضوی
  المنظمات بصفة مراقب  الدول بصفة مراقب  الدول األعضاء

  المفوضیة األوروبیة  النمسا  أسترالیا (المقرر)
  االتحاد الدولي للنقل الجوي (أیاتا)  نیوزیلندا  البرازیل
  االتحاد الدولي لرابطات طیاري الخطوط الجویة (إیفالبا)   البرتغال  شیلي
  مال النقلاالتحاد الدولي لع  سنغافورة  الصین
      مصر
      فرنسا 
      ألمانیا
      جامایكا
      كینیا

      نیجیریا
      سویسرا

      المتحدة اإلمارات العربیة
      الوالیات المتحدة

  االختصاصات
، بما في ذلك وثـائق المـؤتمر العـالمي بها وفقا لالختصاصات التي وضعت لفریق الخبراء، واستنادا إلى جمیع المواد ذات الصلة

، واآلراء والمقترحـات المقدمـة إلـى االجتمـاع الثـاني عشــر ١٤-٣٨، وقـرار الجمعیـة العمومیـة (ATConf/6)ادس للنقـل الجـوي السـ
  ، سیقوم فریق العمل بما یلي:(ATRAP/12)لفریق خبراء تنظیم النقل الجوي 

د نصــوص للعناصــر للــدول مــن أجــل تحریــر الــدخول إلــى األســواق، بمــا فــي ذلــك إعــدا اتفــاق دولــيبحــث وٕاعــداد   أ)
  في غیاب موافقة عامة على شكل االتفاق، لكلیهما. ،الرئیسیة إما التفاق تكمیلي أو اتفاق شامل أو

، مـع تركیـز موالسـیطرة علـیه ینالجـوی ین، بما في ذلك إعداد مشروع نص، لتحریـر ملكیـة النـاقلاتفاق دوليإعداد   ب)



  ATRP/12ریر االجتماع الثاني عشر لفریق خبراء النقل الجوي تق  

من جدول األعمال ٤البند  عنتقریر    4-2 

  

  
 

الطیران فـي االتفاقـات الراهنـة  في عملیة تعیین شركاتنسیة" "بند الج جدید بدًال منمعیار تحدید على إما محدد 
 للخدمات الجویة أو التنازل عن ذلك البند؛

لتوزیعـه علـى أعضـاء فریـق الخبـراء بهـدف إعـداد تقریـر  ٢٠١٥تقدیم تقریـر أولـي فـي موعـد أقصـاه شـهر فبرایـر   ج)
  .(ATRAP/13)نهائي لینظر فیه االجتماع الثالث عشر لفریق الخبراء 

  أمور المنافسة في النقل الجوي الدولي المكلف ببحثفریق العمل   ٢-٤
فریـق عمـل بشـأن  تشـكیلج)، من جدول األعمال، وافـق فریـق الخبـراء علـى  ٢استنادا إلى مناقشاته حول البند   ١-٢-٤

  كما یلي:واختصاصاته أمور المنافسة في النقل الجوي الدولي على أن یكون أعضاؤه 

  العضویة
  المنظمات بصفة مراقب  ألعضاءالدول ا

  المفوضیة األوروبیة  البرازیل
  االتحاد الدولي للنقل الجوي (أیاتا)  كندا

  االتحاد الدولي لعمال النقل  الصین
  الفریق العالمي لمنسقي المطارات  جامایكا (المقرر)

    كینیا
    المملكة العربیة السعودیة

    هولندا
    دولة اإلمارات العربیة

    المتحدة المملكة
    الوالیات المتحدة

  االختصاصات
، بما في ذلك وثـائق المـؤتمر العـالمي بها وفقا لالختصاصات التي وضعت لفریق الخبراء، واستنادا إلى جمیع المواد ذات الصلة

الثـاني عشــر ، واآلراء والمقترحـات المقدمـة إلـى االجتمـاع ١٤-٣٨، وقـرار الجمعیـة العمومیـة (ATConf/6)السـادس للنقـل الجـوي 
  ، سیقوم فریق العمل بما یلي:(ATRAP/12)لفریق خبراء تنظیم النقل الجوي 

سیاسـات وممارسـات المنافسـة الوطنیـة و/أو اإلقلیمیـة الجاریـة بشـأن النقـل الجـوي الـدولي  مجموعةاستعراض   أ)
  ؛الممارساتسیاسات و الالمزید من  وضعوٕافادة األمانة بشأن المجاالت التي سیكون من المفید فیها 

