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  الى الجمعية العمومية
  لمنظمة الطيران المدني الدولي

، الـذي أعـد   ٢٠٠٤ لسنة اء على طلب المجلس بأن أرفع الى الجمعية العمومية التقرير السنوي للمجلس    ـرف بن ـأتش
ـ   التقريـر هذا  ويشكل  .يـمن المادة الرابعة والخمسين التفاقية الطيران المدني الدول  ) أ(وفقا لحكم الفقرة     ن جـزءا م

يوزع اآلن على الدول المتعاقدة لالحاطة      لكنه  و ٢٠٠٧ التي ستعقد في سنة      ةـ للجمعية العمومي  القادمةلدورة  مستندات ا 
 من المـادة  ) أ( ٢ادي واالجتماعي لألمم المتحدة عمـال بالفقرة       ـالى المجلس االقتص   اـ وسوف يرسل أيض   . به علما 

  .مم المتحدةالسادسة مـن االتفاق المعقود بين االيكاو واأل
التقرير ووزعته في شكل مسودة على ممثلي الـدول األعضـاء فـي المجلـس               هذا  دت أمانة المنظمة    ـأع

 وانما – بكامل هيئته –التقرير ولم يعتمده رسميـا هذا في بعد  ولم ينظر المجلس      .أنهـول على مقترحاتهم بش   ـللحص
  .مراعاة جميع المقترحات المقدمة بعد في الماضي سلطة اقرار النص النهائيحدث فوض رئيسه كما 

  

 ظلـت ومنذ ذلك الوقت    .   والتي بموجبها أنشئت االيكاو    ٧/١٢/١٩٤٤على توقيع اتفاقية شيكاغو في       عاما   ٦٠مضت  
سـالمة   من أجل تعزيـز االيكاو محفال فعاال للتعاون العالمي فيما بين دولها المتعاقدة وأعضاء مجتمع الطيران العالمي   

  .المطاراتالمحيطة ب ة الجويتوأمن وكفاءة أجوائنا والمجاال
وتحول النقل الجوي من صناعة ناشئة الى عامل هام في االقتصاد العالمي، وأصبح اليوم جزءا حيويـا مـن                   

كان ذلك   سواءوهو يمكننا من الوصول بسالمة وسرعة وبشكل عملي الى أي مكان على وجه األرض         .  حياتنا اليومية 
  .ومكاتبنا بيوتنا تي نستخدمها بشكل يومي في، ويزودنا بالعديد من السلع والخدمات الألغراض السياحة أو األعمال

 بثقة أهدافنا لمستقبل مليء بالتحديات، ونصر على تحقيق         نضعونحن اذ نبدأ فصال جديدا من تاريخ المنظمة،         
، ووضـع نظـام   اطرادية في جميع أنحاء العالم بصفة  لجوي  القدر األمثل من السالمة واألمن، ومواصلة تحرير النقل ا        

الدارة الحركة الجوية العالمية يكون قابال للتشغيل البيني ومنسقا ومتواصال، وضمان المواءمة القصوى بـين التطـور               
  .موحد تطوير اطار قانوني عالميجودة البيئة، واالستمرار في بين اآلمن والمنتظم للطيران المدني و

هو كل هذه التحديات، ومفتاح التصدي لوالتعاون العالمي ال يزال .  وأهدافنا واضحة .   حددت الوجهة  نعم، لقد 
  . استرشدنا به خالل الستين عاما الماضيةالذي

  أسعد قطيـط
  رئيـس المجلـس
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   حقائق عن االيكاو—الفصل األول 

   ...يما هـ
  ...وماذا تفعل
  ...وكيف تعمل

  ...ما هي 

هي وكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة وأنشئت عند ابرام اتفاقية ) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
يكاو هي المنظمة الدائمة واال. ١٩٤٤ الطيران المدني الدولي في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر من عام 

وهي تضع القواعد القياسية لسالمة الطيران  . المكلفة بالسهر على مراعاة المبادئ المنصوص عليها في االتفاقية
  .  وتشجع على تنفيذهاوأمنه وكفاءته وانتظامه اضافة الى حماية البيئة في مجال الطيران

 بانكوك والقاهرة يمكاتب اقليمية ف ولها  مونترياليفها مقرويقع .  دولة متعاقدة١٨٨تتشكل عضوية االيكاو من 
   . وباريسي ونيروبو سيتيوداكار وليما ومكسيك

  ...ماذا تفعل

  التفاقية شيكاغو في وضع المبادئ والتقنيات للمالحة٤٤تتمثل أهداف االيكاو وأغراضها كما هي محددة في المادة 
  :يلي ل الجوي الدولي من أجل تحقيق ماالجوية الدولية وتعزيز تخطيط وتطوير النق

 .تحقيق النمو اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالم •
 .تشجيع فنون تصميم الطائرات وتشغيلها ألغراض سلمية •
 .تشجيع تطوير الطرق الجوية والمطارات وتسهيالت المالحة الجوية للطيران المدني الدولي •
 . العالم الى نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعالية واالقتصادتلبية احتياجات شعوب •
 .منع الهدر االقتصادي الناتج عن المنافسة غير المعقولة •
ضمان االحترام الكامل لحقوق الدول المتعاقدة واتاحة فرصة عادلة لكل دولة متعاقدة لتشغيل خطوط  •

 .دولية جوية
 .تجنب التمييز بين الدول المتعاقدة •
 .يز سالمة الطيران في المالحة الجوية الدوليةتعز •
  .تعزيز تطور جميع جوانب الطيران المدني الدولي بوجه عام •
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   ...كيف تعمل

تتكون و. اهفيكل دولة متعاقدة لدى المنظمة طرف والتي تعد  الدولي المدنيدستور االيكاو هو اتفاقية الطيران 
رئيس والمسؤوالن الرئيسيان هما . مجلسهيئة حاكمة وهي الومية وعمالجمعية هيئة ذات سيادة وهي الالمنظمة من 

  .المجلس واألمين العام

مرة كل ثالث سنوات وتستعرض تفاصيل وتجتمع تتألف الجمعية العمومية من ممثلين من جميع الدول المتعاقدة، 
تخذ قرارها أيضا بشأن  تالتي يوه.  األعوام الالحقةفي تتبعها المنظمة التيمنظمة وتضع السياسة مكتمل للعمل الال
  .منظمةالثالثية للميزانية ال

، لفترة تبلغ ثالث سنوات ويقوم المجلس  دولة٣٦  ممثليتكون منالذي يالمجلس، تقوم الجمعية العمومية بانتخاب 
القياسية القواعد وتتمثل احدى المهام الرئيسية للمجلس في اعتماد . بتقديم التوجيهات المستمرة بشأن عمل المنظمة

مالحق التفاقية الطيران المدني وادراج هذه القواعد القياسية والتوصيات في شكل  (SARPs) الدولية والتوصيات
ولجنة التمويل المشترك لخدمات النقل الجوي ويتلقى المجلس المساعدة من لجنة المالحة الجوية ولجنة . الدولي

  .ير المشروع ولجنة التعاون الفني واللجنة المالية ولجنة التدخل غالمالحة الجوية

  الجويالنقلادارة المالحة الجوية وادارة : خمسة ادارات وهيتتكون األمانة العامة التي يرأسها األمين العام من 
  .  وادارة الشؤون القانونية وادارة الشؤون االدارية والخدماتالتعاون الفني وادارة 

