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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  االقتصاديةلجنة لا

  أخرى مقدمة للجنة االقتصادية لتنظر فيها مسائل :من جدول األعمال ٥٤البند 

  المتحدة  تالواليا الحصار االقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضهأثر 
  على كوبا في قطاع الطيران المدني الدولي

  )كوبا مقدمة منورقة (

  الموجز التنفيذي
الطبيعة الخارجة الطيران المدني الدولي، مرة أخرى، بواسطة معلومات وأدلة حديثة، عن  مجتمعإلى إبالغ هذه الورقة  تهدف
االقتصادي والتجاري والمالي  واليات المتحدةلا حصاروانتهاكات اتفاقية شيكاغو بتدابير  ،حصارال الهذ التشريع الوطنيعن 
اركة في أنشطة النقل شي منع الخطوط الجوية الكوبية من المنميية الطيران المدني الكوبي، الذعلى ت حصاركذلك أثر ال، ولكوبا

  . الجوي الدولي
  :الجمعية العمومية مدعوة إلى ما يلي: اإلجراء

 القتصادي والتجاريحصار الواليات المتحدة اتحليل المعلومات الواردة في ورقة العمل هذه ومرفقاتها، المتصلة بأثر   ) أ(
 لجمهورية كوبا في موضوع الطيران المدني؛  يوالمال

تؤثر في تنمية طيرانها وتشكل أخرى التي تفرضها دولة عضو من جانب واحد على دولة عضو  االعتراف بأن التدابير  ) ب(
دول أخرى من دول انتهاكاً واضحاً لمبادئ اتفاقية شيكاغو وأهدافها، وتخلق أيضاً سوابق سلبية يمكن أن تؤثر في 

 .  مجتمع الطيران الدولي
العام لمنظمة الطيران المدني الدولي على مواصلة تقديم معلومات إلى األمين العام لألمم المتحدة عن األثر  حث األمين  ) ج(

 لجمهورية كوبا، وفقاًاالقتصادي والتجاري والمالي  الواليات المتحدة حصارتركه على الطيران المدني الكوبي يالذي 
: للرد الذي ستقدمه منظمة الطيران المدني الدولي إلى األمم المتحدة  بموجب القرار الذي يقدم كل سنة وعنوانه هو

 ؛الواليات المتحدة األمريكية التجاري والمالي الذي تفرضهوالحصار االقتصادي إنهاء  ضرورة
  . ثار باقيةمجلس كل سنة ما دامت هذه اآلديم تقرير من رئيس المجلس إلى الطلب تقو  ) د(

  .للمنظمة Eو  D بالهدفين االستراتيجيينهذه ورقة العمل تتعلق   األهداف االستراتيجية
  .Doc. 7300 اتفاقية الطيران المدني الدولي  :المراجع

                                                        
  .باللغة االسبانيةهذه الورقة  كوبا قدمت ١
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 مقدمة - ١

ومنذ ذلك . لجمهورية كوبا اومالي اوتجاري ااقتصادي اًحصار ١٩٦٠حكومة الواليات المتحدة في عام  وضعت ١- ١
 .ت االقتصادية للبلد، بما فيها قطاع الطيران المدنياتأثيراً كبيراً في جميع القطاع حصارال اين أثر هذالح

الطيران اتفاقية لكوبا المبادئ المبينة في مقدمة االقتصادي والتجاري والمالي  الواليات المتحدة حصارنتهك ي ٢- ١
 .(Doc 7300) المدني الدولي

الجمعية  اعتمدت، ٢٠٠٩سابعة واألربعين حتى الدورة الرابعة والستين في عام ، في الدورة ال١٩٩٢منذ عام   ٣- ١
ي الذاالقتصادي والتجاري والمالي  الحصار ضرورة إنهاء"بالتتابع، بأغلبية ساحقة، القرارات المعنونة لألمم المتحدة العامة 

 ٢٨اريخ بت ٦٤/٦ألمم المتحدة اعتمد القرار وفي الدورة األخيرة للجمعية العامة ل". تفرضه الواليات المتحدة على كوبا
  . عضواً لصالح القرار ١٨٧بتصويت  ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول

