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  التعديالت
  

 ويمكن االطالع على الكتالوج .تكتالوج االيكاو للمطبوعا مالحقتعلن التعديالت في 
 والجدول أدناه مخصص . int.icao.wwwاالنترنت على ومالحقه في موقع االيكاو 
  .لتسجيل مثل هذه التعديالت

  سجل التعديالت والتصويبات 
  التصويبات    تالتعديال
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(iii) 

 تمهيد

 ي من اصدار هذا الدليل الخاص بتنظيم النقل الجويالهدف الرئيس
 هو تلبية الحاجة المتزايدة الى وجود مصدر شامل يالدول

 للمعلومات عن الجوانب المتعددة لهذا النشاط يوموضوع
 وقد توقعت الجمعية العمومية لاليكاو ظهور هذه الحاجة. الدينامي
 .اعداد ونشر هذا الدليل ١١-٢٤ بموجب قرارها رقم وطلبت

ان الحاجة الى هذا الدليل والفائدة المتوقعة من اصداره ال 
كانت صغيرة أو أة من الدول سواء فئتقتصر على دولة بعينها أو 

ذات كبيرة، أو على الدول األقل نموا أو النامية أو الدول 
 حاجات جميع الدول ي بل أنه أعد ليلب،المتقدمةاالقتصادات 

 .يكاودة لدى االالمتعاق

 مختلف الدول من ي فيوربما أصبحت سلطات النقل الجو
أكثر المنتفعين بهذا الدليل، ولو أنه يحتمل أن تجد فيه عدة جهات 

 يهم ي أمرفالنقل الجوى الدول.  تلك الدول فائدة كبيرةيأخرى ف
 بشركات الطيران، المرتبطون ومن بينهمالكثير من األشخاص، 

 تسعى للحصول على خدمات يالمجتمعات التوكذلك المطارات و
ن ون الجويو والناقلين بالنقل الجووجوية جديدة، وأيضا المنتفع

ن لو الطائرات وبعض المنظمات الدولية، والعامشركات صناعةو
 ين فو تمويل قطاع الطيران وتنمية السياحة وتجارتها، والعامليف

د الجمهور  وأوساط االتصاالت، وكذلك أفرايالمجال األكاديم
 ي أن يلبوالغرض من هذا الدليل أيضا. ي في بعض األحيانالعاد

 الدول المتعاقدة لدى المنظمة يحاجات تلك المجموعات األوسع ف
ويعود عليها بالفائدة، ومن خالل ذلك تزيد قيمته لدى سلطات النقل 

 . تتعامل مع هذه المجموعاتيالجوى الت

  للدليليالتكوين األساس

الدولي وتزايد تعقيده طوال ما يزيد على لنقل الجوى تطور امع 
 .نصف قرن، تطور أيضا تنظيمه وأصبح هو اآلخر أكثر تعقيدا

 ي كانت تفتقر فيالكثير من المصطلحات الجديدة التكذلك وظهر 
أو كان لها تعاريف (الغالب الى تعاريف مقبولة على نطاق واسع 

لى نفس الموضوع  مع تطبيق أكثر من مصطلح واحد ع)متعارضة

 اعداد هذا الدليل يوهكذا، فالنهج المتبع ف.  بعض األحيانيف
 ي الى اعطاء التفسيرات واالرشادات الواضحة والكافية فييرم

والواقع أن كل فصل من الفصول . سياق مرتب بشكل جيد
القصيرة نسبيا يمثل الى حد كبير سردا لمجموعة من التعاريف 

 للعرض وتنبثق من يالترتيب المنطق ترد حسب يوالتفسيرات الت
 .الموضوع ذاته

هو عملية تقوم فيها السلطات باعطاء توجيهات  التنظيمان 
. بقصد الوصول الى درجة منشودة من النظام والحفاظ عليها

 أنماط مختلفة ي، أ"عملية تنظيمية"والتنظيم بجميع أشكاله يشمل 
شودة بالنسبة من نشاطات األشخاص تتضافر معا لتحقيق نتيجة من

للقطـاع أو الكيانـات الخاضعة للتنظيم، والحفاظ على هذه 
هيكل "  وجودالتنظيم بجميع أشكاله علىينطوي  وبالمثل، .النتيجة
 المنظمات أو الكيانات األخرى المعنية وكذلك االطار يأ ،"يتنظيم
. )مثل اصدار التراخيص والقواعد التنظيمية واالتفاقات( يالقانون

 ،محتوى تنظيميا يضم التنظيم بجميع أشكاله وأخيرا،
مثل دخول األسواق ( الخاضعة للتنظيمالمحددة الموضوعات  يأ

 .)وتحديد األسعار والسعة

 على ثالثة ي الدوليتنظيم النقل الجووهيكلة  ةتتم عملي
خصص لكل ، و ومتعدد األطرافي وثنائيوطن، ةميزمستويات م

 يهى األبواب األول والثان هذا الدليل، ويمستوى باب مستقل ف
 الباب الرابع على موضوعات يويحتو.  على التواليوالثالث

.  المستويات الثالثةيفمعها  الدول تعامل تيالتنظيمي التالمحتوى 
 تسرى على جميع يويشمل الباب الخامس المصطلحات العامة الت

 . المرفقات بعض المواد المرجعيةيويوجد ف. أبواب الدليل وتكملها

 وظائف الدليل ونطاقه

 وظائف يخدم" سهل االستعمال"القصد من هذا الدليل هو أن يكون 
أوال، يمكن استعماله كمعجم لمصطلحات النقل . ةمميزثالث 
 فهرس الموضوعات يفلكل مصطلح مبين ف :ي الدوليالجو

 وفي تلك الصفحة، . قرينه الصفحة المذكورةيتعريف أو شرح ف



 
 (iv) دليل بشأن تنظيم النقل الجوي الدولي

 

يظهر المصطلح بحروف مائلة داكنة، ويظهر التعريف أو الشرح 
 .بحروف مائلة عادية

فلكل موضوع . ثانيا، يمكن استخدام هذا الدليل كموسوعة
، يجمع النقاط  في الدليل فصل أو جزء من فصل خاص بهيتنظيم

فهرس ويساعد .  بضع صفحاتي صفحة واحدة أو فياألساسية ف
 توجد بها المواد يالقارئ على تحديد الصفحات الت اتالمحتوي

 وحقوق يمثل عملية التنظيم الثنائ(المتعلقة بالموضوعات العامة 
 .)وقد يشمل كل منها عدة تعاريف وتفسيراتوغير ذلك، النقل 

في مجموعه مفيدا كمرجع  هذا الدليل أن يكونثالثا، يمكن 
ن أغراض التعليم أو لغير ذلك ملألغراض األكاديمية  تعليمي

 .والتدريب

 على الجوانب االقتصادية لتنظيم النقل نطاق الدليليقتصر 
مثل الجوانب ،  عن الجوانب الفنيةتمييزا لها، يالجوى الدول

غير أن هذه المجاالت األخرى . المتعلقة بالمالحة والسالمة واألمن
ا  ويمكنهيمن التنظيم ال يمكن فصلها تماما عن التنظيم االقتصاد

حق شركات الطيران، ولأن تؤثر على أمور مثل منح التراخيص 
وبالرغم .  المطارات، وهيكل الطرق الجوية المتفق عليهااستخدام

 يقومون أحيانا بتنظيم عمليات تجارية ي النقل الجويمن أن منظم
والمسح الجوى، بالطائرات ال تتعلق بالنقل، مثل رش المحاصيل 

، مثل عمليات العبور يالتجاروينظمون كذلك الطيران غير 
 تقوم بها الطائرات الخاصة والعسكرية وطائرات يوالهبوط الت

. ن هذين الموضوعين يخرجان عن نطاق هذا الدليلفاالدولة، 
النقل "خطأ بدال من مصطلح " الطيران"وغالبا ما يستعمل مصطلح 

أكثر تحديدا  هو يالنقل الجوفى حين أن مصطلح ف". الجوى
النقل الجوى ( الجوانب المتعلقة بالنقل عن طريق الجو ويشير الى

 ويضم مصطلح عام "الطيران"، فان مصطلح ) عادةيالتجار
 والخاص، ي والحكوميمواضيع أكثر، مثل الطيران العسكر

، يوتصنيع الطائرات، والمالحة الجوية، والنقل غير التجار
  .ذات طابع خاصالخطوط الجوية ألغراض 

 عة الثانيةالجديد في الطب

تمشيا مع اتجاهات العولمة والتحرير، طرأت على النقل الجوي 
وقد تم . الدولي أيضا تغيرات كبيرة خالل السنوات العشر األخيرة

تحديث هذه الطبعة الثانية وتوسيع نطاقها بحيث تأخذ في الحسبان 
التطورات الحاصلة في النقل الجوي الدولي وفي تنظيمه منذ 

 . نشر هذا الدليل ألول مرة عندما١٩٩٦ عام

مثل (تتضمن هذه الطبعة العديد من الموضوعات الجديدة 
المعونات الحكومية، وقوانين المنافسة، وتحالفات شركات الطيران، 
ومنح حقوق االمتياز، وتأجير الطائرات، وحقوق الركاب، 

، وتعتبر من القضايا الناشئة التي تحظى )وخصخصة المطارات
وأضيف عدد من مصطلحات . ظيمي المتزايدباالهتمام التن

وتعاريف النقل الجوي الجديدة، ومن بينها كثير لم يكن قائما عند 
مثل التحالف الضخم، والتجارة االلكترونية، (نشر الطبعة األولى 

 الى (B2B)والمعامالت المباشرة بين شركة تجارية وأخرى 
االنترنت وأضيفت كذلك عناوين مواقع جديدة على شبكة ). آخره

للمنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجال (وعناوين الكترونية 
، بما يمكن مستخدمي الحاسب اآللي من توسيع )النقل الجوي أساسا

 .قاعدة معلوماتهم بدرجة كبيرة

والجدير بالذكر أن تحديث الموضوعات الثابتة، وكذلك 
داة سهلة اضافة معلومات جديدة، يعزز كثيرا من قيمة الدليل كأ

االستعمال للمهتمين بمعرفة المزيد عن الجوانب التنظيمية للنقل 
 .الجوي الدولي

  رقميكاواليعتبر هذا الدليل مكمال واضافة لوثيقة ا
Doc 9587 سياسة عامة ومواد ارشادية بشأن تنظيم النقل " بعنوان
تجمع كل السياسات الرسمية واالرشادات  ي والت،"يالجوى الدول
مثل قرارات الجمعية (مدتها االيكاو في هذا المجال التي اعت

العمومية وقرارات المجلس واستنتاجات وتوصيات مؤتمرات 
 .)يالجو لنقلا
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 الفهرس

 الصفحة 
  التنظيم الوطني—الباب األول 

 1-1.0 ....................................مقدمة للتنظيم الوطني -١

 1-1.1 .................................عملية التنظيم الوطني ١-١
 1-1.1 .................................العنصر القانوني —
 1-1.1 ...........................عنصر منح التراخيص —
 2-1.1 ........................عنصر الترخيص المؤقت —
 3-1.1 ........................المجاملة والمعاملة بالمثل —

 1-1.2 ..................................هيكل التنظيم الوطني ٢-١

 1-1.2 ................................تنظيميالعنصر ال —
 3-1.2 .................................العنصر القانوني —

 1-1.3 ......المسائل الرئيسية لعملية التنظيم الوطني وهيكله ٣-١

 العالقة بين منظمي النقل الجوي  —
 1-1.3 ........................واألطراف ذات المصلحة 
 الكيان األمثل لالضطالع بمهمة  —

 3-1.3 ........................تنظيم النقل الجوي الدولي 

 يثنائ التنظيم ال—الباب الثاني 

 1-2.0 .................................. للتنظيم الثنائيمقدمة -٢

 1-2.0 .....تطور التنظيم الثنائي للخدمات الجوية الدولية —

 1-2.1 ..................................عملية التنظيم الثنائي ١-٢
 1-2.1 .......بدء التشاور الثنائي الرسمي والتحضير له —
 أنواع: المشاورات والمفاوضات —

 4-2.1 .............................االجتماعات والوثائق 
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 يالتنظيم الوطن



1.0-1 

 )١(الفصل 

 يمقدمة للتنظيم الوطن

تنظيم تقوم به الدولة داخل اقليمها   هو للنقل الجوىيالتنظيم الوطن
 يلدى ممارسة سيادتها على ذلك االقليم وعلى الفضاء الجوى الذ

 الجوية دمات يشمل كال من الخي فان التنظيم الوطن، وهكذا.يعلوه
كما أن . واألجانبالداخلية والدولية وكذلك الناقلين الوطنيين 

 الحسبان ي الجوية الدولية يجب أن يأخذ فخدمات لليالتنظيم الوطن
االلتزامات الدولية الواقعة على عاتق الدولة بموجب االتفاقيات 

الواجب والترتيبات الثنائية ومتعددة األطراف، وأن يقيم االعتبار 
 .هاشواغل الدول األخرى ولتصرفات

 مجال النقل ي فيتنظيم الوطنتتباين األهداف المحددة لل
أخرى، كما تتأثر هذه األهداف و دولة بين يالجوى الدول

ودرجة وموقعها، بالسياسات االقتصادية الوطنية وحجم اقليم الدولة 
.  المحلية والدولية وغيرهايةالسياسالتوجهات التنمية الوطنية، و

 أو تتضمن هذه األهداف جميع النقاط التاليةيحتمل أن  مع ذلك،و
 :العديد منها

 . الى خدمات النقللتجارة الخارجيةاتلبية احتياجات  •

مثل (قطاعات معينة من قطاعات الخدمات النهوض ب •
 ).السياحة

 .توفير فرص العمل •

 .يالحصول على النقد األجنب •

 .يية احتياجات النظام البريدلبت •

 .يتسم باالستمرارية والقوةتهيئة الظروف لنقل جوى  •

 . التنمية الوطنيةيالمساعدة ف •

 .يخدمة الدفاع الوطن •

 .كوارثفي حاالت التلبية احتياجات المساعدة و •

 ألعمالمن امميزة  ثالثة أنواع يتشمل عملية التنظيم الوطن
.  ومنح التراخيص، والتراخيص المؤقتة،اصدار التشريعات: وهى

 ي هذه العناصر الثالثة ويشرح مفهوم١-١ويصف الفصل 
 دمات للخي التنظيم الوطنيين فخدملة بالمثل المستالمجاملة والمعام
 .الجوية الدولية

 يتكون من يا تنظيما عنصري هيكل التنظيم الوطنويتضمن
وطنية، القوانين ال تجسده يا قانونااألجهزة الحكومية، وعنصر

. يمتعلقة بخدمات النقل الجوالنظمة األقواعد والسياسات والو
 األجهزة الحكومية بتحديد يم العنصر التنظي٢-١ويشرح الفصل 

، كما ياألساسية وغيرها من الجهات المعنية بتنظيم النقل الجو
 .وصف عناصره األساسيةب ييشرح العنصر القانون

ة لعملية التنظيم رئيسي بعض المسائل ال٣-١ويبحث الفصل 
 .وهيكله ي الدولي للنقل الجويالوطن

 يكل ف تشي التالموضوعاتوأخيرا يبحث الباب الرابع 
 ،التعريفاتحقوق النقل، و التنظيم أو محتواه، مثل لبمجموعها 

  .والسعة
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 يعملية التنظيم الوطن

 من ثالثة يلخدمات النقل الجو يعملية التنظيم الوطنتتكون 
 :سيةأساعناصر 

 سن القوانين ووضع السياسات يأ( يالعنصر التشريع •
 ؛)والقواعد واألنظمة

 اعطاء االذن للقيام بخدمات النقل يأ(منح التراخيص  •
ه ؤاعطاالجوى على أساس مستمر وعلى أجل طويل أو 

 ).بشروط أو رفضه أو وقفه

 لفرض اعطاء االذن يأ(اصدار التراخيص المؤقتة  •
ه ؤتعريفات منفردة والقيام برحالت منفردة، أو اعطا

 .)بشروط أو رفضه أو وقفه

ستكمل كل من هذه العناصر باجراءات تنفيذية تتخذ عند وي
 .االقتضاء

ويبحث . ةتصف األقسام الثالثة التالية هذه العناصر الثالث
 ي المجاملة والمعاملة بالمثل المستعملين فيالقسم األخير مفهوم

 . الجوية الدوليةدمات للخيالتنظيم الوطن

  يالعنصر التشريع

 من عناصر ي عملية التنظيم الوطني فييتكون العنصر التشريع
 القواعد صياغة السياسات وصياغةسن القوانين، و: ثالثة

 عن عنصر في هذه العمليةيختلف كل  أن رجحومن الم. واألنظمة
 ي من دولة الى أخرى حسب النظام التشريعبايناآلخر وأن يت

ولكن العنصر األقل . والممارسات المتبعة يوالهيكل الحكوم القائم
 ويستخدم لوضع ،هو عنصر سن القوانينبصفة عامة استعماال 

تنفيذ، وعندما تدخل القوانين حيز ال. القوانين والسياسات األساسية

قضايا ذات أهمية على  األمر نطوي ال تتغير عادة اال عندما ييفه
 . وتترك تفاصيل التنفيذ عادة لعملية وضع القواعد.كبرى

 فان عملية صياغة، عنصر سن القوانينعلى النقيض من 
بشكل أكثر تكرارا وبسرعة تستعمل تعديلها  وأ واألنظمة عدالقوا

بعد عرضها  وتنفيذها اما يها سلطات النقل الجوتبدأأكبر، و
ومن المرجح أن تكون القواعد . أو بدون ذلكعليها  للتعليق العام

واألنظمة أكثر تفصيال وأكثر مرونة من القوانين وأن تعطى 
 .منح االعفاءات وأامكانية عمل االستثناءات 

 ومن ، األكثر مرونة هوعنصر وضع السياساتوربما كان 
 وحتى داخل الدولة ،ى أخرى من دولة الختلفاألرجح أن ي

 عن سياساتها لتعبيرويعود ذلك الى أن الدولة قد تختار ا. الواحدة
 بيان ي أو فالئحة قاعدة أو ي، أو فمرسوم شكل قانون أو يف

قد تضع الدولة بعض ف(.  وسائل أخرىيمنفصل للسياسات أو ف
 يعادة أكثر تفصيال وأكثر تحديدا فهذه  وتكون ،السياسات أيضا

 ي والت، حاالت منح التراخيص أو اعطاء التراخيص الخاصةبعض
 .) المستقبلييمكن أن تستخدم كسوابق لحاالت مشابهة ف

 خيص االترمنح عنصر 

 من عملية بحث ي التنظيم الوطنييتكون عنصر منح التراخيص ف
 االذن ي تأتى من الناقلين المحليين واألجانب والبت فيالطلبات الت
لجوية التجارية على أساس مستمر ولفترات  ادماتبتشغيل الخ

 الجوية المنتظمة على دماتوتشمل مثال الخ(طويلة من الزمن 
وباالضافة الى تراخيص الناقلين . ) أو طرق محددة محددطريق

الجويين المحليين واألجانب، يحق لسلطات النقل الجوى أيضا أن 
 يم، مثل منظي النقل الجويتراخيص لبعض الوسطاء فالتمنح 

 .الرحالت ووكالء الشحن ووكالء السفر
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منح الترخيص على أساس قرار  عادة يةسلطة التنظيمال تخذوت
 ضوء معايير قانونية ثابتة ية فالمناسببعض الحقائق ل تقييم

ويأخذ الترخيص الممنوح عادة . ومعايير محددة تتعلق بالسياسات
لمعنية  يحمل موافقة السلطة اي بيان رسميأ، اذن أو رخصةشكل 

 وفى بعض الدول يتم .للقيام ببعض الخدمات أو النشاطات التجارية
، ياصدار الترخيص الى ناقل محلى واالذن الى مقدم الطلب األجنب

 العمليات المنتظمة، في حالة دول أخرى تمنح التراخيص يبينما ف
ويمكن أن يكون كل من . واألذون الى الرحالت العارضة

 .حددة أو غير محددةالترخيص واالذن لفترة م

تختلف من دولة الى أخرى المعايير المتبعة لترخيص الناقل 
 :ييل ، ولكنها تتضمن بوجه عام مايالوطن

 . الوطنيةرةلسيطلملكية وااشرط  •

 المالي سالمة وضعه ي أهلية الناقل مقدم الطلب، أاثبات •
الوفاء واستعداده لتقديم الخدمات المقترحة وقدرته على 

 .السالمةوالتشغيل المتعلقة بة ئمقاالقواعد الب

 . الصالح العامسيكون في خدمةأن منح الترخيص باثبات و •

 ادراج معايير ، في بعض الحاالت،باالضافة الى ذلك، يمكنو
 .يمتفق عليها على المستوى الدول

 يالترخيص الممنوح الى الناقل الوطنويمكن أن يغطي نطاق 
وعندما يتعلق الترخيص . هماداخلية أو دولية أو كليجوية  دماتخ

المطلوب بعمليات دولية، يجب أيضا مراعاة الحقوق المتاحة للدولة 
 النقل الجوى ذات )أو اتفاقات(المانحة للترخيص بموجب اتفاق 

 واحد ي أكثر من ناقل جو منوعندما يتعلق األمر بطلبات. الصلة
مر  األيتطلبلطريق ال يمكن أن يعمل عليه أكثر من ناقل واحد، 

على تحليل وتقييم هذه العملية  يقد تنطوو .القيام بعملية اختيار
 من الناقلين واحد تقديمها كل ينوتي يلخدمات الاالقتراحات أو ا

 . وقد تكون عملية االختيار هذه اما علنية أو سرية،المتنافسين

، ي أجنبي منح االذن أو الترخيص الى ناقل جويعند النظر ف
 اتفاق يالجوى عادة على المعايير المذكورة فتعتمد سلطات النقل 

. ، وكذلك على القوانين أو األنظمة الوطنيةي المعنيالنقل الجو
 يقضى بأن يومن المرجح أن تتضمن هذه المعايير الشرط الذ

 السيطرة وي األجنبييكون جزء هام من ملكية مؤسسة النقل الجو

 يد ي أو فسسةهذه المؤ عينت ي يد الدولة التيفعليها الفعلية 
رعاياها، وأن يكون لدى مقدم الطلب االستعداد والقدرة على 

 .احترام القوانين واألنظمة الوطنية ذات الصلة

وربما تمت الموافقة على االمتياز المطلوب اما بصفة كلية أو 
 ي وقد يقبل بشروط أو يرفض أو يعلق ألسباب محددة ف،جزئية

. يالقوانين واألنظمة الوطنية النافذة وتبعا التفاق النقل الجوى المعن
وعلى سبيل المثال، قد يكون أحد الشروط هو حصول الناقل على 

 .قدر معين ونوع معين من تأمين المسؤولية

 عنصر الترخيص المؤقت

 يعالج اصدار تراخيص ي عنصر الترخيص الذعلى النقيض من
 الجوية، فان عنصر الترخيص دمات للخعامة وألجل أطول نسبيا

 على اتخاذ قرارات يومية ي ينطوي التنظيم الوطنيالمؤقت ف
بخصوص مسائل محددة، مثل رحلة جوية أو سلسلة من الرحالت 
غير المنتظمة أو الموافقة أو عدم الموافقة على تسجيل تعريفات أو 

وقد يكون لهذا العنصر بعض المراحل . جداول مواعيد معينة
 :التالية أو جميعها

وتقع (مرحلة تقصى الحقائق أو جمع المعلومات  •
 وتتضمن جمع ) على مقدم الطلبيةمسؤوليتها األول

العناصر األساسية الالزمة للتوصل الى قرار، وهى 
الوصف المالئم للموافقة المطلوبة، والحقوق وااللتزامات 
نية الدولية، والقوانين والسياسات والقواعد واألنظمة الوط

النافذة، والسوابق ذات الصلة، وآراء األطراف ذات 
 .المصلحة

 وتتضمن فحص المعلومات المجمعة ،مرحلة التحليل •
 القرار مع مبررات كل منها، جهة اتخاذواعداد البدائل ل

 . ذلك مزايا وعيوب كل بديليبما ف

 وتشمل تقييم الحقائق والبدائل المقدمة ،القراراتخاذ مرحلة  •
 الحاالت المهمة، مراعاة اآلراء ي، فضا أيوقد تشمل

الواردة من المسؤولين اآلخرين عن التنظيم أو عناصر 
 .حكومية أخرى بشأن االجراء الواجب اتخاذه
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 وقد تتم اما داخل ،النظر اعادة وأمرحلة اختيارية للبحث  •
 قامت بالمراحل الثالث السابقة واما يالجهة الحكومية الت

مكن القيام بذلك بصفة علنية  وي، جهة حكومية أخرىيف
بعض الحاالت مراجعة ي أو سرية، وقد يتطلب األمر، ف

 .قانونية

: مثال ذلك(للغاية رة يصقان هذه العملية يمكن أن تكون 
 )فردة ال تثير مشاكلنعندما يدرس مسؤول التنظيم أجور وأسعار م

  على مسألة معقدة أو مثيرة للجدلي اذا كانت تنطوللغايةأو طويلة 
 رموز ي على المشاركة في حالة ترتيب تجارى ينطويكما ف(

 .)الرحالت الجوية

 المجاملة والمعاملة بالمثل

 التنظيم ي المجاملة والمعاملة بالمثل أهمية خاصة فيمفهومل
سيما عندما يتعلق األمر بنشاط   للخدمات الجوية الدولية، اليالوطن

 والمجاملة. جوى اتفاق النقل الفي نص محدد ال يحكمهتجارى 
 تعطيه سلطات احدى الدول الى ي االحترام الواجب الذيه

وفى الممارسة الفعلية للتنظيم، . االجراءات الرسمية لدولة أخرى
 يقوم عليه منح الحق أو المنفعة يتعتبر المجاملة أحيانا األساس الذ

من جهة ما الى شركة طيران أجنبية دون أن تتوقع هذه الجهة 
 تتبعها شركة الطيران يمعاملة من الدولة التس النفبالضرورة 

على أساس  ،ومثال ذلك أن توافق دولة ما.  ظروف مشابهةيفـ
 أمرت حكومة يعلى األجور واألسعار المخفضة الت ،المجاملة

 .أن تمنحها الى مسؤوليهابأجنبية شركة طيرانها 

منح حق  على النقيض من ذلك، ي تمثل فهالمعاملة بالمثلاما 
 حال ي، في، مثل ناقل جويو منفعة من دولة ما الى كيان أجنبأ

 على الدولة بالقيام بذلك، شريطة منح ي التزام دوليعدم وجود أ
 مشابهة لدى هذه الدولة من )أو جهات(نفس المعاملة الى جهة 

ومثال ذلك .  اليها تلك الجهة األجنبيةي تنتمي التممجانب الدولة األ
 رحلة أو رحالت غير منتظمة تقوم بها  توافق دولة ما علىأن

 اليها هذه الشركة ي تنتميشركة طيران أجنبية اذا كانت الدولة الت
رحلة أو تسيير  المستقبل على يقد وافقت أو وعدت بالموافقة ف

 الطيران التابعة )أو شركات(رحالت غير منتظمة تقوم بها شركة 
 .ىللدولة األول

. ا بمعناها الضيق أو الواسعيمكن تعريف المعاملة بالمثل ام
مات الجوية غير المنتظمة، فان دفيما يختص بالخ :ومثال ذلك

 سياقها الضيق قد تتطلب الموافقة على نوع يالمعاملة بالمثل ف
محدد وعدد محدد من الرحالت غير المنتظمة فقط، مثل أربع 

أما المعنى األوسع للمعاملة . ماشيةرحالت غير منتظمة لنقل 
 هرحالت غير المنتظمة ولكنالعداد أنواع وأ فال يفرق بين بالمثل،

 فئة يقد يتطلب الموافقة على جميع الرحالت غير المنتظمة ف
 . من بلد ثالث واليهمثل الرحالتعامة، 

وتنشأ هذه . كثيرا ما تستخدم المجاملة والمعاملة بالمثل معا
ى اتفاق  العمل باتفاق نقل جوى دون التوصل اليالحالة عندما ينته
وحينئذ فان الدولة، عند الترخيص بخدمات جوية . أو ترتيب جديد

على خدمات جوية ة، على أساس المجامل، منتظمة، قد توافق
، ي االتفاق الثنائيتشغلها شركة أجنبية تابعة لشريكتها السابقة ف

وقد تشمل هذه طرقا جوية ال تعمل عليها شركة الطيران الوطنية 
 صدد ية، ولكنها تصر على المعاملة بالمثل فالتابعة لتلك الدول

 ي تشغل بها شركات الطيران األجنبية على الطرق التيالسعة الت
 .الطيران التابعة لها) أو شركات(تعمل عليها شركة 
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 يهيكل التنظيم الوطن

 من عنصرين ي الدولي للنقل الجويهيكل التنظيم الوطنيتكون 
 :أساسيين هما

 يوتمثله الجهة أو الجهات الحكومية الت: يالعنصر التنظيم •
 الدولة وتنوب عن ي فيتتولى مسؤوليات النقل الجو

 ال صلة لها يبعض الجهات الحكومية األخرى الت
 .ي النقل الجوى الدوليؤثر فتها أعمالن بالطيران ولك

وتمثله القوانين الوطنية والقواعد : يالعنصر القانون •
واألنظمة والقرارات القانونية واالدارية والتراخيص أو 
األذون والسياسات المعلنة واالتفاقات الدولية ذات الصلة 

 . تكون الدولة طرفا فيهايالت

 يل العنصرين التنظيمويشرح القسمان التاليان من هذا الفص
 :ي على التواليوالقانون

 تنظيميالعنصر ال

 ي هي لهيكل التنظيم الوطني العنصر التنظيميالجهة األساسية ف
فسلطات النقل .  الدولةي فيالسلطات المسؤولة عن النقل الجو

سلطات الطيران  أو سلطات الطيرانوتدعى أيضا ( الوطنية يالجو
 أو الكيانات الحكومية، مهما كانت ي الكيان الحكوميه )يالمدن

 يتسميتها، المسؤولة مباشرة عن تنظيم جميع جوانب النقل الجو
 واالقتصادية ) المالحة الجوية وسالمة الطيرانيأ( الفنية يالمدن

 ومن المرجح أن تتضمن .)ي الجوانب التجارية للنقل الجويأ(
تعلق بالتنظيم  يقوم بها هذا الكيان أو الكيانات فيما ييالمهام الت
 :ي ما يلي الدولي للنقل الجوياالقتصاد

 مجال ياعداد السياسات واالستراتيجيات االقتصادية ف •
 .يالنقل الجو

صياغة القواعد واألنظمة المحددة لتنفيذ قانون الطيران  •
أهداف السياسات غايات و والعمل على تحقيق ياألساس
 .الوطنية

ن الناقلين  تراخيص وأذو)وقفأو الغاء أو (اصدار  •
 .الجويين الوطنيين واألجانب

 .الترخيص بجداول المواعيد والتعريفات للناقلين الجويين •

 مع الجهات الحكومية يتنسيق سياسات وأنظمة النقل الجو •
والمبادالت األخرى، مثل الكيانات المسؤولة عن التجارة 

 والضرائب والتنمية الوطنية يوالسياحة والتدقيق المال
 .وغيرها

 يامة العالقات الدولية الثنائية ومتعددة األطراف فاقو •
 .يمجال النقل الجو

 تتوالها يبخالف عالقات الطيران الدولية الت(ان هذه المهام 
 تكلف )أساسا الوزارة أو االدارة المسؤولة عن الشؤون الخارجية

بها عموما جهة وطنية واحدة، مثل وزارة النقل أو مديرية 
 هذه المهام قد توزع بين جهتين أو أكثر، ولكن. يالطيران المدن

 وأخرى مسؤولة عن يكأن توجد جهة مسؤولة عن التنظيم الفن
وفى بعض الدول، قد تكون الجهة التنظيمية . يالتنظيم االقتصاد

األساسية للنقل الجوى هيئة شبه قضائية مستقلة نسبيا وتقوم ببعض 
 .)لس أو مفوضيةومثال ذلك مج(المهام المذكورة أعاله أو جميعها 

 على ي وطني هيكل تنظيمي أييتوقف نجاح األنشطة ف
 يحتاجها يوتتضمن المؤهالت األساسية الت. وجود أفراد مؤهلين

 :ي القدرة على القيام بما يليالقائمون على تنظيم النقل الجو

تجميع وتقديم احصائيات النقل واحصائيات مالية  •
 .واحصائيات أخرى للخدمات الجوية
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 البيانات الكمية والكيفية ذات الصلة مثل البيانات تحليل •
 .يالمتعلقة بالتعريفات وباتفاقيات النقل الجو

 المستقبل للوقوف على يعمل تنبؤات عن حركة النقل ف •
احتياجات البنية األساسية، واحتياجات فتح طريق أو طرق 

 .جوية جديدة وغيرها

 وما  مجال اصدار التراخيصيصنع القرارات، ال سيما ف •
 .يتعلق بها من مواضيع أخرى

 لنصوص القرارات واالتفاقيات وبيانات ياالعداد الفعل •
 .السياسات وغيرها

العالقات الخارجية، مع الناقلين الجويين األجانب ومع  •
الحكومات األجنبية على السواء كجزء من المشاورات 

 .حول تنظيم الخدمات الجوية

المنظمات الدولية الشؤون الدولية، خصوصا العالقات مع  •
 ي مثل منظمة الطيران المدنيالعاملة على المستوى العالم

باالضافة الى  ي للنقل الجوي واالتحاد الدوليالدول
 .المنظمات االقليمية ومتعددة األقاليم

 تتعلق بتفسير القوانين واالتفاقيات يالمسائل القانونية الت •
 .ومنح التراخيص وغيرها

 ذلك المالية، وشؤون األفراد يالشؤون االدارية، بما ف •
 .ونظم حفظ المعلومات واسترجاعها وغيرها

أنشطة العالقات العامة والتنسيق مع الجهات الحكومية و •
 .األخرى

ان وجود جهة تنظيمية محدودة الحجم تكون مسؤولة عن 
 قد تتوافر لها المهارات الالزمة ألداء المهام المذكورة يالنقل الجو

 أو بدرجات متفاوتة بعدد قليل من يمالأعاله اما بشكل اج
األشخاص يعتمدون على هيئة أكبر، مثل ادارة حكومية أو وزارة، 

مثل الخدمات القانونية والخدمات االدارية (للقيام ببعض الخدمات 
 .)والعالقات العامة

، هو الجهات ي هيكل التنظيم الوطنيالعنصر اآلخر ف
 النقل يلكن أعمالها تؤثر ف ال صلة لها بالطيران ويالحكومية الت

، وتضم هذه على سبيل المثال ال الحصر السلطات ي الدوليالجو
 :يالوطنية المسؤولة عما يل

البضائع   الضوابط على استيراديضوابط الجمارك، أ •
 ).وفى بعض األحيان على تصديرها(

 الضوابط على دخول يضوابط الجوازات والهجرة، أ •
 .لدوليةورحيل ركاب الخدمات الجوية ا

 ي ذلك التفتيش والحجر الصحيبما ف(لوائح الصحة العامة  •
 ).لركاب والبضائعل

 الضوابط على تغيير العمالت يالضوابط المالية، أ •
 نقل ذلك أرباح مؤسسات الياألجنبية وعلى تحويلها بما ف

 .الجوي األجنبية

 الضرائب على أرباح الناقلين الجويين يالضرائب، أ •
 .ود والتوريدات وغيرها والوقحركةوعلى ال

 على منع قيام الناقلين ي قد ينطويحماية المنافسة، الذ •
 .الجويين المحليين واألجانب ببعض األنشطة

حظر الطيران في ساعات الضوابط البيئية، ومثال ذلك،  •
فيها  ضوضاء الطائرات التي تشكل ات المطاري فمعينة
 .مشكلة

 جوا الى الدولة  األجانبالترويج لسفر يتنمية السياحة، أ •
 .المعنية

 تؤثر مهامها على مدد وشروط ية، التيلا العموالنقابات •
 الناقلين الجويين، من شركات وطنية يتعيين موظف

 .وشركات أجنبية على السواء

يمكن أيضا أن يتوقع الناقلون الجويون درجة معينة من 
التنظيم من جانب السلطات المحلية، بموجب القوانين والقواعد 

مثل ،  المجتمعات المحلية على جميع األنشطة التجاريةيالسارية ف
كمكاتب  المستعملة ي واألراضياألمور المتعلقة بسالمة المبان

وكذلك . ارات أو خارجها المطي سواء ف،للمبيعات ومستودعات
 تقوم بها يتؤثر على الخدمات الجوية الدولية بعض األعمال الت

 دولة ي في على صعيد أدنى من الصعيد الوطنتعملحكومة 
دات مدافيدرالية، مثل فرض ضرائب محلية على الوقود واال

ومثال آخر هو فرض .  الخدمات الجوية الدوليةيالمستخدمة ف
 يحققها يح الخدمات الجوية الدولية التضرائب الدخل على أربا
والواقع أن هذه االجراءات قد تثير . الناقلون الجويون األجانب

 تحكم ي وقد تتأثر أو ال تتأثر باالتفاقيات الدولية الت،جدال كبيرا
 .فرض الضرائب
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 يالعنصر القانون

 ي الخاص بالنقل الجو   ي لهيكل التنظيم الوطن   ييرد العنصر القانون  
 : الوثائق التالية لكل دولةي فيالدول

األعمـال  عـادة    تحكـم    يقوانين الطيران األساسية، الت    •
التنظيمية األخـرى، مثـل وضـع القواعـد واصـدار           

ـ      تعطـى األسـاس     يالتراخيص، وتطبيق القوانين، والت
 . وعملية التنظيم المستخدمةي للهيكل التنظيميالقانون

اجـراءات   تؤثر علـى     يالقوانين الوطنية ذات الصلة الت     •
 اصدار يمثل قانون يفرض أسلوبا معينا ف     (تنظيمية معينة   

 ).التراخيص

ـ        •  ياالتفاقات الدولية، متعددة األطراف منها والثنائية، الت
 مراعاة يجب عنده   يتكون الدولة طرفا فيها، الى الحد الذ      

 العملية األساسية للتنظـيم  يالحقوق وااللتزامات الدولية ف   
 .الدولية للخدمات الجوية يالوطن

 تتخـذ أشـكاال مختلفـة وتتعلـق       ي الت وامرالبيانات واأل  •
 تحدد األهداف واألغراض والمنـاهج أو       يبالسياسات الت 

االرشادات العامة أو المحـددة لتنظـيم النقـل الجـوى           
 التقريـر   يأ،  كتـاب أبـيض   مثال ذلك، اصدار    ( يالدول
 يعطى المعلومات عـن السياسـات   ي المعتمد الذ  يالرسم

 ينـوى الطـرف المعنـى    تيوأساليب العمل الوالمواقف  
 .)اتباعها

 تنفذ قوانين الطيران األساسية للدولة يالقواعد واألنظمة الت •
 تفـرض علـى   يمن خالل تحديد المقتضيات الخاصة الت 

ومثال ذلك، تقديم بيانات عن     (الناقلين الجويين أو غيرهم     
الحركة، ومعلومات عن حقوق المنتفعين من النقل الجوى        

 ).سجيل جداول المواعيد والتعريفات وغير ذلكوت

 محددةال الجوى   النقلقضايا  بعض  القرارات القانونية عن     •
 ي تحكم في المنافسة التتنظيممثال ذلك، محكمة أو سلطة (

ـ         م الحجـز  انزاع بين الشركات بشأن مسائل تتعلـق بنظ
 ).ياآلل

 ترخص القيام بالعمليات المستمرة يالتراخيص واألذون الت •
الناقلون الجويـون     يقوم بها  يخدمات الجوية الدولية الت   لل

 تشكل معـه    يالمحليون واألجانب، ال سيما الى الحد الذ      
 قد تـؤثر    ي الت ، أو تتضمن السوابق   ،هذه األذون السوابق  

 . المستقبل أو تحددهايعلى اجراءات منح التراخيص ف

مثل الموافقة علـى ترتيـب تجـارى        (القرارات المؤقتة    •
 قد تصبح   ي الت )فيما بين شركتين للخدمات الجوية    للتعاون  

 . ظروف مشابهة مستقبالي فيسوابق الجراء تنظيم

مثل الموافقة على جداول مواعيد أو      (التراخيص المؤقتة   و •
 طـوال مـدة     ي تبقى جزءا من العنصر القانون     )تعريفات
 .سريانها

ـ   م اعـال أي(ان الشـفافية   القرارات القانونيــة الجمهـور ب
 مطبوعات حكوميـة    ي معظم األحيان بالنشر ف    ي تتم ف  )الحكومية

أي نشـرة  ، صـحيفة  أو  سـجل  أو   الجريدة الرسمية رسمية مثل   
 تنشـر فيهـا     ) في أغلب األحـول    يومية(  حكومية رسمية  دورية

 تتخذها الدولة خـالل     يالقوانين والقواعد واألنظمة والقرارات الت    
 القرارات المؤقتـة  باستثناء( يغطيها ذلك العدد    يالفترة الزمنية الت  

 ذلك القوانين والقواعد واألنظمة والقرارات      يبما ف ،  )غير المهمة 
  .يالمتعلقة بالطيران المدن

 والعـادات   ي والنظـام القـانون    ينظرا ألن الهيكل الحكوم   
والعرف المتبع يختلف من دولة الى أخـرى، فـان القواعـد أو             

 :يا يلاألنظمة الوطنية تميل الى االختالف بالنسبة الى م

فاصطالح الترخيص للخـدمات الجويـة      (المصطلحات   •
 قد يطلق عليه اسم ي أجنبي يقوم بها ناقل جويالجارية الت

 ). دولة أخرىيف" اذن" دولة ما و يف" صيرخت"

مثال، لدى بعض الدول قواعد وأنظمة لـنظم        (الموضوع   •
 ولكن ليس لدى العديد من الدول األخرى مثل يالحجز اآلل

 ).ذلك

مثال، لدى معظـم الـدول سياسـات        ( الموضوع   معالجة •
وممارسات متميزة لمنح ترخيص بالقيام برحالت عارضة      

 ).دولية أو وقف العمل به أو سحبه أو تقديمه بشروط

مثال، ليس هناك صيغة موحدة بين الدول لكتابة        (الصيغة   •
 ).أنظمتها الوطنية

 .اللغة أو اللغات المستخدمةو •
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 تنص عليها القواعـد   ييع الت ومن المرجح أن تشمل المواض    
 تؤثر على الجوانب التجارية للنقل الجـوى  يواألنظمة الوطنية الت 

 :يضمن أمور أخرى، ما يل

 وبيانات  )والمطار(تقديم بيانات عن حركة الناقل الجوى        •
ـ     ذلـك التعـاريف   يمالية وغيرها حسب المقتضى بما ف

 . وغيرهاوأشكال االبالغوالتواريخ المحددة 

حالت العارضة وغيرها من الرحالت الجويـة       تنظيم الر  •
 . وتحديد أسعارها والترخيص بها وتشغيلها،غير المنتظمة

لرصد أو للموافقة عليها، ألغراض ا التعريفات االبالغ عن •
  أعدتها االيكاو يمن الدليل النماذج الت) ٢(يعطى المرفق (

 الوطنيـة   ي يمكن أن تستعملها سلطات النقل الجـو       يوالت
 ).شركات الطيرانفي ركاب ال تعريفات  عنلالبالغ

طلب الحصول على التـراخيص واألذون والتصـاريح         •
 .الخاصة للقيام بالخدمات الجوية واصدار تلك الوثائق

في  تقضى بالتعويض    يحماية المنتفعين، مثل القواعد الت    و •
 .حالة رفض االركاب

 يمكن أن تـنص القـرارات واألوامـر         ، بعض الدول  يوف
ـ سلطات النقل الجوى علـى ا    الصادرة عن    ات الحكوميـة  لمتطلب

 .بالنسبة للعديد من القضايا المذكورة أعاله
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 )٣-١(الفصل 

 المسائل الرئيسية لعملية
 التنظيم الوطني وهيكله

يبحث هذا الفصل مسألتين من المسائل الرئيسية لعملية وهيكل 
 ي لمنظميأوال كيف ينبغ :التنظيم الوطني للنقل الجوي الدولي

النقل الجوي الدولي أن يتعاملوا مع األطراف المعنية الحكومية 
 في عملية التنظيم، وثانيا ما ادخالته ممع مختلفوغير الحكومية و

 التي يفضل أن توكل اليها مهمة ي الجهة في الهيكل الحكوميه
 .تنظيم النقل الجوي الدولي

  النقل الجوييالعالقة بين منظم
  ذات المصلحةطرافواأل

 وضع التشريعات والسياسات يأ(في عملية التنظيم الوطني 
، يرجح أن يحصل منظمو )واصدار التراخيص والتصاريح المؤقتة

على األقل من بعض أعضاء النقل الجوي الدولي على مدخالت 
 :األطراف الثالثة التالية

ات حكومية غير مكلفة بالضرورة بمهمة تنظيم النقل كيان •
نتائج هذه المهمة، ب مباشرة تهتمالجوي الدولي ولكنها 

ويمكن أن تسعى أحيانا الى التحكم في سياسات أو قرارات 
 الوزارات جهزةوتشمل هذه األ. هاتشكيلنة أو في معي

المسؤولة عن الشؤون الخارجية، والسياحة، والتجارة، 
 .والنقل واالتصاالت

ات حكومية ال صلة لها بالطيران ولكن أعمالها تؤثر كيان •
على تنظيم النقل الجوي سواء عن قصد أو بدون قصد، 
ت وتشمل االدارات المسؤولة عن الجمارك، والجوازا

والهجرة، والصحة العامة، والضرائب، والمالية، ومراقبة 
النقد، والبيئة، وتنظيم المنافسة، وفي بعض األحيان 

سلطات المحافظات أو مثل (السلطات تحت القومية 

مثل السلطات التي  أو السلطات فوق القومية )الواليات
 . مجموعة من الدولتحكم

 أن تؤثر ات غير حكومية ذات مصلحة قد تحاولوكيان •
على وضع السياسات أو القرارات، وتشمل شركات 
الطيران والمطارات والمستهلكين والمجتمعات المحلية 
ومجموعات المصالح في قطاع األعمال أو السياحة، 

 شركات تصنيعوعمال شركات الطيران، وربما 
 .الطائرات

لكل طرف من هذه األطراف مصالحه ودرجات اهتمامه الخاصة 
 السياسات والقرارات والقواعد واألنظمة المتعلقة تجاه صياغة

ويتأثر التنظيم الوطني كذلك بسياسات . بالنقل الجوي الدولي
والمشكلة التي يواجهها منظمو النقل . واجراءات الدول األخرى

الجوي الدولي تتمثل في كيفية التعامل مع هذه األطراف ومع 
 .عارضة المختلفة والتي أحيانا ما تكون متامدخالته

ات حكومية ذات كيان(فيما يتعلق بأطراف المجموعة األولى 
 مشاورته ومقدار ي، فان القرار بشأن من ينبغ)صلة بالطيران

ه آلرائهم قد يتوقف الى حد كبير على ؤ يجب اعطايالوزن الذ
الوظيفة األساسية لكل منهم بالنسبة لتنظيم النقل الجوي الدولي، مع 

منح ألهداف السياسات الخارجية والسياحة  األولوية التي تمراعاة
 ي شرط حكوميواعتبارات التنمية الوطنية والمصالح التجارية وأ

 . بين الحكوماتي أو غير الرسميللتنسيق الرسم

صلة لها  ات حكومية الكيان(أما أطراف المجموعة الثانية 
 مثل الجمارك والهجرة والصحة العامة والمالية )بالطيران

 عادة الوزارات التي تؤثر اجراءاتها في بعض يهوالضرائب، ف
وفي السنوات األخيرة، ازداد . جوانب تنظيم النقل الجوي الدولي

ات كيانتأثر النقل الجوي باالجراءات التنظيمية التي تتخذها ال
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سيما المعنية بالتجارة وقانون المنافسة  الحكومية األخرى، ال
ات كيانية الرئيسية لهذه الفالمهمة أو المسؤول. والضرائب والبيئة

تشمل اجراءات تنظيمية تتعدى نطاق الطيران، ولذلك فليس من 
.  أن تتماثل أهداف سياستها مع أهداف النقل الجوييالضرور
، فان اجراءاتها التنظيمية تؤثر كثيرا على البيئة التشغيلية يوبالتال

وقد تؤدى ازدواجية بعض المهام . لصناعة النقل الجوي
. عات بين الجهات الحكوميةاوليات التنظيمية الى نشوء نزوالمسؤ

 الى تعزيز التشاور يوحينئذ قد يحتاج منظمو النقل الجوي الداخل
ات الحكومية األخرى لتنسيق األنظمة والسياسات كيانمع هذه ال

 .والقرارات المتعلقة بالنقل الجوي الدولي

ر حكومية ات غيكيان(أما بالنسبة ألطراف المجموعة الثالثة 
، فقد اعتاد منظمو النقل الجوي الدولي التشاور مع )ذات مصلحة

شركات الطيران الوطنية حول معظم األمور المتعلقة بالخدمات 
الجوية الدولية واعطاء وزن كبير آلرائها، ألن تنظيم هذه األمور 

ولكن نظرا لنمو . يترك تأثيرا مباشرا على دخل شركات الطيران
وي في العديد من البلدان، فمن المحتمل أن تهتم صناعة النقل الج

جهات أخرى بالتأثير على هذه العملية، وأن تسعى على نحو 
متزايد الى أن تؤخذ آراؤها بعين االعتبار في اعداد القرارات، 
ذلك أن تنظيم النقل الجوي الدولي يمكن أن يحدث أثرا اقتصاديا 

 :ومثال ذلك. مباشرا أو غير مباشر عليها

 تطوير المطارات يعتمد على حجم االيرادات المحققـة   نا •
 .من النقل الجوي

ن الركاب والشـاحنين هـم المسـتخدمون األساسـيون          ا •
 .للخدمات الجوية والمولدون األساسيون اليراداتها

ن المجتمعات المحلية ترى أن للخدمات الجوية دورا هاما ا •
 .في التنمية االقتصادية المحلية

ياحة المحلية تستفيد من نمـو خـدمات        ن التجارة أو الس   ا •
 .النقل الجوي

 الطائرات يعتمدون كثيرا على طلبات شـراء        ين صانع ا •
الطائرات من الشركات، وهـذه قـد تتـأثر بـالقرارات           

 .التنظيمية

ن مستوى رفاهية العاملين في شركات الطيـران يتـأثر          ا •
 .بالسالمة المالية لشركات الطيران

ل النقل البرى والسكك مث(ن وسائط النقل األخرى وا •
 قد تكون لديها شواغل بشأن المنافسة من )الحديدية

 .الخدمات الجوية

؟ وهل ي النقل الجوي تغيير موقفهم التقليدي لمنظميهل ينبغ
 لهم توسيع قاعدة سياساتهم وقراراتهم؟ ان اقامة وزن كبير يينبغ

ات المذكورة أعاله قد يساعد على صياغة سياسات كيانلمصالح ال
ومن ناحية أخرى، . وقرارات أكثر توازنا في مجال النقل الجوي

فان التشاور مع عدد أكبر من الجهات قد يؤدى الى نشوء عملية 
أطول وأكثر تعقيدا، ومن الممكن أن تتطلب جهازا ضخما من 

 .الموظفين لمواجهة الزيادة في حجم العمل

 مشاورته على ي طرف ينبغيقد يتوقف القرار بشأن أ
فالقرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسات، مثل . ضوع قيد البحثالمو

اعداد السياسة الرئيسية للحكومة بشأن النقل الجوي الدولي قد تملى 
أما في حالة القرارات المتعلقة بمنح . التشاور مع الفئات الثالث

ات ذات كيانمدخالت المباشرة من الال أوال تراعىالتراخيص، فقد 
ذلك المعلومات عن سجل السالمة للشركة ومثال . المصلحة

المقدمة للطلب، وهى المعلومات المقدمة من المكتب المعنى 
 للطيران، أو التعليقات من الشركة أو الشركات التي يبالتنظيم الفن

تتأثر بمنح الترخيص بشأن اآلثار المحتملة بالنسبة للمنافسة في  قد
واعيد أو التعريفات وعند اعطاء الموافقة على جداول الم. السوق

أو الرحالت العارضة، فان عملية وضع القرار قد ال تؤثر اال على 
 المالحة الجوية أو هيئةاألطراف المعنية بهذه المسألة بالذات، مثل 

سلطة المطار بالعالقة الى دورها في اتاحة الخانات التشغيلية 
لالقالع والهبوط، وشركات الطيران المنافسة بالعالقة الى 

 .وضوعات السعة والتعريفاتم

ان بعض االجراءات التنظيمية في النقل الجوي التي تتخذها 
حكومات أجنبية قد تؤثر أيضا في وضع سياسات وقرارات النقل 
الجوي الوطني، ومثال ذلك السياسات الجوية الدولية أو قرارات 

 ونقانون المنافسة لبلد آخر يمثل السوق الرئيسية التي يخدمها الناقل
وفي بعض األحيان، قد يحتاج منظمو النقل . يون المحلونالجوي

الجوي الوطني الى اقامة االعتبار للقواعد التنظيمية الصادرة عن 
 يسلطات فوق قومية لمجموعة من الدول أو اتحاد من الدول تنتم

اليه دولة الناقل، مثال ذلك ضرورة تطبيق المعايير المتفق عليها 
ص للناقل الجوي الوطني لتقديم الخدمات دوليا عند منح الترخي

 .الجوية الدولية



  التنظيم الوطني—الباب األول  
لهالتنظيم الوطني وهيك المسائل الرئيسية لعملية  —) ٣-١(الفصل  1.3  
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 مثل لالضطالع بمهمة األكيانال
 لنقل الجوي الدولياتنظيم 

 ي أفضل من يقرر تحديد الجهة المثلى التي ينبغيالدولة المعنية ه
أن تقوم بالوظيفة التنظيمية للنقل الجوي الدولي داخل هيكلها 

 العام يلحسبان التقسيم الهيكل الوطني، مع األخذ في ايالحكوم
للمسؤوليات، ودرجة التنمية الوطنية، وسياساتها االقتصادية، 
وحالة صناعة النقل الجوي لديها، وتوافر الموارد البشرية 

وتوكل الدول هذه المهمة لجهات مختلفة وهى تعمد من . والمادية
عن ة المسؤولة يئوقت الى آخر الى اعادة تقييم الموقف لتحديد اله

 .النقل الجوي وتغييرها

عندما يصبح الموقع األمثل للمهمة التنظيمية للنقل الجوي 
 يكمن فيما اذا كانت الجهة يالدولي مشكلة، فان االعتبار األساس

 : تتمتع بالصفات التالية)مهما كان حجمها(التي تقوم بهذه المهمة 

الكيان المسؤول عن أن تكون مستقلة أو تحت اشراف  •
 . المدنيتنظيم الجوانب الفنية للطيران

لنقل اتنظيم الكيان المسؤول عن أو أن تكون منفصلة عن  •
 .ي أو جزءا منهداخلالجوي ال

مثل وزارة ( حكومي أكبر كيانأو أن تكون جزءا من  •
 .)النقل أو وزارة السياحة

 .أو أن تكون هيئة شبه قضائية •

 .أو أن تكون سلطة مستقلة أو شبه مستقلة •

 في دول عديدة، ي والفني تنظيم النقل الجوي االقتصادينفذ
الشراف وزير بالكامل من خالل هيئة حكومية واحدة تخضع 
 وجود جهة نطويوي. الطيران أو المدير العام للطيران المدني

لى عدة عواحدة تتعامل مع جميع جوانب تنظيم الطيران المدني 
 والتنسيق ،للمهاممزايا منها األداء المتناسق والمستمر والكفء 

 للطيران، وأيضا بين التنظيم ي والفنيالوثيق بين التنظيم االقتصاد
الوطني والدولي، وأن يكون التنظيم أكثر استجابة على المستويين 

وقد يكون هناك جانب اضافي . الحتياجات صناعة النقل الجوي
هو التركيز الزائد على الترويج للطيران المدني مما قد يؤدى الى 

دم اعطاء اهتمام كاف لدوره في خدمة المصالح الوطنية ع
 .الواسعة

في الدول التي يكون فيها نشاط النقل الجوي محدودا، قد 
يكون لدى المكتب المسؤول عن التنظيم الدولي من األسباب ما 
. يدفعه الى ادماج تنظيم الخدمات الجوية الداخلية ضمن وظائفه

ب المسؤول عن التنظيم ومن ناحية أخرى، فان اعطاء المكت
الدولي مهمة التنظيم الوطني يمكن أن يقلل من درجة التجاوب مع 

 .األمور الدولية

فيما يتعلق بامكانية ايكال المهمة التنظيمية للنقل الجوي الى 
جهات حكومية أخرى لديها مسؤوليات تختلف عن النقل الجوي أو 

 .ديلينأوسع منها، هناك نقاط ضعف ونقاط قوة لكل من الب

فقد تطلب ادارة أو وزارة النقل أو االتصاالت أن تكون 
مسؤولة عن تنظيم النقل الجوي الدولي ألن قيام جهة حكومية 

 ، الحديديةك والسكي، والمائي،البر(واحدة بتنظيم كل وسائط النقل 
 يمكن أن ينسق بصورة أفضل فيما بين األشكال المختلفة )والجوي

ولكن ضعف هذه . نقل قوية متكاملةللنقل، بغية تأسيس شبكة 
الحجة يكمن في أن أنشطة كل واسطة من وسائط النقل األخرى 

كما . توجد مواصفات كثيرة مشتركة بينها لها طبيعتها المميزة، وال
أن التكامل بين وسائط النقل هذه غالبا ما يكون نادرا اال في 

 .حدةالحاالت التي يتم فيها نقل البضائع بأكثر من واسطة وا
 يقد ترى ادارة أو وزارة السياحة أنها في وضع أفضل لك

تضطلع بوظائف تنظيم النقل الجوي، خاصة في الدول التي تشكل 
ويرجع . فيها السياحة األجنبية قطاعا أساسيا في االقتصاد الوطني

ذلك الى االرتباط الوثيق بين الصناعتين واعتماد كل منهما على 
لجوية قد تكون الواسطة الرئيسية لنقل األخرى، حيث أن الخدمات ا

السائحين األجانب، وبذلك قد تتحقق االستفادة القصوى من االثنين 
وعلى . من خالل التنسيق الوثيق بينهما داخل جهة حكومية واحدة

الرغم من ذلك، فقد ينظر الى القرارات التي تتخذ أساسا لترويج 
على (الوطنية السياحة على أنها تضر بمصالح شركات الطيران 

سبيل المثال السماح لشركات الطيران األجنبية بدخول أسواق 
 وأن ذلك قد يؤثر على )الدولة دون أن تكون هناك معاملة بالمثل

 .الشحن الجوي وخدمات البريد
وقد ترى ادارة أو وزارة التجارة أنها تستحق أن تضطلع 

دولي هى بمسؤولية تنظيم النقل الجوي ألن خدمات النقل الجوي ال
خاصة في الدول التي تكون فيها تلك (جزء هام من التجارة الدولية 

باالضافة الى ذلك، ونظرا . )الخدمات دولية تماما أو بدرجة كبيرة
ألن النقل الجوي قد أصبح واحدا من قطاعات تجارة الخدمات، 
فان وضعه تحت سيطرة وزارة التجارة قد يسهل من توازن 

غم من ذلك فهناك امكانية التغاضى عن وبالر. عمليات التجارة
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مصالح النقل الجوي لصالح دوائر اقتصادية أخرى، بل قد يكون 
هناك بعض المفاضالت، وأن تؤدى تنظيمات النقل الجوي 

 مع يالموضوعة تحت تأثير سياسات التجارة الى تنازع تنظيم
 ظل تنظيم يدول أخرى تعمل فيها صناعة النقل الجوي أساسا ف

 . البلدين تنظيم التجارة فمختلف ع

قد تعتقد االدارة أو الوزارة المسؤولة عن الشؤون الخارجية 
 تنظيم ي ف، أو حتى دورا واسعا، أن تلعب دورايأن لها الحق ف

 ي فتهاخبرو جوانب العالقات الدولية، بسبب، ي الدوليالنقل الجو
 ويمكن لوزارة الخارجية أيضا أن تؤكد.  أخرىبلدانالتعامل مع 

جزء والتفاوض البرامها هي ات الثنائية للخدمات الجوية تفاقأن اال
، وبذلك تتضمن اعتبارات متعلقة  األوسعمن العالقات الدولية
الخارجية مسؤولي الشؤون ن غير أ.  أو تنسيقهابالسياسة الخارجية

يكون لديهم معرفة بخصائص الطيران المدني وتنظيمه قد ال 
ب الفنية أو االقتصادية لعمليات النقل  المعرفة بالجوانويفتقدون

يضعوا اعتبارات السياسة الخارجية  قد مهبل أن، ي وتنظيمهالجو
 . النقل الجويفوق اعتبارات

 ان ) حاالت نادرةيف( ادارة أو وزارة الدفاع يوقد تدع
، وذلك على ي تنظيم النقل الجوي المدنيبامكانها أن تلعب دورا ف

ستراتيجية لشركة أو شركات الطيران أساس األهمية العسكرية اال
 القوات الجوية ي مجال الطيران الموجودة فيالوطنية، والخبرة ف

 والنقل يولكن احتياجات كل من الدفاع االستراتيج.  الدولةيف
تكون واحدة، كما أن الخبرة التجارية   غالبا ما اليالجوي الدول

 عادة لدى  ال توجدي تنظيم النقل الجويوالمعرفة المطلوبة ف
 .الجهات العسكرية

 لديها صناعة نقل جوى ي بعض الدول، خاصة التان
 األحجام ذوي كبير من الناقلين الجويين عددعمل بها يمتطورة، و

على  (مختلفة وفي مراحل مختلفة من التطورال والملكياتمختلفة ال
سبيل المثال الذين يلعبون دورا كبيرا والذين يدخلون السوق ألول 

 قد تجد أنه من األفضل لها انشاء هيئة شبه )ما الى ذلكمرة و
 ، تقوم ببعض أو بكل الوظائف التنظيمية للنقل الجوييقضائية لك

على سبيل المثال اصدار التراخيص للناقلين الجويين ومنح 
 لذلك هو تحقيق يالهدف األساس. تراخيص الستخدام طرق معينة

. يات على أساس سياس التنظيم وتجنب اصدار القراريالعدالة ف
 ي هذه الهيئة المستقلة فلم تأخذوقد تظهر بها نقاط ضعف اذا 

 يأو تبدأ ف/عتبار جميع السياسات الحكومية المختلفة بطبيعتها والا
 .ي النقل الجويدور مختلف فالقيام ب

 انشاء المستصوبقد تجد بعض الدول األخرى أنه من و
بحيث تكون كيانا   مستقلة أو شبه مستقلةية طيران مدنسلط

مستقال بصورة جزئية أو تامة، وربما كيانا شبه خاص، تكلفه 
ومن مزايا ذلك . الدولة ببعض مهام الطيران المدني أو الكثير منها

تحقيق المزيد من الكفاءة التشغيلية والمرونة والقدرة على الحصول 
باالضافة الى (ولو جزئيا على أموال مقابل خدماتها وتسهيالتها 

بدال من الحصول على تمويلها ) يراداتها من أنشطة غير طيرانيةا
ة أن تسيطر بشكل سلطويمكن لمثل هذه ال. الكامل من الحكومة

ها البشرية والمالية وأن تقوم بمهامها تحت داروأكبر على م
ارشادات السياسة الحكومية، وتضع بعين االعتبار العوامل 

 تنظيم النقل يائج أفضل فاالقتصادية، وبذلك يمكنها أن تحقق نت
أما العيب الرئيسي في هذا . الجوي وفي القوة المالية لعملياتها

بسبب االستقالل عن (البديل فيتمثل في نشوء عجز هيكلي 
ألداء المهام التي التزمت الحكومة بها بموجب ) الحكومة

 .المعاهدات واالتفاقيات الدولية

والخصخصة، شهدت  مع ظهور االتجاه نحو التحرير االقتصادي       
السنوات األخيرة قيام عدد متزايد من الـدول بانشـاء سـلطات            
مستقلة، خصوصا لتقديم خدمات المطارات وخـدمات المالحـة         

وتشير الخبرة المكتسبة عالميا الى أنه في الحاالت التـي          . الجوية
قامت كيانات مستقلة بتشغيل المطارات وخدمات المالحة الجويـة       

، )ذات صبغة تجارية أو حتى كشركة خاصـة       باعتبارها كيانات   (
. فان وضعها المالي العام وفعاليتها االدارية يميالن الى التحسـن         

ولذلك، توصي االيكاو بأنه حين يحقق ذلك أفضل المصالح لمقدمي 
الخدمات والمنتفعين، ينبغي أن تنظر الدول في انشاء مثـل هـذه          

ورسوم خدمات  سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات      (الكيانات  
وقد وضعت االيكاو أيضا مـوادا  ). (Doc 9082) المالحة الجوية

تتنـاول هياكلهـا التنظيميـة      (ارشادية بصدد انشاء هذه الكيانات      
دليـل اقتصـاديات    ، وهذه موجـودة فـي       )ونطاقها ومسؤولياتها 

ودليل اقتصـاديات خـدمات المالحـة    ، (Doc 9562) المطارات
خصخصـة  الـدوري بعنـوان   ، والكتـاب  (Doc 9161) الجوية

 .(Cir 284) المطارات وخدمات المالحة الجوية
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 )٢(الفصل 

 يمقدمة للتنظيم الثنائ

ولو  ،دولتين عادة ، بين بالمشاركة بين طرفيني التنظيم الثنائيتم
أنه يمكن ألحد الطرفين أو كليهما أن يكون مجموعة دول، أو 

 تجمع أو اتحاد من الدول يعمل كجهاز واحد تحت يأ( دولة عليا
 اقليمية، أو ، أو هيئة حكومية)سلطة تمنحها له الدول األعضاء فيه

 .)لتحديد السعة أو األسعار مثال( طيران يحتى شركت

يهدف التنظيم الثنائي للنقل الجوي الدولي في صورته المثالية 
الى ابرام شكل ما التفاق بين الحكومات أو تنفيذه أو عادة 

االستمرار فيه، أو الى ابرام تفاهم بشأن الخدمات الجوية بين 
 . الطرفينياقليم

المقدمة عرض موجز لتطور التنظيم الثنائي  هذه ييل
 .للخدمات الجوية الدولية

 جزء كبير من النشاط التنظيمي الثنائي بين الحكومات يينطو
أو تفسير أو توسيع نطاق أو  البرام ية رسماتشاوراجراء معلى 

خدمات ال بشأن ينأو ترتيبات أو تفاهم بين حكومتتعديل، اتفاقية 
 من ١-٢ويرد في الفصل . ية خالف حولها أو تسودوليةالجوية ال

 في هذهالدليل وصف ومناقشة للخطوات والجوانب العديدة هذا 
 .عمليةال

 والتنظيم متعدد األطراف، ال ي التنظيم الوطنعلى النقيض من
، ي الدولي للنقل الجوي في حالة التنظيم الثنائييوجد هيكل تنظيم

يتكون من عدة آالف  واسع النطاق ي قانونيبل يوجد هيكل تنظيم
 على ٢-٢ويحتوى الفصل . من االتفاقات ووثائق التفاهم الثنائية

شرح لهذا الهيكل من خالل تحديد األنواع األساسية للوثائق 
، وتعريف األحكام النموذجية التفاقات يالمستخدمة في التنظيم الثنائ

 الثنائية ووصفها، وتحديد عدة أنواع من االتفاقات يالنقل الجو
 . مرتبطة بالنقل الجوي ارتباطا وثيقااتعولثنائية بشأن موضا

 للنقل الجوي الدولي بدون تحديات يلم يتطور التنظيم الثنائ
 بعض القضايا الرئيسية ٣-٢ ويعرض الفصل.  مستمرةمشكالتو

 . أو لهيكلهايلعملية التنظيم الثنائ

 بينها  فيمافي السنوات األخيرة، اختارت الدول أن تقيم
ية دات اقتصاجماعات بطرق جديدة ومختلفة، خاصة بتكوين عالق

وكما يتبين من تعريف التنظيم . أو غير ذلك من اتحادات الدول
وبشكل متزايد ،  هذا التنظيم اآلني، فمن الممكن أن ينطويالثنائ

عالقات مختلفة بين الدول غير العالقة اقامة على ، في المستقبل
 ٤-٢ويقدم الفصل . ن الجانبينبي البسيطة القائمة على أساس فردى

األنواع الموجودة بالفعل للمفاوضات بشأن الخدمات الجوية 
 .ها مستقبالتطوروالمفاوضات التي يحتمل 

 محتوى الموضوعات التي تشكل يقدم الباب الرابع من الدليل
، والسعة، وتحديد األسعار نقلمثل حقوق الي، التنظيم الثنائ

 .وغيرها

 ثنائيتطور التنظيم ال
  الجوية الدوليةدماتللخ

 للخدمات الجوية الدولية على مدى عدة يتطور التنظيم الثنائ
 لخدمات النقل الجوي الدولية تأسيسوبالرغم من أن أول . عقود

برم عدد قليل من االتفاقات الثنائية بين أ  فقدات،ييرجع الى العشرين
طات  صغر حجم النشابسببالحكومات في تلك العقود األولى 

الدولية للنقل الجوي، وكذلك شبه انقطاع عدد كبير من رحالت 
الحرب فترة  (١٩٤٥ الى ١٩٣٩من فترة ال في يالطيران التجار
 ).العالمية الثانية