مثل المنظمة البحرية الدولية واالتحاد الدولي آخرين في أسرة األمم المتحدة تعمل االيكاو بالتعاون الوثيق مع أعضاء 
وتشهد اجتماعات االيكاو مشاركة من االتحاد الدولي للنقل الجوي . لالتصاالت والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية

  .أخرىومجلس المطارات الدولي واالتحاد الدولي لجمعيات طياري الخطوط الجوية ومنظمات دولية 

  مالحق االتفاقية 
  جازة العاملينا  الملحق األول   
  قواعد الجو الملحق الثاني  
   للمالحة الجوية الدولية الجويةاألرصادخدمة  الملحق الثالث  
  خرائط الطيران الملحق الرابع  
  وحدات القياس المستخدمة في العمليات الجوية واألرضية الملحق الخامس  
  ل الطائراتتشغي الملحق السادس  
  عالمات جنسية وتسجيل الطائرات الملحق السابع  
  صالحية الطائرات للطيران الملحق الثامن   
  التسهيالت الملحق التاسع   
  اتصاالت الطيران الملحق العاشر   
  خدمات الحركة الجوية الملحق الحادي عشر  
  البحث واالنقاذ الملحق الثاني عشر  
  يق حوادث ووقائع الطائراتتحق الملحق الثالث عشر   
  المطارات الملحق الرابع عشر  
  خدمات معلومات الطيران الملحق الخامس عشر  
  حماية البيئة الملحق السادس عشر  
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  أفعال التدخل غير المشروعمن  الطيران المدني الدولي حماية —األمن  الملحق السابع عشر  
  خطرة بطريق الجوالنقل اآلمن للبضائع ال الملحق الثامن عشر   
  

  األهداف االستراتيجية

A:   تعزيز سالمة الطيران المدني العالمي–السالمة   
B:   تعزيز أمن الطيران المدني العالمي–األمن   
C:   تقليل الى أدنى حد التأثير السلبي للطيران المدني العالمي على البيئة–حماية البيئة   
D:   تعزيز كفاءة عمليات الطيران–الكفاءة   
E:   الحفاظ على استمرارية عمليات الطيران–االستمرارية   
F:   تعزيز القانون الذي يحكم الطيران المدني الدولي–سيادة القانون   

   المستقبلاتجاهات

دورة الجمعية العمومية الخامسة والثالثين واألهداف االستراتيجية المنقحـة التـي           قرارات  األهداف بعيدة المدي ل   ان  
 فـي السـنوات    شكلت برنامج عمل االيكاو االطرادي الذي يقتضي جهودا مضـنية       ٢٠٠٤س في عام    اعتمدها المجل 
  .الثالث القادمة

تعزيز سالمة وأمن الطيران المدني العالمي، والتقليل الى أدنى حد من التـأثير السـلبي        :  أولوياتنا واضحة، أال وهي   
ات الطيران والحفاظ على استمراريتها، وتعزيز القوانين التـي  للطيران المدني العالمي على البيئة، وتعزيز كفاءة عملي    

  .تنظم الطيران المدني الدولي

كفاءة وانتاجية المنظمة   زيادة   ودفعة قوية ل   ا اطار سيوفرتستند الى األهداف االستراتيجية     جديدة  وضع خطة أعمال    ان  
ما في مجالي السالمة الجويـة  سي ، القد اتسع لياتنطاق المسؤومن أن ومكبلة بالقيود ثالثية اليزانية مبالرغم من أن ال 

  .الطيران وأمن

لبقية العقد عـن  الجوية  واستمرار مستوى نمو الحركة      ٢٠٠٤سيسفر االنتعاش القوي لصناعة النقل الجوي في عام         و
ونـادرا  . لم على النظام العالمي للمالحة الجوية الذي وصل الى طاقته القصوى في الكثير من مناطق العا        بتزايد الطل 

  .ما كان الضغط بهذه القوة على تحسين األداء

التنسـيق الضـروري   اجـراء  لحسن الحظ بمكانة استراتيجية تجعلها قادرة على أخذ زمام القيادة واآلن تتمتع االيكاو   
يكاو على  وكالعادة تعتمد اال  .  السالمة الجوية واألمن والكفاءة واستمرار تطور الطيران المدني الدولي        للمحافظة على   

 البـالغ  ،المستوى التقليدي العالي لتعاون الدول األعضـاء بااليكـاو  على العالم ومن أنحاء خبرة وعزيمة قوى عاملة  
  .الدولي  وأعضاء مجتمع الطيران، دولة١٨٨عددها 
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  رئيس المجلس يتحدث عن نظرة االيكاو المستقبلية

وفـي  . لكترونية تزداد رغبتنا في السفر وزيارة بعضنا بعضافي هذا العصر الذي يتميز بسرعة انتشار االتصاالت اال    
 فخورة بسـجلها الـذي دام       وااليكاو.  نفس الوقت أصبحت اقتصاديات العالم تعتمد على نمو السفر الجوي وانتعاشه          

ـ   هي سنة حتى اآلن كمنبر عالمي للطيران المدني الدولي، و         ٦٠ ة تتطلع الى مستقبل يتسم بالتركيز الحـاد علـى تلبي
  .السالمة واألمن والكفاءةاحتياجات العالم الى نظام نقل جوي يتصف ب
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  مطبوعات االيكاو

تصدر االيكاو مرة في السنة على الورق كتالوج مطبوعات االيكاو ومساعدات التدريب السمعية والبصرية، وهو 
وتصدر .  صول على المطبوعاتيحدد العناوين، والمقتطفات والصيغ اللغوية، ومعلومات عن كيفية تقديم طلبات الح

مرة في الشهر قوائم تكميلية فيها عناوين المطبوعات ومساعدات التدريب السمعية والبصرية كلما أصحبت متاحة، 
وتصدر االيكاو مطبوعاتها باالنجليزية والفرنسية والروسية .  باالضافة الى اصدار التعديالت واالضافات وما اليها

ما بين عنوان جديد وطبعة جديدة  ٥٦وقد أنتجت االيكاو . دارها تدريجيا بالعربية والصينيةواالسبانية، وقد بدأت اص
معلومات عن بهذا التقرير السنوي ) ٢(   وترد في المرفق).٦(، على النحو المذكور في المرفق ٢٠٠٤في سنة 

  .مالحق اتفاقية شيكاغو وعن اجراءات خدمات المالحة الجوية

  int.icao.www://httpلحصول على مطبوعات االيكاو هي االنترنيت بالذهاب الى الموقع ان أسرع طريقة لطلب ا
وجميع . MasterCard أو Visa، واستخدام بطاقة االئتمان online ordering ثم Publicationsوالضغط على الزر 

 الوقت الراهن الى حين االنتهاء وال تقدم هذه الخدمة اال باالنجليزية في. المعامالت على هذا الموقع مشفرة ومأمونة
  .من اعداد هذه التسهيالت باللغات األخرى

  

  www.icao.int موقع االيكاو على الشبكة العالمية

تشكل نافذة كبيرة يطل منها عموم الجمهور على  int.icao.www ان الصفحة الرئيسية التي فتحتها االيكاو على العنوان
  .اجتماعاتهاأعمال المنظمة ومختلف أنشطتها و

