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  المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي

  ٢٠١٣مارس  ٢٢إلى  ١٨ل، من یارمونت

  االجتماع تاریخ

  مكان المؤتمر ومدة انعقاده  -١

مقر منظمـة الطیـران المـدني بقاعة الجمعیة العمومیة في ) ATConf/6( المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي قدانع  ١- ١
كوبیــه  .ر الســید المــؤتمر وافتــتح .٢٠١٣ مــارس ١٨ مــن یــوم صــباحاً  التاســعة والنصــف الســاعةفــي  مونتری""الفــي ) الــدولي (االیكــاو

، مـــاكوالي .ك والســـیدة، الســـیاحة العالمیــة األمـــین العـــام لمنظمــة، الرفــاعي .ط الســـید یضــاوأدلـــى ببیانـــات أ مجلــس،الرئـــیس ، غــونزالیس
فــي  أعمالــه مــن المــؤتمر وانتهــى. أمانــة المــؤتمرمــوظفي  ،النقــل الجــويإدارة مــدیر ، جیبــوب. د الســیدوقــدم . لجنــة النقــل الجــوي  ةرئیســ
٢٠١٣ /٢٢/٣.  

  الحضور  -٢

 نیستشــاریا عــن فضــالً ، دولیــة منظمــة ٣٩و اً و عضــدولــة  ١٣١ رشــحتهم نو ومراقبــ أعضــاءاالجتمــاع حضــر   ١-٢
  .قائمة المندوبین -المرفق (ه) في  كما هو مبین وشخصیات أخرى

  المسؤولون واألمانة العامة  -٣

ـــ(إندونیســـیا سوســـانتونو .ب خـــب الســـیدوانتُ . الجتمـــاعا لرئیســـ) (الجزائـــر بـــن شـــمام م. خـــب الســـیدانتُ   ١- ٣ لـــرئیس ا ) نائب
  الجتماع.ا

 السیاسـات قسـمة ، رئیسـتیسـییه .ن السـیدةعملـت و  للمـؤتمر،، أمینـا دارة النقل الجويإ مدیر، جیبوب. د السیدعمل و   ٢- ٣
. يالسـید و  فـیالرب.  السـیدو  سـیمون ج. السـیدف. مالو و  والسید بولس م. السیدةعملت و . المؤتمر ألمینة ، نائبةاالقتصادی تالتحلیالو 
  .مؤتمرن للیستشاریاكوالسید إیفالو نانغ ن اب. بیغی والسید كاماراال  ديج.  السیدو  بیرليج.  السیدعمل و وانغ كأمناء مساعدین؛  .ز

   الخــدمات، والســیدإلداریــة و إدارة الشــؤون اة ، مــدیر لیــوة ف. الــدكتور  تحــت إشــراف ةویــواللغ اإلداریــة خــدماتالدمت وقُــ  ٣- ٣
، قسـم إدارة الوثـائق والتعاقـد الخـارجي ة، رئیسـرحمـانيد.  السـیدةو ، المكتبیـةقسـم المـؤتمرات والخـدمات  رئـیسبأعمـال  القـائم، يتشـأ. فابری
  .الفوریةقسم الترجمة ، رئیس ساموشكین ف. والسید
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  االجتماع لجدول أعما  -٤
انظـــر ( ٢٠١٢ فبرایـــر ٢٧فــي  االیكـــاو مجلــس جانـــبمــن  لالجتمـــاع األولـــي جـــدول األعمــال تمــت الموافقـــة علــى  ١- ٤

انظــر الورقــة ( ٢٠١٣ دیســمبر ٣١فــي ، مبــین أدنــاهال جــدول األعمــال المــنقح تمــت الموافقــة علــىو ). C-DEC 195/1  محضــر القــرارات
EB 2013/4.(  

  : استعراض شامل لالتجاهات والتطوراتمن جدول األعمال ١بند ال
  التطورات في قطاع النقل الجوي والتطورات التي طرأت على اللوائح التنظیمیة: ١-١