التي  يان االتفاقات الثنائية سارية المفعول في الوقت الحال
ن الجزء األكبر من الوثائق التنظيمية للنقل الجوي الدولي، تكو
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 الدولي الذي عقد يمعظمها الى ما بعد مؤتمر الطيران المدنيرجع 
والجدير بالذكر أن . )٣انظر الفصل ( ١٩٤٤ في شيكاغو في عام

استعمال الدول على نطاق واسع لالتفاقات الثنائية بقصد تنظيم 
النقل الجوي الدولي، هو نتيجة لالتفاق في المادة األولى من اتفاقية 

 باسم اتفاقية يالتي يشار اليها فيما يل( الدولي يالطيران المدن
، ي على مبدأ السيادة الوطنية على الفضاء الجوي االقليم)شيكاغو

واالتفاق على ضرورة الحصول على اذن خاص أو ترخيص آخر 
لتشغيل خط جوي دولي منتظم فوق اقليم دولة متعاقدة أو في داخله 

 انشاء نظام متعدد عدم نجاح الجهود الهادفة الىو، )المادة السادسة(
 اذهكو. األطراف لتنظيم الجوانب التجارية للنقل الجوي الدولي

فالمفاوضات الثنائية واالتفاقات التي نتجت عنها، أصبحت الطريقة 
 الجوية  تتبادل الحقوق التجارية بالنسبة للخدماتيالمفضلة للدول ك

وتتفق على أساليب تنظيم السعة والتعريفات وغير ذلك من 
 .األمور

، كان أهمها ١٩٤٤ من بين االتفاقات الجوية الثنائية بعد عام
وأكثرها تأثيرا على تطور تنظيم النقل الجوي الدولي، اتفاق 

الذي يعرف ( بين المملكة المتحدة والواليات المتحدة ١٩٤٦ عام
ونتج هذا االتفاق عن حل وسط بين . )ا األولاآلن باتفاق برمود

ين انبثقا ذنهجين الواسعين لتنظيم خدمات النقل الجوي الدولية، الللا
فقد كانت احدى وجهات . ركا بدون حلعن مؤتمر شيكاغو وتُ

النظر المتطرفة تعارض تنظيم السعة أو التعريفات، وتعارض 
ة النظر  وجهوذهبت. أيضا التعاريف الضيقة للطرق الجوية

، وأن تكون التعريفات مسبقا السعة الى ضرورة تحديدالمضادة 
 .منظمة بمعرفة وكالة دولية، وأن تكون الطرق الجوية محددة

ووفقا لالتفاق الذي يمثل حال وسطا، كان يجب على شركات 
الطيران أن تحدد التعريفات من خالل االتحاد الدولي للنقل الجوي 

وكان يجب أيضا . ى موافقة الطرفين، شريطة الحصول عل)اياتا(
أن تحدد شركات الطيران السعة شريطة االلتزام ببعض المبادئ 
المتفق عليها، واحتمال قيام األطراف أو سلطات الطيران التابعة 

أما الطرق . لها، باجراء استعراض مشترك بعد فترة من التشغيل
 .الجوية، فقد تم تحديدها

ف اطرها األتاالتفاقات وقعفيما بعد، أبرم عدد كبير من 
 أصبح لكوبذ . مع دول أخرى ومع أزواج دول أخرىةاألصلي

اتفاق برمودا نموذجا يحتل مركز الصدارة خالل العقود األربعة 
التالية بالرغم من أن عددا كبيرا من االتفاقات التي تتضمن مبادئ 

ونتج . اتفاق برمودا، كانت أيضا تنص على التحديد المسبق للسعة
 ثابت نسبيا ومتزن، ارتكز ين االتفاقات الثنائية أساس تنظيمع

 .عليه نظام النقل الجوي الدولي لينمو نموا منتظما

ات، اتبعت دول مختلفة سياسات يات والثمانينيوفي السبعين
ونتيجة لذلك، تم ابرام . أكثر تحريرا لتنظيم النقل الجوي الدولي
يدة، التي يميزها بوجه عام بعض االتفاقات الثنائية التحريرية الجد

 يالغاء القيود على السعة، والتقليل الى حد بعيد من التدخل الحكوم
 األسواق، وقدرة كل حقوق دخوليد ازتفي أمور التعريفات، و

طرف على تعيين أكثر من شركة طيران واحدة لالنتفاع من هذه 
 .االمكانية

يمية شهدت التسعينيات تغييرات سريعة في البيئتين التنظ
والتشغيلية للنقل الجوي الدولي، باالضافة الى تغييرات بنيوية في 

وأصبح التحرير االقتصادي منتشرا . صناعة شركات الطيران
وللتكيف مع هذه التغييرات، أدخلت دول عديدة . على نطاق واسع

تعديالت تنظيمية، وتبنت سياسات أكثر تحررا، وكان ذلك عادة 
وأبرم بعض . تنظيمية بدرجات متفاوتةمن خالل تخفيف القواعد ال

الدول اتفاقات ثنائية ليبرالية جديدة، تزيل في أساسها جميع القيود 
فيما اصطلح على تسميته (على دخول السوق، والسعة، واألسعار 

وظهر أيضا اتجاه نحو التكتل "). األجواء المفتوحة"باتفاقيات 
 بعض األنظمة االقليمي في تنظيم النقل الجوي الدولي، وتحويل

 .الثنائية الى أنظمة اقليمية أو شبه اقليمية متعددة األطراف

أن ، ٢٠٠٠خالل العقد الذي بدأ في عام ومن المتوقع 
التحرير بموجب االتفاقات الثنائية الجديدة أو المعدلة، نمو يتواصل 

 من ، بما فيها التنظيم الجماعيوكذلك الترتيبات الجديدة األخرى
 على أساس اقليمي أو شبه اقليمي متعدد الدولجانب مجموعات 

 وقد يشتمل أيضا على ابرام أنواع .األطراف على سبيل المثال
مثل عقد اتفاقية جماعية بين دول ذات وجهات جديدة من االتفاقات 

 .)٤-٢انظر الفصل ( النظر المتطابقة
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 يعملية التنظيم الثنائ

 اختالفا كبيرا عن عملية التنظيم يتختلف عملية التنظيم الثنائ
فهذه العملية تبدأ عادة عندما تقترح .  أو متعدد األطرافيالوطن
 )أو منظمة دول أخرى( على دولة أخرى )أو منظمة دول(دولة 

جوية، ويشرع السعي معا الى عقد اتفاق أو تفاهم بشأن الخدمات ال
وتستمر العملية . الطرفان المعنيان في األعمال التحضيرية لذلك

.  الطرفينيمن خالل االجتماعات والمفاوضات الفعلية بين مندوب
 برام العملية بالتوقيع الرسمي على وثيقة ملزمة، فااليوال تنته

 يمثل الخطوة األولى في ادارة تنفيذ ما تم االتفاق تفاقالرسمي لال
وفي هذه األثناء، فغالبا ما تعود الدول مرة أخرى الى دورة . عليه

التحضير والمباحثات والنتائج، لتفسير أو تعديل أو توسيع هذه 
 .االتفاقات، أو النهائها في بعض األحيان

، تشاور عملية يالعملية األساسية للتنظيم الثنائ تعتبروهكذا، 
ن في العادة دولتين يتم فيها االتصال والتفاعل بين طرفين، يكونا

ولكن ليس دائما، تمتد لفترة من الزمن لطرح أسئلة أو اعطاء 
 .معلومات، أو اقامة عالقة أو تعديلها، أو فض نزاع بينهما

 على أنواع كثيرة من )أو المشاورات(وينطبق اصطالح التشاور 
 .هذه االتصاالت والتفاعالت الثنائية

جتماعات بين عادة على عقد ا التشاور الرسمي ينطوي
  لكل منهمارئيس معينمكونين من عدة أعضاء، بقيادة  ينوفد

 .تفوض اليه صالحيات مالئمة

فحسب من ناحية  ينطوي قدف  ،التشاور غير الرسميأما 
على اتصاالت كتابية أو شفهية أو على مزيج من أخرى 

 ويمكن أن يتم في اجتماعات بين .االتصاالت الكتابية والشفهية
على سبيل المثال، ( أو عدد ضئيل من األشخاص شخصين فقط

بين ملحق الطيران المدني بسفارة احدى الدول وبين مسؤول من 
، وفيها تقدم أو يتم )ضيفةستهيئة الطيران المدني في الدولة الم

كما يمكن انجاز األعمال بالهاتف أو . تبادل ورقة أو ورقات
ية، بارسال واستالم  لرسالة أو، بطريقة تقليديباالرسال االلكترون

 .وثيقة رسمية ويكون ذلك في العادة من خالل القنوات الدبلوماسية

  رسمية في العادة تكونهو عملية تشاور التفاوضو
 عملية مساومة بين )صبحأو يقصد منذ البداية أن ت( وأصبحت
وهكذا، فبينما تعتبر جميع المفاوضات بمثابة مشاورات . الطرفين

 .شاورات مفاوضاتأيضا، فليست كل الم

تشمل األقسام الثالثة التالية من هذا الفصل الموضوعات 
 الرسمي والتحضير له، وأنواع يبدء التشاور الثنائ: التالية

االجتماعات والوثائق المستعملة في المشاورات والمفاوضات، 
 تحكم المشاورات يواالعتبارات االستراتيجية والتكتيكية الت

حظة أن المعلومات المقدمة في هذه وينبغي مال. والمفاوضات
فقد يكون : األقسام الثالثة تمثل الحد األمثل في ممارسات الدول

. العمل أقل تعقيدا في الكثير من المشاورات أو المفاوضات الثنائية
 في القسم األخير وصف لالبرام الرسمي ألحد االتفاقات يويأت

دارته، وفض  ينطوي عليها تنفيذ االتفاق، وايوللعمليات الت
 .، وتعديله أو انهاؤه بشأنهالنزاعات

 بدء التشاور الثنائي
 الرسمي والتحضير له

 الى ي الرسمي عادة بطلب من طرف حكومييبدأ التشاور الثنائ
وفي أغلب الحاالت، يكون .  آخر الجراء مفاوضاتيطرف حكوم

كال الطرفين حكومة وطنية، ولو أنه يمكن ألحدهما أو كليهما أن 
ن منظمة دول حصلت من الدول األعضاء بها على السلطة يكو

وحينئذ يحتمل اجراء تشاور غير رسمي . الالزمة الجراء التشاور
حول مكان وتواريخ عقد االجتماع األول، أو ربما لمعرفة ما اذا 

 . على اجراء تشاور رسمييكان هناك اجماع في الرأ

 أن تقوم قبل طلب اجراء تشاور رسمي، على الدولة المعنية
 .د من النقاطيعدال قريرداخليا بت
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 يأهم تلك النقاط هي تحديد السمة أو الطابع أو النوع األساس
وفي مجال العالقات . )والتفاوض المحتمل(للتشاور المحتمل 

الدولية الحكومية للنقل الجوي، يمكن تمييز خمسة من هذه األنواع 
 :يحسب هدفها األساس

يسعى بمقتضاها الطرف البادئ  عملية ،لعقد اتفاقتشاور 
 يشكلها اتفاق أول للنقل يمثل الت(الى اقامة عالقة ألول مرة 

أو الى ادخال تغييرات مهمة جدا في هذه  )الجوي بين الطرفين
 .)يمثل ابرام اتفاق جديد تماما بدال من االتفاق الحال( العالقة

عملية يسعى بمقتضاها الطرف البادئ  ، اتفاقتشاور لتعديل
لى اجراء تعديل يعود بمنفعة متبادلة على عالقة قائمة بالفعل ا
مثل توسيع فرص وصول الطرفين الى األسواق، أو التغيير (

 .)المتبادل للسعة المتفق عليها، أو اضافة مادة تتعلق بأمن الطيران

 عملية يسعى بمقتضاها الطرف ،تشاور العادة التوزيع
في ظل أو المنافع لفرص  ازيادة صافية فيالبادئ للحصول على 

 وايرادات جديدة ةمثل الوصول الى سوق جديد(عالقة قائمة بالفعل 
للناقل الجوي أو غير ذلك من المكاسب األعلى بكثير من 

 .وذلك لتصحيح اختالل ملحوظ )امتيازاتها الجديدة المحتملة

 عملية يسعى بمقتضاها الطرف البادئ ، نزاعتسويةتشاور ل
 جعل أحد المواقف مطابقا لما يعتقده أيات، الى تطبيع العالق

مثل الموقف الذي ( الطرف المعنى مناسبا بموجب االتفاق بينهما
ينطوي على زيادة في السعة من جانب ناقل أو ناقلين تابعين 

 .)للطرف اآلخر، يعترض عليها الطرف األول

عملية يسعى بمقتضاها الطرف البادئ  ،تشاور لتمديد اتفاق
ر ترتيب متفق عليه الى ما بعد تاريخ متفق عليه من الى استمرا

، كالتفاهم بشأن تحديد يمثل تاريخ انهاء اتفاق أو تفاهم جانب( قبل
 .)نظام مؤقت للسعة

قد يكون لبعض عمليات التشاور سمات من أكثر من نوع، 
والواقع أن معرفة . ولو أن سمات معينة تحتل عادة مكان الصدارة

 المحتمل تكون مفيدة على األرجح في جميع طابع التشاور الرسمي
 .مراحل العملية

، من األمور المهمة األخرى في بدء العمليةالتوقيت يعتبر 
ليس بالنسبة للترتيبات االدارية التفصيلية وتوافر العاملين، ولكن 

 :بالنسبة للسياق أو االطار العام

 ما بين الطرفين في مجال آخر يهل هناك نزاع رئيس •
 ؟)علق بالطيرانغير مت(

 محتمل أو يهل يمر أحد الطرفين بفترة تغيير حكوم •
تتعرض خاللها نظمه الداخلية أو امكانيات اتخاذ القرارات 

 لتغيير مؤقت؟

 بين مشاورات النقل الجوي وحادث يهل هناك ترابط زمن •
مثل زيارة رئيس دولة أو رئيس (مهم في المستقبل 

رة أو مفيدة  بحيث يحتمل أن يترك آثارا ضا)حكومة
 ؟)بالنسبة لنتيجة المشاورات

 ما وفي مجهود يهل يشترك الطرفان في مجهود اقتصاد •
هم يشعر خالله أحد الطرفين أو كالهما أنه م يدبلوماس

 مواجهة بخصوص نزاع يتعلق ي أيمضطر الى تفاد
 بالنقل الجوي؟

نظر في هذه االعتبارات الجهة المسؤولة عن ترجح أن من الم
 النقل اتبلوماسية أو مكتب العالقات الخارجية في سلطالشؤون الد

وبالرغم من أن هذه االعتبارات قد ال تؤثر تأثيرا . الجوي بالدولة
حاسما على عنصر التوقيت في معظم الحاالت، فانها يمكن أن 

 .تكون مهمة في بعض الحاالت

تؤثر تأثيرا حاسما  ولو أنها ال(من بين االعتبارات األولية 
 :ي، يمكن ذكر ما يل)ةبالضرور

 داخل الحكومة صاحبة يأ(داخلي ال االجماعدرجة  •
الطلب، ومع وفيما بين ناقليها الجويين الوطنيين، وغيرهم 

 .)من األطراف ذات المصلحة

 .ة المتاحالتفاوضية قوةتقييم ال •

 .ة ناجحتشاورايمكن اعتباره مفكرة عما  •

 .احتماالت النجاحو •

أو حتى قبل التقديم (ر رسمي عند استالم طلب الجراء تشاو
، يتعين على الطرف اآلخر أن يجرى نفس )المحتمل لهذا الطلب

االستعدادات تقريبا، ولكن من أوجه نظر مختلفة تماما في حاالت 
فعلى سبيل المثال، قد يرى الطرف المستلم للطلب، في حالة . عدة

التشاور لفض نزاع ما، أن تصرفه يتمشى تماما مع شروط 
التشاور داخل قيود ، أو ارجاء، وقد يرغب في تجنب. قاالتفا
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وفي مثال . اجراءات فض النزاع في حالة وجود اتفاق قائم بالفعل
آخر، قد يرغب الطرف المستلم للطلب، في حالة التشاور العادة 

أو على األقل أن يرجئ ألطول وقت ، التوزيع، أن يتجنب تماما
اال أن معظم .  الطالب يسعى اليها الطرفيالنتيجة الت، ممكن

 بالرد على طلب المشورة ياالتفاقات الثنائية تضم حكما يقض
 .) يوما مثال٦٠ أو ٣٠خالل (خالل مدة محددة 

اذا اتفق الطرفان على بدء تشاور رسمي، فمن األرجح أن 
صلة، الدارية ذات الترتيبات االيتشاورا بصفة غير رسمية حول 
 مدة يحتمل أن يكون كل وفد مثل تاريخ بدء المفاوضات، وأقصى

 وكذلك أن )أو في الجولة األولى(متاحا فيها أثناء المحادثات 
 مكان في اقليم أحد أي مكان اجراء المفاوضات،يتشاورا بشأن 

الطرفين، يكون في العادة مقر الحكومة أو مكانا آخر يتفق عليه 
وتتبع بعض الدول عادة قيام وفد الطرف الطالب . كال الطرفين

 اآلخر لعقد الجولة األولى، مع عقد يالسفر الى اقليم الشريك الثنائب
وباالضافة الى . الجوالت التالية بالتناوب بين كل من االقليمين

ذلك، يمكن أن تكون رتبة رئيس الوفد مصدر شاغل للطرف 
اآلخر، خاصة اذا نظر اليها كرتبة منخفضة جدا أو عالية جدا 

 .للمشاورات المنتظرة

من االتصاالت السابقة للتشاور، يمكن أيضا ألحد وكجزء 
الطرفين أو لكليهما أن يزود الطرف اآلخر بالمبادئ المقترحة أو 

في ، وقد يتضمن ذلك.  يقترح النظر فيهايحتى بالنصوص الت
اتفاقا ثنائيا نموذجيا بشأن  ،حالة عدم وجود اتفاق قائم بالفعل

لشكل العام، وتحتوى وثيقة قياسية من حيث ا وهو النقل الجوي،
 يسعى الطرف الذي يقدمها الى يعلى الترتيبات التنظيمية الت

 . يفضلهايادراجها في هذه االتفاقات، وكذلك الصياغات الت

أثناء االتصاالت السابقة للتشاور يحتمل أيضا للطرفين أن 
 يفضل النظر فيها، بل وحتى ييبين الواحد لآلخر الموضوعات الت

وقد تنشأ اختالفات . اتعوللنظر في هذه الموضالترتيب المفضل 
 حول الموضوعات وكيفية بحثها، ويحتمل أن تظل يفي الرأ

االختالفات قائمة، وأن يتم االتفاق حول جدول أعمال غير رسمي 
وقد يتطلب األمر االتفاق على الترتيبات الخاصة . أو رسمي

 .بتفسير االتفاقية

بها الطرفان خالل  يضطلع ي وأنواع التحضير التحجمان 
فقد تعتمد . الفترة السابقة للتشاور يحتمل أن تختلف اختالفا كبيرا

على مدى ما يعلقه الطرفان من أهمية على المشاورات والموارد 

المتوفرة من العاملين، ومدى استعداد الدولة ومقدرتها على 
ويقوم كل طرف، بوجه عام، . تخصيص وقت وجهد لهذه العملية

 . البيانات الكمية والنوعية ذات الصلةبجمع وتحليل

 يتم جمعها وتحليلها يمن األرجح أن تشمل البيانات الكمية الت
 :يما يل، بين أمور أخرى، استعدادا للتشاور

الحصة  القائمة والمتوقعة، ونقلالخدمات الجوية وأحجام ال •
بصفة ( ومعامالت الحمولة ذات الصلة ، السوقفي

ة بين أزواج المدن، وعلى أنواع اجمالية، وفي أسواق معين
 .)معينة من الخدمات الجوية

 .االيرادات التاريخية أو المحتملة للناقل الجوي •

 .البيانات الخاصة بالمطارات والسياحة والتجارة •

 .وذلك بالنسبة لمسائل معلومة أو متوقعة

ومن األرجح أن تشمل البيانات النوعية التي يتم جمعها 
 : يليتشاور ما وتحليلها استعدادا لل

حقائق حول سياسات كل طرف وأهدافه التفاوضية العامة  •
 .بشأن النقل الجوي

االهتمامات المعلومة للناقلين الجويين التابعين لكل طرف،  •
وكذلك المشاغل الخاصة بالكيانات األخرى التي يهمها 

 .األمر

معلومات تفصيلية عن األمور التي قد تكون مصدرا لنزاع  •
 .مال للخالفأو مصدرا محت

معلومات عن المواقف المتخذة أو عن النتائج التي حققها  •
 .الطرف اآلخر في ظروف مماثلة

معلومات تاريخية عن العالقة الثنائية في مجال الخدمات  •
 .الجوية

معلومات عن أعضاء الوفد اآلخر وكيف يحتمل أن تكون  •
 .مصالحهم الخاصة مختلفة عن المصالح العامة لذلك الوفد

مات عن العالقات الثنائية للطرف اآلخر مع أطراف معلو •
 وثيقة االيكاووتحتوي  .ثالثة بخصوص النقل الجوي

 (Doc 9511)  االتفاقيات الثنائية للنقل الجويز موجبعنوان
ات يعلى ملخصات ألهم األحكام الواردة في جميع االتفاق
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 أودعتها الدول المتعاقدة، يالثنائية للنقل الجوي الت
االيكاو تحديث هذه المعلومات باستمرار بواسطة وتواصل 

 .)يقاعدة بيانات تستخدم الحاسب اآلل

 يستعد كل طرف للمحادثات، فمن المرجح أن يجرى كيول
ت جها بين ال)أو المزيد من المشاورات الداخلية(مشاورات داخلية 
الهيئات المسؤولة عن الطيران المدني والشؤون (الحكومية المعنية 

، وكذلك مع ) عادة، وهيئات أخرى في بعض األحيانالخارجية
 الطيران الوطنية ومع األطراف غير الحكومية )شركاتأو (شركة 

واستنادا الى تلك المشاورات والمعلومات المجمعة، . ذات المصلحة
 أو يوالموقف التفاوض. ي السرالتفاوضييحدد كل طرف موقفه 
لويات التفاوضية تعبر عن األهداف واألو مذكرة تحديد الموقف

الدولية التي تعكس سياسات الطرف بالنسبة للنقل الجوي، وكذلك 
 وقد تحتوى .المواقف أو األهداف التفاوضية البديلة، اذا وجدت

مذكرة تحديد الموقف أيضا على وصف المسائل الرئيسية، 
وتصورات مختلفة لنتائجها، واالستراتيجيات التي يجب اتباعها، 

ليل، وأوجه نظر األطراف المعنية، وكذلك تعليقات والبيانات والتحا
وهي تتطلب عادة مصادقة . على المواقف المتوقعة للطرف اآلخر

وعند اعتمادها، تشكل المذكرة التعليمات الموجهة . السلطات العليا
 .الى الوفد

 الطيران يعادة من مسؤول فريق التفاوض أو الوفديتكون 
 )شركاتأو ( ومندوبين عن شركة ين الدبلوماسيمسؤولينالمدني وال

مثل ( أطراف أخرى يهمها األمر ي وأحيانا مندوب،الطيران الوطنية
، ويرأس هذا الوفد ) المطار والمدينة والعمال والسياحةيمندوب

 وعندما .عادة مسؤول من الطيران المدني أو الشؤون الخارجية
 يجرى التشاور خارج أراضى الدولة المعنية، فمن األرجح أن

وفي بعض الدول، يقوم . السفارةمن  ينمسؤولاليضم الفريق أحد 
مسؤولون من المنظمات المعنية بتمثيل جهات مثل شركات 

 .الطيران والمطارات والمدينة ومنظمات العمال

وقد يكون للقرارات التي تتخذ عند تكوين فريق التفاوض آثار 
 :مهمة سواء أثناء عملية التشاور أو بالنسبة لنتائجها

 أن يرأس الوفد، المسؤول األعلى رتبة، أم هل يهل ينبغ •
 أن يرأسه مسؤول من الوزارة أو االدارة المختصة، يينبغ

 يحتى ولو كان من رتبة أقل؟ ومن جهة أخرى، هل ينبغ
أن تكون المعرفة الدبلوماسية والتفاوضية للشخص، 

 وخبرته ومهاراته هي العوامل المحددة لالختيار؟

اد الفريق أو يعينوا باالستناد فقط الى هل يختار أفر •
كالخبرة بمجال (المعرفة والخبرة والمهارات المطلوبة 

 ي، أم ينبغ)تحليل الطرق الجوية أو تقييم التعريفات مثال
لمعايير االختيار أن تشمل وتعطى وزنا للتمثيل 

لالدارات والمكاتب ومجموعات المصالح التي  المالئم
 يهمها األمر؟

أن يكون عدد أفراد الفريق أكبر ما يمكن في  يهل ينبغ •
ات المحتملة ساهمحدود الموارد المتاحة، لكفالة تنوع الم

 أن يخفض هذا العدد الى يفي مجهودات الفريق، أم ينبغ
الحد األدنى لضمان كفاءة أعلى للفريق في اتخاذ قراراته 

 الداخلية أثناء التشاور أو التفاوض؟

لطرف اآلخر أو اذا كان عندما يتكرر التشاور مع ا •
التشاور معه يتم بصفة منتظمة، فهل األهم االحتفاظ 
باستمرارية الخبرة بالمسائل المعنية مع هذا الطرف 

 ينفس األشخاص، أو أن يعين األشخاص على أ بتعيين
 أساس آخر؟

مسؤول تكوين فريق عمليا ملى نقص األفراد المتاحين قد يو
ومن ناحية . عدد كبير منهاجميع المشاورات أو لعن اجراء 

أخرى، فان القرارات المتخذة بخصوص تكوين الفريق قد تعبر 
 .أو بحلول وسط عملية/عن االلتزام بممارسات ثابتة و

يتم في العادة اخطار الطرف اآلخر بأسماء ووظائف أعضاء 
 وذلك من باب اللياقة ،الوفد أو فريق التفاوض قبل بدء المحادثات

 التي تخضع يية عملية، مثل الدخول في المبانوالعتبارات ادار
ة االجتماع، طاولالجراءات أمنية أو ترتيبات، والجلوس حول 

 . وحضور المناسبات االجتماعية

 :المشاورات والمفاوضات
 أنواع االجتماعات والوثائق

 يتبدأ عادة العمليات الرسمية للتشاور أو التفاوض الثنائي بكلمت
لوفد المستضيف ورئيس الوفد الزائر، وقد ترحيب يلقيهما رئيس ا

 .يتم تقديم أعضاء كل وفد في هاتين الكلمتين أو بعد القائهما

ويتم شرح الترتيبات االدارية وربما مناقشتها، مثل ساعات 
العمل المتفق عليها وتوافر القاعات التي يمكن أن يجتمع فيها كل 



  التنظيم الثنائي—  الثانيالباب 
عملية التنظيم الثنائي —) ١-٢(الفصل  2.1  

 

2.1-5 

ى سرية وكذلك يمكن االتفاق عل. وفد على انفراد للتداول
 االدالء بتصريحات منفصلة يالمداوالت، وخاصة ما اذا كان ينبغ

 اان لم يتفق(ويجوز أن يتفق الطرفان . أو مشتركة لوسائل االعالم
 على ترتيب بحث الموضوعات المختلفة، وقد )على ذلك من قبل

وكذلك يعلن عن . يكون هذا الترتيب بمثابة جدول أعمال رسمي
 .جتماعيةترتيبات المناسبات اال

يمكن للمناقشات الموضوعية بين الوفود أن تتم في شكل 
 اجتماع يوهو أ االجتماع العام،هيئات مختلفة، وأكثرها شيوعا 

الذي يقتصر  اجتماع كبار المسؤولين بعكس رسمي بين الوفدين،
على الرئيسين واألعضاء األعلى رتبة في الوفدين، وهناك أيضا 

 ويمكن . الوفدينيع خاص بين رئيس، وهو اجتمااجتماع الرئيسين
 عند االقتضاء، فريق خبراء أو فريق عملللرئيسين أن يعينا 

بحيث يضم عضوا واحدا أو بضعة أعضاء من الخبراء التابعين 
لكل فريق، وتسند اليهم مهمة دراسة الموضوعات المتعلقة 

 وعندما يكون االتفاق وشيكا بشأن .بالتفاصيل أو المسائل الفنية
ائل الرئيسية أو عندما يتم التوصل اليه في االجتماع العام، المس

يتكون من خبير أو  فريق صياغة الوفدين أن يعينا يفيمكن لرئيس
من عدد من الخبراء من كل جانب، العداد نصوص الموضوعات 

 .التي يتم االتفاق عليها

جولة، جولة مشاورات، جولة مفاوضات،  مصطلحاتان 
غير دقيقة وتستعمل مصطلحات  يه اوضجولة تشاور، وجولة تف

بشتى الطرق للداللة على فترة زمنية تتكون عادة من أيام أو 
أسابيع، يكون خاللها الفريقان القائمان بالتشاور أو التفاوض 
مجتمعين في نفس المكان، أو تدل أيضا على سلسلة من هذه 
االجتماعات على مدى فترة أطول وتعقد لغرض واحد مثل ابرام 

 .فاق جديد للخدمات الجويةات

بعد ( خالل عملية تشاور أو تفاوض بحث تُيالوثائق التأما 
 تستعمل أثناء جولة محادثات أو ي، أو الوثائق الت)تقديمها مسبقا
 ي يكون لها مسميات متداولة في العرف الدبلوماسقدفي ختامها، ف

 النقل الجوي،  يوأن تكون هذه المسميات جديدة بالنسبة لمنظم
والمسؤولين بشركات الطيران واألشخاص اآلخرين من غير 
الدبلوماسيين، الذين يكونون أعضاء في فريق التفاوض أو على 

 .هباتصال 

هي  ،"مذكرة"، وتعرف ببساطة باسم المذكرة الدبلوماسية
 بين سفير أو سفارة ي لالتصال الكتابستعماالالصورة األكثر ا

.  خارجية الدولة المستضيفةاحدى الدول ووزير خارجية أو وزارة
 فالمذكرة الرسمية،. وقد تأخذ المذكرة الدبلوماسية أشكاال متعددة

ي مذكرة دبلوماسية من الشخص الذي وقع أ مذكرة المتكلمأو 
عليها باالسم الكامل أو باألحرف األولى من االسم، ويرجح أن تبدأ 

 وهي ".الخ ...، أتشرف بـ)...السيد(صاحب السعادة  ":بالعبارة
وهي رسالة موقعة باالسم الكامل أو  ،مذكرة الغائبتختلف عن 

باألحرف األولى ولكنها غير مكتوبة بصيغة المتكلم، وتشكل 
صورة شائعة تقتصر على صياغة الرسائل الروتينية في العرف 

أطيب التحيات  --- تهدى سفارة ": وتبدأ عادة بالعبارة.الحديث
". الخ ...تهدى وزارة"أو " الخ ...الشؤون الخارجية والى وزارة 

 ،فهي مذكرة مكتوبة بضمير الغائب وتكون يةهالمذكرة الشفأما 
 وتعتبر . غير موجهة الى شخص معين وال تحمل توقيعا،كقاعدة

 أنه ال يية، أهبعض الدول أن مذكرة الغائب هي أيضا مذكرة شف
رات الرسمية والمذكرات  نوعين من المذكرات، هما المذكااليوجد 
 .يةهالشف

 أن الطرفينأثناء عملية التشاور أو التفاوض، يمكن ألحد 
وهي ورقة تستعمل  ،ةمساعدمذكرة يقدم الى الطرف اآلخر 
 قيد )أو الموضوعات( للموضوع يكمذكرة أو كمرجع كتاب

وهي نوع من  ،ورقة غير رسمية وكذلك يمكن تقديم .النقاش
 يمال وتفي بنفس الغرض، ولكن ليس لها أالوثائق نادرة االستع

مصدر محدد، أو عنوان أو انتساب كما أن ال محل لها في العالقة 
 .المعنية

أثناء القيام بتشاور أو تفاوض رسمي، يمكن ألحد الوفدين و
بغض  ،)للتفاوض(ورقة عمل للتشاور أو لكليهما أن يستخدم 

عرض وهي ورقة تعطى معلومات أو ت، النظر عن التسمية
اقتراحا، أو تقترح صياغة لغوية، أو تخدم هدفا مؤقتا آخر يتعلق 

 أحد يوطبقا للعرف الحديث، يمكن لممثل. بالمفاوضات وحدها
الطرفين أثناء اجراء عملية تشاور أو تفاوض، سواء رسمية أو 
غير رسمية، أن يتصل بممثل الطرف اآلخر بالبريد، مع تسليم 

 .اللكترونيةالرسائل باليد أو بالوسائل ا

هو سجل رسمي لما قيل أو تم في اجتماع  المحضر المعتمد
في العادة وفود الدول في عملية (ما، ويوافق عليه الطرفان 

فهي سجل يتسم بطابع  مذكرة التشاور أما .)التشاور أو التفاوض
رسمي أقل تدون فيه نتائج االجتماع، ولكنه ال يشكل في العادة، 

 ويتم .الت، اتفاقا أو تفاهما في حد ذاتهوان لم يكن في كل الحا
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 بيان صحفي مشترك ومعتمد أو بيان صحفي معتمدأحيانا اصدار 
بهدف اعالم الجمهور بالتقدم المحرز في عملية التشاور أو 

 .التفاوض

عندما تقود عملية التشاور أو التفاوض الى اتفاق بشأن و
لى كل الجوهر والنص، يوقع رئيس كل وفد باألحرف األولى ع

ويكون التوقيع باألحرف األولى . صفحة وكل تصويب للنص المعد
على االتفاق بمثابة ضمان للتأكد من صحة النص قبل اعداده في 

فهو  االتفاق بشرط االستشارةأما . شكل مناسب لتوقيعه رسميا
اتفاق وقع باألحرف األولى ويجرى فحصه واستعراضه من جانب 

سواء ألن المتفاوضين ال (فين السلطات المختصة لكل من الطر
يملكون السلطة التي تلزم حكومتيهم باالتفاق، أو يريدون أن تنظر 
فيه الحكومتان، وهي عملية قد تدخل خاللها تعديالت ذات طابع 

قبل أن ، )، وأحيانا تغييرات جوهرية متفق عليهاي أو فنيتحرير
 .يبدأ نفاذ االتفاق

 :المشاورات والمفاوضات
 تراتيجية وتكتيكيةاعتبارات اس

قد يتعين على رئيس التي قرارات العتبارات وال االعديد منهناك 
الوفد البت فيها، وقد يكون لها آثار دائمة على جولة المحادثات 

 .بأكملها

ان جميع المفاوضات وبعض المشاورات تتعلق بقضايا نزاع 
. فعلى أو محتمل بين الطرفين، وتتناول جميعها مصالح مشتركة

مثل قيام ناقل جوي تابع (د تكون المصالح المشتركة متطابقة وق
 اقليمألحد الطرفين بتقديم خدمات جوية الزمة في مطار يقع داخل 

مثل افتتاح (لة ، أو أن تكون تلك المصالح مكم)الطرف اآلخر
طريق جديد من جانب ناقل جوي تابع ألحد الطرفين وطريق جديد 

 .)طرف اآلخرآخر من جانب ناقل جوي تابع لل

 بين محاولة تركيز ييكون أمام كل رئيس وفد خيار أساس
 وربما ،المناقشة حول القضايا محل النزاع وشرح موقف وفده

عرض أوجه الخالف بين هذا الموقف وموقف الطرف اآلخر، أو 
التي يمكن أن و الطرفين التي تهممن ناحية أخرى، تحديد الجوانب 

، مع التقليل من أهمية مجاالت عليها والتركيز تشكل أسسا لالتفاق
لى ا اشارةوقد يعتبر النهج األول . النزاع أو عدم اثارتها كلية

أما النهج . تصميم حازم على عدم التراجع أو قبول حل وسط
غير أن . ا أقل مواجهة وأكثر ايجابيةجواألخير فيمكن أن يخلق 

 عن تطبيقه يتطلب الحيطة لتجنب اعطاء انطباع خاطئ بال قصد
عدم الرغبة في الوصول الى األهداف أو عدم أهمية القضايا 

 .البحث قيد

يفضل بعض رؤساء الوفود أن يتم في وقت مبكر من الجولة 
ة طاولعلى " بيانات الموقف أو األهداف بصدد كل قضية طرح

ويفضل آخرون التزام الصمت أو الغموض بصدد ". المفاوضات
ف المحتملة بشأن مختلف المواقف المفضلة لديهم أو المواق

القضايا، الى أن يتمكنوا من تقييم النتائج المنجزة بخصوص مسائل 
 .أخرى

في عملية تفاوض معقدة، ربما أصر أحد المتفاوضين أو و
 يكالهما على ضرورة حل جميع القضايا قبل الموافقة على أ

ومن مزايا هذا النهج أنه يؤكد لألطراف ذات المصلحة أن . منها
مصالح الشخصية لن تهمل من أجل التوصل الى اتفاق بعض ال

 يأما العيب الرئيس. على أمور أخرى قد تعتبر ذات أهمية أكبر
 من يلهذا النهج فهو أنه يطيل مدة التفاوض االجمالية، ويزيد بالتال

خطر تدخل عوامل خارجية غير متوقعة لهدم مختلف نقاط التفاهم 
 الى حين يعتمد بشكل نهائالتي تم التوصل اليها ولكنها لم ت

 .الوصول الى تفاهم كلى بصدد جميع القضايا

كما أنه في عملية تفاوض معقدة أو صعبة لدرجة أنها وصلت 
 من المتفاوضين أن يقترح تبادل يالى طريق مسدود، يجوز أل

ورقات تعرض أفكارا جديدة عن كيفية كسر الجمود ومواصلة 
. ي تحتوى على جانب ايجابفاألفكار الجديدة يمكن أن. التفاوض

ولكن الخطر هنا يكمن في قيام كل من الطرفين باعداد ورقة 
شاملة تركز على المسائل محل النزاع بل وتؤدى الى تفاقمه، 
وتكبيل يد الطرف المعنى بموقف يتعذر معه الوصول الى حل 

. )وذلك بافتراض تحديد ذلك الموقف داخليا بتوافق اآلراء(وسط 
 نتيجة أشد خطرا اذا وافق أحد الطرفين على بل ربما ظهرت

 )موقف(التفاوض استنادا الى الورقة التي تتضمن فكرة 
 .اآلخر الطرف

.  نظرة كل مفاوض الى دوره الخاص أهمية كبيرةتكتسب
 أن يكون دور ي للمفاوض ينبغيفهناك رأى مفاده أن الدور الرئيس

ه رأى آخر الى  أو المدافع عن موقف حكومته، بينما يتج،المحامى
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 للمفاوض يتمثل في حل المشاكل التي يالقول بأن الدور الرئيس
بوسائل تضمن حل المشاكل مع تحقيق (يثيرها الطرف اآلخر 

 .)أهداف المفاوض األول بطبيعة الحال

قد يركز بعض المفاوضين على التوصل الى اتفاق الستعمال 
مثل صيغة (ة ترتيبات تنظيمية معينة أو احدى الوسائل التنظيمي

وقد يركز آخرون على األهداف األوسع المتوخاة . )محددة للسعة
من من استعمال أحد الترتيبات أو الوسائل التنظيمية، مما يزيد 

 ايجاد أسس مشتركة لالتفاق من خالل أحد الترتيبات أو لاحتما
 .الوسائل البديلة

واذا وصلت المفاوضات الى طريق مسدود بعد عدة جوالت، 
ترى بعض الدول فائدة في قيام كل منها بتعيين، مسؤولين من فقد 

مستوى أعلى أو متخصصين من ذوي الخبرة المالئمة الذين لم 
. يشتركوا في المفاوضات من قبل كمفاوضين أو رؤساء فريق

فبامكان هؤالء األشخاص الجدد الذين ال يحملون أي ذكريات عن 
طة التفاوضية أو حتى فشل جهود المساومة، مع تمتعهم بنفس السل

سلطة أكبر، بامكانهم أن يستخدموا مهاراتهم واستراتيجيات 
 .وتكتيكات جديدة لكسر الجمود

وكبديل لذلك، أو باالضافة الى ذلك، يمكن للمفاوضين أن 
يزيدوا من استعمال االجتماعات بين رؤساء الوفود أو يلجأوا الى 

عات كبار استعمال هذا األسلوب وحده، أو استعمال اجتما
التي ورد تعريفها (المسؤولين أو أفرقة العمل أو أفرقة الخبراء 

ومن خالل استعمال نهج آخر، يمكن لكل دولة ). جميعا في السابق
أن تعين شخصا مرموقا أو ذا خبرة غير مشترك في المفاوضات 

 اتفاقية اطارية،لالتصال على أساس شخصي في محاولة لصياغة 
يقة تحتوي على الخطوط العامة العريضة وهي في هذه الحالة وث

لمجموعة من الحلول المتفق عليها بصورة مشتركة، مع ترك 
التفاصيل الدخالها في وقت الحق، ربما باستعمال مجموعة 

ولو أن ذلك ينطوي على خطر تعثر المفاوضات مستقبال (صياغة 
 ويمكن نظريا التوصل الى هذه االتفاقية ).حول بعض التفاصيل

باستعمال أي من األنواع المذكورة أعاله وكذلك االجتماعات أيضا 
الفرعية، ولكن تحقيق النجاح باتباع هذا األسلوب هو أقل احتماال 

 .من الوجهة العملية

 آخر يتعلق باستعمال أو عدم يهناك اعتبار استراتيج
وهذا االجراء يفقد االتفاق شفافيته . ي سري تفاهم جانبياستعمال أ

 عندما يصبح ي سيفقد طابعه السرين التفاهم السرويعنى اما أ

 ايداعه لدى منظمة الطيران المدني الدولي لدىمتاحا للجمهور 
، أو أن هذا التفاهم لن ) من اتفاقية شيكاغو٣٨ المادة لحكموفقا (
 لن يتحقق التزام كل دولة بايداع يدع لدى المنظمة، وبالتالوي

 .اتفاقاتها لدى المنظمة

التكتيكية، يحتمل أن يعترض أحد المفاوضين على من الناحية 
قيام الطرف اآلخر بادخال موضوع نزاع جديد، أو التقدم بطلب 

 كاف أو فرصة ليدرس فريق هذا شعارجديد دون اعطاء ا
وتتمثل احدى طرق تحسين هذا . المفاوض الموضوع دراسة كاملة

األثر في عرض القضية أو الطلب كموضوع يمكن بحثه في 
 .قادمة جولة

يمكن لمفاوض أن يختار استعمال التحذيرات أو التهديدات أو 
والتحذير أسلوب يهدف الى جعل المفاوض . الخداع أو االلتزامات

أو فريق التفاوض اآلخر مدركا للعواقب التي قد تنتج اذا لم 
أما التهديد، فهو تأكيد بأن . يتصرف الطرف اآلخر بطريقة معينة

لتي يمثلها سوف تتصرف صراحة بطريقة المفاوض أو الحكومة ا
. لحكومة التي يمثلها المفاوض اآلخربامعينة اللحاق خسارة 

أما االلتزام، في هذا . والخداع تهديد ال ينوى صاحبه أن ينفذه
السياق، هو فعل يقوم به المفاوض أو حكومته اآلن أو مستقبال 

ب مثل موقف ينشأ بموج(لربط أحدهما في موقف يصعب تغييره 
وعندما يتم تقديم االلتزام . )قانون جديد يصعب تعديله أو الغاؤه

 قوة نح اجراء، فان االلتزام قد يميكتحذير أو تهديد قبل اتخاذ أ
 .تفاوضية

ان اللجوء الى الصراحة والتحديد أو االبهام والغموض 
وكل منهما يخدم . ينطويان على اعتبارات تكتيكية واستراتيجية

 .أغراضا مختلفة

التحديد يمكن أن يفيد تفسير أحد الطرفين لترتيب معين ف
ولكن الخطر هنا أنه كلما زاد . ويجعل ذلك الترتيب واضحا للجميع

التحديد، كلما قلت فائدة النص عندما تتغير الظروف مع 
 .الزمن مرور

أما الغموض، الذي يترك ضمنا لكل طرف حرية تقديم 
ة تكتيكية مفيدة لتجنب تفسيره الخاص، فهو غالبا ما يكون وسيل

وكلما كان النص غامضا عن قصد، كلما . مسألة ال يمكن حلها
ومن الوجهة . كان عرضة التهامه بأنه يثير االلتباس عن قصد

، فانه يترك مسألة ما ياالستراتيجية، على غرار االتفاق الجزئ
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الحتمال نشوء نزاع بشأنها واحتمال التوصل الى حل في 
مالحظة أن الغموض المقصود في التعبير عن  يينبغ(. المستقبل

 هو أمر مختلف تماما، بل أنه يزيد من مرونة يموقف تفاوض
الشخص الذي يلجأ اليه مع زيادة صعوبة الموقف أمام 

 .)اآلخر المفاوض

 ابرام االتفاق وتنفيذه وادارته 
  تنشأ عنهوفض النزاعات التي قد

 )بصفة استثنائية(وتعديله وانهاؤه 

 االتفاق الرسمي، المعد خالل عملية االتفاق بشرط )ينص( ان نص
التشاور، لن يتغير عادة بالنسبة للطرفين اال في جانب واحد، وهو 

 ذكر اسم احدى الدولتين في يأ األسبقية،أن لكل دولة الحق في 
 وفي خانة التوقيع، قبل اسم الدولة يالعنوان والنص االفتتاح

ساسية لالتفاق التي تحتفظ بها األخرى، وذلك في الوثيقة األ
 .األولى الدولة

أحيانا يتم التوقيع الرسمي على االتفاق في حفل خاص، حيث 
وقبل .  الطرفين بتوقيع االتفاقييقوم مسؤولون معينون من حكومت

التوقيع الرسمي، يمكن لهؤالء المسؤولين التابعين لكل طرف 
وهي وثيقة  ،كامل تفويض ةقيبوث الطرف اآلخر يبتزويد مسؤول

تصدرها السلطة المختصة بالدولة التي تعين شخصا واحدا أو أكثر 
 .لتمثيلها في التفاوض وفي ابرام معاهدة أو اتفاق مع دولة أخرى

وقد . ويمكن أيضا ابرام االتفاقات رسميا بتبادل مذكرات دبلوماسية
 بأن تخضع االتفاقات الثنائية ييكون لبعض الدول مطلب وطن

هي عملية بحث واعتماد من جانب الجهات الحكومية و للتصديق،
 .يالمالئمة قبل دخول االتفاق حيز النفاذ بشكل نهائ

قد تقرر الدول، ألسباب عملية، أن يدخل االتفاق حيز النفاذ 
 ذلك دخول االتفاق يبصورة مؤقتة بعد التوقيع عليه مباشرة، ثم يل

خر علما حيز النفاذ بصورة نهائية بعد أن يحيط كل طرف اآل
 .بقيامه باالجراءات الالزمة للتصديق

يمكن أيضا لدولة أن تأخذ على عاتقها الحقوق وااللتزامات 
االنضمام الى اتفاق النابعة عن اتفاق بين دولتين أخريين من خالل 

 باصدار اعالن رسمي لدولة كانت تخضع لسيادة طرف يأ ثنائي،
 الحقوق وااللتزامات في اتفاق ثنائي، بأنها سوف تأخذ على عاتقها

 وكثيرا ما يكون هذا االجراء .التي تؤول اليها بموجب هذا االتفاق
مؤقتا، مثال الى أن تتمكن دولة استقلت حديثا من تبعيتها ألحد 
الطرفين من ابرام اتفاقاتها الخاصة ولكن يحتمل، في بعض 

وهناك حاالت تم . الحاالت، أن يستمر االجراء لمدة غير محدودة
 ي االنضمام الى  اتفاقات نقل جوي بموجب اعالن انفرادفيها

موجه الى األمين العام لألمم المتحدة، أو بالدخول في مذكرة تفاهم 
 السابق، أو مع الطرف يأو في تبادل مذكرات مع الطرف السياد

 .اآلخر في االتفاق المعنى

أول اجراء تتخذه الدولة لتنفيذ اتفاق ثنائي للنقل الجوي يكون 
 )أو ناقليها الجويين( العادة تعيين أو تسمية ناقلها الجوي في

ويتم ذلك عادة بارسال . لتشغيل خدمات جوية بموجب االتفاق
ويمكن للناقل حينئذ أن يتقدم بطلب للدولة . مذكرة دبلوماسية

 .األخرى للحصول على سلطة التشغيل المالئمة

عالقات تستخدم الدول عملية التشاور بشكل مستمر الدارة ال
وتعالج عادة المشاكل . المنشأة بموجب اتفاقاتها الثنائية للنقل الجوي

الفنية المترتبة على عالقات النقل الجوي الثنائية في مشاورات 
 .روتينية بين سلطات النقل الجوي التابعة للدولتين

ربما كان التشاور الوسيلة الوحيدة لحل النزاعات بين 
والميزة الرئيسية . ئية للنقل الجويالطرفين في االتفاقات الثنا

للتشاور في حل النزاعات تتمثل في استخدام طريقة مألوفة، 
وأهم . ويكون ذلك عادة بواسطة أفراد يفهمون القضايا المعنية

عيب هو أن األطراف الوحيدة المعنية هي فقط التي تكون لديها 
 وجهات نظر راسخة تجاه المسائل المطروحة، وبناء عليه تكون

 .أقل ميال لتوخى الموضوعية والمرونة في حل النزاع

وهو  التحكيم،يمكن أن تنص االتفاقات الثنائية أيضا على 
 .وسيلة لفض النزاعات تحال فيها القضايا الى هيئة تحكيم لتسويتها

عادة من ثالثة محكمين، يقوم كل طرف  هيئة التحكيموتتكون 
كما ثالثا ليكون بترشيح واحد منهم ويرشح هذان العضوان مح

، ويقرر الثالثة )يكون عادة من رعايا دولة ثالثة(ة هيئرئيسا لل
 محددة يتفقون عليها فيما بعد بينهم بشأن االجراء )مسائل(مسألة 

 .محل النزاع بخصوص االتفاق الثنائي للنقل الجوي

وتنص بعض االتفاقات على أنه اذا لم يقم الطرفان أو 
هما في غضون فترة محددة، فيطلب مرشحيهما بتعيين محكمين ل

الى شخصية بارزة مثل رئيس مجلس منظمة الطيران المدني 
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وتبت هيئة . الدولي أو رئيس محكمة العدل الدولية أن يفعل ذلك
غير أنه . م عادة في األمر استنادا الى اجراءاتها الخاصةيحكتال

يمكن للدولتين أن تتفاوضا بخصوص المسائل التي يجب البت 
، وكذلك بشأن المستندات التي ستقدم والترتيبات التي ستقدم فيها

 والحجج الكتابية )شهودها(كل من الدولتين بموجبها شاهدها 
ونادرا . ويكون قرار هيئة التحكيم ملزما لكال الطرفين. والشفهية

ما يتم اللجوء الى التحكيم، ألن هذه العملية باهظة التكاليف 
 .وتتطلب وقتا طويال

 يالمساعلجوء في فض نزاعات النقل الجوي الى يندر ال
 المساعدة الحيادية من دولة ثالثة أو منظمة دولية أو يأ الحميدة،

شخصية بارزة القناع الطرفين بالتفاوض لفض أوجه الخالف 
 يوه اال في حاالت استثنائية، الوساطة وكذلك ال يلجأ الى .بينهما

ة دولية أو شخصية بارزة جهود للتوفيق تبذلها دولة ثالثة أو منظم
القناع الطرفين بقبول التفاوض، واجراء ذلك استنادا الى 

 .االقتراحات التي يقدمها الوسيط

 معاكس يتعتبر بعض الدول أنه ال يصح اتخاذ اجراء انفراد
 الى أن )مثل وقف تصريح شركة طيران أجنبية(في نزاع ثنائي 

ق لفض المنازعات تستنفد كل االجراءات التي ينص عليها االتفا
وتصر دول أخرى على . )بما في ذلك التحكيم اذا كان متفقا عليه(

وهو اجراء يتخذه أحد الطرفين  ياجراء تناسبأنه يمكن اتخاذ 
لحفظ أو استعادة موقفه ولكن ال يعززه، وذلك قبل التشاور أو 

 .التحكيم أو خالله، أو في حالة عدم تنفيذ قرار التحكيم

 قد تدخل على يالت أو التغييرات التيتفق على التعدي
ويمكن جمعها . االتفاقات الثنائية من خالل التشاور بين الطرفين

في مذكرة تفاهم، أو محضر يتفق عليه الطرفان، أو في تبادل 
للمراسالت أو في بروتوكول، ولكن هذه التعديالت أو التغييرات 

 .تتم في العادة بتبادل مذكرات دبلوماسية

تفاقات الثنائية للنقل الجوي ليس لها تاريخ انتهاء ان معظم اال
معين، ولكن معظمها تقريبا يحتوى على مادة تتعلق باالنتهاء أو 

، مثل ي بعض أجزاء من اتفاق ثنائيويمكن أن تنته(. بالنقض
الترتيبات المؤقتة بشأن السعة، بعد انقضاء مدة محددة أو بعد 

فهو االخطار  تفاق،فسخ االأما . )حدوث واقعة يتفق عليها
الرسمي من أحد الطرفين الى الطرف اآلخر في االتفاق بنية 
الطرف األول أن ينهي تقيده باالتفاق، ويكون ذلك عادة عند نهاية 

في حاالت نادرة، يجوز فسخ االتفاق ( .مدة محددة في االتفاق
 .)جزئيا

 بعد فشل اجراءات تسوية يالفسخ أسلوب غير شائع، ولكنه قد يأتو
 تمر بين فسـخ اتفـاق       يويتوقع عادة انه خالل الفترة الت     . النزاع

وانتهائه فيما بعد، سوف يستطيع الطرفان أن يتفاوضا حول اتفاق          
واذا فشلت العودة الى التفاوض، فيحتمل للدول ازاء عـدم          . جديد

وجود اتفاق جديد، أن تتخذ تدابير مؤقتة، تجعل من الممكن تشغيل     
لدولتين، أو تختار أن تنهي الخدمات الجوية       الخدمات الجوية بين ا   

 يقدمها بين اقليميهما الناقلون الجويون التـابعون لهمـا، وأن        يالت
تعتمد على الناقلين الجويين التابعين لـدول ثالثـة لتقـديم تلـك             

 .الخدمات
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 هيكل التنظيم الثنائي

للنقل الجوي الدولي هو هيكل تنظيمي  هيكل التنظيم الثنائيان 
لمجموعة كبيرة ومتزايدة من الوثائق، يشكل كل منها اتفاقا أو 
تفاهما أو ترتيبا بين دولتين، وعلى ذلك فهو جزء من القانون 

 فال ،اف وبعكس التنظيم الوطني والتنظيم متعدد األطر.الدولي
 .ينطوي التنظيم الثنائي على مؤسسات أو منظمات مستديمة

لشرح هيكل التنظيم الثنائي، يحدد القسم األول من هذا الفصل 
األنواع األساسية للوثائق المستخدمة في التنظيم الثنائي للنقل 

 على تعاريف أو وصف يويشتمل القسم الثان. الجوي الدولي
التفاقات الثنائية للنقل لألحكام النموذجية الخاصة با

أما القسم األخير فهو يحدد عدة أنواع من . )الخدمات( الجوي
االتفاقات الثنائية بشأن موضوعات ترتبط ارتباطا وثيقا بالنقل 

 .الجوي

 أنواع الوثائق األساسية

هو اتفاق الخدمات الجوية  أو الثنائي اتفاق النقل الجويان 
 الدول في أغلب األحيان لتنظيم الوثيقة األساسية التي تستخدمها

 من األرجح أن يتكونعالقاتها الدولية بصدد الخدمات الجوية، و
، وملحق )مقدمة ومواد وامضاءات(أساسي ص نهذا االتفاق من 

 وكثيرا ما .واحد أو أكثر، وربما اضافات وأي تعديالت يتفق عليها
 في يطلق على مثل هذا االتفاق من جانب الذين يعملون بانتظام

 ".اتفاق ثنائي"تنظيم النقل الجوي الدولي، اصطالح 
تغطى سوى  ان معظم اتفاقات النقل الجوي الثنائية ال

الخدمات الجوية الدولية المنتظمة، غير أن بعض هذه االتفاقات 
الخدمات فاتفاق . ينظم أيضا العمليات الدولية غير المنتظمة

ينظم رحالت  رضةاتفاق الرحالت العاأو   غير المنتظمةالجوية
ة ي عن الخدمات الجوية الدولنفصلةغير منتظمة أو عارضة م

 ي طابع رسملهفهي نوع من االتفاق  مذكرة التفاهم أما .المنتظمة

، ويجوز يملزما كأي اتفاق رسم، بالرغم من ذلك، أقل وقد يكون
 . الخدمات الجوية الدولية، أو كليهمايأن يغطى أحد نوع

هو اتفاق على نمط  من نوع شيكاغواق شيكاغو أو اتفاتفاق 
 في مؤتمر أبرم للنقل الجوي الدولي الذي ياالتفاق الثنائي النموذج

 يستعمل كتدبير مؤقت لتبادل الطرق ي ك١٩٤٤شيكاغو لعام 
 متعدد األطراف يمينظهيكل تالجوية وحقوق النقل الى حين انشاء 

صية يرد النص في التو(. وهو هدف لم يتحققللنقل الجوي، 
ولم . )٧/١٢/١٩٤٤،  لمؤتمر شيكاغويالثامنة من البيان الختام

تكن السعة أو الحمولة والتعريفات منظمة وفقا لهذا النظام، ولذا 
يتضمن عادة أحكاما بشأن السعة والتعريفات،  فاتفاق شيكاغو ال

يقومان بتنظيم  مع افتراض أن استبعادهما يعنى أن كال الطرفين ال
جدير بالذكر أن عددا قليال نسبيا من االتفاقات من وال. تلك األمور

 .نوع شيكاغو مازال قائما

بين المملكة المتحدة والواليات  الموقع اتفاق برمودا أوجد
، حال وسطا بين أنصار ١١/٢/١٩٤٦المتحدة في برمودا في 

 وأنصار عدم تنظيم أمور أساسية مثل السعة يالتنظيم التفصيل
كنموذج لعدد كبير  اتفاقا من نوع برمودا  وقد أنشأ.والتعريفات

  مختلفمن االتفاقات الثنائية األخرى الخاصة بالنقل الجوي في
 ورغم أن عدد كبيرا من االتفاقات التي عقدت .أنحاء العالم

أكثر من نصف االتفاقات الثنائية المسجلة لدى (الدول بعد ذلك  بين
، فانها )٢الفصل انظر ( تضم مبادئ برمودا ومصطلحاتها )يكاواال

.  في تنظيم السعةالتحديد المسبقتستخدم كذلك أسلوب 
باتفاق برمودا  ي، استبدل اتفاق برمودا األصل٢٣/٧/١٩٧٧ وفي
 ي األكثر تعقيدا وتفصيال، وعلى ذلك أصبح االتفاق األصليالثان

 اتفاق برمودا األول على نمطه تعرف باسم تي أبرمتواالتفاقات ال
 .ي على التوالمودا األولنوع بر اتفاق منو

 بوقت قصير، وبعد أن بدأ الغاء يبعد ابرام اتفاق برمودا الثان
القيود التنظيمية في الواليات المتحدة، دخل عدد من الدول في 
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 وتتميز بأنها، اتفاقات جوية تحرريةف عموما بأنها عراتفاقات تُ
تاحت فرصا أكبر لدخول األسواق والتدخل التنظيمي في أمور أ

دة الضوابط الحكومية ش من  جدا والتخفيف)ان وجدت(السعة 
 ويتضمن .التسعيرالمفروضة على الناقلين الجويين في مجال 

البعض اآلخر أحكاما تحررية بصدد أمور مثل الرحالت العارضة 
 .ينقل البضائع، ونظم الحجز اآللالمخصصة لرحالت الو

لت بعض ، دخومع انتشار اتجاهات التحرير في التسعينيات
مثل يي ذال اتفاق األجواء المفتوحةما يسمى الشريكة فيالدول 

أثناء مؤتمر ثم ، ١٩٢٤عودة الى فكرة ظهرت ألول مرة في عام 
شيكاغو وبعده مباشرة، وهو نوع من االتفاق لم يحظ بتعريف 

ا اطارنشئموحد من جانب مختلف الدول التي تنادى به، ولو أنه ي 
ى المنافسة المستمرة في األسواق لتحقيق  يعتمد أساسا علاتنظيمي

أهدافه الخاصة بالخدمات الجوية، ويخلو الى حد بعيد أو يخلو 
 مسبق لحقوق دخول األسواق أو السعة يتماما من أي تنظيم حكوم

 ضمانات مناسبة تكفل االبقاء على حد مع وجودأو تحديد األسعار 
 .أدنى من التنظيم الالزم لتحقيق أهداف االتفاق

ولتسهيل عملية االصالح والتكيف في المجال التنظيمي 
ولمساعدة الدول في هذا الصدد، أعدت االيكاو، لالستخدام 

اتفاقي الخدمات الجوية النموذجين االختياري من جانب الدول، 
(TASAs)  أحدهما للسياق الثنائي واآلخر للسياق االقليمي أو
المنهجيات التقليدية ويحتوي االتفاقان على أحكام بصدد : الجماعي

واالنتقالية واألكثر تحررا، بما في ذلك صياغة اختيارية، لمعالجة 
وتقدم . مختلف العناصر في أي اتفاق للخدمات الجوية

تفسيرية أيضا حول استعمال الخيارات أو المنهجيات  مذكرات
: ويوجد االتفاقان النموذجيان في الوثيقة بعنوان. البديلة
ية بشأن التنظيم االقتصادي للنقل الجوي ارشاد ومواد سياسة
 .(Doc 9587) الدولي

 األحكام التقليدية في اتفاقات النقل الجوي
 )اتفاقات الخدمات الجوية(الثنائية 

بالرغم من أن اتفاقات النقل الجوي واتفاقات الخدمات الجوية 
 نوع معين الى حمل سمات عموما ميلالثنائية، التي تعد باآلالف، ت

ومع ذلك، فهذه . تفاقات، اال أن كال منها فريد من نوعهمن اال
االتفاقات تشترك عادة في أنواع عديدة من األحكام األساسية التي 

. تخدم في معظمها غرضا واحدا، بالرغم من تشابه نصوصها
 .وتعرض الفقرات التالية تلك األحكام الشائعة

 ذكرتو ، األول من االتفاقجزء اليه، المقدمة أو الديباجة
 شرح، وت)نين المعنيتيالحكومت( نيالطرف أو نين المتعاقديالطرف

لدخول في االتفاق، وتعلن أنهما قد اتفقا على ما كل منهما لأسباب 
 . ذكره في األجزاء التالية من االتفاقيسوف يأت

 من االتفاق، وتأتي عادة ي األولي الفرعجزء اليهة، الماد
بدون عنوان، كما يحتمل أن  و، وقد تكون بعنوان أيبشكل تسلسل

ة يجماعبصورة تحدد في بعض الحاالت عدة أجزاء فرعية تؤخذ 
، )مثل السعة أو التعريفات(اذا كانت تتناول جوانب موضوع واحد 

 وفي الحالة األخيرة تكون المادة مماثلة من حيث المعنى لما يسمى
 جزءيشير أيضا الى ال" البند "بالرغم من أن(" بالبند الثنائي"

 .)المادة من يالفرع

التي تكون في الغالب المادة األولى، ، مادة التعاريف
معان محددة لمصطلحات واردة في  ،ألغراض االتفاق ،تعطىو

 .النص، وهي في العادة المصطلحات التي تستعمل أكثر من مرة

أال  لالتفاق، يتعبر عن الغرض الرئيس، مادة منح الحقوق
 المتعاقدين يمنح الطرف اآلخر هو أن كل طرف من الطرفينو

الحقوق المذكورة في هذه المادة أو في مادة أخرى، وكذلك في 
 الطرق الجوية، لتشغيل الخدمات الجوية المتفق جدول من جداول

 .عليها

تطرح ، )أو أحد أشكالها (مادة العدالة والمساواة في الفرص
 وجود مبدأ عاما لكل طرف في االتفاق أن يستند اليه ليضمن عدم

ة قد تؤثر على الناقل الجوي عادلتمييز أو أساليب تنافسية غير 
 يجوز ذكر هذا المبدأ في بند وكبديل لذلك،. التابع لذلك الطرف

ويتم . من المادة المتعلقة بالسعة أو في مادة أخرى من االتفاق
أحيانا توسيع المادة للمطالبة بالتحديد بمراعاة مصالح الطرف 

 للناقل ي فهمقدمةفرص الالأما . لجوي التابع لهاآلخر والناقل ا
 " :أن تتخذ شكل عبارةالجوي الذي يعينه كل طرف، ويمكن 

 ".لتشغيلل"أو " نافستلل

تمنح حق تعيين ناقل جوي واحد أو ، مادة التعيين والترخيص
تبين الشروط وأكثر لتشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها، 

للطرف اآلخر أن يرفض منح المحدودة التي يجوز بمقتضاها 
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 ي وشروط رفض منح الترخيص التشغيل. للناقليترخيص تشغيل
 تشمل عادة عدم تمتع الطرف )بما في ذلك االمتناع عن اصداره(

القائم بالتعيين أو رعاياه بحصة كبيرة من الملكية أو السيطرة 
 الطرف ةنظمأالفعلية، أو عدم االستعداد لالمتثال لقوانين و

ل على نحو كاف، أو عدم المقدرة على الوفاء بقواعد تقٍبسالم
 وفي اآلونة األخيرة، استعملت بعض االتفاقات .الصالحية للطيران

بديال لشرط الملكية والسيطرة العادي من خالل السماح بقبول 
شركة طيران معينة، تأسست في اقليم الدولة القائمة بالتعيين 

 .ويوجد مقر عملها الرئيسي فيها

تمنح كال من ، ايقاف الترخيص التشغيلى أو  ابطالمادة
الطرفين حق ابطال أو ايقاف الترخيص التشغيلى الذي سبق منحه 
لناقل جوي تابع للطرف اآلخر، اذا لم يعد هذا الناقل الجوي يفي 

 .يكون عادة أحد الشروط الالزمة لمنح الترخيصبشرط محدد، 

تفق عليها لتنظيم تعرض المبادئ أو الطريقة الم، مادة السعة
 ولقد .حجم الخدمات المقدمة أو التي يجب تقديمها بموجب االتفاق

وضعت االيكاو نماذج تفصيلية لمادة سعة مسبقة التحديد، ومادة 
سعة حسب طريقة اتفاق برمودا األول، ومادة سعة حرة التحديد، 
وذلك لالرشاد بشأن ثالثة بدائل لمنهجيات تنظيم البنود الخاصة 

 .)Doc 9587(وثيقة الة، وترد جميعها في بالسع

تنص على اجراءات تحديد وتنظيم األسعار ، مادة التعريفات
 ولقد وضعت االيكاو نماذج .على الخدمات الجوية المتفق عليها

تفصيلية لبند موافق عليه من الطرفين، وبند موافق عليه من البلد 
، وذلك ، وكذلك على بند غير موافق عليه من الطرفينياألصل

لالرشاد بشأن ثالثة بدائل لمنهجيات تنظيم بنود أو مواد 
، مصحوبة )Doc 9587(  الوثيقةالتعريفات، وترد هذه النماذج في

نطاق "بمناقشة لمنهجيات بديلة أخرى لتنظيم التعريفات، مثل 
 ".بلد التعيين" و" التعريفات

تنص عادة على تبادل بيانات الحركة ، مادة االحصاءات
الخاصة بشركات الطيران بالنسبة للخدمات الجوية المتفق عليها، 
سواء على فترات محددة أو حسب الحاجة وذلك ألغراض تنظيم 

 .السعة وتشغيل الطرق الجوية أو ألغراض أخرى
تحدد ، العمليات التجارية أو الفرص التجارية )أو مواد(مادة 

وحة للناقل الجوي الذي يعينه كل من الطرفين للقيام الحقوق الممن
ويشار أحيانا الى هذه . بنشاطات تجارية في اقليم الطرف اآلخر

 ،"نةليالحقوق ال"أو " مزاولة األعمالحقوق " الحقوق بالتعبير
ويحتمل أن تشمل بدء تزويد مكاتب شركات الطيران بموظفين 

ع باستخدام العملة المحلية أجانب أو التوسع في هذه العملية، والبي
أو العمالت القابلة للتحويل، وخيارات فيما يتعلق بالخدمات 
األرضية، وقيام شركات الطيران بتحويل ايراداتها الى عمالت 

أحيانا الترتيبات التعاونية بين  وكذلك ،حرة ثم تحويلها الى الخارج
. جيرأو التأ/شركات الطيران مثل اتفاقات المشاركة في الرموز و

استخدام الخانات الزمنية للهبوط في وربما اشتملت أيضا على 
وترد . يأو استعمال نظم الحجز اآلل/المطارات واالقالع منها، و

مادة نظم الحجز أو / ومادة الخانات الزمنية بالمطاراتأحيانا 
 .على حدة" اللينة" لتغطية كل حق من هذه الحقوق ياآلل

هذا االصطالح الى حد ما بدأ استعمال ، الحقوق الصلبة
حقوق الطريق والنقل والتشغيل والسعة كاصطالح جامع ليتضمن 
 بقاء، ومن ثم أطلق عليها كلمة طولالتي تعتبر أعلى قيمة وأ

 وتصنف حقوق تحديد ".نةليالحقوق ال"على النقيض من " صلبة"
وفي بعض . نةلياألسعار أحيانا في فئة الحقوق الصلبة أو ال

أو عدد من الحقوق " مزاولة األعمالحقوق " تدرج أحد االتفاقات،
 .المذكورة أعاله في مواد مستقلة

تمثل اضافة جديدة نسبيا في بعض  ،مادة المنافسة العادلة
االتفاقات الثنائية التي عقدت مؤخرا، وخصوصا االتفاقات 

أو أحكاما /التحريرية، وتضع المادة مبادئ عامة متفق عليها و
منافسة في تقديم الخدمات الجوية من قبل الشركات محددة تحكم ال

 .المعينة التابعة للطرفين

تتضمن عادة االعتراف المتبادل من  ،مادة الصالحية للطيران
الطرفين بشهادات صالحية الطائرات، وشهادات األهلية، 

 وتوضع هذه المادة أحيانا .وبالتراخيص الصادرة عن كل منهما
طي أيضا قيام الطرفين بالتصرف على التي تغ، مادة السالمةفي 

مثل (نحو متفق عليه بخصوص االبقاء على معايير السالمة 
 ).اجراءات التشاور ومتطلبات اتخاذ االجراءات العالجية

 مادة أضيفت في السنوات األخيرة في يه مادة أمن الطيران
وتعرض اجراءات التعاون  كثير من اتفاقات النقل الجوي الثنائي

 على أفعال تدخل يفين لمنع حدوث المواقف التي تنطوبين الطر
، أو لمجابهة تلك يغير مشروع أو تهديدات ألمن الطيران المدن

، اعتمد مجلس االيكاو بندا ١٩٨٦  وفي عام.المواقف
 تستعمله الدول المتعاقدة ينموذجيا بشأن أمن الطيران ك ثنائيا

 .)Doc 9587انظر (
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 من كل طرف أن يقتضت ،بمادة الرسوم الجمركية والضرائ
يعفي من الرسوم والضرائب وغيرها من الفرائض وقود الطائرات 
وقطع الغيار والمؤن التي يستخدمها الناقل الجوي التابع للطرف 

بشأن فرض الضرائب في  سياسات االيكاوانظر أيضا ( اآلخر
 .)Doc 8632، يمجال النقل الجوي الدول

وجود اتفاق منفصل في حالة عدم ( ،مادة فرض الضرائب
تعفي من الضرائب األرباح التي يحققها الناقل  ،)بشأن الضرائب

الجوي التابع للطرف اآلخر، ويجوز أن تمتد في بعض 
انظر أيضا ( لتغطى ايرادات العاملين لدى الناقل الجوي الحاالت

Doc 8632(. 

