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 الى الجمعية العمومية
 لمنظمة الطيران المدني الدولي

 اء على طلب المجلس بأن أرفع الى الجمعية العمومية التقرير السـنوي للمجلـس   ـرف بن ـأتش
 التفاقية الطيران المدني من المادة الرابعة والخمسين  ) أ(، الذي أعد وفقا لحكم الفقرة       ٢٠٠٣ لعام
 Doc) ٢٠٠٢  و(Doc 9786) ٢٠٠١ي المجلس لعامي ريرـ، مع تق ويشكل التقرير .يـالدول

 والثالثـين   الخامسـة  من جدول األعمال المؤقت للـدورة        ٧دة للبند   ـائق المسان ـ، الوث (9814
خالل األشهر السـتة    ز ألعمال المنظمة    يلحق به استعراض موج    ، وسوف ةـللجمعية العمومي 
اقدة لالحاطة به علما، وسـوف      تع ويوزع التقرير اآلن على الدول الم       .٢٠٠٤ األولى من عام  

) أ(٢ع لألمم المتحدة عمـال بـالفقرة       ادي واالجتماعي التاب  ـالى المجلس االقتص   اـيرسل أيض 
 .عقود بين االيكاو واألمم المتحدةالسادسة مـن االتفاق الم من المادة

، ووزعته في شكل مسودة على ممثلي الدول األعضـاء     دت أمانة المنظمة التقرير   ـأع
 ولم ينظر المجلس في التقرير ولـم يعتمـده           .أنهـول على مقترحاتهم بش   ـمجلس للحص لفي ا 

ع ، سلطة اقرار النص النهائي م      وانما فوض رئيسه، كما في الماضي      – بكامل هيئته    –رسميـا  
 .مراعاة جميع المقترحات المقدمة

ـ        ران يحتوي الفصل األول على ملخص االتجاهات والتطورات الرئيسية في مجال الطي
ي الفصول مــن الثـاني       ويرد وصف أعمال المنظمة ف      .المدني ونشاط المنظمة خالل السنة    

 .الـى العاشر
يناير الـى    ٢٢ من   ١٦٨الدورة  : الث دورات هي  ـ ث ٢٠٠٣عقد المجلس خالل عام     

 منها خارج فترة انعقـاد المجلـس،        ةعقدت جلس   جلسة ١٤، وكان مجموع جلساتها     مارس ١٤
 منها ةعقدت جلس  جلسة١٥، وكان مجموع جلساتها يونيو ١٣ابريل الى    ١٦ من   ١٦٩والدورة  

ديسـمبر، وكـان مجمـوع       ٥ى  السبتمبر   ١٩ من   ١٧٠ ، والدورة خارج فترة انعقاد المجلس   
 وقد فوض المجلس  . منها خارج فترة انعقاد المجلس    ثالث جلسات ، عقدت   ةـ جلس ١٦جلساتها  
، خـارج فتـرة     وعاتـي عدد من الموض   رورة ف ـة التصرف حسب الض   ـه سلط ـالى رئيس 

 .انعقاد الدورات
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 األولالفصل 
 ملخص السنة

 
يتضمن هذا الفصل موجزا لالتجاهات والتطورات الرئيسية في 

وتقدم . ٢٠٠٣مجال الطيران المدني وأعمال االيكاو في عام 
 احصاءات تفصيلية عن المعلومات المذكورة ١٢جداول المرفق 
 .في هذا الفصل

 االقتصاد العالمي  -١
نتعش من التباطؤ عقب األثر  ي٢٠٠٣بدأ االقتصاد العالمي في عام 

 الشديد االلتهاب الرئوي الحادمرض السلبي لألزمة العراقية و
فقد نما معـدل الناتج المحلي . في النصف األول منه) سارس(

على  أي أ، في المائة بالقيمة الحقيقية٣,٩ االجمالي العالمي بنحو
ان وك). ١الشكل (يقارب نقطة مئوية واحدة بما من العام السابق 

أعلى في المائة أي  ٢,١نمو هذا الناتج في البلدان الصناعية بمعدل 
ونما االقتصاد . ٢٠٠٢عام بعض الشيء من المستوى المحقق في 

 معدل أعلى من في المائة، أي ٣,٠في أمريكا الشمالية بمعدل 
، ألن اآلثار السلبية  بأكثر من نصف نقطة مئويةالعام السابق

رافية السياسية في الجزء األول من العام لحاالت عدم التيقن الجغ
وبلغ المعدل .  سياسات الدعم النقدية والماليةعوض عنها تأثير

 في ٦,١الموحد لنمو الناتج المحلي االجمالي في البلدان النامية 
من المتوسط العالمي لكن مع اختالفات بكثير المائة، أي أعلى 

 .اقليمية كبيرة

 في المائة فـي النـاتج       ٤,١بنسبة  دة   االقتصاد األفريقي زيا   حققو
أمـا  . لعام السابق ل بالنسبة بعض التحسن    وأظهرالمحلي االجمالي   

االقليم الذي يشارك بأكبر نصيب في االقتصاد العالمي، وهو اقليم          
فـي   ٥,٩آسيا والمحيط الهادئ، فقد نما فيه االقتصاد الكلي بنحو          

 آسـيا    اقليم ية في وقد أسهمت البلدان النام   . ٢٠٠٣المائة في عام    
والمحيط الهادئ اسهاما ملحوظا في االقتصاد العـالمي حيـث أن           

. فـي المائـة    ٧,٨متوسط نمو الناتج المحلي االجمالي فيها بلـغ         
في الناتج المحلي االجمالي للصين، حيث بلـغ        ملحوظ   وحدث نمو 

في حين بلغ الناتج المحلي االجمالي لالقتصـادات        ،  في المائة  ٩,١
قل بكثير عن العام     أي أ  ، في المائة  ٣,٠الجديدة في آسيا    الصناعية  

لي والنمو  داخ النخفاض الطلب ال   السابق ويعزى ذلك بصفة رئيسية    
االجمالي في اليابـان     المحلي الناتج وارتفع. األبطأ في الصادرات  

 شهد نمـوا     االقتصاد االسترالي  في حين أن  في المائة،    ٢,٧بنسبة  
 . في المائة٣,٥بنسبة شهد نموا زيلندي  واالقتصاد النيو٣,٠ بنسبة

 في المائة   ١,٢بنسبة  ونما الناتج المحلي االجمالي في اقليم أوروبا        
 فـي   ٠,٤حققت منطقة عملة اليورو نموا بمعـدل         و ،في المتوسط 

الـدول  االقليمـي ومـن متوسـط       متوسط  الالمائة، وهو أقل من     
شـرقية  ونمت اقتصادات أوروبا الوسطى وال    .  األخرى الصناعية

 في المائة، في حين نما الناتج المحلي االجمالي لبلـدان          ٤,٥بنحو  
في المائة في المتوسط، وهـو      ٧,٦نسبة  كمنولث الدول المستقلة ب   

 .مئويةنقطتين ونصف نقطة أعلى من معدل العام السابق بنحو 

انتعاشـا   اقليم أمريكا الالتينية والكاريبي      شهد النمو االقتصادي في   
وأظهـر  . والتدهور اللذين شهدتهما السنوات السابقة    ؤ   التباط عقب

. ٢٠٠٣في المائة في عام      ١,٧االقتصاد الكلي لالقليم زيادة بنسبة      
يـادة   هذا االنتعاش هي الز    الكامنة وراء وكانت العوامل الرئيسية    

 .طلب الداخلين الالتدريجية في الصادرات وتحس
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 السنة
 الثابتة تطور الناتج المحلي االجمالي العالمي باألسعار – ١الشكل 
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 ،فـي المائـة    ٥,٤ األوسط بحوالي    الشرقونما اقتصاد اقليم    
ويعـزى الـى     النفط   انتاجلزيادة  يعزى ذلك بشكل رئيسي     و

نخفاض الشواغل الجغرافية السياسية عقب األزمـة       ما ال  حد
 .العراقية

تشير التقديرات الى أن حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات 
 .٢٠٠٣في المائة تقريبا في عام  ٤,٥نما بنسبة قد 

 ١,٢  يقدر بنسبةانخفاضا ٢٠٠٣عام شهدت السياحة الدولية في 
مليون  ٦٩٤وتقدر منظمة السياحة العالمية أن نحو . في المائة

أقل من ( ٢٠٠٣سائح تقريبا قد سافروا الى بلدان أجنبية في عام 
 ).٢الشكل ()  مليون٨,٥العام السابق بـ 

 

 الحركة الجوية  -٢

 العمليات المنتظمة
 التي شغلتها شركات وصل اجمالي الحركة الجوية المنتظمة

 ١ ٦٥٧ دولة متعاقدة لدى االيكاو الى حوالي ١٨٨الطيران في 
. ٢٠٠٣ مليون طن من البضائع في عام ٣٥مليون راكب وحوالي 

أتي تطور الحركة سلبا في النصف األول من العام نتيجة وي
األحداث في الشرق األوسط وخاصة بسبب مرض االلتهاب 

على حركة كبير  قدر، مما أثر ب)سارس( الشديد الرئوي الحاد
تشير األرقام و.  وداخلهاالركاب من المناطق المتأثرة واليها

بلغ عنها الى أن انخفاض حركة الركاب المعدالت الشهرية الم
. ثابت في االرتفاع بشكل الى أدنى حد في شهر مايو، ثم بدأ وصل

مالي العدد االجشهد  ٢٠٠٣وتشير بيانات العام بأكمله أنه في عام 
للركاب الكيلومتريين المنقولين واألطنان الكيلومترية المنقولة من 

، ٢٠٠٢١بالنسبة لعام في المائة  ٢زيادة بنحو البضائع والبريد 
 ١الجدوالن ( تغيرا بسيطابينما شهدت األطنان الكيلومترية الدولية 

 الى ١٩٩٤ اتجاه هذه الحركة من عام ٣ويبين الشكل ). ٢و
 .٢٠٠٣ عام

مختلفا قليال عن التغير  ٢٠٠٣ السعة العامة في عام التغير فيكان 
 ٧١متوسط معدل نقل الركاب ظل   وبينما.)٤الشكل  (في الحركة

معدل تحميل البضائع بالوزن على جميع الخطوط في المائة، ارتفع 
 ).٣الجدول (المائة في  ٦٠الى ) الداخلية والدولية(المنتظمة 

 فقد نقلت شركات طيران أمريكا أما على المستوى االقليمي،
الركاب والبضائع ( في المائة من اجمالي الحركة ٣٤الشمالية نحو 

 في المائة، وكل ٢٨ونقلت شركات الطيران األوروبية ). والبريد
من شركات طيران أمريكا الالتينية والكاريبي، وشركات طيران 

ئة  في الما٢ في المائة والشركات األفريقية ٤الشرق األوسط 
 ).٤الجدول (

الى أن نحو ) ٦ و ٥الجدوالن (وأشارت المعلومات عن كل بلد 
 في المائة من اجمالي حركة النقل المنتظم للركاب والبضائع ٤٧

 قد استأثرت به شركات طيران الواليات ٢٠٠٣والبريد في عام 
 ٥ و ٥، ٥، ٣٢ ([واليابان والمملكة المتحدة المانياالمتحدة و

أمـا علـى الخطـوط الدولية، فقد . )التوالـيعلى ] المائة في
والمملكـة نقلت شركات طيـران الواليـات المتحـدة وألمانيـا 

) على التوالي]  في المائة٥ و٧، ٨، ١٦([واليابان منها المتحـدة 
 .من اجمالي الحركة

 العمليات التجارية غير المنتظمة
تريين تشير التقديرات الى أن مجموع عدد الركاب الكيلوم