فهو موقع تجاري الهدف منه بيع  eshop/int.icao.www  الذي فتحته االيكاو على العنوانأما المتجر االلكتروني
المطبوعات من خالل شبكة االنترنيت، وهو يتيح االطالع المباشر على مختلف مجموعات وثائق االيكاو لقاء رسم 

ع على جميع نصوص المعاهدات الدولية والبروتوكوالت ومالحق وباالشتراك في هذا الموقع يمكن االطال . سنوي
 دوقد وصل اآلن عد . اتفاقية الطيران المدني الدولي ومطبوعات ادارة الحركة الجوية وتقارير المجلس السنوية

  .المشتركين في هذا الموقع الى أكثر من مائة مشترك

يه وفيه مجموعة فريدة من نوعها من وثائق االيكاو تشمل موقع مقيد االطالع عل ICAO-NET وشبكة االيكاو الداخلية
ويطلع على هذا الموقع مائة وسبعون دولة وجميع . جميع المواثيق القانونية ومالحق اتفاقية الطيران المدني الدولي

  . منظمة دولية٦٦الوفود الوطنية المقيمة و

زيع المعلومـات والوثـائق آخـذان فـي التوسـع          ان وجود المنظمة على الخط االلكتروني واستعمال االنترنيت لتو        
 صفحة جديدة على الشبكة، كثير منهـا بالعربيـة واالنجليزيـة            ٨٠٠٠ أضيفت أكثر من     ٢٠٠٤باستمرار، ففي سنة    

وقد زار مواقع االيكاو أكثر من نصـف مليـون           .  صفحة راهنة  ٦٠٠٠والصينية والفرنسية واالسبانية، وتم تحديث      
  . ٢٠٠٤ مليون مرة في سنة ٢٥ات زائر مستقل فتحوا الصفح

http://www.icao.int
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خط المسؤولية 

خط المسؤولية لألمور التى تتعلق بالسياسة     

األمين العام 

وحدة تدقيق 
أمن الطيران 

٢٠٠٤ ديسمبر  ٣١في   

قسم االتصاالت 
والمالحة واالستطالع 

قسم
االرصاد الجوية 

قسم تدقيق 
مراقبة السالمة 

قسم العمليات 
وصالحية الطائرات 

ترينير
الوحدة المركزية 

وحدة المساعدات 
السمعية البصرية 

قسم
اجازة العاملين والتدريب  

قسم
ادارة الحركة الجوية  

قسم التحقيق فى  
الحوادث ومنع وقوعها  

قسم المطارات والطرق  
الجوية والمساعدات األرضية  

وحدة  
الرسومات  

وحدة  
معلومات الطيران 

قسم معلومات 
وخرائط الطيران 

قسم
طب الطيران 

نائــب   
المدير 

ادارة
المالحة الجوية 

قسم
السياسات االقتصادية 

قسم
االحصاء  

قسم التنبؤ 
والتخطيط االقتصادى 

قسم ادارة المطارات  
وتسهيالت الطريق 

قسم
التمويل المشترك 

وحدة البيئة 

نائــب   
المديــر 

وحدة الدعم  

وحدة التطوير  

وحدة المساعدة  
والمراقبة      

قسم
أمن الطيران  

قسم
التسهيالت    

فرع أمن الطيران  
والتسهيالت   

ادارة
النقل الجوى 

قسم العمليات الميدانية  
أوروبا والشرق األوسط  

قسم العمليات الميدانية  
أفريقيا  

قسم العمليات الميدانية  
األمريكتان  

قسم العمليات الميدانية  
آسيا والمحيط الهادئ  

وحدة  
المنح التدريبية 

قسم اعداد 
المشروعات  

وحدة التوظيف 
لميدانى     ا

وحدة ادارة 
الموظفين الميدانيين 

قسم شؤون 
الموظفين الميدانيين 

وحدة  
لمشتريات   ا

وحدة الدعم الفنى  
للمشتريات 

قسم المشتريات 
الميدانية     

قسم مشتريات 
البرنامج العادي 

نائب   
المديــر 

وحدة الميزانية 
لبرنامجية    ا

ادارة
التعاون الفنى 

وحدة الضمان 
االجتماعي والرعاية 

قسم خدمات 
شؤون الموظفين 

قسم التوظيف 
والمالك والدراسات 

فرع 
شؤون الموظفين  

وحدة الخدمات 
العامة   

قسم المؤتمرات 
والخدمات المكتبية 

وحدة السجالت 
واالتصاالت  

وحدة بيع 
المطبوعات  

وحدة التوزيع 
الداخلى   

وحدة التوزيع 
الخارجى 

قسم التسجيل 
والتوزيع والبيــع 

قسم تكنولوجيا 
المعلومات واالتصال  

سكرتارية الجمعية العمومية  
والمجلس  

لشبكة   ا
والمكتبة والمحفوظات 

وحدة  
التحرير 

قسم اللغة 
االنجليزية والنشر 

وحدة  
التحرير 

وحدة معالجة 
النصوص   

لقسم   ا
الفرنسى  

وحدة  
التحرير 

وحدة معالجة 
النصوص   

لقسم   ا
االسبانى 

وحدة  
التحرير 

وحدة معالجة 
النصوص   

لقسم   ا
الروسى 

وحدة  
التحرير 

وحدة معالجة 
النصوص   

لقسم   ا
العربى 

لقسم   ا
الصينى  

قسم الترجمة 
لفورية    ا

قسم المصطلحات 
والمراجع والوثائق 

مراقبة   
الوثائق 

وحدة  
االنتاج  

وحدة  
الجمع  

وحدة  
التوضيب  

قســـم
الطباعـــة  

فرع 
اللغات والنشر 

ادارة
الشؤون االدارية والخدمات  

االدارة
القانونية      

قســم
الحسابات 

قسم
الخدمات المالية 

مكتـــب 
الشؤون االقليمية 

فرع 
الشؤون المالية 

مكتب العالقات الخارجية  
واالعالم 

مكتب تقييم البرامج والتدقيق   
والمراجعة االدارية 

مكتب آسيا والمحيط الهادئ   
بانكوك

مكتب أفريقيا الشرقية والجنوبية   
نيروبى

مكتب أوروبا وشمال االطلنطى   
باريس

مكتب الشرق األوسط  
القاهرة   

مكتب أمريكا الشمالية والوسطى   
المكسيك      - والكاريبى  

مكتب أمريكا الجنوبية  
ليما 

مكتب أفريقيا الغربية والوسطى   
داكار  

مكتب  
األمين العام 
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  قتصاد العالمياال — نيالثاالفصل 

وتقدم . ٢٠٠٤ سنةيتضمن هذا الفصل موجزا لالتجاهات والتطورات الرئيسية في مجال الطيران المدني وأعمال االيكاو في 
  . احصاءات تفصيلية عن المعلومات المذكورة في هذا الفصل١٣جداول المرفق 