تعرض المبادئ المتفق عليها بشأن  ،مادة رسوم االنتفاع
 باستعمال المطارات وتجهيزات الطريق للمالحة الرسوم الخاصة

انظر ( الجوية من جانب الناقل الجوي الذي يعينه الطرف اآلخر
ة ـ رسوم المطارات ورسوم المالحسياسات االيكاو بشأنأيضا 
 .)Doc 9082، الجوية

تقضى بسريان القوانين الوطنية ألحد  ،مادة تطبيق القوانين
ومالحتها ودخولها ورحيلها على الطرفين بشأن تشغيل الطائرات 
 .الناقل الجوي التابع للطرف اآلخر

تعرض االجراءات المتفق عليها للتشاور بين  ،مادة التشاور
ويصحب ذلك عادة (الطرفين أو بين سلطات الطيران التابعة لهما، 

، ويجوز أن ) اجراء التشاور أثناءهي ينبغيتحديد مقتضى زمن
 لتحديد اجراءات ) منفصلةادة تعديلموأحيانا ( بند تعديلتتضمن 

 .تعديل االتفاق أو ادخال تغييرات عليه

تعرض التدابير المتفق عليها لفض  ،مادة تسوية النزاعات
، يوتشمل هذه التدابير بشكل روتين. النزاعات بين الطرفين

 .ة التشاور وأحيانا عملية التحكيمـعملي

م أحد الطرفين تحدد كيفية قيا ،مادة االنهاء أو مادة النقض
بانهاء التزاماته وفقا لالتفاق، ويكون ذلك عادة بعد انقضاء عام من 

 وتنص بعض .تسلم الطرف اآلخر اشعارا رسميا بهذا المعنى
االتفاقات على مهلة اخطار أقصر مثل ستة أشهر، تسمح في 

 .حاالت استثنائية بنقض أو انهاء بعض أجزاء االتفاق فقط

تنص على أنه في حالة سريان  ،طرافمادة االتفاق متعدد األ
 موضوع يمفعول اتفاق متعدد األطراف يقبله الطرفان ويتعلق بأ

يغطيه االتفاق الثنائي، يجب تعديل هذا االتفاق بحيث يتمشى مع 
 .أحكام االتفاق متعدد األطراف

عندما يكون (تكرر التزام الطرفين المتعاقدين  ،مادة التسجيل
 بتسجيل )ي الدوليدى منظمة الطيران المدنكالهما دولة متعاقدة ل
 من اتفاقية ٨٣ و ٨١ وفقا لما تطلبه المادتان االتفاق لدى المنظمة،

 .شيكاغو

تحدد كيف ومتى يدخل االتفاق حيز  ،مادة سريان المفعول
 .النفاذ، ويكون ذلك عادة عند اتمام تبادل مذكرات دبلوماسية

 كما يجوز أو ال يجوز ويجوز أن تنص هذه المادة على نفاذ مؤقت
 .فيها توقع عملية تصديق من أحد الطرفين أو من كليهما

لبيان تاريخ وتأتي في نهاية االتفاق  ،األحكام الخاصة بالتوقيع
. وتنص أيضا على توافر نسخ باللغات المختلفة ومكان التوقيع،

وبالرغم من أن معظم االتفاقات الصادرة بأكثر من لغة واحدة 
كل نسخة من النسخ المختلفة متساوية في الحجية، تنص على أن 

اال أنه يمكن لالتفاقات أن تحدد األخذ بالنص الصادر باحدى 
اللغات في حالة وجود تضارب بين النسخ الصادرة باللغات 

 .المختلفة

ويعتبر عادة  واحد أو أكثر، ملحقيجوز أن يكون لالتفاق 
غيل، ويجوز أن جزءا منه ويتضمن حقوق الطريق والحركة والتش

 )مثل السعة والرحالت العارضة(يغطى أيضا موضوعات أخرى 
 وبعكس الموضوعات التي .في نفس الوثيقة أو بشكل منفصل

من يتناولها صلب االتفاق، فالموضوعات الواردة في الملحق 
 أن يعدلها الطرفان أو سلطات الطيران التابعة لهما من المرجح

ويمكن عادة تعديل الملحق . تغيرة الملظروفلوقت آلخر استجابة 
في وقت أقصر من الوقت الالزم لتعديل احدى مواد االتفاق، 

على تعديل احدى المواد مطلوبا ي خاصة اذا كان التصديق الرسم
ملحق وأكثر المالحق شيوعا هو . بموجب قوانين أحد الطرفين

 أو  الطرق)جداولأو (جدول  الذي يحتوى على الطرق الجوية
 للطرق التي يمكن لشركة الطيران المعينة من كل على وصف

طرف أن تشغل عليها الخدمات الجوية المعتمدة، وكذلك الشروط 
 .أو القيود التي قد تنطبق على بعض تلك الطرق أو عليها جميعا

ولتسهيل عملية التحرير التنظيمي ومساعدة الدول في هذا 
مال الخصوص، وضعت االيكاو اتفاقا نموذجيا ثنائيا شا

الجوية يحتوي على جميع المواد الموجودة عادة في  للخدمات
انظر الوثيقة بعنوان (اتفاق ثنائي للخدمات الجوية  أي

ارشادية بشأن التنظيم االقتصادي للنقل الجوي  ومواد سياسات
 ).(Doc 9587) الدولي
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هو وثيقة مرفقة باالتفاق بهدف توضيحه، أو  ،البروتوكول
تبادل  أما .اليه أو في بعض األحيان لتعديلهبقصد اضافة معلومات 

فهو يكمل اتفاقا أو تفاهما من خالل عرض  مرة أو مرات الكتب
بيان ألحد الطرفين بشأن اجراء أو تفسير أو سياسة أو تفاهم 

الخ في الكتاب البادئ، وكذلك القبول أو علم ... معين يتكميل
 .الوصول من جانب الطرف اآلخر في كتاب الرد

 بشأنع االتفاقات الثنائية أنوا
  بالنقل الجوي الصلةموضوعات وثيقة

 اباالضافة الى االتفاقات الثنائية للنقل الجوي، أبرمت الدول أنواع
بالنقل الصلة  موضوعات وثيقة بشأنأخرى من االتفاقات الثنائية 

 : منها ما يليالجوي

هو  ، في خدمات النقل الجوييمنع االزدواج الضريباتفاق ل
تفاق يقضى بعدم فرض ضرائب على أرباح شركات الطيران ا

التابعة للطرف اآلخر، وفي بعض الحاالت على دخل موظفي 
 وبالعكس يحتمل أن يكون .شركات الطيران التابعة للطرف اآلخر

للدولتين اتفاق أعم بشأن فرض الضرائب بين الدولتين، يغنى عن 
ريبية المتعلقة الحاجة الى عقد اتفاق يقتصر على الشؤون الض

 .الجوية بالخدمات

هو اتفاق يسمح باتمام بعض أو  ،اتفاق التخليص المسبق
جميع اجراءات الدخول في دولة كل من الطرفين أو طرف واحد 

مثل اجراءات الجمارك والهجرة (فقط في اقليم الدولة األخرى 
 .) والصحة العامةيوالحجر الزراع

هو اتفاق  ،لطيراناتفاق تأشيرات دخول طواقم شركات ا
يسهل دخول أعضاء طواقم شركات الطيران التابعة ألحد الطرفين 

 وغالبا ما يتم ذلك بالتنازل عن طلب في أراضى الطرف اآلخر،
ويجوز لبعض الدول أن . التأشيرة، أو بمنح تأشيرة متعددة الدخول

تمد هذه المعاملة الى الموظفين المقيمين بها والعاملين لدى شركات 
 .يران التابعة للدولة األخرىالط

، االتفاقات الخاصة بشهادات صالحية الطائرات للطيران
 واالتفاقات بشأن ضرائب الوقود، واالتفاقات بشأن االتصاالت

 وعادة ما يدرج موضوعها في يهي نادرة في الوقت الحال(
اتفاقات ، وواالتفاقات بشأن األرصاد الجوية، )اتفاقات النقل الجوي

يمكن  ،التي تشمل الموضوعات المبينة في عناوينهاالنقاذ البحث وا
برم أيضا بين الدول التي تتفاوض على تشغيل الخدمات أن تُ

 .الجوية

له نفس الوظيفة التي تؤديها مادة أمن الطيران  ،اتفاق أمن الطيران
في حالة عدم تـوافر اتفـاق كامـل بشـأن النقـل الجـوي أو                

 .الجوية الخدمات
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 المسائل الرئيسية المتعلقة
  وهيكلهيبعملية التنظيم الثنائ

التنظيم عملية  مسائل رئيسية تتعلق بخمسيتناول هذا الفصل 
 :وهيكله الجوية الدولية للخدماتالثنائي 

 .موازنة المنافع في بيئة تحررية )١

 الهيكل التنظيمي الثنائي، مثل عدم توافر الشفافية عيوب )٢
 .ة آليات فض النزاعاتم كفايعدو

 .العالقات الثنائية بين مجموعات الدول )٣

 .تطبيق قانون المنافسة على النقل الجوي )٤

 .الدعوم الحكومية/تأثيرات المعونات )٥

 الخدماتان أسلوب استخدام اتفاقات وترتيبات ثنائية لتنظيم 
كن  من حيث المحتوى، ألنه يم حياديالتجارية الدولية هو أسلوب

 يللعملية التنظيمية أن تتدرج من قيام الحكومات بتنظيم تفصيل
للتعريفات والسعة والطرق الجوية، الى عملية يسمح فيها الطرفان 
في اتفاق ثنائي لشركات الطيران التابعة لهما أن تقدم خدماتها على 

وبناء عليه، فالمسألة ال تتركز في . نطاق واسع كما يتراءى لها
تتسم بالتقييد أو ، بطبيعتها، كانت االتفاقات الثنائيةمعرفة ما اذا 

التحرير، بل في معرفة ما اذا كانت الدول ترغب في أن تواصل 
 لالشتراك في )وكيف ستستخدمها(االعتماد على هذه االتفاقات 

نظام دولي للنقل الجوى يتسم بمنافسة أكبر ويتميز بمبادرات 
 .ين الجويينتجارية وتسويقية جديدة من جانب الناقل

 موازنة المنافع
 في بيئة تحريرية

استخدمت الدول عملية التنظيم الثنائي على نحو مسـتمر النشـاء    
فعمليـة  . هيكل تنظيمي ثنائي لتحقيق المنافع العديدة التي تبتغيهـا  

التفاوض تسعى بالضرورة الى تحقيق هذه المنافع، ويتم بالضرورة 
) أي اتفاقات النقل الجـوي (ية  انشاء الهياكل الناتجة عن هذه العمل     

وعند االنتهاء من عملية التفاوض، يقوم كـل        . لتقديم تلك المنافع  
طرف بشكل مستقل بالتأكد من أن توازنا بين المنافع قـد تحقـق             

 .صالحه في

العدالة والمساواة فـي    "وفي حين قبل العديد من الدول مبدأ        
يـة، فـان    بوصفه مبدأ عاما لتبادل الحقوق بصورة ثنائ      " الفرص

 الجوية يستند عمليـا الـى       الخدمات بشأن   ياالتفاق الثنائي التقليد  
 أو الفعلي والمتوقـع  النقل حجم(لمنافع قابلة للقياس    مفهوم توازن   

لكـل  التي يحققها الناقلون الجويون     الفعلية أو المتوقعة    االيرادات  
 )أو يقيـد  (وعلى هذا األساس يمنح حق دخول األسـواق         ). دولة

ساواة تقريبية في نتائج عمليات النقل التي يقوم بها هؤالء  لتحقيق م 
 مـن   غير أن الكثير  . ")النفاذ"نهج   (الناقلون الجويون بين دولتين   

الى توازن  يستند   الجوية   الخدماتبشأن  األخرى  االتفاقات الثنائية   
 دخول األسواق فـي كـل مـن         المساواة في حق  الفرص أو الى    

لناقلين الجويين التابعين لكل دولة أن      من ا  يتوقعالدولتين، دون أن    
 .")دخول السوق"نهج  (يحققوا توازنا كميا في النتائج

يتميز التنظيم الثنائي للنقل الجوى الدولي بالمرونة الالزمـة         
ليستوعب سياسات عدد كبير من الدول على اخـتالف أحجامهـا           

.  وامكانيات وقدرات ناقليها الجويين    يومراحل تطورها االقتصاد  
كثيرا ما تعتمد الدولة على االتفاقات الثنائيـة بشـأن الخـدمات         و

 الجوية الدولية التي يشـغلها      الخدماتأو حماية   /الجوية لتشجيع و  
 فان اشتراك الدولة في النظام ،لذا. الناقل الجوى الوطني التابع لها

الدولي للنقل الجوى يقاس الى حد بعيد بالعمليات التجارية التـي           
 .ها الجوى الوطنييقوم بها ناقل

 القصوى من   ان ميل الناقلين الجويين الدوليين الى االستفادة        
 ترتيبـات   باستعمال األسواق العالمية واالقليميةالدخول والنفاذ في  
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مـع  ) مثل التشغيل المشترك وتقاسـم الخـدمات      (تجارية تعاونية   
 كان قائما دائما ولكنه يتخـذ       غيرهم من الناقلين الجويين الدوليين    

المشاريع المشتركة والمشاركة فـي الرمـوز       (آلن أشكاال جديدة    ا
 بما يترتب عليه من آثار ،)والتحالفات والدمج ومنح حقوق االمتياز

 . على عملية التنظيم الثنائي وهيكلهاعديدة

 تأثيرات هذا التطورات بالنسبة لعملية التنظيم الثنائي وتشمل
 :يما يل

مشتركون في ترتيبات عندما يتمتع الناقلون الجويون ال •
بقدر كبير من حقوق ، مثل المشاركة في الرموز، تعاونية

دخول األسواق في دول ثالثة، يمكنهم أن يؤثروا تأثيرا 
 الحركة المتجهة الى تلك الدول أو تدفقاتجوهريا على 
وقد يتطلب ذلك قيام احدى الدولتين الطرفين . القادمة منها

 بالتشاور أو التفاوض مع نالدولتيفي اتفاق ثنائي أو قيام 
 يعدد كبير من الدول األخرى لتأمين الحصول على أ

 الذي يقع تحت يتصريح يتطلبه نوع النشاط التعاون
 .واليتها القانونية

ان التفاوض لتحقيق التوازن بين المكاسب التي سيجنيها  •
الطرفان يصبح أصعب اذا كان الطرفان يجنيان جزءا 

 أخرى واذا كانت الفوائد ستوزع كبيرا من الفوائد من دول
على الناقلين الجويين المشتركين في مشروع مشترك 

وفي المستقبل، قد يصعب على المتفاوضين أن . مثال
يحددوا الناقل الجوى الذين يتفاوضون بالنيابة عنه، وذلك 
مثال اذا كان جزء كبير من رأسمال الناقل الجوى الوطني 

 .يمملوكا لناقل جوى أجنب

 لألرباح نفسها عملية أصعب عندما ي التحديد الكميصبح •
تكون عدة شركات طيران دولية مشتركة في ترتيب 

 .للتسويق المشترك مثال

هيكل التنظيم الثنائي  هذه التطورات بالنسبة لتشمل تأثيراتو
 :يما يل

بالشحن مثل الترتيبات المتعلقة    ،  بعض الترتيبات التعاونية   •
ية الى تفادى فرض القيـود      قد تعتبر جهودا رام   الجوي،  

 الجويـة، فتصـبح     دماتعلى االتفاقات الثنائية بشأن الخ    
 جهــودا راميــة الــى العمــل خــارج اطــار يبالتــال
 .الثنائي االتفاق

بعض النشاطات التعاونية األخرى، كالمشاركة في  •
 علي بعض الطرق والسماح بها على الرموز، يمكن منعها

عاملة أو تعريف  في م االتساق، وذلك لعدمطرق أخرى
 مع البلدان الثالثة حقوق النقل بين االتفاقات الثنائية

 .المعنية

ندما تستثمر شركات طيران أجنبية أمواال كبيرة في ع •
شركات طيران وطنية قد يتقوض مفهوم التوازن بين 
أرباح الطرفين بالنسبة لشركات الطيران التي تملكها 

 .الدولة وتسيطر عليها

  أن زيادة عدد االتفاقات الثنائية بشأنمن الجدير بالذكر
 لتوازن ي الجوية يميل الى تقويض المفهوم التقليدالخدمات

وكلما ازدادت . التابعين للدولتينالمكاسب بين الناقلين الجويين 
 الجوية، ازدادت الفرص أمام  الخدماتاالتفاقات الثنائية بشأن

ماتهم بشكل غير الناقلين الجويين التابعين لدول أخرى لتقديم خد
ومما يعزز ازدياد هذه . بين كل مدينتين،  من أوطانهم،مباشر

 أن الناقلين الجويين ،"الحرية السادسة"الفرص لممارسة ما يسمى 
وكلما ازداد . يلجأون الى تمرير حركة النقل عن طريق دولهم

مرور حركة النقل بشكل غير مباشر بين كل مدينتين تابعتين 
اق الثنائي عن طريق دول أخرى، ازدادت للطرفين في االتف

صعوبة قياس انسياب حركة النقل في االطار الثنائي التي يكون 
منشأها ومقصدها حقا في داخل الدولتين الطرفين في 

 .الثنائي االتفاق

 للخدمات الجوية مع ان عملية تكييف االتفاقات الثنائية 
د تتطلب اتباع معايير ، قاألنشطة التعاونية الجديدة للناقلين الدوليين
وقد تشمل هذه المعايير . جديدة لتحديد التوازن في أرباح الطرفين

 الجوية الدولية في حد  الخدماتمثال قياس هذا التوازن من واقع 
، أو )بغض النظر عن الناقل الجوى الذي يوفر هذه الخدمات(ذاتها 

ناقلين من واقع التكافؤ في حق دخول األسواق في البلدين لجميع ال
 يدون حاجة مثال الى اتاحة الفرص بالتساو(الجويين المعتمدين 

في عدد متساو من نقاط الحركة للناقلين الجويين المعتمدين من كل 
، ترى الدول في بعض الحاالت يوفي الوقت الحال. )من الدولتين

أو الصادرات الجوية لها / السياحة ونموأن المكاسب الناجمة عن 
رير االبتعاد عن مبدأ توازن المكاسب بين الطرفين أهمية تكفي لتب

وعن قياسه بالنتائج التي يحققها الناقلون الجويون المعتمدون في 
 .منهما كل
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ان استخدام المعايير المذكورة أعاله قد يسمح بالتغلب على 
ولكنه لن يغنى عن . مسألة توازن المكاسب أو تحسين هذا التوازن

ض الحاالت مع عدد كبير من الدول الحاجة الى التعامل في بع
األخرى التي تتأثر بالتدابير التعاونية المصرح بها بموجب االتفاق 

وقد يمكن تخفيف ذلك األثر الى حد ما اذا اتفقت الدول . الثنائي
على تعاريف موحدة للمصطلحات التي تعبر عن الحقوق التي 

فاذا . عاونيةيسعى الناقلون الجويون لنيلها عن طريق الترتيبات الت
" حقوق النقل"اتفق مثال عدد كبير من الدول على أن التعبير 

يتضمن الحق في تقاسم الرموز أو في العمل باتفاق لتخصيص 
أماكن لشركة على طائرات الشركة األخرى في أحد األسواق، 
ستقل الحاجة الى عقد اتفاقات ثنائية مع جميع الدول المتضررة من 

 . يمارسه الناقلون الجويون الذييالنشاط التعاون

 عيوب الهيكل التنظيمي الثنائي

 ان ي انعدام الشفافية، أو الهيكل التنظيمي الثنائي ه أحد عيوبان
االتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة ليست مباحة أو متاحة للدول 
غير األطراف واألفراد غير األطراف ممن لهم مصلحة في 

 من ٣٨ و ١٨ غم من أن المادتينوبالر. محتويات تلك االتفاقات
اتفاقية شيكاغو تطلبان من الدول أن تسجل لدى االيكاو جميع 

خاصة االتفاقات ، ها، هناك اتفاقاتلبحثاالتفاقات الخاصة بالطيران 
تبقى سرية وال تسجل لدى االيكاو، ، الفرعية مثل مذكرات التفاهم

ناك اتفاقات تسجل اال بعد عدة سنوات، وه وهناك اتفاقات أخرى ال
 .أخرى ال يسجلها الطرفان بتاتا

ان االمتثال الكامل لمقتضيات اتفاقية شيكاغو بضرورة ايداع 
جميع االتفاقات لدى االيكاو يمكن أن يزيد بشكل كبير من الشفافية 

ومن بين األساليب الممكنة لتحسين . التي تدعو الحاجة اليها بشدة
ضافة حكم في اتفاقاتها هذا الوضع، كما أوصت االيكاو، هناك ا

مثل الطرف الذي يوقع في أراضيه (الثنائية يعين بوضوح الطرف 
ليكون مسؤوال عن تسجيل اتفاقهما بعد توقيعه أو دخوله ) االتفاق

 ).Doc 9587يوجد النص في الوثيقة (حيز النفاذ 

 عدم كفاية آليات ا وهوخطركثر  أربما كان وثمة عيب آخر
فهذه . عن اتفاقات النقل الجوى الثنائيةفض المنازعات الناشئة 

االتفاقات تنص عموما على آلية للتشاور، واجراءات للتحكيم، 
فاذا نشأ نزاع بين الطرفين وأمكن حله . وعلى بند اللغاء االتفاق

 أو غير يفي وقت قصير نسبيا بواسطة اجراءات التشاور الرسم

عملية التشاور ولكن اذا لم تسفر . ، لما كانت هناك نقيصةيالرسم
 حل مقبول للطرفين، فالخيارات الوحيدة المفتوحة يعن أ
 :يه أمامهما

أن يتشاورا من جديد، وقد يحتمل أال تتغير المواقف وأن  •
 .يفشل التشاور الجديد

 ومهدرة مكلفةأن يتم اللجوء الى التحكيم، وهو عملية  •
للوقت الى درجة جعلت استخدامها في تنظيم النقل الجوى 

 . للغايةنادرا

أن يتخذ الطرف اجراء على انفراد من المرجح جدا أن  •
يعتبره الطرف اآلخر انتهاكا لالتفاق ومدعاة لقيامه باتخاذ 

 .اجراء مماثل

مدته سنة واحدة في (أن يلغى االتفاق بموجب اخطار  •
 وأن يسعى الطرفان بعد االلغاء الى حل المشكلة )العادة

 .مثلعلى أساس المجاملة والمعاملة بال

 باستخدام خبراء محايدين  هذا العيبويمكن التغلب على
، ويفضل أن )بصفتهم الشخصية أو كأعضاء في فرق خبراء(

يكون اختيارهم مستقال بموجب قواعد واجراءات تهدف الى فض 
 واستنادا الى هذا المفهوم، أنشأت .النزاع بسرعة وبأقل تكلفة

أو نص اختياري االيكاو آلية للوساطة في شكل نص نموذجي، 
للدول باالضافة الى عمليتي التشاور والتحكيم التقليديتين، ويقع هذا 

 ).Doc 9587ويوجد النص في الوثيقة (األسلوب بين العمليتين 

 من الطابع المؤقت للهيكل التنظيمي وينبع العيب الثالث المهم
  الجويةدماتوان كان استعمال االتفاقات الثنائية بشأن الخ. الثنائي

يسمح للدولة بمراعاة الظروف والحاالت المختلفة في الدولة 
األخرى، فهو يهيئ أيضا تشكيلة واسعة من الطرق لمعالجة بعض 

هكذا، و. المسائل الرئيسية، مثل حقوق النقل والسعة والتعريفات
 فيالى أن يكون فريدا ينحو  الجوي للنقل اتفاق ثنائي فان كل
 هفهم ظروفة يعتمد عليها اال بأن ينفذ بصور وال يمكنطابعه، 
فعلى سبيل . ةقياسيالى مصطلحات ، وليس باالشارة الخاصة

 :يالمثال، يمكن أن يتميز االتفاق بما يل

طريقة العرض القياسية التي تتكون من مقدمة ومواد  •
وملحق واحد أو أكثر، مع ترتيب المواد ترتيبا خاصا، 

متفق ووضع عناوين للموضوعات، وادراج العناصر ال
 .الخ...عليها، وتحديد هيكل الملحق 
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خليط من نصوص قياسية تتعلق بتنظيم السعة واألسعار،  •
مثلما يحدث عند ادراج (فيها انحراف أو عدم اتساق 

لتنظيم السعة ويكون القصد هو تحديد " مبادئ برمودا"
 .)السعة مسبقا أو السماح بتحديدها مسبقا

نصا نموذجيا وضعته أن يكون االتفاق نموذجا قياسيا أو  •
احدى الدول، وأدخلت عليه الدولة األخرى تعديالت كثيرة 

 .تعبر عن الحلول الوسطى التي تم التوصل اليها

 في العمليات التي كبيرةمشاكل العيب الرابع الذي قد يثير أما 
 في ي صعوبة تحقيق االتساق الضرور فهوتجمع عددا من الدول،

قات المعنية والمحافظة على هذا وصف المسارات في كل من االتفا
فعلى سبيل المثال، قد يرى أحد الناقلين الجويين بوجه . االتساق

 في حالة تشغيل الطائرة ي وربما من الضروريعام أنه من المجد
على مسار جوى خطى وطويل يتطلب التوقف في عدة دول أن 
يكون من الممكن قبول الركاب وانزالهم وشحن البضائع وتفريغها 

وقد يتطلب ذلك من الدولة التي تعين الناقل الجوى . ي كل توقفف
أن تؤمن حصولها على الحقوق المالئمة من كل دولة يتم فيها 

 غير انه مع .التوقف، مما قد يتطلب وقتا كبيرا أو يكون محاال
االتجاه نحو التحرير، فقد يتحسن الوضع عندما تعقد الدول المعنية 

ائية تنص على المزيد من فتح األسواق اتفاقات أجواء مفتوحة ثن
 .والمزيد من حقوق الطرق الجوية

 في عدم وجود تعاريف موحدة ويتمثل العيب الخامس
 أن الدول المختلفة يمكن أن تعرف المصطلحات يللمصطلحات، أ

المستخدمة في مختلف االتفاقات الثنائية بطرق مختلفة بل 
 .)السادسةمثل تعريف الحريتين الخامسة و(ومتضاربة 

وقد تكون احدى الطرق المستخدمة لتحسين الوضع أو للتغلب 
" بنود نموذجية" مواصلة التوسع في اتباع ي هالعيوبعلى هذه 

 باالضافة الى استخدام بعض )مثل البنود التي وضعتها االيكاو(
وقد تتمثل . المصطلحات القياسية المستمدة من اتفاقية شيكاغو

 متعدد األطراف يتكون من يق اطارطريقة أخرى في وضع اتفا
مواد أو بنود قياسية تتعلق بموضوعات غير قابلة للجدل نسبيا 
لتستعمل في االتفاقات الثنائية التي تحتوى على أحكام متعلقة 
بموضوعات حساسة مثل موضوع الحق المتفق عليه لدخول 

وهناك . األسواق، وموضوع السعة، وموضوع تنظيم األسعار
 الصياغة الدقيقة لنص يصلح التفاق متعدد ي هطريقة ثالثة

األطراف، أو التفاق ثنائي قابل للتوسع، غير أن هذه الصياغة 

 بما فيه الكفاية االختالفات القائمة بين العالقات ييجب أن تراع
الثنائية الخاصة والناجمة اآلن عن الطابع المؤقت لالتفاقات 

لخدمات الجوية وفي هذا الخصوص، فان اتفاقات ا. الثنائية
 يمكن أن تكون (Doc 9587)النموذجية التي أعدتها االيكاو مؤخرا 

 .أداة مفيدة للمساعدة في عملية التوحيد القياسي

 العالقات الثنائية
 بين مجموعات الدول

مع نمو االتجاه الى عقد االتفاقات االقليمية التي يصحبها أحيانا 
ومع نمو العالقات بين بعض التوحيد في االتجاهات االقتصادية، 

حكومات الدول المشتركة في تلك االتفاقات، تظهر تساؤالت حول 
في اتحاد ( لدول أخرى أعضاء في مجموعة ما يما اذا كان ينبغ

 لهيئة المجموعة االقليمية نفسها ي أو ما اذا كان ينبغ) ماياقتصاد
 أن تشترك في العالقات الثنائية التي تعقدها بعض الدول األعضاء
في مجال النقل الجوى مع دول أخرى من خارج االقليم المعنى، 
وكيف يجب أن يكون هذا االشتراك؟ وتجدر االشارة الى أن كل 

 .مستوى من مستويات هذا االشتراك يثير قضية على حدة

في (المستوى األول لالشتراك من جانب الدولة غير الطرف 
مية ودولة أخرى اتفاق ثنائي بين دولة عضو في المجموعة االقلي

 قد ينشأ عندما تتشاور هذه الدولة مع دولة عضو )من خارج االقليم
ويمكن أن يتسبب هذا . أو عندما تنسق معها/أخرى أو أكثر و

 :يأو التنسيق فيما يل/التشاور و

التفاقات الثنائية التي تحقيق التجانس بين اأن يساعد على  •
 دول أخرى تعقدها الدول أعضاء المجموعة االقليمية مع

 .من خارج االقليم

أن يقلل من احتمال اثارة المخاوف لدى الدول األعضاء  •
األخرى من امكانية تضرر مصالحها من جراء التشاور 

 .أو التفاوض

 .أو يعقد التشاور أو التفاوض/أن يطيل و •

أن يزيد من صعوبة التوصل الى اتفاق بسبب مصالح  •
 .دولة أو أكثر غير طرف
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لالشتراك هو قيام ممثل أو أكثر من دول  يالمستوى الثان
أخرى أعضاء في المجموعة، أو قيام ممثل للمجموعة، بحضور 

وتشمل األمور التي . التشاور أو التفاوض الثنائي بصفة مراقب
 :ييضعها الطرفان في اعتبارهما في اجتماع االتفاق الثنائي ما يل

 . المزايا والعيوبيما ه •

هؤالء (وجود هذا المراقب هل سيقبل الطرف غير العضو  •
 .)المراقبين

كيف يتم تحديد الدور الذي سيؤديه مراقب الدولة غير  •
 .الطرف

 الدول غير األطراف التي ستوفد ممثلين عنها، مع         يما ه  •
افتراض أن المفاوضات ستراعى مصالح الـدول غيـر         

 .الممثلة مراعاة وافية أو أنها لن تضر بها

تنطبق على المفاوضات  كر اليالحظ أن االعتبارات سابقة الذ
الثنائيـة المشـتركة التـي يشـترك فيهـا عضـو واحـد مـن         

االقليمية بالنيابة عن جميع أعضاء المجموعة وبموجب        المجموعة
 .توكيل تام منهم

 مـن  ي هو التشاور أو التفاوض الثنائي الفعل    الثالثالمستوى  
جانب مندوب يمثل المجموعة االقليمية وينوب عن دولة عضـو          

 :وقد يثير هذا االشتراك المسائل التالية. فطر

مدى قبول الطرف من خارج االقليم للتعامل مع مفاوض          •
 .ينوب عن دولة غير طرف

احتمال عدم ارتياح الدولة العضو الطرف لقيام مفـاوض        •
 .من غير مواطنيها بتمثيلها

احتمال اثارة شكوك لدى الطرف من خارج االقليم حـول    •
العضو الطرف لاللتزام التام بشروط قدرة واستعداد الدولة 

 . اتفاق يتم التوصل اليهيأ

تنشـأ بالضـرورة فـي       يالحظ أن المسائل سابقة الذكر ال     
التفاوض الثنائي المشترك الذي يضم أطرافا من الدول األعضاء          

 .من جهة وطرفا من خارج االقليم من جهة أخرى

م ممثل  أما المستوى الرابع لالشتراك فيمكن أن يتمثل في قيا        
 ويكون الطرف   ،المجموعة االقليمية بالتشاور أو التفاوض الثنائي     

الموقع هو دولة من خارج االقليم والطرف اآلخر الموقـع هـو            

وقد يتسم هذا التشاور أو . المجموعة االقليمية بمجملها كهيئة واحدة
 :التفاوض بالصفات التالية

بوصفه جـوهر وجـود المجموعـة       ،  أن يكون التشاور   •
على درجة أكبر من درجة التشاور الذي تجريه        ،  ليميةاالق

 .كل دولة على حدة

سيما الدول النامية،  أن تعتبره الدول من خارج االقليم، وال •
 .خطرا عليها

يتم التشاور اال من جانب هيئة فوق وطنية يكون لهـا          أال •
على الدول األعضاء سلطات كافية تضمن بها تنفيذ ما تم          

 .االتفاق عليه

 أن يسفر التشاور عن اتفاق قد يرى األعضاء في          يمكنو •
 على احدى الدول    )أو بضرر (المجموعة أنه يعود بمنفعة     

 .األعضاء أكثر مما يعود به على دولة أخرى

 ييالحظ أن الهيئة االقليمية التي يعوزهـا الهيكـل القـانون          
 لممارسة السلطة فوق الوطنية ال يمكنها أن        يوالتنظيمي الضرور 

موقعا وملزما بالتنفيذ، ومع ذلك فانها تستطيع اجراء        تكون طرفا   
 أن تمارس المستوى الثالـث مـن        يمفاوضات ثنائية مشتركة، أ   

 .االشتراك

هناك اعتبار أخير، وهو أن المشاورات أو المفاوضات التي         
ـ         مشـاورات متعـددة     يتجرى على المستويات سابقة الـذكر ه
 جميعا مشاورات اما    يالجنسيات أو يمكن اعتبارها هكذا، ولذا فه      

ثنائية أو ثنائية مشتركة وليست متعددة األطراف ألن هناك فرقين          
 :بين هاتين الصفتين هما

االتفاقات متعـددة األطـراف     /المفاوضات/أن المشاورات  •
تتناول العالقات الملزمة لكل طرف تجاه كل من جميـع          
األطراف األخرى أو تجاه جميـع األطـراف األخـرى          

ى كل من المستويات سابقة الذكر فـان        كمجموعة، أما عل  
 دول أعضاء في المجموعة االقليميـة       ياألطراف التي ه  

 .تحتفظ فيما بينها بعالقات تحكمها اتفاقات منفصلة

 عالقات يالعالقات على كل من المستويات سابقة الذكر ه •
 واحد فقط، ولذا فـان انسـحاب هـذا    يمع طرف خارج  

 يكما في حالة أ   (فاق  الطرف من االتفاق يعنى الغاء االت     
اتفاق ثنائي آخر، وبعكس االتفاق متعدد األطراف الـذي         

 .)يظل في العادة ساريا اذا انسحب منه طرف واحد
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 تطبيق قوانين المنافسة
 على النقل الجوي

النقل الجوي الدولي نشاط تجاري تنشأ فيه آراء متعارضة بشدة 
اون المستصوبة بين الدول حول مستويات الحماية والمنافسة والتع

وقبل التسعينيات، فان الدول، بشكل فردي . بين أطراف الصناعة
أو جماعي، لم تطبق عموما قوانين المنافسة الوطنية على النقل 
الجوي الدولي، أو أنها استثنت النقل الجوي من طائلة هذه 
القوانين، وصاحب ذلك أحيانا بعض الشروط الهادفة الى التخفيف 

وبالتالي، لم تتضمن اتفاقات النقل . مضادة للمنافسةمن التأثيرات ال
الجوي الثنائية أي أحكام تعالج بالتحديد تطبيق قوانين المنافسة، 
بالرغم من احتواء بعض االتفاقات على بعض مبادئ والتزامات 

 .المنافسة لتجنب الممارسات غير العادلة أو االفتراسية

انتشار تبني ومنذ ذلك الوقت، مع تزايد خطى العولمة و
اقتصاد السوق، حدث ارتفاع ملحوظ في اعتماد الدول لقوانين 

 المتقدمة الى أجزاء العالم تالمنافسة، ابتداء بالتدريج من االقتصادا
 بلدا قوانين ٩٠، كان لدى حوالي ٢٠٠٣وبحلول عام . األخرى

ومع تسارع االتجاهات التحررية . خاصة بالمنافسة من نوع ما
ي المزيد من الدول، تميل المفاهيم التقليدية التي وترسخ وجودها ف

تكفل المنافسة العادلة الى أن تفسح الطريق تدريجيا أمام تطبيق 
قوانين المنافسة، وخصوصا في الحاالت التي وافقت الدول فيها 

 .على نظام تنافس مفتوح

وفي السنوات األخيرة، لم يحدث استعمال مثل هذه القوانين 
اّ فحسب لعالج مسائل النقل الجوي، بل أنه امتد بشكل أكثر تكرار

ليشمل عددا متزايدا من القضايا التي تتراوح بين الحصانة من 
قوانين مناهضة المنافسة، وحاالت الدمج والتحالفات، واساءة 
استغالل الوضع المسيطر، واالغراق في مجال السعة أو فرض 

سوم وجبايات األسعار االفتراسية، والمبيعات والتسويق، الى ر
 .المطارات، والمعونة الحكومية وضمانات القروض

ومن التحديات رئيسية أمام القائمين بتنظيم النقل الجوي، 
كيفية تعريف الممارسات العادية والممارسات المناهضة للمنافسة 

وبينما استمرت الجهود على المستويات الوطنية . أو للتمييز بينها
 االيكاو، كجزء من آلية ضمانات ولمعالجة هذا الموضوع، قامت

في شكل نص نموذجي، بوضع قائمة اشارية للممارسات المناهضة 
للمنافسة المحتملة والتي يمكن أن تستعملها الدول في تحديد السلوك 
غير المقبول في السوق، وعند النظر في االجراء التنظيمي المالئم 

 ).Doc 9587ويوجد ذلك في الوثيقة (

ت المحتملة المرتبطـة بتطبيـق قـوانين        ومن بين المشكال  
المنافسة الوطنية، اختالف النظم التي تتبعهـا الـدول، وأحيانـا           

مثل األنظمة المتعلقة بعمليات الدمج أو      (التعارض بين هذه النظم     
ويمكن ان يثيـر ذلـك صـعوبات    ). التحالفات، ورفض االركاب 

خاصة لشركات الطيران التي تشغل خدمات جوية دوليـة عنـد           
وبالرغم من بـذل  . التعامل مع مختلف القواعد في مختلف البلدان     

جهود متكررة على المستوى الدولي لتحقيق التجانس بـين نظـم           
المنافسة، فقد تعذر الحصول على اجماع عالمي، بسبب اخـتالف          

ولذلك فمن  . النظم القانونية المطبقة والتباين في نطاقها ومحتواها      
لتعامل مع قضايا المنافسة التي يكون     المهم أن تراعي الدول، في ا     

من بين أطرافها ناقلون جويون أجانب، شواغل الـدول األخـرى      
 .المعنية وتجنب اتخاذ اجراء انفرادي

ويمكن أيضا لتطبيق قوانين المنافسة الوطنية خارج الحـدود        
االقليمية أن يقوض بعض الترتيبات التعاونية بين شركات الطيران  

التي يعتبرها الكثيـرون    )  وتنسيق التعريفات  مثل النقل المشترك  (
وفي . ذات أهمية جوهرية لكفاءة وانتظام وقوة النقل الجوي الدولي

الحاالت التي تنطبق قوانين مناهضة االحتكار أو قوانين المنافسة         
على هذه الترتيبات، فان الدول غالبا ما تمنح حصانة أو اعفاءات،   

ين الناقلين، اذا كـان ذلـك   مع بعض الشروط، للسماح بالتعاون ب  
 .يعود بالنفع على المنتفعين والناقلين الجويين

وفيما يتعلق بالنزاعات التي قد تنشأ مـن تطبيـق قـوانين            
المنافسة الوطنية أو مختلف التدابير الوقائية، فان الدول تعتمد عادة 
على عملية التشاور المتاحة تحت مختلف اتفاقات الخدمات الجوية         

 وفي هذا الخصوص، طورت االيكاو أيضا عددا من         .ذات الصلة 
الخطوط التوجيهية للدول، وبندا نموذجيا التفاقات النقل الجـوي          
بشأن حل النزاعات بين الدول حول تطبيـق قـوانين المنافسـة            

 .الوطنية

وبينما استمر االختالف بين المنهجيات الوطنيـة واالقليميـة       
عددا من اتفاقات التعاون    بشأن قوانين المنافسة، فقد عقدت الدول       

الثنائية النقاذ القوانين المناهضة لالحتكار، وخصوصا بين البلدان        
وقد تأكدت فائدة هذه االتفاقات في معالجة أمـور مثـل         . المتقدمة

وفي الوقت ذاتـه، كـان هنـاك        . الكارتالت والدمج والتحالفات  
اعتراف بأن التعاون في مجال االنقاذ وحـده لـن يحـل بعـض      

الت المهمة من الخالفات االجرائية والجوهرية بـين نظـم          المجا
 .مناهضة االحتكار، وان هناك حاجة الى معالجة هذه االختالفات
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 تأثيرات المعونات والدعوم الحكومية

على النقيض من القطاعات التجارية األخرى، تعتبـر المشـاركة          
 ويمكن تعقب ذلك الـى    . أمراّ متوقعا في الطيران المدني الدولي     

 من اتفاقية شيكاغو التي تكلف االيكـاو، كواحـد مـن        ٤٤المادة  
أن تضمن االحترام التام لحقوق الدول المتعاقدة       "أهداف المنظمة،   

وان تخطي كل دولة متعاقدة بفرصة عادلة لتشغيل مؤسسات نقل          
 ".جوي دولية

والواقع ان قدرة احدى شركات الطيران على تأمين عملياتها         
في النقل الجوي الدولي ال تعتمد فحسب على        ومواصلة المشاركة   

التكلفة النسبية لمدخالتها وكفاءتها االنتاجية، المحققة تحت ظروف       
سوقية مختلفة، بل أنها غالبا ما تدعم بمعونات حكومية مباشرة أو           

 .غير مباشرة أو ضمنية من أنواع مختلفة
ئمة ولقد كانت المعونات والدعوم الحكومية للناقلين الجويين قا

وجرى تقديمها في جميع مراحـل      . منذ بدء النقل الجوي التجاري    
التنمية الوطنية أو مراحل تطور الطيران، واتخذت أشكاال متنوعة        

 .تنوعا كبيراّ
وعلى المستوى الثنائي، كانت المساعدة الحكومية شائعة أيضا 
في حقيقة األمر ألن االطار الثنائي للنقل الجوي نفسه قدم تقليـديا         

 غير نقدي من أشكال المساعدة الضمنية للنـاقلين الجـويين           شكال
 .الوطنيين

تختلف أهداف المساعدة الحكومية بين دولة وأخرى، ولكـن         
فيما يتعلق بالساحة الدولية، كان هدفها في الغالب االبقـاء علـى            
مشاركة الناقلين الجويين الوطنيين في أسواق النقل الجوي المعنية، 

. غيل الخدمات الجوية الى هذه األقاليم ومنهاوضمان استمرارية تش
وتشعر البلدان النامية بوجه خاص بالقلق تجاه االعتماد المفـرط          
على الناقلين األجانب في توفير خدمات جوية دولية، خصوصا في  

وتنظر . األزمنة السيئة التي قد تتأثر فيها هذه الخدمات بشكل ضار
ويين كوسيلة قاطعة لتـوفير  بعض الدول أيضا الى بقاء ناقليها الج 

 .ضمانات فعلية على استمرار هذه الخدمات

غير أن المعونات والدعوم الحكومية التـي تمـنح النـاقلين          
الجويين الوطنيين منافع مالية غير متاحة للناقلين المنافسـين فـي    
نفس األسواق الدولية يمكن أن تؤدي الـى تشـوه التجـارة فـي       

كن أن تشكل ممارسات تنافسية غير      الخدمات الجوية الدولية، ويم   
 .عادلة أو تدعم هذه الممارسات

ومثال ذلك أن الناقل الجوي الوطني الذي يحصل على وقود          
مدعوم لجميع رحالته الدولية يحتمل أن يتمتع بميزة تنافسية غير           
عادلة في كل األسواق الدولية التي يتنافس فيها أما مباشرة أو على 

 واذا ما استخدم الناقل الجوي الـوطني        .أساس التشغيل المشترك  
دعم الوقود هذا بصورة مستمرة لفرض أجور سـفر أقـل علـى     
الطرق التي يتمتع فيها بوضع تنافسي مهم، فان ذلك سيؤثر تأثيرا           

 .ضارا على الناقلين الجويين المنافسين له

وهناك عدد من المعونات والدعوم الحكومية التي قد تشـوه          
من ما يلي، على سـبيل المثـال ال الحصـر    المنافسة، وهذه تتض  

 :بالنسبة ألشكال المعونة المالية للناقلين الجويين المحليين

تقديم أموال حكومية ألغراض التعـويض عـن خسـائر          •
تشغيلية، ولتجنب االعسار، ولتمويل اعـادة الهيكلـة أو         

 .مشاريع التوسع

االلغاء الجزئي أو الكلي لديون الناقل الجوي المسـتحقة          •
 .حكومةلل

 .ضمان القروض •

أي بأسعار فائدة أقل مـن  (اعطاء قروض بشروط ميسرة    •
 ، )أسعار السوق أو بدون وجود ضمان كاف

 .تحمل ديون الناقل الجوي تجاه أطراف أخرى •
وربما اتخذت األنواع األخرى للمعونات أو الدعوم الحكومية        
شكال غير مباشر ولكنه يوفر منفعة مالية للناقل الجوي، وتضـم           

 :هذه ما يلي

 .معاملة ضريبية تفصيلية •

تمويل تعويضات لموظفي الناقل الجوي الوطني المحالين        •
 .لالستيداع

ادخال اجراءات في قوانين االفالس التي تعطي اعفـاءا          •
قانونيا، بعد اعالن االفالس، من بعض االلتزامات المالية        
لفترات طويلة، من أجل السماح للناقل الجوي بمواصـلة         

 . أثناء محاولته اعادة تنظيم أمورهالعمليات

اجراءات الدعم المتسق، مثل فرض رسوم مطار علـى           •
الرحالت الدولية أعلى من الرحالت الداخلية، مما يعـود         
بالنفع على الناقلين الجويين الدوليين الذين يشغلون نوعي        

 .الرحالت
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ان جميع االعانات والدعوم الحكومية المذكورة أعاله تنطوي    
ال تمكين الناقل الجوي الذي يحصل عليها من االنخراط        على احتم 

 .في أعمال افتراسية

وهناك أيضا معونات ودعوم حكومية تؤثر بشكل ضار وغير 
وتتضـمن هـذه    . عادل على الناقلين الجويين األجانب المنافسين     

معونات ودعوم حكومية ذات طابع مباشر، مثل سـداد تكـاليف           
مع استبعاد دفعها للناقلين الجويين (ين األمن للناقلين الجويين الوطني

 ).األجانب

وقد تشوه أنواع أخرى من المعونات والـدعوم الحكوميـة          
المنافسة، وتؤثر تأثيرا ضارا على النـاقلين الجـويين الـدوليين           
المنافسين، وذلك بحجز قطاعات معينـة مـن السـوق للنـاقلين            

ه أو معظمه  وتتضمن األمثلة شرط نقل البريد الدولي كل      . الوطنيين
الجوي الوطني، وتطبيق سياسـات شـراء       ) الناقلين(على الناقل   

، والتي تلزم باستخدام الناقل الجوي الوطني للسفر "السلعة الوطنية"
 .المدفوع من الحكومة سواء كله أو معظمه

وفي بيئة تنافسية على نحو متزايد، يشعر عـدد كبيـر مـن       
ملكيتهم الـى القطـاع     الناقلين الجويين، وخصوصا الذين انتقلت      

الخاص، بالقلق تجاه المنافسين الذين ما زالوا يتلقون معونـات أو     
ولتقليل اآلثار الضارة المحتملة على المنافسة في       . دعوم حكومية 

السوق، وخصوصا في حالة المعونات والدعوم المالية المباشرة،        
قواعد بشأن المعونات   ) ومجموعات من الدول  (وضعت عدة دول    

م الحكومية، التي تقدم معايير لبلوغ أهداف محددة تحديـدا      والدعو
 .دقيقا اذا لم تتوافر بدائل أفضل

وثمة تعقيد عملي لهذا األمر وهو صعوبة تقييم النطاق الكامل 
للمساعدة الحكومية نظرا لوجود مختلف تدابير المسـاعدة غيـر          

لتي فالمعونات والدعوم النقدية المباشرة هي ا     . المباشرة والضمنية 
يمكن تقديرها كميا الى حد ما، بالرغم من أن اخـتالف طرائـق             
المحاسبة وممارسات االبالغ تجعل من الصعب اجراء تقييم مقارن 

وباالضافة الى ذلك، فان التدابير من جانـب الـدول بشـأن        . لها
مستويات المساعدة التي ترى أنها تشوه المنافسة، يحتمل أن يترتب 

من جانب دول أخري نظرا الختالف المواقف عليها تدابير انتقامية 
 .تجاه هذه المساعدة

وتعتمد مشروعية المعونة أو الدعم الحكومي على قدرة كـل      
ويتم ذلك . منها على احداث تأثير ضار على المنافسة أو مخل بها         

مثال من خالل تمكن الناقل المستفيد من عرض تعريفة تقل عـن            
ضوعية، توجد مشكالت حـول     وغير أنه من الناحية المو    . التكلفة

دقة بيانات التكلفة التي تساند الدعم بحدوث تأثير تشـويهي مـن            
ذلك أن تخصيص التكاليف لزوجي مدن   . جراء ذلك على المنافسة   

وربما كانت هناك أعـداد     . معينة هو أمر يخضع للتقدير الجزافي     
كبيرة من أجور السفر المخفضة وشروط السفر التشجيعية كما أن          

 ادارة العائد الحديثة وأساليب األسعار الحدية تسمح لبعض         أساليب
المقاعد على رحلة ما بأن تباع بتكلفة أقل مـن التكلفـة الحديـة              
المخصصة مع تغطية التكلفة الحدية لشغل مقعد كان سيظل خاليا          

 .بدون ذلك

ومن الصعب للغاية أيضا تحديد تأثير معونة حكومية تمـنح          
ناقلين كتعويضهم عن الخسائر المتكبدة مرة واحدة فقط الى بعض ال

. في ظروف مثل غلق الحكومة للمجال الجـوي أو لمطـار مـا            
ويصبح الوضع أكثر سوء في الحـاالت التـي يعتبـر النـاقلون         
الجويون األجانب هذه المعونة المالية بمثابة معونة تعـود بـالنفع       
 على الناقلين المستفيدين بها ألنها تمثل رقما يزيـد علـى قيمـة            

وربما أتى تـأثير  . الخسارة الفعلية التي تكبدها الناقلون المنافسون    
بتقـديم  ) عادة دولة متقدمة  (مضاد للمنافسة أيضا من قيام الدولة       

. غطاء تأميني غير محدود ضد أخطار الحـرب الـى شـركاتها          
وبالمثل، فان المعونة الحكومية في شكل التخصيص غير العـادل          

شحيحة في المطارات يمكن اعتبار أنها      لخانات االقالع والهبوط ال   
ومرة أخرى، هنـاك العديـد مـن االفتراضـات       . تشوه المنافسة 

 .واالستنتاجات الجزافية التي يمكن أن تدخل في أي عملية للتقييم

في وضع انتقالي الى التحرير أو في سوق محررة بالفعل، قد 
 يحقق  تكون هناك ظروف استثنائية تقدم فيها الدولة المساعدة بما        

أو اجتماعية حتى اذا كانت هذه المساعدة ستؤثر /منافع اقتصادية و
وفيما يتعلـق بالمعونـات أو الـدعوم        . على المنافسة في السوق   

المعنية، فان اعادة الهيكلة المالية قد تسهل من عملية التحول فـي        
 .الشركات األقل كفاءة، كما تبين من الخبرة في االتحاد األوروبي

ات الحكومية بشأن اعادة هيكلة األوضاع المالية       تتخذ القرار 
لشركات الطيران في العادة تحت ضغوط اجتماعية وسياسية النقاذ 
شركات طيران وطنية، ولضمان االنتقال الى العمليـات األكثـر          
كفاءة بأقل تكلفة بالنسبة للفئات األكثر تأثرا، وخصوصا العمالـة          

بما في (فة تعريفا جيدا غير أنه بدون وجود شروط معر. والدائنون
) ذلك األهداف واالطار الزمني المالئم والخطط طويلـة األجـل         
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ووجود آليات تنظيمية صارمة لالنفاذ، واالفصاح عن المعلومات،        
والرصد، فان اعادة الهيكلة يمكن أن تفضي ببساطة الى حمايـة           

. شركات الطيران األقل انتاجية بدون تعزيـز الكفـاءة الداخليـة          
 يجب أن يصاحب اعادة الهيكلة المالية لشركات الطيران،         ولذلك،

 .معايير ومنهجية واضحة، وذلك لكي تحقق الهدف المقصود منها

وقد يكون هناك مبرر أيضا من منظور المصلحة االجتماعية         
لتقديم شكل ما من الدعوم لمساندة مستوى أدنى مـن الخـدمات            

صها بشفافية وعلى الجوية الى المناطق النائية، وذلك بشرط تخصي 
وفي هذه الظروف، يمكنها أن تضمن تقـديم        . نحو يتسم بالفاعلية  

خدمة تفي بمقاييس ثابتة متعلقة باالستمرارية واالنتظـام والسـعة    
واألسعار، وهى مقاييس قد ال يأخذها الناقل الجوي في الحسبان اذا 

 .كان يفكر فحسب في مصلحته التجارية

هذه االحتياجات االجتماعية وهـى     ثمة طريقة تقليدية للوفاء ب    
االعتماد على وسائل ضمنية مثل الدعوم المشـتقة علـى نطـاق         
الشبكة بأكملها من خـالل التنظـيم الصـارم لـدخول السـوق             
وللتعريفات، ولكن نظام الدعوم المشتقة ألغراض تنظيمية ال يعتبر 

 .شفافا وال يحتمل أن يفضي الى الكفاءة

ثر فاعلية وشفافية اعطاء دعـوم      وربما كان من البدائل األك    
مالية مباشرة للخدمات المحلية غير المربحة مع وضع ترتيبـات          
مؤسسية مثل نظم اعالن المناقصات وتقديم العطاءات التنافسـية         
التي تحدد بوضوح معايير االختيار المطبقة على األساليب التـي          

ولما كانـت نظـم المناقصـة وتقـديم         . تمنح الدعوم من خاللها   
طاءات تمنح الدعوم وحقوق التشغيل للناقلين األكثـر كفـاءة،          الع

فربما ساعدت على استمرار انخفاض تكاليف الدعوم، وذلك حسبما 
والمشكلة القائمة هي الى . أظهرت الخبرات المحلية في دول عديدة

أي مدى يمكن تطبيق اآللية المستخدمة في اطارات محلية علـى           
 .خدمات دولية

جوانب المشاركة للمساعدة الحكوميـة مـن       أما فيما يتعلق ب   
خالل اتفاقات الخدمات الجوية، فان بعض االجراءات المسـاندة          

الخاصة التي تحيد عن الترتيبات الثنائية التقليدية القائمـة علـى           
المعاملة بالمثل بمعناها الضيق، قد يكون لها ما يبررها للمساعدة          

الدول لكي تسـير  في غرس المستوي الالزم من الثقة بين مختلف  
 .بخطي حثيثة نحو عمليات التحرير

ومثال ذلك في حالة ترتيبات الخدمات الجوية مع بلد نام، فان 
أي ترتيبـات    ،اجـراءات تفضـيلية   هذه المساعدة قد تتخذ شكل      

تنظيمية غير متبادلة توافق دولة طرف في عالقة تنظيميـة أنهـا         
تمرة في النقل الجوي الزمة لبلد نام ضمانا لمشاركته الفعالة والمس     

 .الدولي

اجراءات لضمان  في كال الحالتين، قد تنظر الدول في اتخاذ         
، أي في ترتيبات تنظيمية متاحة لجميع الدول، والقصـد   المشاركة

منها بناء الثقة للدول المعنية حتى تتحول بشكل اطرادي الى نظام           
الرغم من أقل تقييدا، ولضمان أال تصبح نتائج المنافسة المتزايدة، ب

مـثال   (أنها غير متساوية، أال تصبح غير متساوية بدرجة مفرطة        
 ).بالنسبة للسعة والتعريفات ودخول السوق

وفي هذا الخصوص، أعدت االيكاو قائمة باالجراءات التفضـيلية         
المحتملة، واجراءات المشاركة التي يمكن االطالع عليهـا فـي           

ف بند نموذجي في وباالضافة الى ذلك، أضي. Doc 9587الوثيقة 
)  أيضاDoc 9587في الوثيقة (اتفاقات الخدمات الجوية النموذجية 

والغرض من كل هذه . لمعالجة قضايا المشاركة كاجراءات انتقالية
المواد تزويد الناقلين األقل قدرة على المنافسة بحق غير مقيـد أو       
زمن تحضيري لتمكينهم من تطوير خدمة ال يمكن الطعـن فيهـا            

وبهذه الطريقة، فان الدول    . من قبل منافسين في فترة معينة     تماما  
التي لديها ناقلون أقل تنافسا من األرجح أن تلتزم باالنتقال علـى            

ومثـال ذلـك أنـه يمكـن     . نحو حثيث الى التحرير االطـرادي     
" لالجراءات التفضيلية ان تزود الناقلين األقل قدرة على المنافسة          

بون في الحصول على فـرص أكبـر        اذا كانوا يرغ  " بقفزة مبكرة 
والسماح ألحد البلـدان    ) بمنح نقاط حركة أكثر على سبيل المثال      (

لفتح سوقها في مرحلة    (النامية بأن تطبق التحرير بشكل اطرادي       
 ).الحقة على سبيل المثال
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 )٤-٢(الفصل 

 أنواع المفاوضات بشأن
  الجوية الدوليةالخدمات

ان ظهور المجموعات أو االتحادات االقتصادية االقليمية بين الدول 
والتأييد العام الذي تبديه بعض هذه المجموعات والدول فرادى 

 . الذي تشترك فيه منظمة تمثل الدوليلموضوع التفاوض الجماع
ي جموعة بخصوص المفاوضات التأو المشاورات داخل الم/و(
 قد أوجدت جميعها الحاجة الى تصنيف ،)تجريها دولة عضو فيهاس

 في هذا يويبين الشكالن األول والثان. ألنماط التفاوض المحتملة
أي التفاوض بين ، )١ النوع( نمط التفاوض الثنائي الشائعالفصل 

نائي ونمط التفاوض الث طرفين، غالبا بين دولتين ذواتي سيادة،
أي التفاوض المتزامن بين ، )٢النوع ( وهو أقل شيوعا ،المشترك

ومن المرجح أن  (دولة ودولتين أو أكثر لعقد اتفاقات ثنائية منفصلة
، )يحدث ذلك عندما يكون للدولتين أو الدول نفس شركة الطيران

 تقوم بها ي بعد ذلك أنواع مختلفة من المفاوضات التسثم يأت
. )٨ الى ٣األنواع من (ضم عددا من الدول منظمة أو منظمات ت

 تقدم أساليب بديلة البرام نوع يج فه ٩ب و  ٩أ و  ٩أما األنواع 
وقد .  كثر الحديث عنها مؤخرايجديد من االتفاقيات المحتملة الت

يظهر هذا النوع الجديد الى حيز الوجود من خالل عملية تجمع 
اوض متعدد األطراف  والتفيسلوب التفاوض الثنائي التقليدأبين 

 .)١٠النوع (

 الدولية هو الخدماتان التفاوض األكثر شيوعا بشأن 
 ).١انظر النوع ( سيادة ي بين دولتين ذواتيالتفاوض الثنائي التقليد

وفي بعض المواقف قد تسهل المفاوضات الثنائية المشتركة 
التوصل الى اتفاقات منفصلة وان كانت متشابهة، خاصة عندما 

مثل الدانمرك (عض الدول في شركة طيران واحدة تشترك ب
 .)يانظر النوع الثان( )والنرويج والسويد

يمكن أحيانا تسهيل ابرام االتفاقات الثنائية بالعمل من خالل 
ولقد حدث ذلك مثال في المفاوضات . منظمة تجمع عددا من الدول

 بين )١٩٩١ - ١٩٨٢(بشأن المالحق التفصيلية لمذكرة التفاهم 
اليات المتحدة وبعض الدول األعضاء في اللجنة األوروبية الو

 يطلنطأل بشأن تحديد أسعار السفر عبر شمال ايللطيران المدن
 .)٣ انظر النوع(

يجوز لدولة عضو في منظمة تجمع عددا من الدول أن 
تستشير دول أخرى أعضاء في المجموعة، وتحصل منها على 

ية مع دولة غير عضو في معلومات، أثناء اجرائها مفاوضات ثنائ
 يوروبألمثل المفاوضات بين احدى دول االتحاد ا(المجموعة 

 .)٤انظر النوع ( )ودولة أخرى غير تابعة له

قد تكون صورة أخرى لذلك التفاوض بين دولتين كل منهما 
عضو في مجموعة دول وكل منهما يستشير الدول األعضاء في 

مثل (على مدخالت منظمتها، وتحصل من تلك الدول الشريكة 
 ودولة تابعة لالتحاد يالمفاوضات بين دولة تابعة لالتحاد الكاريب

 . )٥انظر النوع () يوروبألا

قد يشمل نوع آخر من التفاوض الثنائي احدى الدول من جهة 
 بين االتحاد ، مثل التفاوضخرىألومجموعة دول من الجهة ا

االقتصادية ي وسويسرا حول دخول األخيرة في المنطقة وروبألا
 .)٦انظر النوع ( األوروبية

وقد يشمل كذلك دولتين تتفاوضان بصورة مشتركة مع 
يشمالن عدة نقاط (مجموعة الدول بشأن اتفاقين منفصلين 

 ي، ولكن تريد هاتان الدولتان استثناء الخطوط الجوية الت)مشتركة
مثل المفاوضات المحتملة بين دولتين في أمريكا (تربط اقليميهما 

 .)٧انظر النوع ( )يوروبأللشمالية واالتحاد اا

من الممكن أن تتم مفاوضات ثنائية في المستقبل بين 
نديز ألمثل مفاوضات بين بلدان معاهدة ا(مجموعتين من الدول 

 .)٨انظر النوع ( )يوروبألواالتحاد ا
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، أي اتفاق جماعيويمكن أن تحدث المفاوضات أيضا لعقد 
 نائي ولكن يمكن افاضته ليضم أطرافا ثأوال كاتفاق يبدأ اتفاق

انظر ( )"باالتفاق الثنائي القابل للتوسع"أو ما يسمى  (اضافية
 أو أكثر،  ثالثة أطراف أو يمكن أن يضم منذ البداية،) أ٩النوع 

وفي كلتا الحالتين فهم أطراف يشتركون في أهداف تنظيمية 
باجراء متشابهة ولكنها ليست باالنتشار الكافي الذي قد يسمح 

ويحتمل أن . ) ب٩انظر النوع ( متعدد األطراف  تقليديتفاوض
 .يكون هذا النوع من االتفاقات مفتوح النضمام دول أخرى اليه

الذي عقده أعضاء " األجواء المفتوحة"ومن أمثلة هذا النوع اتفاق 
 . المحيط الهادئ–في منتدى التعاون االقتصادي آلسيا 

 
ة من االتفاقات الثنائيـة القابلـة       يجوز أن تنشأ صورة مختلف    

ـ    ي اال يغط  طرافللتوسع اذا رغبت بعض األ      دمات االتفـاق الخ
 .) ج٩انظر النوع (قاليمها بعضها ببعض أ تربط يالجوية الت

  التقليدينواع المبينة أعاله، يشمل التفاوضألبخالف جميع ا
 داخل مجموعة عالمية أو اقليمية أو طراف أطرافا كثيرةمتعدد األ

 ي تشترك في قد، التألطرافغير ذلك من المجموعات متعددة ا
تتفاوض معا لكنها أهداف تنظيمية متشابهة واسعة االنتشار، و

 .)١٠النوع (لوضع اتفاق يكون عادة مفتوحا النضمام دول أخرى 

تفاوض 
ثنائي 
 تقليدي

 الدولة   ثنائي اتفاق
 ب 

 الدولة 
 أ 

 تفاوض بين دولتين ذواتي سيادة: العملية 

 )١(النوع 

فاوض ت
ثنائي 
 تقليدي

 )٢(النوع 

  ثنائي اتفاق

  ثنائي اتفاق

  ثنائي اتفاق

 الدولة 
 ب 

 الدولة 
  ج

 الدولة 
 د

 الدولة 
  أ

 .مشترك في نفس الوقت البرام اتفاقات منفصلةتفاوض : العملية 
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 )٣(النوع 

 اتفاق ثنائي 

 اتفاق ثنائي 

 اتفاق ثنائي 

 الدولة 
 ب 

 الدولة 
 ج 

 الدولة 
 د

 لدولة ا
 اتفاق ثنائي  ه

 الدولة  اتفاق ثنائي 
 و

 منظمة 
 دول

 مفاوضات ثنائية ميسرة

 الدولة 
 أ

 .منظمة متعددة األطراف تقدم اطارا مشتركا الجراء مفاوضات ثنائية منفصلة: العملية

 الدولة 
 ه

 )٤(النوع 

 الدولة 
 ج 

 الدولة 
 د

 الدولة   
 و

منظمة متعددة األطراف تقدم اطارا مشتركا للتشاور داخل المنظمة قبل اجراء : العملية
 .اوض الثنائي أو بعده أو أثناءهالتف

 الدولة   
 ز

 اتفاق ثنائي 
 منظمة 
 دول

 الدولة 
 أ

تفاوض ثنائي مع قيام طرف واحد باستشارة الدول 
 الشركاء في المجموعة وتسلم تعليقاتها

 الدولة 
 ب 
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 )٥(النوع 

 الدولة 
 ج 

 الدولة 
 د

 الدولة   
 و

 الدولة   
 ز

 منظمة 
 دول

 الدولة 
 أ

تفاوض ثنائي مع قيام كل األطراف 
باستشارة الدول األعضاء في المجموعة 

 وأخذ تعليقاتها

 الدولة 
 ب 

 منظمة 
 الدولة  اتفاق ثنائي  دول

 ه

 الدولة   
 ح

 الدولة 
  ط

 الدولة 
 ي

 الدولة   
 ل

 ولة الد  
 م

 الدولة 
 ك

 الدولة   
 ن

منظمة متعددة األطراف تقدم اطارا مشتركا للتشاور داخل : العملية
 .المنظمة قبل اجراء التفاوض الثنائي أو بعده أو أثناءه

 )٦(النوع 

 الدولة 
 ج 

 الدولة 
 د

 الدولة   
 و

 اتفاق ثنائي 
 منظمة 
 دول

 الدولة 
 ب 

 الدولة 
 ه

 الدولة 
 أ

 دةتفاوض ثنائي بين دولة واح
 ومجموعة دول

 .تتنازل مجموعة دول عن سلطات التفاوض لمنظمة مشتركة أو لسلطة فوق وطنية: العملية
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 الدولة 
 ج 

