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  المناقشة .٢
  

  سياسة وتنظيم النقل الجوي
   

لقد ُصمم برنامج سياسة وتنظيم النقل الجوي في منظمة الطيران المدني الدولي من أجل: أ)      ٢٫١
تخفيض التكاليف التي تتكبدھا الدولة في أداء مھامھا االقتصادية التنظيمية، ب) زيادة خيارات ومزايا 

لتجارية في السوق، ومن ثم، المستھلكين، جـ) تحسين االتصال الجوي، د) خلق المزيد من الفرص التنافسية ا
  المساھمة في التنمية االقتصادية المستدامة وتوسعة التجارة والسياحة.

   
وقد تبنت الجلسة الثامنة والثالثين لجمعية منظمة الطيران المدني الدولي خطة عمل لتنفيذ      ٢٫٢

ي العالمي السادس، مارس التوصيات التي اعتمدھا مؤتمر النقل الجوي العالمي السادس (مؤتمر النقل الجو
). وقد أُجريت أعمال المتابعة بمساعدة ھيئة تشريعات النقل الجوي (أيه تي آر بيه). وسوف يُعقد ٢٠١٣

  . ٢٠١٥سبتمبر  ٤إلى  ١االجتماع الثالث عشر للھيئة في مونتريال من 
  

برؤية طويلة المدى للتحرر الوصول للسوق وملكية شركات النقل الجوي والتحكم بھا. لقد بُعثت      ٢٫٢٫١
االقتصادي للدول من أجل المزيد من التشاور. كما تم بدء العمل على وضع االتفاقيات الدولية لتحرير 

  الوصول للسوق، وملكية شركات النقل الجوي والتحكم بھا، وخدمات الشحن الجوي.
   

ت المنافسة المنافسة العادلة. سوف تُعزز مسودة حول خالصة ممارسات وسياسا ٢٫٢٫٢
)www.icao.int/sustainability/documents/compendium_faircompetition/compendium.pdf(  بمساعدة

  ھيئة تشريعات النقل الجوي. 
  

األساسية لحماية المستھلك للدول لمزيد من التشاور.  المبادئحماية المستھلك. قد أُرسلت مسودة حول    ٢٫٢٫٣
األساسية لتقديم توجيه عال المستوى للدول حول المراحل الثالثة للعالقة بين  المبادئوتھدف ھذه 

  المسافر/المشغل.
   

حتى  ١٧ولي لمباحثة الخدمات الجوية من لقد ُعقد المؤتمر السابع لمنظمة الطيران المدني الد     ٢٫٣
في بالي، إندونيسيا. وقد حطمت المشاركة في الحدث المقاييس منذ انطالقه. حيث  ٢٠١٤من نوفمبر  ٢١

اجتماع ثنائي رسمي  ٥٥٠من أجرت  ھيدولة/ إقليم، ومجموعة إقليمية واحدة  ٧٨مبعوث من  ٤٤٢حضر 
اتفاق (بما فيھا العديد من االتفاقيات  ٥٠٠قيع أو البدء في نحو وغير رسمي. وقد أدت تلك االجتماعات إلى تو

المفتوحة) وتنسيق (كمذكرات التفاھم، وسجالت االجتماعات، أو المحاضر المتفق عليھا). وسوف يجري 
  . ٢٠١٥من أكتوبر  ٢٣إلى  ١٩االجتماع القادم للحدث في أنطاليا، بتركيا، من 

  
  إدارة البنية التحتية

   
يھدف برنامج إدارة البنية التحتية التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي لتعزيز وترويج      ٢٫٤

التنمية المستدامة للبنية التحتية لتوفير وتشغيل المطارات وخدمات المالحة الجوية. ويقدم البرنامج حلوالً 
لي الواقع على عاتق لآلتي: أ) تحسين القدرة التنظيمية واإلدارية للمزودين، ب) تخفيض العبء الما

الحكومات، جـ) حماية مصالح المستخدم، د) السماح بالمزايا المبكرة للتقنيات الجديدة، ھـ) تسھيل الحصول 
  على التمويل لالحتياجات االستثمارية طويلة المدى. 

  
وقد عالج االجتماع الثاني لمجموعة العمل متعددة التخصصات على التحديات االقتصادية      ٢٫٥
) مسائل تتعلق بتحديد أفضل MDWG-ASBU, Feb. 2015تبط بتنفيذ ترقية النظام الكلي للطيران (المر
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والقضايا التجارية، وتحليل الفوائد والتكاليف لتنفيذ ترقية النظام الكلي للطيران، وخطط  الممارسات التحفيزية،
منظمة الطيران المدني الدولي تمويل تنفيذه. وقد أوصي بأنه بينما ال يجب إجراء تغييرات على سياسات 

)، والتي تقدم بالفعل غطاًءا وافيًا للحوافز ٩٠٨٢المتعلقة "بنفقات المطارات وخدمات المالحة الجوية (مستند 
  المالية، فالبد من وضع سياسات جديدة للحوافز التشغيلية. 

  
) AEPمطارات (وسوف يراجع االجتماع المشترك الخامس بين ھيئة العلوم االقتصادية لل     ٢٫٦

 ٢١إلى  ١٩)، والذى سيعقد في مونتريال من ANSEPوھيئة العلوم االقتصادية لخدمات المالحة الجوية (
، التوصيات المقدمة من مجموعة العمل متعددة التخصصات على التحديات االقتصادية ٢٠١٥من مايو 

  المرتبط بتنفيذ ترقية النظام الكلي للطيران. 
  

