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: ١مقدمة عن البند رقم    : ١مقدمة عن البند رقم   

––الجوانب التنظيمية     الجوانب التنظيمية     

المستوى العالمي والمستوى االقليمي    المستوى العالمي والمستوى االقليمي    



٢
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الجزء األولالجزء األول

االتجاهات العالمية       االتجاهات العالمية       

الخطوط العریضة   الخطوط العریضة   



٣
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االتجاهات العامة      االتجاهات العامة      

االتجاهات العامة التي تؤثر على      االتجاهات العامة التي تؤثر على      

النقل الجوي الدولي      النقل الجوي الدولي      

السياسية   السياسية   

االقتصادیة االقتصادیة 

التكنولوجية التكنولوجية 
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االتجاهات السياسية واالقتصادیة     االتجاهات السياسية واالقتصادیة     

جغرافية سياسية        جغرافية سياسية        

اقتصاد السوق      اقتصاد السوق      

ازدهار السفر والسياحة      ازدهار السفر والسياحة      

العولمة، والتحریر،          العولمة، والتحریر،          

    والخصخصة          والخصخصة      



٥
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االتجاهات التكنولوجية  االتجاهات التكنولوجية  

االتصاالت السلكية والالسلكية        االتصاالت السلكية والالسلكية        

االستخدام اآللي      االستخدام اآللي      

قوة المستهلكين قوة المستهلكين 
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االتجاهات في قطاع النقل الجوي      االتجاهات في قطاع النقل الجوي      

االتجاهات التنظيمية    االتجاهات التنظيمية    

صناعة الطيران  صناعة الطيران  

آفاق المستقبل  آفاق المستقبل  
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االتجاهات التنظيمية   االتجاهات التنظيمية   

تحریر السوق   تحریر السوق   

تغير العالقات بين الحكومة   تغير العالقات بين الحكومة   

    وصناعة الطيران       وصناعة الطيران   

المفهوم االقليمي الجدید    المفهوم االقليمي الجدید    

))لخلخالجماعة األوروبية، ا    الجماعة األوروبية، ا    ((تغير مناخ التفاوض  تغير مناخ التفاوض  
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االتجاهات في شرآات الطيران وصناعة الطيران    االتجاهات في شرآات الطيران وصناعة الطيران    

التحالفات   التحالفات   

الصدمات العالمية لصحة صناعة الطيران        الصدمات العالمية لصحة صناعة الطيران        

التغيرات في السوق وأنماط السفر      التغيرات في السوق وأنماط السفر      

اعادة هيكلة صناعة الطيران والنماذج التجاریة       اعادة هيكلة صناعة الطيران والنماذج التجاریة       
الجدیدة   الجدیدة   

تأثير االستخدام اآللي       تأثير االستخدام اآللي       
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آفاق المستقبل  آفاق المستقبل  

اعادة هيكلة شرآات الطيران وتغيير نماذجها            اعادة هيكلة شرآات الطيران وتغيير نماذجها            

الوافدون الجدد وبقاء شرآات الطيران        الوافدون الجدد وبقاء شرآات الطيران        

 االقليمية وتعددیة األطراف     االقليمية وتعددیة األطراف    التكتالتالتكتالت

زیادة أهمية قوانين المنافسة   زیادة أهمية قوانين المنافسة   
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الجزء الثاني الجزء الثاني 

التطورات في اللوائح التنظيمية    التطورات في اللوائح التنظيمية    

وفي صناعة الطيران وفي صناعة الطيران 

الخطوط العریضة الخطوط العریضة 
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 تطورات اللوائح التنظيمية   -١ تطورات اللوائح التنظيمية   -١

اتفاق العبور اتفاق العبور 

التحریر الثنائي     التحریر الثنائي     

 منها      منها     المائة   المائة    في    في   ٧٠٧٠(( اتفاقا       اتفاقا      ٦٥٠٦٥٠

) ) بها تدابير تحریریة        بها تدابير تحریریة        

)) دولة  دولة ٧٠٧٠((“  “  لألجواء المفتوحة          لألجواء المفتوحة          ” ”  اتفاقا      اتفاقا     ٨٧٨٧
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 التطورات التنظيمية   -٢ التطورات التنظيمية   -٢

الوضع بالنسبة لحق دخول األسواق       الوضع بالنسبة لحق دخول األسواق       

 نسبة االشتراك في عملية التحریر              نسبة االشتراك في عملية التحریر             المائة   المائة    في    في   ٨٥٨٥

 الحق      الحق     ترتيبات     ترتيبات      نسبة االشتراك في         نسبة االشتراك في        المائة   المائة    في    في   ٦٥٦٥

الكامل لدخول األسواق         الكامل لدخول األسواق         
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التحریر االقليمي  التحریر االقليمي  

 في أفریقيا،        في أفریقيا،       ٥٥ في أوروبا،          في أوروبا،         ١١( (  اتفاقا وترتيبا اقليميا                 اتفاقا وترتيبا اقليميا                ١٢١٢

 في آسيا والمحيط الهادئ،              في آسيا والمحيط الهادئ،             ٢٢ في الشرق األوسط،        في الشرق األوسط،       ١١        

) )  في أمریكا الالتينية            في أمریكا الالتينية           ٣٣

) ) ““آونا   آونا    ” ”––أبيك     أبيك     ((اتفاق واحد متعدد األطراف        اتفاق واحد متعدد األطراف        

؟؟مجال الطيران المفتوح في أمریكا الشمالية                  مجال الطيران المفتوح في أمریكا الشمالية                  
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RPS BeirutRPS Beirut   منظمة التجارة العالمية
(WTO-OMC)

منظمة التجارة العالمية   
(WTO-OMC)

GATSGATS

آخر التطورات    آخر التطورات    
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تطورات في صناعة الطيران   تطورات في صناعة الطيران   

 شرآات الطيران   شرآات الطيران  تحالفات تحالفات 

المشارآة في استخدام الرموز والتعاون                المشارآة في استخدام الرموز والتعاون                

 العالمية      العالمية     التحالفات     التحالفات     

الخصخصة    الخصخصة    

عمليات االندماج والشراء والملكية عبر الوطنية       عمليات االندماج والشراء والملكية عبر الوطنية       
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التطورات االقليمية في الشرق األوسط      التطورات االقليمية في الشرق األوسط      

التحریر    التحریر    

WP/3WP/3((الروابط الثنائية وروابط الحرآة الجویة                   الروابط الثنائية وروابط الحرآة الجویة                   

))))جج((و و )  )  بب( ( المرفقان   المرفقان   

المساعدات الحكومية والدعم               المساعدات الحكومية والدعم               

الخصخصة والملكية           الخصخصة والملكية           

التحالفات      التحالفات      
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