  اقتراح آلیات على األمانة بغرض:  ب)

  ؛الشریفةاعتماد سیاسات وممارسات المنافسة  إمكانیة تشجیع الدول على استكشاف  )١
  تسهیل تبادل المعلومات عن هذه السیاسات والممارسات؛  )٢

   



  ATRP/12تقریر االجتماع الثاني عشر لفریق خبراء النقل الجوي 

جدول األعمال من  ٤البند تقریر عن  4-3  
 

 

  المجال؛لسیاسات االیكاو وٕارشاداتها في هذا  أحدث التعدیالت المقترحةإفادة األمانة بشأن   ج)
بصــدد أمــور المنافســة، مــع إقامــة  العامــةاإلرشــادیة ات السیاســث إفــادة األمانــة بشــأن الهیكــل المقتــرح لتحــدی  د)

لالجتمـــــاع الثـــــاني عشـــــر لفریـــــق خبـــــراء تنظـــــیم النقـــــل الجـــــوي  ٦رقـــــم لورقـــــة العمـــــل  (ج)االعتبـــــار للمرفـــــق 
(ATRAP/12-WP/6)؛  

إعــداد تقریــر  بهــدفلتوزیعــه علــى أعضــاء فریــق الخبــراء  ٢٠١٥تقــدیم تقریــر أولــي فــي موعــد أقصــاه فبرایــر   ه)
  .(ATRAP/13)نظر االجتماع الثالث عشر لفریق الخبراء عرضه على نهائي ل

- -  - - -  - - -  - - -
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1-5  من جدول األعمال ٥البند  عنتقریر 
 

  

  المسائل األخرىمن جدول األعمال:  ٥ رقم البند

 نشاطا األمانة معلومات عن التي قدمت فیه ،WP/10نظر فریق الخبراء في هذا البند على أساس ورقة العمل   ١- ٥
المنظمة في مجاالت اإلحصاءات وبیانات الطیران، ال سیما بالنسبة لتنفیذ التوصیات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر العالمي 

األمانة آراء وتوصیات فریق خبراء تنظیم النقل الجوي  والتمست .وافق علیها المجلس التي (ATConf/6)السادس للنقل الجوي 
(ATRAP)  فریق خبراء بیانات وتحلیالت الطیرانبخصوص العمل في برنامج اإلحصاءات وبیانات الطیران الذي وافق علیه 
(ADAP) ساعد فریق خبراء تنظیم النقل الجويیُ قد  والذي (ATRAP)  الجدیدة.اختصاصاته عند القیام بالمهام المدرجة في  

بخصوص أعمال  WP/10المهام المدرجة في ورقة العمل وخالل المناقشة، قدمت األمانة توضیحا بشأن   ٢- ٥
الدقیق لتنمیة النقل الجوي، بما في ذلك  والنوعي التحلیل الكمي أهمیةشیر إلى . وأُ بیانات وتحلیالت الطیرانالمتابعة بشأن 

للنقل الجوي.   یةتنظیملیة عمتقیس المنفعة التي تعود على الدول وعلى الصناعة ألي  نهاإإْذ ، ةاالقتصادیوالمؤشرات  تالتحلیال
  تنفیذ الدول لسیاسات وٕارشادات االیكاو المتعلقة بالنقل الجوي. على ساعدتدعم أو أن تیمكن أیضا أن  األعمال هوذكرت أن هذ

الیكاو أن تواصل عملها في ل ه ینبغيووافق على أن ،المعلومات التي قدمتها األمانةبعلمًا فریق الخبراء أحاط و   ٣- ٥
فریق خبراء و  (ATRAP)حصاءات وبیانات الطیران، وأن تضمن تنسیقا مالئما بین فریق خبراء تنظیم النقل الجوي مجاالت إ

  .(ATConf/6)متابعة المؤتمر السادس للنقل الجوي أعمال في  (ADAP) بیانات وتحلیالت الطیران

- -  - - -  - - -  - -  

  
 





 المرفق (أ)
A-1 لتقریر االجتماع الثاني عشر لفریق خبراء تنظیم النقل الجوي  

 

 