  التطورات االقتصادية العالمية واالقليمية -١

 يف ٥,١بنسبة متوسطها  معدل الناتج المحلي االجمالي حيث بلغ نمو ٢٠٠٤سنة االقتصاد العالمي في انتعاش  داداز
 وقد أسهم ازدياد االنتاج ). ١رقم الشكل  (ة السابقسنةنقطة مئوية أكثر من الوهذا معناه المائة بالقيمة الحقيقية، 

 القطاع الخاص وعوامل أخرى في دفع هذا النمو، في حين أسهم مية واالستهالك فيوتدفقات التجارة العالالصناعي 
وحققت البلدان الصناعية .  ٢٠٠٤في اضعاف االقتصاد في النصف الثاني من سنة االرتفاع الحاد في أسعار النفط 

 في المائة، وهذه نسبة أعلى بكثير من النسبة التي تحققت في ٣,٤نموا في الناتج المحلي االجمالي بمعدل 
  . في المائة، أي بأكثر من نقطة مئوية عن السنة السابقة٤,٢ونما اقتصاد أمريكا الشمالية بنسبة .  ٢٠٠٣ ةسن

 في المائة ٧,٢بلغ نمو الناتج المحلي االجمالي في البلدان النامية بفضل التوسع السريع المستمر في األسواق الناشئة، 
فقد حقق االقتصاد .   ولكنها تتضمن تفاوتات اقليمية ملحوظةي،اجماال، وهذه نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالم

أما  . ةالسابقثباتا أكثر من السنة  وأظهر ، الناتج المحلي االجماليمن حيث في المائة ٥,١قدرها زيادة األفريقي 
محيط الهادئ، فقد هو اقليم آسيا والأال و االقتصاد العالمي، منر نصيب ث بأكيستأثرليم الذي تصاد التراكمي لالقاالق
  البلدان النامية في آسيا والمحيط الهادئ اسهاما ملحوظا فيتوأسهم . ٢٠٠٤ سنةفي تقريبا  في المائة ٦,٥بنسبة نما 

نمو ملحوظ في الناتج ، وحدث في الصين وحدها  في المائة٨,٢ المحلي االجمالي بلغ هاناتجهذه النسبة ألن نمو 
 حديثا تي أصبحت صناعية آسيا الالناتج المحلي االجمالي في دولنمو بلغ و.  مائة في ال٩,٥قدره المحلي االجمالي 

الطلب الداخلي ونمو أساسا الى انتعاش يعزى السنة السابقة، وهو تحسن ببما أظهر تحسنا بالمقارنة في المائة،  ٥,٥
أستراليا ونيوزيلندا اقتصادات سجلت  في المائة، في حين ٢,٦ليابان بنسبة لالناتج المحلي االجمالي ونما .  الصادرات
  .في المائة على التوالي ٥,٠ و٣,٢نموا قدره 

العملة األوروبية منطقة أسهمت ، وةفي المائ ٣,٢ متوسطهالناتج المحلي االجمالي في ا حقق االقليم األوروبي نمو
 لكن هذا النمو ظل متواضعا . ٢٠٠٣في المائة في هذا النمو، وذلك يشكل تحسنا ملحوظا بالنسبة لسنة  ٢,٥بنسبة 

 في المائة، ٦,١وبا الوسطى والشرقية بلدان أوراقتصادات وبلغ النمو في .  ألنه يتوقف بشدة على الطلب الخارجي
  .في المائة ٨,٢ متوسطها منولث الدول المستقلة بنسبةوبلدان كاقتصادات في في حين نما الناتج المحلي االجمالي 

، ٢٠٠٤  في المائة في سنة٥,٧حتى ازداد بنسبة تعش ينقليم أمريكا الالتينية والكاريبي  النمو االقتصادي في اظل
وكانت أهم عوامل هذا االنتعاش الزيادة التدريجية في .  ٢٠٠٣ نقاط مئوية أعلى من سنة ٣  أكثر منوهذا معناه
  .الطلب الداخليازدياد والصادرات 
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أي  في المائة، ٥,٥ نحواقتصاد اقليم الشرق األوسط ب، نما ٢٠٠٤نة بعد أن بلغ انتاج النفط مستويات القدرة في س
  .وازدياد أسعارهالنفط الى ازدياد انتاج يعزى  عندما كان التوسع ٢٠٠٣ أقل من سنة  في المائة٠,٣بمعدل 

  .٢٠٠٤ في المائة في سنة ٩,٩يقدر أن حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات قد نما بنحو 

نحو عالمية أن السياحة الوتقدر منظمة .   في المائة تقديريا١٠ بنحو ٢٠٠٤السياح الوافدين في سنة ازداد عدد 
 مليون على ما كان عليه ٦٩، وهذا العدد يربو بنحو ٢٠٠٤  سنةمليون سائح قد سافروا الى بلدان أجنبية في ٧٦٠

وفي )  في المائة٢٩(ي آسيا والمحيط الهادئ وكان النمو كبيرا بصورة خاصة ف  ).٢ الشكلانظر  (في السنة السابقة
)  في المائة٧(وفي أفريقيا )  في المائة١٠(وكان النمو أقل حجما في األمريكتين ، ) في المائة٢٠(الشرق األوسط 

  ). في المائة٤(وفي أوروبا 

   الحركة الجوية-٢

  العمليات المنتظمة

البالغ التابعة للدول المتعاقدة لدى االيكاو شغلتها شركات الطيران لحركة الجوية المنتظمة التي الحجم الكلي لوصل 
وازدادت الحركة االجمالية .  عة مليون طن من البضا٣٨ نحو مليون راكب و١ ٨٩٠ دولة الى حوالي ١٨٨ عددها

األطنان  نت، وكا٢٠٠٣ سنة لى في المائة ع١٣للركاب والبضائع والبريد، مقيسة بالطن الكيلومتري المنقول، بنحو 
تعبر هذه الزيادة القوية نسبيا في و ). ٢ و١ن يالجدولانظر  ( في المائة١٤المنقولة دوليا قد ازدادت بنحو الكيلومترية 

طائرات شركات طيران آسيا والمحيط الهادئ، بعد أن كانت قد ب عن انتعاش الحركة ٢٠٠٤الحركة الجوية في سنة 
يبين .  في ذلك االقليم) سارس( انتشار متالزمة التنفس الحادة الشديدة  لتأثيرات سلبية بسبب٢٠٠٣تعرضت في سنة 

  .٢٠٠٤ وسنة ١٩٩٥ات ما بين سنة تجاهال ا٣ الشكل
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  السنة
   تطور الناتج المحلي االجمالي العالمي باألسعار الثابتة– ١الشكل 

  ٢٠٠٤-١٩٩٥التغيرات من سنة الى أخرى، 
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لتغ

ة ا
سب

ن
 

  السنة

  حاصالت السياحة الدولية وعدد السائحين الدوليين القادمين – ٢الشكل 
  ٢٠٠٤-١٩٩٥ بالدوالرات األمريكية،
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 ). ٤ الشكلانظر (أقل من التغير الذي طرأ على الحركة الجوية  ٢٠٠٤ سنةالعامة في زيادة في القدرة  التكان
، في في المائة ٧٣ازداد الى ) الداخلية والدولية(طوط المنتظمة على جميع الخل الركاب حمل اممتوسط علذلك فان و