ولي وثائق تبين اآلثار منظمة الطيران المدني الدالعمومية لجمعية السنة، إلى  ١٥قدمت كوبا، طيلة أكثر من   ٤- ١
وتبين ورقة العمل الجديدة . الواليات المتحدة على كوبا رضتهذي فال حصارها بصناعة الطيران المدني الكوبي الالتي ألحق

وينبغي أن نشير إلى أنه لم يحدث . غير المشروع حصارال اها هذالتي سبب هذه بعض األحداث األخيرة واآلثار االقتصادية
االضطهاد المفرط من قبل  وتبين األدلة الواردة في هذه الورقة هذا. أي انخفاض لهذه اآلثار، بل إنها في الواقع قد ازدادت

 .، الذي يمنع تطوير الطيران المدني الكوبي حتى في أدق نقاط التفصيلحصارال ايات المتحدة في تنفيذهوالحكومة ال

  تحليل األثر - ٢
  ها لكوبا حصاراآلثار التي تبين الطبيعة الخارجة عن التشريع الوطني للوائح الواليات المتحدة و ١- ٢
.  محطات الركابوماتيكي لتسجيل المسافرين واستالم أمتعتهم، المركب في مناطق يستحيل تحديث النظام األوت ١-١- ٢

 ، تنفيذ العناصر الالزمةالواليات المتحدة التجاري حصارأنها ال تستطيع، بسبب  المواصالت الجوية الدولية وبينت جمعية
، التي اضطرت إلى اللجوء إلى شركة يرانلنظام تسجيل المسافرين المتعاقد عليه بين المطارات الكوبية وشركة خدمات الط

  .ثر في الخدماتألى نفقات وتأخرات أكبر، مما إوقد أدى ذلك . التي خلقت أوروبية أخرى لحل المشكلة

٢-١- ٢ خرى للطائرة المدنية بانديرانت األ ض توريد قطع الغيار والقطعفرEMB-110ِّلها شركة الطيران ـ، التي تشغ
لم يكن و. (EMBRAER)"إمبراير"وتنتجها مجموعة شركات الطيران البرازيلية  -" مساهمة كاريبيان، شركةوأير"كوبية ال

 ٢٠مما أسفر عن تأخرات وزيادة في التكاليف تتراوح بين  ،طة شركات تجارية أو وسيطةفي اإلمكان شراؤها إال بواس
 ) ١األدلة واردة في المرفق . (في المائة من قيمة المبيع ٤٠و

ية الواليات المتحدة إعطاء رخصة تصدير للشركة البريطانية باسكال إليكترونيكس رفضت وزارة خارج ٣-١- ٢
المحدودة، بموجب عقد من الباطن مع الشركة الكندية إنتلكَن تكنوسيستمز إنكوربوريتيد، لتوريد المعدات الالزمة لتعديل 

بمكان أن وزارة الدفاع األمريكية ومجموعة ومن األهمية . MRL-5ر مراقبة األحوال الجوية امفعول دوبلر، الذي يؤديه راد
 ٢٠٠٥قد اشترت الشركة البريطانية باسكال إليكترونيكس المحدودة، في عام  ،.EMRISE Coسماة مشركات الفضاء ال

  ).٢األدلة واردة في المرفق (
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خدم في يناير من هذه السنة، لكي تُست/حصل في عملية العطاء لشراء معدات دعم أرضي في كانون الثاني ٤-١- ٢

خوان غوالبيرتو "ومطار  الدولي" يه مارتيسوخ"المبنى الثاني في مطار  –تغيير موديالت مشروعين هامين في كوبا 
أن بذلت محاوالت للحصول على عروض لجهاز تحميل البضائع، ومعدات النقل ذاتية الحركة،  –رو الدولي يدافار" غوميز

تُصنع هذه المعدات في أمريكا الشمالية وتنتجها مجموعة ). لى التوالي، ع٧ –ي تي ب، وموديل سي ١٥موديل كوماندر (
وكال النوعين من المعدات له ميزات فنية إيجابية، وأسعار منافسة، وتمثيل للمنتجات في األسواق . شركات جيه بي تي