  راء تنظیم النقل الجويالمشاركین في االجتماع الثاني عشر لفریق خبقائمة 

  بلد الترشیح  المناوب/االستشاري  عضو الفریق

  األرجنتین  أوجستین رودریجیز جریلیت  هوراسیو نوبل
    نوربرتو إي. لیونجو  

  أسترالیا  جیلون سمیث  یكستیفان بورثو 

  البرازیل  روك فیلیزاردو دا سیلفا نیتو  نوتو كاتانانتیریكاردو بیس
   راكسیرا كوامبیروجیریو ت  

  خوسیه باریتو دي أندراد نیتو
  

  كندا  مارسیلو جارسیا  مارك ریو

  ألفارو لیسبوا  یم بندر روزاسج
  اجیلیرمو نوفو 

 شیلي

  الصین  باي ونلي  *دنغ شانیو

  مصر  أشرف إبراهیم خلیل  سمیر م. دسوقي

  أولیفیي كارو  فرانسوا تیولیر
  ماكسیم میلفیر

  فرنسا

  ب. النجنر  نیس برینكمانإ
  دینبرجرت. میل

  ألمانیا

 جمایكا  میشیل هیبورن  مارفا غوردن

  جوان شیسوني  ندیندا ماواكیو بث
  صمویل كارانجا موانجي

  میرسي أوري
  مارجریت مونین

  إیدا أسین

  كینیا

  هولندا  بیترا دي جروین  جیروین موریتز
   



 المرفق (أ) 
الثاني عشر لفریق خبراء تنظیم النقل الجوي لتقریر االجتماع   A-2 

  

  
 

  بلد الترشیح  المناوب/االستشاري  عضو الفریق

  نیجیریا  واك أدغبسانفولو  نویتو أ  بیتر أمواریبن علواني

  بولندا    باول زاجرایك

 االتحاد الروسي وخوفتباس يیر الف  سیرجي سیكوتوف

  المملكة العربیة السعودیة  أحمد أ. بحري  ندرا جمیلعصام 

  جنوب أفریقیا    فواني إلون ندواماتو

  لورانس فونتانا جونغو  فیلیب كالباسون
  بیجلینأرونالد 

  سویسرا

  تونس    حبیب مكي

  سعود عبدالعزیز أ. كانكازار  د حمید حسن عبداهللا العليخال
  أحمد الخمیس

  اسماعیل حسن سلیمان
  حلیمة الحساني
  فتحي عاطي

  سعود عبدالعزیز أ. كانكازار
  دیفید بروز

  مریم مبارك بو ثاني
  مبارك الناخي

  راثناویرا بنارا ناوین
  راشد الكعبي

  المتحدةاإلمارات العربیة 
  

  ة المتحدةالمملك   مارك بوسلي

  روالند بول أبل  إیستا روزنبرج
  راسیل بیلي
 كیث جالتس

  الوالیات المتحدة األمریكیة
 

  فنزویال  روملیز ریفیرو  ماركوس فیكشیوناتشي

   بدیل مؤقت* 



 المرفق (أ)
A-3 لتقریر االجتماع الثاني عشر لفریق خبراء تنظیم النقل الجوي  

 

 

 مراقبون من الدول
 

  بلد الترشیح  المراقب

  النمسا  باور كریستین موسینا
  كولومبیا  ارانوخسیزار بی

  ركالدنما  ثوركیلد ساكس
  إندونیسیا  أجینج ویدهارتیكابریماندیني 

  موكحمد خوسنو
  یوریب راهایو

  نتن وردایات

  

  مالیزیا  لیم یونج هنج

  نامیبیا  أنجلین سیمانا

  نیوزیلندا  سونیا فان دو جیر

  النرویج  هیلین جانسون ساكس

  البرتغال  فالیروهیلینا 
  مارجریت تان
  نیكوالس نج

  أیك لیم

  سنغافورة

  السوید  سلوكسیمون بو 

  بهري كیسیكي
  جونشیهان توركیر

  تركیا

  أوغندا  جین كانیونیوزي

  
   



 المرفق (أ) 
الثاني عشر لفریق خبراء تنظیم النقل الجوي لتقریر االجتماع   A-4 

  

  
 