  ).٣ الجدولانظر  ( في المائة٦٢حين ازداد عامل الحمولة بالوزن الى 

 )الركاب والبضائع والبريد(جمالي في المائة في حجم الحركة اال ٣٢حدث تغير قدره االقليمي، بالنظر الى الوضع 
في المائة، وشركات  ٢٩فقد حققت آسيا والمحيط الهادئ  أما شركات طيران . اعلى الخطوط الجوية لشمال أمريك

طيران أمريكا الالتينية والكاريبي وشركات ، في المائة ٥الشرق األوسط شركات في المائة، و ٢٧ وروبيةالطيران األ
  ).٤الجدول (في المائة  ٢ اأفريقيفي المائة، وشركات طيران  ٤

والصين لمانيا أالواليات المتحدة وشركات طيران أن ) ٦ و٥ ينالجدولانظر  (لدولبعض المعلومات عن بينت ا
 حوالي ٢٠٠٤حققت في سنة  )باستثناء الحركة من اقليم هونغ كونغ االداري الخاص واقليم ماكاو االداري الخاص(

في  ٥وفي المائة  ٣٢,٥حوالي (في المائة من الحجم الكلي للركاب والبضائع والبريد على الخطوط المنتظمة  ٤٢
، فقد نقلت شركات طيران الواليات المتحدة وألمانيا والمملكة  وحدهاأما على الخطوط الدولية . )على التواليالمائة 

  .) في المائة على التوالي٧و في المائة ١٦,٨حوالي  (من الحركة الجوية الكلية في المائة ٣١المتحدة 

  العمليات التجارية غير المنتظمة

 في سنة ازدادتتكون حركة الخطوط الجوية الدولية غير المنتظمة مقيسة بالراكب الكيلومتري قد المقدر أن من 
الجوية الدولية الى حركة الركاب غير المنتظمة ، وظلت نسبة الخطوط ٢٠٠٣ في المائة عن سنة ٩ بنحو ٢٠٠٤
الداخلية غير المنتظمة  الطائراتعلى ركاب النقل وتمثل حركة  ). ٧  والجدول٥الشكل انظر ( في المائة ١٢حوالي 
 في المائة من حركة الركاب ١وحوالي جميعها، المنتظمة غير على الخطوط من حركة الركاب  في المائة ٧حوالي 

  . في جميع أنحاء العالمعلى الطيران الداخلي

  السنة
   حركة النقل المنتظم– ٣الشكل 

  ٢٠٠٤-١٩٩٥ األطنان الكيلومترية المنقولة،

  دولي
  داخلي
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  عمليات المطارات
). ٨الجدول (لتقديرات األولية ن راكب وفقا ل مليو١١٢٤نحو مع  ٢٠٠٤ سنة مطارا في العالم في ٢٥أكبر تعامل 

 مطارا منها ١٦(التجاري النقل الجوي  مليون من تحركات ١١ ٧٠٨مع نحو هذه المطارات تعاملت  في نفس السنةو
  .)في آسيامطارات  ٣ مطارات في أوروبا و٦في أمريكا الشمالية، و

   المالية-٣

  شركات الطیران

 تشغيلية أرباحقد حققت في مجملها  أن شركات الطيران المنتظم في العالم على ٢٠٠٤سنة التقديرات األولية لتدل 
  ).٦ والشكل ٩الجدول انظر  (شغيلية التالخسارةن م متتالية ثالث سنواتبعد 

 في ١مليون دوالر ٣٧٤ ٣٠٠لدول المتعاقدة لدى االيكاو ة في االمنتظمالخطوط تشغيل تقدر مبدئيا ايرادات 
خسارة تشغيلية أسفر عن مليون دوالر، مما  ٣٧٠ ٨٠٠هذه الشركات ل يةتشغيلالمصروفات نت الكا، و٢٠٠٤ سنة

  .٢٠٠٣ سنة في المائة في ٠,٥ قدرهاخسارة تشغيلية حدثت هذا بعد أن  .  في المائة من ايرادات التشغيل٠,٩قدرها 

 سنت في ٧٦,١بنحو  الى ما يقدر ٢٠٠٣سنة سنت في  ٧٣,٧كيلومتري من الطن  مقيسة بالايرادات التشغيلازدادت 
  . تقديرياسنت ٧٥,٤ سنت الى ٧٤,١ التشغيل من ، في حين ازدادت مصروفات٢٠٠٤سنة 

                                                             
  .جميع المبالغ المذكورة في هذا الفصل محسوبة بالدوالرات األمريكية  -١

  السنة

  النتائج المالية – ٦الشكل 
  ٢٠٠٤-١٩٩٥ ،الخطوط المنتظمة

وية
لمئ

ة ا
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  السنة
   حركة النقل الدولي غير المنتظم– ٥الشكل 
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  المطارات وخدمات المالحة الجوية
، وكان من بين ٢٠٠٤بصعوبات مالية في سنة مطارات ، مرت بعض الالحركة الجويةبالرغم من النمو الكبير في 
فقد أصبح على المطارات أن تتحمل اآلن التكاليف العالية لتنفيذ .  ر األمن الجديدة المكثفةعوامل هذه الصعوبات تدابي

وخفضت مطارات كثيرة األماكن المتاحة لألنشطة التجارية بسبب التدابير األمنية المفروضة .  المعززةاألمن تدابير 
ا في مرتبة ائتمانها بعد أن تأكدت وشهدت مطارات أخرى انخفاض.  على تصميم محطات الركاب وتدفقات الركاب

  .األسواق من أن استثمارات المطارات تنطوي على مخاطر هبوط االيرادات، مثلها مثل أي أعمال أخرى تجارية

وفي هذه األثناء أدى التوسع السريع في ظهور شركات النقل الرخيص، وال سيما في أوروبا وآسيا، الى ضغوط على 
وهكذا بدأت المطارات تكتشف ضرورة توخي المرونة الشباع االحتياجات .  ليل رسومهالزيادة سعتها وتقالمطارات 

على مدى الحركة الجوية وبالرغم من االنخفاض المؤقت في .  الواعية بالتكاليفمن المنتفعين الالزمة لهذه الفئة 
وادة، وتطورت أساليب تمويل هذه السنوات السابقة، استمر بناء السعة الجديدة كما استمر التوسع في المطارات بال ه

  .اآلن مثال، كلما أمكن، على تحقيق ايرادات ذاتية من األنشطة التجاريةوأصبح التركيز يزداد .  المشاريع

يعود الى ما كان عليه في السابق، تحسنت األوضاع المالية لمقدمي خدمات الطائرات واآلن وقد أصبح عدد تحركات 
، وال سيما مقدمي الخدمات الذين بدأوا يطبقون تدابير توفير التكاليف بالتعاون مع ٢٠٠٤في سنة المالحة الجوية 

  .غيرهم من مقدمي الخدمات

   التطورات التجارية-٤

  المالحة الجويةالمطارات وخدمات 
والتسويق التجاري للمطارات ترتفع من جديد، صخصة ، عادت اجراءات الخ٢٠٠١بعد التباطؤ الذي حدث منذ سنة 

