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  الدورة الخامسة والثالثون -الجمعية العمومية
 قتصاديةاللجنة اال

 تنظيم خدمات النقل الجوي الدولي:  من جدول األعمال27البند 
 الخامسمؤتمر النقل الجوي الدولي ونتائج 

 الملكية والرقابةطوير تحرير ت

 ١) اإلياتا–وثيقة مقدمة من اتحاد النقل الجوي الدولي (

 الموجز
تحرير الملكية وقواعد الرقابة ستكون عبارة عن و .الطيران بحاجة إلى حرية التغييرشركات إن 

الخامس مؤتمر النقل الجوي الدولي شكّل  وقد .خطوة كبيرة نحو إنشاء صناعة طيران عالمية
)ATConf/5 ( العامة ألمام تم التأكيد عليها من خالل التغييرات في السياسات إلى اخطوة هامة

الترحيب نبغي وي. هذا التقدم مجرد خطوة على الطريق ويعتبر . السنوات األخيرةالوطنية في 
تحررية أكثر عامة حثّ الدول المتشابهة على إعتماد سياسات يجب تغيير جديدة كما عوامل ب

   .  العامةجة من الشفافية لسياساتهارإلعطاء أقصى د

 الخلفية -١
 إطار   فألول مرة، اتفقت الحكومات على .حدثاً هاماً) ATConf/5( الخامس دوليكان مؤتمر النقل الجوي ال ١-١

وقد جاء هذا االتفاق في وقت تواجه فيه  . لتحرير النقل الجوي الدولي العامةعالمي من األهداف والمبادئ والسياسات
فط مرة أخرى كما أن ارتفاع أسعار الن.  وصدمات عديدة خارجيةي متغيراقتصاد عالمبسبب صناعة الطيران أسوأ أزمة 

 ة طويلةالماليدامة  يشير إلى هشاشة صناعة شركات الطيران وحاجتها إلتخاذ تدابير مالئمة لضمان االست٢٠٠٤في عام 
 .األجل

 لكي تعطي الحكومات إلى شركات الطيران نفس درجة الحرية  ومستعجلة اإلياتا أن هنالك حاجة ماسةرأت ٢-١
 خطوة يمكن أن تتخذها الحكومات في هذا الصدد  وأهم. التغيير العالميالتي تنعم بها صناعات أخرى لكي تتكيف مع

 .تكمن في تحرير الملكية الثنائية وقواعد الرقابة والتخلّص من القيود الوطنية

                                                        
 .النسخ بجميع اللغات مقدمة من اإلياتا ١
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فقد اعتمد توصية بشأن تحرير ملكية الناقل . مطالب صناعة الطيرانلوفاء بع المؤتمر شوطاً كبيراً في اقط ٣-١
ي تال" للملكية األساسية والرقابة الفعالة"كبدائل " الرقابة التنظيمية الفعالة"و" المكان الرئيسي للعمل"ر الجوي الذي أيد أفكا

لكي تكون مرنة بشأن استجابتها الستخدام دول أخرى معايير كما شجع الدول . تستخدم عادة في اتفاقيات الخدمة الجوية
  .لى السالمة واألمنغير تقليدية، مع األخذ بعين اإلعتبار الحاجة إ

 التقدم المحرز منذ المؤتمر -٢
قترح وي .الخامسمؤتمر النقل الجوي الدولي  هذه التوصيات إلى تغييرات منذ أدتالسؤال الرئيسي هو ما إذا  ١-٢

 أنسياسات وممارسات الدول ومواقفها حيال الملكية والرقابة   بشأن٢٠٠٣سبتمبر / اإليكاو في أيلولاالستبيان اذي أجرته 
 ستجمع بشكل تدريجي النواة العملية للدول المتشابهة التي تبحث عنها  العامةهنالك تقدم وأن شفافية مواقف السياسة

    .جابةلإلستجيد عتبر ذلك معدل يو. ٢٠٠٤مايو /  في منتصف أياراالستبيان دولة على ٤٢وقد أجابت . صناعة الطيران
  :يلي المقدم إلى اإليكاو إلى ما) قأنظر الجدول المرف(ويشير استعراض اإلجابات  ٢-٢

 من قبل الومراقباً بشكـل فعباألغلبية أكثر من ثلث الدول ال تتطلّب أن يكون الناقل الذي تعينه مملوكاً  )أ 
 دول ٦وروبية، بيد أن ات قانون المجموعة األـويعكس ذلك متطلب). ١السؤال (هم لدمواطنين من ب