 الدولة 
 د

 الدولة   
 و

 اتفاق ثنائي 

 منظمة 
 دول

 الدولة 
 ب 

 الدولة 
 ه

 الدولة 
 أ

 مفاوضات ثنائية مشتركة
 بين أكثر من دولة واحدة

 ومجموعة دول

 اتفاق ثنائي 

التغطي الخدمات الجوية 
لناقلي الدولتين أ وح بين 

  هاتين الدولتين 

 الدولة 
 ح

  عدة نقاط مشتركة

 )٧(النوع 

 .تتنازل مجموعة دول عن سلطات التفاوض لمنظمة مشتركة أو لسلطة فوق وطنية: العملية

 )٨(النوع 

 الدولة 
  ز

 الدولة 
 ح

 الدولة   
 ي

 الدولة 
  و

 الدولة 
 ط

 ة الدول
 ب

 الدولة 
 ج

 الدولة   
 ه

 الدولة 
  أ

 الدولة 
 د

 اتفاق ثنائي 

 تفاوض ثنائي مع 
 مجموعتي دول

 مجموعة دول تتنازل كل منهما عن سلطات التفاوض الى منظمة الدول أو الى السلطة :العملية
 .فوق الوطنية التي يتبعنها
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 الدولة 
 ج 

 الدولة 
 د

 الدولة 
 ب 

 الدولة 
 أ

 اعداد اتفاق ثنائي
 قابل للتوسع

 مفتوح لالنضماماتفاق ثنائي 

 )أ٩(النوع 

ان تشتركان في أهداف تنظيمية متشابهة ولكن ليست واسعة االنتشار، أتفاقات تبرم دولت: العملية
 .تسمح طريقة صياغتها بانضمام دول أخرى اليها فيما بعد

 مع مرور الزمن) دول(انضمام دولة 

 ثنائي قابل للتوسعاتفاق 

 الدولة 
 ج 

 الدولة 
 د

 الدولة 
 ب 

 الدولة 
 أ

 اعداد اتفاق ثنائي
  قابل للتوسع

 مفتوح لالنضمام متعدد األطرافاتفاق 

 )ب٩(النوع 

 مع مرور الزمن) دول(انضمام دولة 

  ثنائي قابل للتوسعاتفاق 

 الدولة   
 و

 الدولة 
 ه

أكثر تشترك في أهداف تنظيمية متشابهة ولكن ليست واسعة ، ث دول أتبرم ثال: العملية
 ..االنتشار، اتفاقا يجوز لدول أخرى أن تنضم اليه فيما بعد
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 الدولة 
 ج 

 الدولة 
 د

 الدولة 
 ب 

 الدولة 
 أ

 اعداد اتفاق ثنائي
  قابل للتوسع

 مفتوح لالنضمام

 )ج٩(النوع 

طوط ، وقد ترغب بعض الدول استثناء تغطية الخ)ب٩(أو ) أ٩(مشابهة لعملية النوع : العملية
 ..الجوية الخاصة بناقليها الجويين بين أقاليمها

 مع مرور الزمن) دول(انضمام دولة 

 ثنائي قابل للتوسعاتفاق 
التغطي الخدمات 
الجوية لناقلي 

الدولتين أ وح بين 
  هاتين الدولتين 

 )١٠(النوع 

 الدولة 
  ز

 الدولة 
 ح

 الدولة   
 ي

 الدولة 
  و

 الدولة 
 ط

 الدولة 
 ب

 الدولة 
 ج

 الدولة   
 ه

 الدولة 
  أ

 الدولة 
 د

 اتفاق
 متعدد األطراف

 مفاوضات متعددة األطراف

 . أو متعددة األطراف مفاوضات عالمية أو اقليمية:العملية

 الدولة 
 ك

 الدولة   
 خ



 

 

 الثالثالباب 
 التنظيم متعدد األطراف
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 )٣(الفصل 

 للتنظيم متعدد األطراف مقدمة

 القيام به ثالث دول يهو تنظيم تشترك ف التنظيم متعدد األطراف
أو معاهدة أو اتفاق متعدد /أو أكثر داخل اطار منظمة دولية و

األطراف، أو كنشاط محدد منفصل، ويمكن القول أنه يتضمن، 
لصلة، ونتائج أو بمعناه الواسع، العمليات والهياكل التنظيمية ذات ا

محصالت يتم تدوينها كمعاهدات أو اتفاقيات، أو قرارات أو 
توجيهات أو تنظيمات، وكذلك المالحظات واالستنتاجات 
واالرشادات والمناقشات من هيئات متعددة الجنسيات، سواء 

 .حكومية أو غير حكومية

 ي، مجال النقل الجوييتمثل هدف التنظيم متعدد األطراف ف
 ابرام أو تنفيذ أو متابعة ترتيبات أو سياسات أو ي ف، معظمهيف

اتفاقيات أو تنظيمات مشتركة بشأن مواضيع تهم مختلف 
ويقدم هذا الفصل عرضا تاريخيا مختصرا للتنظيم . األطراف

 .ي الدولي مجال النقل الجويمتعدد األطراف ف

 االتصال ي عملية للتنظيم متعدد األطراف هبسطان أ
ماعات متعددة الجنسيات تعقد لبحث قضايا أو  اجتيوالتفاعل ف

العتماد توصيات أو قرارات، أو البرام أو تعديل اتفاقيات حكومية 
وتشمل العمليات متعددة األطراف أيضا تفاعالت . أو غير حكومية

مؤقتة ومتكررة بين المنظمات الدولية، ونشاطات تتعلق بتنفيذ 
تنظيم متعدد  سير عملية ال١-٣ الفصل شرحوي. المعاهدات
 .األطراف

 ييحتوى هيكل التنظيم متعدد األطراف على مكون مؤسس
وباالضافة الى ذلك، . يضم عدة مؤسسات حكومية وغير حكومية

 عدة ييشمل هيكل التنظيم متعدد األطراف مكونا قانونيا متضمنا ف
  قرارات ي وثائق مشابهة، وكذلك فيمعاهدات متعددة األطراف وف

. ة وغير ملزمة صادرة عن المنظمات الدوليةوتوصيات ملزم
 ي شرحا للمكون األول حيث يصف السمات الت٢-٣ويقدم الفصل 

 من خالل تعريف يتشترك فيها تلك المنظمات، وللمكون الثان
، وكذلك المعاهدات يبعض المصطلحات األساسية للمكون القانون

 .واالتفاقات العالمية واالقليمية ذات الصلة

 بعض القضايا الرئيسية لسير وهيكل ٣-٣لفصل يستعرض ا
 .ي الدوليعملية التنظيم متعدد األطراف للنقل الجو

، فهو مخصص بأكمله لمنظمة الطيران ٤-٣أما الفصل 
 .)االيكاو( ي الدوليالمدن

 على وصف لبعض ٧-٣ الى ٥-٣ الفصول من يتحتو
 مخصص للمنظمات ٥-٣فالفصل : المنظمات الحكومية األخرى

 مختلف المناطق، والفصل ي الموجودة ف، غير االيكاو،وميةالحك
 ٧-٣ الحكومية االقليمية، والفصل ي لمنظمات الطيران المدن٦-٣

 .للمنظمات الحكومية األخرى، سواء االقليمية أو عبر االقليمية

 ي، فهو مخصص بأكمله التحاد النقل الجو٨-٣أما الفصل 
 .)اياتا( يالدول

للمنظمات غير الحكومية األخرى  وصفا ٩-٣يقدم الفصل 
 تمثل ي مختلف المناطق، سواء االقليمية أو عبر االقليمية، التيف

 لها يالناقلين الجويين أو هيئات الطيران األخرى، أو المنظمات الت
 .ي مجال النقل الجويمصالح أخرى ف

 تشكل صلب ييقدم الباب الرابع من الدليل الموضوعات الت
 .أو محتوى التنظيم
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 نبذة تاريخية عن التنظيم متعدد
 يلدولي ااألطراف للنقل الجو

 دولة ٢١ عندما دعت الحكومة الفرنسية ،١٩١٠ تعود الى عام يالدولوي ظيم متعدد األطراف للنقل الجيمكن القول ان بداية التن
 ي للنظر ف يعقد متعدد األطرافيأول مؤتمر دبلوماسوكان ذلك .  في باريسمؤتمر دولي للمالحة الجويةأوروبية لحضور 

 ولكن الفكرة التي أثيرت في ذلك االجتماع مر الى اتفاق،ولم يتوصل ذلك المؤت. الجوانب الدولية للطيران عبر حدود الدول
 النهاية أساسا يستند اليه يوضرورة ممارسة تلك السيادة، أصبحت في  فكرة سيادة الدول على فضائها الجوونوقشت فيه، وهي
 .يتنظيم النقل الجو

بصياغة  لجنة جوية تابعة لمؤتمر السالم، وقامت فيه ١٩١٩ عام ي األساس لعقد مؤتمر دبلوماس١٩١٠ مؤتمر عام وضع
اعتمده مؤتمر باريس (وكانت هذه بمثابة اتفاق  ،معاهدة باريس  تعرف أيضا باسميالت ،معاهدة باريس لتنظيم المالحة الجوية

 دولة ٣٨ نهاية األمر، أصبحت ي وف.يعلى مبدأ سيادة الدول على فضائها الجو، بين مواضيع أخرى،  أكد)١٩١٩ عام يللسالم ف
كمنظمة دائمة مقرها باريس ذات أمانة عامة دائمة،  ،(ICAN)اللجنة الدولية للمالحة الجوية وتم انشاء .  هذا االتفاقيأطرافا ف

 معاهدة باريس، آثرت عدة دول رئيسية ي غير أنه بسبب وجود نواقص خطيرة ف.وأسند اليها تنفيذ وادارة وتحديث معاهدة باريس
 . اتفاقيات بديلةالى عقدت بعض الدول سعذلك الوقت أال توقعها، و ي مجال الطيران فيف

وعرفت باسم ، مريكية تتعلق بالمالحة الجويةأ -اتفاقية ايبيرية  لوضع بأسبانيا مدريد ي، بذلت محاولة فاشلة ف١٩٢٦ عام في
 التصويت بدال من منحها حقوقا ي ف الدول حقوقا متساويةي تكاد تكون مطابقة لمعاهدة باريس، ولكنها تعطيوه، معاهدة مدريد

عرف ي ت، التيمعاهدة األمريكتين للطيران التجار ، وقعت١٩٢٨ عام يوف.  ولم تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ.مختلفة األوزان
ليها  مماثلة التفاقية باريس من حيث المضمون ولكنها ال تتضمن أحكاما النشاء مجلس ادارة، وصدقت عي، وهمعاهدة هافاناباسم 

 يات، أبرمت عدة اتفاقيات أخرى متعددة األطراف لتنظيم الطيران المدني الثالثيني وف. دولة من منطقة األمريكتين١٦فيما بعد 
ومعاهدة  أمريكا الالتينية، ي ف١٩٣٥معاهدة بوينس آيرس لعام  ذلك ي، بما في بهدف تطبيقها أساسا على المستوى االقليميالدول

 . أوروباي ف١٩٣٧معاهدة زيمون لعام و ١٩٣٦بوخارست لعام 

 أول نوفمبر ي شيكاغو فيأثناء الحرب العالمية الثانية، وافتتح هذا المؤتمر ف مؤتمر شيكاغو دعت الواليات المتحدة الى عقد
 .١٩٤٤  ديسمبر٧ ي عند اختتام المؤتمر ف)معاهدة شيكاغو( ي الدولي، وكانت أهم نتيجة له توقيع اتفاقية الطيران المدن١٩٤٤

 عشر ملحقا ي، ومشاريع اثني الدوليونتج عن هذا المؤتمر أيضا االتفاق الخاص بعبور الخطوط الجوية الدولية، واتفاق النقل الجو
 وضعه ي، الذي الدولياالتفاق المؤقت بشأن الطيران المدنوكان هناك كذلك . ي التفاق ثنائيفنيا لمعاهدة شيكاغو، ونموذج قياس

وسعت بيكاو وخليفتها الدائمة منظمة . (PICAO) ي الدوليالمنظمة المؤقتة للطيران المدنبموجبه أنشئت مؤتمر شيكاغو، و
 يكون مقبوال على نطاق ي الدولي للتوصل الى اتفاق بديل التفاق النقل الجو، ضمن أمور أخرى،)ايكاو(الطيران المدني الدولي 

 . ولكن بدون جدوىأوسع

ددة األطراف على التفاوض بشأن مجموعة كبيرة نسبيا من اتفاقيات عالمية لقانون الجو وابرامها، بعد ذلك تركزت النشاطات متع
 للنشاطات يوالجدير بالذكر أن ازدياد االتجاه االقليم.  وأمن الطيرانيوكانت هذه االتفاقيات تتعلق أساسا بمسؤولية الناقل الجو

. ي توضع على المستوى االقليميالتوحتى اتفاقات النقل الجوي  يت النقل الجو سياسات وتنظيما تطويراالقتصادية الدولية أدى الى
لمة والتحرير، واالنتشار عبر الحدود الوطنية، وكذلك الخطوات الهادفة الى ادراج بعض وكما أن ازدياد االتجاه نحو التدويل والع

 جديدة  بتدابير، أدت كلها الى تجدد االهتمام )٣-٣صل انظر الف( االتفاقية العامة بشأن تجارة الخدمات ي فيجوانب النقل الجو
 .ي الدوليومتعددة األطراف لتنظيم النقل الجو
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عملية التنظيم متعدد األطراف

تختلف العملية التنظيمية متعددة األطراف اختالفا كبيرا عن عملية 
 يوأهم اختالفات بينهما تتركز ف. ي أو التنظيم الثنائيالتنظيم الوطن
 :األمور التالية

حكومات، منظمات (دخل فيها عدد أكبر من الكيانات  •
 . دول متعددةي يكون مقرها ف)دولية، شركات

 يتم التوصل اليها ييكون للقرارات المتخذة ولالتفاقات الت •
 . معظم األحيان، ان وجدتيقابلية محدودة للتنفيذ ف

يكون لهذه العملية استعمال قليل نسبيا من حيث تبادل  •
 أو لتنظيم يحقوق الوصول الى أسواق النقل الجو

 .استعمالها

 عملية يه ألطرافالعملية األساسية للتنظيم متعدد ا ان
 :اتصال وتفاعل متبادل

 اجتماعات رسمية يبين أطراف من ثالث دول أو أكثر ف •
 منظمة ، ولكن ليس دائما،تعقدها عادة(أو غير رسمية، 

حكومية دولية أو منظمة غير حكومية، أو تعقد تحت 
 لتبادل المعلومات وأوجه )رعاية احدى هذه المنظمات

أو /نظيمية مشتركة والنظر بشأن أمور ذات أهمية ت
أو ممارسات / سياسات مشتركة وحول اتفاق عداد وعقدال

 .تتعلق بجوانب التنظيم

مثل المنظمات (بين منظمة دولية وكيانات أخرى  •
 سياق مختلف عن ي ف)األعضاء بها أو المنظمات األخرى

 .االجتماعات

 . معاهدة متعددة األطرافيبين كيانات تشترك ف •

 ي فيألطراف هو أهم عنصر أساسان االجتماع متعدد ا
والقسم األول من هذا الفصل . العملية التنظيمية متعددة األطراف

يشرح بعبارات عامة الخطوات واالجراءات والوثائق األساسية 

.  االجتماعات الرسمية متعددة األطرافي يحتمل مصادفتها فيالت
يحتمل أن يكون لالجتماعات غير الرسمية متعددة األطراف (
 .)كثير من تلك العناصرال

 العمليات األساسية ، بعبارات عامة أيضاي،يحدد القسم التال
 ي رسمي يحتمل أن تقوم بها منظمة دولية ذات هيكل تنظيميالت

 التنظيم متعدد ي، تشترك بطريقة ما فيوجهاز عاملين رسم
 .األطراف

 عملية التفاوض متعدد األطراف بغية ي القسم الختامناقشيو
 .لمعاهدةابرام ا

 االجتماعات الرسمية متعددة األطراف

 يطلب انعقاده ويعقد تحت ي متعدد األطراف الذياالجتماع الرسم
 هو أعم )حكومية دولية أو غير حكومية(رعاية منظمة دولية 

طريقة تستخدم لتبادل المعلومات ووجهات النظر بشأن األمور 
ا أنها أعم طريقة  تهم كيانات تنظيمية تابعة لدول مختلفة، كميالت

 بين هذه األطراف بشأن ي الرأيتستعمل للتوصل الى اتفاق ف
ويمكن . أو األساليب المتعلقة بجوانب التنظيم/السياسات المختلفة و

 حالة يأن يعقد االجتماع دولة واحدة أو عدد من الدول، خاصة ف
عدم وجود منظمة مالئمة أو عندما يكون هدف االجتماع هو انشاء 

 .ه المنظمةمثل هذ

 أوقات يسبق يتعقد االجتماعات متعددة األطراف بانتظام ف
واالتفاق . تحديدها، أو حسب الضرورة للوفاء بأغراض محددة

متعدد األطراف بهدف انشاء منظمة دولية يحدد عادة مواعيد 
االجتماعات المنتظمة للهيئة أو الهيئات الرئيسية، وكذلك االجراء 

 .ذه االجتماعات يجب اتباعه لعقد هيالذ
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ة، اتباع كانعدة أطراف متساوية المبين  اجتماع ييتطلب أ
 تتسم به ي الطابع الذعلى بالمقارنة الى أية ذات طابع رسمعملي

 يتطلب طابعا رسميا يالذ( ي أو الثنائيالتنظيم الوطنعملية عادة 
 والجراءات التشاور ية الدبلوماسمراسمالى حد ما نظرا لل

 العملية متعددة األطراف عادة على عدد كبير يووتنط. )المعتمدة
والذين قد تكون لديهم تطلعات (ة كان الميمن األطراف المتساوين ف

، ولذا يلزمها ترتيب أكثر هيكلة الى حد بعيد )وأهداف متباينة
أما مسائل تحديد الموضوعات المطلوب مناقشتها . لضمان نجاحها

وثائق الالزمة ولغة صياغتها وترتيب القيام بهذه العملية وتحديد ال
وكذلك طريقة االحتفاظ بها، فيمكن أن يكون لها معنى أوسع بكثير 

والواقع أن غياب عملية منظمة ومتفق .  سياق متعدد األطرافيف
عليها أو فشل مثل هذه العملية، يمكن أن يؤدي الى اختالط األمور 

 من والى تحول المناقشة والمداوالت بشكل غير منتج،
 .وضوعات الجوهرية الى مسائل اجرائيةالم

 على عقد اجتماع، ترسل الدعوات ويبلغ يوعندما يستقر الرأ
هدف االجتماع، وتاريخ ومكان انعقاده، وجدول بن والمدعو

 يجب مناقشتها، وكذلك يأو الموضوعات الت/األعمال المؤقت و
التدابير االدارية، ويطلب منهم ذكر أسماء األشخاص الذين 

 .ن االجتماع كممثلين للكيان المدعوسيحضرو

 متعدد األطراف أن يستعمل طريقة يويجوز الجتماع رسم
 تمت ياالعتماد ليتأكد من أن المشتركين يمثلون بالفعل الكيانات الت

 لشخص أو أشخاص من يهو تعيين رسم واالعتماد. دعوتها
 يطرف حكومة أو منظمة أو كيان آخر، بغرض تمثيلها ف

 .يعناالجتماع الم

 الوثائق يأ، أوراق اعتمادهاوقد يطلب من الوفود أن تقدم 
 ي تبين أسماء األعضاء، يكون موقعا عليها من الكيان الذيالت

ويجوز . يمثله هؤالء األعضاء أو بالنيابة عنهم، كدليل العتمادهم
 أوراق ي للغاية أن ينشئ لجنة للنظر فيالجتماع كبير ورسم

 االجتماع يقتصر على يأن االشتراك فاالعتماد، وذلك للتأكد من 
 .األشخاص المصرح لهم بحضوره

على جماعة المشتركين المعتمدين القادمين " وفد"تطلق كلمة 
ومن المحتمل أن يقوم اجتماع . من احدى الدول أو المنظمات

 كبير متعدد األطراف بتسجيل المشتركين وتصنيفهم، مثل يرسم
بين المناوبين، المستشارين أو رؤساء الوفود، المندوبين، المندو

 .المراقبين

 متعدد األطراف أن يتم وفقا لبعض يويحتمل الجتماع رسم
 :يقواعد سابقة التحديد قد تحكم ما يل

 ي، وهو أقل عدد معتمد من الوفود يلزم اشتراكه فالنصاب •
 .بشكل قانونياالجتماع ليتمكن من تصريف أعماله 

 .اجراءات المناقشة •

 .تاجراءات التصوي •

 االجتماعات، مثل ياستعمال وتكوين هيئات فرعية ف •
 .مجموعات العمل أو اللجان

  العام يكون فيها االجتماع مفتوحا للجمهوريالمواقف الت •
 .أو لوسائل االعالم

 . األخرىاألنشطة أو الوقائع المحتملة •

تصدر وثائق االجتماع بلغة واحدة أو بعدة لغات يتفق عليها من 
أو الترجمة /والتحريرية توفير خدمات الترجمة ويجوز أيضا . قبل

 .الفورية

 متعدد األطراف ي اجتماع رسمييحتمل للوثائق المستخدمة ف
 بعض ي أو من وفد أو عدة وفود، أو ف أمانةأن تكون معدة من 

وهو شخص يتم تعيينه العداد تقارير، أو  ،مقررالحاالت من 
ويحتمل لكل . مر اجتماع أو مؤتيالخ الستعمالها ف ...دراسات

 متعدد األطراف أن ينوع من الوثائق المطلوبة الجتماع رسم
يحمل اسما يطلق عليه عادة، غير أن بعض هذه األنواع من 

 :، من بينهايالوثائق أصبحت تستعمل بانتشار على الصعيد الدول

 يجب ي، وهو قائمة بالموضوعات التجدول األعمال •
 ذلك يجتماع، بما ف االياتخاذ قرار بشأنها ف/مناقشتها

 ينظر فيه االجتماع جدول أعمال مؤقتاحتمال وجود 
 .جدول أعمال معتمداويقبله، ثم يصبح 

،  المؤقتأعمال الجلسةجدول ، أو  أعمال الجلسةجدول •
 يوهو ورقة عمل تبين الترتيب أو الترتيب المؤقت الذ

يجب اتباعه لمناقشة بنود جدول األعمال وورقات العمل 
 .لمتعلقة بتلك البنودالمختلفة ا

 على معلومات أو تعرض ي ورقة تحتوي، وهورقة العمل •
  بغرض مشابهياقتراحا أو تقترح لغة تحريرية أو تف
 .وتدعو االجتماع الى اتخاذ قرار معين
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، وهي ورقة تهدف الى تقديم معلومات ورقة معلومات •
 .فحسب، وليس للبت فيها بل لالحاطة علما بها

 صفة ي ورقة قصيرة ليس لها أيه، وورقة غير رسمية •
 القتراح أو يرسمية، تستخدم عادة لعرض النص الكتاب

 .بيان يجرى تقديمه أثناء المناقشة

 .معلومات مرجعية أو أساسية •

 .قائمة الوفود •

 .ياعالن ادار •

 . ورقة عملي الى أ،اضافة •

 . ورقة عملي أل،تصويب •

 .حسب الحاجةأخرى وثائق  •

 ينتخب أو يتم تعيينه، ادارة يالذيتولى عادة رئيس االجتماع 
، وهو يسمح ي اجتماع رسميالمناقشات والجدل واتخاذ القرارات ف

والتدخل هو بيان  أو يمنعه من ذلك، بالتدخللمندوب أو لوفد 
أو سؤال موجه الى رئيس االجتماع / وي أو لرأي ألمر واقعيشفه

رة  االجتماعات الكبييوف. أو الى مندوب آخر عن طريق الرئيس
 ، من باب الكياسة،متعددة األطراف، يتوقع أن يقوم المندوبون

بالحد من عدد تدخالتهم وجعلها مختصرة بحيث يتيسر لجميع 
وبما أن رئيس االجتماع يطلب عادة من الوفود . الوفود أن تتكلم

 تم به طرح أسئلتها، وبما أنه يمكن يأن تتكلم حسب الترتيب الذ
 يطلب فيه أحد الوفود فرصة ي الذحدوث عدة تدخالت بين الوقت

 يمنح فيه هذه الفرصة، فان المناقشات متعددة يالتكلم والوقت الذ
األطراف يمكن أن تكون غير متواصلة ومتقطعة الى حد ما 

 تدور، يمكن يوخالل المناقشة الت.  المناقشات الثنائيةالىبالمقارنة 
ماع  للمناقشة وأحداث االجتيوهو تسجيل زمن ،محضرتحرير 

 توزيع هذا المحضر على ي، ثم يجر)ولكنه ليس تسجيال حرفيا(
 . االجتماعياألشخاص المشتركين ف

وعند انتهاء كل بند من جدول األعمال، كثيرا ما يقوم رئيس 
 هذا يواذا كان يطلب اتخاذ قرار ف. االجتماع بتقديم ملخص

 أو اذا كان ي الرأيالشأن، فهو يحدد ما اذا كان هناك اجماع ف
 لم تتخذ يويحتمل للقرارات الت. يلزم طرح الموضوع للتصويت

 أن يتم اتخاذها بأغلبية بسيطة من األصوات، على يباجماع الرأ
 بعض ظروف يوف.  صوت واحديأن يكون لكل وفد عادة الحق ف

مثل (معينة، قد تتطلب القواعد الموضوعة توافر أغلبية محددة 

 يصوات، أو عدد أدنى من األصوات ف أو ثالثة أرباع األيثلث
 يويحتمل لرأ.  يتم اتخاذ أحد القراراتي ك)احدى فئات المصوتين

 اجتماع هيئة دولية أن يكون على صورة قرار أو يالمشتركين ف
ويمكن لقرار أو . توصية ويمكن أن يتضمنه تقرير االجتماع

محضر  ي أن تعرض فيقرارات صادرة عن مؤتمر دبلوماس
، تتضمن يهو وثيقة صادرة عن المؤتمر الدبلوماس، ويختام

 يتم يأو غير ذلك من االتفاقات الت/المعاهدة أو المعاهدات و
 .التوصل اليها

 المنظمات الدولية الرسميةالعملية داخل 

 أحد جوانب ييحتمل لمنظمة تعمل بطريقة متعددة األطراف ف
ة غير  سواء كهيئة حكومية دولية أو هيئي،تنظيم النقل الجو

، أن ي ويكون لديها هيكلة رسمية وجهاز عاملين رسم،حكومية
تضطلع بعدد من الوظائف األساسية التالية المحددة الموصوفة 

 :وصفا عاما، أو بجميع هذه الوظائف

وظائف المساندة قبل وأثناء عقد االجتماعات الرسمية  •
وغير الرسمية، مثل اعداد ورقات العمل وغير ذلك من 

 قد تلزم، يخدمات الترجمة والترجمة الفورية التالوثائق، و
 . مكان عقد االجتماعيواتخاذ التدابير المادية ف

• l ظائف اقامة العالقات مع أعضاء المنظمة، والدولة
 المنظمة، )أو مكاتب( يوجد بها مقر ي المضيفة الت)الدول(

حتملين، والمنظمات األخرى، والجمهور مومع األعضاء ال
 .ووسائل االعالم

وظائف أساسية مستمرة، مثل جمع وتوزيع البيانات  •
 .ورصد النشاطات الخارجية ذات الصلة

 .وظائف أساسية غير مستمرة، مثل اعداد التقارير السنوية •

 .فردة، مثل القيام بدراسات غير متكررةنوظائف أساسية م •

 .وظائف قانونية مرتبطة بالنشاطات التنظيمية •

 .لين والشؤون الماليةوظائف ادارية، مثل شؤون العام •

وظائف أو نشاطات ترابطية يتم االضطالع بها لمساندة  •
 .منظمات أخرى، أو باالشتراك مع تلك المنظمات
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 عملية المعاهدات متعددة األطراف

، وهو يلمؤتمر دبلوماس يج النهائاتعتبر المعاهدة عادة النت
ددة اجتماع دول ذات سيادة يعقد بغرض اعتماد وثيقة قانونية متع

، واتفاقية عبور ي الدوليمثل اتفاقية الطيران المدن(األطراف 
الخطوط الجوية الدولية، وغير ذلك من المعاهدات متعددة 

ويحتمل أن تكون طريقة سير االجتماعات المتعلقة . )األطراف
 الجزء األول من هذا يبصياغة معاهدة، مشابهة لما جاء وصفه ف

 : بينهاالفصل، مع بعض تغييرات مهمة، من

ل وجود مرحلة تحضيرية تسعى فيها الدول ااحتم •
 يومجموعات الدول وغير ذلك من األطراف المعنية الت

 بشأن ي الرأييهمها األمر، الى التوصل الى اجماع ف
هدف المعاهدة المعتزمة وأجزائها األساسية، وذلك عن 
طريق وسائل مختلفة، من بينها استعمال القنوات 

تماعات الثنائية واالجتماعات متعددة الدبلوماسية واالج
 تتم داخل المنظمة ياألطراف، ونشاطات المساندة الت

 . الدولية)المنظمات(

تعدها عادة (احتمال التوزيع المسبق لمسودة المعاهدة  •
، وذلك للحصول على آراء الدول )المنظمة الدولية المعنية

 .وتعليقاتها

 .املةاحتمال حصول كل وفد على سلطات تفاوضية ك •

ويحتمــل أن تكــون األعمــال التحضــيرية واالعتبــارات 
 عليها هذه العملية، مشابهة لما ي تنطوياالستراتيجية والتكتيكية الت

 .ي عملية التفاوض الثنائييتم ف

 مؤتمر على نص مشروع يعندما يتفق المشتركون ف
 يالمعاهدة، تتمثل الخطوة التالية باعتماد هذا النص من جميع ممثل

ويتبع .  الحاضرين، أو بواسطة أغلبية أصوات يتفق عليهاالدول
ذلك اثبات الحجية الرسمية للنص باحدى اللغات أو بأكثر من لغة 

لنص المعاهدة يتم عادة بتوقيع  واثبات الحجية الرسمية. واحدة
 يحتوى ي للمؤتمر، الذيأو بتوقيع المحضر الختام(هذا النص 

رط االستشارة، أو بالتوقيع ، أو بالتوقيع بش)على النص المعنى
 يباألحرف األولى، على أن يقوم بذلك ممثلو الدول المشتركون ف

ويجب أن تصدق على التوقيع . المؤتمر والمفوضون بهذه السلطة

 يكون صاحب التوقيع تابعا لها، مثال يبشرط االستشارة، الدولة الت
 .ةبقيام هذه الدولة فيما بعد بالتصديق على المعاهدة المعني

 المعاهدة على أنها لن تدخل حيز النفاذ أو يويجوز النص ف
وثائق التصديق أو القبول أو السريان اال بعد ايداع حد أدنى من 

 كلها وثائق تعبر رسميا عن قبول احدى الدول ي، وهاالعتماد
تشكل طرقا  ووثائق القبول أو االعتماد. للتقيد بالمعاهدة المعنية

 ولكن لم ي المؤتمر الدبلوماسيتركت فيجوز بواسطتها لدولة اش
توقع على المعاهدة سوى باالسم الكامل أو باألحرف األولى، أن 

وفيما يتعلق . تعبر عن موافقتها على أن تحكمها هذه المعاهدة
 لم ي، فهو اعطاء موافقة رسمية من احدى الدول التباالنضمام
 وال يتم . صياغة واعتماد المعاهدة، على أن تتقيد بهايتشترك ف

االنضمام اال اذا كانت المعاهدة تنص على ذلك، أو اذا كانت جميع 
األطراف قد وافقت على أنه يمكن االعراب بهذه الطريقة عن 

 .الموافقة على التقيد بالمعاهدة المعنية

 سواء كانت دولة أو منظمة دولية ،المعاهدةجهة ايداع أما 
اتقها مسؤولية  تأخذ على عي فه، المعاهدةيكما هو مبين ف

 المعاهدة، ي أطراف في هي للدول التياالحتفاظ بسجل رسم
 الدول المشتركة األخرى عندما يتم ايداع طلبات جديدة بالغوا

بشأن الموافقة على التقيد بالمعاهدة، أو عندما تتخذ اجراءات 
 يواذا عقد المؤتمر الدبلوماس . أخرى تقتضى مثل هذا االبالغ

 المعاهدة، تحت رعاية احدى الدول أو احدى  تتم فيه صياغةيالذ
المنظمات الدولية، فيحتمل أن تعين هذه الدولة أو المنظمة الدولية 

 .جهة لاليداع

عندما تقوم احدى الدول بتوقيع معاهدة، أو بالتصديق عليها، 
أو بقبولها أو اعتمادها أو االنضمام اليها، يجوز لهذه الدولة أن 

 يدل على عدم القبول التام للمعاهدة وهو بيان، تحفظتعلن عن 
وينتج عنه تعديل أو تفسير بعض األحكام أو مجرد عدم انطباقها 

ويجوز لمعاهدة أن تمنع التحفظات، أو . على الدولة صاحبة التحفظ
تنص على أنه ال يجوز االدالء اال بتحفظات معينة، كما يجوز 

 التحفظ غير  أال يكونيوينبغ. للمعاهدة أال تنص على أى تحفظات
ويجوز للمعاهدة . متمش مع أهداف المعاهدة ومع الغرض منها

 تحفظ، سواء كان ضمنيا يالمطالبة بأن تقبل األطراف األخرى أ
 .أو صريحا

 وقت بعد ي أيوجميع العمليات سابقة الذكر يمكن أن تحدث ف
ويجوز أيضا للمعاهدة أن تطبق مؤقتا الى . اعتماد نص المعاهدة
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 المعاهدة نفسها أو اذا ي النفاذ اذا كان ذلك مذكورا فأن تدخل حيز
وأحيانا، قد . اتفق األطراف على هذا االجراء بطريقة أخرى

يستغرق دخول معاهدة، أو تعديل معاهدة، حيز النفاذ وقتا طويال 
 .نظرا لصعوبة الحصول على عدد التصديقات المطلوب

ا الى عندما تدخل المعاهدة حيز النفاذ، ترسل نسخة منه
واذا . األمانة العامة لألمم المتحدة لتسجيلها أو حفظها وتسجيلها

 دولة عضو بااليكاو يكانت المعاهدة تتعلق بالطيران وتكون أ
 .طرفا فيها، فيلزم تسجيلها لدى مجلس المنظمة

 عملية التفاوض على معاهدة يوأهم االجراءات األساسية ف
 القائل يبدأ القانون الدولفم.  مراعاة األطراف لما اتفقوا عليهيه

 أن كل معاهدة سارية المفعول ييعن العقد شريعة المتعاقدينبأن 
. تكون ملزمة لألطراف فيها، ويتعين عليهم أن يطبقوها بنية سليمة

 عملية التفاوض على معاهدة أن يويجوز لالجراءات األخرى ف
 المعاهدة وفض النزاعات، يتشمل تفسيرا للمصطلحات الواردة ف

 . تنص عليها المعاهدةيعلى أن يتم كالهما بالوسائل الت

وعندما تكون احدى المعاهدات سارية المفعول، يمكن تغييرها 
يتم عندما يبرم بعض األطراف  فادخال تغيير عليها. بطريقتين

 على متفق عليه بديلبادخال ت يفيما بينهم اتفاقا بهذا الشأن، أ
وتعديل . طراف المعنيين فقطجزء من تطبيق المعاهدة فيما بين األ

يتم بادخال تغيير عليها، يحتمل أن يتفاوض بشأنه جميع  المعاهدة
األطراف أو معظمهم، وال يدخل حيز النفاذ اال عندما يقبله رسميا 

 .عدد متفق عليه من هذه األطراف

 بمقتضاها التحاقها يهناك أساسا طريقتان يمكن لدولة أن تنه
هو اعطاء انذار  فالتنصل من المعاهدة. كطرف باحدى المعاهدات

 ي باالنسحاب من الموافقة على التقيد بالمعاهدة بعد مضيرسم
ويجوز ألحد األطراف أن . فترة تنص عليها المعاهدة نفسها

 مع موافقة جميع األطراف األخرى كنتيجة ينسحب من المعاهدة
أو  بأحد االلتزامات وفقا للمعاهدة، يلواقعة مثل االخالل الماد

 الظروف يكون له تأثير ي فياستحالة الوفاء به، أو لتغيير أساس
 .يعلى الطرف المعن
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هيكل التنظيم متعدد األطراف

للنقل الجوي الدولي على  هيكل التنظيم متعدد األطرافيشتمل 
 :يلي ما

 يشمل عددا كبيرا ومتزايدا من المنظمات يعنصر تنظيم •
الدولية، بما في ذلك المنظمات الدولية الحكومية وغير 
 الحكومية، العالمية واالقليمية وعبر االقليمية، الرسمية

 .وغير الرسمية

عنصر قانوني تتضمنه المعاهدات متعددة األطراف  •
والوثائق المشابهة، وكذلك القرارات والتوصيات ذات 
الصلة الصادرة عن المنظمات الدولية، سواء كانت ملزمة 

 .أو غير ملزمة ألعضاء هذه المنظمات

 القسم األول من هذا الفصل األجزاء األساسية من يبحث
معظم الهيئات التي تنطبق على  لهذا الهيكل، يالعنصر التنظيم

 .الدولية

 على تعاريف المصطلحات العامة ييحتوى القسم الثانو
األساسية التي تستعمل لتحديد العنصر القانوني للتنظيم متعدد 

 .األطراف

  متعددة األطراف الرئيسية الوثائق الثالث يحدد القسم الثالثو
 .لمؤتمر شيكاغو

رابع على قائمة بالعناصر الرئيسية لنظام يحتوى القسم الو
، وكذلك على تحديد ١٩٩٩ واتفاقية مونتريال لعام وارسو
 .لها مختصر

يحدد القسم الخامس وثائق أخرى لقانون الجو تتعلق بالنقل و
 .الجوي

أما القسم األخير، فهو يحدد االتفاقات الرئيسية متعددة 
م جوانب محددة للنقل األطراف المبرمة داخل األقاليم، والتي تنظ

 .الجوي الدولي

 العناصر األساسية
 للمكون التنظيمي

بمعناهـا الـدقيق الـوارد فـي اتفاقيـة           المنظمة الدولية ف  تعر 
 هيئة تتألف من دولتين أو      ي، أ منظمة حكومية دولية  بأنها   - فيينا

فهي تعنـى  ، )المستعمل في الدليل ( الواسعيأكثر، وبمعناها اللغو  
طلع أساسا بنشاطات دولية وتضم أعضاء من أكثر        أية منظمة تض  

، وهـي   المنظمة غير الحكومية  من دولة واحدة، وبذا فهي تشمل       
مثل اتحـاد النـاقلين     (هيئة خاصة ذات نشاطات وعضوية دولية       

 ويمكن أن يكون للمنظمة الدوليـة  .)الجويين التابعين لدول مختلفة 
 :ما يلي

و طابع غير ، أي كتابي، مع ترتيب دستوريطابع رسم •
 .يرسم

 .معايير ومسؤوليات وامتيازات لعضويتها •
 أقل من يأ (ي أو عبر اقليمينطاق عالمي أو اقليم •

 .)العالمي ولكن غير مقتصر على اقليم واحد
 .يكون لها مقر مقر أو ال •
يكون لها مثل هذه  مكاتب أخرى غير المقر أو ال •

 .المكاتب
شأ لمساندة  مني وموظفون يعملون ضمن هيكل تنظيمأمانة •

 .يكون لها مثل هذه األمانة والموظفين المنظمة أو ال

 مثل جمعية عمومية أو ،مهما كانت تسميتها، هيئة عليا •
اجتماع عام ألعضائها تعقد على فترات منتظمة أو في 
موعد متفق عليه وتمثل السلطة النهائية للمنظمة وتحدد 

 .سياساتها وتدير أعمالها
يدير أعمال المنظمة وينفذها ، وهي فريق هيئة ادارية •

 أو ال يكون لها مثل عندما ال تكون الهيئة العليا منعقدة،
 .هذه الهيئة
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هيئات فرعية أو هيئات استشارية على أساس مستديم، أو  •
في  عادة بيانها يهيئات خاصة لخدمة أغراض خاصة، يأت

 في بيان معتمد لألهداف والمهام والقيود يصالحيات، أ
 .ا، أو ال يكون لها مثل هذه الهيئاتوالحدود لعمله

 المصطلحات األساسية
 للعنصر القانوني

 في العنصر القانوني لهيكل التنظيم متعدد يان المصطلح األساس
 : هذه تتميز بما يليمعاهدةوكلمة ". المعاهدة"األطراف هو 

اتفاق دولي "تعرف في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بأنها     •
دولي ومبرم كتابة بين الدول، سواء ورد       خاضع للقانون ال  

هذا االتفاق في وثيقة واحدة أو في اثنتين أو أكثـر مـن             
اتفاقيـة  (". الوثائق المترابطة، وأيا كانت تسميته الخاصة     

 التـي دخلـت حيـز النفـاذ         فيينا لقـانون المعاهـدات    
 ومقبولة على نطاق واسع ولكنها لم تحظ   ٢٧/١/١٩٨٠في

المصادر الرئيسية للقانون الدولي بقبول عالمي وتعتبر من 
 .)الذي ينطبق على المعاهدات بين الدول

 اتفاقية أو قاميثا أو ترتيبا أو اتفاقا أو وثيقةتسمى أحيانا  •
 . أو وثيقة ختامية أو بروتوكوالاعالنا أو عهداأو 

 اتفاق دولي مبرم كتابة يهي بأوسع معنى للمصطلح، أ •
 .الكتب، أو مذكرة تفاهمبين دولتين أو أكثر، وحتى تبادل 

هي بمعنى أدق، ال تعنى اال أكثر االتفاقات اتساما بالطابع  •
 ، وبوجه خاص)غالبا ما تكون متعددة األطراف (يالرسم

 .االتفاقات التي يلزم التصديق عليها
من المحتمل أن يتضمن هيكل المعاهدة متعددة األطراف 

 :يلي ما
اهدة وعلى ديباجة تنص عادة على أسباب ابرام المع •

 .غاياتها وأهدافها
، يتضمن مواد )قد ينقسم الى عدة أبواب(جزء رئيسي  •

تحمل أرقاما متسلسلة، وتنص على تعاريف ومضمون 
 ) حقوق والتزامات معينة متفق عليهايأ (يموضوع

 .وطرائق دخول المعاهدة حيز النفاذ واستمرار العمل بها
ات صلة بها أو وثائق مرفقة بالمعاهدة وذ/مالحق ممكنة و •

 .وتشكل جزءا منها

 يوبينما تكون المعاهدة بأحد أشكالها هي الناتج القرار
 ي، فيحتمل أن يكون الناتج القراريالمقصود لمؤتمر دبلوماس

 :  لمنظمة دولية ما يلييالجتماع رسم

 أو ي الجماعي عن الرأي، وهو االعراب الرسمقرار •
زم يتعلق الرغبة الجماعية لمنظمة دولية، وله طابع مل

تبدأ عادة  (مواد ديباجةعادة بموضوع واحد ويتضمن 
 تشرح خلفية وظروف وأسباب )حيث أن"بالتعبير 

 التي تليها  المنطوق)فقرات(فقرة القرارات التي ترد في 
 . الذي توصل اليه االجتماع)القرارات(وتنص على القرار 

 بدال ي طابع استشاري، وهي تشير الى اجراء ذتوصيةأو  •
 . أثر ملزميأن يكون له أمن 

 . المنظمة الدولية عادةأو قرار بشكل آخر تستعمله •

وتستخدم بعض التعبيرات الالتينية بدون ترجمتها في مختلف 
المعاهدات واالتفاقات الدولية وفي النصوص التنظيمية، ومن 

 :، وهي ليست معرفة في مكان آخرأكثرها شيوعا ما يلي

• a posteriori - باالستناد الى المالحظة أو ي، أي بالتال 
الخبرة، مثل استعراض التقدم المحرز في تنفيذ تدبير 

 .)ex post factoانظر أيضا  ( معينيتنظيم

• a priori - قبل الفحص أو التحليل، يبسبيل االستنتاج، أ 
أو قبل اكتساب خبرة فعلية، وينطبق مثال على قرار يتخذ 

 .شاط المعنىبدون اكتساب خبرة فعلية مسبقة في الن

• ab initio - تعاد يمنذ البداية، كمناقشة موضوع تنظيم 
 .من البداية

• bis -أو مكرر، وتستعمل عند ادخال    تعني حرفيا مرتين
حكم جديد بدون التأثير على الترقيم التالي، مثل المادة 

مكررا التفاقية الطيران المدني الدولي، وقد أضيفت  ٨٣
 .٨٤ والمادة ٨٣بين المادة 

• de facto - في الواقع الفعلي وليس يبحكم الواقع، أ 
، ويمكن تطبيق هذا يبمقتضى اعتراف قانوني أو رسم

التعبير مثال على خط جوي يتاح تشغيله، ولكنه لم يعتمد 
 .بعد بصورة شرعية

• de jure -  بحكم القانون، بمقتضى القانون أو بصورة
 كامل قانونية أو شرعية، وينطبق ذلك مثال على خط جوي

 .الترخيص ومعتمد اعتمادا تاما
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• de minimus – جدا، مثل طفيف لدرجة ال يستحق  طفيف
 .معها اضافته في نص المعاهدة

• ex parte -  ،من أو عن جانب واحد فقط أو لمصلحته
وينطبق هذا التعبير مثال على تقديم احتجاج من جانب 

، أو من جهة ليست طرفا ولكن يواحد بشأن اجراء تنظيم
مها األمر، مثل االحتجاج المقدم من منظمة غير يه

 .حكومية بخصوص التفاوض بشأن احدى المعاهدات

• ex post facto –  بعد حدوث الواقعة، مثل اجراء
استعراض ثنائي للسعة المعروضة والحركة المنقولة على 

 ).a posterioriانظر أيضا (طريق جوي متفق عليه 
• inter alia - بين أشياء أخرى. 

• Mala fide –سوء نية . 

• mutatis mutandis – ما يلزم من تعديل،  ادخالمع 
وينطبق هذا التعبير مثال على تعديل أحكام مادة من ترتيب 

 .متعدد األطراف الستعمالها في مادة ثنائية

• per se – في حد ذاته. 

• prima facie -قبل المزيد من  أو مبدئي ألول وهلة ،
 الحدى المعاهدات باالستناد يالدراسة، مثل التفسير األول

ويمكن فيما بعد تقديم تفسير (الى ما يبدو أنها تنص عليه 
 .)متعارض معه وابطاله بأدلة أخرى مثل سجل التفاوض

• status quo -الوضع الراهن . 

• status quo ante - قبل حدوث واقعة ( الوضع السابق
 ).معينة

• suo moto -بطريقته الخاصة . 

 وثائق مؤتمر شيكاغو

 الـى  ١/١١صدرت عن مـؤتمر شـيكاغو، الـذي عقـد مـن         
 ثالثة اتفاقات رئيسية هامة - ضمن ما صدر عنه - ٧/١٢/١٩٤٤

بالنسبة للتنظيم متعدد األطراف للنقل الجـوي الـدولي، وأهمهـا       
الموقعـة بشـيكاغو    ،  االتفاقية بشأن الطيران المـدني الـدولي      

   شـيكاغو  اتفاقية والمعروفة باسمها المختصر     ٧/١٢/١٩٤٤ في
(Doc 7300)األساس القـانوني الرئيسـي لتنظـيم    ي، والتي ترس 

الطيران المدني العالمي، كما أنها دستور االيكاو وتشتمل على عدة 
 : بما في ذلكمواد تتعلق بالتنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي،

 . المتعلقة بسيادة الدول على الفضاء الجوي١ المادة  •

 .منتظمةال غير التالرح بشأن ٥ المادة  •

 . الجوية المنتظمةدمات بشأن الخ٦ المادة  •

 . بشأن الطيران الداخلي٧ المادة  •

 .بشأن رسوم المطارات والرسوم المماثلة ١٥المادة   •

 .بشأن جنسية وتسجيل الطائرات ٢١الى  ١٧المواد  •

 . بشأن التسهيالت٢٢المادة  •

 .بشأن الجمارك والهجرة ٢٤ و ٢٣ المادتان •

 بقدر ما تتعلقان بالقواعد القياسية ٣٨و  ٣٧  المادتان •
 . بشأن التسهيالتوالتوصيات

 . بشأن غايات وأهداف االيكاو٤٤أجزاء من المادة  •

 .بشأن هيئات التشغيل المشترك ٧٩ الى ٧٧المواد  •

 .بشأن تسجيل االتفاقات ٨٣و  ٨١المادتان  •

 .بشأن التعاريف ذات الصلة بالنقل الجوي ٩٦المادة   •

 بالنسبة الى تنظيم  لهما أهميةعديالن التفاقية شيكاغووهناك ت
التي تسمح بنقل بعض المهام   مكررا٨٣المادة النقل الجوي، وهما 

والواجبات من دولة تسجيل الطائرة الى دولة مشغلها في حالة 
 التي تؤكد  مكررا٣والمادة ايجار أو استئجار أو تبادل الطائرة، 

سلحة ضد الطائرات المدنية أثناء من جديد على حظر استعمال األ
 .طيرانها، وعلى السيادة على الفضاء الجوي

 الهامان بالنسبة الى أما الوثيقتان األخريتان لمؤتمر شيكاغو
 : فهماالتنظيم متعدد األطراف للنقل الجوي الدولي

  )Doc 7500( االتفاق الدولي لعبور الخطوط الجوية •

 ويعرف أيضا ،) (Doc 9587نشرت أيضا في الوثيقةو
، الذي ينص على التبادل متعدد األطراف باتفاق الحريتين

لحقوق عبور الطائرات بدون توقف وحقوق توقف 
 بالنقل بالنسبة للخطوط ةالطائرات ألغراض غير متعلق

 .الجوية المنتظمة فيما بين الدول المتعاقدة

، ويعرف (Doc 9587) واالتفاق الدولي للنقل الجوي •
، الذي أقر خمس حريات حريات الخمسباتفاق الأيضا 
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 الجوية الدولية المنتظمة، ولكنه لم دماتفي الجو للخ
يتضمن أحكاما بشأن المنافسة العادلة أو تنظيم السعة أو 
تنظيم األجور واألسعار، ولقد دخل حيز النفاذ بالنسبة الى 

 .قامت ثمان دول منها بنقضه فيما بعدوتسع عشرة دولة، 

 اقيةنظام وارسو واتف
 ١٩٩٩مونتريال لعام 

يحكم ، وهو مجموعة من وثائق قانون الجو ،نظام وارسوان 
مسؤولية الناقل الجوي بالنسبة للركاب والمرسل اليهم، وهذه 

 :المجموعة تتضمن ما يلي

 وهي اتفاقية سارية المفعول وحدت ١اتفاقية وارسو •
 .القواعد بشأن مستندات النقل ومسؤولية الناقلين الجويين

 المفعول، وقد أعاد فعليا صياغة ي سار٢يبروتوكول الها •
القواعد المتعلقة بمستندات النقل، وحدثها وبسطها، كما أنه 

المنصوص عليه في (ضاعف حد مسؤولية الناقل الجوي 
 . بالنسبة لألشخاص)اتفاقية وارسو

وقد وسعت هذه .  سارية المفعول٣اتفاقية غواداالخارا •
تفاقية وارسو ليشمل الناقل الجوي االتفاقية نطاق تطبيق ا

الفعلي عندما يتعاقد راكب أو شاحن مع مستأجر طائرة أو 
 .مع متعهد لشحن البضائع

 لم يدخل حيز النفاذ بعد ٤بروتوكول مدينة غواتيماال •
 الناقل الجوي للمسؤولية - بين أمور أخرى -وسيخضع 

االصابات واألضرار  الكلية، بغض النظر عن الخطأ، عن
 .ي تلحق باألشخاص، وتلف األمتعة أو ضياعهاالت

 حيز النفاذ  دخل الذي٥)١( رقم يالبروتوكول االضاف •
 بحقوق السحب الخاصة" شرط الذهب"يستعيض عن و
 بنوع من العملة الدولية التي أنشأها صندوق النقد يأ(

الدولي لتكون مكملة الستعمال الذهب والعمالت الصعبة 
، ) عمليات الدفع الدوليةفي تسوية حاالت عدم توازن

وذلك دون زيادة الحدود الفعلية للمسؤولية المنصوص 
اذ أن الذهب لم يعد له ( اتفاقية وارسو األصلية  فيعليها

استعمال كعملة ولم يعد مقياسا موضوعيا ومستقرا للقيمة، 
 .)يمكن االعتماد عليه

  حيز النفاذ دخل الذي٦)٢(البروتوكول االضافي رقم  •
عن شرط الذهب بحقوق السحب الخاصة، دون  ويستعيض

زيادة الحدود الفعلية للمسؤولية المنصوص عليها في 
 .يبروتوكول الها

 الذي لم يدخل بعد حيز ٧)٣(البروتوكول االضافي رقم  •
 وهو أيضا سوف يستعيض عن شرط الذهب بحقوق ،النفاذ

السحب الخاصة، دون زيادة الحدود الفعلية المنصوص 
 .توكول مدينة غواتيماالعليها في برو

وهو .  حيز النفاذ دخل الذي٨)٤(بروتوكول مونتريال رقم  •
يعدل من جديد اتفاقية وارسو المعدلة في الهاي 

 بالنسبة لنقل المواد البريدية والبضائع، وذلك ١٩٥٥ عام
بتبسيط مستندات الشحن وادخال المسؤولية الكلية عن 

ة لهذه المسؤولية البضائع، واالستعاضة عن الوحدة النقدي
بحقوق السحب الخاصة، دون زيادة الحدود الفعلية 

 .)المنصوص عليها في بروتوكول الهاي (للمسؤولية

فهو ليس  ،١٩٦٦ اتفاق مونتريال لعامأما االتفاق المسمى 
اتفاقا دوليا بل مجرد ترتيب بشأن المسؤولية بين الناقلين الجويين 

ة الى الواليات المتحدة الذين ينقلون ركابا على رحالت متجه
األمريكية، أو قادمة منها، أو على رحالت تتوقف في أماكن متفق 

 ١٣/٥/١٩٦٦عليها بالواليات المتحدة، وقد اعتمد هذا االتفاق في 
مجلس الطيران المدني بالواليات المتحدة في ذلك الوقت، وتبع 
 ذلك سحب النقض المقدم من الواليات المتحدة بالنسبة التفاقية
وارسو والذي كان مقررا له أن يدخل حيز النفاذ في 

 - وبمقتضى هذا االتفاق، عدلت األطراف فيه .١٦/٥/١٩٦٦
، )١٩٥٥( تطبيق اتفاقية وارسو المعدلة في الهاي -بحكم الواقع 

وذلك بالنص على حد للمسؤولية بالنسبة لكل راكب في حالة الوفاة 
 بما في ذلك ي دوالر أمريك٧٥ ٠٠٠أو االصابة البدنية، قدره 

 بدون ي دوالر أمريك٥٨ ٠٠٠ وم القانونية، وـاب والرسـاألتع
 .األتعاب والرسوم القانونية

التي دخلت حيز النفاذ في ، ٩١٩٩٩اتفاقية مونتريال لعام 
، تحدث وتوحد وثائق نظام وارسو، وتجب جميع ٤/١١/٢٠٠٣

 وفي حالة .فاقيةوثائق نظام وارسو، بين دولتين طرفين في االت
دولتين لم تنضما الى االتفاقية، فان وثائق نظام وارسو تظل سارية 

وتعزز اتفاقية مونتريال . المفعول، اذا كانت الدولتان طرفين فيها
حقوق أصحاب الدعاوي في القضايا التي تنطوي على وفاة أو 

 .اصابة ركاب أثناء قيامهم بسفر جوي دولي
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 لتبين العالقات بين ١-٢-٣شكل يمكن أيضا االطالع على ال
 واتفاقية االتفاقيات والبروتوكوالت التي يتضمنها نظام وارسو

.  مسؤولية الناقلين الجويين باالضافة الى١٩٩٩مونتريال لعام 
ويمكن كذلك الحصول من االدارة القانونية لاليكاو على مزيد من 

 .واتفاقية مونتريالالمعلومات عن نظام وارسو 

 ون الجو األخرىوثائق قان

تشمل الوثائق األخرى لتنظيم قانون الجو الدولي التي تؤثر على 
 :النقل الجوي الدولي ما يلي

 وتعترف بحقوق مختلفة ، سارية المفعول١٠اتفاقية جنيف •
 .)الملكية، الشراء، الحيازة، الخ(على الطائرات 

 شخص ي وتعطى أل،سارية المفعول ١١اتفاقية روما •
 بأضرار تنتج عن طائرة محلقة أو يصاب على األرض

ء يسقط من تلك الطائرة، الحق في ي شخص أو شيعن أ
 .المطالبة بتعويض عادل

 وتحدد اختصاص دولة ، سارية المفعول١٢اتفاقية طوكيو •
 الجرائم واألفعال التي يتسجيل الطائرة بمحاكمة مرتكب

 بالخطر سالمة الطائرة - أو يحتمل أن تهدد -تهدد 
 . سالمة األشخاص أو الممتلكات التي داخلهاالمحلقة أو

سارية المفعول، ويرجع اليها ظهور  ١٣اتفاقية الهاي •
 األفعال غير يمفهوم االختصاص العالمي بمحاكمة مرتكب

المشروعة لالستيالء على الطائرات أو السيطرة عليها 
وهي تلزم الدول المتعاقدة .  أثناء الطيران)اختطافها(

 . هذه األفعالي مرتكبباتخاذ اجراءات ضد

 سارية المفعول، وهي توسع نطاق ١٤اتفاقية مونتريال •
مفهوم األفعال غير المشروعة بحيث يشمل الجرائم التي 
ترتكب ضد الطائرات في الخدمة ومرافق المالحة الجوية 

 .وضد سالمة الطيران المدني عموما

 ١٥ ١٩٧١البروتوكول المكمل التفاقية مونتريال لعام  •
لمفعول، ويهدف الى قمع أفعال العنف في  ايسار

 بالخطر ،أو يحتمل أن تهددد، المطارات الدولية التي تهد
 .سالمة األشخاص أو سالمة تشغيل تلك المطارات

تمييز المتفجـرات البالسـتيكية بغـرض       االتفاقية بشأن    •
 الى منع األفعال غيـر  هدف وتسارية المفعول، ،  ١٦هافكش

طـائرات باسـتعمال    المشروعة التـي ترتكـب ضـد ال       
 .المتفجرات البالستيكية

 االتفاقات متعددة
 األطراف االقليمية

بالرغم من أن الدول لم تنجح في التوصل الى اتفاق متعدد 
 فقد  لتبادل الحقوق التجارية للنقل الجوي،عالميااألطراف ومقبول 

 بعض االتفاقات والتدابير االقليمية متعددة األطراف بين أبرمت
 وهي ت لتنظيم جوانب محددة من النقل الجوي الدوليالحكوما
 :ي ما يلي حسب الترتيب الزمنتشمل

  للخدماتاالتفاق متعدد األطراف بشأن الحقوق التجارية •
 الذي أبرمته الدول ،الجوية غير المنتظمة في أوروبا

 للطيران المدني وتم توقيعه اللجنة األوروبيةاألعضاء في 
، وقد وضع سياسة مفادها ٣٠/٤/١٩٥٦في باريس بتاريخ 

أن الطائرات المشغلة داخل أوروبا في رحالت تجارية 
 المنتظمة لتلك دماتغير منتظمة ال تلحق ضررا بالخ
 .الدول، يمكن السماح بدخولها بحرية

االتفاق الدولي بشأن اجراء تحديد التعريفات الخاصة  •
 الموقع في باريس بتاريخ ، الجوية المنتظمةبالخدمات

 اللجنة ، والذي وفر للدول األعضاء في١٠/٧/١٩٦٧
 فيما ة للطيران المدني مبادئ واجراءات موحداألوروبية

 .يتعلق بتحديد التعريفات وساند آلية مؤتمر االياتا

 االتفاق متعدد األطراف بشأن الحقوق التجارية المتعلقة •
 الجوية غير المنتظمة التي تربط بين الدول بالخدمات

 الموقع في ، جنوب شرق آسياطة أممراباألعضاء في 
 الجوية  الخدمات، والذي حرر١٣/٣/١٩٧١مانيال بتاريخ 

 .غير المنتظمة من القيود في المنطقة الفرعية

 االتفاق الدولي بشأن اجراء تحديد التعريفات الخاصة •
 الذي أبرمته ، الجوية المنتظمة داخل أوروبابالخدمات

 للطيران المدني ية اللجنة األوروبالدول األعضاء في 
، والذي وفر مبادئ ١٦/٦/١٩٨٧ووقع في باريس بتاريخ 

واجراءات موحدة لتحديد التعريفات وأدخل نظام المناطق 
 .لتنظيم التعريفات
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  الخدماتاالتفاق الدولي بشأن التشارك في السعة على •
 الذي أبرمته الدول ،الجوية المنتظمة داخل أوروبا

 للطيران المدني ووقع في بية اللجنة األورواألعضاء في 
، والذي وفر مبادئ ١٦/٦/١٩٨٧باريس بتاريخ 

 دماتواجراءات موحدة للتشارك في السعة على الخ
الجوية المنتظمة داخل أوروبا وأدخل نظام التقسيم الى 

 .مناطق للتشارك في السعة

اعالن ياموسوكرو بشأن سياسة افريقية جديدة للنقل  •
راء الطيران المدني للدول الجوي، الذي وقع عليه وز

، والذي قام في سبتمبر ١٩٨٨فريقية في اكتوبر األ
 بوضع وتنقيح برنامج لدمج شركات الطيران ١٩٩٤

فريقية والتوجيهات بشأن التعاون في مجال النقل الجوي األ
 .فريقياأبين دول 

 الصادر عن اللجنة المعنية باتفاق ٢٩٧القرار رقم  •
 الموقع عليها في ،اراكاسلتنفيذ وثيقة ككارتاخينا 

نديز ، والتي اعتمدها رؤساء دول معاهدة األ١٩٩١ وماي
 والتي )بوليفيا، كولومبيا، اكوادور، بيرو، فنزويال(الخمس 
للنقل الجوي في هذه " األجواء المفتوحة " اتفاقوضعت

 .المنطقة الفرعية

االتفاق متعدد األطراف بخصوص تشغيل الخدمات الجوية  •
، المعروف على نحو )كاريكوم(الكاريبي داخل جماعة 
اتفاق كاريكوم متعدد األطراف للخدمات شائع باسم 

 من قبل احدى عشرة ٦/٧/١٩٩٦، الذي أبرم في الجوية
 دولة، ١٤دولة من بين الدول األعضاء البالغ عددها 

 .١٩٩٨ودخل االتفاق حيز النفاذ في نوفمبر 

والذي حرر ، ١٧/١٢/١٩٩٦، الموقع في اتفاق فورتاليزا •
الخدمات الجوية داخل االقليم على الطرق الجوية التي 

تشملها اتفاقات ثنائية بين دول الميركسور األربع  ال
 .والدولتين العضوتين المنتسبتين

، اتفاق بانجول للتعجيل بتنفيذ اعالن ياموسوكرو •
ووقعته غانا وغامبيا وغينيا  اتفاق بانجولالمعروف باسم 

، وقد حرر ذلك ١٩٩٧ألخضر في ونيجيريا والرأس ا
 .االتفاق الخدمات الجوية بين كل دولة وأخرى

االتفاق بين رؤساء الطيران المدني في مملكة كمبوديا،  •
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، واتحاد ميانمار، 

وجمهورية فيتنام االشتراكية، القامة تعاون اقليمي 
سم ، الذي يعرف بافي مجال النقـل الجوي فرعي
 من قبل ١٥/١/١٩٩٨ والذي أبرم في ،CLMV اتفاق

كمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وميانمار 
وفيتنام، وأنشأ نظاما اقليميا فرعيا للتعاون بهدف تحرير 

 .النقل الجوي

 دولة عضو في السوق المشتركة ٢١ بين اتفاق كوميسا •
 في ألفريقيا الشرقية والجنوبية، الذي نقل هذه الدول

 من التحرير الكامل لخدمات الشحن في ١٩٩٩ عام
المرحلة األولى من برنامج تحرير الخدمات الجوية الى 

 .المرحلة الثانية من التحرير ليشمل خدمات الركاب

 من اعداد برنامج على مراحل ٢٠٠٠تم االنتهاء في عام  •
لتحرير الخدمات الجوية بين أعضاء الهيئة العربية 

 ويهدف البرنامج الى التحرير الكامل للطيران المدني،
 .٢٠٠٥للخدمات الجوية بين الدول األعضاء بحلول عام 

، االتفاق متعدد األطراف لتحرير النقل الجوي الدولي •
، والذي وقع في اتفاق كوناالمعروف أيضا باسم 

 من قبل بروناي دار السالم، وشيلي، ١/٥/٢٠٠١
ة، وهو اتفاق ونيوزيلندا، وسنغافورة والواليات المتحد

جماعي لألجواء المفتوحة بين األطراف الموقعة عليه، 
ومفتوح النضمام أي من أعضاء اللجنة االقتصادية 

انضم (المحيط الهادئ باالضافة الى الدول األخرى /آلسيا
 ).الى االتفاق بعد ذلك بيرو وساموا

بروتوكول االتفاق متعدد األطراف لتحرير النقل الجوي  •
 من قبل بروناي دار ١/٥/٢٠٠١ع في ، الموقالدولي

السالم، ونيوزيلندا وسنغافورة، وينص على تبادل حقوق 
 ".الحرية السابعة"النقل الداخلي وما يسمى بحقوق 

اتفاق متعدد األطراف لتحرير الخدمات الجوية بين الدول  •
، وأيده في األعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ

في المنتدى، وينص  قادة الدول األعضاء ٢٠٠٣ أغسطس
على التحرير على مراحل للخدمات الجوية بين األطراف 
في االتفاق، وهو مفتوح النضمام الدول األخرى غير 

 .األعضاء
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  الجوي، وحدود مسؤولية الناقل١٩٩٩نظام وارسو، واتفاقية مونتريال لعام   ١-٢-٣الشكل 

 بروتوكول مدينة غواتيماال
 ١٩٧١لعام 

 PF ١ ٥٠٠ ٠٠٠ للراكب الواحد
 PF ٦٢ ٥٠٠ تأخير الراكب

 PF ١٥ ٠٠٠ األمتعة المحمولة باليد
 PF ٢٥٠ )للكيلوغرام(بضائع ال

 

 الهايبروتوكول 
 ١٩٥٥لعام 

 PF ٢٥٠ ٠٠٠ للراكب الواحد
   

 PF ٥ ٠٠٠ األمتعة المحمولة باليد
 PF ٢٥٠ )للكيلوغرام(البضائع 

 

 اتفاقية وارسو
 ١٩٢٩لعام 

 PF ١٢٥ ٠٠٠ للراكب الواحد
   

 PF ٥ ٠٠٠ األمتعة المحمولة باليد
 PF ٢٥٠ )للكيلوغرام(البضائع 

 

 االضافيبروتوكول ال
 ١٩٧٥لعام ) ٤(رقم 

 SDR ١٧ )للكيلوغرام(البضائع 
 
 

 االضافيبروتوكول ال
 ١٩٧٥لعام ) ٣(رقم 
 SDR ١٠٠ ٠٠٠ للراكب الواحد
 SDR ٤ ١٥٠ تأخير الراكب

 SDR ١ ٠٠٠ األمتعة المحمولة باليد
 SDR ١٧ )للكيلوغرام(البضائع 

 

 االضافيبروتوكول ال
 ١٩٧٥لعام ) ٢(رقم 
 SDR ١٦ ٦٠٠ للراكب الواحد

 

 االضافيبروتوكول ال
 ١٩٧٥لعام ) ١(رقم 
 SDR ٨ ٣٠٠ للراكب الواحد

   
 SDR ٣٣٢ األمتعة المحمولة باليد

 SDR ١٧ )للكيلوغرام(البضائع 
 

 اتفاق مونتريال
 ١٩٦٦لعام 

 دوالر أمريكي ٧٥ ٠٠٠ للراكب الواحد
 
 

 اتفاقية غواداالخارا
 ١٩٦١م لعا

مستأجري (أحكام بشأن الناقلين الفعليين 
 )الطائرات أو وكالء متعهدي الشحن

 اتفاقية مونتريال
١٩٩٩ 

نظام المسؤولية ذو المستويين عن الضرر المثبت الذي تبلغ قيمته أو تقل عن 
 وحدة ١٠٠ ٠٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة والذي تتجاوز قيميته ١٠٠ ٠٠٠

 حقوق سحب خاصة

  = ليس اتفاقا دوليا
 بل ترتيب بين 
 الناقلين الجويين

 المفاتيح =تعديل بحكم الواقع  
 PF = فرنكات بوانكاريه

 SDR = حقوق سحب خاصة

 = االبدال  
فيما بين (

 )أطرافها

  =وثيقة سارية المفعول
 لقانون الجو

  =وثيقة غير سارية المفعول
 لقانون الجو

   =          تعديل 
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مالحظات

ل الجوي الدولي، الموقعة  االتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النق      -١
 .١٢/١٠/١٩٢٩في وارسو في 

البروتوكول بتعديل االتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعـد النقـل           -٢
، المبرم  ١٢/١٠/١٩٢٩الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ       

 .(Doc 7632) ٢٨/٩/١٩٥٥في الهاي بتاريخ 

قواعد النقـل  االتفاقية، المكملة التفاقية وارسو، بشأن توحيد بعض         -٣
الجوي الدولي الذي يقوم به شخص غير الناقل المتعاقد، والموقـع         

 .(Doc 8181) ١٨/٩/١٩٦١عليها في غواداالخارا بتاريخ 

البروتوكول بتعديل االتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعـد النقـل           -٤
، ١٢/١٠/١٩٢٩الجوي الدولي، الموقعة فـي وارسـو بتـاريخ          

، الموقع  ٢٨/٩/١٩٥٥برم في الهاي في     والمعدلة بالبروتوكول الم  
 .(Doc 8932) ٨/٣/١٩٧١في مدينة غواتيماال بتاريخ 

 بتعـديل االتفاقيـة الخاصـة       )١(البروتوكول االضـافي رقـم       -٥
بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعـة فـي وارسـو            بتوحيد
 ٢٥/٩/١٩٧٥، الموقع في مونتريال بتاريخ      ١٢/١٠/١٩٢٩ بتاريخ

(Doc 9145). 