انيا، شركة جيه بي تي سبفي ذلك فرعها الموجود في إ ولم يكن ذلك ممكناً بسبب رفض الشركة الصانعة، بما. العالمية
 . أيروتـك

، ٢٠٠٩يناير /كانون الثاني ٢٨في   .شبكة اإلنترنتبواسطة  دي أفياسيوناألثر على مبيعات شركة كوبانا  ٥-١- ٢
أعيد فتح مبيعات شركة الخطوط الجوية كوبانا دي أفياسيون، شركة مساهمة، بواسطة شبكة اإلنترنت بفتح هيكل تسويق 

مايو من السنة نفسها تعطيل كبير لهذه /أيار ٢٢غير أنه حدث في . كبيرة في أرقام مبيعاتها جديد، وبدأت تحقق زيادات
مريكا ن شركة فيزا التي يوجد مقرها في أخطارات مإالعمليات حين تلقى البنك الذي يحصل على أموال هذه المبيعات 

لشراء  التي فرضتها الواليات المتحدة حصارئح الالية بشأن استخدام بطاقات االئتمان لشراء تذاكر السفر وانتهاك لوامالش
 . تذاكر السفر من شركة كوبان دي أفياسيون الجوية

ت سلسلة اتصاالت بين شركة الخطوط الجوية والبنك الذي حصل على األموال، حتى تعذر أمن هذه النقطة بد ٦-١- ٢
األدلة واردة في (كترونية ارتها اإللعلى الشركة في نهاية المطاف أن تواصل عملها مع هذا الكيان المالي لدعم تج

 ). ٣ المرفق

طلبتها الشركة من بنوك  ل أمواٍلنا دي أفياسيون نفسها بحظر على تحويتأثرت شركة الخطوط الجوية كوبا ٧-١- ٢
فرضه  بالحظر الذي –شركة مساهمة  -  (BPESA) وبيوالر إسبانيولبوقد أبلغ الشركةَ  بانكو . موجودة في بلدان أخرى

في الواليات المتحدة على تحويل أموال أمرت إدارة شركة الخطوط الجوية في  )OFAC(ة األصول األجنبية مراقب مكتب
األجنبية على مبلغ واستولى مكتب مراقبة األصول . كوبإرساله إلى موس ٢٠٠٨ديسمبر /مدريد في شهر كانون األول

 ).٤األدلة واردة في المرفق (بواسطة بنك واكوفيا  BPESAيورو، الذي أرسلته شركة  ١٠٧ ٧٧٠,٩٥مقداره 

  انتهاكات اتفاقية شيكاغو  ٢- ٢
يسببان أضراراً كبيرة للطيران المدني المناهضين لكوبا بيرتون  -ريسيللي وقانون هيلمزوما زال قانون ت ١-٢- ٢

ران الكوبية يالط لى كوبا، وعلى عمل شركاتإوإن الحظر المفروض على سفر مواطني أمريكا الشمالية  بحرية . الكوبي
. ية أن تخدم المسافرين عن طريق الجوبوكفي الواليات المتحدة قد ترك أثراً ماليا كبيراً ألنه تعذر على شركات الخطوط ال

وعالوةً على ذلك، تحظر هذه القوانين شراء تكنولوجيا . حجم العمليات في مطاراتنا ويحد من حركة المسافرين وهذا يقلل
  . ها وقطع غيارها وقطعها األخرى ومنتجاتها وخدماتهاالطائرات ومعدات

نتهك المبادئ المبينة في يات المتحدة على كوبا يي فرضته الوالالذالحصار االقتصادي التجاري والمالي  ٢-٢- ٢
مقدمة اتفاقية شيكاغو، التي تنص على أنه يجب تشغيل الطيران المدني الدولي بطريقة آمنة ومنظمة وأنه يجب وضع 

 .وينبغي تشغيلها بشكل صحيح واقتصادي ،ساوي الفرصعلى أساس تَ ةالدولي ةحركة الجويالخدمات 

فاقية شيكاغو، تلوائح وأحكام اإلى جانب تدابيره التمييزية أيضاً التجاري والمالي والحصار االقتصادي نتهك ي ٣-٢- ٢
ضمن مقاصد منظمة  التي ترسي ،)ط(، و )ح(، و )ز(، و )و(، و )د(و ) ج(، و )أ(، الفروع ٤٤ال سيما منها المادة 