التــي طــرأت علـــى  أهــم التطــورات فـــي قطــاع النقــل الجــوي والتقــدم المحـــرز فــي التغییــراتسیســتعرض المــؤتمر   
وسـیغطي هـذا  ).٢٠٠٣مـارس  ٢٩-٢٤فـي الفتـرة (اللوائح التنظیمیة منـذ انعقـاد المـؤتمر العـالمي األخیـر الخـامس للنقـل الجـوي 

مـــاذج المنخفضـــة التكـــالیف للنـــاقلین الجـــویین، البنـــد مجـــاالت مثـــل: تحالفـــات شـــركات الطیـــران وترتیبـــات التكتـــل والتعـــاون، والن
واقتصـادیات شــركات الطیــران وقــدرتها علــى االســتمرار، وبعــض التحــدیات الرئیسـیة التــي تواجــه قطــاع النقــل الجــوي (مثــل التــأثیر 

  السلبي لتقلب أسعار الوقود). وسُیقّیم المؤتمر تأثیر هذه التطورات على األسواق وعلى عملیة تطور اللوائح.
  مجاالت أخرى ألعمال االیكاو قد ینجم عنها تأثیر اقتصادي: ٢-١

ســیتلقى المــؤتمر تقــاریر عــن التقــدم المحــرز فــي مجــاالت أخــرى ألعمــال االیكــاو (مثــل ســالمة الطیــران واألمــن   
  والبیئة) التي قد تؤثر تأثیرا اقتصادیا على تطور النقل الجوي أو على تنظیم اللوائح االقتصادیة (مثل التمویل). 

  ظیم اللوائح ذي الصلةبحث القضایا الرئیسیة وٕاطار تن  من جدول األعمال: ٢البند 
  دخول األسواق: ١-٢

وأساسـا مـا یتجـاوز نطـاق الحـریتین الثالثـة والرابعـة، وتعزیـز المرونـة  –سیشمل هذا البند تبادل الحقوق التجاریة   
ـــنُ البحـــتفیمـــا یخـــص خـــدمات الشـــحن الجـــوي  ـــة األرضـــیة)، وال هج اإلقلیمیـــة ، وتحریـــر جمیـــع الخـــدمات المســـاعدة (مثـــل المناول

دة الجوانب، واالحتماالت المتعلقة بالتعددیة؛ والمسائل الخاصة بقدرات شركات الطیران والوصول إلى المطارات، بمـا فـي والمتعد
  ذلك تخصیص الخانات الزمنیة لحركة الطائرات والقیود على الرحالت اللیلیة.

  ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم: ٢-٢
واالنتقـال  –سیشمل هذا البند القضایا المتعلقة بتخفیف القواعد الخاصة بتعیین شركات الطیـران والتـرخیص لهـا   

بمــا یتجــاوز نطــاق شــرط الملكیــة والســیطرة علــى المســتوى الــوطني؛ واالســتثمار األجنبــي فــي شــركات الطیــران الوطنیــة، وترتیبــات 
  إلى أسواق رؤوس األموال الدولیة. اللوائح التنظیمیة لتیسیر دخول شركات الطیران 

  حمایة المستهلك: ٣-٢
سیشــمل هــذا البنــد القضــایا المتعلقــة بحمایــة المســتهلك، وحقــوق الركــاب الجــویین، ومــا یتصــل بــذلك مــن الــنُهج   

كات التنظیمیــة وممارســات قطــاع النقــل الجــوي (بمــا فــي ذلــك شــروط النقــل، والتزامــات قطــاع النقــل الجــوي واإلعســار المــالي لشــر 
  الطیران)؛ وشفافیة التسعیر لدى شركات الطیران، وتطویر إرشادات االیكاو، ومواءمة أو اتساق الُنهج التنظیمیة.
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  المنافسة العادلة: ٤-٢

سیشـــمل هـــذا الموضـــوع القضـــایا المتعلقـــة بتفـــادي الممارســـات التنافســـیة غیـــر المنصـــفة؛ وتـــأثیر توحیـــد قطـــاع   
  االقتصادیة على قطاع شركات الطیران ومواءمته في تطبیق القوانین والقواعد. الطیران وتركیزه، وتأثیر اللوائح