 غير أوروبية انضمت إلى هذه الفئة؛
 لة على تعيين الناقلين األجانب، فإنامن الدول الملكية األساسية والرقابة الفع% ٨٣تطبق في حين  )ب 

 المكان الرئيسي  ذلكبما في(مستعدة أيضاً لقبول معايير ذات قيود أقل من الدول % ٦٩إلى % ٤٤
 ؛)٢السؤال ( حالة على حدة لقبول على أساس كالبما في ذلك ) ةـة تنظيمية فعالـرقابو للعمل

وأكثر من نصف " المصالح المشتركة"مجموعات لأقل صرامة يير ـاثلثي الدول مستعد لتطبيق معإن  )ج 
 ؛))ب (٤و) ب (٢السؤال (مشتركة مع دول شريكة عامة اسة يوضع سلالدول مستعد في المستقبل 

عن المعايير التقليدية قبول معايير مختلفة لل ـمستعد في المستقب)) أ (٣السؤال (أكثر من ثلثي الدول إن  )د 
 ها على أساس كل حالة على حدة؛ضوبعللملكية والرقابة، 

لقبول تعيين ناقلين  العامة صدار بيانات فردية للسياسةإلل ـربع الدول على استعداد في المستقبإن  )ه
 الجوي النقل  مؤتمرا في ـهذه إحدى االقتراحات التي تقدمت بها اإلياتكانت و)). أ (٤السؤال (أجانب 

 .نواة للدول المتشابهةنشاء إلوسيلة ك الخامس دوليال
 دول من كافة أصدرتحة، تفاقيات ثنائية منقّ الجديدة إلى ا العامةوعلى الرغم من عدم وصول هذه السياسات ٣-٢

فإن التطوير  وفي هذا الصدد، .ى معايير جديدةضشركات الطيران أو تأسيسها بمقتبتشغيل ماح س بال قراراتالمناطق
 .دوراً محورياًيلعب " متشابهة"تفاقيات بين دول المستمر التفاقيات إقليمية أو ا
 من  األنديحلفاالتحاد األوروبي واللم يكن سوى ، ١٩٩٤الرابع عام مؤتمر النقل الجوي الدولي قبل انعقاد  ٤-٢

طراف ضافة إلى اتفاقية متعددة األ باإل٢  وبعد ذلك، تم تأسيس سبع مجموعات إقليمية.جوانباالتفاقيات اإلقليمية متعددة ال
                                                        

، اتفاقية ) دولة من الكاريبي١٤ (CARICOM  ١٩٩٦اتفاقية الخدمة الجوية لعام :  هي١٩٩٥ها منذ عام ؤالمجموعات التي تم إنشا ١
 لعام CLMV، إتفاقية )أفريقيا  دول من غرب٦ (١٩٩٧، اتفاقية بنجول لعام ) دول من أمريكا الجنوبية٦ (١٩٩٧فورتاليزا لعام 

، اتفاقية ACAC دولة عضوة في ١٦ بين ١٩٩٨، اتفاقية عام )معبية، ميانمار، فيتناشجمهورية الوس الديمقراطية ال، كمبوديا (١٩٩٨
 دولة من السوق ٢٠ بين ١٩٩٩اتفاقية عام ، )CEMAC(عة االقتصادية والنقدية ألقريقيا الوسطى وجمم بين ست دول من ال١٩٩٩عام 

 .دولة أفريقية ٥٢ يتضمن ١٩٩٩ لعام IIوالقرار الوزاري ياموسوكرو ) COMESA(المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا 
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والتي كان من بين  ٢٠٠١ لعام )اتفاقية متعددة األطراف بشأن تحرير النقل الجوي الدولي (MALIATواحدة تعرف بإسم 
تغيير بند الملكية والرقابة تسعى إلى هذه االتفاقية كانت و. عليها تسع دول في آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبيةالموقعين 

 .ياسي بهدف توفير فرص جديدة لالستثمار في شركات الطيران التي تشملها االتفاقيةالق
ويشمل ذلك قبول أستراليا مبدأ حق . خرى لتحرير الملكية والرقابة على أساس خاصجري اآلن تحركات أت ٥-٢

 .في أمريكا الالتينيةعبر الحدود االتفاقيات  التأسيس والعديد من

 الحافز على التغيير -٣
طبق قواعد نوت. التحاد األوروبي مجموعة هامة من الدول المتشابهة ويجب اعتباره كحافز كبير للتغييريمثّل ا ١-٣