 بتعديل االتفاقية الخاصـة بتوحيـد       )٢(البروتوكول االضافي رقم     -٦
بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة فـي وارسـو بتـاريخ            

، والمعدلة بالبرتوكول المبرم في الهـاي بتـاريخ       ١٢/١٠/١٩٢٩
ــاريخ ٢٨/٩/١٩٥٥ ــال بت ــع فــي مونتري  ٢٥/٩/١٩٧٥، الموق

(Doc 9146). 

 بتعديل االتفاقية الخاصـة بتوحيـد       )٣(البروتوكول االضافي رقم     -٧
بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة فـي وارسـو بتـاريخ            

، والمعدلة بالبروتوكول المبرم في الهاي بتـاريخ        ١٢/١٠/١٩٢٩
 وبالبرتوكول المبرم في مدينة غواتيمـاال بتـاريخ         ٢٨/٩/١٩٥٥
ــاريخ  ٨/٣/١٩٧١ ــال بت ــي مونتري ــع ف  ٢٥/٩/١٩٧٥، الموق

(Doc 9147).  

ة الخاصـة بتوحيـد     ـ بتعديل االتفاقي  )٤(برتوكول مونتريال رقم     -٨
بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة فـي وارسـو بتـاريخ            

، والمعدلة بالبرتوكول المبرم فـي الهـاي فـي          ١٢/١٠/١٩٢٩
ــاريخ ٢٨/٩/١٩٥٥ ــال بت ــع فــي مونتري  ٢٥/٩/١٩٧٥، الموق

(Doc 9148). 

نقل الجوي الدولي، المحررة في     اتفاقية بشأن توحيد بعض قواعد ال      -٩
 .(Doc 9740) ٢٨/٥/١٩٩٩مونتريال في 

اتفاقية بشأن االعتراف الدولي بالحقوق في الطائرات، الموقعة في          -١٠
 .(Doc 7620) ١٩/٦/١٩٤٨جنيف في 

االتفاقية بشأن األضرار التي تسببها طائرات أجنبية ألطراف ثالثة          -١١
ــاري  ــا بت ــي روم ــة ف ــى األرض، الموقع  ٧/١٠/١٩٥٢خ عل

(Doc 7364). 

التفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب علـى          ا -١٢
 ١٤/٩/١٩٦٣متن الطـائرات، الموقعـة فـي طوكيـو بتـاريخ        

(Doc 8364). 

اتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات، الموقعة فـي           -١٣
 .Doc 8920)( ،١٦/١٢/١٩٧٠ بتاريخ الهاي

ة قمع األفعال غير المشروعة التي ترتكـب ضـد سـالمة            اتفاقي -١٤
 ٢٣/٩/١٩٧١الطيران المدني، الموقعة فـي مونتريـال بتـاريخ          

(Doc 8966). 

بروتوكول لقمع أفعال العنف غير المشروعة في المطارات التـي           -١٥
تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لالتفاقية بشأن قمع األعمـال   

ب ضد سالمة الطيران المدني، المحررة      غير المشروعة التي ترتك   
 والموقعـة فـي مونتريـال فـي         ٢٣/٩/١٩٧١في مونتريال في    

٢٤/٢/١٩٨٨ (Doc 9518). 

االتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البالستيكية لغرض كشفها، المبرمة   -١٦
 .(Doc 9571) ١/٣/١٩٩١في مونتريال بتاريخ 
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 الرئيسية المتعلقة بعمليةالمسائل 
 التنظيم متعدد األطراف وهيكله

 الرئيسية المتعلقة بعملية التنظيم متعدد األطراف مسائلان ال
 يوهيكله قائمة منذ أجل طويل وتتركز حول ما اذا كان ينبغ

البحث عن اتفاق أو اتفاقات متعددة األطراف لها صفة الدوام 
، وحول طريقة ) أو عبر االقليمييستوى العالمسواء على الم(

تحقيقها لتحل محل االتفاقات الثنائية الخاصة بالنقل الجوي أو 
وهذه القضايا تختلف عن قضايا التدابير التنظيمية (. لتكملتها

 تكون يالمتوافرة في االتحادات االقتصادية االقليمية للدول، الت
كلها وعملياتها  تنظم هييعضويتها محدودة جغرافيا والت

وينص . )نشاطات أخرى باالضافة الى النقل الجوي الداخلية
 الصادر عن الجمعية العمومية ) المفعوليسار(١٩-٣٣ القرار

 الحقوق التجارية الى يمبدأ تعدد األطراف ف"... لاليكاو على أن 
 ."أقصى حد ممكن مازال يمثل هدفا من أهداف المنظمة

لفصل حججا لتأييد أو معارضة  األول من هذا ا القسميقدم
  القسمويستكشف.  للنقل الجوي متعدد األطراف التنظيم الى يالسع
 يمكن استخدامها للتوصل ي عمليات التفاوض المحتملة التيالثان

 الثالث العناصر الهيكلية العامة قسمويحدد ال. الى مثل هذا االتفاق
 األخير قسمش الويناق.  اتفاق من هذا النوعيالتي يحتمل توافرها ف

االتفاق العام لتجارة الخدمات وملحقه الخاص بخدمات النقل 
ي الجوي، وهو محاولة الجراء تنظيم متعدد األطراف خارج أ

 .ي تقليداطار

 مبرر النهج
 متعدد األطراف

ضة للتنظيم متعدد األطراف للنقل عار الحجج المؤيدة والمتركز
قتصادية األعرض  على تكييفه مع الظواهر االالجوي الدولي

 .وكفاءته النسبية بالمقارنة الى النظام الثنائي

 بالتكيف مع الظواهر االقتصادية الحجج التي تنادىتشمل 
 : ما يلياألكثر اتساعا

النقل الجوي صناعة تتسم بتقديم خدمات وتتأثر بشكل ان  •
متزايد بنفس القوى التي تدخل تغييرات على الصناعات 

أي تحويل الشركات (م الخدمات األخرى الخاصة بتقدي
الوطنية الى القطاع الخاص، والسماح بالملكية األجنبية 
للشركات الوطنية، واالتحادات بين الشركات بهدف 

، والتحرير يالوصول الى األسواق على الصعيد العالم
 فالنقل الجوي يظل منظما على حدة ،ومع ذلك. )يالتنظيم

خرى، بشكل وبشكل مختلف عن صناعات الخدمات األ
 .يؤخر نمو صناعة النقل الجوي

ال يتطلب النقل الجوي تنظيما مميزا ألنه لم يعد يعتبر  •
 .نظرا الى تطوره" خاصة"أو " ناشئة"اآلن صناعة 

ان عملية التبادل الثنائي تميل الى خفض الفرص المتاحة  •
الى المستوى الذي يقبله الطرف األقل منافسة واألكثر 

 بشكل متزايد الدارات شركات الطيران تقييدا، ولذا يتبين
الجريئة أن اتفاقات النقل الجوي الثنائية تفرض قيودا ال 

 .يمكن قبولها على نمو صناعة النقل الجوي

المنتفعون بالنقل الجوي والمطارات وشركات الطيران  •
يستحقون التحرير من القيود التي يفرضها التنظيم الثنائي 

 أحيانا أن تعرقل أيضا وهى قيود يمكن(للنقل الجوي 
 .)تطوير السياحة والتجارة

ان أفضل وسيلة لتحقيق هذه الحرية تكمن في اتباع  •
المنهاج متعدد األطراف الذي يمكنه تعظيم المكاسب 
والتعويض عن القيود بشكل أسهل مما يمكن تحقيقه 
بسلسلة من االتفاقات الثنائية، ولذا يزداد االعتراف به 
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هج الثنائي للتحرر من القيود على كوسيلة أفضل من الن
 .نطاق واسع

 المؤيدة التي تركز على الكفاءة النسبية فانها تفيد أما الحجج
 :يلي  ما يمكن أن يحقق التنظيم متعدد األطرافبأن

أنه يقيم بسرعة عالقات نقل جوي جديدة ومتعددة على  •
المستوى الثنائي داخل اطار واحد متعدد األطراف، عند 

 طرف جديد الى الترتيبات متعددة األطراف انضمام كل
دون الحاجة الى التفاوض الثنائي مع كل طرف من 

 .أطراف في االتفاق

أنه ينهى بهذه الطريقة ضياع الوقت واألموال التي  •
تخصص للتفاوض واعادة التفاوض في عدد كبير من 
االتفاقات الجوية الثنائية، وهى عملية تؤثر في نمو نظام 

 .النقل الجوي

أنه يحقق نتائج أكثر موضوعية مما تحققه مفاوضات  •
، ألن )خاصة فيما يتعلق بدخول األسواق(ثنائية عديدة 

نتائج المفاوضات الثنائية يمكنها أن تتأثر بالظروف الذاتية 
الناتجة عن االختالفات بين الطرفين من حيث القدرة على 

 .التفاوض ووسائل المساومة

وط دخول األسواق، وهى أنه يزيل التناقضات في شر •
التناقضات التي تجعل من الصعب اآلن القيام برحالت 
جوية متعددة التوقف على طرق معينة أو أنها تمنع 

 .بها القيام

 بين مختلف الترتيبات التنظيمية يأنه يشجع التوحيد القياس •
حول (التي ترد حاليا في االتفاقات الثنائية للنقل الجوي 

ن الضرائب الجمركية، وأمن أمور مثل االعفاءات م
 .)الخ...الطيران، وصرف وتحويل العمالت 

وتتضمن الحجج المعارضة المتعلقة بالتكيف مع الظواهر 
 :االقتصادية األوسع ما يلي

ان اتفاقات النقل الجوي متعددة األطراف غير الزمة، ألن  •
النهج الثنائي استعمل بنجاح لتحرير خدمات النقل الجوي 

ن الدول الشريكة التي ترغب في تحرير النقل من القيود بي
 .الجوي

ان أنصار تعدد األطراف مخطئون في اعتقادهم بأنه نظرا  •
 مختلف األسواق الثنائية في ظل اتفاق دخوللصعوبة تقييد 

سعيا الى تحقيق التوازن بين المنافع (متعدد األطراف 
 .، فان هذه القيود سيتم استبعادها بالضرورة)مثال

ابرام اتفاق نقل جوي متعدد األطراف ومتساهل اذا تم  •
بحيث ال يتضمن سوى قيود قليلة، فسيكون من األرجح أن 
يحابى هذا االتفاق شركات الطيران الكبرى والراسخة، مع 
تقديم مصالحها على مصالح شركات الطيران التابعة 

التي قد ال تكون مساعدة بما فيه الكفاية (للبلدان النامية 
، وبذا فهو )مرار وجودها على الساحة الدوليةلتأمين است

سيشكل خطرا على استفادة هذه الدول من خدمات النقل 
 .الجوي بشكل مالئم

• l خالف المشاغل التي يثيرها مبدأ تعدد األطراف، فهو
بكل بساطة ال يمكن تحقيقه في المستقبل المنظور لعدم 

 .وجود اتفاق في الرأي على نطاق أوسع

معارضة المتعلقة بالتكيف مع الكفاءة النسبية وتفيد الحجج ال
 :أن النظام متعدد األطراف يتسم بما يلي

القاسم " التوصل الى نتيجة تمثل الىأنه يميل بطبيعته  •
مما قد يقلل من نطاق أي اتفاق " المشترك األصغر

 .وفاعليته

أنه أقل مرونة ألن تغيير اتفاق متعدد األطراف هو أكثر  •
اذ يلزم أن يكون لدى عدة (فاق ثنائي صعوبة من تغيير ات

أطراف البواعث الالزمة الجرائه، وليس لدى طرفين 
 .)فقط

أنه يمنع الدول من تكييف الترتيبات التنظيمية حتى تتالءم  •
 .مع عالقات ثنائية معنية

يقلل من قدرة الدولة على حماية الناقل أو الناقلين الجويين  •
صة على المستوى الوطنيين باستخدام ضوابط ثنائية خا

 .الجزئى

وكذلك يميل مؤيدو استمرار العالقات الثنائية الى القول بأن 
الحركة الجوية نمت بسرعة هائلة في ظل العالقة الثنائية، وأن 
نظام العالقات الثنائية لم يمنع التجديد في مجال التكنولوجيا 

 .اآلليوالتسويق مثل ادخال الطائرة النفاثة ونظم الحجز 
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ضوع االستمرار أو مساندة االستمرار في نوع معين أما مو
 تستلزم تقييم يمن االتفاقات متعددة األطراف للنقل الجوي، فه

مع مراعاة أن ( )وربما حجج أخرى(الحجج المذكورة أعاله 
، على أن ) عند كل من الطرفينيبعضها يتسم بطابع افتراض

 يكون ذلك مصحوبا باستكشاف العمليات متعددة األطراف
 .االحتمالية وكذلك المكونات الهيكلية التي يحتمل وجودها

 عمليات محتملة في السعي
 الى نهج جديد متعدد األطراف

العمليات التقليدية والعمليات األخرى التي يمكن استعمالها تشمل 
 اتفاقات أو ترتيبات جديدة متعددة في محاولة للتوصل الى

 :يلي ا مي لتنظيم النقل الجوي التجاراألطراف

 للتفاوض بشأن اتفاق متعدد ي عالميمؤتمر دبلوماس •
 .األطراف وصياغة هذا االتفاق

وتقوم فيه " ذات وجهات نظر متطابقة"أو مؤتمر لدول  •
األطراف المشتركة بالتفاوض بشأن اتفاق متعدد األطراف 
وصياغته، على أن يكون هذا االتفاق مفتوحا النضمام 

 .دول غير مشتركة في المؤتمر

و تفاوض بين دولة وهيئة اقليمية أو بين هيئة اقليمية أ •
وهيئة اقليمية أخرى، النتاج اتفاق بينهما يكون مفتوحا 

 .النضمام أطراف ثالثة

أو التفاوض بشأن اتفاق متعدد األطراف وشامل للنقل  •
الجوي وصياغته تحت رعاية هيئة غير مسؤولة عن النقل 

 .)ةويحتمل أن تكون معنية بالتجار(الجوي 

تمثل كل من هذه العمليات االحتمالية مشاكل صعبة لم يتم 
 :التغلب عليها حتى اآلن

تتطلب المؤتمرات الدبلوماسية العالمية الناجحة بعض  •
االجماع المسبق في الرأي بخصوص األهداف التي يجب 
البحث عنها وكذلك بخصوص الوسائل التي تمكن من 

 في هذا الميدان  الرأيفاجماعالوصول اليها، وحتى اآلن 
 .ليس واضحا

 " تطابق كاف في وجهات النظر"لم يثبت حتى اآلن وجود  •
من الدول تابعة ألقاليم مختلفة من العالم كبيرا يجمع عددا 

نظرا الى تباين (بغرض البحث عن ابرام اتفاق جديد، 

األوضاع الوطنية وحاجة كل دولة الى أن تعمل لمصلحتها 
ما تكون مشابهة لمصلحة أي الوطنية، وهذه المصلحة قل

 .)دولة أخرى، ان لم يكن ذلك محاال

العملية التي يمكن لهيئة اقليمية أن تضع بمقتضاها موقفا  •
مشتركا للتفاوض، وأن تنفذ كوحدة تفاوضا ثنائيا مع 
طرف ثان، قد تكون عملية يصعب جدا ارساؤها، ويحتمل 
أن تثير مشاغل شرعية فيما بين الدول الصغيرة غير 

لمدعوة، أو بين األطراف غير المشتركين العتقادهم أن ا
 .مصالحهم قد تكون مهددة بالخطر

فريق المفاوضات (قامت هيئة غير معنية بالنقل الجوي  •
بشأن الخدمات الذي يعمل تحت رعاية االتفاقية العامة 

 باستكشاف اتفاق متعدد األطراف وواسع )لتجارة الخدمات
سواق النقل الجوي، ولكنه لم النطاق، ليشمل حقوق اتاحة أ

يحصل اال على مساندة ضئيلة، وذلك يرجع الى حد بعيد 
الى اقتراح مبدأ معاملة الدول األكثر رعاية، وهو مبدأ 

 .)ولكنه ليس تبادليا بالضرورة( يالزام

يمكن تصور وضع بعض التدابير التنظيمية ذات المقدرة 
ة من التحليل التفصيلي االحتمالية على البقاء بواسطة عملية ابتدائي

 العناصر األساسية )على مستوى الخبراء(جدا والقيام بتصميم 
 متعدد األطراف وشامل، على أن تتم هذه العملية يلهيكل تنظيم

على مدى فترة من الزمن أطول من الفترة التي تخصص عادة 
واذا القت مثل هذه التدابير بعض القبول . ألحد المؤتمرات
 أن تؤدى الى اجماع في الرأي قد يكفي لبدء المؤقت، فيمكنها

عملية واحدة أو أكثر من عمليات التفاوض والصياغة 
 .عاله المذكورة

العناصر المحتملة العامة 
متعدد األطراف  التفاق جديد

 بشأن النقل الجوي
 متعدد األطراف أن اتفاق جديديمكن من الناحية النظرية لهيكل 

أي أنه ال :  األطرافمتعددة ليدية في شكل معاهدة تقيكون نظريا
يدخل حيز النفاذ اال اذا أودعت الدول التي فاوضت االتفاق عددا 
سابق التحديد من وثائق التصديق، أو القبول، أو الموافقة، وال 
يمكن تعديله اال بموافقة عدد من األطراف يتفق عليه سابقا، 

مامات ويمكنه أن ينص على عدد محدود من التحفظات ومن االنض
وبالعكس، يمكن أن يكون للهيكل . من جانب الدول األخرى، الخ
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 )بين األطراف الموافقة(صورة غير تقليدية، وأن يدخل حيز النفاذ 
 تصديق أو قبول أو موافقة فقط، وأن تكون له يبعد ايداع وثيقت

المرونة الكافية للتقليل من الحاجة الى ادخال تعديالت الى أقصى 
ى تطبيق التعديالت التي يقبلها كل طرف، حد، وأن ينص عل

وكذلك أن ينص على امكان انضمام الدول األخرى الى االتفاق 
 .الخ...

 من مثل هذا االتفاق هو يوعلى ما يبدو، فالهدف الرئيس
التحرير من القيود، غير أنه قد يكون له أهداف اضافية مثل زيادة 

. لكفاءة التنظيميةاشتراك البلدان النامية وتحقيق قدر أكبر من ا
، أو نحو يويمكن أن يكون االتفاق موجها نحو التحرير الفور

، أو ربما نحو الجمع بين التحرير من القيود يالتحرير التدريج
ويمكن تصميم .  أوفريوبعض جوانب التنظيم المتسم بطابع تقليد

االتفاق مع مراعاة حاجات المنتفعين بالنقل الجوي والعاملين في 
ال، وحاجات المطارات ومجتمعاتها، ومصالح السياحة هذا المج

 .والتجارة، وكذلك مصالح شركات الطيران ومنظميها

أحد األسئلة األساسية بالنسبة لتصميم االتفاق الجديد قد يكون 
معرفة ما اذا كان هذا االتفاق سيحل محل اتفاقات ثنائية موجودة 

تفاق متعدد األطراف واذا كان القصد من اال. بالفعل أم أنه سيكملها
هو تكملة اتفاقات ثنائية، فماذا تكون الطريقة التي سوف يعمل بها 

 .مثل هذا النظام الهجين

يحتمل وجودها في اتفاق متعدد التي ات السمفيما يلي بعض 
 :األطراف

 الجوية المنتظمة وغير المنتظمة  الخدماتأن ينطبق على •
 .بين الطرفين

  الجوية المنتظمة أو الخدماتأن تقتصر تغطيته على •
 . الجوية غير المنتظمة بين الطرفينالخدمات

أن يغطى فقط بعض أنواع الحركة الجوية، سواء في  •
البداية أو في المدى الطويل، أي الركاب فقط أو البضائع 

 .والبريد فقط، أو أن يغطى كليهما

حقوق الطرق الجوية والنقل (أن يتضمن اتاحة األسواق  •
 مع احتمال أن يكون ذلك خاضعا لتفاهم ثنائي )والتشغيل

 أن يتضمن فتح جميع يآخر، ولكن ليس من الضرور
يجوز مثال أن يستثنى المسؤولون عن الصياغة (األسواق 

 يما يطلق عليه الحرية السابعة وكذلك حقوق النقل الداخل
 .)أو أن يحد منها

ومن المحتمل جدا أن يشتمل االتفاق على بعض تدابير  •
ظيمية خاصة يستخدمها أحد األطراف عند اللزوم للرد تن

 .على أفعال تعتبر مخالفة ألهداف وشروط االتفاق

وباالضافة الى أن الهيكل متعدد األطراف الجديد يتطلب 
 ،في سياق متعدد األطراف، الكثير من االجراءات الجديدة للتعبير

ور  بالنسبة لألم)يفترض أنه متحرر(عن نوع ومستوى التنظيم 
وهى أساسا حقوق (الرئيسية ذات األهمية في العالقات الثنائية 

، فقد )دخول األسواق، والسعة والتعريفات، واالعتبارات التجارية
 :يترتب على هذا الهيكل الجديد ما يلي

استعمال أو تكييف اللغة المستخدمة في اتفاق االيكاو  •
ة يرد نص االتفاق في الوثيق(النموذجي للخدمات الجوية 

Doc 9587.( 

استعمال أو تكييف بعض أو العديد من عناصر االتفاقات  •
أو المقترحة ) مثل اتفاق كونا(متعددة األطراف السارية 

مثل االتفاق النموذجي متعدد األطراف لتحرير خدمات (
الشحن الجوي الذي أعدته أمانة منظمة التعاون والتنمية 

 ).(OECD)في الميدان االقتصادي 

  التيمنهجياتالمبادئ وال بعض تحسين،ربما  واستعمال، •
كما هو (ستعمالها في اتفاقات تجارية اتستعمل أو يقترح 

 .) من هذا الفصلي التال القسممشروح في 

 النزاعات، قلما توجد عادة  لتسوية منهجيات جديدة ادخال •
 .في االتفاقات الثنائية للنقل الجوي

دول العاملة  تتطلب موافقة جماعية من الواضافة أحكام •
 .كوحدة اقليمية

 االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات
 وملحقها الخاص بخدمات النقل الجوي

فريق  من اعداد (GATS)االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 
وهو مجموعة من الدول المتعاقدة  (المفاوضات بشأن الخدمات

ة والتجارة أنشأتها منظمة االتفاقية العامة للتعريفات الجمركي
ودخلت االتفاقيـة ) لهذا الغرض خالل جولة أوروغـواي) الغات(

، وتطبق مختلف المبادئ والممارسات ١/١/١٩٩٥حيز النفاذ في 
التجارية على خدمات معنية تشمل، في ملحق، بعض خدمات النقل 
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وحتى كتابة . الجوي، ويمثل ذلك ابتعادا عن األطر التقليدية للتنظيم
 ملحق االتفاقية بشأن خدمات النقل الجويان هذه السطور، ف

يستبعد حقوق النقل، بغض النظر عن شكل منحها، والخدمات 
المتعلقة مباشرة بممارسة حقوق النقل، باستثناء ثالثة من الحقوق 

 :وهي" اللينة"

تعنى أن هذه  ،خدمات تصليح وصيانة الطائرات )١
 عندما  ما يدعى بالصيانة الدورية،ال تتضمن، النشاطات

تمارس على طائرة ما أو جزء من طائرة عندما تسحب 
 .من الخدمة

، الذي يعنى الفرص بيع وتسويق خدمات النقل الجوي )٢
 لبيع وتسويق خدماته في يالتي تمنح للناقل الجوي المعن

النقل الجوي بحرية بما في ذلك جميع جوانب التسويق 
تتضمن  وال مثل دراسة السوق ونشر االعالن والتوزيع،

هذه النشاطات وضع أسعار خدمات النقل الجوي وال 
 .الشروط المطبقة

، وتعنى الخدمات التي تقدمها يخدمات نظم الحجز اآلل )٣
النظم اآللية التي تحتوى على معلومات عن جداول 
مواعيد الناقلين الجويين، وتوفرها، واألجور وقواعد 
 األجور، والتي من خاللها يمكن اجراء الحجز أو

 .اصدار التذاكر

 على أنه ال يمكن اللجوء الى اجراءات ينص الملحق أيضا
فض النزاعات في االتفاقية اال عندما تضطلع األطراف المعنية 
بتعهداتها أو التزاماتها وعندما تستنفد اجراءات فض النزاعات في 

 الملحق أن أي التزام ويؤكد. الترتيبات الثنائية ومتعددة األطراف
عهد محدد يجرى االضطالع به بموجب االتفاقية لن محدد أو ت

ينقص من التزامات أي طرف أو يؤثر عليها بموجب االتفاقيات 
أو متعددة األطراف التي تكون سارية عند دخول االتفاقية  الثنائية

انظر (التي أنشئت بموجبها المنظمة العالمية للتجارة حيز النفاذ 
 يستعرض مجلس تجارة  أيضا أن الملحقيتطلبو. )٧-٣الفصل 

 سنوات على األقل، تطورات قطاع ٥الخدمات دوريا، مرة كل 
النقل الجوي وسريان الملحق بهدف دراسة امكانية تطبيق االتفاقية 

وقد بدأ أول استعراض للملحق في  (.على هذا القطاع
 ).٢٠٠٠ عام

وتحدد االتفاقية ذاتها، التي يعمل ملحق خدمات الجوي في 
، أو أربع طرق مختلفة يمكن توريد وسائل للعرض اطارها، أربع

 :الخدمات من خاللها في األسواق األجنبية من منظور المورد

، أي توريد الخدمة من اقليم طرف ما الى عبر الحدود •
مثل الرحالت الدولية أو المكالمات  (اقليم طرف آخر

وال يتطلب ذلك دخول المورد التابع للطرف ). الهاتفية
قليم الطرف الثاني، بل أن تعبر الخدمة نفسها األول الى ا

 .الحدود الوطنية

، أي توريد خدمة في اقليم أحد االستهالك في الخارج •
 .األطراف الى مستهلك الخدمة في أي طرف آخر

وينطوي ذلك عادة على سفر المستهلك الى الدولة الموردة 
ويعتبر . للخدمة، ألغراض السياحة أو الدراسة مثال

 .ائرة خارج بلدها مثاال آخراصالح الط

، أي توريد خدمة من خالل الوجود الوجود التجاري •
مثل مكتب  (التجاري للمورد األجنبي في اقليم طرف آخر

اصدار التذاكر التابع لشركة طيران، أو شركة تابعة أو 
مكتب فرعي، لتوريد هذه الخدمات كخدمة مصرفية أو 

 ).قانونية

مة من خالل وجود ، أي توريد خدوجود شخص طبيعي •
مثل (مواطنين أو أفراد أجانب في اقليم طرف آخر 

 ).محامي أو طبيب أو مهندس معماري

. تركز االتفاقية العامة لتجارة الخدمات على مبدأ التحرير
 :يوهمبادئ جوهرية بالنسبة للتحرير  ثالثة وهناك

 أي تحديد حجم الحقوق التي تمنح ،دخول األسواق •
 .خالل وسائط العرض األربعةلألطراف األخرى من 

 ي أي معاملة الخدمات األجنبية ومورد،المعاملة الوطنية •
الخدمات األجانب بشكل ال يقل عن المعاملة التي تمنح 

 . الخدمات التابعين ألحد األطرافيللخدمات ومقدم

 أي عدم التمييز وتوفير ،رعايةبال ولى األةمعاملة الدول •
عاية عن تلك التي تمنح معاملة لجميع األطراف ال تقل ر

 .ألي طرف

فدخول األسواق . هم بين تلك المبادئميوجد اختالف 
مبدأين محددين وفقا لالتفاقية العامة والمعاملة الوطنية يعتبران 
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، أي أنهما مبدآن يمكن أن يختار كل طرف بين لتجارة الخدمات
تطبيقهما أو عدم تطبيقهما على أي خدمة معينة أو أي جانب منها 

موجب الشروط والقيود المنصوص عنها بااللتزامات المحددة ب
التزام  األكثر رعاية هو ةوبالعكس فمبدأ معاملة الدول. لتلك الخدمة

، أي التزام ينطبق عام في اطار االتفاقية العامة لتجارة الخدمات
بدون قيد وال شرط على جميع الخدمات، بما فيها الخدمات التي لم 

بالنسبة لها بالتزامات محددة بالنسبة لدخول يرتبط أحد األطراف 
 .األسواق والمعاملة الوطنية

 األكثر ةغير أنه بامكان األطراف استثناء مبدأ معاملة الدول
رعاية بالنسبة لخدمات محددة بادراج تلك الخدمة في قائمة 

لذلك، يستطيع أحد األطراف أن يغير من درجة . االعفاءات
 تسجيل استثناء من مبدأ )١( :لتحريره لخدمة محددة من خال

 تقديم )٢( األكثر رعاية بالنسبة لتلك الخدمة أو ةمعاملة الدول
التزامات محددة لدخول األسواق وللمعاملة الوطنية، بما في ذلك 

وقد ينتج عن ذلك تغيرات في تعهدات مختلف . أي شروط أو قيود
اد أنها األطراف فيما يتعلق بنفس الخدمة، وهذه حالة يدعى النق

دخول بال، أي أن األطراف تتمتع الخدمة بدون مقابلتؤدى الى 
ألسواق بالنسبة لتوريد خدمة محددة في أقاليم األطراف لالحر 

ألسواق لدخول الحر الاألخرى دونما حاجة الى منح نفس درجة 
 فان الذي ، واستجابة الى ذلك.بالنسبة لتلك الخدمة في أسواقها

ن التحرير بالنسبة للخدمات األخرى من ينظر نظرة واسعة يرى أ
جانب أطراف مستفيدة من الخدمة بدون مقابل يعمل على تلطيف 

وكذلك . عدم وجود التحرير لخدمة معينة بالنسبة لبعض األطراف
يعتقد أنه مع الوقت، سينتج عن التحرير المطرد، من خالل 

 ولىالمفاوضات المستقبلية ازالة االعفاءات من معاملة الدول األ
رعاية، والتزامات محددة اضافية بالنسبة لدخول األسواق بال

والمعاملة الوطنية، مما يجعل ظاهرة الخدمة بدون مقابل أقل 
 .تكرارا

تشمل االلتزامات العامة األخرى في االتفاقية العامة لتجارة 
 :الخدمات ما يلي

 لجميع القواعد ي ذلك النشر الفوري ويقتض،الشفافية •
ت الصلة واالرشادات االدارية وجميع واألنظمة ذا

القرارات أو األحكام أو التدابير ذات التطبيق العام التي 
باستثناء بعض المعلومات السرية (تتصل بعمليات االتفاق 

التي قد يؤدى افشاؤها الى اعاقة تنفيذ القانون أو التي 

يكون افشاؤها مضادا للمصلحة العامة، أو قد يؤدى الى 
 .)صالح التجارية المشروعة لمؤسسات معينةاالخالل بالم

 يتحقق ذلك بتحسين حصول ،زيادة اشتراك الدول النامية •
هذه الدول على التكنولوجيا وتحسين قنوات التوزيع 
وشبكات المعلومات، ومن خالل تحرير دخول األسواق 
في القطاعات ووسائط العرض ذات األهمية التصديرية 

 للصعوبة الجسيمة التي لتلك الدول، واقامة االعتبار
 .تواجهها الدول األقل نموا في قبول التزامات تعهدية

 من أن )في ظروف معينة( االتفاق يعدم منع موقع •
يكونوا أطرافا في اتفاقات أخرى أو من أن يدخلوا في 

 . التي تحرر تجارة الخدماتياتفاقات التكامل االقتصاد

بالنسبة ضمان أن جميع التدابير ذات التطبيق العام  •
للتنظيمات الداخلية التي تؤثر على تجارة الخدمات في 
القطاعات أو القطاعات الفرعية حيث يتم التعهد بالتزامات 
محددة، تجرى ادارتها بصورة معقولة وموضوعية وغير 

 .متحيزة

االعتراف باالجازات أو بالشهادات الممنوحة، أو  •
ة أو  أو بالخبرة المكتسبياالعتراف بالتحصيل الدراس

الوفاء بالشروط في دولة ما، بدون تمييز بين الدول من 
حيث تطبيق القواعد القياسية أو المعايير الخاصة بالطرف 

 الخدمات الترخيص أو يالمعنى والمتعلقة بمنح مقدم
 .االجازة أو الشهادة

 الخدمات االحتكارية في يضمان كل طرف المتثال مقدم •
ية ولاللتزامات المحددة اقليمه لمبدأ المعاملة األكثر رعا

 .بشأن اتاحة األسواق والمعاملة الوطنية

عدم فرض قيود على التحويالت والمدفوعات الدولية  •
المتعلقة بمعامالت تجارية جارية تتعلق بالتزامات محددة 
بموجب االتفاقية العامة لتجارة الخدمات، باستثناء القيود 
التي تفرض لمجابهة صعوبات شديدة في ميزان 

وهذه يجب تطبيقها بصورة غير متحيزة على (لمدفوعات ا
 .)جميع األطراف

وأحد اجراءات التفاوض في الخدمات الذي يرد في االتفاقية 
 الخدمات والذي يمكن استعماله في اتفاقية واسعة  للتجارة فيالعامة

متعددة األطراف أو ثنائية وقابلة للتوسع بشأن النقل الجوي، هو 
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الذي بموجبه يضع كل طرف قائمة  طلباتاجراء العروض وال
الخدمات التي يرغب في تحريرها وتلك الخدمات التي ترغب 

 وتقوم األطراف في االتفاقيات .األطراف األخرى في تحريرها
الثنائية ومتعددة األطراف بتعديل قوائمها بالنسبة للعروض وذلك 

 ها من األطرافتلتأمين الحصول على تحرير الخدمات التي طلب
ويعمل توسيع قوائم عروض األطراف األخرى على . األخرى

تخفيض قوائم الطلبات الى أن تصبح األطراف غير مستعدة للقيام 
 .بالمزيد من التغييرات في قائمة طلباتها

في اطار االتفاقية " معاملة الدولة األولى بالرعاية"يظل تطبيق مبدأ 
ضـوعا متشـعبا   العامة للتجارة في الخدمات على حقوق النقل مو 

وبالرغم من وجود بعض التأييد لتوسيع نطاق الملحـق          . وصعبا
الخاص بخدمات النقل الجوي في تلك االتفاقية ليشمل ما يسـمى           

الصـلبة  "باالضافة الى بعـض الحقـوق       " (soft)اللينة  "بالحقوق  
(hard)"            فال يوجد اجماع عالمي على ما اذا كان يجب السير في ،

كما لم يبت حتى اآلن فيمـا اذا  . ة تحقيق ذلك  هذا االتجاه، أو كيفي   
كانت االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات تمثـل خيـارا فعـاال            

 .لتحرير النقل الجوي أم ال
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 ي الدوليمنظمة الطيران المدن
 )ايكاو(

 منظمـة حكوميـة   )ايكـاو (منظمة الطيـران المـدني الـدولي        
، ي الـدول  يأنشـئت بموجـب اتفاقيـة الطيـران المـدن          عالمية
ـ  الموقعة ، للنهـوض   ١٩٤٤ ديسـمبر    ٧بتـاريخ    شـيكاغو  يف
 للطيران المدني الدولي في العالم أجمـع       والمنظم اآلمن بالتطور

(website: www.icao.int) .  وهى وكالة متخصصة تابعة لألمـم
المتحدة، وتضع القواعد القياسية واألنظمة الدولية الضرورية لنقل        
جوي يتصف باألمان واالنتظام والكفاءة واالقتصاد، وتعمل كأداة        

 جميع مجاالت الطيران المدني بـين دولهـا         يالرساء التعاون ف  
 ).٢٠٠٣أغسطس في (ولة  د١٨٨المتعاقدة البالغ عددها 

كما هو الحال بالنسبة لمعظم المنظمات الحكومية، توضع 
وال . السياسة في اجتماعات متعددة الجنسيات من أنواع مختلفة

يتناول هذا الفصل سوى الجوانب المتعلقة بالتنظيم االقتصادي، 
، يويصف القسم األول مختلف هيئات منظمة الطيران المدني الدول

 اجتماعاتها بوضع السياسات، ومنها السياسة المتعلقة يالتي تقوم ف
كما يشرح هذا القسم كيفية تنظيم هذه . بتنظيم النقل الجوي الدولي

 .الهيئات من حيث هيكلها وكيفية قيامها بعملها

يتطلب وضع السياسة في العادة حجما كبيرا من البحوث 
ية بوضع والتحاليل األولية، ودعما من اجتماعات الهيئات المعن

. السياسة، كما يتطلب، بعد ذلك، تنفيذ القرارات المتخذة ومتابعتها
 دائم ي، وهى هيكل تنظيماألمانة العامة لاليكاووتقوم أساسا 

يجرى تعيين أعضائه من الدول المتعاقدة، بالعديد من المهام ذات 
 من هذا الفصل، فهو ي أما القسم التال.الصلة والمتعلقة بالمنظمة

جزاء المعنية بمسائل النقل الجوي الدولي في هذا الهيكل، يصف األ
 .كما يصف نشاطاتها الرئيسية

تنتج السياسة واالرشادات والمعلومات الموجهة الى الدول 
المتعاقدة من نشاطات الهيئات المعنية بوضع السياسة ونشاطات 

ويصف القسم األخير من هذا الفصل ما . األمانة العامة لاليكاو

 الهيئات المعنية بوضع السياسة وعن األمانة العامة، من ينتج عن
 .أمور رئيسية تتعلق بتنظيم النقل الجوي الدولي

 الهيئات المعنية بوضع السياسات

 الجهاز السيادي األعلى للمنظمة، ويدعوها ي هالجمعية العمومية
يمكن للمجلس نفسه، و .المجلس الى االنعقاد مرة كل ثالث سنوات

ى طلب ما ال يقل عن خمس الدول المتعاقدة في أو بناء عل
 وقت الى عقد دورة استثنائية للجمعية يالمنظمة، أن يدعو في أ

 . العمومية

تشترك وفود معتمدة من الدول المتعاقدة في المنظمة في 
ولكل دولة متعاقدة . أعمال الجمعية العمومية في كل مرة تنعقد فيها

ويقوم . ي هيئاتها الفرعيةصوت واحد في الجمعية العمومية وف
األشخاص المعتمدون بتسجيل أنفسهم بصفة مندوب، أو مندوب 
مناوب أو بصفة مستشار، ويعين من كل وفد شخص واحد كرئيس 

ويحق للمراقبين من دول غير متعاقدة ومن منظمات دولية . للوفد
مدعوة االشتراك في المداوالت التي تجرى في الجلسات المفتوحة، 

 وسائل االعالم يكما يحق أيضا لممثل. التصويتبدون حق 
وتقدم الوثائق . والجمهور العام حضور الجلسات المفتوحة

 والصينية المستعملة في أية جمعية عمومية باللغات العربية
كما تقدم الترجمة . سبانية والروسيةواالنجليزية والفرنسية واأل

 .هذه اللغات بالفورية

 العمومية التي تجتمع في يفتتح رئيس المجلس الجمعية
انتخاب الرئيس ونواب الرئيس من بين وفود : جلسات عامة بهدف

الدول المتعاقدة، واعتماد جدول األعمال، وانشاء مختلف اللجان 

http://www.icao.int


 
 3.4 دليل تنظيم النقل الجوي الدولي

3.4-2 

وانتخاب رؤسائها، وانتخاب الدول األعضاء في المجلس، 
واستعراض أعمال اللجان، واعتماد القرارات الخاصة بوضع 

 .الميزانية وبرنامج العمل للسنوات الثالث القادمةالسياسة واعداد 

ها عادة ئ الهيئة الفرعية التي يتم انشاي هاللجنة االقتصادية
في كل دورة عادية للجمعية العمومية لبحث وحل المسائل 

في مجال ) بما فيها المسائل التي تؤثر على التنظيم(االقتصادية 
ادية بدراسة جميع  وتقوم اللجنة االقتص.النقل الجوي الدولي

المسائل التي تحال اليها عادة على أساس ورقات عمل مقدمة من 
الدول المتعاقدة أو المجلس أو األمانة العامة أو من المراقبين 
المعتمدين، وترفع تقاريرا عن أعمالها الى الجلسات العامة للجمعية 

 .العمومية للنظر فيها

ة والمسؤول أمام  الدائم للمنظمي هو الجهاز االدارالمجلس
 دولة متعاقدة تنتخبها الجمعية ٣٦الجمعية العمومية، ويتألف من 
 وينعقد المجلس عادة في ثالث .العمومية لفترة ثالث سنوات

وينتخب المجلس رئيسه لمدة ثالث سنوات وثالثة . دورات سنويا
ويعمل األمين العام لاليكاو أمينا . نواب رئيس لمدة سنة واحدة

ق ألية دولة متعاقدة أن تشترك، بدون تصويت، في ويح. للمجلس
مداوالت المجلس عند النظر في المسائل التي تؤثر بوجه خاص 

 .في مصالحها

يقدم المجلس تقارير سنوية الى الجمعية العمومية، ويقوم 
بتنفيذ تعليمات الجمعية العمومية، ويضطلع بواجباته والتزاماته 

جال النقل الجوي، يقوم المجلس وفي م. حسبما تنص عليه االتفاقية
بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ذات الصلة، ويعتمد السياسة 
العامة بقرارات منه، ويقرر المهام واألولويات الداخلة في برنامج 

 .عمل االيكاو في مجال النقل الجوي

 الهيئة الفرعية الدائمة للمجلس التي ي هلجنة النقل الجوي
 الدول ي وتتكون اللجنة من ممثل.جويتعنى بمسائل النقل ال

األعضاء بالمجلس الذين يعينهم المجلس ويعملون بصفتهم 
ويحدد المجلس واجبات هذه اللجنة والتزاماتها وفقا . الشخصية
. وتنتخب اللجنة رئيسها ونواب رئيسها لمدة سنة واحدة. لالتفاقية

للجنة النقل ويعمل مدير ادارة النقل الجوي في األمانة العامة أمينا 
وغالبا ما يقوم رئيس المجلس واألمين العام بحضور . الجوي

 .اجتماعاتها

تعقد اللجنة كل سنة ثالث مجموعات من االجتماعات خالل 
مرحلة اجتماعات اللجان في كل دورة من دورات المجلس، وتكون 

ويحق ألية . عادة لمدة بضع أسابيع قبل مرحلة اجتماعات المجلس
أن تشترك، بدون تصويت، في مداوالت اللجنة عند دولة متعاقدة 

 .النظر في المسائل التي تؤثر بوجه خاص في مصالحها

وتدرس . يقرر المجلس برنامج عمل اللجنة في كل دورة
اللجنة ورقات العمل وترفع تقارير الى المجلس عن أعمالها حسبما 

ومن حين آلخر، تدرس اللجنة أيضا التغييرات . هو مالئم
رحة في القواعد القياسية الدولية وأساليب العمل الموصى بها المقت

 . من االتفاقية-التسهيالت -في الملحق التاسع 

بما أن اللجنة مسؤولة أمام المجلس، فان دورها يتمثل أساسا 
وتعمل بمثابة محفل الستطالع اآلراء بشأن . في تقديم توصيات

ن خالل السماح بنود يتطلب األمر أن يبت فيها المجلس، وذلك م
بالتبادل الحر لوجهات النظر الشخصية لألعضاء ومن خالل 

 .المناقشات المستفيضة لهذه البنود

الى جانب المؤتمرات واالجتماعات الدبلوماسية لهيئات 
االيكاو المعنية بوضع السياسة في مجال النقل الجوي، تعقد االيكاو 

، ويحق لكل من حين آلخر، اجتماعات عالمية خاصة لنفس الهدف
 .دولة متعاقدة أن تكون ممثلة فيها

 هو اجتماع عالمي خاص يعقد لبحث مؤتمر النقل الجوي
وبينما هو على نفس ( مسائل تنظيمية في مجال النقل الجوي،

مستوى مؤتمر المالحة الجوية غير أنه ال يشابهه من حيث النطاق 
 .)العريض، نظرا ألنه ال يحيط بجميع مسائل النقل الجوي

 هو اجتماع عالمي خاص يعقد بهدف بحث اجتماع الشعبة
مسائل في موضوع محدد في واحد من مجاالت النقل الجوي مثل 

 .االحصاءات أو التسهيالت

يعتمد المجلس عادة جدول األعمال لمؤتمر ما، بينما تعتمد 
ويمكن الجتماع . لجنة النقل الجوي جدول األعمال الجتماع الشعبة

كل ما يراه ضروريا أو مرغوبا فيه من عالمي خاص أن يش
ويقدم رئيس االجتماع . اللجان، واللجان الفرعية ومجموعات العمل

 .العالمي الخاص تقريرا الى المجلس

 هو مجموعة من خبراء مؤهلين يتم تشكيلها فريق الخبراء
على أساس اطار زمني محدد أو على أساس دائم اليجاد حلول 

ات االيكاو القائمة أو أمانتها العامة من لمشاكل خاصة ال تتمكن هيئ
 وتركز مداوالت واستنتاجات فريق .ايجادها بشكل مالئم أو سريع

. يالخبراء على حل المشاكل الفنية، وتكون ذات طابع استشار



اف التنظيم متعدد األطر—  الثالثالباب   
ه)ايكاو( منظمة الطيران المدني الدولي —) ٤-٣(الفصل  3.4  

 

3.4-3 

وعند انشاء فريق الخبراء، تدعى جميع الدول المتعاقدة لترشيح 
 من بين  شخصا٥١ الى ٢١ويتم عادة اختيار من . أعضاء فيه

 .المرشحين لعضوية فريق الخبراء

 يمكن للمجلس أو لجنة النقل الجوي ،في مجال النقل الجوي
لفريق الخبراء كما تم ذلك بالنسبة (القيام بانشاء فريق الخبراء 
 وفريق الخبراء المعنى باقتصاديات ،المعنى باقتصاديات المطارات

تنظيم خدمات خدمات المالحة الجوية، وفريق الخبراء المعنى ب
 .)النقل الجوي

عند انشاء فريق للخبراء، تحدد صالحياته وبرنامج عمله 
حتى يمكن بشكل واضح وموجز، بيان طبيعة ونطاق العمل 

وينتخب فريق الخبراء . هداف المتوخاةالموكل اليه ولتحديد األ
رئيسه ونواب رئيسه لكل اجتماع، ويقوم بتسيير أعماله بلغات 

ويعمل موظف من . معرفتها من المشتركينااليكاو المطلوب 
 رئيس فريق الخبراءمانة العامة أمينا لفريق الخبراء، ويقدم ألا

تقريرا عن كل اجتماع الى لجنة النقل الجوي، التي تنظر عادة في 
التقرير مقترنا بورقة من األمانة العامة بخصوص االجراء 

ي تم المقترح اتخاذه تجاه االستنتاجات أو التوصيات الت
 .اليها التوصل

 فريق له طابع ي همجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة
 أقل، ويعينه األمين العام لتزويد األمانة العامة بالمساعدة يرسم

مجموعة الدراسة مثل (والخبرة الخارجية لتنفيذ مهمة معينة 
 لمساعدة األمانة ١٩٨٧، التي أنشئت في  بنظم الحجز اآلليالمعنية
 وتختلف مجموعة ).قيام بدراسات تتعلق بنظم الحجز اآلليفي ال

ذلك أن وظيفتها :  جوانب الدراسة عن فريق الخبراء في عدة
تقديم المشورة الى األمانة العامة، ويدير مناقشات مجموعة 
الدراسة مسؤول من األمانة العامة، وتعقد الجلسات عادة بلغة 

ل من األمانة العامة المعين تقارير مجموعة واحدة، ويقدم المسؤو
 .الدراسة

 ادارة النقل الجوي

 مسؤولة عن برنامج ،مانة المنظمةأل التابعة ادارة النقل الجوي
المنظمة للنقل الجوي وأمن الطيران، وتقدم الخبرة والمساعدة حول 
مسائل النقل الجوي الى مختلف الهيئات واالجتماعات التابعة 

 :قوم االدارة تحديدا بما يلي وت.لاليكاو

تقديم المساعدة التخصصية التي تطلبها الجمعية العمومية  •
والمجلس ولجنة النقل الجوي، ولجنة التمويل المشترك، 
ولجنة التدخل غير المشروع، والمؤتمرات المتخصصة 
واجتماعات الشعب وأفرقة الخبراء ومجموعات العمل 

 .الجويوالدراسة التي تعقد في مجال النقل 

تسيير وتعديل برامج النقل الجوي والتمويل المشترك،  •
واعداد الدراسات والوثائق وصياغة التوصيات بشان هذه 
البرامج لتنظر فيها، على النحو المالئم، لجنة النقل الجوي 

 .ولجنة التدخل غير المشروع ولجنة التمويل المشترك

 .اعداد موجزات احصائية ومطبوعات احصائية أخرى •

داد وتنقيح األدلة بشأن أمن الطيران، وتنظيم خدمات اع •
النقل الجوي، وتعريفات المطارات وتسهيالت المالحة 
الجوية، وتنبؤات الحركة الجوية، واعداد الوثائق وتقارير 
االجتماعات في مجاالت التنظيم االقتصادي، واالحصاء، 
واألمن، والتسهيالت والتمويل المشترك، واعداد 

 والفصل "عالم الطيران المدني"لسنوية مثل المطبوعات ا
الذي يقدم مسحا عالميا تقرير المجلس السنوي األول من 

 .للطيران المدني الدولي

تخطيط االجتماعات الدورية في مجال النقل الجوي،  •
واعداد جداول أعمالها والوثائق المساندة لها، واعداد 

 والملحق ،التسهيالت  -التعديالت المعتمدة للملحق التاسع 
، تمهيدا الصدارها، وإعداد ونشر األمن  -السابع عشر 

قائمة باالختالفات عن هذين الملحقين التي تبلغها الدول 
المتعاقدة، وتقديم الخبرة والمشورة والمساعدة الى الدول 

 .في تنفيذ هذين الملحقين

تنسيق األنشطة المتعلقة بالبيئة، سواء داخل األمانة أو مع  •
 .الدوليةالمنظمات 

تنسيق عمل منظمات الطيران المدني االقليمية مع برامج  •
االيكاو للنقل الجوي، واالتصال والتعاون مع المنظمات 

 .الدولية واالقليمية بشأن أمور النقل الجوي

وتقدم االدارة أيضا مساندة ومساعدة فنيتين لالدارات األخرى 
متعددة في المنظمة وتسهم في عمل المنظمة في المجاالت ال

التخصصات، مثل الشؤون البيئية، وتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة 
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ويعمل مدير . (CNS/ATM)ادارة الحركة الجوية /واالستطالع
 .ادارة النقل الجوي أمينا للجنة النقل الجوي

، يعمل  لاليكاو بمونترياليالمقر الرئيسباالضافة الى 
قليمية في كل من  للنقل الجوي في المكاتب اال اقليميونمسؤولون

، على تقديم المساعدة يبانكوك، والقاهرة، وداكار، وليما، ونيروب
والخبرة الى الدول المتعاقدة المعتمد لديها كل من هذه المكاتب، 
والى هيئات الطيران المدني االقليمية التي مقارها في كل من 

ويحضر المسؤولون بانتظام االجتماعات والمؤتمرات . داكار وليما
لتي تعالج أمور النقل الجوي، كما يقومون، بزيارات دورية الى ا

الدول المتعاقدة الواقعة في مناطقهم، ويؤمنون االتصال بين مقر 
 .االيكاو وتلك الدول بخصوص المسائل المتعلقة بالنقل الجوي

 السياسات والمواد االرشادية
 والمعلومات الصادرة عن المنظمة

اقدة ببيانات عامة مختلفة بسياساتها تجاه تزود المنظمة الدول المتع
المسائل التنظيمية للنقل الجوي الدولي، كما وضعتها أو أيدتها 
الجمعية العمومية أو المجلس، وكذلك المواد االرشادية والمعلومات 

 .التي تقوم باعدادها هيئات المنظمة أو األمانة العامة

االرشادية السياسة والمواد بعنوان االيكاو تحتوى وثيقة 
على  (Doc 9587)  الجوي الدولي التنظيم االقتصادي للنقلبشأن
والمواد االرشادية الصادرة عن والقرارات  االستنتاجات جميع

 النقل الجوي التي أيدتها الجمعية العمومية أو االيكاو  بشأن
المجلس والموجهة الى الدول، أو التي تؤثر مباشرة في أنشطة 

قل الجوي، ولقرارات الجمعية العمومية الموجهة الدول المتعلقة بالن
 . الى االيكاو والى الدول

تشمل المواد ، (Doc 9626)باالضافة الى الدليل الحالي 
 :ييل  مااألخرىاالرشادية 

سياسات االيكاو بشأن فرض الضرائب في مجال النقل  •
وتحتوي على قرار موحد ، (Doc 8632)الجوي الدولي 

رض الضرائب في مجال النقل صادر عن المجلس عن ف
 .الجوي الدولي، وتعليق مرتبط به

 بشـأن رسـوم     سياسات االيكاو  مثل بيانات من المجلس   •
، (Doc 9082) المطارات ورسوم خدمات المالحة الجوية    

ي يقدم فيها المجلس توصياته واستنتاجاته عـن هـذه      توال
 .المواضيع

ــل • ــاريف مث ــدولي   تع ــوي ال ــط الج ــف الخ تعري
 التي تقدم، الى جانب المالحظـات   (Doc 9587)المنتظم

 ارشادية الى الدول المتعاقدة حـول       احول تطبيقها، مواد  
تفسير وتطبيق أحكام المادتين الخامسة  والسادسـة مـن          

 .االتفاقية

بنود نموذجية مثل البنود عن السعة وتنظيم التعريفات التي  •
 .Doc 9587 ترد في

النقل الجـوي   ملخص التفاقات    مثل المعلوماتملخصات   •
ـ      (Doc 9511) الثنائية  لألحكـام  ي، وهـو دليـل مرجع

الرئيسية لالتفاقات الثنائية القائمة التي أبرمتها أو عـدلتها    
قاعـدة   وتعد حاليا  .تها لدى االيكاو  أودعالدول المتعاقدة و  

بيانات عن االتفاقات الثنائية القائمة وذلك الصدارها فـي         
 .(CD ROM)قرض مضغوط 

 يودليل حول البرنامج االحصائ  الدليل،أدلة مثل هذا •
، وهو دليل البالغ واستخدام (Doc 9060) لاليكاو

ودليل حول احصاءات الطيران المدني الخاصة بااليكاو، 
، الذي يقدم طرق (Doc 8991) تنبؤات الحركة الجوية

التنبؤ ودراسة حاالت معينة للعاملين في التنبؤات الخاصة 
اقتصاديات خدمات المالحة ودليل  بالطيران المدني،

الذي يقدم مواد ارشادية لمساعدة  (Doc 9161) الجوية
ودليل المسؤولين عن ادارة خدمات المالحة الجوية، 

 الذي يقدم االرشادات (Doc 9562) اقتصاديات المطارات
 .للمسؤولين عن ادارة المطارات

 دراسات، مثل الدراسة عن تأجير الطائرات والدراسة عن •
التنظيمية لتخصيص خانات اقالع ووصول اآلثار 

 .(Cir 283)الطائرات في المطارات الدولية 

خطابات للدول، البالغها في الوقت المناسب بالمعلومات  •
عن موضوعات معينة مثل التقارير عن التطورات في 

 .مجال تجارة الخدمات

 مقاالت عن مواضيع تتعلق بتنظيم النقل نشرمن حين آلخر، ت
وهى مجلة شهرية تعطى تقريرا موجزا  ،لة االيكاومجالجوي في 
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عن نشاطات االيكاو وتقدم معلومات اضافية على أهمية بالنسبة 
 .للدول المتعاقدة وبالنسبة لعالم الطيران الدولي

يجرى عادة توزيع كل بند من سياسات االيكاو وموادها 
او االرشادية وتعليماتها في أحد األنواع الثالثة لمطبوعات االيك

 . أو ملخصيوثيقة، أو كتاب دور: وهى

 نوع من المطبوعات المستعمل لمواد ذات يه وثيقة االيكاو
طابع دائم أو ذات أهمية خاصة بالنسبة لجميع الدول المتعاقدة 

 :مثل

القرارات والمقررات والتوصيات التي تعتمدها رسميا  •
الجمعية العمومية أو المجلس، والنصوص التي يوافق 

مجلس ومحاضر جلسات الجمعية العمومية عليها ال
 .والمجلس

بيانات المجلس حول السياسة المتعلقة بموضوعات النقل  •
 .الجوي

تقارير االجتماعات مثل المؤتمرات الدولية واالجتماعات  •
النوعية التي تعقد بناء على دعوة من المجلس أو من لجنة 

 .النقل الجوي

 .لدولياالرشادات والمعلومات عن النقل الجوي ا •

 هو نوع من المطبوعات يستعمل لنشر يكتاب االيكاو الدور
 .معلومات متخصصة تهم الدول المتعاقدة

 من اعداد المنظمة هو نوع من  االيكاوملخص احصاءات
 الموضوع على معلومات كمية يالمطبوعات يستعمل عندما ينطو

 .ملموسة

 ال وهى(  المنظمة الى الدولخطابات باالضافة الى ذلك، فان
تستعمل لنقل معلومات ) تنشر كوثيقة معدة للبيع من وثائق االيكاو

عن مواضيع محددة ذات أهمية آنية وغالبا ما تحتوى على طلب 
 .الرد

وبخالف الهيئات الى جانب توزيع المواد المطبوعة، 
المسؤولة عن وضع السياسات والتي ورد وصفها من قبل، 

 لنشر سياسات االيكاو قليميةدورات االيكاو التدريبية االتستعمل 
 الموظفين في االدارات الوطنية أو البالغفي مجال النقل الجوي 

 بسياسات االيكاو ذات الصلة ،في الوكاالت المستقلة المعنية
 لتبادل المعلومات واآلراء توفر فرصةالمشورة والمعلومات، وو

 .يبشكل غير رسم

جال السياسة في ماالقليمية الدورات التدريبية هناك أيضا 
 التي تركز على المسائل التنظيمية الجارية  للنقل الجويالتنظيمية

في مجال النقل الجوي، بما في ذلك تنظيم النقل الجوي الدولي 
 طراف، فيما يتعلقأل والمتعدد اي والثنائيعلى المستوى الوطن

 والجوانب الخاصة ذات ي التنظيمية والهيكل التنظيمبالعمليات
 النقل ، وملكية مؤسسات دخول األسواقمثل( يظيمالطابع التن

 )الجوي وتقاسم الرموز وتوزيع منتجات شركات الطيران
 .والمسائل المتصلة بالتنظيم االقتصادي والتحرير

 لها أغراض مماثلة ندوات السياسات التنظيمية التي تعقدها االيكاو
ظيمية، ألغراض الدورات التدريبية االقليمية في مجال السياسة التن      

ولكنها أقصر في مدتها وتركـز بدرجـة أكبـر عـن المسـائل              
واالحتياجات التي تهم مجموعة صغيرة من الدول، وخصوصا في      

 .المنطقة الفرعية التي تعقد فيها الندوة
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 المنظمات الحكومية العالمية

 وان لم تكن يهناك أنواع من المنظمات الحكومية العالمية، الت
 تنظيم النقل ي، فقد تؤثر فيمسؤولة أساسا عن أمور الطيران المدن

 معرض ي، سواء مباشرة أو بصورة غير مباشرة، فيالجوي الدول
مات يحتفظ بعالقات ومعظم هذه المنظ. قيامها بمسؤولياتها األوسع
، وخصوصا االيكاو، بصدد الشؤون يمع هيئات الطيران المدن
 هذا الفصل يوتعرف األقسام التالية ف. ذات االهتمام المشترك

أجهزة األمم المتحدة، : يثالثة أنواع من هذه المنظمات وه
والوكاالت المتخصصة داخل أسرة األمم المتحدة، وغير ذلك من 

 .العالميةالمنظمات الحكومية 

 أجهزة األمم المتحدة

.  الواليات المتحدةيمدينة نيويورك ف: مقرها ،األمم المتحدة
، بهدف حفظ ميثاق األمم المتحدة بموجب ١٩٤٥ عام يتأسست ف

السلم واألمن الدوليين، وتطوير العالقات الودية بين األمم وتحقيق 
 .(www.un.org) يالتعاون الدول

 المنظمة، ي الهيئة العليا في ه،لمتحدةالجمعية العامة لألمم ا
 تناقش األمور يوتتألف من جميع أعضائها، وتجتمع كل سنة لك

 بعض الحاالت، أصدرت يوف.  نطاق الميثاقي تدخل فيالت
الجمعية العامة قرارات كان لها تأثير على تنظيم الخطوط الجوية 

 . تطير من مختلف الدول واليهايالدولية الت

يتكون من خمسة أعضاء  ،تابع لألمم المتحدةمجلس األمن ال
 والمملكة المتحدة يالصين وفرنسا واالتحاد الروس(دائمين 

، وعشرة أعضاء غير دائمين، ويتولى )والواليات المتحدة
وعندما يعالج . المسؤولية األساسية عن حفظ السلم واألمن الدوليين

ته يحتمل أن المجلس قضايا النزاع المسلح أو العقوبات، فان قرارا

 أو ي من والى االقليم الوطني الدولي النقل الجويتؤثر مباشرة ف
 .قاليم الوطنية المعنيةاأل

يتألف  ، التابع لألمم المتحدةي واالجتماعيالمجلس االقتصاد
 عضوا من أعضاء األمم المتحدة، وهو ينسق أعمال األمم ٥٤من 

لجان اقليمية ك وهنا. ي واالجتماعي المجالين االقتصاديالمتحدة ف
 أديس أبابا يقائمة فأنشأها المجلس وهي  تابعة لألمم المتحدة

 أفريقيا وآسيا، تتولى يوف.  وبانكوك وجنيف وسنتياغووبيروت
 ي، والتعقود األمم المتحدة للنقل والمواصالت اللجان رعاية هذه

يتألف كل منها من برنامج مدته عشر سنوات والهدف منه تعبئة 
ظمات الحكومية، وأسرة األمم المتحدة، ووكاالت الدعم الدول والمن

 من أجل تطوير النقل ي اطار عمل تعاوني فيالخارج
 واحدا من ي مختلف المناطق، ويعد النقل الجويوالمواصالت ف

 .القطاعات السبعة المعنية

تتألف من خمسة عشر قاضيا ومقرها ، محكمة العدل الدولية
قضائية الرئيسية لألمم المتحدة وتقوم  األداة الي، هولندا، وهيالها

 جميع يوتختص بالنظر ف. يبعملها وفق نظامها األساس
 تحيلها اليها الدول بخصوص ميثاق األمم يالمنازعات القانونية الت

 يوقامت المحكمة بالبت ف. المتحدة والمعاهدات سارية المفعول
بات ، مثل فرض العقوي الدوليأمور ذات صلة بتنظيم النقل الجو

 . حاالت التدخل غير المشروع ضد الطائرات المدنيةيف

يرأسها أمين عام، وتخدم أجهزة األمم ، أمانة األمم المتحدة
ومن بين . المتحدة األخرى، وتدير برامج المنظمة وتنفذ سياساتها

 ي، الت"سلسلة معاهدات األمم المتحدة"مهامها األخرى، اصدار 
دات واالتفاقات المسجلة بما فيها تشكل تجميعا رسميا لجميع المعاه

وكذلك تنسق . اتفاقات الخطوط الجوية المودعة لدى األمم المتحدة
األمانة مع االيكاو وغيرها من وكاالت األمم المتحدة المتخصصة 

 .األمور ذات االهتمام المشترك

http://www.un.org
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 الوكاالت المتخصصة
 التابعة لألمم المتحدة

 تعد الوكالة يالت، ي الدوليبجانب منظمة الطيران المدن
 من وكاالت األمم يالمتخصصة المسؤولة عن الطيران المدن

المتحدة، هناك خمس وكاالت أخرى متخصصة تقوم بنشاط محدود 
 .ي الدوليومعين له صلة بالنقل الجو

. جنيف، سويسرا: ، مقرها(ILO) منظمة العمل الدولية
مل  رفع مستويات العي، وهدفها األساس١٩١٩  عام يوأنشئت ف

وتهتم المنظمة، . ي الزالة الظلم االجتماعي العالم أجمع والسعيف
ضمن أمور أخرى، باآلثار االجتماعية والعمالية للتغييرات 
ي االقتصادية والتنظيمية والتقنية بمجال الطيران المدن

(www.ilo.org). 