 ٢٠٠٣غير المنتظمة في عام  المنقولين دوليا على الخطوط
، ٢٠٠٢ في المائة تقريبا بالمقارنة بعام ٥ بنسبة ]ارتفع/انخفض[

 حصة الرحالت غير المنتظمة من اجمالي الحركة ظلتحيث 
 ٥الشكل ( في المائة ١٢حوالي الجوية الدولية للركاب 

رحالت الداخلية غير وال تمثل حركة الركاب في ال. )٧ والجدول
اب غير ـي حركة الركـة من اجمالـ في المائ٥المنتظمة سوى 

ة الركاب ـة من اجمالي حركـفي المائ ١ة وحوالي ـالمنتظم
 .الداخلية في جميع أنحاء العالم

                                                           
 ).١٢(في المرفق ) ١(انظر المالحظة الهامشية للجدول   -١

 السنة

  حاصالت السياحة الدولية وعدد السائحين الدوليين القادمين– ٢الشكل 
 ٢٠٠٣-١٩٩٤بالدوالرات األمريكية،
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 عمليات المطارات

 ١ ٠٢٦ نحو ٢٠٠٣ مطارا في العالم في عام ٢٥استقبل أكبر 
وخالل الفترة ). ٨الجدول (لية مليون راكب، حسب التقديرات األو

 مطارا منها في أمريكا ١٦يوجد (نفسها قدمت هذه المطارات 
خدماتها الى نحو )  في آسيا٣مطارات في أوروبا و  ٦الشمالية، و

 . مليون عملية نقل جوي تجاري١١

 المالية  -٣

 شركات الطيران
 الى أن شركات الطيران ٢٠٠٣تشير التقديرات األولية لعام 

 على التوالي خسائر تشغيلية الثالثلمنتظم في العالم تكبدت للعام ا
ملحوظة بعد أن ظلت تحقق أرباحا تشغيلية طوال ثماني سنوات 

 ).٦ والشكل ٩الجدول (. )١٩٩٣بما فيها عام  (متتالية

وتشير التقديرات المؤقتة الى أن االيرادات التشغيلية لشركات 
 لمتعاقدة لدى االيكاو قد بلغت الطيران المنتظم التابعة للدول ا

، والى أن مصروفات ٢٠٠٣ في عام ٢ مليـون دوالر٣١٢ ٩٠٠
 مليون دوالر، مما يمثل ٣١٥ ٧٠٠ تشغيل هذه الشركات بلغت

هذا .  في المائة من االيرادات التشغيلية٠,٩خسارة تشغيلية بنسبة 
 في المائة في ١,٦بعد أن كانت النتيجة خسارة تشغيلية بنسبة 

 .٢٠٠٢ عام

 سنت ٧٢,١االيرادات التشغيلية لكل طن كيلومتري من  وارتفعت
، في ٢٠٠٣ سنت في عام ٧٢,٩ الى ما يقدر بمبلغ ٢٠٠٢في عام 

 سنت الى ما يقدر ٧٣,٣النفقات التشغيلية من  حين ارتفعت
 . سنت٧٣,٦ بمبلغ

                                                           
 .مريكيةجميع المبالغ المذكورة في هذا الفصل محسوبة بالدوالرات األ  -٢

 السنة

  حركة النقل المنتظم– ٣الشكل 
 ٢٠٠٣-١٩٩٤األطنان الكيلومترية المنقولة،
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 المطارات وخدمات المالحة الجوية
عاما صعبا من   جوية  المالحة ال  خدمات   المطارات ومقدمو  واجهت
ونظرا للعديد من العوامل غيـر المؤاتيـة        . األوضاع المالية حيث  

ظل حجـم   ) )سارس( الشديد   أهمها مرض االلتهاب الرئوي الحاد    (
وتأثرت الهيئـات   . ٢٠٠٠الحركة الجوية أدنى مما كان عليه عام        

القائمة على ادارة المطارات وتقديم خدمات المالحة الجويـة فـي        
وقامـت عـدة مطـارات      . من أي جزء آخر في العالم     آسيا أكثر   

آسيوية بتخفيض رسوم مطاراتها مؤقتا لدعم صناعة الطيران أثناء         
 مـن   ة الكبير نسبةونظرا لل . قليم منها اال  ىاألزمة الكبيرة التي عان   

التكاليف الثابتة وااليرادات المحدودة من األنشطة غير المرتبطـة         
حة الجويـة أوضـاع ماليـة       بالطيران، واجه مقدمو خدمات المال    

أما في . ٢٠٠٣عام  خالل  أصعب من تلك التي واجهتها المطارات       
أمريكا الشمالية وأوروبا، فقد ازداد الضغط من الناقلين الجـويين          

 .ذوي التكلفة المنخفضة على رسوم المطارات المنخفضة

 التطورات التجارية  -٤
 الناقلون الجويون

 أدلة شـركات الطيـران متعـددة        في الجداول المعلنة على أساس   
 يقدر عدد الناقلين الجويين في جميع أنحاء العالم فـي           ،  األطراف

 خـدمات    شركات طيـران تشـغل     ٨٠٦  بنحو ٢٠٠٣نهاية عام   
 شـركة   ٨٠ بما في ذلك  (أو داخلية لنقل الركاب     /منتظمة دولية و  

)  كل من خدمات منتظمة لنقل الركاب وخدمات شحن خالصة         توفر

.  سوى خدمات منتظمة لنقل البضـائع      توفر ال   ركةش ٨٤ وحوالي
فـي  تقـوم بالتشـغيل      طيـران  شـركة    ٨٩٠وكانت هناك نحو    

 .٢٠٠٢  عام في شركة٨٩٦وتضاهي عن كثب ، ٢٠٠٣ عام

واستمر االتجاه نحو خصخصـة شـركات الطيـران المملوكـة           
ا في  مطيران أهدافه لل شركتان وحققت. ٢٠٠٣للحكومات في عام    

 شركة طيران   ٣٥ير التقارير الى أن هناك      وتش. مجال الخصخصة 
أخرى مملوكة للحكومات في مختلف مراحل التخطيط للخصخصة        

وفي عدة حاالت مع ذلك، تـم تأجيـل خطـط           . الكليةالجزئية أو   
الخصخصة أو ارجاؤها بسبب الصعوبات في عملية الخصخصـة         
أو لألوضاع االقتصادية لشركات الطيـران المعنيـة، أو بسـبب           

 . ىظروف أخر

 المطارات وخدمات المالحة الجوية
تباطأ االتجاه نحو التسويق التجاري والخصخصة في توفير 

وال زالت خصخصة . وتشغيل المطارات وخدمات المالحة الجوية
 .توفير خدمات المالحة الجوية نادرة مقارنة بالمطارات

 الطائرات
لتجاري تفيد التقارير بأن عدد الطائرات المشغلة في النقل الجوي ا

المائة،   في٣٤ قد ارتفـع بنحو ٢٠٠٣ وعام ١٩٩٤بين عام 
باستثناء ( طائرة ٢١ ٥٦١ رة ثم أصبح طائ١٦ ٠٧٠ حيـث كان

 ٩ ٠٠٠الطائرات التي تقل كتلتها االقالعية القصوى عن 
التوربينية  ومن بين هذه األعداد ازداد عدد الطائرات). كيلوجرام

 ١٧ ٣٥٥ طائرة الى ١٣ ٠٣٣ في المائة، من ٣٣النفاثة بنحو 
 ).١٠  والجدول٧الشكل (رة لى مدى نفس الفتطائرة ع

 الى ٢٠٠٣ووصل حجم طلبات توريد الطائرات النفاثة في عام 
)  طائرة٤٩٧ حيث بلغ العدد ٢٠٠٢بالمقارنة بعام (طائرة  ٨٦١

. )٢٠٠٢ طائرة في عام ٩٩٩مقابل (طائرة  ٩١٧وتم تسليم 
عدد الطائرات المتعاقد عليها والتي  بلغ ٢٠٠٣وبحلول نهاية عام 

 طائرات في نهاية ٣ ٤٠٧ طائرة مقابل ٣ ٢٧٢لم تسلم 
 .٢٠٠٢ عام

وتقدر االلتزامات المالية لطلبات شراء الطائرات النفاثة من كبار 
 . بليون دوالر٦٠  بنحو٢٠٠٣منتجي الطائرات في عام 

ي عام ووصل عدد الطائرات التوربينية المروحية المتعاقد عليها ف
 . طائرة في غضون السنة٥٤ طائرة وتم تسليم ٦٦ الى ٢٠٠٣

 السنة

  شركات الطيران المنتظمة– ٦الشكل 
 ٢٠٠٣-١٩٩٤النتائج التشغيلية والصافية،
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 ٢٠٠٣صفقات الطائرات األكثر رواجا في عام 
 المتأخر التسليم الطلبات طائرة

 ٤٣٣ ٩٧ ٢١٦ امبراير النفاثة االقليمية
 ٨٣١ ١٦٦ ١٨٢ ٧٣٧بوينغ 

 ٢٧١ ٢٢٤ ١٢٤ كندير النفاثة االقليمية
 ٤٣٢ ١١٧ ١٠٤ ٣٢٠ايرباص ـ 

 ٣٦١ ٧٦ ٤٣ ٣١٩باص ـ اير

 التنظيم االقتصادي  -٥
التحديات "عقد المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي بعنوان 

 ٢٨ الى ٢٤في المقر الرئيسي لاليكاو من " وفرص التحرير
واعتمد المؤتمر توصيات معينة بشأن تحرير ملكية الناقلين . مارس

بل بالنسبة الجويين والسيطرة عليهم ودور االيكاو في المستق
للتنظيم االقتصادي اضافة الى العالقات مع منظمة التجارة 

وتضمنت النتائج كذلك اعالن المبادئ العالمية لتحرير . العالمية
النقل الجوي الدولي، والفقرات النموذجية لالستخدام الخياري 
التفاقات الخدمات الجوية ومواد ارشادية أخرى، واستنتاجات عن 

 كبير من وأرسل طي النتائج عدد. مالألعجميع بنود جدول ا
االجراءات المقترحة الى الدول وكذلك اجراءات المتابعة الموجهة 

واستجابت نتائج المؤتمر بشكل شامل لهدف المجلس . الى االيكاو
 .في التوصل الى اطار عالمي لتحرير النقل الجوي الدولي

أثناء السنة  دولة قد عقدت أو عدلت في ٦٤أشارت التقارير الى أن
أجواء " عن ن بما في ذلك اتفاقااتفاقا ثنائيا للخطوط الجوية ٦٦

بين شيلي وأورغواي في شهر فبراير وبين البانيا " مفتوحة

واستمرارا لالتجاه . والواليات المتحدة األمريكية في شهر سبتمبر
 في المائة من هذه االتفاقات الجديدة ٧٠السابق، احتوى أكثر من 

وبحلول .  من ترتيبات فك القيود التنظيمية شكال ماأو المعدلة
 اتفاقا مبرما بشأن األجواء ٨٩ كان هناك أكثر من ٢٠٠٣ديسمبر 

واشترك في هذه )  اتفاقا في السنوات الثالث األخيرة١٤(المفتوحة 
 ٦٠البلدان النامية في حوالي  اشتركت.  دولة٧٤االتفاقات حوالي 

 .في المائة من هذه االتفاقات

استمرت أنشطة تحرير النقل الجوي على المستوى االقليمي أيضا و
ويتمثل الهدف األساسي . استجابة لزيادة المنافسة وتحدي التحرير

أو الجماعية للتحرير في اتاحة دخول /لهذه الترتيبات االقليمية و
األسواق بقدر أكبر وتحسين الخدمات فيما بين الدول األعضاء 