 .ات متفاوتة بدرج األخرىطبق على الدول المجاورة دولة وبشكل تدريجي ستن٢٩آلن على طيران االتحاد األوروبي ا
ات الخدمة يالتفاقة االنتشار واسعمفاوضات لادة عإالخامس أن أي مؤتمر النقل الجوي الدولي  فيوكان موقف اإلياتا 

ويمكن التغلب على هذه الصعوبة عن طريق اإلعالن أحادي الجانب، أو . كون عبارة عن عملية معقدةتالجوية الثنائية س
 .ذه الفرصةوروبي والواليات المتحدة تقدم مثل هإن اتفاقية ما بين االتحاد األ). من كتلة ألخرى(اتفاقيات متعددة الجوانب 

، استخلصت محكمة العدل األوروبية أن بنود )٢٠٠٢نوفمبر /  تشرين الثاني٥" (المفتوحةجواء األ"في قضية  ٢-٣
  منحدال عن طريق مجموعةد انتهكت قانون الق الجوية التي أبرمتها دول االتحاد األوروبي ةالجنسية في اتفاقيات الخدم

 .وعاتجمم ناقلين للتأسيسحرية 
وتعتبر هذه . محددة بشأن العالقات الخارجية للطيرانكليفات توبعد هذا القرار، أعطي لالتحاد األوروبي  ٣-٣
 الجوية التي ةأساس مقيد لتعديل بنود الجنسية في اتفاقيات الخدمعلى للتفاوض مع كل الدول الثالثة األخرى  ةأفقيكليفات ت

 ة خر للتفاوض بشأن اتفاقية شاملة واحدة لمنطقة الطيران المفتوحآ تفويض، واتعوجمم شركات التأسيسحرية من تحد
 بينما كانت ٢٠٠٤مايو /  كتابة ذلك في أيارتمت. (تفاقيات الثنائية الموجودةإلمع الواليات المتحدة عوضاً عن ا

 ).المفاوضات بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة مستمرة
 للنقل اً جديدطاًخطمأكبر إمكانية للتغيير الكبير ويمكن أن تؤمن " توحةمنطقة الطيران المف"تقدم مفاوضات  ٤-٣

. التحرير الكامل بين شريكين تجاريين هامين، مما يؤدي إلى خلق سوق واحدةالتوصل إلى الجوي الدولي عن طريق 
 . دول أخرىتراكشاعتماد على نطاق االتفاقية المحتملة، يمكن أن يعمل ذلك كحافز في مناطق أخرى ويجتذب باإلو
إلعادة التفاوض بشأن بنود الجنسية، ووضع الدول كليفاً تأدى قرار المحكمة إلى إعطاء االتحاد األوروبي  ٥-٣

بنود استبدال طريق   عن٢,٠٠٠-١,٥٠٠الجوية ة إلتزام فردي لتعديل اتفاقيات الخدمفي  في االتحاد األوروبي ءاألعضا
الحسبان في  ذقبول هذا التغيير وسترغب في األخملتزمة بوبعض الدول ليست ". اتعوجممملكية ال"بند ب" الملكية الوطنية"

 .المصالح التجارية التي تأسست بمرور الزمن
والذي تم اقتراحه لكي يدرج ) ٢٠٠٤مايو / اعتباراً من أيار(بند التعيين القياسي لالتحاد األوروبي مسودة إن  ٦-٣

مؤتمر النقل الجوي الدولي مت به اإلياتا في دقتالذي ي إلى حد بعيد االقتراح فالمنقحة، يالجوية  ةخدمالفي اتفاقيات 
وبموجب هذا البند، فإن شركات الطيران التي تم تعيينها من قبل . لةاعفالخامس لفصل مفاهيم الملكية والرقابة التنظيمية ال

 الثالثة ومرخّصة طبقاً للقانون ة الدول"مؤسسة في أرض) "أ(دول غير منتمية إلى االتحاد األوروبي  يجب أن تكون 
وتعتبر هذه الصياغة . لشركة الطيران وأن تحافظ عليها" رقابة تنظيمة فعالة"يجب أن تكون للدول الثالثة ) ب(المطبق، و

 ".المكان الرئيسي للعمل"بدالً من " مؤسسةلا" اإلشارة إلى عند األخرى اتغاأكثر تحرراً من الصي