جنيف، : ، مقرها(ISO) المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس
 للنهوض بأنشطة التوحيد ١٩٤٧ ام  عيسويسرا، وأنشئت ف

 العالم، بهدف تسهيل التبادل ي واألنشطة ذات الصلة به فيالقياس
 ي مجال النقل الجويوف.  للسلع والخدمات وانماء التعاونيالدول
 اعداد مواصفات ي، تشترك المنظمة، ضمن أمور أخرى، فيالدول

، )أشيراتجوازات السفر والت(موحدة لوثائق السفر المقروءة آليا 
 .(www.iso.ch)  تقوم االيكاو بتطويرهايالت

جنيف، سويسرا، : ، مقره(ITU)  لالتصاالتياالتحاد الدول
 اقامة وتطوير التعاون ي، وهدفه األساس١٨٦٥  عام يوأنشئ ف

بين جميع الدول األعضاء لتحسين كافة أنواع االتصاالت 
وتركز مهام االتحاد المتصلة بالنقل على . واالستعمال الرشيد لها

ادارته لطيف الترددات الالسلكية، وخصوصا الترددات المخصصة 
 .(www.itu.int) لخدمات الطيران

:  مقره،(UNCTAD) مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
 للنهوض بالتجارة الدولية ١٩٦٤  عام يجنيف، سويسرا، وأنشئ ف
ويشكل، ضمن أمور . لدول النامية ومعهاوخصوصا التجارة بين ا

أخرى، محفال لمناقشة مسائل النقل الجوى، وخصوصا المسائل 
 تواجه الدول األقل نموا، والدول النامية غير الساحلية يالت

 .(www.unctad.org) والجزرية

برن، سويسرا، :  مقره،(UPU)ي  العالمياالتحاد البريد
 الشعوب  بيناالتصال  للنهوض بتطوير ١٨٧٤ عام يوأنشئ ف

 يويشارك االتحاد ف. عن طريق التشغيل الفعال للخدمات البريدية
، مثل أسعار النقل، وحمل السلع الخطرة يأمور البريد الجو

بطريق البريد، وتأقلم الخدمات البريدية مع المنافسة المتزايدة من 
شركات البريد الخاص السريع وشركات نقل الطرود السريعة 

 .(www.upu.int) والصغيرة

ومقره واشنطن ، (IBRD)البنك الدولي لالنشاء والتعمير 
 ، البنك الدوليالعاصمة، الواليات المتحدة، وهو جزء من مجموعة

ومهمته تعزيز االقتصادات وتوسيع األسواق لتحسين نوعية 
المعيشة للناس في كل مكان، وخصوصا أكثرهم فقرا، باقراض 

بغية تنفيذ المشاريع التي تتضمن، ضمن األموال للبلدان النامية، 
أمور أخرى، بناء المطارات ومرافق الطيران المدني األخرى أو 

ونشأت فكرة البنك خالل الحرب العالمية الثانية في . تحديثها
اجتماعات عقدت في بريتون وودز، نيوهامشير، الواليات المتحدة، 

الحرب والبنك وساعدت في البداية في اعادة بناء أوروبا بعد هذه 
 .(www.worldbank.org)ال يقدم منحا 

 منظمات حكومية
 عالمية أخرى

ومقرهـا جنيـف،    ،  (WTP-OMC)منظمة التجـارة العالميـة      
 كمنتدى عـالمي للمفاوضـات      ١/١/١٩٩٥سويسرا، أنشئت في    

التجارية متعددة األطراف، لتسهيل تنفيذ وادارة وتشغيل االتفاقات        
 وقد حلت محل الهيئة، التي كان مقرها    .التجارية متعددة األطراف  

أيضا في جنيف، سويسرا، والتي أطلق عليها بصفة غير رسـمية           
 ،(GATT) االتفاقية العامة للتعريفات الجمركيـة والتجـارة      اسم  

وكان هدفها التشجيع على حرية التجارة علـى مسـتوى العـالم            
واسمها مأخوذ من معاهدة تجارية متعددة األطراف، دخلت حيز         (

، واسمها الرسمي ) وما زالت سارية المفعول١٩٤٨النفاذ في يناير 
وبالرغم من كونها مؤقتة، . اللجنة المؤقتة لمنظمة التجارة الدولية

منظمة  وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة باسم        الى حين انشاء  
فقد واصلت العمل باعتبارهـا المنظمـة     ،(ITO)التجارة الدولية   

وقد . الوحيدة حتى انشاء منظمة التجارة العالمية     التجارية العالمية   
 تأسست هذه األخيرة بناء على اتفاق في اطار االعـالن النهـائي         

 للمفاوضات التجاريـة بموجب اتفاقيـة الجات، لجولة أوروغواي
، ١٩٨٦والتي بدأت في بونتاديـل استي، أوروغواي فـي عـام           

السلسـلة  ، وكانت ١٥/٤/١٩٩٤وانتهت في مراكش، المغرب في   

http://www.ilo.org
http://www.iso.ch
http://www.itu.int
http://www.unctad.org
http://www.upu.int
http://www.worldbank.org
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بما في (األولى من المفاوضات التجارية للنظر في تجارة الخدمات 
 .(www.wto.org)باالضافة الى تجارة السلع ) ذلك النقل الجوي

ومقرها مدريد، ، (WTO-OMT)منظمة السياحة العالمية 
، وكلفتها األمم المتحدة بالنهوض ١٩٧٥اسبانيا، أنشئت في عام 

ئدة في هذا المجال، وتعمل كمنتدى  وهي را.بالسياحة وتطويرها
عالمي للمسائل المتعلقة بسياسات السياحة، ومصدرا عمليا 

وتتضمن عضويتها الدول واألقاليم، وممثلي . لالرشادات
الحكومات المحلية، واتحادات السياحة وشركات القطاع الخاص، 
بما في ذلك شركات الطيران، ومجموعات الفنادق ومنظمي 

 .(www.world-tourism.org)ة البرامج السياحي

، (OECD)منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
  لتوفر منتدى لدولها ١٩٦١ومقرها باريس، فرنسا، أنشئت في عام 

األعضاء لمناقشة وتطوير وتحديث السياسات االقتصادية 
وهي تقدم اسهامات في مناقشات السياسة عن . واالجتماعية

الشحن (وفي مجال النقل الجـوي . ة والناشئـةالقضايا الجـاري
، تدور القضايـا الرئيسيــة حول االصالح )الجـوي

 .)(www.oecd.org التنظيمـي وتحرير التجـارة

أمانة اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ 
 ١٩٩٥ومقرها بون، ألمانيا، أنشئت في عام ، )UNFCCCأمانة (

اقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ كأمانة دائمة التف
. وتوفر لدولها األعضاء ترتيبات عملية لدورات هيئات االتفاقية

وهي مرتبطة مؤسسيا باألمم المتحدة وتدار وفقا لقواعد وأنظمة 
األمم المتحدة، غير أن األمانة ليست من وكاالت األمم المتحدة 

 .(www.unfccc.int)المتخصصة 

 

http://www.wto.org
http://www.world-tourism.org
http://www.oecd.org
http://www.unfccc.int
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 يالمنظمات االقليمية الحكومية للطيران المدن

 ،في أفريقيا( يحكومية اقليمية للطيران المدن منظماتثالث  هناك
 ثالثة ويوجد مقرها في.  )ي وأمريكا الالتينية والكاريب،وأوروبا

وتجمع . )داكار وباريس وليما على التوالي( لاليكاو مكاتب اقليمية
عن الطيران المدني، وتسعى الوطنيين ؤولين هذه المنظمات المس

الى ايجاد سياسات ومواقف اقليمية مشتركة تجاه األمور 
 من وثيقة االيكاو  الرابعانظر المرفق(بتنظيم النقل الجوي  المتعلقة

Doc 9587 الذي يلخص السياسات المعتمدة من هذه المنظمات 
ثالث، باالضافة ويرد وصف لهذه المنظمات االقليمية ال. )االقليمية

 والهيئة العربية للطيران الى بعض المنظمات االقليمية الفرعية
 . في األقسام الثالثة التالية من هذا الفصلالمدني

 أفريقيا

وكالة متخصصة  ،(AFCAC) اللجنة األفريقية للطيران المدني
تابعة لمنظمة الوحدة األفريقية، وقد أنشئت في أديس أبابا في 

 الدول األفريقية األعضاء  لجميععضويتها مفتوحة و.١٩٦٩ يناير
في منظمة الوحدة األفريقية وللدول األخرى األعضاء في اللجنة 

 بشرط موافقة منظمة ،االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة
 دولة ٤٣ حاليـا وتضم عضوية اللجنة. الوحدة األفريقية

(www.afcac-cafac.org). 

للتنسيق بين أعضائها وصوال الى تحسين تقدم اللجنة اطارا 
 وتطورها، والتشجيع على فريقيةاستخدام شبكة النقل الجوي األ

تطبيق القواعد والتوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني 
 .)االيكاو(الدولي 

هي الهيئة العليا في تلك  فريقيةالجمعية العمومية للجنة األ
 وات لوضع برنامج العمل المنظمة وهي تجتمع مرة كل ثالث سن

 مكتب اللجنةويتألف . ، والبت في بعض األمور األخرىوالميزانية
يمثلون شمال وشرق ووسط (من الرئيس وخمسة نواب للرئيس 

، وتنتخبهم الجمعية العمومية، )فريقيةوغرب وجنوب القارة األ

ويوجه المكتب برنامج العمل وينسقه بين دورات الجمعية 
 .العمومية

سياسة النقل الجوي العامة للجنة على تكامل شركات تركز 
والعمليات المشتركة وتشكيل .  من خالل االندماجفريقيةالطيران األ

االتحادات بينها، والتبادل المتحرر لحقوق النقل بين الدول 
 .األعضاء، ورسم سياسة خارجية مشتركة

المؤتمر االفريقى وترعى اللجنة األفريقية للطيران المدني 
 أمور  جميع، الذي يتولى التفاوض بشأنتعريفات النقل الجويل

 ومنذ .التعريفات الجوية التي تهم األعضاء وتنسيقها والبت فيها
، والى حين التصديق على االتفاقية المؤسسة لهذا ١٩٨٢عام 

 (AFRAA)  األفريقية النقل الجويالمؤتمر، استخدم اتحاد شركات
 االتفاقية بانشائه، على سبيل يضجهاز مؤتمر التعريفات، الذي تق

التجربة لعقد اجتماعات سنوية يناقش فيها مسؤولون من شركات 
الطيران وينسقون مواقفهم تجاه أنواع مختلفة من مسائل 
التعريفات، وبوجه عام قبل عقد اجتماعات األياتا لتنسيق 

 .التعريفات

 أوروبا

فـي  ، تأسسـت    (ECAC) اللجنة األوروبية للطيـران المـدني     
 بنـاء علـى مبـادرة مـن االيكـاو           ١٩٥٤ستراسبورغ عـام    

 للجنة األوروبية في يويتمثل الغرض األساس  . ياألوروب المجلسو
.  من خالل التنسـيق والتعـاون    يتطوير الطيران المدني األوروب   

) ٢٠٠٣فــي أغســطس ( دولــة ٤١ مــن وتتــألف عضــويتها
(www.ecac-ceac.org). 

العليا في هذه المنظمة وتجتمع هو الهيئة المؤتمر العام للجنة 
كل ثالث سنوات وفي دورات متوسطة للنظر في برنامج العمل 

اجتماعات وتعقد . واتخاذ قرارات أساسية بشأن السياسات العامة

http://www.afcac-cafac.org
http://www.ecac-ceac.org
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تحت رعاية اللجنة بصفة المديرين العامين للطيران المدني 
 - ي أحيانا على أساس غير رسم-متكررة لعقد مشاورات 

وتستخدم اللجنة العديد من فرق ومجموعات . عاجلةلمعالجة أمور 
 التي تنسق أعمال لجنة التنسيقوهناك . العمل ولجان الخبراء

وتشرف .  العاميناللجان الدائمة األربع واجتماعات المديرين 
 .كذلك على األوضاع المالية للجنة

اللجنة األوروبية للطيران المدني قرارات وبيانات تصدر 
 ادخالها في القواعد التنظيمية الوطنية لكل  يمكنيالتسياسة عامة 

مدونة (ومثال ذلك أن المؤتمر اعتمد مجموعة قواعد . دولة عضو
 بهدف ١٩٨٩  في شهر مارس ي بشأن نظم الحجز اآلل)سلوك

وتعمل اللجنة أيضا . تطبيقها بشكل موحد بين الدول األعضاء
با وغيرها من المناطق أو كساحة للمناقشات الجماعية بين أورو

 .الدول، وتعقد اتفاقيات وترتيبات ومذكرات تفاهم دولية

سلطات  هيئةاألوروبية للطيران المدني ويرتبط باللجنة 
، وتتولى ١٩٧٩، التي أنشئت في (JAA) الطيران المشتركة

المسؤولية اقليميا عن السالمة الجوية، بما في ذلك صالحية 
 .ت والصيانةالطائرات، وشؤون العمليا

كومنولـث الـدول     دولة من    ١٢  قامت ،١٩٩١في ديسمبر   
رمينيـا، وأذربيجـان، وبـيالروس، وجورجيـا،        أ يأ (المستقلة

وكازاخستان، وقيرغيزستان، وجمهوريـة مولـدوفا، واالتحـاد        
 )وزبكسـتان أوكرانيا، و أ، وطاجيكستان، وتركمانستان، و   يالروس

 الـدولي  يفاق الحكوماالتفي مينسك، في بيالروس، للتوقيع على    
، الذي تم بموجبه    بشأن الطيران المدني واستخدام المجال الجوي     

لجنة الطيـران   و مجلس الطيران واستخدام المجال الجوي    انشاء  
، وهي هيئة تابعة تتولى مسؤولية تنفيذ االتفاق المشتركة بين الدول

وتنسيق تشكيلة واسعة من أنشطة الطيران المدني تشمل تنظيمات         
 .مة واعداد سياسات النقل الجويالسال

 أمريكا الالتينية والكاريبي

 أنشئت في (LACAC) لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية
المؤتمر الثاني لسلطات الطيران في أمريكا الالتينية في مكسيكو 

دول جميع وعضوية اللجنة مفتوحة ل. ١٩٧٣ في عام يسيت
في (و ومنتسبة  عض دولة٢١ وتضم حاليا. تينمريكاأل

 .)٢٠٠٣ أغسطس

 للجنة في تزويد سلطات الطيران ييتمثل الهدف األساس
المدني في الدول األعضاء باطار مالئم لمناقشة وتطوير التدابير 

 .التعاونية وتنسيق أنشطة الطيران المدني فيما بينها

هي الهيئة العليا للجنة، وتنعقد كل سنتين الجمعية العمومية 
مل اللجنة وهيئاتها الفرعية مثل اللجان لوضع برنامج ع

 .ومجموعات العمل وفرق الخبراء

 من الرئيس وأربعة نواب اللجنة التنفيذية للجنةتتألف 
للرئيس تنتخبهم الجمعية العمومية، وتتولى تلك اللجنة ادارة 

ويساعدها . وتنسيق برنامج العمل الذي تضعه الجمعية العمومية
 في مجال تنظيم النقل -ا في ذلك عدد من مجموعات العمل، بم

،  (GEPTA) مجموعة خبراء سياسات النقل الجوي  -الجوي 
 .(GECOT) ومجموعة خبراء التكاليف والتعريفات

تتألف من  (CAAA) نديزأللجنة سلطات الطيران لمنطقة ا
السلطات الوطنية للطيران المدني في هذه المنطقة الفرعية، 

لخامس لوزراء النقل واالتصاالت وأنشئت بقرار من االجتماع ا
بوليفيا (واألشغال العامة في الدول األعضاء لمعاهدة االنديز 

وهي مسؤولة، ضمن أمور . )وكولومبيا واكوادور وبيرو وفنزويال
التي " لسياسة األجواء المفتوحة"أخرى، عن تأمين االمتثال 

 .امل، وتطبيقها الش١٩٩١اعتمدتها لجنة اتفاقية قرطاجنة في مايو 

، (COCATRAE) لجنة النقل الجوي ألمريكا الوسطى
 تحت رعاية السكرتارية الدائمة للمعاهدة ١٩٩١أنشئت في سبتمبر 

 في أمريكا الوسطى، كهيئة اقليمية يالعامة للتكامل االقتصاد
 .فرعية لشؤون النقل الجوي

 الشرق األوسط

أنشئت في عام ، (ACAC)الهيئة العربية للطيران المدني 
مجلس الطيران  تحت رعاية جامعة الدول العربية وخلفت ١٩٩٥

في ( دولة ١٦وتضم عضويتها . المدني للدول العربية
ومقرها الرباط، المغرب، وعضويتها مفتوحة ). ٢٠٠٣ أغسطس

: وتشمل أهداف الهيئة. الجامعة العربيةلجميع الدول األعضاء في 
 سالمته، وضع خطة لتطوير الطيران المدني العربي وتأمين

والنهوض بالتعاون والتنسيق بين الدول األعضاء في مجال 
الطيران المدني، ووضع القواعد واألنظمة الالزمة لتحقيق تناسق 
الطيران المدني وتأمين نموه وتطوره تلبية الحتياجات الدول 

 .العربية الى نقل جوي يتسم بالسالمة والكفاءة واالنتظام
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 )٧-٣(الفصل 

 وعبر االقليمية المنظمات الحكومية االقليمية
 والمناطق التجارية

باالضافة الى المنظمات الحكومية العالمية، يوجد العديد من 
على  أوومن آن آلخر. المنظمات الحكومية االقليمية وعبر االقليمية

أساس مستمر في حاالت قليلة، يشترك بعض هذه المنظمات في 
 يوهى تفعل ذلك عادة من خالل السع.  الجوي الدوليتنظيم النقل

الى االتفاق العام بين الدول األعضاء حول المناهج الموحدة 
لمعالجة أمور السياسة التي تؤثر في الخدمات الجوية التي تهمها، 

وقد يقوم البعض اآلخر باجراء أو . أو باصدار أوامر أو توجيهات
أن تؤثر في تنظيم النقل رعاية اجراء دراسات يمكن لنتائجها 

وهناك أيضا بعض من هذه المنظمات التي ال . الجوي الدولي
تتعامل مع أمور النقل الجوي، ولكنها يمكن أن تصبح نشطة فيها 

 .أو أن تضع سياسات من شأنها أن تؤثر في تلك الشؤون
والترتيبات يعرف القسم األول من هذا الفصل المنظمات 

 ويحتوي . كل منطقة من مناطق العالمالحكومية االقليمية حسب
القسم على معلومات أكثر تفصيال واشتماال في حالة االتحاد 
األوروبي نظرا لكبر حجمه وتشعبه ودوره المهم في تنظيم النقل 

 .الجوي
ويعرف القسم الثاني المجموعات الرسمية عبر االقليمية 

مية عبر ويعرف القسم الثالث عددا من المجموعات الحكو. للدول
 .االقليمية غير الرسمية

 المنظمات الحكومية االقليمية

 أفريقيا
 (AMU)ي اتحاد المغرب العرب

 .١٩٨٨: تأسس في
الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، موريتانيا، : األعضاء

 .المغرب، تونس

 (CAEU)  ألفريقيا الوسطى ياالتحاد االقتصاد
ي واالقتصادي االتحاد الجمرك باسم ١٩٦٤ : تأسس في

 .(CACEU)ألفريقيا الوسطى 
 . ياوندي، الكاميرون: المقر

الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، : األعضاء
 .الكونغو، غينيا االستوائية، غابون

 (CE) مجلس الوفاق
 .١٩٥٩ : تأسس في

 .ابيدجان، كوت ديفوار: المقر
 .، توغوبنن، بوركينا فاصو، كوت ديفوار، النيجر: األعضاء

 (ECA) اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 .هيئة اقليمية من هيئات األمم المتحدة

 .١٩٥٨ : تأسست في
 .أديس أبابا، اثيوبيا: المقر

 . دولة في المنطقة٥٣ : األعضاء
 /www.uneca.org: الموقع على االنترنت

 ecainfo@uneca.org: البريد االلكتروني

 يقيا لدول وسط أفرياالتحاد االقتصاد
 .١٩٨١: تأسس في

 .ليبرفيل، غابون: المقر
بوروندى، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، : األعضاء

 يتشاد، الكونغو، غينيا االستوائية، غابون، رواندا، ساوتوم
 . جمهورية الكونغو الديمقراطيةوبرنسيبى،

 (CEPGL)   لبلدان البحيرات الكبرىياالتحاد االقتصاد
 .١٩٧٦: تأسس في

 .كيغالى، رواندا: المقر
 .جمهورية الكونغو الديمقراطيةبوروندى، رواندا، : األعضاء

http://www.uneca.org/
mailto:ecainfo@uneca.org
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 (ECOWAS)   لدول غرب أفريقياياالتحاد االقتصاد
 .١٩٧٥ : تأسس في

 .، نيجيريا أبوجا: المقر
 . دولة في المنطقة الفرعية١٦: األعضاء

 /www.ecowas.int: الموقع على االنترنت
 info@ecowasmail.net: البريد االلكتروني

 (IOC) الهندي لجنة المحيط 
 .١٩٨٢: تأسست في

 .، موريشيوس كاتر بورن: المقر
، مدغشقر، )المتحدة (جزر القمر، فرنسا: األعضاء

 .موريشيوس، سيشيل
 www.coi-info.org: الموقع على االنترنت

 coi7@intnet.mu: البريد االلكتروني

 (OAU) األفريقية منظمة الوحدة
 .١٩٦٣ :سست فيتأ

مؤسس مشارك في انشاء اللجنة . أديس أبابا، اثيوبيا: المقر
 (AFCAC) فريقية للطيران المدنىاأل

 . دولة أفريقية٥٤ : األعضاء
 www.oau-oua.org: الموقع على االنترنت

 السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا
 .١٩٩٤: تأسست في
ق وجنوب منطقة التجارة التفضيلية لدول شر: حلت محل

 .١٩٨١التي تأسست في ، (PTA)أفريقيا 
 .لوساكا، زامبيا: المقر

 . دولة عضو في هذه المنطقة الفرعية٢٠: األعضاء
 www.comesa.int: الموقع على االنترنت

 comesa@comesa.int: البريد االلكتروني

 (SADC)ي اتحاد التنمية في الجنوب األفريق
 .١٩٩٢: تأسس في
  يسيق التنمية في الجنوب األفريقمؤتمر تن : حل محل

(SADCC)  ١٩٨٠الذي تأسس في. 
 .غابورون، بوتسوانا: المقر

  جمهورية الكونغو الديمقراطية،أنغوال، بوتسوانا،: األعضاء
جنوب مبيق، ناميبيا، ا موز موريشيوس،،يليسوتو، مالو

سوازيلند، جمهورية تنزانيا المتحدة، زامبيا، أفريقيا، سيشل، 
 .يزمبابو

 www.sadc.int: الموقع على االنترنت
 registry@sadc.int: البريد االلكتروني

 (SATCC)ي فريقلجنة النقل واالتصاالت للجنوب األ
 كلجنة قطاعية متفرعة عن مؤتمر تنسيق ١٩٨٠ :تأسست في

 . ولها نفس عضوية المؤتمريالتنمية في الجنوب األفريق
 .مبيقامابوتو، موز: المقر

 www.satcc.org: النترنتالموقع على ا
 director@satcc.org: البريد االلكتروني

 (CEAO)  لغرب أفريقياياالتحاد االقتصاد
 .١٩١٥: تأسس في
 الذي (CEAO)االتحاد االقتصادي لغربي أفريقيا : حل محل

 .١٩٥٩تأسس في 
 .اواغادوجو، بوركينا فاصو: المقر

بيساو، -اغينيبنن، بوركينا فاصو، كوت ديفوار، : األعضاء
 .، توغو،  النيجر، السنغاليمال

 ئآسيا والمحيط الهاد
 (AFTA)  آسيايمنطقة التجارة الحرة لدول جنوب شرق

  تجاري اقليمي بين الدول األعضاء في رابطة أمماتفاق 
التجمع كما يخضع للبحث حاليا انشاء . جنوب شرق آسيا

ر وهو تجمع اقليمي أكب (EAEC)  آلسيا الشرقيةياالقتصاد
دول االتحاد والصين واليابان وبعض البلدان جميع يضم 

 .اآلسيوية األخرى
 www.aseansec.org: الموقع على االنترنت

 afta@asean.org: البريد االلكتروني

 (APEC) مجلس التعاون االقتصادى آلسيا المحيط الهادئ 
 .١٩٨٩ : تأسس في
الصين، ، شيلي كندا،  بروناي دار السالم،ستراليا،أ: األعضاء

بابوا غينيا نيوزيلندا، المكسيك، اندونيسيا، اليابان، ماليزيا، 
االتحاد الروسي، الفلبين، جمهورية كوريا، الجديدة، بيرو، 

وعضوان من فيتنام، سنغافورة، تايلند، الواليات المتحدة، 
 .، وتايبيه الصينية، وهونغ كونغغير الدول

 www.apecsec.org.sg: الموقع على االنترنت
 info@mail.apecsec.org.sg: البريد االلكتروني

http://www.ecowas.int/
mailto:info@ecowasmail.net
http://www.coi-info.org
mailto:coi7@intnet.mu
http://www.oau-oua.org
http://www.comesa.int
mailto:comesa@comesa.int
http://www.sadc.int
mailto:registry@sadc.int
http://www.satcc.org
mailto:director@satcc.org
http://www.aseansec.org
mailto:afta@asean.org
http://www.apecsec.org.sg
mailto:info@mail.apecsec.org.sg
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 (ASEAN)  جنوب شرق آسيارابطة أمم
 .١٩٦٧ :  فيتتأسس
 .جاكرتا، اندونيسيا: المقر

جمهورية  اندونيسيا،  كمبوديا،، بروناي دار السالم:األعضاء
الفلبين، سنغافورة، ميانمار، ماليزيا، الو الشعبية الديمقراطية، 

 .، فيتنامتايلند
 www.aseansec.org: الموقع على االنترنت

 termsak@aseansec.org: البريد االلكتروني
 (ESCAP) والمحيط الهادئ اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا
 .هيئة اقليمية تابعة لألمم المتحدة

 .١٩٤٧ : تأسست في
 . بانكوك، تايلند: المقر

دولة،  ٣٨ حكومات دول المنطقة البالغ عددها: األعضاء
التابعة ولكن يستبعد منها حكومات بعض دول غرب آسيا 

 .)انظر المجموعات الرسمية عبر االقليمية (ESCWAللجنة 
 www.unescap.org: الموقع على االنترنت

 webmaster@unescap.org: البريد االلكتروني

 جماعة المحيط الهادئ
 .١٩٤٧: تأسست في

لهادئ الجنوبي لجنة المحيط اكانت تعرف من قبل باسم 
(SPC) 
 .نوميا، كاليدونيا الجديدة: المقر

 .اقليم في المنطقة الفرعية/ دولة٢٧: األعضاء
 www.spc.org.nc: الموقع على االنترنت

 spc@spc.int: البريد االلكتروني
 (SAARC) ي للتعاون االقليمي الجنوبياالتحاد اآلسيو
 . ١٩٨٥: تأسس في

 . كتمندو، نيبال: المقر
بنغالديش، بوتان، الهند، ملديف، نيبال، باكستان، : اءاألعض
 .النكا سرى

 www.saarc-sec.org: الموقع على االنترنت
 saarc@saarc-sec.org: البريد االلكتروني

 منتدى المحيط الهادئ الجنوبي
 .١٩٧٢: تأسس في

مكتب الحيط الهادئ الجنوبي للتعاون وكان يعرف باسم 
 (SPEC)االقتصادي 

 .سوفا، فيجي: المقر

 .اقليم في المنطقة الفرعية/ دولة١٦: األعضاء
 www.forumsec.org.fj: الموقع على االنترنت

 info@forumsec.org.fj: البريد االلكتروني

 أوروبا

 (CEI) مبادرة أوروبا الوسطى
 للحوار والتعاون بين ١٩٨٩منتدى حكومي تأسس في 

األوروبي بلدا من أوروبا الشرقية والوسطى والبنك  ١٧
 .لالنشاء والتعمير

 www.ceinet.org: الموقع على االنترنت

 cei-es@cei-es.org: البريد االلكتروني

 (CE)ي وروبالمجلس األ
 . ١٩٤٩ :تأسس في

لعب دورا أساسيا في تأسيس . ستراسبورغ، فرنسا: المقر
الجمعية تعتبر . (ECAC)ي وروبية للطيران المدناللجنة األ

 .الهيئة التشريعية الرئيسية يوروبلس األالبرلمانية للمج
 www.coe.int: الموقع على االنترنت

 webmaster@coe.int: البريد االلكتروني

 (ECE) وروبااللجنة االقتصادية أل
 . هيئة اقليمية تابعة لألمم المتحدة

 . ١٩٤٧ :تأسست في
 . جنيف، سويسرا: المقر

 . دولة في المنطقة٥٥ : األعضاء
 www.unece.org: االنترنتالموقع على 

 infor.ece@unece.org: البريد االلكتروني

 (EEA) وروبيةألالمنطقة االقتصادية ا

 دولـة   ١٥يجمع بـين     اتفاق المنطقة االقتصادية األوروبية   
أعضاء في االتحاد األوروبي والدول الثالث األعضاء فـي         

آيســلندا ( (EFTA)  للتجـارة الحـرة  يـة وروب األالرابطـة 
لخلق سوق واحدة تدار بنفس القواعد      ) اين والنرويج ولختنشت
 لتسهيل االنتقال الحـر للسـلع ورؤوس األمـوال          األساسية

 . وقواعد المنافسةوالخدمات واألشخاص 

http://www.aseansec.org
mailto:termsak@aseansec.org
http://www.unescap.org
mailto:webmaster@unescap.org
http://www.spc.org.nc
mailto:spc@spc.int
http://www.saarc-sec.org
mailto:saarc@saarc-sec.org
http://www.forumsec.org.fj
mailto:info@forumsec.org.fj
http://www.ceinet.org
mailto:cei-es@cei-es.org
http://www.coe.int
mailto:webmaster@coe.int
http://www.unece.org
mailto:infor.ece@unece.org
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 (EU)االتحاد األوروبي 
اطار مؤسسي تعاهدي وفريد من نوعه، يعرف ويدير التعاون 

لبالغ االقتصادي والسياسي بين دوله األوروبية األعضاء وا
 ٢٥ومن المتوقع أن يرتفع عددها ليصبح ( دولة ١٥عددها 

 )٢٠٠٤دولة في عام 

، عندما اقترح ٩/٥/١٩٥٠تعود أصول االتحاد األوروبي الى 
روبرت شومان، وزير خارجية فرنسا، توحيد االنتاج 

وبناء . األوروبي من الفحم والصلب تحت سلطة مشتركة
الجماعة اء انش ١٨/٤/١٩٥١على هذه الفكرة تم في 
 من قبل ست دول (ECSC)األوروبية للفحم والصلب 

بلجيكا، فرنسا، جمهورية ألمانيا االتحادية، ايطاليا، (أوروبية 
. ومنحت جزءا من سلطاتها السيادية) لكسمبورج وهولندا

الجماعة األوروبية للطاقة وقاد نجاح هذه الجماعة الى انشاء 
س الدول  من قبل نف)EURATOM أو EAEC(الذرية 

التي وقعت في معاهدات روما الست، من خالل 
، لمواصلة تطوير الطاقة الذرية لألغراض ٢٥/٣/١٩٥٧

 لدمج (EEC)الجماعة االقتصادية األوروبية السلمية وتطوير 
وأصبحت الجماعات . األسواق الوطنية في سوق واحدة

، الجماعات األوروبية باسم ١٩٦٧الثالث تعرف في عام 
ت التي أدمجت في الجماعة المسيطرة وهي وهي المؤسسا

 بمعاهدة وقعت في (EEC)الجماعة االقتصادية األوروبية 
 وانضمت المملكة المتحدة وآيرلندا والدانمرك .٨/٤/١٩٦٥

، واسبانيا والبرتغال في ١٩٨١، واليونان في ١٩٧٣في 
ومن المتوقع أن . ١٩٩٥، والنمسا وفنلندا والسويد في ١٩٨٦

 .٢٠٠٤اضافية من أوروبا الشرقية في عام تنضم عشر دول 

، التي تعرف أيضا باسم معاهدة االتحاد األوروبيوقد أدخلت 
، ١/١١/١٩٩٣، التي سرى مفعولها في معاهدة ماستريخت

أدخلت تغييرات هامة على المعاهدات التأسيسية وأنشأت 
فقد شكلت المعاهدات التأسيسية  .(EU)االتحاد األوروبي 

، أحد (EC)الجماعة األوروبيةات األوروبية الثالث للجماع
األجزاء الثالثة لالتحاد األوروبي، أما الجزءان اآلخران فهما 

 (CFSP)السياسة المشتركة للشؤون الخارجية واألمن 
، ويعمل األخيران (JHA)وشؤون العدل والشؤون الداخلية 

من خالل التعاون بين الحكومات وليس من خالل مؤسسات 
أفسحت معاهدة ماستريخت المجال أيضا أمام و. الجماعة

، الذي أصدر عملة (EMU)االتحاد االقتصادي والنقدي اتمام 

وأدت المعاهدة أيضا الى انشاء . ١/١/١٩٩٩اليورو في 
 .البنك المركزي األوروبي

ويتولى تشغيل الجماعة األوروبية خمس مؤسسات رئيسية 
 :لكل منها دور محدد

 مفوضا، وتقترح ٢٠تي تتكون من ، الالمفوضية األوروبية
السياسات والتشريعات، وتضمن تنفيذ أحكام المعاهدة 

 قسما ٢٣وقرارات الجماعة ويدعمها جهاز اداري مقسم الى 
والمديريات التي تهتم . (DG)مديريات عامة اداريا يسمى 

 المديرية العامة السابعة بشؤون النقل الجوي أساسا هي
، والمديرية )المنافسة(، والمديرية العامة الرابعة )النقل(

البيئة وحماية المستهلكين والسالمة (العامة الحادية عشرة 
وعادة ما توضع مسودة تشريعات في واحد من . )النووية

هذه المديريات العامة أو أكثر ثم يقدم الى المفوضية 
 اجتماعات وتمثل المفوضية الجماعة األوروبية في. العتماده
 .االيكاو

بعد موافقة المفوضية، تعرض اقتراحات تشريعية على 
وهو هيئة مسؤولة عن وضع ، مجلس االتحاد األوروبي

الذين يتغيروا (القرارات وتتألف من وزراء الدول األعضاء 
، وتمارس ضمن أمور أخرى، )حسب الموضوع  قيد النظر

، وتعقد السلطة التشريعية، وتنسق السياسات االقتصادية
 أما االقتراحات التي يعتمدها المجلس فهي .االتفاقات الدولية

، تسري مباشرة على لوائح من المجلسعادة ما تتخذ شكل 
توجيهات من أو أو الكيانات األخرى، /الدول األعضاء و

، تضع أهدافا الزامية للدول األعضاء تحققها من المجلس
طى فيها  وفي الحاالت التي تع.خالل اصدار اللوائح

المفوضية األوروبية السلطات الضرورية بشأن موضوعات 
تسري لوائح من المفوضية معنية، يجوز لها أن تصدر 

بدون أو الكيانات األخرى /مباشرة على الدول األعضاء و
 .حاجة التباع العملية المذكورة أعاله

، التي (EP)البرلمان األوروبي والمؤسسة الرئيسية الثالثة، 
 عضوا من قبل مواطني ٦٢٦اؤها البالغ عددهم ينتخب أعض

االتحاد األوروبي مباشرة، تمثل المحفل العام لمناقشة المسائل 
ذات األهمية، وتقوم بدور تشريعي ومالي محدود في شراكة 

 .مع المجلس، وتمارس االشراف الديمقراطي على المفوضية

 محكمة العدل وهناك مؤسستان أخريان من هذا النوع وهما 
 قاضيا يساعدهم تسعة ١٥، المؤلفة من (ECJ)ألوروبية ا
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وكالء نيابة عموميين، وتتولى المحكمة تفسير قوانين االتحاد 
، المؤلفة من (ECA)ومحكمة المدققين األوروبية األوروبي، 

 عضوا يشغلون وظائفهم بالتعيين، وتتولى تدقيق ١٥
 .الحسابات المالية لالتحاد األوروبي

اللجنة االقتصادية : ان استشاريتان للمجلسويوجد أيضا هيئت
 شخصا ٢٢٢، التي تضم عضويتها (ECS)واالجتماعية 

يمثلون العمال والمزارعين والمستهلكين والمجموعات 
األخرى، ويعربون عن آرائهم عن المسائل االقتصادية 

، التي تضم عضويتها (COR)ولجنة األقاليم واالجتماعية، 
ثل السلطات المحلية واالقليمية  شخصا هي األخرى، وتم٢٢٢

التي تعبر عن آرائها بشأن السياسات االقليمية والبيئة 
 .والتعليم

 www.europa.eu.int: الموقع على االنترنت

 (EFTA)  للتجارة الحرةيوروبألاالتحاد ا
 . اتفاقية ستوكهولم بموجب ١٩٦٠ : تأسس في

 . جنيف، سويسرا: المقر
يسلندا، لختنشتاين، النرويج، آالنمسا، فنلندا، : األعضاء

 .السويد، سويسرا
 www.efta.int: الموقع على االنترنت

 efta-mailbox@efta.int: البريد االلكتروني
 (NC) مجلس دول الشمال

 . ١٩٥٢ : تأسس في
 . ستوكهولم، السويد: المقر

يسلندا، النرويج، السويد، وثالث آالدانمرك، فنلندا، : األعضاء
 .)جزر آالند، وجزر فارو، وغرينالند( ذاتيا أقاليم مستقلة

 www.norden.org: الموقع على االنترنت
 nordisk-rad@nordisk-rad.dk: البريد االلكتروني

 السوق األوروبية الموحدة
منطقة اقتصادية أوروبية موحدة تؤمن حرية الحركة للسلع 
واألشخاص والخدمات ورؤوس األموال بين الدول األعضاء 

وتستند السوق الموحدة للنقل الجوي . تحاد األوروبيفي اال
واالتحاد األوروبي الى برنامج مرحلي مكون من ثالث 

كانت آخرها مجموعة التدابير التي سرى " حقائب تحريرية"
وقد تقررت فترة انتقالية لمنح حق . ١/١/١٩٩٣مفعولها في 

استعمال الطرق الجوية بين دول المجموعة، وأصبح ذلك 

وتطبق دول المجموعة سياسة بشأن . ١/٤/١٩٩٧في حقيقة 
حق : تحرير النقل الجوي وتشمل أربعة مجاالت رئيسية

دخول األسواق، ومراقبة السعة، وأجور السفر، ومسألة منح 
 .التراخيص لشركات الطيران

 يأمريكا الالتينية والكاريب
 يالحلف اآلند

 . اتفاق قرطاجنة بموجب ١٩٦٩ تأسس في 
 . ، بيروليما: المقر

انظر (. بوليفيا، كولومبيا، اكوادور، بيرو، فنزويال: األعضاء
 الصادر عن لجنة اتفاق قرطاجنة، الذى أنشأ ٢٩٧ القرار

في النقل الجوي للدول األعضاء " األجواء المفتوحة"سياسة 
 .)الدليلهذا  من ٢-٣، الواردة في الفصل يفي الحلف اآلند

 www.comunidadandina.org: الموقع على االنترنت
 contacto@comunidadandina.org: البريد االلكتروني

 (CARICOM)  والسوق المشتركة الكاريبيةياالتحاد الكاريب
 . معاهدة شغوارامس بموجب ١٩٧٣ : تأسس في

 . جورجتاون، غيانا: المقر
انتيغوا وبربودا، جزر البهاما، بربادوس، بليز، : األعضاء

نا، جامايكا، مونتسرات، سان كيتس دومينيكا، غرينادا، غيا
وسورينام، ونيفس، سانت لوسيا، سان فنسنت وغرينادين، 

 .وترينيداد وتوباغو
وجزر وهايتي، جزر فيرجن البريطانية، : أعضاء منتسبون
 .توركس وكايكوس

 www.caricom.org: الموقع على االنترنت
 indrad@caricom.org: البريد االلكتروني

 (CACM) ألمريكا الوسطى السوق المشتركة 
 .١٩٦٠: تأسست في

 .، غواتيمااليغواتيماال سيت: المقر
كوستاريكا، السلفادور، غواتيماال، هندوراس، : األعضاء
وقعت نفس المجموعة اتفاقا اطاريا للتجارة الحرة . نيكاراغوا

 .١٩٩٢ مع المكسيك في عام 

 (ECLAC)  ياللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريب
 .هيئة اقليمية تابعة لألمم المتحدة

 .١٩٨٤ : تأسست في

http://www.europa.eu.int
http://www.efta.int
mailto:efta-mailbox@efta.int
http://www.norden.org
mailto:nordisk-rad@nordisk-rad.dk
http://www.comunidadandina.org
mailto:contacto@comunidadandina.org
http://www.caricom.org
mailto:indrad@caricom.org
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 . سنتياغو، شيلى: المقر
 . دولة في المنطقة٤١ : األعضاء

 www.eclac.org: الموقع على االنترنت
 info@eclac.org: البريد االلكتروني

 (SELA)  ألمريكا الالتينية يالنظام االقتصاد
 . ١٩٧٥ : تأسس في

 . زويالكاراكاس، فن: المقر
 . دولة من أمريكا الالتينية٢٨ : األعضاء

 www.sela.org: الموقع على االنترنت

 difusion@sela.org: البريد االلكتروني

 (LAIA) اتحاد التكامل ألمريكا الالتينية 
 . معاهدة مونتفيديو بموجب ١٩٨٠: تأسس في

 . وروغواىأمونتفيديو، : المقر
لبرازيل، شيلى، كولومبيا، األرجنتين، بوليفيا، ا: األعضاء
، أوروغواي، بيرو، باراغواياكوادور، المكسيك، كوبا، 
 .فنزويال

 www.aladi.org: الموقع على االنترنت
 sgaladi@aladi.org: البريد االلكتروني

 نظام التكامل ألمريكا الوسطى
منظمة دول أمريكا الوسطى  باسم ١٩٥١:  فيتأسس

(OCAS). 
 .لسلفادورسان سلفادور، ا: المقر

كوستاريكا، السلفادور، غواتيماال، هندوراس، : األعضاء
 .نيكاراغوا

 (OECS)  ي الشرقيمنظمة دول الكاريب
 . ١٩٨١ : تأسست في

 . كاستريز، سانت لوسيا: المقر
انتيغوا وبربودا، دومينيكا، غرينادا، أنغييا، : األعضاء

مونتسيرات، سان كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سان فنسنت 
 .وغرينادين، جزر فيرجن البريطانية

 www.oecs.org: الموقع على االنترنت
 oesec@oecs.org: البريد االلكتروني

في أمريكا  ياألمانة الدائمة للمعاهدة العامة للتكامل االقتصاد
 (SIECA) الوسطى 

 .١٩٦٠: تأسست في

 .، غواتيمااليغواتيماال سيت: المقر
لفادور،غواتيماال، هندوراس، بليز، كوستاريكا، الس: األعضاء

 .نيكاراغوا، بنما
 www.sieca.org.gt: الموقع على االنترنت

 (MERCOSUR)  يالسوق المشتركة للرأس الجنوب 
 . معاهدة ميركوسور بموجب ١٩٩٠: تأسس في

 . يوروغواأمونتيفيديو، : المقر
 .يوروغواأ، ياألرجنتين، البرازيل، باراغوا: األعضاء

 .يفيابول: عضو منتسب

 الشرق األوسط
الذي يعرف أيضا ( (GCC) مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 )مجلس التعاون الخليجيباسم 
 .١٩٨١: تأسس في

 . الرياض، المملكة العربية السعودية: المقر
مان، الكويت، قطر، المملكة العربية البحرين، ع: األعضاء

 .السعودية، االمارات العربية المتحدة
 .www.gcc-sg.org: لى االنترنتالموقع ع

 أمريكا الشمالية

 (NAFTA)اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية 
 .١٩٩٤: تأسست في
 .كندا، والمكسيك، والواليات المتحدة: األعضاء

 www.nafta-sec-alena.org: الموقع على االنترنت
 webmaster@nafta-sec-alena.org: البريد االلكتروني

 ر اقليمية رسميةمجموعات عب

 (ACP Group)ئ  والمحيط الهاديمجموعة دول أفريقيا والكاريب
 . ياتفاقية لوم بموجب ١٩٧٥ : تأسست في

 . بروكسل، بلجيكا: المقر
 دولة نامية تتعامل من خالل هذه المجموعة ٧٨: األعضاء

 .يوروبمع االتحاد األ
 www.acpsec.org: الموقع على االنترنت

 info@acpsec.org: ونيالبريد االلكتر

http://www.eclac.org
mailto:info@eclac.org
http://www.sela.org
mailto:difusion@sela.org
http://www.aladi.org
mailto:sgaladi@aladi.org
http://www.oecs.org
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http://www.gcc-sg.org
http://www.nafta-sec-alena.org
mailto:webmaster@nafta-sec-alena.org
http://www.acpsec.org
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 (ACM)السوق العربية المشتركة 
 . ١٩٦٤  في تتأسس
 . عمان، األردن: المقر

مصر، العراق، األردن، الجماهيرية العربية : األعضاء
 .الليبية، موريتانيا، الجمهورية العربية السورية، اليمن

 (ESCWA) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
 . عة لألمم المتحدةهيئة اقليمية تاب

 . ١٩٧٣ : تأسست في
  . بيروت، لبنان: المقر

البحرين، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، : األعضاء
عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، الجمهورية 

 .العربية السورية، االمارات العربية المتحدة، اليمن
 www.escwa.org.lb: الموقع على االنترنت

 webmaster-escwa@un.org: البريد االلكتروني

 (ECO)ي منظمة التعاون االقتصاد
 . زميرأمعاهدة  بموجب ١٩٨٤ : تأسست في

 . طهران، جمهورية ايران االسالمية: المقر
جمهورية ايران االسالمية، باكسـتان،     : األعضاء األصليون 

فغانسـتان،  أ لتشـمل    ١٩٩٢ وامتدت العضوية فـي   . تركيا
ــأ ــتان،  ذربيج ــتان، طاجيكس ــتان، قيرغيزس ان، كازاخس

 .وزبكستانأتركمانستان، 
 www.ecosecretariat.org: الموقع على االنترنت

 registry@ecosecretariat.org: البريد االلكتروني

 (LAS) جامعة الدول العربية
 . ١٩٤٥ : تأسست في

 . القاهرة، مصر: المقر
 نقل العربمجلس وزراء ال.  دولة عربية٢٢  :األعضاء

 .ييعالج أمور الطيران المدن
 www.leagueofarabstates.org: الموقع على االنترنت

 (OAS) منظمة الدول األمريكية 
االتحاد الدولي للجمهوريات  تحت اسم ١٨٩٠: تأسست في
، ثم ١٩١٠ في االتحاد األمريكي الذي أصبح األمريكية،

 . ١٩٤٨منظمة الدول األمريكية في 
 . طن العاصمة، الواليات المتحدةواشن: المقر

 أمريكا الشمالية والجنوبيية  دولة في٣٥ :األعضاء
 .والكاريبي

 www.oas.org: الموقع على االنترنت

 svillagran@oas.org: البريد االلكتروني

 مجموعات عبر اقليمية غير رسمية 

 (G-8)   الثمانيمجموعة 
 وعة السبعمجم، وكانت مجموعة الدول الصناعية الرئيسية

(G-7)في السابق الى حين انضمام االتحاد الروسي  . 
 االتحاد لمانيا، ايطاليا، اليابان،أكندا، فرنسا، : األعضاء
 . المملكة المتحدة، الواليات المتحدةالروسي،

 (G-77) ن ومجموعة السبع والسبع
مجموعة دول نامية أنشئت لترويج آرائها حول التجارة 

 .  االنكتادالدولية والتنمية في
 .)تأسست أصال بسبعة وسبعين دولة( دولة ١٣٣ : األعضاء

 www.g77.org: الموقع على االنترنت
 g77off@unmail.org: البريد االلكتروني

  باريسيناد
 يتعاون فيه مسؤولو الحكومات الدائنة بشأن سياسات  منتدى

ويحتمل أن يختلف تشكيل .  واعفائهاتحصيل الديون
مقر . الف الدول الدائنة والدول المدينةالمجموعة باخت

 .باريس وتديره الخزانة الفرنسية": يالناد"
 www.clubdeparis.org: الموقع على االنترنت

 .webmaster@clubdeparis.org: البريد االلكتروني
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http://www.g77.org
mailto:g77off@unmail.org
http://www.clubdeparis.org
mailto:webmaster@clubdeparis.org
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 )٨-٣(الفصل 

 للنقل الجوي ياالتحاد الدول
 )ياتاأ(

منظمة عالمية غير حكومية  )ياتاأ(االتحاد الدولي للنقل الجوي 
للنهوض بالنقل  ١٩٤٥ لشركات الطيران المنتظمة، تأسست عام
 وتقديم الوسائل للتعاون يالجوي على نحو سليم ومنظم واقتصاد

ع منظمة الطيران فيما بين مؤسسات النقل الجوي والتعاون م
 الدولي ومع المنظمات الدولية األخرى واالتحادات االقليمية يالمدن

. )www.iata.org: الموقع على االنترنت (لشركات الطيران
) أحدهما في مونتريال واآلخر في جنيف(ولالياتا مكتبان رئيسيان 

 . مكتبا اقليميا٩٠وأكثر من 

  بتقديمرخص لها عضوية األياتا مفتوحة ألية شركة عاملة م
والعضوية العاملة في األياتا مفتوحة لشركات . ةدوليخدمات جوية 

الطيران التي تقوم مباشرة بعمليات دولية، بينما العضوية المنتسبة 
وتبلغ شركات . في األياتا مفتوحة لشركات الطيران المحلية

 . شركة٢٧٠ الطيران األعضاء في األياتا أكثر من

ن هذا الفصل المكونات الرئيسية لهيكل يحدد القسم األول م
 .ياألياتا التنظيم

 . هيكل مؤتمر األياتا للحركة الجويةيويشرح القسم الثان

تنسيق الأما القسم الثالث  فيقدم وصفا عاما مقتضبا لعملية 
.  في مؤتمرات الحركة التابعة لألياتالتعريفاتلمتعدد األطراف لا

بخالف ( الرابطة التجارية أنشطةويحدد القسم األخير  مختلف  
 .)يالمؤتمرات االجرائية، التي يجرى شرحها في القسم الثان

 المكونات الرئيسية
 لهيكل األياتا التنظيمي

. هو الهيئة ذات السيادة لالتحاد ياتاأل لياالجتماع العام السنو
 .ولجميع األعضاء العاملين حق تصويت متساو في اتخاذ القرارات

اقرارا " القمة العالمية للنقل الجوي"ت اسم ويعقد كل عام تح
بوضعه كمحفل أول على مستوى الصناعة لمناقشة المسائل 

 .الحيوية على أعلى المستويات

مجموعة منتخبة من كبار من   ويتألف،مجلس محافظي األياتا
 السياسات  ويوجهالمديرين التنفيذيين لشركات الطيران األعضاء، 

 .على مدار السنة

 ويتم انشاؤها من وقت آلخر، بموافقة ، ياتاألالخاصة لاللجان 
، لتقديم المشورة بخصوص مواضيع ذات طابع مجلس المحافظين

وكذلك يتم من وقت آلخر انشاء هيئات . خاص بالنسبة للصناعة
أخرى مثل اللجان الفرعية، والمجالس، وفرق الخبراء ومجموعات 

 .العمل بصالحيات محددة

المالية، وشؤون الصناعة، ( ياتالأل ربعاأل اللجان الدائمة
، وتتألف من خبراء ترشحهم شركات الطيران )والعمليات، والشحن

 ياتا المشورة الىأل التابعة ل شؤون الصناعةوتقدم لجنة . األعضاء
 والمدير العام بخصوص جميع المسائل التجارية مجلس المحافظين

ل مؤتمرات المتعلقة بالنقل الجوي الدولي وتشرف على أعما
 .)كما يجرى بحثه في القسمين التاليين (الحركة

 العاملين برئاسة المدير العام، هيئة ، وتتألف من أمانة األياتا
ياتا واجتماعات اللجان ومختلف مؤتمرات  االجتماع العام لألوتخدم

الحركة، وكذلك تقوم بعدة مهام وتقدم مختلف الخدمات الى 
وقد جرى تحديد العديد من . اشركات الطيران األعضاء وغيره
 . في هذا الفصليهذه المهام والخدمات في القسم النهائ

http://www.iata.org
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 هيكل مؤتمرات الحركة
 التابعة لألياتا

من مؤتمرات اجرائية ومؤتمرات  للحركة مؤتمرات األياتاتتألف 
 وتحكمها قواعد تسيير مؤتمرات الحركة التي لتنسيق التعريفات

 .ومات لعمل هذه المؤتمراتتقدم صالحيات معتمدة من الحك
تقوم بتنسيق األساليب التجارية  مؤتمرات األياتا االجرائية

 : وتشمل ما يلي) التجارية الرابطةنشاطات(

  ويتخذ،(PSC) التابع لألياتا مؤتمر خدمات الركاب •
اجراءات بشأن خدمات الركاب بما في ذلك معاملة 

، والقواعد  األمتعة، والوثائق، واالجراءات ومناولةالركاب
 ومواعيد واألنظمة، وعمليات الحجز، واصدار التذاكر، 

 .ي، واالستخدام اآللالرحالت

  ويتخذ،(PA Conf) مؤتمر األياتا لوكاالت سفر الركاب •
اجراءات بشأن العالقات فيما بين شركات الطيران 
والوكالء المعتمدين لمبيعات الركاب والوسطاء اآلخرين 

 .األتعابولكن باستثناء مستويات 

 اجراءات  ويتخذ(CSC) ،مؤتمر األياتا لخدمات الشحن •
 الشحن الجوي من خالل  خدمةوتحسين تسهيل بشأن 

 . لالجراءات وتبادل البيانات والنظميالتوحيد القياس

  ويتخذ،(CA Conf) مؤتمر األياتا لوكاالت الشحن •
اجراءات بشأن العالقات فيما بين شركات الطيران 

 الشحن  خدماتأو / مبيعات و ينظمونوالوسطاء الذين 
 .الجوي الدولي، ولكن باستثناء مستويات األتعاب

  يستخدم الجراء(TC) مؤتمر األياتا لتنسيق التعريفات
 )يواالشتراك في هذا النشاط اختيار(المفاوضات بشأن التعريفات 

 :وهو يتضمن
 تعمل (PTCs)  لتنسيق تعريفات الركاب األياتامؤتمرات •

 . والشروط ذات العالقة أجور سفر الركابد على اعدا

 تعمل (CTCs)  لتنسيق تعريفات الشحن األياتامؤتمرات •
 .على اعداد األسعار للشحن والشروط ذات العالقة 

وتتكون مؤتمرات تعريفات الركاب والشحن من عدد من 
 :استنادا الى ثالث مناطق جغرافية مؤتمرات المناطق

 أمريكا يي تشمل قارت، الت(TC1)) ١(المنطقة رقم  •
الشمالية والجنوبية والجزر المتاخمة لهما، وغرينالند 

، يوبرمودا وجزر الهند الغربية وجزر بحر الكاريب
 .) وبالميرايبما فيما ميدوا (يوجزر هاوا

بما في (، التي تشمل كل أوروبا (TC2)) ٢(المنطقة رقم  •
 والجزر ) في أوروبايذلك الجزء من االتحاد الروس

يسلندا، وجزر أزورس، وكل أفريقيا آتاخمة لها، والم
والجزر المتاخمة لها، وجزيرة أسنشن، وقسم من آسيا 

 .الذي يشمل جمهورية ايران االسالمية ويقع غربها

، التي تشمل كل آسيا والجزر (TC3)) ٣(المنطقة رقم  •
، )٢( المتاخمة لها ما عدا الجزء الى تشمله المنطقة رقم

رقية، واستراليا، ونيوزيلندا والجزر كل جزر الهند الش
 غير تلك الجزر ئالمتاخمة لهما وجزر المحيط الهاد

 .)١( المذكورة في المنطقة رقم

 تحديد TC3 و TC2 و TC1وتتولى مؤتمرات المنطقة 
وتتولى . ٣ و ٢ و ١التعريفات داخل مناطق كل منها أي 

 تحديد TC123 و TC31 و TC23 و TC12مؤتمرات المنطقة 
، وكذلك التعريفات ١ و ٣، ٣ و ٢، ٢ و ١لتعريفات بين المناطق ا

ويقسم كل مؤتمر . ، على التواليالتي تطبق في جميع هذه المناطق
 استنادا مؤتمرات المنطقة الفرعيةمنطقة بعد ذلك الى ما يسمى 

 .الى مناطق فرعية داخل المناطق الثالث أعاله وفيما بينها

طقة والمنطقة الفرعية، هناك وباالضافة الى مؤتمرات المن
بين مؤتمرات تعريفات الركاب ومؤتمرات اجتماعات مشتركة 

تعريفات الشحن، التي تعالج السمات العالمية لمستويات وشروط 
األجر، وقواعد العمالت، وشروط /التعريفات، مثل تركيبة السعر

الخدمة، واألمتعة المسموح بها ورسوم األمتعة الزائدة، ومستويات 
 .تعاباأل

 عملية تنسيق التعريفات

 عملية مفاوضات فيما بين ي هتنسيق التعريفات االياتا لعملية
  الركاب سفرشركات الطيران التي تشترك في تحديد أجور

على شكل (أسعار الشحن وشروطه بغية اعداد واعتماد اتفاقات و
 . لتقديمها الى الحكومات للموافقة عليها)قرارات
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  طيرانةشركيعني ، ق التعريفاتعضو في مؤتمر تنسي
أو /تنسيق التعريفات للركاب و االشتراك في أنشطةاختارت 
 عضوا له حق التصويت في كل مؤتمر تلقائيا تصبح الشحن،
 ه بموجب حقوقدمات حيث يقوم بتشغيل خ)ومنطقة فرعية(منطقة 

وقد يختار العضو .  الثالثة والرابعةالنقل على أساس الحريتين
 مؤتمر منطقة يبح عضوا له حق التصويت في أأيضا أن يص

 النقل وأي منطقة فرعية حيث يقوم بتشغيل خطوطه وفقا لحقوق 
وباالضافة الى ذلك، فقد يختار .  الخامسةعلى أساس الحرية

العضو أن يصبح عضوا له حق التصويت في مؤتمرات الحركة 
اذا كان هذا ، TC123 و TC31 و TC23 و TC12 الجوية 

 في تلك المنطقة، ولكنه يقوم دماتالعضو ال يقوم بتشغيل خ
 بصفته عضوا له حق التصويت في منطقة فرعية، دماتبتشغيل خ

 في دماتفمثال قد يختار عضو له حق التصويت يقوم بتشغيل خ
فقط، أن يصبح عضوا له حق التصويت في  TC2 مؤتمر الحركة 
 ولكن ال يمكنه ذلك - TC123 و TC23 و TC12 مؤتمر الحركة 

 .TC31 بالنسبة لمؤتمر الحركة

يجب أن يدعى مؤتمر تنسيق التعريفات الى االجتماع ما ال 
غير  . يوما٩٠ يقل عن مرة كل سنتين بموجب مذكرة ترسل قبل

أنه من الناحية العملية، تدعى مؤتمرات تنسيق تعريفات الركاب 
 في مرة على األقل كل سنة للمناطق والمناطق الفرعية الى االنعقاد

 أما المناطق التي تتغير .المناطق التي تكون األسواق مستقرة فيها
فيها أجور السفر بسرعة، فقد تحتاج الى االجتماع ثالث مرات في 

ويمكن . وتعقد في العادة اجتماعات مشتركة مرة كل سنة. السنة
)  يوما١٥في غضون (عقد اجتماعات خاصة في مهلة قصيرة 

قشة مسائل عاجلة متعلقة بالتعريفات، حسبما هو مالئم، على لمنا
 .مستوى العالم أو على أساس المنطقة

من حيث المبدأ، يهدف كل اجتماع منطقة الى التوصل الى 
 على المستويات العامة للتعريفات وعلى اقتراحات يالرأفي اتفاق 

م وعندما يت. محددة للتعريفات وذلك على أساس المنطقة بأكملها
ذلك، فان االتفاقات التي يتم التوصل اليها تنطبق على جميع 

 .األعضاء في المؤتمر، سواء كانت ممثلة في االجتماع أم ال

 مؤتمر موافقا عليها ييجب أن تكون جميع االتفاقات في أ
غير أنه، اذا لم يتم التوصل الى اتفاق بالنسبة . باجماع األصوات

أو /و" منطقة فرعية"ى اتفاقات لكامل المنطقة، فيمكن التوصل ال
 محدودة بالنسبة الى أعضاء مؤتمر الحركة يأ" (محدودة"اتفاقات 

 بهذهأو بالنسبة للدول المشمولة /المشتركين في االتفاقات و

، وذلك للوفاء باالحتياجات المحددة لألعضاء في مؤتمر )االتفاقات
 .ة في المنطقة المعني رحالتالحركة الذين يقومون بتشغيل 

قبل نهاية كل اجتماع، يقدم رئيس االجتماع الى األعضاء 
تتكون من نصوص التغييرات على القواعد مجموعة وثائقية 

 (.Res. Docs)وثائق القرار والشروط التي تظهر في شكل مسودة 
ونصوص التغييرات على مستويات وهيكل األجور واألسعار، 

لوثائقية مواقف كل وتبين المجموعة ا. التي تظهر في مرفق للقرار
عضو من أعضاء المؤتمر حتى التصويت األخير وتعكس جميع 
االتفاقات وحلول وسط تم التوصل اليها مؤقتا أثناء اجتماع 

وفي حالة اعتماد المجموعة الوثائقية، فانها تحول الى . المؤتمر
، توزع جميعها، مع محاضر االجتماع وجداول األجور قرارات

رات التي تعكس االتفاق، توزع على أعضاء أو األسعار والمذك/و
واذا لم يتم اعتمادها، . المؤتمر وتقدم الى الحكومات للموافقة عليها

منطقة فان منطقة المؤتمر أو أي منطقة فرعية معنية تصبح 
ال يكون لها اتفاق  منطقة يأ،  منطقة فرعية مفتوحةأو مفتوحة

 .رسمي لألياتا

كما . رات التي تم االتفاق عليهايحدد المؤتمر فترة ايداع للقرا
 قرارات يجب تقديمها الى ييحدد كل عضو في المؤتمر أ

السلطات الحكومية في بلده مع طلب االجراء الالزم تنفيذه على 
 ابالغ األعضاءوعلى . هذه القرارات في تلك الفترة المحددة

 اجراء ينوى القيام به، أو تمديد الفترة ي اجراء أو بأياألياتا بأ
وتقوم األياتا بابالغ . الالزمة للسلطات للنظر في هذه القرارات

شركات الطيران األعضاء باجراءات االقرار التي تتخذها 
ة ف وعند استالم جميع الموافقات الحكومية المعرو.الحكومات

تعلن األياتا بأن االتفاق أصبح ساريا وبأنه باستطاعة والالزمة، 
 . تنفيذهاألعضاء

ات التعريفات أن يغيروا االتفاقات ؤتمرألعضاء ميمكن 
 : من خالل ما يلي فيما بين اجتماعات المؤتمرالقائمة

استخدام اجراءات محددة معتمدة من قبل المؤتمر الدخال  •
بدون أن تؤثر " مستجدة"أجور ركاب أو أسعار شحن 

بالضرورة على اتفاق أجور الركاب وأسعار الشحن 
 .المعمول به في المنطقة المعنية

اعداد اقتراح بشأن التعريفات وتوزيعه على جميع أو /و •
الذين لهم حق التصويت ليدرسوه المعنيين األعضاء 

على أن يعتبر االقتراح مقبوال اذا (ويصوتوا عليه بالبريد 
 .) صوت ضدهيلم يصل أ
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 أنشطة الرابطة التجارية

على غرار المنظمات المماثلة، تقوم األياتـا بأنشـطة الرابطـة           
. جارية التي تشترك فيها جميع مؤسسات النقل الجوي األعضاء        الت
 الرابطـة الذي ال يعتبر من أنشطة      (الى جانب تنسيق التعريفات     ف

 والمؤتمرات االجرائية التي جرى توضيحها سابقا، تقوم        )التجارية
 :ي التجارية وهالرابطةاألياتا بثالثة أنواع مميزة من نشاطات 

 في ذلك التمثيل بالنيابـة عـن     بما ،بعض المهام الرئيسية   •
 ، وعالقـات الحكومـة بالمسـتهلك      ،صناعة النقل الجوي  

، وتدريب العاملين في شركات الطيران، والنشاطات الفنية      
 . في هذه الصناعةي واالستخدام اآللوالدعم القانوني،

مختلف األنشطة التنسيقية األخرى في الصناعة بمـا فـي     •
 . الغشذلك التسهيالت ومنع 

د من الخدمات الممولة ذاتيـا مثـل المطبوعـات،           العدي •
 علـى   تـدريب ال و ،والخدمات المالية، واعتماد الـوكالء    

 .، وبرامج وندوات خاصة بادارة العائداتالطيران

من بين أهم الخدمات التي تقوم بها األياتا والمتعلقة بتنظـيم           
 :النقل الجوي ما يلي

في السـنة،   ، ويعقد مرتين    لبرامج الزمنية لمؤتمر األياتا    •
وفيه تقوم شركات الطيران بتنسـيق برامجهـا الزمنيـة          

األوقات المحددة المخصصة للطائرات (لمطارات ا وخانات
 .)بالنسبة لهبوطها واقالعها

التي تؤمن المعالجة    (BSP) المحاسبة والتسويات    خطة   •
اآللية للحسابات فيما بين شركات الطيران ووكالء سـفر         

 .الركاب التابعين لها

الذي يؤمن  (CASS)  حسابات نقل البضائع تسويةام نظ •
المعالجة اآللية للحسابات فيما بين شركات الطيران 

 .ووكالء الشحن التابعين لها

ي ، التي تتضمن خدمات التوزيع النسب المقاصة غرفة •
 بتسوية) والموردين( وتخول شركات الطيران لاليرادات

 موقع واحد، وبذلك حساباتها الدائنة والمدينة فيما بينها في
 يتخفض الى الحد األدنى الحاجة الى التحويل الفعل

 .يلألموال على أساس عالم

 للبحث  ،(BAGTRAC) سيتا لتتبع األمتعة/نظام األياتا •
 . أو ضلت طريقها فقدت األمتعة المسجلة التي عن

 األطراف لتبادل الركاب والبضائع فيما  االتفاقية متعددة •
 وهي اتفاقية ملزمة قانونية تتعلق  (MITA) بين الشركات

  سفر الركاب وبوالص الشحن الجوي باصدار تذاكر
وقبول الركاب واألمتعة والبضائع من شركات طيران 

 .أخرى

نطام التبادل االلكتروني للبيانات ألغراض االدارة والتجارة 
الذي وضعته األياتا العداد أشكال الرسائل  (EDIFACT)والنقل 

ل معلومات الركاب والبضائع وفواتير الوقود وتوريد الخاصة بتباد
وقد اشتركت األياتا وسيتا معا مؤخرا لتقديم وسائل . الوقود

 لتسهيل EDIFACTاالتصال بين الشركات باستخدام نظام 
استعمال تذاكر السفر االلكترونية في ظل نظام النقل المشترك بين 

 .الشركات
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  المنظمات غير الحكومية

بخالف المنظمات الحكومية، هناك العديد من المنظمات غير 
ويسعى بعض هذه . الحكومية العالمية واالقليمية وعبر االقليمية

 بعض األحوال، يالمنظمات، من آن آلخر، أو بصفة متكررة ف
مباشرة  اما ي للنقل الجوى الدوليالى التأثير على التنظيم الحكوم

ويلجأ كثير منها عادة الى القيام بذلك من . أو بصورة غير مباشرة
عضائها تجاه األمور المتعلقة بالنقل خالل بلورة اآلراء المشتركة أل

، واعطاء صوت لهذه اآلراء، سواء على المأل أو ي الدوليالجو
وكذلك (من خالل اتصاالت مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية 

 لتوعية القائمين )ي مختلف اجتماعات تلك الهيئاتباالشتراك ف
هذا بينما يلجأ .  أو التأثير عليهمي الدوليعلى تنظيم النقل الجو

والجدير بالذكر أن . بعضها اآلخر الى اجراء أو رعاية دراسات
، من حيث يدرجة تركيز هذه المنظمات على مسائل النقل الجو

 . منظمة الى أخرىتمييزها عن غيرها من المسائل، تختلف من

يربما يف هذا الفصل المنظمات غير الحكومية العديدة التعر 
 .وهذه القائمة ليست كاملة بالضرورة. ي تنظيم النقل الجويتؤثر ف

ف القسم األول من هذا الفصل منظمات الناقلين الجويين عريو
 الذي يعالج بصفة )ياتاأ (يفيما عدا االتحاد الدولي للنقل الجو(

 .)٨-٣قلة في الفصل مست

ويي منظمات الطيران األخرىناثف القسم العر. 