 ترتيبا على األقل ١١سمبر، كان يوجد وبحلول شهر دي. المعنية
من مثل هذه الترتيبات االقليمية أو الجماعية بينما كان العديد من 

وخالل السنة، . الترتيبات المحتملة األخرى في طور االعداد
اتفاق :  استجدت خمسة تطورات اقليمية جديرة بالمالحظة

ة رسمية الخدمات الجوية لجزر المحيط الهادئ الذي تم تأييده بصف
في منتدى جزر المحيط الهادئ في شهر يوليو والذي وقعت عليه 

.  دولة من الدول األعضاء في شهر أغسطس١٦ دول من أصل ٤
وسوف يدخل االتفاق حيز النفاذ عندما تصدق عليه ست دول، 
. وهو سوف ينشئ تدريجيا سوقا واحدة للطيران في االقليم الفرعي

يداع وثيقة االنضمام لتصبح طرفا وقامت تونغا في شهر سبتمبر با
في االتفاق المتعدد األطراف بشأن تحرير النقل الجوي الدولي 

 الذي وقعته أصال "كونا لألجواء المفتوحة"المعروف باسم اتفاق 
كما وقعت كل من كمبوديا وجمهورية الو  أعضاءسبعة دول 

تعدد الديمقراطية الشعبية وميانمار وفيتنام في شهر ديسمبر اتفاق م
األطراف للخدمات الجوية يضفي الصفة الرسمية على ترتيب 

، ١٩٩٨التحرير بالنسبة لألربع دول التي وافقت عليه في عام 
وأنهى اتحاد دول الكاريبي في شهر يوليو مشروع ترتيب نقل 
جوي النشاء منطقة طيران مشتركة لدول االتحاد سوف يتم 

في مهمة طورات وحدثت عدة ت. ٢٠٠٤التوقيع عليها في عام 
االتحاد األوروبي بالنسبة لمفاوضات اتفاق الخدمات الجوية، 
وتطبيق قوانين المنافسة األوروبية، ومراجعة المجموعة الثالثة 
والمنافسة غير العادلة من قبل شركات الطيران المدعومة، وكل 

 .ذلك له آثار على المستوى العالمي

ت الخدمات الجوية وضعت طريقة جديدة للتفاوض تتضمن اتفاقا
من قبل األطراف الثالثة مع دول االتحاد األوروبي، عقب أن 

 حكما ٢٠٠٢أصدرت محكمة العدل األوروبية في شهر نوفمبر 
 لبعض "األجواء المفتوحة" الواردة في اتفاقات األحكامضد بعض 

وفي شهر . دول االتحاد األوروبي مع الواليات المتحدة األمريكية

 السنة

  مجموع أسطول النقل الجوي التجاري– ٧الشكل 
٢٠٠٣-١٩٩٤ 
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األوروبي بتوكيل المفوضية األوروبية االتحاد  يونيو قام مجلس
الدول جميع بالتفاوض في اتفاقات الخدمات الجوية نيابة عن 

األعضاء مع الواليات المتحدة األمريكية النشاء منطقة طيران 
، اضافة الى التفاوض مع البلدان بصفتها االقليمينمفتوحة بين 

المعينة في  األحكامأطراف ثالثة بشأن االستعاضة عن بعض 
الى اتفاق األوروبي كذلك االتحاد مجلس توصل . االتفاقات الحالية

تنفيذ اتفاقات الئحة للتفاوض حول مشروع بشأن نهج عام ل
وفي شهر . الخدمات الجوية بين الدول األعضاء والدول األخرى

سبتمبر اقترح البرلمان األوروبي ادراج ايالء األولوية لبلدان مثل 
في المرحلة األولى، سوف تقوم المفوضية  (هذه المفاوضات

األوروبية بالتفاوض مع الواليات المتحدة األمريكية ثم مع البلدان 
) الى تحرير سوقها تسعى حررت أو ثالثة ااألخرى بصفتها أطراف

. الئحةتخفيض االلتزامات االجرائية للدول األعضاء في مشروع و
 المفاوضات مع  بدأت المفوضية األوروبية،وفي شهر أكتوبر

األوروبي الى االتحاد الواليات المتحدة األمريكية، وتوصل مجلس 
، يعالج الشؤون التي الئحةاتفاق سياسي بشأن نصوص مشروع 

في االتحاد األخرى أما بشأن التطورات . ناقشها البرلمان
 األوروبية في شهر فبراير توسيع المفوضيةاألوروبي، اقترحت 

للمنافسة ليشمل االتفاقات مع شركات نطاق اختصاص قانونها 
وبدأت المفوضية األوروبية . الطيران األوروبية والبلدان األخرى

 التي تشكل الالئحةفي شهر مارس عملية االستشارة بشأن مراجعة 
المجموعة الثالثة لتحرير النقل الجوي فيما بين بلدان االتحاد 

وروبي على األاالتحاد وفي شهر أكتوبر وافق مجلس . األوروبي
اتخاذ اجراءات في مواجهة المنافسة غير العادلة من قبل شركات 

 المقترحة الالئحةومن شأن . ة تابعة لبلدان أخرىمطيران مدعو
أن تمكن المفوضية األوروبية من فرض رسوم على شركات 

 . بما في ذلك المزايا غير التجارية،الطيران التي تستفيد من الدعم

 األطراف، قرر مجلس تجارة الخدمات وعلى المستوى متعدد
التابع لمنظمة التجارة الدولية انهاء المراجعة األولية لملحق 

 تجارة الخدمات، التي امة بشأنخدمات النقل الجوي لالتفاقات الع
.  اضافة الى أي مناقشات حول توسيع نطاقه٢٠٠٠بدأت في عام 

ر وسوف ونتيجة هذه المراجعة، سوف يظل هذا الملحق بدون تغيي
" المرنة"يستمر في تغطية الحقوق الثالثة التي تسمى الحقوق 

اصالح الطائرات وصيانتها، وبيع وتسويق النقل الجوي، : وهي
 من الملحق، التي ٥وبموجب الفقرة رقم . ونظم الحجز اآللي

تستدعي اجراء مراجعة كل خمس سنوات على األقل، قرر مجلس 
 الثانية ستبدأ في آخر اجتماع لمراجعةا، أن  أيضاادارة الخدمات

 .٢٠٠٥عادي للمجلس في شهر ديسمبر 

بدأت عدة دول في مراجعة فقد أما على المستوى الوطني، 
سياساتها للنقل الجوي على ضوء االتجاه العالمي نحو زيادة 

وتهدف بعض هذه السياسات الى تحرير خدمات النقل . التحرير
واحد دون استدعاء حقوق الجوي، سواء كليا أو جزئيا، من جانب 

فعلى سبيل المثال . مشابهة من األطراف في االتفاقات الثنائية
 "أجواء مفتوحة"أعلنت الصين في شهر أغسطس عن اتباع سياسة 

 واحد، مما طرفينان من امن مقاطعة ه/بالنسبة للخدمات الى
سيتيح لشركات الطيران األجنبية التشغيل بدون حدود لخدمات نقل 

وأعلنت الهند في شهر أكتوبر . البضائع الى المقاطعةالركاب و
 واحد بالنسبة لشركات طرف من "أجواء مفتوحة"عن اتباع سياسة 

 آسيا، كي تستطيع ي جنوب شرقلرابطة أممطيران معينة تابعة 
 للهند اضافة  األربعةمطارات الرئيسيةالل رحالت يومية الى تشغي
لك نطاق سياستها ووسعت الهند كذ.  مقصدا سياحيا١٨الى 

 للعمل في فصل الشتاء، مع زيادة الرحالت "لألجواء المفتوحة"
 .بالنسبة لجميع الناقلين الجويين األجانب تبعا لشروط معينة

واستمرت تحالفات شركات الطيران، خاصة تحالفات كبار الناقلين        
وكان أحد التطورات   . الجويين، في جذب انتباه السلطات التنظيمية     

و اقتراح انشاء مجموعة لشركات الطيـران األوروبيـة         الهامة ه 
العابرة للحدود بين شركة الطيران الفرنسـية وشـركة الطيـران           
الهولندية في اطار شركة قابضة واحدة، من المتوقـع أن تشـتمل            

وتدخل في مجموعـة    ) Wings(على ناقلين جويين تابعين لتحالف      
مفوضـية  ، اعتمـدت ال   هـذه األثنـاء   وفي  . SkyTeamالطيران  

 مع شركة British Airwaysاألوروبيـة اتفاقـي التحالف لشركة 
SN   وفي الواليات المتحدة األمريكيـة،     .  بروكسل وشركة ايبيريا

أقرت وزارة النقل ومنحت حصانة من قانون االحتكارات التفـاق          
يانا، وسمحت باتفاق   آستحالف بين شركة يونايتد ايرالينز وشركة       

ين شـركة أميركـان ايرالينـز وشـركة          ب للمشاركة في الرموز  
British Airways  الجوية بين لنـدن والواليـات       رقطل باستثناء ا 
كما سمحت وزارة النقل، بصـفة مشـروطة،        . المتحدة األمريكية 

 فيما بين شـركات     واسعللمشاركة في الرموز على نطاق      باتفاق  
أمـا فـي منطقـة المحـيط        . طيران كونتيننتال ودلتا ونورثوست   

، فقد رفضت كل من الهيئة األسترالية المعنيـة بالمنافسـة           الهادئ
لعبـور  مقترح  والمستهلك والهيئة التجارية لنيوزيلندا اتفاق تحالف       

 بين شركة طيران كوانتاس وشركة طيران نيوزيلندا، بينما         ياناسمت
تفاق تحالف لطريق   المؤقت ال ستمرار  الهيئة األسترالية باال  سمحت  

 .British Airwaysاس وشركة كنغارو بين شركة كوانت

ازداد تأثير تكنولوجيا التجارة االلكترونية على صناعتي شركات 
.  والسفر في مجالي توزيع المنتجات والتنظيم على السواءالطيران
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وعلى الرغم من أن أغلبية مبيعات تذاكر شركات الطيران ال تزال 
بيعات تتم عن طريق وكالء السفر، فقد حدثت زيادة كبيرة في الم

من خالل االنترنت، وخاصة في الدول التي يكون فيها معدل 
وبالنسبة لبعض . استخدام االنترنت والبطاقات االئتمانية عاليا

أساسا اآلن الناقلين ذوي التكلفة المنخفضة، فان مبيعات التذاكر تتم 
وأدى استخدام االنترنت، من خالل أطراف ثالثة . على االنترنت

مباشرة من جانب المستهلكين ومؤسسات األعمال مقدمة لخدماتها و
األخرى، لتمكين شركات الطيران من تخفيض تكاليف التوزيع 
تخفيضا كبيرا، بما في ذلك عموالت الوكاالت ورسوم الحجز بنظم 

ولمعالجة مسألة التغيرات في توزيع منتجات . الحجز اآللي
د قواعالشركات الطيران، وقامت عدة دول بمراجعة وتعديل 

وقامت وزارة النقل الكندية في . نظم الحجز اآلليالحالية للوائح الو
ها الخاصة بنظم لوائحشهر أكتوبر باقتراح ادخال تعديالت على 

في شهر و.  الحاليةاللوائحالحجز اآللي، مما سيلغي العديد من 
 الغاء في الواليات المتحدةقررت وزارة النقل  ،ديسمبر
تلك القواعد أن يستنتج منه اآللي، مما نظم الحجز ل قواعدها معظم
 . الزمةلم تعد

واستمرت عدة دول في تقديم أشكال مختلفة من الدعم لشركات 
بسبب التباطؤ مالية طيرانها الوطنية التي تواجه صعوبات 

فقد . االقتصادي وأثر مرض االلتهاب الرئوي الحاد وأزمة العراق
هر سبتمبر قرضا قدمت حكومة اليابان على سبيل المثال في ش