  الطيرانبيانات وتحليل 
   

إن اتخاذ القرارات المستنيرة ھو األساس الذى تقوم عليه األعمال التجارية الناجحة. وفي      ٢٫٧
صناعة سريعة النمو كالطيران، يطالب المخططون والمستثمرون بأكثر البيانات شمولية، ودقة، وحداثة. 

ي الدولي بيانات طيران دقيقة وموثقة / إحصاءات الطيران التابع لمنظمة الطيران المدن ويقدم برنامج بيانات
ومتسقة للدول، والمنظمات الدولية، ومجال الطيران، والسياحة وأصحاب المصالح، والتي بمقدورھا: أ) أن 
تؤدي لتوقعات أفضل، ب) تتحكم في التكاليف واألخطار، جـ) تحسن التقييمات التجارية، د) تحسن معايير 

  تقييم األداء. 
  

) لوضع مجموعة واحدة ADAPلى قدم وساق في ھيئة تحليل وبيانات الطيران (إن العمل ع     ٢٫٨
من التوقعات المالحية المتوائمة طويلة المدى. كما تعمل منظمة الطيران المدني الدولي أيًضا على زيادة 

حليالت مساعيھا التعاونية مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى بحيث تتواءم البيانات والت
  التي تولدھا المنظمة وتصبح أكثر دقة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

  
كما يھدف برنامج العمل أيًضا إلى التأكد من إتاحة األدوات الضرورية للقياس، وتوقع      ٢٫٩

الجوانب المتنوعة لتنمية الطيران المدني للحد المسموح به. وسوف يصدر تكويد جديد لبيانات المنظمة 
)http://stats.icao.int وھو يقدم، من خالل بيئة ديناميكية ومصورة، كميات ضخمة ٢٠١٥) في أبريل ،

من البيانات اإلحصائية للنقل الجوي، والتي تم تجميعھا من الدول األعضاء. وتُمكن ھذه األداة الجديدة القائمة 
مستخدمين من التحديد السريع لألنماط واالتجاھات واالختالفات والتشابھات بين على السحابة اإللكترونية ال

  مجموعات البيانات وجعل التحليالت التنافسية (المقايسة) أكثر سھولة. 
  

) طريقة http:www4.icao.int/etoolsكما توفر أدوات التحليل التجاري المتنوعة أيًضا (     ٢٫١٠
صديقة للمستخدم للوصول لبيانات الطيران وتحليلھا وتصورھا في العديد من المناطق المتخصصة. فمثالً، 
تعرض أداة التخطيط المالحي الدولي مدى تطور مسارات المالحة الجوية بمرور الوقت، موضحة القدرة 

دمات الجوية العالمية بين حجم المالحة االتصالية التي أحدثھا النقل الجوي. وتقارن أداة تصور اتفاقيات الخ
  وأنواع اتفاقيات الخدمات الجوية على المستويين الثنائي والخاص بكل دولة. 

  
  صندوق النقل الجوي

   
)، http:www.icao.int/sustainability/pages/traf.aspx( يعمل صندوق النقل الجوي   ٢٫١١

، بمثابة آلية لجمع واستخدام المساھمات التطوعية من الدول وغيرھا من ٢٠١٤والذى تأسس في عام 
المتبرعين لدعم أنشطة منظمة الطيران المدني الدولي التي ال تغطيھا ميزانية البرنامج العادي بموجب الھدف 

  التنمية االقتصادية للنقل الجوي.  –االستراتيجي 
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نظمة الطيران المدني الدولي مشروعات محتملة تحت المساھمات التطوعية وقد تؤسس م     ٢٫١٢

لصندوق النقل الجوي، متضمنةً تحليل للتكلفة والفائدة له صلة بالقدرة االتصالية للنقل الجوي، ودراسات 
د اقتصادية قياسية حول آثار التحرر االقتصادي على المالحة، والمساعدة على اعتماد اتفاقية توحيد قواع

  ).١٩٩٩محددة للنقل الجوي الدولي (اتفاقية مونتريال 
   

ويتمثل إحدى المشروعات المحتملة األخرى في وضع خطة لتحسين الخدمات األساسية      ٢٫١٣
والقدرة االتصالية لمساعدة الدول على خلق المزيد من الفرص الوظيفية واالستثمارية في البيئة التجارية 

ع القرار لالستثمار في البنية التحتية للنقل الجوي، وبخاصة في البلدان األقل الحرة، وكدليل إرشادي لصنا
)، وليس فقط SIDS)، والبلدان الجزرية النامية (LLDCs)، والبلدان النامية غير الساحلية (LDCsنمًوا (

  ألجل النقل الجوي في حد ذاته، ولكن كوسيلة فعالة للتنمية االقتصادية والحد من الفقر. 
  
  اإلجراء المطلوب من االجتماع:  .٣

  
  االجتماع مدعو إلى:   ٣٫١

   
  ؛عي لتنمية النقل الجوي اقتصاديًادعم منظمة الطيران المدني الدولي في عملھا السا  ) أ

  
   ؛ وي وأدوات تحليل األعمال التجاريةالترويج الستخدام تكويد بيانات منظمة الطيران المدني الدول  ) ب

  
  جـ) التشجيع على المساھمة في صندوق النقل الجوي التطوعي. 

  
  

 ----------  
  