واآلن أصبحت .  من جديدالحركة الجوية وذلك بفضل نمو سيما في آسيا وفي أوروبا وفي أمريكا الالتينية،  وال
بالسيطرة والملكية الكاملة أو (مشغال من جانب القطاع الخاص و مملوكا للقطاع الخاص إمامعظم المطارات الدولية 
بأقلية الملكية، والتعاقد على االدارة، واالمتيازات (اع الخاص  لها عالقة بمشاركة القطوإما، )بأغلبية الملكية والسيطرة
وان اهتمام المستثمرين من القطاع   .، أو مشغلة بوصفها هيئات تجارية من القطاع العام)وااليجارات وما الى ذلك

  .الخاص بأكثر المطارات ربحا سوف يؤثر على امكانية المزيد من خصخصة المطارات في جميع أنحاء العالم

 يظهر، وبدأ االتجاه صوب نظام عالمي للمالحة الجوية، يبدو  الجويةدارة الحركةالتشغيلي المفهوم الواآلن وقد بدأ 
يتجه الى التعاون الدولي أكثر مما يتجه الى المالحة الجوية أن التركيز الذي حدث مؤخرا على تقديم خدمات 

ثة أساسا حول توثيق التعاون بين مقدمي الخدمات على ودارت األنشطة الحدي.  على المستوى الوطنيخصخصة ال
ن هناك اغير .  المستوى االقليمي حتى يتسنى تنفيذ معايير التنسيق العالمي وتحسين فاعلية التكاليف وارتياح العمالء

  . وال سيما في داخل أوروبااستمرت من جديدخدمات المالحة الجوية أدلة على أن خصخصة مقدمي 
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  قلشركات الن
قدم  ٢٠٠٤في نهاية عام أن شركات الطيران متعددة األطراف، يقدر مواعيد ة في أدلة نشورلى أساس الجداول المع

ناقال  ٩٢منهم (داخلية الأو /دولية والمنتظمة خدمات نقل الركاب على الخطوط ال في العالم اجوي ناقال ٨١٢حوالي 
عة  البضاخطوط ناقال ال يشغلون اال ٨٨، ونحو )فوخطوط البضاعة الصرنتظمة الم جويا يشغلون خطوط الركاب

ناقال في  ٨٩٠ ناقل، مقابل ٩٠٠نحو  ب٢٠٠٤ويقدر العدد الكلي للناقلين الجويين في سنة .  المنتظمةالصرف 
  .٢٠٠٣ سنة

  الطائرات
، ي المائة ف٣٢قد ازداد بنحو التجاري النقل الجوي العاملة في الطائرات  كان عدد ٢٠٠٤ وسنة ١٩٩٥فيما بين سنة 

عن المرخصة باستثناء الطائرات التي تقل كتلتها االقالعية (طائرة  ٢١ ٩٤٣ ثم أصبح ، طائرة١٦ ٥٨٦ كان فقد
حيث ارتفع  في المائة، ٣٣ازداد عدد الطائرات التوربينية النفاثة بنحو المجاميع ن هذه  ضمومن ). كيلوجرام ٩ ٠٠٠

  ).١٠  والجدول٧الشكل انظر (ى مدى نفس الفترة  طائرة عل١٧ ٨٩٥ طائرة الى ١٣ ٤٣٤عددها من 

مقابل (طائرة  ٩١٤ وتم تسليم )٢٠٠٣ سنةطائرة في  ٨٦١مقابل ( طائرات نفاثة ٩٠٨تسليم  ٢٠٠٤طلب في سنة 
قد وصل  ٢٠٠٤سنة نهاية  وكان عدد الطائرات المطلوبة والتي لم يتم تسليمها في . )٢٠٠٣ طائرة في سنة ٩١٧
  .٢٠٠٣سنة في نهاية ة  طائر٣ ٢٧٢ابل  طائرة مق٣ ٢٥٨الى 

في  ليونم ٦٥حوالي ات الطائرات النفاثة من كبار منتجي الطائرات يطلبالناجمة عن  االلتزامات المالية بلغت قيمة
  .٢٠٠٤ سنة

 طائرة في غضون ٥٤تسليم ، وتم  طائرة٥١الى  ٢٠٠٤طلوبة في سنة المالتوربينية عدد الطائرات المروحية  وصل
  .سنةالهذه 

  مكبسية توربينية مروحية  بينية نفاثةرتو

  السنة

   مجموع أسطول النقل الجوي التجاري– ٧لشكل ا
٢٠٠٤-١٩٩٥  

ات
ائر

الط
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  ٢٠٠٤ سنة في حسب طرازهاصفقات الطائرات أهم 
 المتبقيةالطائرات  الطائرات  تسليم الطلباتعدد  طائرةطراز ال

  ٥٢٠  ١٠١  ١٨٠  ٣٢٠ايرباص 
  ٧٧٤  ٢٠٢  ١٤٧  ٧٣٧بوينغ 

  ٤٠٠  ١٣٤  ١٣٢  امبراير 
  ٢٢٩  ١٧٥  ١٣٠  ندير اك

  ٣٧٦  ٨٦  ٦٧  ٣١٩ايرباص 

  

  يقتصاد التنظيم اال-٥

واستمرارا لالتجاه .   خالل العام دولة٦٠قد أبرم أو عدل في للخطوط الجوية اتفاقا ثنائيا  ٧٦ير عن أن أفادت التقار
الترتيبات التنظيمية التي  في المائة من هذه االتفاقات والتعديالت يخص نوعا ما من ٧٠السابق كان أكثر من 

 بلدا، ونصت هذه االتفاقات على حق دخول ١٣ بينعقد " حةأجواء مفتو " اتفاق١١فهناك مثال .  التحرر منها تم
األسواق بال قيد وال شرط على التسميات وحقوق الطرق الجوية والسعة وتواتر الرحالت الجوية وتقاسم الرموز 

) الماضيةثالث  اتفاقا في السنوات ال٢٠مقابل ( اتفاق أجواء مفتوحة قد عقد ١٠٠وبحلول ديسمبر كان .  والتعريفات
  . ناميةابلدان اتفاقا من هذا القبيل يخص ٦٥وكان .  دولة ٧٨بين 

 اتحديصديا لتنافس وتلبيئة مزدادة التة لتلبيأنشطة تحرير النقل الجوي على المستوى االقليمي أيضا استمرت 
دخول  توسيع حق وهالنقل الجوي لتحرير متعددة األطراف أو /بات االقليمية ولترتيالهدف الرئيسي لكان و . التحرير

من اتفاقا  ١١ هناك على األقل ديسمبر، كان  وبحلول. تحسين الخدمات فيما بين الدول األعضاء المعنيةوألسواق ا
وقعت  : ذكر ومنهات تطورات اقليمية جديرة بالحدثالسنة، في أثناء و . الترتيبات المحتملة األخرىغير هذا القبيل 

ووقعت في   األطراف للتحرير التام لخطوط البضاعة الصرفمتعددق في فبراير االتفاي وسنغافورة وتايلند ابرون
 أمام الدول األعضاء ان مفتوحان االتفاقن، وهذالتحرير الخدمات الجوية للركابمتعدد األطراف ق ديسمبر االتفا

 دول أعضاء في هذه الرابطة في نوفمبر على التعجيل بتكامل ١٠واتفقت األخرى في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، 
 أولوية في هذا القطاع، تهدف الى انشاء االتحاد االقتصادي ١١طوط الجوية باعتبار ذلك أحد األولويات ضمن الخ