لعموم والخطوط الجوية  يةاليابانالجوية  شبكة الخطوططارئا الى 
وأعلنت حكومة عمان في . الياباني من خالل بنك تنمية اليابان

شهر أكتوبر ضخ رأسمال لشركة الطيران العمانية التي تملك 
وأعطت حكومة . على هيئة قرض ميسرأسهمها أقلية الدولة 

شركة طيران جنوب ل أغسطس ضمانا لدين جنوب أفريقيا في شهر
وقدمت الحكومة السويسرية في شهر يونيو مساعدات . أفريقيا

مثل االعفاء  السويسرية، الخطوط الجوية الدوليةمحدودة لشركة 
وكانت بعض األشكال غير المباشرة من . من ضريبة الوقود

 ما حدث فيمن االفالس، مثل تتمثل في قوانين الحماية المساعدة 
حماية من االفالس من شهر (شركة طيران يو اس ايرويز حاالت 

من (، وشركة يونايتد ايرالينز )٢٠٠٣ الى مارس ٢٠٠٢أغسطس 
، )٢٠٠٣من شهر مارس (وشركة هاوايان ) ٢٠٠٢شهر ديسمبر 

جزء من شركة اليانزا سما، من شهر مارس (وشركة أفيانكا 
وعلى . )٢٠٠٣من شهر ابريل (للطيرانوشركة كندا ) ٢٠٠٣

الرغم من هذه التدابير، توقف عن العمل العديد من الناقلين 
وشركة ) جزء من شركة أليانزا سما(الجويين، وكانت شركة أيسز 

، بضعة أمثلة على  للطيرانالطيران األرمنية والشركة النيجيرية
 .الناقلين الجويين الذين تمت تصفيتهم

 /واالستطالعنظم االتصاالت والمالحة  -٦
 (CNS/ATM) الجوية الحركة رةادا

ادارة /استمر تخطيط وتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع
الحركة الجوية، بجهود فردية وجماعية من جانب الدول المتعاقدة، 
. ومن خالل أعمال مختلف مجموعات التخطيط والتنفيذ االقليمية

واستمر ادراج عناصر محددة من نظم االتصاالت والمالحة 
ادارة الحركة الجوية وخطط التنفيذ في خطط المالحة /الستطالعوا

هذا فضال عن الجهود الملحوظة التي بذلت . الجوية االقليمية
الجراء تحاليل التكاليف والمنافع واعداد دراسات حاالت األعمال 

 .الجديدة والسالمة تيسيرا لتنفيذ هذه النظم

 عقد في مونتريـال     الذيللمالحة الجوية   مؤتمر الحادي عشر    الان  
 أكتوبر أيد مفهوم تشـغيلي عـالمي الدارة         ٣ سبتمبر الى    ٢٢من  

. CNS/ATMالحركة الجوية خاص بتنفيذ نظـم وتكنولوجيـات         
ويصف هذا المفهوم مجموعة من التعديالت من حيـث المفهـوم،           

حتـى عـام    (والتي من شأنها أن تتطور من خالل آفاق التخطيط          
ن االطـار المشـترك لتوجيـه       وسوف تكو )  وما بعد ذلك   ٢٠٢٥

تخطيط تنفيذ نظم ادارة الحركة الجوية وتركيـز جميـع أعمـال            
كما وافق المؤتمر على اطار لـنهج       . تطوير ادارة الحركة الجوية   

نظم السالمة وأعد توصيات عن ترخيصات السـالمة وتنظيمهـا          
لنظام لضمان أن نظم ادارة المطلوب من ااألداء الكلي   وعن مفهوم   

كما ناقش المـؤتمر    . لجوية تلبي توقعات مجتمع الطيران    الحركة ا 
تدابير تعزيز السعة االستيعابية التي اتخـذتها الـدول واألقـاليم           
لمواجهة زيادة الحركة وأكدت على أهمية برامج سالمة المـدارج          
لضمان عدم التأثير على سالمة المدارج نظـرا لزيـادة السـعة            

 .االستيعابية

 ملحوظا في تنفيذ الحدود الدنيا المخفضة       أحرزت عدة أقاليم تقدما   
للفصل بين الطائرات باستخدام نظم ومفاهيم االتصاالت والمالحة        

واستمرت االستعدادات الرامية   . ادارة الحركة الجوية  /واالستطالع
 ٤ مـن الفئـة      الى التطبيق المبكر لـألداء المالحـي المطلـوب        

)RNP 4 ( المحيط الهادئاقليمفي أجزاء من . 

ر االستخدام التشغيلي لالتصاالت بين المراقب والطيار عبـر         استم
، أو التخطيط   المتصلة بذلك اليكاو  لنصوص ا وصلة البيانات، وفقا    

لتطبيقها، وتقدمت في بعض أقاليم االيكاو برامج تنفيذ نظام معالجة          
وكذلك، أجريت في العديـد مـن       . رسائل خدمات الحركة الجوية   

طالع التابع التلقائي مع التركيز علـى       أقاليم المنظمة تجارب االست   
هذا واألعمال الكثيفة   . )ADS-B(اذاعة االستطالع التابع التلقائي     

الرامية الى وضع اجراءات للفصل بين الطـائرات باالسـتطالع          
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التابع التلقائي، سيؤدي الى استخدام االستطالع التابع التلقائي فـي          
حدود الفصل  لثال  متاالالفضاء الجوي فوق المحيطات لرصد مدى       

 الى  في النهاية ومن شأن هذه التطورات أن تؤدي       . بين الطائرات 
 .مزيد من الكفاءة في استخدام الفضاء الجوي وزيادة سعته

 االتصاالت
أربع عشـرة   ) ARINC(نفذت شركة ترددات الطيران الالسلكية      

محطة أرضية لوصلة البيانات على الترددات العالية فـي مواقـع           
 ترددا وتوفر تغطية    ٣٠أنحاء العالم، تبث ارسالها على      مختلفة في   
وكـان الغـرض    . وبدأ تركيب نظم أرضية اضافية    . شبه عالمية 

المبدئي من الخدمة هو مراقبة الطيران التشغيلية، لكن بدأ عدد من           
في كنـدا والبرتغـال والمملكـة       (مقدمي خدمات الحركة الجوية     

وصلة اتصاالت خـدمات    في التجارب السابقة للتشغيل ل    ) المتحدة
 ).أصال لالبالغ عن مواقع نقاط االتجاه(الحركة الجوية 

، دعما التصاالت الطيار VDL Mode 2انتهى أول تنفيذ للوصلة 
المراقب عبر وصلة البيانات في وجود شبكة اتصاالت الطيـران،          
في مركز مراقبة حركة الطرق الجوية في ميامي في شهر أكتوبر           

االتصاالت بين  "امج، الذي كان يطلق عليه      وتضمن البرن . ٢٠٠٢
 محطة أرضية   ١٣،  "١المراقب والطيار عبر وصلة البيانات رقم       

ـ ال من الطـائرات  ا وعددVDL Mode 2عاملة بالوصلة  ة زودم
 طائرة ويستمر   ٣٠يبلغ عددها حاليا حوالي     (بالتجهيزات المناسبة   
لبيانات بين  وأثبتت االتصاالت عبر وصلة ا    ). هذا العدد في الزيادة   

على سبيل المثال   و. المراقب والطيار نجاحا في التشغيل في ميامي      
بمـا يشـمل    (أدى استخدام وصلة البيانات في االتصاالت العادية        

ضبط "، و "االتصال المبدئي "، و "نقل االتصاالت "أربع خدمات وهي    
حوالي توفير  الى  ") نص قائمة المعلومات  "، و "جهاز قياس االرتفاع  

ن الوقت المستخدم عبر القناة الصوتية بدءا من شـهر         ساعة م  ٢٠
 .٢٠٠٣أغسطس 

ــن برنامـــج  ــة ) +LINK 2000(كجـــزء م ــابع لمنظم الت
يوروكنترول، تم تطبيق االتصاالت عبر وصـلة البيانـات بـين           

 وشبكة اتصاالت VDL Mode 2على الوصلة (المراقب والطيار 
وتـم  . باأرض في أورو  -لدعم االتصاالت الصوتية جو   ) الطيران

تركيب تسع محطات أرضية لتـوفير تغطيـة لمنطقـة مركـز             
وبغية تشجيع التجهيز المبكـر     . مراقبة المنطقة العلوية  لماسترخت  

للطائرات، تم وضع خطة دعم مستحدثة يقدم بموجبها الدعم على          
شكل تمويل مخصص للتحديث، والختبارات التكامل واالختبارات       

 خمـس  تم تعيـين  وحتى اآلن،   . ةالسابقة للتشغيل، ألول مئة طائر    
 .من هذه الخطةلالستفادة ن طائرة يوأربع

 المالحة
 أساسا(استمر تطبيق النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية 

العمليات أثناء استنادا الى ) GPSالنظام العالمي لتحديد الموقع 
ودعم . االقتراب غير الدقيق في أقاليم االيكاوالطريق وعمليات 

 األنشطة تطوير اجراءات ومعايير عمليات االقتراب مع هذه
 استنادا الى نظم التقوية ١االرشاد الرأسي والعمليات من الفئة 

 .باألقمار الصناعية والنظم األرضية للتقوية على التوالي

تقوية باألقمار الصناعية، وهو نظام التقوية تشغيلي للبدأ أول نظام 
 يوليو ١٠ات المتحدة األمريكية في في المنطقة الواسعة في الوالي

المالحة /بالنسبة للمالحة الجوية، بما في ذلك المالحة الجانبية
كما وفر هذا النظام ارشادات محسنة . الرأسية لعمليات االقتراب

 . للمنتفعين أثناء الطريق ولمراحل المغادرة في الطيران

 حماية طيف الترددات الالسلكية للطيران
الذي ينظمه ) ٢٠٠٣(عالمي لالتصاالت الراديوية قام المؤتمر ال

 ٩االتحاد الدولي لالتصاالت، والذي عقد في جنيف، سويسرا، من 
، بمراجعة أجزاء من لوائح الراديو ٢٠٠٣ يوليو ٤يونيو الى 

الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت، بما في ذلك عدد من 
ة واستخدامه من المسائل المرتبطة بتوفر طيف الترددات الالسلكي

 للطيران المدني مؤاتيةوكانت نتيجة المؤتمر . قبل الطيران
ومتوافقة تماما مع موقف االيكاو فيما يرتبط بجميع الشؤون 

كما وضع المؤتمر جدول أعمال المؤتمر العالمي التالي . الرئيسية
، ٢٠٠٧لالتصاالت الراديوية، والذي من المخطط أن يعقد في عام 

 .ددا من المسائل المرتبطة بالطيرانوالذي يتضمن ع

 االستطالع

وشملت .  قدرات االستطالعتحسيناستمر التقدم خالل السنة في 
هذه األعمال مزيدا من التطوير لمفهوم نظام ضمان الفصل بين 

وقد . الطائرات في الجو ومفهوم اذاعة االستطالع التابع التلقائي
 كدعم Sبالطريقة  نابض موقع الطائرة الموسعحاز على القبول 

 بعض تكما نظر. قصير األجل الذاعة االستطالع التابع التلقائي
وصلة البيانات التي تعمل على طويل األجل لستخدام االاألقاليم في 

 وجهاز (VDL Model 4)) ٤بالطريقة (الترددات العالية جدا 
وقد أحرز تقدم في تنفيذ نظم . (UAT) االستقبال العالميواالرسال 

وتطورت التجارب التشغيلية . تطالع الحديثة في معظم األقاليماالس
 .في عدد من الدول) ADS-B(الذاعة االستطالع التابع التلقائي 
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 ادارة الحركة الجوية

