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: ٢مقدمة عن البند رقم    : ٢مقدمة عن البند رقم   

نتائج المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي       نتائج المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي       
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ATConf/5ATConf/5

العرض  /الندوة     العرض  /الندوة    

الحضور    الحضور    

اآلثار   /النتائج    اآلثار   /النتائج   

استخدام موقع االيكاو على االنترنت                استخدام موقع االيكاو على االنترنت                
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موضوع المؤتمر  موضوع المؤتمر  

التخطيط والتحضيراتالتخطيط والتحضيرات

النهج العالمي   النهج العالمي   

التأثير على المدى الطويل   التأثير على المدى الطويل   

التقييم العامالتقييم العام
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النتائج الرئيسية النتائج الرئيسية 
االعالن العالمي االعالن العالمي 

“ “ آيفية التحرير  آيفية التحرير  ””موضوع موضوع 

االرشادات العملية     االرشادات العملية     

دور االيكاو القيادي   دور االيكاو القيادي   

 التوجيه في مجال التحرير     التوجيه في مجال التحرير    واعادةواعادة

 وقواعد البيانات  وقواعد البيانات تاساتاسااتفاقات اتفاقات 
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  اجراءات المتابعة التي اقترحها   -١
     المؤتمر العالمي الخامس على الدول    

  اجراءات المتابعة التي اقترحها   -١
     المؤتمر العالمي الخامس على الدول    

دراسات الحالة والتجارب في مجال التحرير          دراسات الحالة والتجارب في مجال التحرير          

اعتبارات السالمة واألمن    اعتبارات السالمة واألمن    

الملكية والسيطرة    الملكية والسيطرة    
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   اجراءات المتابعة التي اقترحها    -٢
      المؤتمر العالمي الخامس على الدول    

   اجراءات المتابعة التي اقترحها    -٢
      المؤتمر العالمي الخامس على الدول    

الملكية والسيطرة    الملكية والسيطرة    

“ “ النهج االيجابية         النهج االيجابية         ””

استخدام المعايير البديلة            استخدام المعايير البديلة            

عملية مسح من        عملية مسح من        ((ابالغ االيكاو بالمواقف المختلفة                ابالغ االيكاو بالمواقف المختلفة                

) ) خالل آتاب ترسله المنظمة الى الدول              خالل آتاب ترسله المنظمة الى الدول              
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  اجراءات الدول -٣  اجراءات الدول -٣
تحرير حق الدخول الى األسواق           تحرير حق الدخول الى األسواق           

التأجير ـــ االستعراض التنظيمي للمسؤوليات                      التأجير ـــ االستعراض التنظيمي للمسؤوليات                      

االسراع في تحرير الشحن الجوي          االسراع في تحرير الشحن الجوي          

قوانين المنافسة ـــ  استخدام الضمانات وتفادي                      قوانين المنافسة ـــ  استخدام الضمانات وتفادي                      

المنازعات      المنازعات      
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  اجراءات الدول -٤  اجراءات الدول -٤

استخدام المعونات الحكومية     استخدام المعونات الحكومية     

المفهوم األساسي للخدمات الجوية     المفهوم األساسي للخدمات الجوية     

التدابير التفضيلية والمشارآة        التدابير التفضيلية والمشارآة        

النهج المرتبطة باعتبارات مصالح المستهلكين       النهج المرتبطة باعتبارات مصالح المستهلكين       
قواعد سلوك االيكاو في مجال خدمات الحجز اآللي                     قواعد سلوك االيكاو في مجال خدمات الحجز اآللي                     
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  اجراءات الدول -٥  اجراءات الدول -٥

تسوية المنازعات          تسوية المنازعات          

تسجيل االتفاقات الثنائية لدى االيكاو                   تسجيل االتفاقات الثنائية لدى االيكاو                   

مواقع الحكومات على االنترنتمواقع الحكومات على االنترنت

 وتقديم اآلراء الى االيكاو           وتقديم اآلراء الى االيكاو          تاسا  تاسا  استخدام اتفاقات           استخدام اتفاقات           

دور االيكاو   دور االيكاو   
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اجراءات المتابعة من جانب االيكاو    اجراءات المتابعة من جانب االيكاو    

آتب المنظمة      آتب المنظمة      

عمليات الرصد وقواعد البيانات                عمليات الرصد وقواعد البيانات                

المساعدة   المساعدة   / / البعثات     البعثات     / / الندوات   الندوات   

(ATRP)(ATRP)االستفادة من فريق خبراء النقل الجوي            االستفادة من فريق خبراء النقل الجوي            

االستمرار في تطوير السياسات العامة              االستمرار في تطوير السياسات العامة              

 ومواصلة تطويرها          ومواصلة تطويرها         تاسا  تاسا  تحسين اتفاقات           تحسين اتفاقات           
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