بين الدول األعضاء النقل الجوي وفتح باب التوقيع على اتفاق .  ٢٠٢٠ألمم جنوب شرق آسيا في موعد أقصاه سنة 
 االتحاد وتوسع.   دول أعضاء٧ليه حتى اآلن والدول المنتسبة في رابطة دول الكاريبي في فبراير، ووقعت ع

دول من  ١٠ دولة بعد انضمام ٢٥ دولة الى ١٥في عدد أعضائه في مايو، حيث انتقل هذا العدد من األوروبي 
  .أوروبا الوسطى والشرقية والجنوبية

ذين يتعرضون قاعدة لحماية حقوق الركاب الجويين البصفة رسمية  مجلس االتحاد األوروبي في فبراير، اعتمد
 قاعدة أخرى لتمديد نطاق سلطة اعتمدلرفض صعودهم على الطائرة أو الغاء رحالتهم أو تأخيرها لمدة طويلة، كما 

قانون المنافسة في المفوضية األوروبية لتشمل عقد االتفاقات بين االتحاد األوروبي وشركات الطيران المنتمية الى 
لمجلس األوروبي في مارس قاعدة بشأن حماية شركات الطيران في االتحاد  ااعتمدو.  بلدان من خارج هذا االتحاد

  .األوروبي من الدعم الذي تحصل عليه شركات الطيران في خارج هذا االتحاد ومن ممارسات التسعير االفتراسي
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ك نتيجة وذلاالتحاد األوروبي، مع بلدان من خارج جوية طوط خ مفاوضات لعقد اتفاقات  األوروبيةأجرت المفوضية
وأصبحت صالحيات المفوضية .  ٢٠٠٣ في يونيو األوروبيلتفويضها صالحيات التفاوض من جانب مجلس االتحاد 

االتحاد  فيعضاء الدول األبالنيابة عن جميع الواليات المتحدة هي التفاوض على اتفاقات الخطوط الجوية مع 
تتمتع المفوضية بتفويض يسمى بالتفويض األفقي ، وذلك من أجل انشاء منطقة طيران مفتوحة، كما األوروبي

على تبديل بعض أحكام معينة في االتفاقات الراهنة والتي أعلن أنها االتحاد األوروبي للتفاوض مع بلدان من خارج 
أن  وفي حين.  ٢٠٠٢ في نوفمبر األوروبيةمناهضة لقانون الجماعة األوروبية بموجب حكم أصدرته محكمة العدل 

 باألحرف األوروبية، عقدت المفوضية  الواليات المتحدةجارية معال تزال  حول منطقة الطيران المفتوحة المفاوضات
  هذا فضال عن أن المفوضية اقترحت في فبراير اطارا .األولى اتفاقات أفقية مع أذربيجان وشيلي وجورجيا ولبنان

االتحاد األوروبي وفي أبريل اعتمد مجلس .   وتركياللمفاوضات مع البلدان المجاورة مثل بلغاريا والمغرب ورومانيا
المعقودة بين الدول األعضاء وبلدان من الخطوط الجوية  بصفة رسمية قاعدة بشأن تنفيذ اتفاقات األوروبيوالبرلمان 

ثل حكم محكمة العدل تثماني دول أعضاء ألنها لم تمفي مقاضاة  المفوضية شرعتوفي يوليو .  خارج االتحاد
األجواء "أربع دول أعضاء أخرى ألنها وقعت اتفاقات في مقاضاة ، كما بدأت ٢٠٠٢ الصادر في سنة بيةاألورو
  .مع الواليات المتحدة" المفتوحة

لنقل الجوي على ضوء االتجاه العالمي في مجال افي سياساتها تعيد النظر على المستوى الوطني، بدأت عدة دول و
 على أساس خدمات النقل الجوي كليا أو جزئياتلتمس تحرير السياسات ذه  وبعض ه. التحرير من زيدالمنحو 

 وبدأت دول أخرى تستهدف تحرير أسواق . ين الثنائيجانب الشركاءمن لمطالبة بالمعاملة بالمثل  اانفرادي وبدون
في  ال الهند مثفقد سمحت.  الداخلية والسماح لمزيد من الناقلين الجويين بالطيران على الطرق الدوليةالنقل الجوي 

 داخلية يملكها القطاع الخاص بتشغيل خطوط دولية متجهة الى دول في رابطة التعاون االقليمي طيرانمارس لشركة 
  .لجنوب آسيا

شهدت السنة ازدياد التحالفات بين شركات الطيران، ومنها ثالثة تجمعات في تحالفات عالمية هي تجمع 
Star Allianceوتجمع ،oneworld ع ، وتجمSkyTeam  . أما التجمع الرابع الذي يسمىWings فقد استوعبه تجمع 

SkyTeam  في سبتمبر بعد أن انضمت شركةContinental Airlines وشركة KLM  وشركةNorthwest Airlines 
ت التوسع وارتفاع مستوى التوحيد من خالل التحالفات يجتذب اهتمام السلطاوظل .  رسميا الى هذا التحالف األخير

 (KLM) وافقت المفوضية األوروبية على اندماج عبر الحدود بين الطيران الفرنسي والشركة الهولنديةفقد .  التنظيمية
فقد اعتمدت الواليات المتحدة أما في .  في فبراير، واعتمدت اتفاق تحالف بين الطيران الفرنسية واليطاليا في أبريل

 American Airlinesانون مكافحة االحتكار لعقد تحالف بين وزارة النقل في أبريل اعطاء الحصانة من ق
وفي اقليم المحيط الهادئ رفضت محكمة نيوزيلندا العليا في سبتمبر اتفاق التحالف عبر .  SN Brussels Airlinesو
ورفضت محكمة المنافسة ،  كان معروضا على االستئنافمانيا بين شركة كوانتاس وشركة طيران نيوزيلندازت

 من اللجنة األسترالية للمنافسة وحقوق المستهلكين وهو قرار يقضي ٢٠٠٣في أكتوبر قرارا صدر في عام ترالية األس
  .برفض التحالف المقترح

وزيع المنتجات من حيث ت والسفر الطيران شركات  صناعاتىيزداد عل تأثير تكنولوجيا التجارة االلكترونية أخذ
طريق وكالء السفر، زالت تجري عن ما مبيعات تذاكر شركات الطيران معظمالرغم من أن بو . يةالتنظيمالشؤون و

فيها استخدام االنترنت وبطاقات زداد التي يالتذاكر الكترونيا ازديادا كبيرا وال سيما في البلدان مبيعات ازداد عدد 
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 خالل مواقع هذه الشركات الخط االلكتروني منالتذاكر أساسا على شركات النقل الرخيص تباع وبالنسبة ل . االئتمان
 الى تمكين االنترنتعلى المباشر البائعين والمستهلكين للشراء أدى استخدام قد و .  العالميةاالنترنتعلى شبكة 

نظم بحجز ال ورسوم ءالوال سيما تخفيض عموالت الوككبيرا، شركات الطيران من تخفيض تكاليف التوزيع تخفيضا 
 على األوروبيةعكفت كندا والمفوضية تغيرات في توزيع منتجات شركات الطيران، لهذه اولمعالجة  . الحجز اآللي