أما القسم األخير، فهو يعرف المنظمات األخرى المهتمة 
 .يبأمور النقل الجو

 منظمات الناقلين الجويين

 (AFRAA)  اتحاد شركات الطيران األفريقية 
 . ١٩٦٨: تأسس في

 . ، كينياينيروب: المقر

ران التي تملكها الدول األعضاء في منظمة شركات الطي: األعضاء
 .الوحدة األفريقية أو التي يسيطر عليها رعايا دول تلك المنظمة

 www.afraa.org: الموقع على االنترنت
 afraa@africanonline.co.ke: البريد االلكتروني

 (ACCA)  العارض ياتحاد شركات النقل الجو
 . ١٩٧١: تأسس في
وهم . ل غير المنتظم مقرهم في أوروبامستثمرون للنق: األعضاء

أو متفرعون من تلك " ياتاأ"ناقلون تابعون لشركات أعضاء في 
 .الشركات

 (ATA)اتحاد النقل الجوي األمريكي 
 .١٩٣٦: تأسس في

 .واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة: المقر
 ٥ شركة طيران رئيسية في الواليات المتحدة و ٢٢: األعضاء

 .غير أمريكيةشركات منتسبة 

 (AACO)  ياالتحاد العربى للنقل الجو
 .  تحت رعاية جامعة الدول العربية١٩٦٥  :تأسس في

 . بيروت، لبنان: المقر
 .شركات طيران الدول األعضاء في الجامعة العربية :األعضاء

 www.aaco.org: الموقع على االنترنت
 info@aaco.org: البريد االلكتروني

 (AAPA)ان في آسيا المحيط الهادئ شركات الطيراتحاد 
. مكتب البحوث لشركات طيران الشرق تحت اسم ١٩٦٦ :تأسس في

 .(OAA) اتحاد شركات طيران الشرق ١٩٧٠وأصبح في عام 
 .كواللمبور، ماليزيا: المقر

 . شركة طيران دولية منتظمة في االقليم١٧: األعضاء
 www.aapairlines.org: الموقع على االنترنت

 aapahdq@aapa.org.my: د االلكترونيالبري

 (AITAL) االتحاد الدولي للناقلين الجويين في أمريكا الالتينية 

 . ١٩٨٠  :تأسس في

http://www.afraa.org
mailto:afraa@africanonline.co.ke
http://www.aaco.org
mailto:info@aaco.org
http://www.aapairlines.org
mailto:aapahdq@aapa.org.my
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 . بوغوتا، كولومبيا: المقر
شركات الطيران التي تتخذ من بلدان أمريكا : األعضاء

 .الالتينية مقرا لها
 www.aital.org: الموقع على االنترنت

 contactenos@aital.org: ونيالبريد االلكتر

  (ATAF)االتحاد الدولي للناقلين الجويين 
 . ١٩٥٠تأسس في 

 . باريس، فرنسا: المقر
 شركة طيران في الدول األفريقية الناطقة ١٦: األعضاء

 .بالفرنسية وفرنسا وأقاليم ما وراء البحار
 ataf@wanadoo.fr: البريد االلكتروني

 (AEA) بية ورواتحاد شركات الطيران األ

مكتب بحوث شركات الطيران  تحت اسم ١٩٥٤  :تأسس في
 . (EARB)  وروبيةاأل

 . بروكسل، بلجيكا: المقر
 .وروبية المنتظمة الرئيسيةشركات الطيران األ: األعضاء

 www.aea.be: الموقع على االنترنت

 aea.secretariat@aea.be: البريد االلكتروني

 (ASPA)  ي الجنوبئاداتحاد شركات طيران المحيط اله

 . ١٩٧٩  :تأسس في
  . نادي، فيجي: المقر

اقليمية وشركتان منتسبتان، و   شركة طيران١٦ : األعضاء
 . دولة واقليم١٥ شركة مقدمة للخدمات في ١٨

 (ERA) وروبية منظمة شركات الطيران االقليمية األ

 . ١٩٨٠ :تأسست في
 . شوبام، المملكة المتحدة: المقر

 عضوا منتسبا ١٦٠ شركة طيران و ٧٠ حوالي : األعضاء
وتابعا يشمل المطارات، ومصنعي الطائرات والمحركات، 
 .وموردي الكترونيات الطائرات، ومقدمي الخدمات في االقليم

 www.eraa.org: الموقع على االنترنت

 info@eraa.org: البريد االلكتروني

 (IACA) االتحاد الدولي للناقلين الجويين 
 . ١٩٧١  :يتأسس ف
 . بروكسل، بلجيكا: المقر

الناقلون الجويون الذين يشغلون رحالت جوية غير : األعضاء
 .منتظمة

 www.iaca.be: الموقع على االنترنت

 iaca.hq@iaca.be: البريد االلكتروني

 منظمات طيران أخرى

 (ACI) المجلس الدولي للمطارات 
 المطارات المجلس الدولي التحادات المعروف سابقا باسم 

(AACI). لمشغليالمجلس الدولي  وهو اتحاد يجمع بين 
االتحاد الدولي للمطارات و  سابقا (AOCI) المطارات

   . سابقا(ICAA) الدولية
 . ١٩٩١ :تأسس في

 . جنيف، سويسرا: المقر
 مطار دولي، وسلطات ٤٠٠ ما يزيد على: األعضاء

 .ولة د١١٠مطارات، ورابطات مطارات وطنية في أكثر من 
 www.airports.org: الموقع على االنترنت

  info@airports.org : البريد االلكتروني

 (IBAC) المجلس الدولي لطيران األعمال
 . ١٩٨١ :تأسس في

 . مونتريال، كندا: المقر
 . دولة واقليم٢٠ شركات طيران األعمال في أكثر من: األعضاء

 www.ibac.org: الموقع على االنترنت

 info@ibac.org: البريد االلكتروني

 (IAOPA) مجلس الدولي التحادات مالك الطائرات والطيارينال
 . ١٩٦٤  :تأسس في

 . فريدريك، ميريالند، الواليات المتحدة: المقر
 ٤٠٠ ٠٠٠ منظمات الطيران العام الوطنية التي تمثل : األعضاء

 . دولة٥٣طيار في أكثر من 
 www.iaopa.org :الموقع على االنترنت

 iaopa@aopa.org :البريد االلكتروني

http://www.aital.org
mailto:contactenos@aital.org
mailto:ataf@wanadoo.fr
http://www.aea.be
mailto:aea.secretariat@aea.be
http://www.eraa.org
mailto:info@eraa.org
http://www.iaca.be
mailto:iaca.hq@iaca.be
http://www.airports.org
mailto:info@airports.org
http://www.ibac.org
mailto:info@ibac.org
http://www.iaopa.org
mailto:iaopa@aopa.org
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 (IFALPA)  الخطوط الجويةياالتحاد الدولي لرابطات طيار
 . ١٩٤٨  :تأسس في

 . ، المملكة المتحدةيسار: المقر
 الخطوط الجوية في يالرابطات الوطنية لطيار: األعضاء
 . دولة واقليم٧٠ أكثر من 

 www.ifalpa.org: الموقع على االنترنت

 globalpilot@ifalpa.org: البريد االلكتروني

 منظمات أخرى مهتمة بالنقل الجوي

 المنظمة الدولية باسم المعروفة سابقاالمستهلكون الدوليون، 
 (IOCU) لرابطات المستهلكين 

 . ١٩٦٠  :تأسست في
 . لندن، المملكة المتحدة: المقر
اتحادات المستهلكين، ومجالس المستهلكين : عضاءاأل

 .الوطنية، والنقابات العمالية وغيرها من المجموعات المماثلة
: الموقع على االنترنت

www.consumersinternational.org 
 consint@consint.org: البريد االلكتروني

   الجماعة األوروبية فيي المنتفعين بالنقل الجويحاد مندوبات
(FATURE) 

اتحاد مندوبي المنتفعين بالنقل  باسم ١٩٨٣ :تأسس في
 . الجوي في االتحاد األوروبي

 . باريس، فرنسا: المقر
 . الجماعة األوروبيةمختلف منظمات المنتفعين في: األعضاء

 (IDI)معهد القانون الدولي 
 . ١٨٧٣  :تأسس في

 . جنيف، سويسرا: المقر
مهتمة  دولة ٤٩في فراد واتحادات وطنية أ: األعضاء

 .يبالقانون الدولي وبدراسات النقل الجو
 gerardi@hei.unige.ch: البريد االلكتروني

 (ITA)  يعهد النقل الجوم
 . ١٩٥٤  :تأسس في

 . باريس، فرنسا: المقر
 في يأفراد واتحادات مهتمة بدراسات النقل الجو: األعضاء
 . دولة٧٠أكثر من 

 www.ita-paris.com: الموقع على االنترنت
 contact@ita-paris.com: البريد االلكتروني

 (IBTA)االتحاد الدولي لسفر األعمال 
 . بروكسل، بلجيكا: المقر

وروبية لخدمات السفر االتحادات الوطنية األ: األعضاء
 .ألغراض األعمال في المؤسسات الصناعية والتجارية

 www.ibta.com: ى االنترنتالموقع عل
 info@ibta.com: البريد االلكتروني

 (ICC) الغرفة التجارية الدولية 
 . ١٩٢٠  :تأسست في

 . باريس، فرنسا: المقر
غرف وطنية تمثل التجارة والصناعة والنقل : األعضاء

 . دولة٥٠ والمال في أكثر من 
 www.iccwbo.org: نترنتالموقع على اال

  webmaster@iccwbo.org :البريد االلكتروني

 (FIATA)  الشحن ياالتحاد الدولي لرابطات متعهد
 ياالتحاد الدولي لهيئات متعهد تحت اسم ١٩٢٦  :تأسس في

 . الشحن
 . زيوريخ، سويسرا: المقر

 ٩٠ هيئات شركات الشحن الوطنية في أكثر من : األعضاء
 . واقليمدولة

 www.fiata.com: الموقع على االنترنت
 info@fiata.com: البريد االلكتروني

 (IFTO) تحاد الدولي لوكاالت السياحة اال
 . ١٩٧٠  :تأسس في

 .  المملكة المتحدة-ليوز : المقر
 .اتحادات وكالء السياحة الوطنية: األعضاء

 (IFAPA)  الجويين  لرابطات المسافرينالمؤسسة الدولية 
 . ١٩٨٥  :يتأسست ف

 . جنيف، سويسرا: المقر
 .رابطات المسافرين على شركات الطيران: األعضاء

 (ILA) رابطة القانون الدولي 
 . ١٨٧٣  :تأسست في

 . لندن، المملكة المتحدة: المقر
األفراد والجمعيات الوطنية المهتمة بالقانون : األعضاء

 .الدولي، بما في ذلك قانون الطيران
 www.ila-hq.org: ترنتالموقع على االن
 اinfo@ila-hq.org: البريد االلكتروني

http://www.ifalpa.org
mailto:globalpilot@ifalpa.org
http://www.consumersinternational.org
mailto:consint@consint.org
mailto:gerardi@hei.unige.ch
http://www.ita-paris.com
mailto:contact@ita-paris.com
http://www.ibta.com
mailto:info@ibta.com
http://www.iccwbo.org
mailto:webmaster@iccwbo.org
http://www.fiata.com
mailto:info@fiata.com
http://www.ila-hq.org
mailto:info@ila-hq.org
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 (ITF) التحاد الدولي لعمال النقل ا
االتحاد الدولي لعمال السفن والموانئ  تحت اسم ١٨٩٦: تأسس في
 . واألنهار
 . لندن، المملكة المتحدة: المقر

 دولة ٨٠ نقابات عمال النقل الوطنية في أكثر من : األعضاء
 .واقليم

 www.itf.org.uk: موقع على االنترنتال

 mail@itf.org.uk: البريد االلكتروني

 (PATA) حاد المحيط الهادئ وآسيا للسفر ات
 . ١٩٥١ :تأسس في

 .  بانكوك، تايلند: المقر
 .حكومات، وشركات طيران، ووكالء سفر وفنادق: األعضاء

 www.pata.org: الموقع على االنترنت
 patabkk@pata.th.com: البريد االلكتروني

 (SITA) شركة الدولية التصاالت الطيران ال
 . ١٩٤٩  :تأسست في

 . باريس، فرنسا: المقر

 شركة طيران ومنظمة ذات صلة بالنقل ٤٠٠ أكثر من: األعضاء
 .)بما في ذلك خدمات معالجة االتصاالت والمعلومات (يالجو

 www.sita.int: الموقع على االنترنت

  info@sita.int: البريد االلكتروني

 (UFTAA)  لرابطات وكالء السفر ياالتحاد العالم
 . ١٩٦٦ :تأسس في

 . موناكو: المقر
وكيل  ٥٠ ٠٠٠ الرابطات الوطنية التي تمثل أكثر من : األعضاء

 . دولة واقليم٨٠ سفر في أكثر من 
 www.uftaa.com: الموقع على االنترنت

 uftaamc@tekworld.mc: البريد االلكتروني
 (WTTC)  للسفر والسياحة يالمجلس العالم

  .بروكسل، بلجيكا: المقر
 مسؤوال تنفيذيا في شركات تمثل جميع ٤٠حوالى : األعضاء

، بما في ذلك النقل وااليواء، يقطاعات صناعة السفر الجو
 .والتموين، والترفيه، والخدمات الثقافية وخدمات السفر

 www.wttc.org: الموقع على االنترنت

 enquiries@wttc.org: البريد االلكتروني

 

http://www.itf.org.uk
mailto:mail@itf.org.uk
http://www.pata.org
mailto:patabkk@pata.th.com
http://www.sita.int
mailto:info@sita.int
http://www.uftaa.com
mailto:uftaamc@tekworld.mc
http://www.wttc.org
mailto:enquiries@wttc.org


 

 

 الرابعالباب 
 يالمحتوى التنظيم



4.0-1 

 )٤(الفصل 

 مقدمة للمحتوى التنظيمي

ورد تعريف المحتوى التنظيمي في مقدمة الدليل على أنه 
مثل دخول األسواق وتحديد (الموضوعات الخاضعة للتنظيم "

ويتناول الباب الرابع من الدليل . )"األسعار والسعة وخالف ذلك
ن المحتوى التنظيمي في الجانب تلك الموضوعات التي تكو

ويتعامل منظمو النقل الجوي مع . ي للنقل الجوي الدولياالقتصاد
موضوعات المحتوى التنظيمي هذه في مستويات التنظيم 

وعلى الرغم من أن . متعدد األطرافالالوطني والثنائي و - الثالثة
كل من هذه المستويات متميز عن اآلخر، فنادرا ما يكون التعامل 

ى نظرا للعالقات  منها في معزل عن المستويات األخريمع أ
 .المتداخلة فيما بينها

 نهجا تدريجيا في التعرف على األنواع ١-٤يتبع الفصل 
الثالثة لحقوق دخول األسواق وتفسيرها، وهذه األنواع هي حقوق 

 تمثل أهم ةواألنواع الثالث. الطريق وحقوق التشغيل وحقوق النقل
  حقلكما يناقش هذا الفص. عناصر تنظيم النقل الجوي الدولي
 ".بالحرية السادسة"دخول األسواق في اطار ما يسمى 

هم من م وهو عنصر ، موضوع السعة٢-٤يتناول الفصل 
 الحكومات دورويصف هذا الفصل . عناصر تنظيم النقل الجوي

 السعة من يتناول موضوعفي تنظيم سعة الناقلين الجويين، كما 
 .ر الناقلين الجويينونظم

لناقل الجوي، وهي عنصر  أسعار ا٣-٤ الفصل يناقش
 المصطلحات ويبحث الفصل .رئيسي في التنظيم االقتصادي

 نظيمالمتعلقة باألسعار وأنواعها وخصائصها المختلفة، وأساليب ت
 .هابعض المسائل الرئيسية المتعلقة بواألسعار 

،  والسيطرة عليهم ملكية الناقلين الجويين٤-٤ الفصل يناقش
بسبب التغييرات في ما كبيرا وهو موضوع نال مؤخرا اهتما

لمة، و العصناعة شركات الطيران التي ترتبت على التوجه نحو
وهذه أمور تتضمن عادة ( والخصخصة ،والتحرر من القيود

كما يصف هذا . )االستثمار عبر الوطني في الناقلين الجويين
تعيين  في دولية التي تستخدمها الديلالفصل مدى المعايير التق

ت الطيران، واألساس المنطقي الستعمالها، وترخيص شركا
 في االستثمار األجنبي ويناقش بايجاز آثار. وبعض االستثناءات

، ويبحث أخيرا بعض المسائل الرئيسية في تحرير الناقلين الجويين
 .ملكية شركات الطيران والسيطرة عليهم

 وهو عنصر تزداد أهميته ي، الجوالشحن ٥-٤يعالج الفصل 
للشحن وي الدولي، ويحدد هذا الفصل السمات المميزة في النقل الج

 . الشحن الجوي، ويصف كيفية تنظيم خدمةالجوي

ات الجوية غير خدم موضوع ال٦-٤ويتناول الفصل 
ن الخدمات الجوية ع التي تميزها سماتالمنتظمة ويصف ال

 ،المنتظمة، ويحدد األنواع المتعددة للعمليات الدولية غير المنتظمة
 .يفية تنظيم الحكومات لهاويناقش ك

لشركات  فهو مكرس للنشاطات التجارية ٧-٤أما الفصل 
 ويمكن )"مزاولة األعمال"شؤون  باسم االمشار اليها أحيان( الطيران

همة جدا في تقديم الخدمات الجوية الدولية مأن تكون هذه األمور 
 تحويل مثلويرد في هذا الفصل وصف لنشاطات . في بلد أجنبي

 وتحويل االيرادات، وتوظيف األجانب، وبيع وتسويق ،تالعمال
وتوزيع منتجات شركات الطيران والتجارة النقل الجوي الدولي، 

ويمكن في بعض الظروف أن . االلكترونية وتأجير الطائرات
تتساوى أهمية هذه المواضيع لدى الناقلين الجويين والحكومات مع 

 ألسواق وتحديد السعةأهمية العناصر الثالثة الرئيسية لدخول ا
 .والتعريفات

 معلومات عن ثالثة أنشطة تعاونية ٨-٤ويقدم الفصل 
لشركات الطيران، وهي تحالفات شركات الطيران وتقاسم الرموز، 

 .ومنح االمتياز، ويناقش اآلثار التنظيمية لتلك األنشطة
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 مكرس للركاب الجويين، اذ يناقش حقوق ٩-٤والفصل 
لجديدة نسبيا الخاصة بالركاب المشاغبين الراكب، والموضوعات ا

 .أو غير المنضبطين، والركاب الذين ال يحملون وثائق سفر سليمة

 األمور المتعلقة بالمطارات، اذ يحتوي ١٠-٤ويغطي الفصل 
على معلومات عن الخدمة األرضية، وتخصيص خانات الهبوط 

 .واالقالع في المطارات الدولية، وموضوع خصخصة المطارات
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 )١-٤(الفصل 

 سوقلالحقوق األساسية لدخول ا

 بين أي مكانين هو عبارة عن النقل الفعلي سوق النقل الجويان 
والمحتمل لألشخاص والبضائع من المكانين على خدمات جوية 

الى أربع فئات الدولي  ويمكن تقسيم أسواق النقل الجوي .تجارية
، أي دنسوق أزواج الم:  على النحو التالييفي تسلسل هرم

، ) لندن، مثال-نيويورك  (الطريق الجوي الذي يربط بين مدينتين
، ويتألف من جميع طرق أزواج المدن التي سوق أزواج البلدانو

وسوق ، )الواليات المتحدة والمملكة المتحدة، مثال(تربط بين بلدين 
، وهو سوق يشمل جميع الطرق التي تربط بين من اقليم الى اقليم

كا الشمالية وأوربا، مثال، ويعرف أيضا بسوق شمال أمري(اقليمين 
 الذي يشمل جميع النقاط في العالم يوالسوق العالم، )األطلنطي

والخط الجوي المنتظم يقوم . التي تخدمها صناعة شركات الطيران
على األرجح بالنقل عبر عدة أسواق يتكون كل منها من مدينتين 

 غير المنتظم أو وذلك في كل رحلة جوية، أما الخط الجوي
العارض فيقدم الخدمة في العادة ولكن ليس دائما، لسوق واحد بين 

 .مدينتين في كل رحلة جوية

 من جانب ناقل جوي معين أو دخول سوق النقل الجويان 
وما (ناقلين جويين معينين يمثل طبيعة ومدى الحقوق األساسية 

سلطات  التي تمنحها أو ترخص بها ال)يصاحبها من شروط وقيود
الى  )والتي تحدد وتناقش في هذا الفصل (الحكومية المختصة

 أما .جانب حقوق فرعية تابعة مثل الحقوق المتعلقة ببيع الخدمات
 من جانب ناقل جوي أو ناقلين النفاذ الى سوق النقل الجوي

فيمثل مدى االستخدام الفعلي المتياز دخول السوق ، جويين
تقع (وقد تخضع الحقوق لعدة قيود  .الكتساب حق النقل والقيام به
 مثل مدى الطائرات وحدود الحمولة )خارج نطاق هذا الفصل

 .المربحة واالزدحام في المطارات، ومشاكل نظام التوزيع

ال يتم عادة دخول ناقل جوي الى سوق نقل جوي داخلي في 
 اال اذا كان هذا الناقل من )مع بعض االستثناءات نسبيا(أي دولة 
ة ذاتها، ويتم الحصول عليه في العادة من خالل عملية تلك الدول

ويتم دخول سوق نقل جوي دولي عادة أيضا بعملية . الترخيص
ويعود سبب ذلك . الترخيص أو عملية الموافقة في كل دولة معنية

الى سنوات الطيران األولى عندما اعترفت الدول بأن لكل دولة 
ذي يعلو اقليمها وان لها ة على الفضاء الجوي المطلقسيادة كاملة و

وقد أعيد تأكيد هذا المبدأ في المادة . الحق في ممارسة هذه السيادة
األولى من اتفاقية شيكاغو، ويعبر عادة عن هذه الممارسة للسيادة 

ولذلك، وبسبب الحاجة أساسا الى . في صورة ترخيص أو موافقة
الخدمة استخدام الفضاء الجوي االقليمي لدولة أخرى بغية تقديم 

، فان دخول الناقلين الجويين األجانب أسواق النقل ةلسوق دولي
الجوي هذه أصبح يتطلب ممارسة التنظيم بطرق مختلفة جدا عن 
طرق التنظيم الخاصة بدخول كيانات أجنبية عاملة في صناعات 

 .)مثل المؤسسات الفندقية وشركات االتصاالت(الخدمات األخرى 

تشغل كخدمات جاري، عندما  النقل الجوي التدماتان خ
 الجوية الدولية المنتظمة التي تعمل في دول أخرى غير الخدمات

، تخضع لحكم المادة الخامسة من اتفاقية لدى االيكاومتعاقدة 
ووفقا لهذه المادة، فان لطائرات هذه الدول الحق في أن . شيكاغو

ه تطير فوق اقليم أي دولة أخرى متعاقدة في المنظمة سواء لدخول
مثل (يه ألغراض غير تجارية فأو لعبوره بغير هبوط، أو للهبوط 

 دون حاجة الى الحصول )التزود بالوقود أو اجراء االصالحات
على ترخيص مسبق، مع مراعاة حق الدولة التي يحصل الطيران 

وتعطى هذه المادة أيضا الحق في . فوقها أن تلزم الطائرة بالهبوط
، وذلك مع )خول سوق غير منتظمة دحقأي  ( ركابأخذ أو انزال

مراعاة حق الدولة التي يحصل فيها األخذ أو االنزال في فرض 
وفي الممارسة الفعلية، . األنظمة أو الشروط أو القيود التي ترتأيها

فقد ينتج عن هذا الفرض منع الرحالت الجوية غير المنتظمة من 
 عدم ، وفي حالادخول السوق، أو فرض قيود مختلفة على دخوله

وجود اتفاق بين الدول المعنية، فيتم تنظيم ذلك من طرف واحد 
 .على أساس المجاملة والمعاملة بالمثل في العادة
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 من اتفاقية شيكاغو بشكل أساسي الخدمات )٦(تنظم المادة 
وهي تمنع الخدمات الجوية من تشغيل . الجوية الدولية المنتظمة

. لة األجنبية المعنيةخدماتها بدون ترخيص أو اذن خاص من الدو
وفي الممارسة الفعلية، تمنح دولة ما الناقلين الجويين األجانب هذا 
االذن أو الترخيص بتشغيل الخدمات الجوية الدولية المنتظمة على 

مع استثناءات (شكل رخص أو تصاريح لفترة محددة أو مشروطة، 
 وذلك على أساس استخدام حقوق دخول األسواق الممنوحة )نادرة

 التي ينتمي اليها الناقل )أو الدول(من تلك الدولة الى الدولة 
 .الجوي

 هو حق أو امتياز مشروط أو السوقالحق األساسي لدخول 
 تمنحه دولة ما الى دولة )يسجل عادة في اتفاق دولي(محدود 

أخرى لكي يستخدمه ناقل جوي أو أكثر تعينه تلك الدولة األخرى 
مواصفات جغرافية :  عليها التاليةوقد يتألف من البنود المتفق

 ومواصفات ؛للطرق التي يمكن أن تعمل عليها الخدمات الجوية
 وكيف ؛مادية بخصوص تعيين الناقل الجوي أو الناقلين الجويين

أو / ومواصفات مادية و؛يمكن للناقل الجوي أن يستخدم الطائرات
لحقوق وتحدد هذه ا. جغرافية ألنواع النقل التي يمكن القيام بها
 .بمجملها مدى دخول األسواق الذي يتم منحه

 عادة في مقابل حقوق مشابهة لسوقتمنح حقوق دخول ا
بواسطة بعض االتفاقات أو الترتيبات بين الدول وتقتصر عادة 

وبالرغم من أن حق دخول . على الخدمات الجوية الدولية المنتظمة
ذلك قيدا  يمنح الفرصة أساسا لخدمة سوق ما، فهو يشكل كلسوقا

فالدول تقيد دخول . على دخول السوق بسبب ما يحويه من أحكام
السوق لعدة أسباب منها الرغبة في تحقيق توازن بين الحقوق 

 ؛ واالحتفاظ بقدر من النفوذ في أي مبادالت في المستقبل؛المتبادلة
 وتوخى ؛وتجنب أو تقليل اآلثار التنافسية على ناقليها الوطنيين

 وتنشيط أو تفضيل قطاع معين من ؛التفسير الخاطئالدقة لتالفي 
أما الحقوق االضافية، التي . )مثل مدينة أو منطقة معينة(السوق 

تتعلق بكيفية قيام الناقل الجوي بعمله في دولة أجنبية، فتعالجها 
ويرد وصف . بعض الدول أحيانا كعناصر من حقوق دخول السوق

 . هذا الدليلتلك الحقوق ومناقشتها في قسم منفصل من

ي الناقل الجوي أو  فاالستثمار الوافدأو  االستثمار األجنبي
الناقلين الجويين لدولة ما، ويشمل االستثمار بواسطة ناقلين جويين 

ممكنة  في حقوق الملكية مع التمتع بدرجة أي شراء أسهمأجانب، 
. من النفوذ في اتخاذ القرارات االدارية، ان لم يكن السيطرة الفعلية

وهناك . وهو وسيلة اضافية للحصول على حق دخول األسواق
، أي حرية تأسيس حق التأسيسوسيلة أخرى هي الحصول على 

ن ان الوسيلتا هاتوتستخدم .شركة نقل جوي في اقليم دولة أجنبية
في األسواق المحررة اما على أساس  بشكل محدودن ااالضافيت
ظر أيضا ان(الدول أو كمنح من طرف واحد بين التبادل 
 .)٤-٤ الفصل

اتبع في هذا الفصل منهج تدريجي لتحديد وتفسير ثالثة أنواع 
من حقوق الدخول األساسي لألسواق التي تميل الدول الى أن تخلط 
فيما بينها، في الممارسة العملية، بدال من ايراد كل منها بشكل 
منفصل في شكل مالحق باالتفاقيات الخاصة بالنقل الجوي أو في 

 أو بنود أو نصوص هذه االتفاقيات، بل أحيانا ما تخلطها مع مواد
ويعالج الفصل . بنود السعة أو الحمولة أو مع مواضيع أخرى

بشكل مسهب األنواع العديدة لشروط وقيود دخول األسواق في 
غير أن هذا الفصل ال يتطرق الى مواضيع . األزمنة الراهنة

أو االتفاقات الثنائية تحرير دخول األسواق، أو تبسيط تنظيمها، 
كما أنه ال يبحث المفاهيم . ومقارنتها باالتفاقات متعددة األطراف

 في منح الحق األساسي لدخول األسواق، للتحرير المطردالجديدة 
شبكة "أي ازالة القيود التنظيمية على نحو متزايد، أو مسألة 

يد التي تشمل وضع ترتيبات تنظيمية تستخدم في حال التهد" األمان
الواضح لقدرة الدولة للحفاظ على مستوى معين لالشتراك في 

 .األسواق

يحدد القسم األول من هذا الفصل مختلف أنواع المواصفات 
بينما . الجغرافية للطرق التي يمكن أن تعمل عليها الخدمات الجوية

يركز القسم الثاني على تعيين الناقل الجوي ومختلف المواصفات 
ويعالج القسم . ئرات على تلك الطرقبخصوص استخدام الطا

الثالث مواصفات فئات النقل التي يمكن القيام بها على هذه الطرق 
 وكيفية تأثر هذا لسوقبينما يبحث القسم األخير دخول ا. الجوية

 ".الحرية السادسة"الدخول بما يدعى 

  حقوق الطريق

 الذي يعبر عنه بمواصفات لسوق هو حق دخول احق الطريق
ية متفق عليها، أو مجموعة من المواصفات الجغرافية، جغراف

 عليها خط جوي أو خدمات جوية وتعمل شغللطريق أو أكثر ي
عليها وللترتيب الذي يمكن معه تقديم الخدمات لألماكن المرخص 
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الطرق الجوية جدول  وبوجه عام، توجد حقوق الطريق في .بها
جوية فيما بين الخدمات الجوي أو اتفاق النقل الاتفاق الملحق ب

ق نفسه بشكل منفصل طريق جوي أو لحالدول، حيث يدرج في الم
الطيران أو شركات طرق جوية الستخدامها من جانب شركة 

وفي جميع األمثلة التالية يمثل . التابعة لكل طرف في االتفاق
" ج"الدولة التي تحصل على حق الطريق والحرف " أ"الحرف 

ويكون ذلك بطبيعة الحال، بتبادل  (الدولة التي تمنح حق الطريق
 .)حق مشابه أو حقوق مشابهة

ان الطريقة األساسية لوصف عملية منح حق طريق جوي 
لدولة ما هي تسمية احدى المدن في اقليم تلك الدولة ومدينة أخرى 

 :في اقليم الدولة التي تمنح الحق، ومثال ذلك

 ١ الى المدينة ج١من المدينة أ

ن يكون المنهج األساسي مقتصرا على وليس من الضروري أ
 : مدينة واحدة في كل دولة، ومثال ذلك

 .٢المدينة ج/١ الى المدينة ج١من المدينة أ
 .١ الى المدينة ج٢المدينة أ/١من المدينة أ

 .٢المدينة ج/١ الى المدينة ج٢المدينة أ/١من المدينة أ

هي مدينة، سواء كان لها تسمية أو لم يكن، على النقطة و
 ويمكن توسيع المنهج األساسي ليصف .لطريق الذي تم منحها

 :الطريق كما يلي

 .١من أي نقطة أو نقاط في الدولة أ الى المدينة ج

 :وفيما يلي تغيير أكثر توسعا في المنح األساسي للطريق 

من أي نقطة أو نقاط في الدولة أ الى أي نقطة أو نقاط في 
 .الدولة ج

قطة تقع خارج اقليمي الدولتين  فهي نالنقطة الوسيطةأما 
وفي الحاالت  (.المانحة والمستفيدة، ولكن بين هذين االقليمين

االستثنائية، يمكن اعتبار النقاط داخل اقليم الدولة المستفيدة الواقعة 
وعندما ال يكون . )على طول المسار العام للطريق، نقاطا وسيطة
تقع أقاليم ومدن دول اقليما الدولتين المعنيتين بالمنح مالصقين، و

أخرى بينهما، فيمكن لوصف الطريق أن يتضمن نقطة أو نقاط 
 :وسيطة، ومثال ذلك

 .١، الى المدينة ج١، عن طريق المدينة ب١من المدينة أ

وهناك عدة طرق أخرى لبيان منح نقطة أو نقاط وسيطة على 
 :طريق ما بدرجات متفاوتة من التحديد، ومثال ذلك

 ...١ والمدينة س١ينة بعن طريق المد... 

 ...١ والمدينة س٢ والمدينة ب١عن طريق المدينة ب... 

 ...عن طريق الدولة ب... 

 ...عن طريق الدولة ب أو الدولة س... 

 ...عن طريق الدولة ب والدولة س... 

 ...عن طريق نقطة وسيطة... 

 ...عن طريق نقطتين وسيطتين... 

 ...عن طريق نقطة أو نقاط وسيطة... 

وفي األمثلة الثالثة األخيرة، يمكن تحقيق تحديد أكبر عند 
الرغبة في ذلك، باضافة قارة معينة، أو منطقة معينة، أو بلد 

 :معين، ومثال ذلك

 ...عن طريق نقطة وسيطة في أفريقيا... 

 ...وروباأعن طريق نقطتين وسيطتين في ... 

 ...في المحيط الهنديوسيطة عن طريق نقطة أو نقاط ... 

ان ادراج نقطة أو نقاط وسيطة على الطريق يساعد أيضا 
وقد يكون . على بيان االتجاه العام الذي يجب أن يتبعه الطريق

هناك توقع ضمني أو صريح بأن الطريق المستخدم في العملية 
في " ج"و " أ"بين (الفعلية سيكون طريقا مباشرا الى حد المعقول 

 أيضا تحديد طريق عام واحد وقد يكون من المرغوب فيه. )األمثلة
 : الستبعاد طريق آخر، وعلى سبيل المثال
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 عن ...الستبعاد... ي الجنوبئعن طريق المحيط الهاد... 
 ... الشماليئطريق المحيط الهاد

 عن طريق ...الستبعاد... عن طريق الطريق القطبي... 
 ...الطريق عبر سيبريا

 عن ...ستبعادال... عن طريق المحيط األطلنطي الشمالي... 
 ...طريق المحيط األطلنطي األوسط

وعوضا عن المواصفات المختلفة، يمكن لألطراف أن تقوم بمنح 
 .عام لحق تقديم الخدمة للنقاط الوسيطة على أي طرق ممنوحة

هي نقطة على طريق ما تكون بوجه عام  نقطة فيما وراء
ن على مسافة من اقليم الدولة المستفيدة من الطريق أطول م

ما فيأي أنها تقع (المسافة من اقليم الدولة المانحة لهذا الطريق 
 . والتي تشكل جزءا من وصف الطريق)وراء الدولة األخيرة

من "ومثال ذلك، قد يضاف ما يلي الى الوصف األساسي للطريق 
 الستخدامه من ١، الى المدينة ج١، عن طريق المدينة ب١المدينة أ

 :جانب الدولة أ
 .١وراء المدينة دوفيما ... 
 .)ثالث نقاط ()نقطتين(وفيما وراء نقطة واحدة ... 
 .وفيما وراء نقطة أو نقاط في آسيا... 

تجدر المالحظة بأن في المثال األخير، الى جانب وضع اتجاه عام 
تجدر و. الستمرار الطريق، يحصر نقاط فيما وراء بقارة واحدة

على الطريق " وراءحقوق فيما "المالحظة أيضا بأنه يمكن ذكر 
 :كما يليببساطة 

 وفيمـا وراء... 
يمكن اعطاء مرونة اضافية أيضا بالسماح للناقل الجوي 
العامل على الطريق أن يختار نقاط وسيطة، أو أن يستبدلها، أو أن 

 هي النقطة االختياريةو. يحذفها أو أن يغير ترتيب استخدامها
  و نقطة فيما وراء، يتمنقطة وسيطة، أو نقطة مقصد لدولة ثانية، أ

اختيارها من جانب الدولة المستفيدة من بين عدة نقاط مسماة أو 
غير مسماة، على أن يجرى تبليغ هذا االختيار الى الدولة المانحة 

، عندئذ يحول هذا )وأخذ موافقتها، اذا كان هناك نص بذلك(
االختيار دون تقديم الخدمة لنقاط أخرى الى أن يجرى بعض 

 : وعلى سبيل المثالير في النقاط في المستقبل،التغي
وفيما وراء الى أي نقطتين يتم اختيارهما من بين نقاط ... 

، والمدينة ١، والمدينة ص٢، والمدينة س١المدينة س
 .١ والمدينة ى٢ص

الى في اتفاقية تقليدية، الطريق الذي يمنح  يبدأمن األرجح أن 
 ويتبـع اتجاهـا عاما واحدا  في اقليم الدولة المستفيدة،،دولة ما

 في )ومن المتوقع تقديم الخدمة له(ويكون قادرا على التشغيل 
اتجاه المغادرة من الدولة المستفيدة وفي اتجاه الوصول اليها على 

، "أجواء مفتوحة"أما الطريق الممنوح لدولة في اتفاقية . خط العودة
 في نقطة خلفية فيمكن أن يوصف بأنه يبدأ في اقليم الدولة األم أو

ومن النادر جدا أن يوصف طريق ما الستخدامه في اتجاه . منه
واحد فقط، وعندما يحدث ذلك، فمن المحتمل أن يكون خط شحن 

وفي حاالت غير عادية . جوي، اما دائريا واما مستمرا حول العالم
، أي حق الناقل الجوي مرونة الشحنأخرى يمكن أن تمنح الدولة 

لين الجويين المعينين بتقديم الخدمة الى نقاط خارج المعين أو الناق
الدولتين المانحة للحق والمستفيدة من الحق بمرونة كاملة في 
ترتيب النقاط التي تقدم لها الخدمة كالنقاط الوسيطة ونقاط فيما 

أو بريد في عمليات النقل /أو انزال بضائع و/وراء، لغرض أخذ و
كثر يسمح لنقطة مسماة أن تقدم لها  وفي الحاالت المألوفة أ.الدولية

مثل (ة أو نقطة فيما وراء ـالخدمة اما بصفتها نقطة وسيط
في رحلة ما، ال سيما عندما  ١-١-٤ في الجدول ٧ق رقم ـالطري

 .يكون هناك انحراف بسيط عن المسار العام للطريق المعنى
في معظم األحيان يكون وصف الطريق في االتفاقات الثنائية         

غير أن عدة تبادالت للطرق تكون على شـكل         .  جمل على شكل 
 .١-١-٤جدول كما هو مبين في الجدول 

 )على شكل جدول (  الطرق الجوية للدولة أ ١-١-٤لجدول ا
 الطريق الدولة أ النقاط في الوسيطة النقاط الدولة ج النقطة في وراء نقاط فيما

 ١ ١المدينة أ  ١المدينة ج 
 ٢ ٢المدينة أ ١المدينة ب ١المدينة ج 

 ٢المدينة ج البلد د
 ٣المدينة ج

 ٣المدينة أ 
 ٤المدينة أ

٣ 

 ٤ ١المدينة أ ٢المدينة ب ١المدينة ج ١المدينة د
 ٥ في أ أي نقطة أو نقاط شمال أفريقيا ٣ ج،٢ج، ١ج المدن نقطة واحدة
 ٦ ي أف أي نقطة أو نقاط وجنوب آسيا الشرق األوسط في ج أي نقطة أو نقاط استراليشيا
 ٧ ٣المدينة أ ٢المدينة ب ١المدينة ج ٢المدينة ب
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 هي أي نقطة خارج الطريق الذي جرى النقطة الخلفية
 .نقطة أو نقاط البداية للطريق" خلف"وصفه وتقع عادة جغرافيا 

نقاطا داخل االقليم المستفيد من " النقاط الخلفية"ويمكن أن تكون 
وهي عادة غير مشمولة . أو نقاط في بلدان ثالثة/الطريق و

غير أنه قد يكون هناك تفاهم صريح .  التقليديةبأوصاف الطريق
 النقاط الخلفية أو ي بأنه يمكن تقديم الخدمة ألحد نوعيأو ضمن

صريح بخصوص النقاط الخلفية ألطراف الثالثة في (لكال النوعين 
واالحتفاظ بالخط الجوي ) التقليدية" األجواء المفتوحة"اتفاقيات 

وكحل بديل، يمكن أن . لمباشر والدعاية له على هذا األساسا
 على نقاط في بلدان يتخضع مثل هذه الخدمات الجوية التي تنطو

 .ثالثة، الى شروط معينة أو تحرم من ذلك الحق

 األخرى المستخدمة في منح حق الطريق اتتتضمن التعبير
 :ما يلي

ر ، هو أي نقطة من آخيةرئيسبوابة  أو يمطار رئيس •
مغادرة أو أول وصول لخط جوي في اقليم الدولة 

 .المستفيدة أو الدولة المانحة

 لها نفس  قد يكون، التينهائيةمحطة طريق أو نقطة  •
 .ية الرئيسالبوابة أو نقطة يالمعنى مثل المطار الرئيس

 أي نقطة المحطة المشتركة أو نقطة المحطة المشتركة، •
في نفس االقليم من نقطتين أو أكثر على نفس الطريق و

 التي يمكن تقديم )للدولة المستفيدة أو للدولة المانحة(
الخدمة لها بشكل منفصل أو بالتضامن على أي خط جوي 

 . على الطريق

، هو مصطلح مستعار من صناعة السكك المسار المزدوج •
، أي طريق طريق بمسار مزدوجالحديدية ليصف انشاء 

تعينهم دولة واحدة ليستخدمه ناقل جوي أو ناقلون جويون 
طرف في اتفاق ثنائي لها طريق مرادف ليستخدمه ناقل 
أو ناقلون تعينهم الدولة الطرف اآلخر في مثل ذلك 

 .االتفاق

، هو أيضا مصطلح مستعار من صناعة مسار مفرد •
، أي بمسار مفرد طريقالسكك الحديدية ليصف انشاء 

ولة طريق ليستخدمه ناقل جوي أو ناقلون جويون تعينهم د
واحدة طرف في اتفاق ثنائي والتي ليس لها طريق 
مرادف ليستخدمه ناقل جوي أو ناقلون جويون تعينهم 

والطريق الذي . الدولة الطرف اآلخر في مثل ذلك االتفاق
له قطاع ما بدون مرادف يمكن أن يعتبر كطريق بمسار 
مزدوج وليس طريق بمسار مفرد اذا كان القطاع الرئيسي 

 .لواقع بين الدولتين هو طريق بمسار مزدوجمن الطريق ا

 الحقوق التشغيلية

 ويعبر عنه بمواصفات مادية لسوقهو حق دخول ا يالحق التشغيل
 وعلى كيفية ؛يتفق بشأنها على كيفية تعيين عدة ناقلين جويين

 أو على أنواع الطائرات أو أجزاء الطائرات أو ؛تشغيل الطائرات
مكن أن تستخدم وأن يعين لها عالمات وسائل النقل البديلة التي ي

 وفي .تمييز للطيران على الطريق أو الطرق المتفق عليها
الممارسة الفعلية، يمكن أن توجد الحقوق التشغيلية في اتفاقات 

، أو في مختلف المواد أو في  الجويةق الطرقلحالنقل الجوي في م
بشكل االتفاقات الجانبية أو يمكن أن تكون أو ال تكون مدرجة 

 .ضمني

. ان تعيين الناقل هو أحد أهم الحقوق األساسية التشغيلية
 هو االبالغ الرسمي من جانب دولة ما لدولة أخرى، التعيينو

وغالبا ما يكون االبالغ بمذكرة دبلوماسية عن اسم الناقل الجوي 
الذي اختارت الدولة تعيينه ليستخدم جميع الحقوق لدخول األسواق 

ق التي استفادت منها تلك الدولة وفقا التفاق أو بعض هذه الحقو
 وحسب بنود االتفاق ذي .النقل الجوي الذي عقدته مع الدولة الثانية

الصلة، يكون التعيين الستخدام أي حق من الحقوق الممنوحة 
لدخول األسواق أو جميع هذه الحقوق، لطريق معين أو طرق 

 .معينة أو لجزء معين من طريق ما

مع حق ضمني (هو حق تعيين ناقل واحد فقط د التعيين المفر
 فهو حق تعيين ناقلين اثنين التعيين المزدوجأما . )بتبديل الناقل

 هو حق تعيين المحدود المتعدد والتعيين غير. )مع حق التبديل(
هو حق تعيين عدد التعيين المقيد المتعدد و. أي عدد من الناقلين

معين منها للطريق محدد بأكمله من شركات الطيران أو عدد 
 .)مع حق التبديل(الواحد أو للمطار الواحد، أو للقطاع الواحد 

 االتفاقات الثنائية عادة على الحق الصريح لدولة ما يال تنطو
أن ترفض ما تعينه دولة أخرى، على أساس أن اختيار الناقل حق 
ذو سيادة للدولة األخرى، ولكن هذه االتفاقات تتضمن، بطبيعة 
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ق الدولة األولى أن ترفض شروطا على تراخيص الحال، ح
 المعينة ألسباب محددة، أو تلغى هذه الطيرانة شركالتشغيل ل

وتكون هذه األسباب عادة مقتصرة . الشروط أو تعلقها أو تفرضها
على الفشل في الوفاء بشرط كون الملكية الجوهرية للشركة 

ك الشركة أو في والسيطرة الفعلية عليها في يد الدولة التي عينت تل
يد رعاياها، أو الفشل في االمتثال للقوانين واألنظمة الوطنية 

 المطبقة في عمليات تلك الخدمات )للدولة المستفيدة من التعيين(
 .الجوية

* * * 

تشمل الحقوق التشغيلية، التي تعالج كيفية تشغيل الطائرات على 
طريق جوي متفق عليه أو طرق جوية متفق عليها، حقوق 

، والغاء التوقف االختياري، يلطيران العابر، والتوقف الفنا
، ورحلة االنتظام بالموقع، والرحلة االضافية يوالتوقف االلزام

 .على نفس الخط وتغيير السعة

 هو حق أو امتياز يمنح لدولة ما أن تطير حق الطيران العابر
عبر اقليم الدولة التي تمنح هذا الحق، بدون هبوط، على خدمات 

 ويحدد اتفاق العبور .وية دولية، منتظمة أو غير منتظمةج
الحرية األولى وهو للخدمات الجوية الدولية المصطلح ذا الصلة 

 أي بالحق أو االمتياز بالنسبة للخدمات الجوية الدولية - للجو
المنتظمة، الذي تمنحه دولة ما الى دولة أو دول أخرى أن تطير 

 .)بحق الحرية األولىأيضا ويعرف  (هبوطعبر اقليمها بدون 

 هو حق أو امتياز يمنح لدولة ما أن تهبط يحق التوقف الفن
في اقليم الدولة المانحة ألغراض غير تجارية، بالنسبة لخدمات 

 وأكثر ما يمارس هذا الحق في .جوية دولية منتظمة أو بخالفها
حال التزود بالوقود، أو الجراء بعض االصالحات الهامة غير 

وقد يستخدم . ة أو لالستجابة للحاجة الطارئة لهبوط الطائرةالمتوقع
هذا الحق في بعض الحاالت لتنفيذ مقتضيات الدخول الوطنية لدولة 
. ما قبل متابعة الطيران الى نقطة من نقاط النقل في تلك الدولة

 هو بالتعريف ليس ألغراض تجارية، فقد يومع أن التوقف الفن
المرغوب فيه النزال الركاب لبعض يكون التوقف ضروريا أو من 

 بشرط اعادة تحميل الطائرة لمتابعة )حتى لتمضية ليلة(الوقت 
. )الذي يمكن أن يتم على طائرة بديلة أو وسيلة نقل بديلة(طيرانها 

ويحدد اتفاق العبور للخدمات الجوية الدولية المصطلح ذا الصلة 
النسبة للخدمات  بالحق أو االمتياز، ب- الحرية الثانية للجووهو 

الجوية الدولية المنتظمة، الذي تمنحه دولة ما الى دولة أو دول 

ويعرف (أخرى أن تهبط في اقليمها ألغراض ال تتعلق بالنقل 
 .)بحق الحرية الثانيةأيضا 

هو حق أو امتياز، يمنح عادة حق الغاء التوقف االختياري 
شريطة الستخدامه على طريق، للتصريح بنقاط متعددة للنقل، 

القيام بتوقف واحد على األقل في الدولة المستفيدة وتوقف واحد في 
يمكن الغاء أي نقطة أو : ومثال ذلك. الدولة المانحة في كل رحلة

نقاط محددة على الطريق في أي خط أو خدمات جوية باختيار 
 المعينة، غير أنه يجب أن تبدأ أو شركات الطيرانة أو شرك

ة شرك اقليم الدولة الطرف التي عينت تنتهي جميع الرحالت في
 .شركات الطيرانأو 

 العداد يشرط التوقف االلزاميستخدم ومن جهة أخرى، 
. بوضوح المسار العام لطريق ما أو لتفادى عملية بدون توقف

 بينما يعطى االستخدام .فاالستخدام األول يوضح مدى المنح المقرر
 -يين التابعين للدولة المانحة الثاني الحماية للناقل أو الناقلين الوطن

حيث يجعل التوقف االلزامي خدمة الناقل األجنبي أقل تشويقا 
 .لحركة النقل

 هي، بالمعنى العريض للمصطلح، أي رحلة االنتظام بالموقع
رحلة، سواء كانت ايرادية أو غير ايرادية، سواء كانت منتظمة أو 

  بعضامها فيغير ذلك، تطير النتظام الطائرة بالموقع الستخد
الخدمات االيرادية، وهي أيضا بالمعنى الضيق للمصطلح، أي 

، أي رحلة غير ايرادية تطير لالنتظام رحلة لتوصيل الطائرة
 .)مثل غرض اجراء الصيانة للطائرة(بالموقع أو لغرض آخر 

رحلة ، وهي بطبيعة الحال الرحلة االضافية على نفس الخط
يرادية في الخدمات المنتظمة  الخط، وهي رحلة اثانية على نفس

التي تعمل لنقل التدفق الفائض في حركة النقل على نفس جدول 
 .المواعيد للرحلة األساسية التي ألحقت بها رحلة اضافية

مستعارة " )الخ... ثالث(خط ثاني "و " خط اضافي"والمصطلحات 
حق تشغيل رحالت ويعتبر عادة . من صناعة السكك الحديدية

 كحق ضمني بموجب اتفاقات النقل الجوي الخط فساضافية على ن
حتى لو كانت السعة محددة مسبقا، غير أن هذا الحق ال يشمل 
تشغيل خدمات اضافية في أوقات ال ترتبط كليا بأوقات الرحلة 

 .األساسية التي ألحقت بها رحلة اضافية على نفس الخط

هو تغيير الطائرة في نقطة على الطريق في تغيير السعة 
على (حلة جوية دولية خارج اقليم بلد الناقل الى طائرة أخرى ر



يالمحتوى التنظيم —  الرابعالباب   
سوقلالحقوق األساسية لدخول ا  —) ١-٤(الفصل  4.1  

 

4.1-7 

 لها سعة )على رحلة وصول( أو من طائرة أخرى )رحلة مغادرة
هو تغيير السعة الى طائرتين " Y"تغيير السعة على شكل و. أصغر

 تغيير أما.  من تلك الطائرات)وصول( أو من طائرتين )مغادرة(
ر سعة الى أكثر من طائرتين  فهو تغيي"مروحة"السعة على شكل 

.  من تلك الطائرات)وصول( أو من أكثر من طائرتين )مغادرة(
 هو تغيير السعة، كما نراه في سياق وتغيير السعة مع بلد ثان

العالقة الخاصة بالخدمات الجوية بين دولتين، يقوم به ناقل جوي 
ولة في اقليم احدى الدولتين الطرف في اتفاق ثنائي وينتمي الى الد

السعة مع  تغييربينما . الثانية من الدولتين الطرف من اتفاق ثنائي
 هو تغيير السعة، كما نراه في سياق العالقة الخاصة بلد ثالث

بالخدمات الجوية بين دولتين، يتم في اقليم دولة ثالثة، ويدرج في 
 .الطريق الجوي الدولي المرخص له

شكل أكثر اقتصادا يخول تغيير السعة الناقل الجوي أن يعمل ب
على قطاعات الطريق الدولي البعيدة عن اقليم بلده وذلك بمضاهاة 
سعة رحالته على تلك القطاعات من الطريق مع األحجام األصغر 
من حركة النقل من بلده واليه، وهذا ما يتوقع عادة في حالة 

وال يطبق هذا . القطاعات األبعد لطريق جوي بعيد المدى
على تغيير الطائرة داخل اقليم بلد " تغيير السعة"المصطلح الدولي 

الناقل اذ أن لهذا التغيير طابعا محليا أو وطنيا ويقع ضمن 
كما ال يعتبر أي .  للدولة ذات السيادة المعنيةياالختصاص القضائ

تغيير للطائرة، أينما يتم، الى طائرة من نفس الحجم أو نفس 
المصطلح باللغة االنجليزية ويعود تاريخ هذا . السعة، تغييرا للسعة

الى مصطلح مقتبس من النقل بالقطارات عند " تغيير السعة"أي 
التغيير، في أي نقطة على طريق السكة الحديدية من عمليات على 

 بينهما الى عمليات )ثابتة" gauge"أو بسعة (قضيبين بمسافة ثابتة 
 ويتم ،على قضيبين آخرين بسعة مختلفة، أي بمسافة مختلفة بينهما

 )العربات أو الشاحنات(ذلك عادة باستبدال وحدات العجالت 
 . مالئمة لمتابعة تحرك القطار)أي مسافة ("gauge"بوحدات بسعة 

وقد ال ينص اتفاق ثنائي للخدمات الجوية بشكل محدد على 
تغيير السعة، ألنه قد تعتبره احدى الدولتين الشريكتين أو كالهما 

وبشكل بديل، فقد تنص . وح ضمنيامسموحا ضمنيا أو غير مسم
وعندما تتفق . عليه صراحة الشروط المحددة أو تمنعه صراحة

دولتان أن تحددا حق تغيير السعة في اتفاق ثنائي للخدمات الجوية، 
فمن المرجح أن تدرجا منح حق تشغيلي بنص يشابه نص الشرط 

 : وأحد الخيارات الخمسة الواردة أدناه يالتال

، يعينه أحد األطراف المتعاقدة أن يقوم يحق لناقل جوي
بتغيير السعة في اقليم الطرف المتعاقد اآلخر أو في نقطة على 
الطريق المحدد على مسافة وسيطة من اقليم الطـرف المتعاقـد 

 :اآلخـر أو فيمـا وراء هـذا االقليم شريطة ما يلي 

 )أ(الخيار 
ائرة ذات أن تجرى عمليات فيما وراء نقطة تغيير السعة بط

سعة أقل من سعة الطائرة الواصلة، بالنسبة لخط جوي 
مغادر أو بطائرة ذات سعة أكبر من سعة الطائرة الواصلة 

 .بالنسبة لخط جوي عائد الى اقليم بلده

 )ب(أو الخيار 
أن تجرى عمليات فيما وراء نقطة تغيير السعة بطائرة ذات 

ة الطائرة سعة أقل، أو بطائرتين مجموع سعتهما أقل من سع
الواصلة بالنسبة لخط جوي مغادر، أو ذات سعة أكبر 

 .بالنسبة لخط جوي عائد الى اقليم بلده

 )ج(أو الخيار 
أن تجرى عمليات فيما وراء نقطة تغيير السعة بطائرة أو 
بطائرتين سعة كل منهما أقل من سعة الطائرة الواصلة 

ئرة بالنسبة لخط جوي مغادر، أو بسعة أكبر من سعة الطا
 .الواصلة بالنسبة لخط جوي عائد الى اقليم بلده

 )د(أو الخيار 
أن تجرى عمليات فيما وراء نقطة تغيير السعة بأي عدد من 
الطائرات سعة كل منها أقل من سعة الطائرة الواصلة 
بالنسبة لخط جوي مغادر، أو أكبر من سعة الطائرة الواصلة 

 .بالنسبة لخط جوي عائد الى اقليم وطنه

  )ه(و الخيار أ
بالنسبة لخط جوي مغادر تكون عمليات فيما وراء نقطة 
تغيير السعة استمرارا لخط جوي مغادر من اقليم الطرف 
المتعاقد الذي عيـن الناقل الجوي، وبالنسبة للخط الجوي 
الواصل، استمرارا لخط جوي واصل الى ذلك االقليم، وفي 

لطائرة أو عدد كال الحالتين بدون قيود بالنسبة لطراز ا
 .الطائرات أو سعتها، الى تلك النقطة ومنها

* * * 
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تأخذ الحقوق التشغيلية أشكاال عديدة، وهي مواصفات ألي أنواع 
من الطائرات، وأجزاء الطائرات ووسائل النقل البديلة التي يمكن 

 . للرحالت يمكن تخصيصها عالمات تمييزيأن تستخدم وأ

رات، فعلي سبيل المثال، قد بالنسبة لمواصفات أنواع الطائ
تتفق الدول على أنه يمكن ممارسة بعض من هذه الحقوق على 
الطائرات الضيقة الجسم فقط أو على الطائرات عريضة الجسم 

" الكبيرة"فقط أو على الطائرات " الصغيرة"فقط، أو على الطائرات 
، أو على طائرات الشحن فقط أو )كما تعرفها الدول المعنية(فقط 
وتجدر المالحظة بأن .  فقط)ركاب وشحن( طائرات مختلطة على

مثل هذه المواصفات، في حين تؤثر على السعة، هي بوجه عام 
مثال ذلك، لتجنب النقل (ألغراض غير أغراض تنظيم السعة 

 .)الكبير للبضائع على طريق ما

فيما يتعلق بأجزاء الطائرة، فعلي سبيل المثال يحق للدول أن 
 أن تحمل )مثل الطائرات المختلطة(الطائرات تمنع استخدام 

بضائع في المقصورة الرئيسية، أو يحق لها أن تحدد بأنه ال يمكن 
وبشكل مماثل، يمكن لهذه . نقل البضائع اال في مستودع الشحن

الدول أن تتفق صراحة أو ضمنا على أنه يمكن لخط جوي أن 
وي عددا ، أي أن يشترى ناقل جالحيز المحجوزيعمل باستخدام 

أو حيزا محددا للشحن على متن طائرة تابعة /من مقاعد الركاب و
، أي بتقاسم الرموز وقد يتفقا أيضا على السماح .لناقل ثان

استخدام رموز عالمات الرحلة لناقل جوي على رحلة يقوم بها 
وقد يستلزم األمر (ناقل جوي ثاني، وتحدد عادة هذه الرحلة أيضا 

 .ل الجوي الثاني ويقوم بها كرحلة للناق)تحديدها

عندما يرخص بتقاسم الرموز، فقد تتم على أي جزء من 
الطريق وقد تشمل ناقال جويا من بلد ثان، أو ناقال جويا من بلد 

وللدول الخيار في منح بعض حقوق . ثالث، أو ناقال جويا محليا
الدخول في األسواق واالستفادة منها والتي ال يمكن استخدامها اال 

وبوجه عام، تتطلب الدول أن يحصل .  أساس تقاسم الرموزعلى
كال الناقلين الجويين المشتركين في ترتيبات تقاسم الرموز على 

 .الترخيص المالئم

تكون ترتيبات تقاسم الرموز والحيز المحجوز عادة مع 
اذ يسمح تقاسم . بعضهما ولكن ال يكون ذلك دائما بالضرورة

وبيع النقل الذي يشمل أكثر من شركة طيران الرموز بعرض 
 كما لو كان يتم ذلك على شركة )تبادل النقل بين الشركات(واحدة 

 ال سيما في نظام التوزيع لشركة )نقل على شركة واحدة(واحدة 
ويناقش هذا الموضوع بمزيد من . يطيران مثل نظام الحجز اآلل

 . من هذا الدليل٨-٤التفصيل في الفصل 

منح االمتياز  اتصاال وثيقا بتقاسم الرموز هو مفهوم ما يتصل
 أو حق استخدام مختلف امتياز تجاري أي منح ناقل جوي التجاري

 الموحد يمثل رموز عالمات الرحلة، والز(عناصر هوية الشركة 
، أي الكيان الذي المستفيد من االمتياز الى )ورموز التسويق

تقديم خدماته الجوية، والتي لتسويق أو  يستفيد من االمتياز التجاري
 خاضعة لمستويات قياسية ومراقبة بغية يتكون بشكل نموذج

 أي مانح االمتيازالمحافظة على جودة الخدمات التي يرغب فيها 
 وبخالف تقاسم الرموز الذي .الكيان الذي يمنح االمتياز التجاري

 أصبح أسلوبا واسع االنتشار للخدمات الجوية الداخلية والدولية،
فان منح حقوق االمتياز ليس شائعا حتى اآلن على الطرق الدولية 

 ). لمزيد من المناقشة التفصيلية٨-٤انظر أيضا الفصل (

 هي رحلة تعرفها رموز العالمات مشتركةالجوية الرحلة ال
أو التكاليف بموافقة / طيران وافقتا على تقاسم االيرادات ويلشركت

حلة الجوية المشتركة كرحلة  وتعتبر بعض الدول الر.حكومتيهما
 .تقاسم الرموز بينما ال تعتبر ذلك دول أخرى

يحق للناقل الجوي أن يمتلك أو يستأجر الطائرة المستخدمة 
 استخدام ي أو ال ينطويوقد ينطو. لممارسة حق دخول األسواق

الطائرة المستأجرة على الحاجة الى الحصول على ترخيص خاص 
وبوجه عام، عندما تقوم طائرة ما . لممارسة حق دخول األسواق

بخدمة خط جوي لناقل جوي ولكنها تبقى خاضعة للمراقبة 
التشغيلية لناقل جوي آخر، فان أي دولة يكون اقليمها معنيا بهذا 
الترتيب، يحق لها أن تستلزم من كال الناقلين الحصول على 

ة وقد تستلزم هذه الدولة أيضا أن تكون دول. ترخيصها بهذا التدبير
الناقل الجوي الذي يقوم بمراقبة تشغيل الطائرة ودولة الناقل 
الجوي الذي يعرض الخط الجوي لهذه الطائرة قد حصلتا منها 

 وسيناقش هذا الموضوع .على حق دخول األسواق للطريق المعنى
بمزيد من التفصيل، بما في ذلك سالمته وآثاره االقتصادية، في 

 .٧-٤القسم 

تبادل الطائرات عادة أية حاجة لحقوق أو ال تستدعى ترتيبات 
 هو وتبادل حق الرحلة. شروط أو قيود خاصة لدخول األسواق

طائرة مفردة على خط جوي منتظم تربط بين طريق أحد الناقلين 
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الجويين وطريق ناقل جوي ثان عند نقطة التبادل، وعلى الناقل 
وأن المرخص له على كل طريق أن يزود الطائرة نفسها بالطاقم 

 وفي هذا التبادل منفعة للركاب ألنهم .يشرف على تشغيلها
بالرغم من كون العملية تمثل نقال على يستخدمون طائرة واحدة 

للناقلين المعنيين ألنهم  اضافية فعامنقد توفر وأكثر من شركة، 
 .يستخدمون الطائرة بكفاءة أكبر

  هو حق دخول األسواق تمنحه دولةحق النقل متعدد الوسائط
ما ليستخدمه ناقل معين أو ناقلون معينون من دولة أخرى لتمديد 
. الخدمات الجوية أو لتقديم بديل لها باستخدام وسائل النقل السطحي

 المستخدمة في استبدال يوسائل النقل السطحوتشمل األمثلة على 
مع عالمات نوعها العام التي يستخدمها االتحاد الدولي (الوسائل 

 والمركبات البحرية التوربينية، (BUS)باصات ال )للنقل الجوي
(HOV) والقوارب ،(LCH) وسيارات الليموزين ،(LMO) ،

 والشاحنات والخدمات البرية الفرعية ،(TRN)والقطارات 
(RFS).أو الترخيص / وتكون الحقوق المحددة لدخول األسواق و

بها من جانب سلطة النقل الجوي مطلوبة أو غير مطلوبة الستخدام 
 لنقل الركاب أو البضائع بموجب تذاكر يسائل النقل السطحو

. السفر جوا أو جداول البضائع حسبما تكون الظروف في كل حالة
ففي أحد األمثلة، تحدد الدولة المساحة التي يحق ضمنها لناقل 
جوي أجنبي أن يقوم بخدمات أخذ الركاب وانزالهم بنصف قطر 

وفي مثال ثان، عندما . معين حول المطار الذي يجرى استخدامه
تعمل الخدمات الدولية لناقل جوي من دولة معينة واليها بوسائل 

 بأكملها، فقد تتطلب ترخيصا من سلطات النقل ينقل سطح
 فقط، حتى لو أن هذه الخدمات قد حدد لها رموز عالمات يالسطح

ألغراض المبيعات، أما اذا تمت " الرحلة"الناقل الجوي وأرقام 
 ا معتمد، فقد ال تتطلب ترخيصا خاصيمع ناقل سطحبموجب عقد 

وفي مثال ثالث، يمكن اعتبار التحركات السطحية بين . بذلك
نقطتين من الطريق الجوي المرخص للناقل الجوي وكأنه يستخدم 
حقوق دخول األسواق المتعلقة بذلك الطريق وقد يخضع ذلك الى 

لسطحية قد أنظمة النقل الجوي، على أن تكون هذه التحركات ا
 .عرضت كبديل أو كاستكمال للرحالت الجوية على هذا الطريق

  حقوق النقل

هو حق دخول األسواق ويعبر عنه بمواصفات مادية أو حق النقل 
جغرافية أو مواصفات مختلطة، يتفق بشأنها على من يمكن نقله أو 

ما يمكن نقله على الطريق المرخص له أو أجزاء من ذلك الطريق 
ومهما .  المرخص لها)أو وسيلة النقل البديلة( الطائرة على متن

 في أحد حقوق النقل، تجدر المالحظة بأن المصطلح يكن من أمر،
استعماالته، يطبق بشكل مشترك ليكون له نفس المعنى كحقوق 

 .دخول األسواق

ان الطريقة األساسية للتعبير عن حق النقل بالمواصفات 
والبضائع، والبريد بشكل  اب،نقل الركالمادية هي طريقة حق 
 فاذا اقتصر الحق المتفق عليه على نقل .منفصل أو بشكل مشترك

، فهو يشمل عادة وبشكل ضمني األمتعة أو حقائب الركاب فقط
شمل يالبريد الخاص برفقة الركاب أو البريد الخاص، ويمكن أن 

. أيضا األمتعة غير المصحوبة والتي ال تشحن على أنها بضائع
.  مماثل، فالشحن عادة يعنى البضائع والشحنات العاجلةوبشكل

 يشمل بالضرورة مراقبين عند نقل البضائع فقطغير أن حق 
 حقوق يوتنطو. االقتضاء، ال سيما بالنسبة الى المشحونات الحية

اذا كان  (ي وبعض النقل غير االيراديالنقل على نقل ايراد
أو وثيقة مالئمة بموجب تذكرة سفر الركاب، أو جدول البضائع 

 مثل بضائع خاصة بشركة الناقل أو بريد خاص بشركة )أخرى
 .الناقل

* * * 

ان الطريقة األساسية للتعبير عن حقوق النقل بالمواصفات 
الجغرافية هو طريقة احدى حريات الجو التي تتعلق بالنقل 

ويقدم ). الحريتان األولى والثانية هما حريتان تشغيليتان(
 .ا بيانيا لحريات الجو عرض١-٤ الشكل

 هي حق أو امتياز، يتعلق بالخدمات  الثالثة الجويةالحرية
الجوية الدولية المنتظمة، تمنحها دولة الى دولة أخرى النزال في 
اقليم الدولة األولى أشخاص أو بضائع قادمة من دولة وطن الناقل 

 .)بحق الحرية الثالثةوتعرف أيضا (

ق أو امتياز، يتعلق بالخدمات  هي ح الرابعة الجويةالحرية
الجوية الدولية المنتظمة، تمنحها دولة ما الى دولة أخرى ألخذ في 
اقليم الدولة األولى أشخاص أو بضائع متجهة الى دولة وطن الناقل 

 .)بحق الحرية الرابعةوتعرف أيضا (

 هي حق أو امتياز، يتعلق بالخدمات  الخامسة الجويةالحرية
نتظمة، تمنحها دولة ما الى دولة أخرى النزال الجوية الدولية الم
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  التسعلجوحريات ا

 ب

 ب

 ب

 ب

 ب

 ب

 ب

 أ

 أ

 أ

 أ

 أ

 أ

 أ

 أ

 الدولة األم

 الدولة األم

 الدولة األم

 الدولة األم

 الدولة األم

 الدولة األم

 الدولة األم

 الدولة األم

 الدولة األم

 أ

  الطيران العابر-١

  التوقف الفني-٢

 تفريغ الحركة -٣

 شحن الحركة -٤

 النقل من دولة ثالثة واليها -٥

 عن طريق  نقل الحركة-٦
 الدولة األم

 التغشيل من دولة ثانية -٧
 من دولة ثالثة/الى

نقل الحركة بين نقطتين في  -٨
 دولة أجنبية

  التشغيل فقط في دولة أجنبية -٩



يالمحتوى التنظيم —  الرابعالباب   
سوقلالحقوق األساسية لدخول ا  —) ١-٤(الفصل  4.1  

 

4.1-11 

وأخذ في اقليم الدولة األولى، أشخاص أو بضائع قادمة من دولة 
 .)بحق الحرية الخامسةوتعرف أيضا (ثالثة أو متجهة اليها 

تصنيف الحريات بالنسبة الى هناك صعوبات ناشئة من تحديد 
نقل معين أو جزء منه، ويعود السبب في ذلك الى أن بعض الدول 

ها ومقصدها الحقيقيين أي ئبمنشتصنف تحركات النقل المعينة 
 على أن يكون منشأ ومقصد تذكرة السفر أو قائمة البضائع،

المنشأ أول نقطة مذكورة على وثيقة النقل، والمقصد آخر نقطة 
 أو أبعد نقطة من المنشأ على )طريق واحد( الذهاب على طريق

 وتحدد دول أخرى تصنيف .)طريقين(طريق الذهاب أو االياب 
 أي ،بقسيمة أو بمنشأ ومقصد قطاع معين من الرحلةالحريات 

نقطة أساسية أو (أن يكون المنشأ أي نقطة صعود الى الطائرة 
ئع على رحلة  يتم فيها أخذ الركاب أو تحميل البضا)على الطريق

معينة ويكون المقصد أول نقطة تالية يتم فيها انزال الركاب أو 
دونما اعتبار لنقطة بدء الرحلة ونقطة نهايتها (تفريغ البضائع 

 .)المذكورتين في تذكرة السفر أو في قائمة البضائع

ويمكن أن يظهر الفرق في تصنيف الحريات بموجب هذين 
وتنتهي في " أ"لتي تبدأ في الدولة المنهجين في حالة عملية النقل ا

اما " ب"مع تغيير الرحلة على الطريق في الدولة " ج"الدولة 
 حيث يكون هناك ،"ب"مباشرة أو بعد توقف مؤقت في الدولة 

من " ب ب"، والناقل "أ"من الدولة " أ أ"الناقل : ثالثة ناقلين محتملين
المالحظة أنه وتجدر ". ج"من الدولة " ج ج"، والناقل "ب"الدولة 

باستعمال طريقة المنشأ والمقصد الحقيقيين ال ينتج عنها تغيير في 
تصنيف الحريات، حتى لو استخدم ناقل مختلف في كل قطاع من 

، بينما نرى أن طريقة القسيمة أو )"٢-١-٤"راجع الشكل (الرحلة 
منشأ ومقصد قطاع الرحلة ينتج عنها دوما تغيير في تصنيف 

 .)"٣-١-٤"لشكل راجع ا(الحريات 

فهي الحق أو االمتياز،  السادسة  الجويةبالحريةأما ما يسمى 
الذي يتعلق بالخدمات الجوية الدولية المنتظمة، بالقيام بعملية النقل 

وتعرف (ين يعن طريق دولة وطن الناقل، فيما بين دولتين أخر
 السادسة،  الجوية وما يدعى بالحرية.)بحق الحرية السادسةأيضا 
خالف الحريات الخمس األولى، ال تدخل في اتفاق الخدمات على 

اتفاق الحريات "الجوية المعترف به على نطاق واسع مثل 
وهذا الموضوع عرضة لنقاش كبير ويبحث في الجزء ". الخمس

 .األخير من هذا الفصل

 هو الحق واالمتياز، الذي  السابعة الجويةالحريةوما يدعى 
ولية المنتظمة، تمنحه دولة ما الى دولة يتعلق بالخدمات الجوية الد

أخرى، للنقل بين اقليم الدولة المانحة ودولة ثالثة بدون ضرورة 
 أي أنه ادراج أي نقطة في اقليم الدولة المستفيدة في هذه العملية،

ال تدعو الحاجة الى وصل هذا الخط بأي خط أو امتداد خط من 
 .دولة وطن الناقل واليها

الداخلي على شركة أجنبية وحركة النقل النقل المصطلحان 
 لهما النقل الجوي في المستعمالن الداخلي على شركة أجنبية

 :الصفات التالية

 لحظر ييشتق األول منهما من مصطلحات النقل البحر •
 يقوم به ناقلون أجانب ويشتق ئالنقل على خط الشاط