في اطار االجراءات االطرادية لتنفيذ نظام سلس الدارة الحركة 
ادارة الحركة الجوية في جميع أنحاء العالم، استمر تحديث نظم 

مراقبة الحركة الجوية في جميع أنحاء العالم بمعدات ة والجوي
 .ة الدارة الحركة الجويةمدمتقعصرية قادرة على دعم المفاهيم ال

 في الطائرات بين تم تنفيذ الحدود الدنيا المخفضة للفصل الرأسي
الشرق األوسط وأجزاء من غرب آسيا في شهر نوفمبر، ومن 

اريبي وأمريكا الجنوبية وفي المخطط تنفيذها في كندا واقليم الك
 .٢٠٠٥ في عام القاريةالواليات المتحدة 

 كبيرة من جهة الكفاءة نتيجة تنفيذ هيكل الحصول على منافعوتم 
 لطريق خدمات الحركة الجوية من آسيا الى الشرق األوسط معدل

وأدخل المزيد من التحسينات على . وأوروبا جنوب جبال الهماليا
واالجراءات المصاحبة على ضوء لجوية اهذه الشبكة للطرق 

 .الخبرة المكتسبة من التشغيل

اعداد خطـة في قامت الدول المعنية وااليكاو ببذل جهود كبيرة 
 ٢٠٠٣–أوروبا /الشرق األوسط/طرق الطوارئ آلسيا

)CRAME-03 .(ضمان استمرار فيهذه الخطة تتمثل أهداف و 
طيران التي تتأثر سالمة المالحة الجوية في أقاليم معلومات ال

على من اآلثار  والتقليل الى الحد األدنىباغالق المجال الجوي، 
عسكرية في منطقة الشرق ال خالل العملياتالطيران المدني الدولي 

بديلة من والى جوية ووفرت خطة طرق الطوارئ طرقا . األوسط
بالقيام  الطائرات شغليآسيا والشرق األوسط وأوروبا، مما سمح لم

 .اتهم مع الحد األدنى من االضطرابعمليب

وكجزء . رجاالمدمنع اقتحام العمل في على النطاق العالمي استمر 
السالمة، عقدت في مجال التوعية العالمية و  التثقيفمن حملة

وبدأ العمل على اعداد مجموعة من . ندوات في القاهرة وسنغافورة
ت ادارة وسائل سالمة المدرج، وقدمت اقتراحات لتعديل اجراءا

 . المرتبطة بالعمليات على المدرجالحركة الجوية العالمية

 المطارات  -٧
استمرت الدراسات بشأن اجراء تصميم الرصف في المطارات 
واجراءات التقييم الالزمة لتحليل المسائل المعقدة المرتبطة بتحميل 

 وبوينغ A380 الجديدة األكبر مثل الطائرة ايرباص اتالطائر
B777جهاز  رئيسي في بكل مشددة بست عجالت أو أكثر ، المزو

واستكمل مشروع في دولة واحدة لبحوث تتعلق باختبار . الهبوط
الرصف كامل النطاق، عن موضوع عمليات التحميل المعقدة، 

 )٤(وورد في التعديل رقم . بينما استمر االختبار في دولة أخرى
اقتضاء ) المجلد األول (المطاراتعلى الملحق الرابع عشر ـ 

واستمرت االيكاو في تسهيل . جديد أن ترخص الدول المطارات
 .العملتنفيذ الدول لمقتضيات ترخيص المطارات من خالل حلقات 

 واللجان العمل حلقات مختلفاستمرت االيكاو في المشاركة في 
مثل اللجنة بالطائرات المعنية بتخفيض خطر ارتطام الطيور 

 وأمريكا الجنوبية للوقاية من خطر الجديدة االقليمية للكاريبي
 في ،ارتطام الطيور بالطائرات التي اجتمعت في سانتياغو، شيلي

 علما بأن ،وعقد هذا االجتماع واجتماعات أخرى. شهر أكتوبر
 على الملحق الرابع عشر، المجلد األول، الذي )٥(رقم التعديل 

رفع مستوى التوصيات ، قام ب٢٧/١١ في دخل حيز التطبيق
، لتصبح قواعد  بالطائراتحالية بشأن خطر ارتطام الطيورال

 عن الحاجة الى ابالغ نظام ة جديدادراج توصيةقياسية، مع 
بحوادث بالطائرات حاالت ارتطام الطيور عن معلومات االيكاو لل
 .االرتطام

وتجري األبحاث خارج االيكاو عن مسألة التعرف عن بديل 
 تدرس نوعية جديدة من رغوة اضافة الى ذلك،. مناسب للهالونات

أكثر كفاءة من ستكون أنها ألنه من المنتظر مكافحة الحرائق 
األنواع الحالية ويتم التقدم في تطوير مواصفات جديدة لهذا النوع 

 .من الرغوة

 معلومات الطيران  -٨
تغيرت في األعوام األخيرة الحاجة الى تقديم معلومات الجودة في 

التضاريس األرضية وأهميتها بشكل كبير، مجال الطيران وبيانات 
بما أنها أصبحت مكونات هامة لنظم المالحة على متن الطائرة 
التي تعتمد على البيانات، والتي تستخدم بشكل أكبر للمالحة في 

واستمر االتجاه نحو توفر معلومات الطيران في شكل . المنطقة
طيران  اللدليلالكتروني، خاصة مع تقديم المزيد من الدول 

 أو من خـالل CD-ROMوخرائط الطيـران علـى أقراص 
 تنفيذ قاعدة بيانات اقليمية للطيران ع مواصلة وم،شبكة االنتـرنت

 .تغطي جزءا كبيرا من أوروبا

 التابعة لهيئة الالسلكي ١٩٣ رقم  الخاصة المشتركةاللجنةاستمرت 
، ٤٤  رقم مجموعة العمل(RTCA) الفنية التصاالت الطيران
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شاركة االيكاو، في عملها عن مقتضيات المنتفع بالنسبة للبيانات بم
، وذلك اتالمطاراعداد خرائط االلكترونية للتضاريس والعوائق و

عن طريق تطوير المزيد من أشكال تبادل البيانات استنادا الى 
 الصادرة عن المنظمة الدولية ١٩١٠٠  القياسيةسلسلة القواعد

خصائص جنة تكنولوجيا هندسة لواستمرت . للتوحيد القياسي
المعنية بخرائط الطيران  G-10الفضاء والمواد في الطيران 

في تطوير مواصفات بشأن سة المحركات دوالتابعة لشركة هن
وشاركت االيكاو بنشاط .  لخرائط الطيران االلكترونيةالعروض

في عمل هذه المجموعة بغية المزيد من تطوير األحكام الصادرة 
 . في هذا الشأنعن االيكاو

، من ضمن العديد من  للمالحة الجويةمؤتمر الحادي عشرالوناقش 
المواضيع األخرى، المفاهيم الرامية الى تعزيز التوافق العالمي 

وفي شهر . والتشغيل البيني لألشكال المختلفة من بيانات الطيران
أكتوبر، عقد أول اجتماع لمجموعة الدراسة المعنية باستخدام 

 مواد ارشادية في لشبكة االنترنت العمومية وبدأ العمل الطيران
 .بشأن استخدام شبكة االنترنت لتقديم معلومات المالحة الجوية

 األرصاد الجوية للطيران  -٩

 ازداد استخدام الدول للنظم التلقائية المحسنة لرصد األحوال الجوية
 عن ة الدول دراستوواصل. في تقديم المالحظات للطيران

ام معلومات األرصاد الجوية في المنطقة النهائية لدعم استخد
 وال سيما في االقليم ،االجراءات الرامية الى زيادة سعة المطارات

وفي هذا الصدد تجري دراسة الستحداث تقرير جديد . األوروبي
وظهر في عدد من الدول اهتمام متجدد . عن األحوال الجوية

 التنبؤات بالجليد باجراء البحوث عن تحسين نوعية وتوقيت
 .واالضطرابات الجوية

 تحضير التنبؤات العالمية بالظواهر الجوية التقدم فيواستمر 
 المركزين العالميين لتنبؤات من جانبالخطيرة باستخدام الكمبيوتر 

 المركزان العالميان لتنبؤات المنطقة عدونتيجة لذلك أ. المنطقة
 الطيران العليا في خرائط الظواهر الجوية الخطيرة في مستويات

وتستقبل . جميع أنحاء العالم باستخدام وحدات كمبيوتر متحاورة
 دولة ١٤٠هوائيات صغيرة الفتحات تم تركيبها في أكثر من 

تابعة البيانات والمنتجات من ثالث اذاعات باألقمار الصناعية 
ومعلومات  تنبؤاتوتوفر هذه االذاعات للدول والمنتفعين . اليكاول

مأخوذة من النظام العالمي لتنبؤات صاد الجوية التشغيلية عن األر
 الجوية الروتينية للطيران حوالالمنطقة، مثل تقارير األ

(METARs) وتنبؤات المطار (TAFs) ومعلومات بخصوص 
 التي قد تؤثر على ،الظواهر الجوية في مرحلة أثناء الطريق

 االشعارات و،)نشرات السجمت(سالمة عمليات الطائرات 
 .الرماد البركانيباألعاصير المدارية وب

لالشـعارات   مراكـز  ةأحرز تقدم في تحقيق التنفيذ الكامل لسـبع       
 هذه المراكز أصدرت أو سوف تصدر       جميعباألعاصير المدارية و  

واسـتمر  . مدارية وفقا ألحكام االيكاو   العاصير  قريبا اشعارات باأل  
الرماد البركاني  االشعارات ب العمل في الدول المسؤولة عن مراكز       

(VAACs)    الرماد البركاني  ببيانية  شعارات   على اعداد واصدار ا
ــة المنطقــة ومكاتــب لتقــديمها ــة الــى مراكــز مراقب  مراقب
 .الجوية األرصاد

 البحث واالنقاذ  -١٠
نظام االنذار والتتبع باألقمار الصناعية، التابع لنظام تم تحسين 

COSPAS-SARSAT )ن السفن النظام الفضائي للبحث ع
). المستغيثة، ونظام التتبع باألقمار الصناعية للبحث واالنقاذ

األقمار الصناعية ذات المدارات كملت المجموعة الحالية من وأ
أقمار صناعية ذات  بأربعة (LEOSAR)األرضية قليلة االرتفاع 

ن يوقمـر( (GEOSAR)مدارات ثابتـة بالنسبـة لألرض 
اعطاء انذار شبه فوري قادرة على ) نين احتياطييصناعي

 ميجاهرتز في نطاق ٤٠٦ على التردد تبثمنارات لباالستغاثة 
أول قمر صناعي  ٢٠٠٢في شهر أغسطس وأطلق . الرؤية

 تابع )METEOSAT( (MSG-1) من الجيل الثانيلألرصاد الجوية 
  األقمار الصناعية لألرصاد الجويةالستخدامللمنظمة األوروبية 

(EUMETSAT) .في نهاية عام دشين الموسعة ختبارات التوانتهت ا
القدرة على  MSG GEOSARوسوف يكمل نظام . ٢٠٠٣
في الزمن الحقيقي لنظام باألقمار الصناعية العالمي  االنذار

COSPAS-SARSAT. 