نظم الحجز  قواعد عظمألغت وزارة النقل مالواليات المتحدة وفي .   الراهنةالحجز اآللياعادة النظر في قواعد نظم 
  . في يناير وألغت بقية القواعد في يوليواآللي

عاني من الوطنية التي ت طيرانالشركات الى أشكال مختلفة كومية في المعونات الحتقديم كثيرة  دول صلتوا
 مليون دوالر ناميبي الى شركة طيران ناميبيا وبذلك ٣٦٦ناميبيا أن تعطي حكومة فقد قررت مثال .  صعوبات مالية

في أبريل وقدمت حكومة ترينيداد وتوباغو .  ١٩٩٩ليون دوالر ناميبي منذ سنة م ١,٨أصبح مجموع هذه المعونات 
 مليون دوالر لسد ديون رأس المال الى شركة ٣٠ودوالر أمريكي  ماليين ١٠مبلغا نقديا طارئا قدره 

BWIA West Indies Airways وضمانة ضد الديون دوالر أمريكي  مليون ٣٨، التي كانت قد حصلت من قبل على
 مليون يورو الى شركة اليطاليا، والتي ٤٠٠وفي مايو قررت حكومة ايطاليا تقديم سلفة قدرها .  ٢٠٠٢منذ سنة 

ة على قرض لصالح شركة األوروبيوفي يوليو وافقت المفوضية .  ٢٠٠٢أسهمت الحكومة في رأسمالها في سنة 
وباالضافة الى المعونة التي تقدم الزالة ديون شركات الطيران الوطنية، قدمت .  اليطاليا بشرط تجديد هيكلها
تخفيض رسوم الهبوط، على نطاق واسع وال سيما في المطارات المحلية ومن جانب مساعدات غير مباشرة، مثل 

  أما المفوضية األوروبية فقد قررت في فبراير .الحكومات االقليمية التي ترغب في اجتذاب شركات النقل الرخيص
االتحاد  عارضا مع قواعداعتبر متالبلجيكية االقليمية من السلطات  Ryanairأن جزءا من المعونة التي تلقتها شركة 

  . بالتالي ردهوينبغي الخاصة بالمساعدات المقدمة من الدول والمضادة للمنافسة األوروبي 

   حوادث الطائرات-٦

 أفعال التدخل غير المشروعالمذكورة تحت هذا العنوان الوقائع التي أسفرت عنها أعمال الطائرات تشمل حوادث 
  .٧والواردة في القسم 

   المنتظمةالعمليات
المنتظمة على الخطوط الجوية ركاب ال بين وفياتالتي أسفرت عن الطائرات المعلومات األولية عن حوادث تبين من 

، وتعلقت بطائرات ركابال أسفرت عن وفيات في ٢٠٠٤ حوادث للطائرات في سنة ٩وقوع في جميع أنحاء العالم 
هذا مقابل  . بارك ٢٠٣وكان عدد وفيات الركاب  .  كيلوجراما٢٢٥٠ على االقالعية المرخصة تهاكتلزادت 

 ٢٠٠٤ وسنة ٢٠٠٣وفيما بين سنة  . ٢)١١انظر الجدول  (٢٠٠٣وفاة بين الركاب في سنة  ٤٦٦و مميتة ادثوح ٧
انخفض وفيات الركاب لكل مائة مليون راكب كيلومتري فان عدد التالي بوازديادا ملحوظا الحركة الجوية ازدادت 

المميتة لكل مائة مليون كيلومتر الجوية حوادث ال عدد وبقي . ٢٠٠٤ في سنة ٠,٠١ الى ٢٠٠٣ ةسن في ٠,٠٢من 
                                                             

 . راكبا لطائرة كانت تشغل في السابق في عمليات غير منتظمة ثم شغلت في رحلة منتظمة١٣٣حادث انطوي على وفاة  -٢
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 الى ٢٠٠٣في سنة  ٠,٠٣ منالمميتة لكل مائة ألف عملية هبوط جوية الحوادث  عدد الزداد كما ا،٠,٠٣ علىطيران 
 ).٨الشكل انظر  (٢٠٠٤ في سنة ٠,٠٤

 فيف . المنتظمةالركاب خطوط على  المشغلةطائرات الختلف طرز لما امالجوية مختلفة تممستويات السالمة كانت 
لحركة المنتظمة اجم اجمالي ح في المائة من ٩٨أكثر من استأثرت ب، التي  مثالعمليات الطائرات التوربينية النفاثة

عمليات ما في أ راكبا، ١٠٢مات فيها  ٢٠٠٤ سنة حوادث في ٣كانت هناك ، )كب الكيلومتري المنقولبالرامقيسة (
  في المائة من حجم الحركة المنتظمة٢أقل من  فقد استأثرت ب المحركات المكبسيةذاتالطائرات التوربينية المروحية 

الطائرات التوربينية النفاثة كان أقل وفيات لعمليات معدل ال ولذلك فان .  راكبا١٠١  حوادث مات فيها٥ووقعت لها 
  .ة الطائرات المروحيحوادثبكثير من 

  العمليات التجارية غير المنتظمة
العمليات التجارية غير المنتظمة الرحالت غير المنتظمة التي تشغلها شركات الطيران المنتظم، وجميع رحالت تشمل 

مة عن سالبيانات المتاحة لاليكاو وتدل ال . ة غير المنتظمللخطوط ونتجاريال المستثمرونشغلها يالنقل الجوي التي 
وانطوت هذه مشغلة في خطوط غير منتظمة  وقع لطائرات احادث ١٨غير المنتظمة على أن لركاب انقل عمليات 

 أكثر من الطائرات لهذه  االقالعية القصوى المرخصةةتل الكوكانتالحوادث على وفيات بين الركاب، 
، )نها ركابكان على متعة الصرف وبضاالخطوط منها طائرتان مشغلتان على  (٢٠٠٤سنة كيلوجراما في  ٢٢٥٠
قتيال  ٢١٧ مقابل ٢٠٠٤سنة ب في ا رك٢٠٧الى مقتل هذه الحوادث أدت و . ٢٠٠٣سنة  حادثة في ٢٥ مقابل هذا
  .٢٠٠٣سنة في 

 سواء ، كيلوجرام٩٠٠٠على المرخصة كتلتها االقالعية القصوى ربو طائرات تالمشغلة بأما العمليات غير المنتظمة 
 راكبا في ١٦١مات فيها حوادث  ٦ لها غير منتظم، فقد وقعطيران ت شركاأو  شركات طيران منتظمتشغلها كانت 
  .٢٠٠٤ سنة

  أفعال التدخل غير المشروع  -٧

غير واحد استيالء اشتملت هذه األفعال على و . فعال من أفعال التدخل غير المشروع ١٦وقع في أثناء السنة 
 عمليات تخريب ٣على التجهيزات، وجوم لله اولتينمح على تجهيزات، ونيت محاوالت استيالء، وهجم٤ و،مشروع

أفعال  ٣تخريب، ومحاولة واحدة لل، و شخصا٩٠ومقتل أسفرت اثنتان منها عن تدمير الطائرة بالكامل وهي في الجو 
أدرجت هذه األفعال في االحصاءات السنوية للمساعدة على تحليل قد و ). ١٢ الجدول(لتدخل غير المشروع أخرى ل

  .)٩الشكل  ( والتطوراتاالتجاهات
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