  منظمات مراقبة

  المنظمة الُمرشحة  المراقبون
  (ACI)المجلس الدولي للمطارات   إلیا لیوتوف

 (ECAC)اللجنة األوروبیة للطیران المدني   یا ریفرديسباتری

  ماتیه جیرجلي
  نورا رویسي

  كریستوفر روس

 (EU)اد األوروبي االتح

  شایتان جین
  مایكل كومبر

 (IATA)اتحاد النقل الجوي الدولي 

  دون ویكوف
  كمارتن تشا

 الخطـــوط الجویـــة يلرابطـــات طیـــار  ياالتحـــاد الـــدول
(IFALPA) 

  (ILO)منظمة العمل الدولي   جولیا لیر

  شو رودریجزو جابریل م
  بارات فیجارد أینن
  ستیفان بورفیناس

 (ITF)ال النقل االتحاد الدولي لعم

  إیریك إیربین
  مونرو سمیث

 (WWACG)تنسیق المطارات العالمیة  مجموعة

— — — — — — — — — 



)المرفق (ب  

B-1 لتقریر االجتماع الثاني عشر لفریق خبراء تنظیم النقل الجوي  
 

  

 قائمة ورقات العمل وورقات المعلومات
  مقدمة من  العنوان  رقم ورقة العمل

  أمین الفریق  الترتیبات اإلداریة  ١
  الصالحیات، جدول األعمال وبرنامج العمل  ٢

  )WP/9إلى ورقة العمل  (تم نقل المحتوى
-  

  النظر في الترتیبات التنظیمیة الجدیدة  ٣
  )WP/9(تم نقل المحتوى إلى ورقة العمل 

-  

  أمین الفریق  لتحریر النقل الجوي الدولياألجل رؤیة طویلة   ٤
  أمین الفریق  المضي قدما نحو تحریر دخول األسواق  ٥
  أمین الفریق  النقل الجوي الدوليالتنظیمیة للمنافسة الشریفة في مجال  ُنهوجال  ٦
  أمین الفریق  تحریر ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم  ٧
  أمین الفریق  إعداد مجموعة من المبادئ األساسیة بشأن حمایة المستهلك  ٨
  أمین الفریق  أعمال الفریق في المستقبل  ٩
الهدف  أنشطة االیكاو فیما یخص بیانات وتحلیالت الطیران في إطار  ١٠

  النقل الجوي للتنمیة االقتصادیة في مجال االستراتیجي
  أمین الفریق

١١  Set of high-level, non-binding, non-prescriptive core 
principles on consumer protection  مراقب من االتحاد األوروبي  

١٢  ICAO work on fair competition مراقب من االتحاد األوروبي  
١٣  Core principles on consumer protection: suggestions for a 

high-level, non-prescriptive approach  اتحاد النقل الجوي الدوليمراقب من  
١٤  Liberalization of market access مراقب من االتحاد األوروبي  
١٥  The Australian consumer protection framework عضو من أسترالیا  
١٦  Proposed set of high level, non-binding, non-prescriptive 

core principles on consumer protection مراقب من سنغافورة  
إدارة ترتیبات العمل المشتركة بین االیكاو والمنظمة العالمیة لألرصاد   ١٧

 الجویة واإلشراف علیها
  عضو من اإلمارات العربیة المتحدة

١٨  Liberalization of market access – the way forward  عضو من اإلمارات العربیة المتحدة  
١٩  Regulatory approaches to fair competition عضو من اإلمارات العربیة المتحدة  
٢٠  Draft proposal for a multilateral liberalization agreement عضو من شیلي  
٢١  The need for an effective and comprehensive strategy to 

address the negative consequences of continued 
liberalization of air carrier ownership and control  

  مراقب من االتحاد الدولي لعمال النقل

٢٢  International air transport regulation and safeguards  عضو األرجنتین  
رقم ورقة 
  المعلومات

  مقدمة من  لعنوانا

١  Results of the 2012 survey on proposals regarding 
liberalization of international air transport regulation  أمین الفریق  

٢  Fostering compatible regulatory approaches - views from 
the European Commission مراقب من االتحاد األوروبي  

٣  Australia’s approach to fair competition  عضو من أسترالیا  



)بالمرفق (  

 B-2 لتقریر االجتماع الثاني عشر لفریق خبراء تنظیم النقل الجوي 

  

  
 

رقم ورقة 
  المعلومات

  مقدمة من  العنوان

٤  Examination of new regulatory arrangements -views from 
the International Federation of Air Line Pilots’ 
Associations 

 يلرابطات طیار  ياالتحاد الدولمراقب من 
  ویةالخطوط الج

      
  

  -انتهى  -