 أسهم نظـام ٢٠٠٢ الى ديسمبر ١٩٨٢وفي الفتـرة من سبتمبر 
COSPAS-SARSAT  شخص في ١٥ ٧٠٠في انقاذ أكثر من 

ووقعت كندا .  حالة استغاثة جوية وبحرية وبرية٤ ٥٠٠من أكثر 
تية االشتراكية سابقا والواليات يوفرنسا واتحاد الجمهوريات السوفي

، ١/٧/١٩٨٨المتحدة على اتفاق بشأن هذا البرنامج في باريس في 
، وهو يتيح لكل الدول ٣٠/٨/١٩٨٨وبدأ سريان هذا االتفاق في 
ويجوز للدول غير . ل وبدون تمييزاستخدام هذا النظام ألجل طوي

األطراف في هذا االتفاق أن تشارك في هذا النظام سواء كدول 
  األمين العام لاليكاوويعتبر. مقدمة لقطاع أرضي منتفعة أو كدول

 .احدى جهات ايداع االتفاق
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 االزدحام  -١١
استمرت االيكاو في تصميم تدابير للحد من االضطرابات التي 

ة الركاب والتي قد تطرأ نتيجة تكثيف التدابير تؤثر على حرك
عبر دخول الوتعالج مسألة تأخر الركاب والطاقم عند . األمنية

الحدود بواسطة مواصفات محدثة لتعزيز التكنولوجيا المتقدمة 
. لجوازات السفر المقروءة آليا وتطبيقات التفتيش بمساعدة األجهزة

المية منسقة الدراج  ع"خطة"وأعلنت االيكاو في شهر مايو عن 
البيومترية في جوازات السفر بالوسائل معلومات تحديد الهوية 

مزيد وأحرز . ووثائق السفر األخرى المقروءة آليا كتعزيز اضافي
تقدم في تنفيذ نظم معلومات الركاب المسبقة في العديد من ال

 .الدول من

واستمرت زيادة االزدحام بسبب تطبيق تدابير أمنية معززة 
 الحدود عند نقاط التسجيل والفحص في تمثيل عبرلخروج ل

وسوف . تحديات بالنسبة لشركات الطيران وادارة المطارات
الجديدة من الملحق السابع  ٨-٤-٤ة ة القياسييستدعي تنفيذ القاعد

 الصادرة في مستودع الطائرة، التي تقتضي فحص األمتعة عشر
يب تكنولوجيا حديثة ، ترك٢٠٠٦بنسبة مئة في المائة بحلول عام 

. المحطات النهائيةوتقنيات ادارية جديدة للتخفيف من ازدحام 
وأدت التدابير الجديدة المقترحة للفحص المسبق للبضائع المشحونة 

الى ظهور شواغل بشأن " التوريدأمن سلسلة "بالنسبة للجمارك و
 .تأخر الحركة واالزدحام

 السالمة  -١٢
ال تشمل " السالمة"ت عنوان حوادث الطائرات التي ترد تح

الحوادث الناتجة عن أفعال التدخل غير المشروع، والتي يرد 
 ".األمن"شرحها في القسم بعنوان 

 العمليات المنتظمة
التي أسـفرت عـن     الطائرات  ولية عن حوادث    ألتفيد المعلومات ا  

خسائر في األرواح بين ركاب الرحالت المنتظمة في جميع أنحاء          
 أسفرت عـن وفيـات فـي     حوادث٦ شهد   ٢٠٠٣ العالم بأن عام  

 االقالعية القصوى المرخصـة التـي        الكتلة ذاتالطائرات  ركاب  
وكان عدد وفيات الركاب فـي هـذه     . ا كيلوجرام ٢٢٥٠تزيد عن   
 ٢٠٠٢ حادثة مميتة في عام      ١٤هذا مقابل   . راكبا ٣٣٤الحوادث  

 هنـاك   وكان. )١١الجدول  انظر  ( راكبا   ٧٩١أفضت الى مصرع    
 انخفـض ، و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ في الحركة بين عـامي       طفيف تغير

بالتالي معدل وفيات الركاب لكل مائة مليون راكب كيلومتري الى          

 السنة

  عملية هبوط١٠٠ ٠٠٠عدد الحوادث المميتة عن كل 
 لطائرات على الخطوط المنتظمة

  احصاءات حوادث الطائرات– ٨الشكل 
٢٠٠٣-١٩٨٤ 
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 عـدد حـوادث     انخفـض كما  . ٢٠٠٢  عام  في ٠,٠٣من   ٠,٠١
الـى  الطائرات  المميتة لكل مائة مليون كيلومتر تقطعها       الطائرات  

ئرات الطا عدد حوادث    وانخفض. ٢٠٠٢  عام  في ٠,٠٦من   ٠,٠٢
 في عـام    ٠,٠٧ من   ٠,٠٣المميتة لكل مائة ألف عملية هبوط الى        

 .)٨الشكل  (٢٠٠٢

وتفاوتت مستويات السالمة تفاوتا كبيرا حسب اختالف طرز 
فمن ذلك مثال أن . طائرات الركاب العاملة في الخطوط المنتظمة

 في ٩٨أكثر من عمليات الطائرات التوربينية النفاثة، التي تمثل 
مقيسة بعدد الركاب ( الحجم الكلي للحركة المنتظمة المائة من

 ٢٠٠٣حوادث في عام  ٤، وقعت لها )الكيلومتريين المنقولين
 راكبا، بينما سجلت عمليات الطائرات ٣١٣أسفرت عن مصرع 

التوربينية المروحية والطائرات ذات المحركات المكبسية، التي 
 المنتظمة،  في المائة من حجم الحركة الجوية٢أقل من تمثل 

ومعنى ذلك أن معدل .  راكبا٢١ عن مصرع ا أسفرتحادثتين
الخسائر في أرواح ركاب الطائرات التوربينية النفاثة كان أقل 

 .بكثير من مثيله في الطائرات المروحية

العمليات التجارية 
 غير المنتظمة

العمليات التجارية غير المنتظمة هي الرحالت الجوية غير 
شغلها شركات الطيران المنتظم، وجميع رحالت المنتظمة التي ت

. النقل الجوي التي تشغلها شركات تجارية للطيران غير المنتظم
وتدل المعلومات المتوفرة لدى االيكاو عن سالمة العمليات غير 

 حادثة مميتة وقعت ٢٦المنتظمة لطائرات الركاب على أن 
 ٢٢٥٠رخصة للطائرات التي تتجاوز كتلتها االقالعية القصوى الم

حادثة واحدة لطائرة بما في ذلك  (٢٠٠٣ في عام اكيلوجرام
 ١٩مقابل ) مشغلة على خطوط بضائع فقط كان على متنها ركاب

 اباك ر٣٤٩ وشملت هذه الحوادث مصرع. ٢٠٠٢ حادثة في عام
  .٢٠٠٢ راكب في عام ٢٠١ مقابل ٢٠٠٣في عام 

 تزيد كتلتها أما العمليات غير المنتظمة التي قامت بها طائرات
 كيلوجرام سواء كانت لشركات ٩٠٠٠االقالعية القصوى على 

حوادث ٧الطيران المنتظمة أو لرحالت غير منتظمة، فقد وقعت 
 .٢٠٠٣  راكبا في عام١٩٦ أفضت الى مصرع

 مراقبة السالمة الجوية  -١٣
ظلت أنشطة التدقيق جارية في برنامج االيكاو العـالمي لتـدقيق           

وتم حتى نهايـة  . ١٩٩٩الجوية الذي بدأ في يناير     مراقبة السالمة   
 أقاليم، واسـتقبلت    ٥ دولة متعاقدة و     ١٨١ التدقيق في    ٢٠٠٣عام  
 دولة بعثات لمتابعة التدقيق بهدف التحقق من تنفيـذ خطـط            ١٢١

وباالستعانة بقاعـدة   .  الدول المعنية  قدمتهاالعمل التصحيحية التي    
مكن تحديد الثغرات المتعلقـة     بيانات نتائج التدقيق واالختالفات، أ    

بمراقبة السالمة الجويـة والترتيـب حسـب األولويـة بالنسـبة            
لالجراءات الالزمة اليجاد حلول للمخاوف المتعلقة بالسالمة على        
ــدول أو   ــى صــعيد ال ــي أو عل ــالمي أو االقليم الصــعيد الع

 . الدول مجموعات

 العوامل البشرية  -١٤

 تدقيق سالمة عمليات بشأنياتا تنظمه االيكاو واأل عقد أول مؤتمر
 في دبلن، ءالخطوط الجوية والتعامل مع التهديدات واألخطا

 نوفمبر بهدف عرض آخر ما توصلت اليه ٧ الى ٥ من ،ايرلندا
 اتالتهديدالتعامل مع التدريب في مجال من معرفة بالصناعة 

 .ءاألخطاو

عقد أول مؤتمر ايبيري أمريكي حول السالمة والتدريب في 
 يوليو بهدف توفير ١٨ الى ١٤لطيران المدني بمدريد، اسبانيا من ا

منتدى لمنظمات الطيران في شبه الجزيرة االيبيرية، وكذلك أمريكا 
الوسطى وأمريكا الجنوبية والكاريبي لتبادل المعلومات ومناقشة 
المشاكل المعاصرة للسالمة والتدريب في سياق البلدان االيبيرية 

وكان الهدف من . ةناجع حلول تحديد الى األمريكية، اضافة
 مؤسساتالمؤتمر كذلك هو تنمية الصالت والتعاون فيما بين 

 .الطيران االيبيرية األمريكية

 اجازة العاملين والتدريب  -١٥

" ترينير"انضم مركز اضافي الى برنامج  ،٢٠٠٣ شهر ينايـر منذ
لتوسع واستمر ا.  عضـوا٤٠وبذا بلغ العدد االجمالي ألعضائه 

في أنشطة اعداد الدورات في مراكز التدريب على الطيـران 
وحتى شهر ديسمبر، بلغ عدد . المدني األعضاء في البرنامج

 القياسية التي انتهى األعضاء من وضعها أو ما يةبرامج التدريبال
 .ا قياسييا تدريبا برنامج١٣٥زالت قيد االعداد 
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 لمفتشي السالمة الحكوميين استمر التدريب في جميع أقاليم االيكاو
وقد أعدت برامج ). العمليات وصالحية الطائرات للطيران(

ادارة تدريبية قياسية حول هذا الموضوع، وذلك بالتعاون مع 
 باستخدام منهجية (FAA)الطيران االتحادية في الواليات المتحدة 

 متاحة عالميا في كافة الدورةولضمان أن تكون . "ترينير"برنامج 
 العالم، فقد على نطاقليم االيكاو وأن تفي بمستوى موحد للجودة أقا

 مفتشي السالمة تدريب"تم انشاء شبكة لمراكز التدريب تقدم 
 يةبرامج التدريبال على القائم، و"الحكوميين المعتمد لدى االيكاو

ويشترط على مراكز الدول التي تعقد ذلك التدريب الوفاء . القياسية
تقارير منتظمة، قديم عتها االيكاو، وتات محددة وضتطلببم

والخضوع لعمليات تقييم منتظمة تجريها االيكاو لضمان استمرار 
ة الطيران االتحادية في الواليات اداروتعمل . متطلباتامتثالها لل

المتحدة بالتعاون مع االيكاو على وضع برامج تدريبية قياسية 
 .اضافية لمفتشي السالمة الحكوميين

، احداهما ٢٠٠٣ن لتخطيط الموارد البشرية خالل عام عقدت ندوتا
 الى ١٤أمريكا الجنوبية في قرطاجنة، كولومبيا من /القليم الكاريبي

 يوليو، واألخرى القليم أفريقيا الشرقية، عقدت في نيروبي، ١٨
 . نوفمبر٢١ الى ١٧كينيا، من 

، ٣)Doc 7192الوثيقة (تدريب االيكاو للطبع جزء جديد من دليل 
 .)يميكانيك/مهندس/فني(صيانة الطائرات  ـ ١-لجزء دا

 في "ترينير" التدريبية لبرنامج الندوة المؤتمر العالمي التاسع وعقد
وكان هذا المؤتمر أحد .  سبتمبر١٢ الى ٨مراكش، المغرب من 

