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طار تنظيم اللوائح ذي الصلة من جدول األعمال: 2البند   بحث القضايا الرئيسية وا 

 الضمانات :2-5

 الوثائق 2-5-1

)األمانة  WP/3 :تينالعمل التالي ورقتي باالستناد إلىمن جدول األعمال  5-2نظر المؤتمر في البند  2-5-1-1
 .(السياحة العالمية)منظمة  WP/63والعامة( 

 المناقشة 2-5-2
ة تأمين مشاركة جميع يكان ثمة اتفاق عام فيما يتعمق بالحاجة المستمرة لضمانات في عممية التحرير بغ 2-5-2-1
ورأت دول عديدة أـن  .في نظام النقل الجوي الدولي، عمى النحو المنصوص عميه في اتفاقية شيكاغو ول الفعَّالة والمستديمةدال

 فيد لوضع السياسات ولتطوير قطاعها لمنقل الجوي.إرشاد االيكاو في هذا المجال م
اإلعراب عن التأييد اإلجماعي تقريبًا فيما يتعمق بالصالحية والصحة المستمرتين إلرشادات االيكاو جرى  2-5-2-2

ات بشأن تدابير الضمان المتعمقة بالمشاركة وبضمان استمرارية الخدمات وبمسألة المساعدات واإلعانات الحكومية والخدم
، وكذلك بالنسبة لحاجة المنظمة إلى اإلبقاء الجوية األساسية وخطة طرق تطوير السياحة واالمتناع عن اإلجراءات االنفرادية

 .عمى إرشاداتها مواكبة لمتطورات ومستجيبة لمتغيرات ومتطمبات الدول
تتبع الدول إرشادات االيكاو  جرت الموافقة عمى نطاق واسع عمى أنه في الممارسات التنظيمية، ينبغي أن 2-5-2-3

وجرى التأكيد بصفة خاصة عمى الرأي أن الدول ينبغي أن تمتنع عن  .السياسية بشأن الضمانات وفقًا الحتياجاتها ووضعها
 اتخاذ إجراءات انفرادية ستؤثر سمبيًا عمى الدول األخرى والنمو المنظَّم والفعَّال والمستدام لمنقل الجوي.

وجرت  .تمر عممًا بالرأي أن تدابير الضمان ال ينبغي استخدامها كوسيمة إلعاقة تقدم التحريرأحاط المؤ  2-5-2-4
ن تعمل االيكاو مع الدول والمنظمات المهَتمة والجهات المعنية لتعزيز إرشاداتها، وينبغي أن أأيضًا اإلحاطة عممًا باقتراح 

 تتشاور مع الدول عند وضع إرشادات بشأن تدابير الضمان.

 االستنتاجات 2-5-3
من  5-2الضمانات بمقتضى البند بشأن التي دارت  ة، وعقب المناقشتم بحثهاعمى ضوء الوثائق التي  2-5-3-1

 ، َخُمص المؤتمر إلى ما يمي:جدول األعمال

في عممية التحرير التجاري لقطاع النقل الجوي الدولي، ما تزال بعض الدول تحتاج إلى ضمانات نظرًا أ( 
في مستويات النمو وفي قدرة الناقمين الجويين، والختالف المعطايات الجغرافية، وكذلك لمتفاوت 

 الحاجة لتأمين التنمية المستدامة؛

إن المواد اإلرشادية التي وضعتها االيكاو بشأن تدابير الضمانات المتعمقة بتحقيق المشاركة الفعَّالة  ب( 
دمات وبمسألة المساعدات واإلعانات الحكومية، في النقل الجوي الدولي، وبضمان استمرارية الخ

والخدمات الجوية األساسية، واالمتناع عن اإلجراءات االنفرادية، تظل صالحة والبد من إبقائها مواكبة 
 ؛لمتطورات ومستجيبة لمتغيرات ومتطمبات الدول
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شتركة لمجتمع الطيران ينبغي لمدول، في ممارساتها التنظيمية، أن تولي العناية الواجبة لممصمحة الم ج(
أن االمتناع عن وشواغل الدول األخرى. وينبغي إيالء اهتمام خاص إلرشادات االيكاو السياسية بش

 ؛اإلجراءات االنفرادية التي يمكن أن تؤثر سمبيًا عمى النمو الفعَّال والمستدام لمنقل الجوي الدولي

 التوصيات 2-5-4
 تدابير الضمانات — 5/8-2التوصية 

 :بما يلييوصي المؤتمر 

ضمن سياق عممية التحرير التجاري، ينبغي لمدول أن تولي العناية الواجية لممبادئ التي اتفق عميها  أ(
مجتمع الطيران خالل مختمف المنتديات التي نظمتها االيكاو بشأن الضمانات التي تكفل المشاركة 

الدولي، بما في ذلك مبدأ إيالء عناية خاخصة لمصالح الدائمة والفعَّالة لجميع الدول في النقل الجوي 
 ؛واحتياجات البمدان النامية

في الممارسات التنظيمية، ينبغي أن تمتنع الدول عن اتخاذ إجراءات انفرادية ستؤثر سمبيًا عمى  ب(
 ؛المصمحة المشتركة لمجتمع الطيران والنمو الفعَّال والمستدام لمنقل الجوي الدولي

أن تروِّج لدى الدول وأن تشجعها عمى األخذ في ممارساتها التنظيمية بمواد االيكاو  يكاوالل ينبغي ج(
اإلرشادية المتعمقة بتدابير الضمانات، وعمى إطالع المنظمة والدول األخرى عمى خبراتها المكتسبة في 

 ؛مجال التحرير التجاري لمقطاع

شأن الضمانات، وينبغي أن تجعل المواد ب رصد التطورات المستجدةااليكاو  تواصلينبغي أن  د(
اإلرشادية ذات الصمة بها مواكبة لها ومستجيبة لتغيرات الدول واحتياجاتها وأن تعمل، حيث يكون 
ذلك مطموبًا، باالشتراك مع الدول والمنظمات المهتمة والجهات المعنية بالطيران لوضع المزيد من 

 اإلرشادات.
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