الدولي؛ تلبية احتياجات شعوب العالم في هذا الصدد، وضمان  النقل الجويتطور تشجيع : هدافهاالطيران المدني الدولي وأ
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جميع جوانب الطيران المدني  تطور – ز فيما بينها، وبوجه عاميام حقوق الدول المتعاقدة احتراماً تاماُّ، وتجنب التميراحت

أو أكثر من الدول األعضاء من تشكيل  نياللتين تدعوان إلى عدم منع دولت ،٧٩و  ٧٧وهي تنتهك أيضاً المادتين . يالدول
ي إقليم، بواسطة سلوك حكومتها أومن تجميع خدماتها الجوية على أي طريق أو في  ،منظمات مشتركة لتشغيل النقل الجوي

وإننا، في هذا الصدد، من بين أمثلة أخرى، . التي تعينها تلك الحكومةأو سلوك واحدة أو أكثر من شركات الخطوط الجوية 
  .ات مشتركة مع شركات الخطوط الجوية األخرىقنواجه صعوبات في وضع اتفا

 نفقات إضافية من شراء سلع ولوازم  ٣- ٢
 في أسواق مختلفة وبأسعار مختلفة

لكن . راتهائطا تاق التي تشتري منها كوبا معظم معدإن الواليات المتحدة، بسبب قربها، ينبغي أن تكون السو  ١-٣- ٢
 . ، تضطر كوبا إلى شراء لوازمها من أسواق بعيدة، كاألسواق األوروبية واآلسيويةحصارألن هذا محظور بسبب ال

دوالراً أمريكيا، يشكل جزء منها  ١٤ ٦٣٣ ٠١٣,٠٠لهذا السبب، بلغت النفقات اإلضافية في سنة واحدة   ٢-٣- ٢
دات خاصة للمطارات، وأجهزة أتوماتيكية لمباني محطات الركاب، ومعدات تبريد، وصيانة للطائرات من نوع شراء مع

ATR 42/72،وقطع غيار  ، وأجهزة محاكاة للتدريب على هذه الطائرات، وقطع غيار، وقطع أخرى، وخزانات وقود أخرى
أجهزة تكييف الهواء، وتصليح  زة مناولة األمتعة، وللشاحنات التي تحمل معدات الوقود؛ ومضخات وقود الطائرات، وأجه

، وقطاع غيار األبواب اآللية  ATRالطيران لطياري الطائرات من نوع وصيانتها، وأجهزة محاكاة  ATRرات من نوعالطائ
  . رىخوقطعها األخرى، والمعدات األ

كون منها، وقطع غيارها والتكنولوجيا تحتكر الواليات المتحدة صناعة الطائرات التجارية واألجزاء التي تت  ٣-٣- ٢
وتملك الواليات المتحدة أيضاً نسبة مئوية كبيرة من  .العالم بأسره على نطاقالتي يستخدمها صانعوها في البلدان األخرى 

األسهم في مجموعات شركات أخرى في صناعة الطيران التجاري وفي صيانة الطائرات، مما يعني أن كوبا ال تستطيع 
 . فاءة أفضل للعمليات الجويةكائرات التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة، والتي تضمن شراء الط

يعني هذا الوضع أننا كنا مضطرين إلى استخدام طائرات أقل كفاءة، واستئجار طائرات في ظروف غير   ٤-٣- ٢
دوالراً  ١٢ ٧٣٧ ٢٣٤,٠٠اره مقد وحدها بما ٢٠٠٩لهذه األسباب تأثرت الطائرات الكوبية، في سنة . عادية وغير مواتية

  . الستئجار طائرات ٤٢ ٢٣٦ ٧٨٣,٣١أمريكيا، ترتبط باستخدام طائرات أقل كفاءةً، واستخدمت مبلغ 

 آثار أخرى ٤- ٢

، أمريكان إيغلز، غلف شركة طيران ميامي، مثل  تقوم بضع شركات خطوط جوية من الواليات المتحدة ١-٤- ٢
وتقدم إليها كوبا جميع . صة بانتظام من الواليات المتحدة إلى كوبانغ، وغيرها، بتشغيل رحالت خايستريم، سكاي ك