أكبر اجتماعات االيكاو المخصصة لتنمية وتدريب الموارد 
.  منظمات دولية٤و دولة ٥٤ مشاركا من ٢٨٤وحضر . البشرية

واتخذت خطوات خالل المؤتمر من شأنها أن تعزز التعاون الدولي 
كذلك و الطيران المدني في مجالفيما بين جميع مراكز التدريب 

 على مواجهة تحديات التدريب في مجال "ترينير"قدرة برنامج 
 .الطيران المدني في المستقبل

 األمن  -١٦
. ل التدخل غير المشروع فعال من أفعا٣٤سجل خالل العام 
 محاوالت ٥ عمليات استيالء غير مشروع و٣وكانت على هيئة 

 عمليات ٣يزات الطيران، وه هجمات على تج١٠لالستيالء، و
                                                           

وسوف تطبع النسخ باللغات الفرنسية والروسية      . باللغة االنجليزية فقط   -٣
 .واالسبانية فيما بعد
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 عمليات تخريب، ومحاولة واحدة ٤هجوم أثناء الطيران، و
األخرى  أفعال التدخل غير المشروع  من٨للتخريب، و

 في االحصاءات السنوية ألفعالا هذه تدرجأو). ١٢ الجدول(
 ).٩ لشكال (تعلى تحليل االتجاهات والتطوراللمساعدة 

أحرز تقدم كبير في تنفيذ خطة العمل في مجال أمن الطيران 
واستمرت . ٢٠٠٢ا المجلس في شهر يونيو أقرهلاليكاو التي 

خطة العمل في كونها تعتمد بشكل كبير على المساهمات الطوعية 
 .من الدول

من عمليات العام األول امج العالمي لتدقيق األمن بنجاح  البرنأكمل
 دولة ٢٠ في وهو التدقيق هتدقيق أمن الطيران، مع تحقيق هدف

 حتى اآلن اةوتضمنت عمليات التدقيق المجر. بحلول شهر ديسمبر
الدول يمثل مختلف عا ادوال من جميع أقاليم االيكاو، وتضمنت قط
وتتخذ الخطوات . اراتمن حيث الحجم وتعقيد عمليات المط

 خاللا تحديدهلمساعدة الدول على معالجة أوجه القصور التي تم 
 دورات ٦، أجريت ٢٠٠٣ في عام كذلك.  هذهعمليات التدقيق

 وترخيص مدققي البرنامج العالمي لتدقيق األمن في ستة لتدريب
ونتيجة لذلك، فلدى البرنامج اآلن مئة خبير . أقاليم مختلفة لاليكاو

 دولة تم تدريبهم ٥٣ من اتيران حاصلين على شهادأمن ط
وترخيصهم ليصبحوا مدققي البرنامج العالمي لتدقيق األمن 

 .االيكاو لدى

 الواردة والتوصياتبغية مساعدة الدول على تنفيذ القواعد القياسية 
في الملحق السابع عشر، استمر تطوير برنامج التدريب على أمن 

 دورة تدريبية ٥٧وعقدت . ة القصوىالطيران مع ايالئه األولوي
في المراكز التي اعتمدتها االيكاو للتدريب على أمن الطيران في 

من ويجري اعداد برنامج تدريبي قياسي جديد أل. أنحاء العالمشتى 
وباالضافة الى ذلك، تم . المفتشين الوطنيين/أي المدققينالطيران، 

وض بشأن الرهائن التفابخاصة االنتهاء من اعداد دورة تدريبية 
وبغية تعزيز تطبيق المبادئ االدارية وأفضل ). المستوى األول(

والتوصيات الواردة في الملحق القياسية لتنفيذ القواعد األساليب 
 ترتيبات مع جامعة كونكورديا في مونتريال وضعتالسابع عشر، 

تدريب المديرين على أمن الطيران، على أن يكون التعلم الدخال 
 .باستخدام شبكة االنترنتعن بعد 

ومن المتوقع أن تؤدي الخطة العالمية المنسقة الدراج معلومات 
البيومترية في جوازات السفر ووثائق السفر بالوسائل تحديد الهوية 

األخرى المقروءة آليا، والتي اعتمدتها االيكاو في شهر مايو 
راءات ، أن تؤدي الى انهاء اج)والواردة سابقا تحت قسم االزدحام(

في المطارات، والى زيادة  المراقبةنقاط الركاب بشكل أسرع عبر 
 .أمن الطيران وزيادة الحماية من انتحال الهوية

 اتفاقية —نظام وارسو   -١٧
 )١٩٩٩(مونتريال 

اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل  نوفمبر ٤دخلت حيز النفاذ في 
انت وك. ٢٨/٥/١٩٩٩، المحررة في مونتريال في الجوي الدولي

 حتىاألطراف في االتفاقية قد صدقت عليها الدول  دولة من ٣٤
 .٢٠٠٣نهاية عام 

المساعدة في مجال التأمين على   -١٨
 الطيران ضد مخاطر الحرب

اتباع نهج منسق لتقديم  – A33-20وفقا لقرار للجمعية العمومية 
، مخاطر الحرب  ضدعدة في مجال التأمين على الطيرانالمسا

أوصت مجموعة المراجعة التابعة للمجموعة الخاصة وحسبما 
تأمين على الطيران ضد مخاطر الحرب، أقر المجلس المعنية بال
 تعديالت على الخطة العالميـة للتأمين على ١٦٩ تهفي دور

 ومشروع اتفاق "Globaltime"الطيران ضد مخاطر الحرب 
 .، وذلك في ضوء شروط مشاركة بعض الدولالمشاركة

على أساس ) Globaltime(لس االبقاء على خطة قرر المج
 في ٥١مثل تالمشاركة الفعالة من قبل دول رهنا بو. الطوارئ

 قراريستخدم (بة االشتراكات في االيكاو أنصمن على األقل المائة 
 كأساس تحديد توفير الضمانات A33-26 الجمعية العمومية

مين ، سوف يتم العمل بالخطة عندما تفشل سوق التأ)للخطة
في توفير التأمين وفقا لما يحدده مجلس االيكاو، من جديد التجارية 

وعندئذ تبدأ هيئة التأمين العمل، ويمكن أن يكون ذلك عقب اخطار 
 LE 4/64-03/65انظر كتاب المنظمة رقم (في زمن قصير 

، لم يتم التوصل ٢٠٠٣وحتى نهاية عام ). ٣٠/٦/٢٠٠٣المؤرخ 
 .ي المائة من نية المشاركة ف٥١الى الحد األدنى وقدره 

 حماية البيئة  -١٩
 ١٥ بتسوية الخالفات بين الواليات المتحدة األمريكية ويتعلقفيما 

 "كواتم الضوضاء"بالنسبة الى الئحة ) ٢٠٠٠عام (دولة أوروبية 
األمر  فيما بعد لغاهاالتي أ (٩٢٥/١٩٩٩ الالئحة رقم ةاألوروبي

ئيس المجلس، بموافقة ، استمر ر)EC/2002/30التوجيهي رقم 
 المزيد من ىوأد. الوسيطاألطراف، في االضطالع بدور 

. ١٧٠المفاوضات الى تسوية قدمت الى المجلس خالل دورته 
خاصة وقف و ،وسجل المجلس الحل المتفق عليه بين األطراف

 .االجراءات
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ضوضاء في كل من مجالي  ٢٠٠٣تركز عمل االيكاو في عام 
على  بصفة رئيسية كات الطائراتالطائرات وانبعاثات محر

لالجتماع القادم للجنة حماية البيئة في مجال الطيران التحضيرات 
 .٢٠٠٤عام أوائل في 

 اعداد مواد ارشادية لمساعدة الدول على تنفيذ استمر العمل بشأن
 الجمعية أقرتهالنهج المتوازن الدارة الضوضاء، وهو نهج 

خفض : سية هيالعمومية ويتكون من أربعة عناصر رئي
، وتخطيط )جعل الطائرات أقل ضجيجا (المصدرالضوضاء عند 

 تشغيليةالجراءات واالوادارة استخدام األراضي حول المطارات، 
واستمر .  وفرض قيود على تشغيل الطائراتلكتم الضوضاء،

العمل على وضع أحكام العادة الترخيص للطائرات بموجب 
ضوضاء الواردة في الملحق القواعد القياسية الجديدة بخصوص ال

ضوضاء  – المجلد األول – حماية البيئة –السادس عشر 
 . الفصل الرابع،الطائرات

ر يأما فيما يتعلق باالنبعاثات، فقد تم التركيز على متابعـة تطـو            
ذات الصلة باالنبعاثات الصادرة عن     القياسية  التكنولوجيا والقواعد   

يتـروجين المسـموح بهـا،    سيما مستويات أكاسيد الن    ، وال االيكاو
وعلى تعزيز التدابير التشغيلية الهادفـة الـى تخفـيض احـراق            

واستمر العمل على تحليل امكانيـة اسـتعمال        . واالنبعاثات الوقود
 االنبعاثـات،   مبادلـة التدابير القائمة على آليات السوق مثل نظام        

في االنبعاثات، وذلك   ب متصلةوالتدابير الطوعية، وفرض جبايات     
اتفاقية األمم المتحـدة االطاريـة      الجهات المعنية ب  ون وثيق مع    تعا

 .(UNFCCC)تغير المناخ ب المتعلقة

 طب الطيران  -٢٠

 )سارس(الشديد االلتهاب الرئوي الحاد مرض 

في ) سارس ( الشديدااللتهاب الرئوي الحادنتيجة لتفشي مرض 
 عاجلة لمساعدة اجراءات، اتخذت االيكاو ٢٠٠٣ عام وائلأ

. لطات بالمطارات والسلطات الحكومية في المناطق المتأثرةالس
وعقدت المنظمة اجتماعا مدته ثالثة أيام في سنغافورة خالل 
األسبوع األول من شهر يونيو، بمشاركة مسؤولين من النقل 

سنغافورة وممثلين من األياتا من  الصحة وفي مجالالجوي 
ثمانية عة من وأعدت مجمو. وااليكاو ومنظمة الصحة العالمية

فرة ابالمطارات الدولية وهي متو) سارس(تدابير وقائية من مرض 
 ذلك توتل). www.icao.int(عنوان االيكاو على االنترنت بحاليا 

 في المناطق مختارة تفتيش من قبل االيكاو لمطارات اتزيار
المتأثرة للتأكد من أن التدابير الوقائية الموصى بها قد طبقت بشكل 

 شهر نوفمبر، عقد اجتماع ثان لاليكاو في أوائلي وف. كامل
الصحة في مجال سنغافورة بمشاركة مسؤولين من النقل الجوي و

اعالن اقتراح باصدار بطاقة انتهى هذا االجتماع بو. القليممن ا
لمطار توفر مستوى لصحي منسقة للمسافرين جوا وخطة طوارئ 

تشار مرض من االستعداد بالمطارات يكفي للحيلولة دون ان
 .أو أي مرض معد مشابه) سارس(

  الصحية للمسافرين جواالمسائل
مختارة من صحة الركاب في السفر جوا، عقب ندوة عن جوانب 

، وشاركت فيها ٢٠٠٢عقدت في دوبروفنيك في شهر أكتوبر 
االيكاك دول ت عرضا، أنشأ رؤساء الطيران المدني بدمااليكاو وق

شاركت و .صحية للمسافرين جوامجموعة عمل معنية بالمسائل ال
االيكاو في أول اجتماع لهذه المجموعة في فيينا في شهر مارس 

 .التقدم المحرز من قبل هذه المجموعةعن كثب ابع تواستمرت ت
الوقت ذاته، أنشأت االيكاو مجموعة عمل متعددة ي فو