  الضمانات: ٥-٢

سیغطي هذا الموضوع القضایا المتصلة بالمشاركة المستدامة والفعالة لجمیع الدول وال سیما البلدان النامیـة فـي   
  نال من النقل الجوي.النقل الجوي وتأمین الخدمات وتفادي اإلجراءات األحادیة الجانب التي ت

  فرض الضرائب وغیر ذلك من الجبایات على النقل الجوي الدولي: ٦-٢

سیتناول هذا البند القضایا المتعلقة بالرسوم والضـرائب والجبایـات المفروضـة علـى الطیـران المـدني، وأثـر فـرض   
الیكـــاو علـــى فـــرض بالنســـبة لسیاســـات اغیـــر المتعلقـــة بـــالطیران علـــى تطـــور النقـــل الجـــوي، وآثـــار ذلـــك الجبایـــات الضـــرائب أو 

  الضرائب والرسوم.
  اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة: ٧-٢

إلــــى  ١٩، مونتری""""السیشــــمل هــــذا البنــــد األمــــور المتعلقــــة بنتــــائج المــــؤتمر الثــــاني عشــــر للمالحــــة الجویــــة (  
الطیــران. وســیكون مــن بــین المســائل الرئیســیة ) فیمــا یخــص التــأثیر االقتصــادي لحــزم التحســینات فــي منظومــة ٣٠/١١/٢٠١٢

  كیفیــة تطبیــق سیاســات وٕارشــادات االیكـــاو الحالیــة وأفضــل الســبل لمعالجــة التحـــدیات المالیــة المرتبطــة بحــزم التحســینات هـــذه.
عـن وسُتعرض على المؤتمر تقاریر عن الوضع المالي للمطارات ومقدمي خدمات المالحـة الجویـة، وتنفیـذ التوصـیات الصـادرة 

، والنظــر فــي القضــایا ذات الصــلة مثــل تمویــل ٢٠٠٨مــؤتمر اقتصــادیات المطــارات وخــدمات المالحــة الجویــة المنعقــد فــي عــام 
  أنشطة المراقبة التنظیمیة (أي ما یتعلق بالسالمة واألمن والمراقبة االقتصادیة للمطارات وخدمات المالحة الجویة).

  تنفیذ سیاسات االیكاو وٕارشاداتها: ٨-٢

یتناول هـــذا البنـــد أهمیــة وكفـــاءة سیاســـات وٕارشـــادات االیكــاو الحالیـــة بشـــأن اللــوائح االقتصـــادیة للنقـــل الجـــوي ســ  
  الدولي، وتطبیقها أو تنفیذها من جانب الدول والتدابیر المتخذة لتحسین مستوى الوضع السائد.

  ترتیبات العمل  -٥

 فـي بـدءالقبـل   ١٧/٣/٢٠١٣األحـد  یـوم فـي سـابقة للمـؤتمر نـدوة  وانعقـدت .ة واحـدةهیئـفي شـكل  اجتمع المؤتمر  ١- ٥
  .١٨/٣/٢٠١٣م االثنین الموافق و المؤتمر ذاته أعماله یوبدأ  ،بنود جدول األعمالفي  رسمیاً  نظرال

 قعلّــو . )٨٦٨٣الوثیقــة ( النظــام الــداخلي الــدائم لالجتماعــات فــي مجــال النقــل الجــوي هــو  النظــام الــداخليوكــان   ٢- ٥
  موجزة. إعداد محاضر التي تدعو إلى ٢٦المادة ب العمل المجلس
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. واإلســـبانیةوالروســـیة  والفرنســـیة واإلنجلیزیــة باللغـــات العربیـــة والصـــینیة الرئیســي فـــي االجتمـــاع المناقشـــات جریــتوأُ   ٣- ٥
  .واإلسبانیةوالروسیة  والفرنسیة واإلنجلیزیة باللغات العربیة والصینیة صدر التقریرو . بلغة واحدة فقطمتاحة  العمل اتورق بعض وكانت

  التقریر بالغالف األصفر.إلقرار  هوقام المؤتمر بتفویض السلطة إلى رئیس  ٤- ٥

 -  -  -  -  -  -  -  -   