  A35-WP/64 
 - 4 - EC/13 

 القيود على الملكية والرقابة، تعتقد اإلياتا أن الحل تخفيف اإلقليمية في مجموعات العلى الرغم من دور ٧-٣
مؤتمر النقل الجوي الدولي وتوفر توصيات .  أن يبقى الهدف طويل األجلنبغيالعالمي لذلك، ولقضايا الطيران األخرى، ي

 .ة في هذا الصددمفيدالخامس إرشادات 

  العموميةتدابير الجمعية -٤
 :ما يليمدعوة إلى العمومية  الجمعية ١-٤

مؤتمر النقل الجوي لدول بشأن الملكية والرقابة منذ ل  العامةسياساتالمالحظة تغيرات التحرير في  ) أ
 الخامس؛الدولي 

 الخامس؛مؤتمر النقل الجوي الدولي تأييد توصيات  ) ب

 تشجيع الدول على ممارسة هذه التوصيات في أقرب فرصة ممكنة؛ ) ج
لضمان   إلى اإليكاو  على إبالغ رغباتها، أكثرمتحررةعايير ة المستعدة إلعتماد محثّ الدول المتشابه )د

 .القدر األكبر من الشفافية
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 لحقالم

 بشأن الملكية والرقابةإلى الدول الموجهة اإليكاو موجز لإلجابات على رسالة 
)SC 5/6-03/88 ،٢٠٠٣سبتمبر / يلولأ ٣٦( 

 .٢٠٠٤مايو / التي حصلت عليها اإليكاو بتاريخ أيارإجابة  ٤٨ موجز اإلياتا بشأن
كل حالة  ال نعم السؤال 

 على حدة
١- اتفاقيات بموجب  ة الطيران الخاصة بكم لتشغيل الخدمات المتّفق عليهاكعندما تعينون شر 

ومراقبة ) أو بأغلبيتها(، هل تتطلبون أن تكون مملوكة بشكل أساسي  الجويةاتالخدم
من قبل مواطنين من بلدكم؟لابشكل فع  

29 17 3 

٢-     :د التعامل مع تعيين شركات طيران أجنبية، أي من المعايير التالية تقبلونعن 

ل من قبل الطرف اعمملوكة ومراقبة بشكل ف) أو باألغلبية(كون بشكل أساسي تأن  )أ
 )المنهج التقليدي(المعين أو مواطنيه 

40 1 5 

 أو أكثر ة من قبل دولالمملوكة ومراقبة بشكل فع) أو باألغلبية(ي أن تكون بشكل أساس )ب
 ").مصلحة مشتركة"ناقل : مثال (تجمع إقليمي محددتكون طرفاً في اتفاقية أو داخل 

16 5 17 

 الدائم في أرض اأو مكتبه هاالمكان الرئيسي لعمليكون أن كون شركة متحدة وتأن  )ج
 المعينطرف ال

18 6 11 

من (المعين طرف في أرض تحت رقابة فعالة من قبل الالمكان الرئيسي للعمل كون أن ي )د
 )١دون مطلب الملكية 

11 13 10 

طرف بل الق فعالة من  تنظيمةابةقرفي أرض تحت المكان الرئيسي للعمل أن يكون  )هـ
 نالمعي

19 9 7 

 1 5 3 )الرجاء وصف هذه المعايير(أي معايير أخرى  )و

٣- قبول ل على استعداد معامل مع تعيينات شركات الطيران في المستقبل، هل أنت التعند 
 :المعايير الوطنية التقليدية المتعلقة بالرقابة والملكية معايير أخرى غير

3 2 3 

 7 6 25 جنبي؟األ كم ولشريكملك )أ

 5 22 6 للشريك األجنبي ولكن مع الحفاظ على معايير تقليدية لكم؟ )ب

لرجاء وصف هذه (ها لمثل هذا القبول؟ نشروط التنظيمية االقتصادية التي تفرضوما هي ال )ج
 )الشروط

5 4 2 

٤-  اإليجابية بعين اإلعتبار في تسهيل تحرير إلجراءات على استعداد ألخذ هذه امهل أنت 
 :الملكية والرقابة للناقلين الجويين

1 1 1 

 2 15 12 ت ناقلين جويين أجانب؟لقبول تعييناالعامة إصدار بيان فردي للسياسة  )أ

الرجاء اإلشارة، إذا أمكن، مع أي شريك (وضع سياسة مشتركة مع الدول الشريكة  )ب
 ))شركاء(

23 6 2 

 1 5 - )الرجاء وصف هذا العمل(أي عمل آخر  )ج

  انتهـى ــ