ومعنية بالمسائل الصحية للمسافرين التخصصات داخل المنظمة 
هذه في وضع  العمل لمجموعةلهدف الرئيسي ايتمثل و. جوا

 .سياسة لاليكاو لصحة الركاب وصالحهم

 القيود المفروضة على التدخين
 جميع شركات الطيران في أستراليا ونيوزيلندا وبلدان  اآلنتطبق

شمال أوروبا وأمريكا الشمالية حظرا كامال على التدخين، 
جوية في الرحـالت اللبية كبيـرة مـن جميـع أغوأصبحـت 

. آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق األوسط كذلك خالية من التدخين
القيود على  ـ A29-15وما زال تنفيذ قرار الجمعية العمومية 

 .امستمر التدخين في رحالت الركاب الدولية

 التعاون الفني  -٢١

 مليون دوالر في ١٢٠,٢بلغت قيمة برنامج التعاون الفني لاليكاو 
  ). في المائة٨٨أي ( مليون دوالر ١٠٥,٤ منها ، أنفق٢٠٠٣ عام

 ٥٦ مشروعا في ١٢٣وفي أثناء العام نفذت ادارة التعاون الفني 
 مشروعا كبيرا، منها الجديد ومنها ١٨بلدا ناميا، وتم اعتماد 

http://www.icao.int
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 خبيرا ٤٢٠واستعانت ادارة التعاون الفني بخدمـات . المعدل
 منح ٥٠٧وقدمـت  بلدا لتنفيذ مشاريعها الميدانــية، ٣٨مـن 

تدريبية، وأنفقــت على مشتــريات المشاريــع الميدانيـة 
 . مليون دوالر٨٢,٨٢

 االيكاو نيابة ابهتقوم ي ت لخدمة المشتريات، الملحوظأدى توسع 
 مليون ٨٠  مجموعهاعن الدول المتعاقدة لديها، الى مشتريات بلغ

ر خالل  مليون دوال٣٥,١٢ه  قدردوالر، بالمقارنة بمبلغ متوسط
 عقد ٢٠٠٣ومن ضمن أهم مشتريات عام . الخمس سنوات السابقة

 مليون دوالر لسيارات مكافحة الحرائق وعقد بقيمة ١٦,٩قيمته 
مراقبة المنطقة، اضافة الى دعم كبير للمركز دوالر  مليون ١١

اضافة الى . للمشتريات قدم الى بعثة األمم المتحدة في كوسوفو
 أمنية للمطار، ومركز معداتنستان بذلك، زودت االيكاو أفغا

لمراقبة المنطقة، وجهاز محاكاة برج المراقبة، ونجحت في توفير 
مجموعة مختلفة من الخدمات مثل اصدار المواصفات الفنية 

 في ترخيص الطائرات ةمساهموال، )بتمويل من البنك الدولي(
 .وتحديد تمويل مشاريع الطيران المدني

) سارس(الشديد اللتهاب الرئوي الحاد عند ظهور وانتشار مرض ا
آسيا والمحيط الهادئ، اقليم  في بعض الدول ب٢٠٠٣عام في أوائل 

 تقييم المطارات" عنوانه ا فرعيا اقليميات االيكاو مشروعنفذ
وفي اطار هذا المشروع، الذي مولته . "لمكافحة مرض سارس

،  االداري الخاصحكومات سنغافورة والصين واقليم هونغ كونغ
أعدت توصيات بشأن التدابير الوقائية واالرشادات لتفتيش وتقييم 

عن طريق  مرض سارس ومنع انتشاره للسيطرة علىالمطارات 
بالتعاون مع هيئة الطيران المدني لسنغافورة وذلك  ،السفر جوا

ختصاصيين ة، اضافة الى االعالميواألياتا ومنظمة الصحة ال
. سارسمرض  مع حاالت المحليين في سنغافورة المتعاملين

صحية منسقة وخطة اعالن  أعد مشروع بطاقة ،اضافة الى ذلك
استجابة للطوارئ على مراحل لالستخدام في حالة ظهور مرض 

ركاب الطائرات مرة /سارس أو مرض معد يخص المطارات
وقام خبراء المشروع بالتفتيش على المطارات وتوفير . أخرى

 المحليين والمسؤولين اآلخرين ينطبي النلموظفيالنظري لالتدريب 
لجوانب المرتبطة ا ، وشمل ذلكطب الطيرانمجال في 

 .سارس بمرض

قامت االيكاو بتوسيع مجال خبرتها في التعاون الفني باالستجابة 
 الى طلب من شركة مطارات تايلند المحدودة للتعاون الفني في

مطار دون س للعمليات من ل النقل السالمهمة المتشعبة المتمثلة في
حد االثني عشر مطارا األكثر هو أموانغ الدولي، بانكوك، و

ازدحاما في العالم، الى مطار سوفارنابومي الدولي الجديد، 
عمل بحلول شهر دخل في مرحلة للبانكوك، الذي من المتوقع أن ي

مبدئي، قدمت االيكاو استقصاء وبعد اجراء . ٢٠٠٥سبتمبر 
ند في التخطيط االستراتيجي المساعدة الى شركة مطارات تايل
في  نقل العمليات والتي يشملهاوالتفصيلي للعديد من المجاالت 

 لضمان عدم انقطاع الخدمة طوال التخطيطهذا تنسيق 
 .النقل عملية



ملخص السنة — الفصل األول 17  

 

 المنظمة
 األمين العام الجديد لاليكـاو       بصفته )جزائرال( مارس بتعيين الدكتور الطيب شريف       ٣قام المجلس في     »

الذي ) البرازيل(وقد خلف السيد ريناتو كالوديو كوستا بيريرا        .  أغسطس ١نوات، بدءا من    لمدة ثالث س  
 خبرته في مجال الطيران     امتدتشريف، الذي    وكان الدكتور . ١٩٩٧ل هذا المنصب منذ عام      يشغكان  

وعمل بهذه الصفة بنشاط فـي لجنـة النقـل          . ١٩٩٨جزائر في المجلس منذ عام      لثالثة عقود، ممثل ال   
. وي واللجنة المالية التابعتين لمجلس المنظمة اضافة الى العديد من مجموعات العمل المتخصصـة             الج

 . أغسطس١وتولى الدكتور شريف مهام منصبه في 

 ٢٩ الـى    ٢٤من  " التحديات وفرص التحرير  "استضافت المنظمة المؤتمر العالمي للنقل الجوي حول        و »
 ٢٩ دولة متعاقدة لدى االيكاو و     ١٤٥ مشارك من    ٨٠٠  نحو مارس بالمقر الرئيسي، وقد حضر المؤتمر     

خاللها متحـدثون   مارس ناقش ٢٣ و٢٢ انعقاد المؤتمر ندوة عامة ليومين في        ت قد سبق  توكان. منظمة
المسائل االستراتيجية التـي تواجـه      بارزون من صناعة الطيران والحكومة والوسط االكاديمي مختلف         

واختتم المؤتمر بالموافقة باالجماع على اعالن المبادئ العالمية        . ظيمالتنبصناعة النقل الجوي والقائمين     
النشاء بيئة تسمح بتنمية النقل الجوي الدولي وازدهاره بشكل مستقر وفعال واقتصادي دون المسـاس               "

 ".ير االجتماعية ومعايير العمالةبالسالمة واألمن ومع احترام المعاي

من ،  ٢٨/١١/٢٠٠٢من اتفاقية شيكاغو حيز النفاذ في       ) أ( ٥٠لمادة  ل ١٩٩٠دخول تعديل عام    ونتيجة ل  »
، التي عقـدت فـي      )االستثنائية(اتفاقية شيكاغو، قامت الجمعية العمومية في دورتها الرابعة والثالثين          

. بانتخاب شيلي وسنغافورة وجنوب أفريقيا أعضاء في مجلـس المنظمـة          ،  ١/٤ و ٣١/٣مونتريال في   
وازداد عدد المقاعد في المجلـس      . كتور أسعد قطيط، رئيس مجلس االيكاو     ورأس الجمعية العمومية الد   

 عدد الدول المتعاقدة لدى المنظمـة،       للتعبير عن زيادة  ،  ٢٠٠٢ مقعدا في شهر نوفمبر      ٣٦ الى   ٣٣من  
 . دولة متعاقدة١٨٨ الى العدد الحالي وهو ١٩٨٠ دولة في عام ١٤٦والذي ازداد من 

فـي هيئـة ادارة     )  عضوا يمكن تعييـنهم    ١١من أصل   ( أعضاء   ٨ين   يونيو بتعي  ١٨قام المجلس في    و »
واألعضـاء هـم    . ، مما يجعل التسهيل قابال للتشغيل بشكل كامل       جويةلسالمة ال لللتسهيل المالي الدولي    

وسوف يساعد التسـهيل المـالي      . األرجنتين وشيلي ومصر وفرنسا والهند وهولندا ونيجيريا وباكستان       
 الدول المتعاقدة على تمويل المشاريع المرتبطـة بالسالمة والتي تم تحديــدها            للسالمة الجوية الدولي  

 . بشكل أساسـي من خـالل برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

 سبتمبر للتوصل الى اتفاق تاريخي بين اليونان وتركيا لتحسين          ١٥أدت الجهود التي بدأتها المنظمة في        »
وتم التوصل الى االتفاق بعد مفاوضات مستفيضـة        .  الحركة الجوية فوق بحر ايجه     شبكة طرق خدمات  

، وهو يتناول المتطلبات    )األياتا(بين اليونان وتركيا، وبدعم تام من االيكاو واالتحاد الدولي للنقل الجوي            
لمنتفعـون  الوطنية والجوانب التشغيلية القتراح شبكة طرق خدمات الحركة الجوية الجديدة الذي أعده ا            

 .بالمجال الجوي

.  أكتوبر بالمقر الرئيسـي للمنظمـة      ٣ سبتمبر الى    ٢٢عقد المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية من        و »
العالم، مما من شأنه أن يعزز سـالمة    على نطاق    لخدمات المالحة الجوية     ا تشغيلي ا المؤتمر مفهوم  قروأ
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وأعاد المـؤتمر   . ر وتخفيض أوقات الرحلة    فترات التأخ  لالطيران ويحسن راحة الركاب من حيث تقلي      
 .التأكيد على أن السالمة هي أهم عنصر في األداء الكلي للنظام العالمي الدارة الحركة الجوية

) ١٩٩٩اتفاقية مونتريال لعـام     (دخلت اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي          نوفمبر،   ٤وفي   »
 الحـوادث الجويـة     ت بالتعويضات في حـاال    علقةاقية، المت ومن المتوقع أن تحل هذه االتف     . النفاذ حيز

شروط دخول االتفاقية حيز النفاذ عنـدما تـم ايـداع           قد استوفيت   و. الدولية، محل نظام وارسو الحالي    
  .التصديق الثالثين لدى االيكاو من قبل الواليات المتحدة قبل ذلك بستين يوما

 دولـة   ١٥تسوية الخالفات بين الواليات المتحدة و     المجلس وقف االجراءات بصدد     وفي ديسمبر، سجل     »
وتم االتفـاق   . ٩٢٥/١٩٩٩األوروبية رقم   " كواتم الضوضاء "الى الئحة   بالنسبة  ) ٢٠٠٠عام  (أوروبية  

 .على التسوية بين األطراف عقب المزيد من المفاوضات، التي قام خاللها رئيس المجلس بدور الوسيط

الدولي، وهو اليوم السنـوي الـذي يوافـق انشـاء االيكـاو فــي          تم االحتفال بيوم الطيران المدني       »
 ".يستون عاما في وضع القواعد القياسية للطيران المدني الدول"، وكان موضوعه ٧/١٢/١٩٤٤
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