وسيانفويغوس، وسانتا كالرا، وكاماغوي،  هافانا،: د، مثلالتسهيالت التي تحتاج إليها في عملياتها إلى مختلف أنحاء البل
لجوية الكوبية بتسيير رحالت غير أن حكومة الواليات المتحدة ال تأذن لشركات الخطوط ا. وهولغون، وسانتياغو دي كوبا

 االتحاديقانون اللوائح  ٣١، "الئحة مراقبة األصول الكوبية"من ) أ( ٢٠١-٥١٥ع إلى الواليات المتحدة، بناء على الفر
)C.F.R. ( الذي ينص على أنه إذا هبطت طائرة كوبية بدون ترخيص خاص في مطار ميامي يمكن أن يشكل  ،٥١٥الجزء

  . يمكن سحب رخصة الطائرةذلك سلوكاً محظوراً و
كسائحين ساري المفعول، وهذا يعني  مواطني الواليات المتحدة إلى كوباما زال حظر سفر عالوةً على ذلك،  ٢-٤- ٢

 .أن شركات الخطوط الجوية الكوبية وشركات الخطوط التابعة للواليات المتحدة ال تستطيع أن تخدم هذه النوع من الحركة
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جوي الكوبية لكونها ال تستطيع أن تقدم خدمات إلى المسافرين، ومناولة البضائع ور الكذلك تأثرت شركات حركة المرو

وخدمات المالحة الجوية،  واألمتعة، وتقديم الطعام لركاب الطائرات، وبيع الوقود والسوائل األخرى الالزمة للطائرات،
جريت على تقديرات الزوار القادمين إلى كوبا وبناء على الدراسات التي أ. استخدام خدمات المطارات، إلخ على والضرائب

، وفي الفترة من ٢٠٥ ٤٨٤ ٦٣٨,٠٠من أمريكا الشمالية، كانت اإليرادات المفقودة خالل الفترة المشمولة بالتقرير 
 . دوالراً أمريكيا ٢ ٩٥٧ ٢٠٨ ٩٧٧,٠٠بلغت  ٢٠١٠أبريل /حتى شهر نيسان ١٩٦٠ عام

أن ) الفترة الجاري تحليلها( ٢٠١٠أبريل /نيسان ٢٣حتى  ٢٠٠٩ايو م/أيار ١تبين النتائج التي حصلت من  ٣-٤- ٢
دوالراً  ٣ ٤٨٣ ٣٨٩ ٥٤٨,٠٠ ١٩٦٠وبلغ مجموع األثر المتراكم منذ  دوالراً أمريكيا، ٢٦٥ ٨٣٠ ٢١٠,٢٠األثر بلغ 

أمريكيا.  

  االستنتاجات  - ٣
ي كبير على الطيران المدني الكوبي طيلة ه الورقة، التي كان لها أثر اقتصادمع أن التدابير المذكورة في هذ  ١- ٣

هذه السنوات، كانت تهدف إلى الحد من تنمية صناعة الطيران في بلدنا، لقد زدنا جهودنا الرامية إلى ضمان أن تفي 
التي  وليةالدوالقواعد الجودة واألمن المطلوبة، وأن تتسق مع اللوائح الخدمات التي نقدمها إلى المجتمع الدولي بضمانات 

تصدرها منظمة الطيران المدني الدولي، وأن تلبي جميع األنشطة التي نقوم بها متطلبات المبادئ المشار إليها في اتفاقية 
  .الدولي يالطيران المدن

بالنظر إلى هذه األدلة، يجد الوفد الكوبي نفسه ملزماً أدبيا أن ينبه مجتمع الطيران الدولي مرة أخرى إلى عدم   ٢- ٣
قبولية فرض دولة عضو تدابير من جانب واحد ضد دولة عضو أخرى في االتفاقية، تنتهك مبادئ االتفاقية المذكورة م

  .وأهدافها، وتخلق سوابق سلبية يمكن أن تؤثر على دول أخرى في هذا المجتمع

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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