النقل الثاني من هذا النقل المحظور الذي يمكن أن يعادل 
 أي النقل الذي يجرى بموجب وثيقة نقل واحدة اخلي،الد
 الذي ال ينطوي على منشأ )تذكرة سفر أو قائمة بضائع(

 .أو توقف مؤقت أو نهاية خارج اقليم دولة واحدة

ويحظرا (يوسع أحيانا هذان المصطلحان ليشمال أيضا  •
 بعض أقسام من النقل الدولي مثل تلك األقسام بين )بذلك

التي ( دولي تقعان في اقليم نفس الدولة نقطتين على طريق
 قبل أو بعد التحويل أو التوقف المؤقت )ليست وطن الناقل

في نقطة من تلك النقاط، وذلك باستثناء يجرى أحيانا 
للسماح بالتحويل على نفس الشركة وعلى نفس الطريق 

 .والتوقف المؤقت

 على النقل بين دولتين في نفس ئيطبقان أحيانا بشكل خاط •
جموعة الدول أو نفس الوحدة االقتصادية لدول عندما م

تقرر هذه المجموعة أو هذه الوحدة االحتفاظ بهذا النقل 
 .على الشركات الخاصة بها

يمكن تطبيقهما على حركة النقل التي تشكل، ألول وهلة،  •
نقال داخليا على شركة أجنبية مثل حركة جوية أو حركة 

ا حركة مشابهة عائدة سطحية عبر حدود وطنية يتبعها فور
عبر نفس الحدود، حتى لو كان ذلك وفقا لتذكرة سفر 

 . منفصلة أو قائمة بضائع منفصلة

حق النقل الداخلي على شركة أجنبية أو امتياز النقل الداخلي 
  يمنح الى دولة أجنبية أو الىهو حق أو امتياز على شركة أجنبية،

 .حق أو االمتيازناقل أجنبي، لنقل داخلي محظور بدون هذا ال
 على ميناءينعلى حركة نقل بين وينطوي النقل الداخلي الصغير 

)يفي االستعمال الخاص بالنقل البحر( لنفس البلد ئنفس الشاط
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  طريقة المنشأ والمقصد الحقيقيين " ٢-١-٤"الشكل 

 

 طريقة القسيمة أو منشأ ومقصد قطاع الرحلة" : ٢-١-٤"الشكل 

وبتوسيعه لينطبق على النقل الجوي بين مطارين في نفس االقليم 
 على حركة النقل الداخلي الكبيربينما ينطوي . المجاور لدولة ما

في االستعمال ( مختلفة لنفس البلد ئنقل تبدأ وتنتهي على شواط
 وبتوسيعه لينطبق على النقل الجوي، )يالخاص بالنقل البحر

 .غير مجاور لتلك الدولةوالتحركات بين دولة واقليم 

 هي الحق أو االمتياز،  الثامنة الجويةبالحريةوما يسمى 
الذي يتعلق بالخدمات الجوية الدولية المنتظمة للنقل الداخلي على 
شركة أجنبية بين نقطتين في اقليم الدولة المانحة لخط يبدأ أو 

فيما يتعلق بما يدعى (ينتهي في اقليم وطن الناقل األجنبي أو 
ويعرف أيضا ( خارج اقليم الدولة المانحة )السابعةالجوية لحرية ا

النقل الداخلي المتتالي على شركة "  أو الثامنة الجويةبحق الحرية
 .)"أجنبية

، هي الحق أو االمتياز،  التاسعة الجويةالحريةوما يدعى 
للنقل الداخلي للدولة المانحة على شركة أجنبية على خط يعمل 

 بحق الحرية التاسعةويعرف أيضا (م الدولة المانحة بأكمله في اقلي
 .)على شركة أجنبية" المنفرد" النقل الداخليأو 

* * * 

ان الطريقة األخرى التي بها تحدد حقوق النقل في أي نقطة معينة 
 )أي تصريح أو قيود(أو ألي سوق معين تتم بمنح معاملة مختلفة 

ى قطاع معين من للصعود الى الطائرة في نقل عبور مباشر عل
 هو النقل الذي يتم على متن الطائرة والصعود الى الطائرة. الرحلة

 :ألول مرة ويتألف مما يلي 

أي الحركة التي تبدأ في النقل الجوي حركة المنشأ  •
المغادر أو عودة النقل الجوي بعد مكوث في مقصده 

 . عند المغادرةيالنهائ

حلة  هي حركة تصل الى نقطة في رحركة التحويل •
 كجزء )أي تعبر هذه النقطة(وتغادرها في رحلة أخرى 
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من رحلة مستمرة بموجب تذكرة سفر واحدة أو قائمة 
 .بضائع واحدة، بدون توقف مؤقت في هذه النقطة

التوقف ، وهي حركة يتم فيها حركة نقل بتوقف مؤقت •
 لحركة عبر نقطة ي وهي عبارة عن انقطاع ارادالمؤقت

 أو قائمة بضائع واحدة لفترة بموجب تذكرة سفر واحدة
من الزمن تتعدى الفترة المطلوبة للعبور المباشر أو عند 
تغيير الرحالت، لفترة تمتد عادة حتى وقت مغادرة رحلة 

 على مكوث )بصورة استثنائية (يالتحويل التالية وتنطو
وتجدر المالحظة أنه بغرض توضيح عدد التوقفات  (.ليلة

 بها خالل السفر ذهابا وايابا، المؤقتة التي يمكن السماح
يحق لشركة الطيران أن تعتبر الفترة التي تقضيها في 

توقف " أو األبعد في هذه الرحلة على أنها يالمقصد النهائ
 .)"مؤقت

أي تعبر ( هي حركة تصل وتغادر نقطة حركة عبور مباشر
 كجزء من حركة مستمرة بموجب تذكرة سفر واحدة أو )النقطة

احدة، بدون توقف مؤقت، على نفس الطائرة أو قائمة بضائع و
على طائرة مختلفة تعرف بنفس عالمات شركة الطيران وبنفس 

 من أي نقطتين على طول قطاع الرحلةويتألف . رقم الرحلة
أو هبوط وقد ينطوي على /الطريق الذي يحدث منه اقالع و

 أي العملية منذ اقالع الطائرة وحتى ،الرحلة) أو مراحل( مرحلة
 .هبوطها التالي

الطائرة ألول مرة في  يمكن رفض أو تقييد حق الصعود الى
قطاع معين من الرحلة أو قطاعات من الرحلة غير قطاع الرحلة 

وعلى طريق من قطاعين أو متعدد . الدولية الرئيسي للطريق
 فان النقل الذي يمكن حظره هو الصعود الى الطائرة ،القطاعات

وعندما يكون هناك قيود . ي أجزاء منهاخالل الرحلة برمتها أو ف
أو قطاع "  ينشأ عن ذلك قطاع أعمى،على الصعود الى الطائرة

 هو قطاع رحلة ال يمكن خالله والقطاع األعمى". أعمى جزئيا
 هو القطاع األعمى جزئيابينما . الصعود الى الطائرة أو تحميلها

لها اال في قطاع رحلة ال يمكن خالله الصعود الى الطائرة أو تحمي
نقل معين مثل حركة التحويل والتوقف المؤقت فقط أو حركة 

 :ويمكن حصر هاتين الفئتين فيما يلي. التحويل فقط

هي حركة حركة التوقف المؤقت على نفس الشركة  •
 على )بعد انقطاع في الرحلة(توقف مؤقت تتابع تحركها 

التوقف المؤقت نفس شركة الطيران، وتمييزها عن حركة 

 وهي حركة توقف مؤقت تتابع تحركها غير شركةعلى 
 . على شركة طيران مختلفة)بعد انقطاع في الرحلة(

ة لمواص هي حركة حركة التحويل على نفس الشركة •
 بين طائرتين معرفتين بنفس عالمات شركة الرحلة

حركة الطيران ولكن برقم رحلة مختلف، وتمييزها عن 
 بين اصلة مو، وهي حركة على شركة مختلفةةلمواص

طائرتين معرفتين بعالمات مختلفة لشركة الطيران وأرقام 
" الحركة المحلية"وتجدر المالحظة أن . مختلفة للرحالت

 والحركة المحلية. تحظر أحيانا على قطاع رحلة معينة
هو مصطلح غامض ويمكن أن يعنى جميع عمليات 
الصعود الى الطائرة أو جميع عمليات الحركة في المنشأ 

، عمليات الحركة العابرةميع عمليات الحركة غير أو ج
مواصلة الرحلة حركة زائد وهي الحركة العابرة المباشرة 

 .)بنفس رقم الرحلة(

قيود القطاع األعمى أو القطاع األعمى جزئيا على طريق 
دولي تعمل بال شك على الحد من فرص النقل للناقل الجوي، مما 

ومع ذلك، يحق لدولة ما، . اتهينتج عنه تكاليف اقتصادية في عملي
في عالقتها الثنائية للخدمات الجوية مع دولة أخرى، أن تصر على 
قيود القطاع األعمى أو قيود القطاع األعمى جزئيا بين نقطتين 
على طريق دولي أو طرق دولية للدولة األخرى لحماية االيرادات 

 وذلك )لينومن الممكن لشركاء مجموعة الناق ()أو ناقليها(لناقلها 
 المتفق عليها للدولة األخرى )أو الطرق(لتخفيض قيمة الطريق 

بحيث يتم تحقيق بعض التوازن االجمالى المعقول من المنافع بين 
الدولتين أو اذا كانت كلتا النقطتين المسميتين في اقليمها، فيكون 

 .ذلك لفرض حظر الطيران الداخلي لشركة أجنبية

لدول تشترط على الناقلين وتجدر المالحظة أن احدى ا
الجويين األجانب أن يحصلوا منها على تصريح مسبق للقيام بما 

وتعنى به " حركة النقل في القطاع األعمىتسميه تلك الدولة 
من " العمياء"عمليات تحميل الطائرة وتفريغها في القطاعات 
 أنها" العمياء"الرحالت الجارية بين دولة وأخرى، وتعنى صفة 

م يرخص بها ال في وصف الطريق المتفق عليه وال في قطاعات ل
 . االذن ذي الصلة الذي منحته تلك الدولة

د ق ف، دولة أجنبيةداخلأما قطاعات الرحلة الواقعة بكاملها 
ومثال  .قطاعات عمياء أو قطاعات عمياء جزئياأو ال تكون تكون 

قطة ، أي رحلة تخدم أوال نرحلة دائريةذلك أن قيام ناقل بتشغيل 
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في دولة ثانية، وتواصل الطيران الى نقطة أخرى في تلك الدولة، 
 يحتمل أن تنطوي على الترخيص بانزال ثم تعود الى بلد الناقل،

الحركة الدولية الوافدة، واركاب الحركة الدولية العائدة المتجهة الى 
النقطة األولى، ثم انزال الحركة الدولية الوافدة واركاب الحركة 

وبالمثل، اذا قررت دولة ما . العائدة عند النقطة الثانيةالدولية 
تصنيف حرية النقل حسب منشأه األصلي ومقصده النهائي، وليس 
حسب منشأ ومقصد قسيمته، وتود أن تكون متسقة في تصنيفها 
للنقل، فانها ستعامل حركة النقل مع توقف على نفس الخط، 

لى نفس الخط، والتوقف مع تغيير الشركة، ومواصلة الرحلة ع
ومواصلة الرحلة مع تغيير الشركة، وفي حالة كون المنشأ األصلي 
أو المقصد النهائي نقطة أجنبية، ستعامل هذه الحركة كنقل دولي، 

، وسوف تسمح بنقلها على (cabotage)بدال من حركة نقل داخلي 
 .شركات بلد آخر على قطاعات داخل اقليمها هي

 دخول السوق وتأثره بما
 "الحرية السادسة "يدعى

فقط للجو " حريات" خمس ١٩٤٤وضع مؤتمر شيكاغو رسميا عام 
يتعلق اثنان منها بتشغيل الطائرات، ويتعلق ثالث منها بتحركات 

فالحريات الثالث المتعلقة بالحركة، وهي الحرية الثالثة . النقل
 على مختلف الفرص الممكنة للنقل يوالرابعة الخامسة، تنطو

ومع أن ممارستها كانت مقتصرة على حركة النقل (ي الجوي الدول
التي يقع منشأها ومقصدها في الدولة الموقعة وذلك على خدمات 
العبور على طريق مباشر الى حد المعقول من وطن الناقل واليه، 

وان . )كما هو منصوص عليه في االتفاق الدولي للنقل الجوي
بعضها بمنشأ الحركة التي تتميز عن (انشاء هذه الحريات الثالث، 

 وليس حرية واحدة للصعود الى الطائرة )ومقصدها المحليين
والنزول منها في نقل دولي في اقليم أي دولة موقعة، قد شجع 

 طيران يوبالتالي شركت(دولتين " ملكية"التطور الالحق لمفهوم 
 للصعود الى الطائرة في اقليم احداهما والنزول منها في اقليم )لديها
 ذلك ١٩٤٦ برمودا لعام ئوقد عززت مباد. ة األخرىالدول

 بالنسبة للحركة )األولية" والملكية("المفهوم بانشاء أولوية الدولتين 
  علىي للحركة التي تنطوي وفرعيوتطويرها ومنح دور ثانو

 .الصعود الى الطائرة أو النزول منها في أقاليم دول ثالثة

والحركة، ازدادت مع ازدياد الناقلين ونمو أحجام الطرق 
أيضا الفرص لشركات الطيران الجتذاب أحجام مختلفة من الحركة 

ونظرا لتجاوز مفهوم . بين دولتين أجنبيتين عبورا بدولتها الوطن
 من االتفاقات الثنائية لتبادل حقوق ئالوطنية للحركة الناش" الملكية"

بالنسبة " الحريات"دخول األسواق، كان ال بد من انشاء تصنيف 
 ".جسر في الوطن"للنقل مع التوقف الوسيط 

عوضا عن أن توافق الدول المستفيدة من عملية النقل مع 
على أن هذه الحركة بين دولتين " جسر في الوطن"التوقف الوسيط 

أجنبيتين قد شكلت النقل بموجب الحرية الخامسة الثانوية التي قد ال 
" حرية"وم يكون لهذه الدول الحق بها، وضعت هذه الدول مفه

 االيكاوتصف ". (الحرية السادسة للجو"جديدة، وهي ما يدعى 
ألن " ما يدعى"ما بعد الحرية الخامسة بعبارة " الحريات"جميع 

الخمس األولى هي فقط المعترف بها رسميا بالمعاهدة " الحريات"
وأصر واضعو هذا المفهوم الجديد على أن ما يدعى . )الدولية

. ألف من مجموع الحريتين الرابعة والثالثةيت" بالحرية السادسة"
لذلك، وطبقا لهذا التعريف، فان الحركة التي نشأت في دولة ثانية 

م ثقد تمت بموجب حركة الحرية الرابعة الى دولة وطن الناقل، 
وبذلك، . يبموجب حركة الحرية الثالثة الى دولة المقصد النهائ

ناقل الذي يتوقف في بالنسبة لل" أولية"فبالتعريف كانت الحركة 
 .في كل قطاع من رحلة الركاب" جسر"وطنه توقفا وسيطا 

ان الدولتين الثانية والثالثة المعنيتين، بالنسبة لمدى اهتمامهما 
والى مدى حصول " (لهم"للحصول على بعض الحركة التي تحق 

ناقليهم على بعض الفرص أو عدم حصولهم عليها الجتذاب 
طن الناقل توقفا وسيطا، في األسواق الحركة التي تتوقف في و

، كان لديهما دوافع كبيرة لالصرار على أن ما يدعى )األخرى
وان مثل هذه " الحرية الخامسة" عن ئال يزيد بش" الحرية السادسة"

لسعة " ثانويا"الحركة بامكانها على أحسن حال أن تمنح فقط تبريرا 
 في وطنه توقفا التي يقدمها الناقل الذي يتوقفالجوية الخدمات 
وبتوسيع وجهة النظر هذه، فانها تعنى بأن تصنيف . وسيطا

 تحديدها بتذكرة السفر أو بالمنشأ يللركاب ينبغ" الحريات"
، وليس بمنشأ ومقصد قطاع القسيمة أو قطاع "الحقيقين"والمقصد 
وكل من عارض وجهة النظر هذه أصر على الموقف . الرحلة

 .المعاكس

 الجوي باالتفاق الثنائي، فان الدول المعنية بتطوير نظام النقل
بواسطة الناقل الذي " لحركتها "يبأمر التحويل المرتقب أو الواقع

يتوقف في وطنه، قد اتخذت عدة استراتيجيات لمحاولة منع ذلك 
واشتملت هذه االستراتيجيات . التحويل أو التغلب عليه أو انهائه

 :يلي ما
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ى وطن الناقل أو رفض التفاوض بشأن طرق تتجه ال •
 .منها

الحد بشدة من السعة المسموح بها للناقل الذي يتوقف في  •
 .فيما اذا أنشئت هذه الطرق" جسر"وطنه توقفا وسيطا 

رفض السماح للناقل الذي يتوقف في وطنه توقفا وسيطا  •
أن يشترك في بعض تعريفات الخصم أو جميعها 

قاليم دول  تلك الدول في األسواق بين أيالمرخص بها لناقل
 .وطنهم

من " جسر"منع الناقل الذي يتوقف في وطنه توقفا وسيطا  •
عرض أي خدمات جوية لطائرة واحدة أو الدعاية لها 

 .تعمل على أساس ما يدعى الحرية السادسة في بالدها

محاولة االعتماد على حل وسط بمعاملة الحركة التي لها  •
ة يوم بالتوقف المؤقت في وطن الناقل لفتر" يشرع"حق 

أو بضعة أيام معاملة أفضل من معاملة حركة التحويل 
 .مباشرة ألغراض تنظيم السعة

رفض منح حقوق الحرية الخامسة الى حكومة الناقل الذي  •
أو الحد من امكانية " جسر"يتوقف في وطنه توقفا وسيطا 

 .ذلك الناقل من ممارسة هذه الحقوق

ية ناجحة جزئيا وبوجه عام، كانت هذه االستراتيجيات التنظيم
 يومن ضمن األسباب في ذلك، صعوبة مواجهة الميل الطبيع. فقط

 عن حركة يللناقلين لزيادة نقلهم الرابح الى الحد األعظم بالسع
النقل من جميع المصادر، ومن تفضيل المستفيدين من النقل الجوي 

التي ال يفهمها اال " حريات الجو"الذين ال يعنيهم أمر مفهوم (
 النجاز )الوطنية للنقل الجوي" الملكية"ن وال مفهوم المختصي

مهمتهم في النقل بأفضل طريقة، وغالبا ما تكون بالنقل على شركة 
ويزداد هذا الميل الى استخدام شركة طيران واحدة . (طيران واحدة

وليس التحويل على شركات مختلفة عندما تمنح الشركة قضاء ليلة 
ن الناقل الذي يتوقف توقفا وسيطا أو القيام بجوالت مجانا في وط

 .)"جسر"

وبالرغم مما تقدم، فان األسباب التي تجعل عمليات التوقف 
 على أكثر من الدعاية يالوسيط في الوطن تجذب الحركة، تنطو

ويمكن للناقل أن . لسوق شركات الطيران أو رغبات الركاب
طن يشترك الى حد بعيد في عمليات النقل بالتوقف الوسيط في الو

كون اقليم الوطن في موقع : فقط عندما يتحقق عامالن وهما
جغرافي يسمح بالقيام بذلك، وعندما يكون لتدفقات الحركة المعنية 

 .بعض الخصائص

فالعامل األول، وهو الموقع الجغرافي، يكون ذا أهمية ألن 
تلك الدول فقط الواقعة على خط مباشر الى حد المعقول بين دول 

 أحجام حركة كبيرة أو تنتهي اليها، يكون لها أخرى تنشأ فيها
ومثال ذلك، شركات الطيران . الفرص المؤاتية لتكون توقفا وسيطا

التي مركزها في جنوب أفريقيا وفي جنوب أمريكا الجنوبية وفي 
ألنها ال يمكنها ايجاد أو " الحرية السادسة"ستراليا ليس لها فرص أ

بينما نجد أن الناقلين الذين . أخذ حركة نقل فيما وراء اقليم وطنها
مركزهم في شمال شرق آسيا بامكانهم اجتذاب تدفقات الحركة ما 
بين أمريكا الشمالية وشرق آسيا أو جنوب شرق آسيا على أساس 

والناقلون الذين . فيما بينها" جسر في الوطن" توقف وسيط 
مركزهم في الشرق األوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا 

وروبا الى أماكن أخرى في أرص اجتذاب الحركة من يتمتعون بف
والناقلون الذين . جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا واستراليشيا

مركزهم في أمريكا الشمالية فان موقعهم هو األفضل الجتذاب 
األحجام المحدودة من الحركة المتوفرة بين آسيا وأمريكا الجنوبية 

والناقلون الذين . وروبا وأمريكا الالتينيةأوبعض الحركة بين 
وروبا الغربية لهم الموقع األفضل لالتصال بمعظم أمركزهم في 

، أي أفريقيا الى أمريكا "الجسر"تدفقات الحركة في التوقف الوسيط 
الشرق األوسط الى أمريكا الشمالية /الشمالية ومنها، وجنوب آسيا

وبية وروبا الشرقية الى أمريكا الشمالية والجنأوالجنوبية ومنهما، و
 . العالم ومنهيوروبا الغربية األخرى الى باقأومنهما وبلدان 

كذلك يلعب الموقع الجغرافي لمقر الناقل في وطنه دورا في 
. امكانيته الجتذاب الحركة بالتوقف في الوطن داخل المنطقة

وروبا الغربية أو بالقرب منه يتمتع أفالناقل الذي مقره في وسط 
.  البحر األبيض المتوسط-لبلطيق بموقع جيد الجتذاب حركة ا

والناقل الذي مقره في وسط أمريكا الشمالية يجتذب حركة المناخ 
 في المكسيك وأمريكا الوسطى ئالشمالي الى مناطق المناخ الداف

، والناقل الذي مقره في شرق آسيا بالقرب من مدار يوالكاريب
 . الى جنوب شرق آسيا- يجتذب حركة شمال شرق آسيا يالجد

والعامل الثاني هو حجم الحركة أو سعة الحركة على 
" الجسر" دولة التوقف الوسيط يقطاعات الرحلة على كال جانب

بالنسبة لحجم وقوة قطاع الرحلة المباشر ما بين الدولة الثانية 
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وفي األشكال البيانية التالية يشير عرض القطاعات الى . والثالثة
وتشكل الدولتان . ة الطيرانأو أحجام سعة شرك/الحركة النسبية و

التوقف " ب"نقاط المنشأ والمقصد للحركة، وتشكل الدولة " ج"و " أ"
ويفترض بعوامل ؛ والناقل الذي يتوقف في وطنه" جسر"الوسيط 

 . أفضلية السعر وشركة الطيران أنها عوامل محايدة

 ب" أن يكون بمقدور الناقل رجح، من غير الم٤-١-٤الشكل وفي 
ن ـأن يجتذب نقال كافيا ما بين الدولتي" ب"ره الدولة الذي مق" ب
أو " أ"بحيث يشكل قلقا الى الدولة " ج ج"و " أ أ"من الناقلين " ج-أ"

تبقى "  جب"و "  بأ"طالما أن األسواق والخدمات " ج"الدولة 
 ". جأ"صغيرة بالنسبة الى الخدمات 

 أ"، فالحركة والطرق الضئيلة نسبيا بين ٥-١-٤الشكل وفي 
" ب" تعزز اجتذاب الحركة عبر الدولة ،)في كال االتجاهين" (ج

أن " ج"و " أ"وقد يتحتم على الدولتين ". ب ب"على شركة النقل 
اقامة خط مباشر " ج-أ"تنتظر الى أن يستحق حجم الحركة بين 

". ب ب"وناقلها " ب"يكون تنافسيا أو أحسن من الخط عبر الدولة 
" ب ب"والناقل " ب" عبر الدولة وفي بعض الظروف فان الحركة

قد تثير السوق الى درجة تشجع معها الخدمات الجوية بين الدولتين 
 .على شركات الطيران التابعة لهما" ج"و " أ"

فلنفترض أن للناقلين في . وهناك حالة ثالثة متعلقة بذلك
 "ب-أ"ركة ـ متفقا عليه للحلسوقحق دخول ا" ب"و " أ"الدولتين 

ولنفترض أن الموقع . ي احداهما وتنتهي في األخرىالتي تنشأ ف
هو بالقرب من الطرف البعيد للقارة وليس لها " أ"الجغرافي للدولة 

الجسر في "أي فرصة الجتذاب عملية النقل مع التوقف الوسيط 
مالئم بحيث يمكن " ب"، غير أن الموقع الجغرافي للدولة "الوطن

الى بلدان عديدة " الجسر "لناقلها أن يجتذب حركة التوقف الوسيط
االضافي " االنسياب"ولذلك يعطى . فيما وراء اقليم دولة وطنه

ميزات واضحة " ب"للحركة الى الناقل أو الناقلين التابعين للدولة 
 ."ب-أ"في تقديم الخدمة للسوق 

محاولة " أ أ"، يمكن للناقل ٦-١-٤الشكل في الحالة التي يصورها 
، ولكن بصعوبات كبيرة، ألن "ب"ة اجتذاب الحركة عبر الدول

الركاب يفضلون بوجه عام السفر على شركة طيران واحدة وليس 
ففي حين من غير المتوقع أن . على أساس تبديل شركات الطيران

يتم تجاوز هذه الصعوبات، تلجأ الدول والناقلون بشكل متزايد الى 
، أساليب جديدة مثل تقاسم الرموز، وترتيبات الحيز المحجوز

وانشاء مركز رئيسي ثان وغيرها، مما يعمل على تحسين 
". جسر" النسبية للناقلين العاملين بدون توقف وسيط ئالمساو

ونظرا ألن الصفات الجغرافية ال يمكن تغييرها، فان هذه المشكلة 
والجهود الرامية الى حلها ستكون بين المسائل التنظيمية 

 .الوقت لبعض
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 )٢-٤(الفصل 

  الناقل الجويسعة

 التي خدمات النقل الجويل يقياس كمم هي قل الجوياسعة الن
يعرضها أو يقترح عرضها ناقل جوي أو ناقلون جويون في سوق 
. من أزواج المدن أو أزواج البلدان أو على طريق جوي معين

ويمكن التعبير عنها في شكل حجم الطائرة، أو طراز الطائرة، أو 
، وتواتر )أو الحجم/بالوزن و(أو حيز البضائع /لمقاعد وعدد ا

 .العمليات، أو مزيجا من هذه المقاييس

اما بشكل  ،ة تستخدمها الحكوماتوسيل أي ي هتنظيم السعةو
منفصل أو مشترك، للتحكم في السعة المعروضة أو التي يمكن 

 .عرضها

على الرغم من أن تنظيم السعة هو أمر تهتم به كل من 
مات وشركات الطيران معا، اال أنه يثير مسائل مختلفة لكل الحكو

ويصف القسم . منهما ويعبر عن مصالح ومصادر قلق مختلفة
 الحكومات في تنظيم سعة الناقلين دوراألول من هذا الفصل 

 صورة لتنظيم السعة من وجهة نظر يويقدم القسم الثان. الجويين
المطار، فانها تقاس عادة وعند تطبيق السعة على . الناقلين الجويين

أي عدد مرات االقالع (في شكل عدد تحركات الطائرات 
التي يمكن أن يخدمها المطار على محو مأمون في فترة ) والهبوط

ويمكن قياس سعة المطار أيضا بمعدل حركة نقل . زمنية محددة
ويعبر عنها بعدد الركاب وأطنان البضائع في (الركاب والبضائع 

 ).الساعة

 م الحكومات للسعةتنظي

من خالل عادة تنظم الحكومات سعة الخدمات الجوية الدولية 
التفاوض وتنفيذ اتفاقيات النقل الجوي الثنائية التي تعقدها مع الدول 

 يبدأ من يوغالبا ما تعتبر الدول أن النقل الدولي الذ. األخرى
 يأقاليمها ملكية وطنية ويدخل ضمن التجارة الدولية التي ينبغ

لتعامل فيها طبقا ألفضل الشروط، سواء اشتمل ذلك على حقوق ا

وفي سياق المفاوضات . المعاملة بالمثل أو أي اعتبارات أخرى
قد مكن " ملكية النقل"الثنائية بين شركات الطيران، فان مفهوم 

الدول من أن تطالب بنصيب من السعة يتناسب مع حجم النقل 
" ملكية"لسوق، وأن تدعى  في ايالوطنالذي ينشأ على المستوى 

 .شركة النقل في معامالتها مع الدول األخرى

وبصورة عامة، تنظر الحكومات الى السعة في سياق أوسع 
ونتيجة لذلك، فال مفر من . من سياق نظرة الناقلين الجويين اليها

أن يتضمن تنظيم السعة قطاعا عريضا من المصالح الوطنية التي 
وأثناء اتخاذها قرارات تتعلق . جويتتخطى اقتصاديات النقل ال

بالسعة، يجب أن تضع الحكومات في اعتبارها أهداف السياسة 
مثل ترويج التجارة الدولية والسياحة والتنمية (الوطنية 
فقد . ، وأيضا مسؤولياتها العامة تجاه الصالح العام)االقتصادية

تريد الحكومات مثال تخصيص قدر من السعة للركاب أو للبضائع 
أو زيادة االثنين في بعض المناطق أو على بعض الخدمات بقدر 
أكبر مما تعتقد شركات الطيران أنه يمكن تبريره من الناحية 

 .االقتصادية

وتعتبر شركة الطيران الوطنية المعينة لتشغيل الخدمات 
وتعامل بوصفها " حاملة العلم"أو " يمرفق وطن"الجوية الدولية أنها 

. حية وبوصفها مرفق عام من ناحية أخرىمؤسسة تجارية من نا
وعلى هذا األساس، يمكن أن يطلب اليها في بعض األحيان أن 
تعمل بما يتمشى مع سياسات التجارة الخارجية أو أي سياسات 
عامة أخرى بغض النظر عما تحتاجه الخدمات الجوية من الناحية 

ية وعلى الرغم من أن الدول تعطى في العادة أولو. االقتصادية
عالية لمصالح شركات طيرانها الوطنية، فانها تضع في االعتبار 
أيضا متطلبات صناعات السياحة والتجارة الدولية فيما يتعلق بسعة 

 .النقل الجوي

تتضمن المصطلحات التي تستخدم عادة في مجال سعة النقل 
 :يالجوي وتنظيمها ما يل
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 المبيعـة المعروضـة   لسـعة   انسـبة   : معامل الحمولـة   •
أو /ستخدمة فعال محسـوبة بالركـاب االيـراديين و        والم

  .البضائع على رحلة واحدة على قطاع واحد

أي معامل : معامل حمولة الركاب أو معامل المقاعد •
 .الحمولة المطبق فحسب على سعة الركاب المستغلة

القيمة المتوسطة لمعامل الحمولة : متوسط معامل الحمولة •
ينة أو قطاع طيران، ، على رحلة معخالل فترة من الزمن

أو طريق جوي، في سوق معينة، أو حسب ناقل جوي 
 .معين

 يتساوى يمعامل الحمولة الذ: معامل الحمولة المتعادل •
 ليدل اعنده الدخل وتكاليف التشغيل ويمكن قياس متوسطه

 .على نتائج فترة زمنية محددة

تحددها الدولة  تي السعة الأي مقدار: السعة المصرح بها •
رحلة القائمة بالتنظيم والتي يمكن تشغيلها على ل  الدوأو

 .معينة أو طريق معين بين مدينتين أو بين دولتين

يستخدم لمعادلة السعة : معامل التحويل أو صيغة التحويل •
عند تشغيل طائرات ذات سعات مختلفة وتكون تكرارية 
الرحلة هي وحدة القياس التي تستخدمها الحكومات لتنظيم 

فاظ بتوازن دقيق بين السعة التي تعرضها السعة واالحت
على سبيل المثال (مختلف شركات الطيران المتنافسة 

 ٧٦٧يمكن اعتبار أن سعة طائرتين من طراز بوينغ 
 .)٧٤٧تتساوى مع سعة طائرة واحدة من طراز بوينغ 

حجم السعة المصرح به لكل شركة : تخصيص السعة •
معينـة من طيران في حالة وجود أكثر من شركة طيران 
 .دولة واحدة تريد استخدام السعة المصرح بها

تواجه سلطات تنظيم النقل الجوي مشكلة اتخاذ ثالثة قرارات 
أساسية عند وضع سياسة للسعة أو تحديد مواقف في المفاوضات 
الثنائية للنقل الجوي والتي غالبا ما تشترك فيها شركات النقل 

اشرة أو يكون لها فيها الجوي وشركات الطيران الوطنية اما مب
 :هذه القرارات هي. آراء مطروحة

المنتظمة أو (كيفية تنظيم سعة كل فئة من فئات العمليات  •
 .)الخ..غير المنتظمة، للركاب أو للبضائع أو لالثنين معا

كيفية توزيع الحمولة على شركات الطيران التي تقدم هذا  •
 .النوع من العمليات

 .كيفية تعديل السعة •

 يباين السياسات المتعلقة بتنظيم النقل الجوي التجارنظرا لت
وقد يكون هذا االختالف كبيرا في بعض (بين دولة وأخرى 

.  الدول تجاه تنظيم السعةيات تختلف أيضا مواقف ومنهج)األحيان
 يات العقود الخمسة الماضية، وضعت دول مختلفة منهجفخالل

على الرغم من ذلك، و. مختلفة لتنظيم السعة في عالقاتها الثنائية
يمكن تصنيف هذه المناهج الى ثالث فئات أساسية وضعت لها 

د الدول ارشالنموذجية  امنظمة الطيران المدني الدولي بنود
 يومرفق مع كل بند نموذج. والمكان ادراجها في اتفاقاتها الثنائية

 ارشادية طوطمجموعة من المعايير، واألهداف المتعلقة بها، وخ
 )Doc 9587 ج من الجزء األول من وثيقة االيكاو انظر القسم(

 :وهذه الفئات الثالث هي 

تتطلب االتفاق على السعة قبل : طريقة التحديد المسبق •
 ويكون ذلك االتفاق اما فيما بين الحكومات، بدء التشغيل

واما فيما بين سلطاتها المختصة بالطيران، واما فيما بين 
الحالة يخضع االتفاق شركات الطيران المعينة وفي هذه 

 .لموافقة الحكومات

على طريقة للتحكم في السعة : طريقة نمط برمودا األول •
 المملكة المتحدة والواليات ا اتفقت عليهغرار الطريقة التي

 ووضعت الحكومتان ،١٩٤٦المتحدة في برمودا في عام 
مبادئ لسعة شركات الطيران المعينة العطاء كل شركة 

سعتها بشرط اجراء مراجعة الحقة طيران حرية تحديد 
 .تقوم بها الحكومات بالتفاوض

طريقة تسمح للناقلين الجويين بتحديد : طريقة التحديد الحر •
 وقد يتطلب ذلك من  حكومي،تدخلالسعة دون أي 

 أو تمييزاألطراف المشتركة الغاء جميع أنواع ال
 . التي قد تضر المنافسةغير العادلةالممارسات 

 ، يحتمل أن تنشأ السعةلترتيبات تنظيم الثنائية  المفاوضاتفي
مختلفة بشأن الراء اآلسياسات أو ال الدول ذات صعوبات بين

 :ييل ما

الفرص العادلة "و مبدأ " المعاملة بالمثل"تفسير مبدأ  •
 أو/، وللتشغيل أو المنافسة" والمتساوية

الحاجة الى التحديد المسبق للسعة والى أن ينسق الناقلون  •
 أو/، وون هذه السعةالجوي
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على سبيل (التأثيرات المحتملة لزيادة أو نقص السعة  •
المثال تأثير ذلك على معامل الحمولة والعائد ونوعية 

 أو/، و)الخدمة

تقديم بيانات عن الحركة الجوية والتأكد من صحتها  •
 أو/، وكوسيلة لتحديد السعة المطلوبة

مفاوضات اعتبارات ال تتعلق بالطيران ولكنها تدخل في  •
 الدولي، يعلى سبيل المثال، التوازن التجار(السعة 

 .)وزيادة الصادرات، واحتياجات السياحة

وصل تفي مثل هذه الحاالت، يجب على األطراف المعنية ال
ها، وغالبا ما ازالتالى حلول وسط لتقليل االختالفات في الرأي أو 

طرق يسفر ذلك عن اتفاقات تتضمن ترتيبات مختارة من هذه ال
 عقدت اتفاقات بشأن ،على سبيل المثالف. الثالث لتنظيم السعة

 بها خليط من جوانب التحديد المسبق للسعة ١٩٨٠السعة بعد عام 
.  يرتبط بطريقة التحديد الحريمع المرونة والتعديل السريع الذ

وغالبا ما تعطى هذه الترتيبات الناقلين الجويين الحرية في تحديد 
 بعض األساليب المتبعة يوفيما يل. محدد مسبقالسعة داخل اطار 
 :بموجب هذه الطرق

 )يوميا مثال(اعطاء موافقة مسبقة ألقل عدد من الخدمات  •
وللزيادات السنوية أو الموسمية في عدد الرحالت أو مدى 

 .تكرارها في أسواق معينة بين مدينتين

السماح لناقل جوي محدد بتشغيل نسبة مئوية محددة، على  •
 في المائة من السعة التي يعرضها ١٥٠لمثال سبيل ا

الناقلون الجويون المنافسون له من دولة أخرى، أو السماح 
له بمضاهاة السعة التي يعرضها المنافسون أو أن يشغل 

 .سعة غير مستخدمة ومصرح بها لناقل جوي آخر

 يالسماح باختالف حصة السعة التي تشترك فيها شركت •
ختلفتين على خط محدد، بنسبة طيران تابعتين لدولتين م

 في المائة لشركة طيران ٤٠تصل على سبيل المثال الى 
 . في المائة لشركة طيران أخرى٦٠و 

استخدام صيغ للتوصل الى زيادات محددة في السعة  •
بشرط تحقيق معامل حمولة معين خالل فترة زمنية 

 .محددة

سعة السماح للناقلين الجويين بتحديد السعة بشرط أال تزيد  •
 .) مقعدا مثال٦٠(الطائرة عن حد معين 

هناك مشكلة رئيسية فـي تنظـيم السـعة تتعلـق بالسـعة             
وعلـى الـرغم مـن أن       . المخصصة لممارسة الحرية الخامسة   

ـ            يممارسة الحرية الخامسة ينظر اليها عادة على أنها حق تكميل
لممارسة الحرية الثالثة والحرية الرابعة، فهناك العديدون الـذين          

برونها أساسية للجدوى االقتصادية للخدمات الجوية الدولية التي يعت
وفي سياق المفاوضات الثنائية، تشـعر الـدول        . بها عدة توقفات  

المانحة للحرية الخامسة بقلق ازاء األثر الكامن في السـعة التـي     
يعرضها الناقلون الجويون الذين يمارسـون الحريـة الخامسـة          

اوض معها، وهذا األثر قد يظهر على      وينتمون الى الدولة التي تتف    
حركة النقل الجوي من والى الدولة الثالثة التي يمـارس ناقلوهـا    

وتنبع المشكلة أيضا من أنه من . الجويون الحريتين الثالثة والرابعة
الصعوبة بمكان التحديد الدقيق لمدى نمو السعة التـي يعرضـها           

ة بحيث تتضـخم    الناقلون الجويون الذين يمارسون الحرية الخامس     
 ال تعد فيه سعة تكميلية ولكنها تضر بنصيب الناقلين يالى الحد الذ

 .الجويين الوطنين في ممارسة الحريتين الثالثة والرابعة

 تنظيم الخدمات الجوية المنتظمة والخدمات الجوية غير كان
ففي .  مشكلة رئيسية لدى بعض الدولالمنتظمة في نفس السوق

ات ازداد حجم الخدمات الجوية غير المنتظمة الستينيات والسبعيني
بسرعة كبيرة كما ازدادت أهميتها في بعض األسواق الرئيسية 

، وأصبحت )يأوروبا وشمال األطلنطفي على سبيل المثال (
وأدى عدم . تتنافس بصورة مباشرة مع الخدمات الجوية المنتظمة

 الى وجود نظام متفق عليه لسعة الرحالت الجوية غير المنتظمة
ظهور بعض مصادر القلق لدى بعض الحكومات والناقلين الجويين 

وقيل أن الجزء . الذين يعملون على الخدمات الجوية المنتظمة
 يقدمه المشغلون الجويون في الخدمات غير يالكبير من السعة الذ

ه تأثير ضار على الناقلين يترتب علي أو قد يترتب عليهاالمنتظمة، 
 ولذلك ،ون على الخدمات الجوية المنتظمةالجويين الذين يعمل

ولمعالجة هذه المشكلة .  أن يخضع لمراقبة أشد صرامةيينبغ
بحيث يمكن الحفاظ على توازن مقبول بين المصالح المتضاربة، 
وضعت الدول وسائل تنظيمية للتصريح بالسعة على الخدمات 

 :يالجوية غير المنتظمة تتضمن ما يل

الركاب، (رحالت لكل نوع السماح بعدد ثابت من ال •
 . في كل عام أو في كل موسم)البضائع، أو المزيج بينهما

 ألسواق محددة في كل عام نسب حسب االتجاهاعتماد  •
 .وفي كل موسم



 
 4.2 دليل تنظيم النقل الجوي الدولي

4.2-4 

 يضمن عدم حدوث أي تأثير بالغ الضرراستخدام معيار  •
على الخدمات الجوية المنتظمة، وفي نفس الوقت الحفاظ 

الخدمات الجوية المنتظمة على التوازن المرغوب بين 
 .والخدمات الجوية غير المنتظمة

السماح للناقلين الجويين الذين يشغلون خدمات جوية غير  •
منتظمة بالعمل فقط بين نقطتين ال تخدمهما خدمات جوية 

 .منتظمة

السماح للناقلين الجويين بتشغيل أنواع معينة من الرحالت  •
البضائع،  المثال سبيلعلى (الجوية غير المنتظمة 
 ).الرحالت العارضة الشاملة

وضع قيود على سعة الرحالت الجوية غير المنتظمة  •
بحيث تكون لها نسبة محددة من الرحالت الجوية المنتظمة 

 ). في المائة مثال٢٠(

، وتمشيا مع االعتراف بأن الخدمات ومع تقدم عملية التحرير
 عادة متقدالجوية المنتظمة والخدمات الجوية غير المنتظمة 

سواق معنية، قلت أهمية سعة الخدمات الجوية غير المنتظمة من أل
وهناك عامل آخر وهو عدم وضوح التفرقة . الناحية التنظيمية

 .التنظيمية بين هذين النوعين من الخدمات في بعض األسواق

 ر الناقلين الجويينونظمن مالسعة 

 ويرجع ،السعة لها أهمية تشغيلية ومالية حيوية للناقلين الجويين
 له عدة ي الذيذلك بصورة أساسية الى طبيعة النقل الجوي التجار

 هذه من بينسمات خاصة به فيما يتعلق باقتصاديات تشغيله و
 :يالسمات ما يل

 هي وسيلة مكلفة )طائرات نقل تجارى(وسيلة االنتاج  •
 تدر عائدا يكفي يها بفاعلية لكللغاية ويجب استخدام

 .لتغطية االستثمار

مقاعد الركاب والمساحة المخصصة (المعروض المنتج  •
أنها قابلة الرغم من ب( هو سلعة غير معمرة )للبضائع
 وبخالف السلع المصنعة ال يمكن ،) بصورة ماللتجديد

 مغادرة الطائرة لمبنى ه بمجردتخزين هذا المنتج نظرا ألن
يمكن بيع المقاعد أو المساحة الشاغرة ولذلك  ال ،الركاب

 . تفقديفه

 الذين يخدمهم النقل ) البضائعوالركاب وشاحن( المستهلكون •
السعر أو باالثنين بالجوي يتأثرون تأثيرا كبيرا بالوقت أو 

 .معا، ولهم شروط مختلفة فيما يتعلق بالخدمات المطلوبة

ي يعتمد بصورة  للناقل الجوي المالالنجاح فان ،ونتيجة لذلك
على المضاهاة ته قدركبيرة على كفاءة استخدامه لطائراته ومدى 

 .بين السعة والطلب

الطلب على مع  السعة الى مضاهاة الناقلون الجويون يسعى
حد ال الجوي، كلما أمكن ذلك، بغية زيادة األرباح الى نقلال

. ىحد األدنالة في كل رحلة الى غلاألقصى وتقليل السعة غير المست
ين الجويين في الخدمات شغلوقد يكون ذلك سهال بصورة نسبية للم

) أو أجزاء كبيرة منها(الجوية المنتظمة حيث أن سعة الطائرة 
.  قبل الرحلة بوقت طويل)أو يتعاقد على بيعها (عادة ما تباع

 بالنسبة للناقلين  ذلكصعب تحقيقيوعلى الرغم من ذلك، فقد 
 :ييل خدمات جوية منتظمة نظرا لماالجويين الذين يستثمرون في 

يجب على الخدمات الجوية المنتظمة، طبقا لتعريفها، أن  •
أن تقوم عموما  للتشغيل، ويتوقع منها  معينتحتفظ بنمط

 منشور بغض النظر عن حجم يبرحالتها طبقا لجدول زمن
 . السعة المباعة

حجم النقل هناك عادة حاجة لتقديم سعة كافية للتعامل مع  •
عادة ما يكون ذلك (طلب ال تقديمه عند يي ينبغذ الالجوي

 وذلك عن طريق تقديم مقاعد )لركاب يدفعون أجورا أعلى
 .الع الطائرةقيمكن حجزها حتى قبيل ا

حينما تتضمن الرحلة عدة توقفات قد تكون هناك حاجة  •
 يالى ترك بعض المقاعد أو جزء من المساحة خاليا لك

 .ةيستخدم نقطة توقف أثناء الرحل

 الجوي قد يختلف نقلعلى الرغم من أن الطلب على ال •
باختالف االتجاه أو ساعات النهار، فهناك قيود تشغيلية 

 على )ذات سعة ثابتة(تتطلب استخدام طراز طائرة واحد 
 .جميع الرحالت في كل من االتجاهين

على الرغم من أن الزيادة أو النقصان في الطلب على خط  •
دريجية وقد ال يكون مركزا في معين قد يحدث بصورة ت

وقت محدد من أوقات النهار أو في يوم محدد، فال يمكن 
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 اذ أن ذلك يجب ،زيادة أو انقاص السعة بكميات صغيرة
 . سعة الطائرة بأكملهاخفضأن يتم بزيادة أو 

ون شغلونتيجة لهذه األسباب يعرض عادة الناقلون الجويون الذين ي
ثر من الحركة الجوية الفعلية في رحالت جوية منتظمة سعة أك

بلغ متوسط معامل حمولة الركاب في جميع أنحاء العالم في (
 ).٢٠٠١ في المائة في عام ٧٠الخدمات الجوية الدولية المنتظمة 

يلجأ الناقلون الجويون الى االستعانة بتجاربهم السابقة وأفضل 
ى تقديراتهم للطلب في المستقبل كما يستخدمون أيضا أساليب أخر
. لتحديد السعة المعروضة على طريق معين أو في سوق معينة

وعلى الرغم من ذلك، فقد يكون من الصعب التخطيط الدقيق 
المسبق للسعة المعروضة نظرا ألن هذا االجراء يخضع لعدة 
عوامل تقع خارج نطاق تحكم الناقل الجوي أو تؤدى الى زيادة 

 .تعقيده

 يعمل من ي الذيلتنظيمهناك عامل هام يتمثل في األسلوب ا
حد وهناك بعض جوانب هذا النظام التي قد ت. خالله الناقل الجوي

فعلى سبيل المثال، قد يطلب الى الناقل .  تا حرية اتخاذ القرارمن
الجوي الموافقة مع منافسيه على السعة المعروضة على خط 

وعوضا عن ذلك، يمكن منع المتنافسين من االتفاق على . معين
 يلمعروضة على خط آخر وقد يكون من الضرورالسعة ا

الحصول على موافقة الحكومات أو المتنافسين على الزيادات 
 .المطلوبة في السعة

هم وهو طبيعة الطلب على الرحالت مهناك عامل ثان و
ويمكن أن يتأثر الطلب على الحركة . الجوية الدولية المنتظمة

 عرضة لقيود ضهاوبعالجوية بعدة عوامل العديد منها متشابك 
 :يتنظيمية تتضمن ما يل

 االستخدام بينما قد حد مناألسعار المرتفعة قد ت(األسعار  •
تؤدى األسعار المنخفضة الى معامل حمولة عال ولكنها 

 .) أقلعوائدتدر 

الخدمة المتكررة التي تعطى بدائل أكثر ( وتيرة الحركة •
ت ين أكثر، ولكنها قد ال تكون ذاهلكيمكن أن تجذب مست

 .)جدوى اقتصادية على خط جوي حجم حركته صغير

الرحالت التي بها توقفات متعددة (هيكل الطريق الجوي  •
 ).أقل جاذبية من الرحالت بدون توقف بين نفس المدينتين

فتغيير الطائرة أثناء (الخدمة عن طريق مطار رئيسي  •
الرحلة يقلل من الجاذبية بالرغم من أن ارتفاع وتيرة 

 ).عادة من الجاذبيةالحركة يزيد 

الطائرات ذات عموما يفضل الركاب (طراز الطائرة  •
الجسم العريض على الطائرات ذات الجسم الضيق أو 

 ).يفضلون الطائرات النفاثة على الطائرات المروحية

يزداد عدد المسافرين في الصيف عن عددهم في (الموسم  •
لتي الشتاء كما تزداد كمية البضائع المشحونة في الفترة ا

 ).تسبق األعياد

ينخفض (حالة االقتصاد في كل دولة تمر بها الرحالت  •
 ).يالطلب أثناء الركود االقتصاد

 في دولة المقصد، قد يقلل الطلب اذا ما يالوضع األمن •
 .كان سيئا

 .الشواغل حول أمن الرحلة بوجه عام •

هناك عامل ثالث هو العالقة بين السعة وقرارات التسـعير          
امنة التي يتخذها الناقلون الجويون المتنافسـون فـي        الحقيقية والك 
 نجد أن السعة وسيلة أساسـية       ي، السوق التنافس  يفف. نفس السوق 

وفـي  . يستخدمها الناقل الجوي في الحفاظ على نصيبه في السوق      
الحاالت التي يسمح فيها للناقلين الجويين بتحديد السعة والتعريفات      

كون هناك ميـل ألن يحـاول       ، فغالبا ما ي   يدون أي تأثير خارج   
 وذلـك تحـت     ،الناقلون الجويون تشغيل سعة أكثر من منافسيهم      

ضغوط المنافسة أو محاولة مضاهاة سعة اآلخرين لزيادة نصيبهم         
وقد يؤدى ذلك الـى زيـادة       .  امن حصة السوق أو الحفاظ عليه     

واذا ما نظرنا الى هذا الموقـف       . السعة المعروضة بدرجة كبيرة   
 شركات الطيران، نجد أن شـركات الطيـران ال          من وجهة نظر  

تعتقد أن هناك سعة زائدة عن الحد من الناحية االقتصادية اذا مـا   
 حتى ولو كان ذلك بمعامل      ،أمكن تحقيق دخل كاف لتغطية التكلفة     

ومن وجهـة نظـر     . حمولة قليل قد يصل الى خمسين في المائة       
عنـى اهـدار    الناقلين الجويين كل على حدة فان زيادة العرض ي        

 وغالبا ما يؤدى هذا الى      )وجود مقاعد أو مساحات خالية    (المنتج  
. نقصان األسعار مما ينتج عنه تقليل الدخل وزيادة الخسائر المالية     

وبــالعكس فــان مخــاطر الســعة غيــر المالئمــة قــد تــدفع 
 .الشاحنين الى االبتعاد وبذلك تفقد مبيعات محتملة/الركاب
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لها تأثير على العالقة بين هناك عوامل أخرى قد يكون 
العرض والطلب وهي تتضمن مدى توفر سعات أخرى على طرق 

على سبيل المثال الخدمات التي (غير مباشرة بين الدول المعنية 
 الحرية الخامسة أو ونمارسالذين ييقدمها المشغلون الجويون 

 وأحيانا، أو على شكل عمليات جوية عارضة، )الحرية السادسة
 مثل القطارات ذات السرعات ، البديلةوسائط النقلفر امدى تو
 .العالية

 الناقلون الجويون أثناء يتعرض لهاهناك مشكلة أخرى 
 وهي الفترة الزمنية المطلوبة عادة ،تعديلهم للسعة وفقا للطلب

عادة . )وهذا يعنى سعة جديدة(للحصول على طائرات جديدة 
لتنبؤاتهم بالطلب يطلب الناقلون الجويون طائرات اضافية طبقا 

 ويقومون باجراء ترتيبات تسلمهم للطائرات بعد عدة يالمستقبل
وحيث أن الطلب له عالقة وثيقة بأداء االقتصادات . سنوات

 يؤثر على ي بصورة شاملة، األمر الذيالوطنية وباالقتصاد العالم
تنبؤات شركات الطيران للحركة الجوية، يميل الناقلون الجويون 

رات جديدة حينما يكون االقتصاد ينمو أو حينما الى طلب طائ
ولكن نظرا ألن أداء االقتصاد غالبا ما يكون . يصل الى ذروته

 وعادة ما يتعدى نطاق التنبؤ الدقيق، فقد يحدث بعد مرور ادوري
سنوات على طلب الطائرات أن يمر االقتصاد بمرحلة هبوط أو 

يدة، مما يؤدى الى يكون في قاع الدورة عند تسلم هذه السعة الجد
 هذه المواقف آثارولتخفيف . انخفاض الطلب على الحركة الجوية

يزيد الناقلون الجويون من تعديل سعتهم عن طريق تأجير 
الطائرات لفترة زمنية طويلة وتأجيل تسلم الطائرات أو حتى الغاء 

 .طلباتهم

 يتعامل الناقلون الجويون مع السعة ،ونظرا لكل هذه السمات
بثالث طرق، األولى اشتراك الناقلين الجويين في سياسة عادة 
ت الحكومة ومحاولة التأثير عليها فيما يتعلق بتنظيم السعة اوقرار

. بغية ضمان تنظيم يوائمهم ولضمان وضع مصالحهم في الحسبان
وبصورة عامة يشاركون أيضا في عملية المشاورات الثنائية التي 

يعتمدون على المساعدات تتضمن ترتيبات السعة وغالبا ما 
حل مشاكل السعة أو تسوية الخالفات التي ال يستطيعون لالحكومية 

 .تسويتها بأنفسهم

الطريقة الثانية هي أن يحاول الناقلون الجويون، كل على 
حدة، تدعيم استخدام الطائرات لتحقيق أفضل نتائج تشغيلية عن 

 :يطريق ما يل

ؤات دقيقة تخطيط أفضل لألسطول على أساس من تنب •
 أو/، و مع الطلبتكييف يمكن اليللحركة الجوية لك

مثل الطيران في األوقات التي يفضلها جدولة أفضل،  •
المستهلكون قدر االمكان، وتقليل مدة بقاء الطائرات على 
األرض عند بوابات الوصول أو المغادرة، وتحقيق 

 أو/االستخدام األمثل للطائرات، و

يعنى ترتيب المقاعد والمساحة ، وهذا شكل الطائرةتعديل  •
 للوفاء بصورة أفضل المخصصة للبضائع أو االثنين معا

وعلى سبيل المثال، يمكن تغيير . السوق الحاليةباحتياجات 
 مقاعد لعدة درجاتشكل طائرة الركاب بحيث يكون هناك 

أو درجة رجال األعمال والدرجة /والدرجة األولى (
مثال درجة ( واحدةدرجة  أو تكون هناك )يةقتصاداال

 .) بأكملهايةقتصادالدرجة االرجال األعمال فقط أو 

يمكن أيضا السعي الى نتائج التشغيل المثلى باستخدام أسلوب 
، لمراقبة المخزونهو شكل شائع االستعمال ، وادارة العائد

المتاحة للحجز في  المقاعد وينطوي على تخصيص وتعديل عدد
ي أنواع أجور السفر مثل الدرجة أ( الكثيرة درجات الحجزكل من 

االقتصادية العادية، والدرجات السياحية المتنوعة والتذاكر المجانية 
وخالئط المنشأ والمقصد، بوسائل تهدف ) الخ..للركاب المتكررين

الى تحقيق أقصى االيرادات على كل قطاع طيران استنادا الى 
مزيدا  ادارة المبيعات ويصنف أسلوب. أجور السفر المعروضة

من التنسيق الوثيق والمستمر بين المسؤولين عن تحديد األسعار 
 .والمسؤولين عن تقدير العوائد

سلوب وثمة أسلوب آخر لتحقيق نتائج تشغيلية مثلى وهو أ
في  الفعلية تزيد عن عدد المقاعد، أي قبول حجوزات دائزالحجز ال

مع واحدة أو أكثر من درجات الخدمات على قطاع طيران معين، 
الحجز الزائد عادة، على عدد مقاعد فرض حدود معينة على 

أساس التوقعات بجدوى عدد كاف من االلغاءات أو غياب ركاب 
بحلول وقت المغادرة، لتجنب أو تقليل حاالت رفض االركاب بما 

 وعندما يصبح رفض .ينطوي عليها من تعويضات للركاب
 تسعى الى طلب االركاب الفعلي وشيك الحدوث، فان الشركة عادة

مثل (متطوعين يتخلون عن مقاعدهم مقابل الحصول على تعويض 
، واعادة الحجز لهم على رحلة تالية على )رحلة مجانية مستقبال

وكبديل لذلك، يمكن للناقل أن يقلل من الحجز . نفس الناقل عادة
 قوائم انتظارالزائد أو ال يلجأ اليه وذلك عن طريق استعمال 

ين، تقدم لهم قبيل المغادرة مقاعد الركاب الذين لم لمسافرين محتمل
 ويمكن خفض التكاليف في هذه الحالة ألن ركاب .يحضروا
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االنتظار ال يحق لهم الحصول على تعويض، غير أن ذلك قد 
ينطوي على ضرورة شحن الحقائب واألمتعة المسجلة لركاب 
د االنتظار، اذا سمح لراكب االنتظار بركوب الطائرة ويكون ق

 .ركبها فعال

 الثالث أن يلجأ الناقلون الجويون الى التنسيق فيمـا          األسلوب
السعة والتعريفـات علـى   في الحاالت المسموح بها، حول  بينهم،  

 السعة االفراط في عرض وذلك لتجنب ،الطرق التي يعملون عليها
، أو للحصول على فوائد من عقد تحالفات فيمـا      المنافسة الهدامة و

 أو  ترتيبـات للنقـل المشـترك      بعض الناقلين أيضا     يبرمو. بينهم
اتفاقات تجارية قد تنطوي على عرض سعة متفق عليها وشـروط    
تشغيل والمشاركة بين األطراف في واحد أو أكثر مـن عناصـر        

 .الحركة أو وتيرة الحركة، وعدد الطائرات وااليرادات والتكاليف       
 بعـض  وعلى الرغم من أن هذه الطريقة قد القـت تأييـدا مـن         

الحكومات بل وتطلبها بعض الحكومات أحيانا فانها بـدأت تفقـد           
أهميتها في تنظيم السعة وال يسمح بها فـي عـدد متزايـد مـن               

 .األسواق
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 تعريفات الناقلين الجويين

ان تعريفات الناقل الجوي أحد العناصر الرئيسية الثالثة في تنظيم 
 بالرغم ،)واآلخران هما دخول السوق والسعة(النقل الجوي الدولي 

من أن أهميتها التنظيمية هبطت تدريجيا مع ظهور االتجاه العام 
 .نحو تحرير النقل الجوي

ووضعت مكثف في مجال التعريفات بعمل او  االيكوقد قامت
األسعار  (رابعفي الباب الارشادات بهذا الصدد وهي تظهر 

سياسة ومواد ارشادية بشأن   في الوثيقة بعنوان)واألجور الدولية
 .(Doc 9587) تنظيم النقل الجوي الدولي

يقدم هذا الفصل بعض األسباب التي تدفع الدول لتنظيم 
، ويقدم معلومات عن "التعريفات"صطلح ف معريالتعريفات، و

بما في ذلك المصطلحات والتعابير  أنواع وخصائص مختلفة لها
التي تستخدم في صناعة شركات الطيران، ويصف طرق وضع 
التعريفات، باالضافة الى اآلليات التنظيمية الدولية والوطنية 

 .ويناقش بعض المسائل الرئيسية المتعلقة بالتعريفات

 م الدول التعريفاتلماذا تنظ

تتضمن األسباب التي تدفع الدول الى تنظيم التعريفات الدولية 
 :ييل ما

 التابع لها أو الناقلين يضمان حصول الناقل الجوي الوطن •
الجويين الوطنيين التابعين لها على فرصة عادلة للمنافسة 

 .في تقديم خدمات جوية دولية

 مثل تشجيع ،دعم األهداف واألغراض الوطنية المعنية •
  .السياحة الدولية والتجارة الدولية

الترويج للمنافسة في مجال النقل الجوي الدولي، على  •
سبيل المثال، عن طريق اعطاء مرونة لكل ناقل جوي 

 .الستخدام التعريفات التي يختارها

  . النقل الجوي الدوليهلكيالوفاء باحتياجات مست •

 مرآة ي الدول هان أنواع أنظمة التعريفات التي وضعتها
 تنظيمها للتعريفات وأيضا لحقيقة أن الدول المختلفة يصادقة لدواع

 فان أنواع التعريفات ،وبهذا. لديها أسباب مختلفة للقيام بذلك
المختلفة توضح األسباب المختلفة التي توجد لدى الدول لتنظيم 

 .تعريفات النقل الجوي الدولي

لناقلين الجويين وقد أدى هذا الموقف وأيضا محاوالت ا
 مع األسواق المختلفة ولقطاعات مختلفة تتالءمالستخدام تعريفات 

من نفس السوق الى وجود نظام معقد لتعريفات النقل الجوي 
 .الدولي، ويرد في األقسام التالية وصفا أكثر تفصيال لهذا النظام

 "تعريفات" تعريف مصطلح

في معرفة " اتتعريف"تكمن األهمية التنظيمية لتعريف مصطلح 
والوطني  الدولي ينوبذلك تكون خاضعة للنظام (التسعيرجوانب 
. لتقدير الناقلين الجويينالمتروكة  الجوانب ي وما ه)المطبقين

ولذلك فان تعريف أي دولة  للتعريفات هو تعبير عن المدى التي 
تريد هذه الدولة أن تنظم اليه هذا الجانب من جوانب النقل الجوي 

الدول التي تريد تنظيم جميع جوانب التعريفات ستستخدم ف. الدولي
تحرير أما الدول التي تريد . تعريفا واسعا يشمل جميع الجوانب

 . فانها ستستخدم تعريفا أكثر تحديداأسعار الناقلين الجويين،

نقل يفرضه الناقل الجوي ل الثمن الذي )١: يهالتعريفة 
، )باستثناء البريد(الجوي في النقل الركاب أو األمتعة أو البضائع 

بما في ذلك أي واسطة أخرى للنقل تستعمل باالرتباط معه، في 
الحاالت التي ينطبق عليها ذلك، ويشمل الشروط التي تحكم اتاحة 
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التي (الوثيقة ) ٢وهي في بعض الدول، ، هذا الثمن واستعماله
، وتحتوي على )مستند تسجيل التعريفةتعرف أيضا باسم 

الشروط التي يسجلها الناقل الجوي أو وكيله لدى التعريفات و
 ).اما في شكل الكتروني أو ورقي(السلطات التنظيمية المختصة 

 للنقل فيما بين دولتين أو أكثر ي هالتعريفة الدوليةو
أما التعريفة الداخلية . )وتتضمن جزءا داخليا من الرحلة الدولية(
 ومما يذكر .لة واحدة للنقل فيما بين نقطتين أو أكثر داخل دويفه

أن التعريفة الدولية بين كندا والواليات المتحدة تسمى تحديدا 
 .تعريفة عبر الحدود

وتقسم التعريفات الدولية والداخلية الى فئتين استنادا الى 
 عموما هو تعريفة لنقل الركاب، (fare) فاألجر. نوعية المنقول

" السعر"مصطلح وينطبق .  هو تعريفة نقل البضائع(rate) والسعر
على (أيضا على مقابل استئجار طائرة بأكملها أو جزء منها 

 ).خدمات منتظمة ويعرف باسم الحيز المحجوز

حدد التعريف الذي وضعته االيكاو لمصطلح التعريفات 
 بالتركيز على )Doc 9587الباب الرابع من انظر (الدولية 

المتعلقة  المنتظمة وأيضا بهدف ادراج جميع الجوانب دماتالخ
 فيما يتعلق بما يتضمنه نواحي الغموض جميع ازالةبهذا األمر مع 

 أو قاعدة التعريفةويتضمن ذلك التعريف ". ةالتعريف"مصطلح 
، أي قيد أو شرط صريح يحكم انطباق تعريفة النقل شرط التعريفة
 .أو سعر النقل

التي  القواعد العامةوهناك نوعان من قواعد التعريفات وهي 
 مثل قواعد  على الكثير من أنواع التعريفات المختلفة،تنطبق

تركيب األجور واألسعار، وقواعد تحويل العملة، واجراءات رد 
قيمة التذاكر والمطالبات، وشروط الخدمات، والحدود المسموح بها 
لنقل األمتعة، ورسوم األمتعة الزائدة، وشروط الحجز واصدار 

. ض في حالة رفض االركابالتذاكر، وقواعد الخصومات، والتعوي
ويحتوي كل مستند من المستندات المستخدمة لتسجيل التعريفة 

 القواعد الخاصةأما . اشارة الى القواعد العامة التي تنطبق عليها
فهي القواعد المرتبطة بكل أجر أو سعر، أو التي تجب القواعد 

  وبالنسبة لتعريفة الراكب،.العامة المرتبطة بأجر أو سعر محدد
فان القواعد الخاصة تحكم عناصر مثل الحجز واصدار التذاكر، 

، والتوقف أثناء الرحلة، )االقامة القصوى والدنيا(وطول االقامة 
ومواصلة السفر على شركة أخرى، وتركيبة السعر، وتغيير 

ورد قيمة التذكرة عند (الحجز، وتغيير خط السير، والغاء السفر 
 ).االقتضاء

بيان بشروط تحتوي القواعد العامة على وفي بعض الحاالت، 
أي الشروط واألحكام التي يضعها الناقل الجوي لخدمة النقل ، النقل

، أي شروط العقد وتدمج شروط النقل باالشارة الى .التي يقدمها
 أو تذكرة الراكبالشروط واألحكام المبينة على وثائق السفر، أي 

ف المزايا  وتوضح هذه الشروط مختل.وثيقة الشحن الجوي
وتمثل هذه المزايا والقيود، . والقيود المرتبطة بالنقل الجوي المقدم

ويرتبط .  بين الناقل الجوي والمستهلكعقدا للنقلمع السعر، 
، أي  المرسل اليهباستعمال وثيقة الشحن الجوي عادة مصطلح

الشخص الذي ترسل اليه (الشخص أو الكيان الذي سيتسلم الشحنة 
، أي الشخص أو الكيان الذي أرسل المرسل ومصطلح) الشحنة

 ).الشاحن في العادة(الشحنة 

 أو ما العموالت" للتعريفة"ويتضمن أيضا تعريف االيكاو 
أي مستوى ثابت عام من المكافأة التي  ،بالعموالت القياسيةيسمى 

تعطيها شركة الطيران للوسطاء مثل وكالء السفر ومتعهدي 
ع العمولة، وأي مزايا مهمة مقدمة  والشروط التي تحكم دفالشحن،

للمستهلكين، مثل تخفيضات على االقامة أو تأجير للسيارة، 
التي يحصل أعضاؤها على مزايا السفر  وبرامج المسافر المتكرر

المجاني أو بأجر مخفض، أو مزايا أخرى على أساس تواتر 
 سفرهم على شركات طيران معينة، أو شراء سلع وخدمات معينة،

 وهي نوع من التعريفة المحلية أو الدولية  زيارة بلد آخروتعريفة
ليست متاحة في البلد أو المنطقة التي تتم زيارتها وال تباع اال في 

 .الخارج بالترابط مع نقل دولي

 أنواع وخصائص التعريفات

مثل النقل بالسكك (على النقيض من وسائط السفر السطحية 
ل الجوي الدولي مجموعة واسعة ، طور النق)الحديدية والنقل المائي

وقد ينشأ هذا التنوع مثال من جهود . من التعريفات ألسباب عدة
الناقلين الجويين في ابتكار تعريفات تستجيب لظروف أسواق 

وقد يعكس . مختلفة، وكذلك لقطاعات مختلفة في نفس السوق
االختالف في السعر بين الناقلين الجويين درجة المنافسة ونواحي 

ة النسبية لدى الناقلين في السوق، وهذه قد تعتمد على نطاق القو
الشبكة، والجداول الزمنية للرحالت وتواترها، ودرجة النفاذ في 
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ولذلك، فان . السوق، والشهرة، ومستويات الخدمة لكل ناقل جوي
السعر الذي يحقق أقصى قدر من االيرادات قد ال يكون هو نفس 

افة الى ذلك، فان األسباب التي وباالض. السعر لكل شركة طيران
تدعو الدول الى تنظيم التعريفات، ومختلف نظم التعريفات المترتبة 
عليها، زادت هي األخرى من تعقيد األوضاع الدولية للتعريفة 

 .الجوية

 أجور سفر الركاب
هناك عموما نوعان من أجور سفر الركاب من منظور التسعير 

فاألجر . علن واألجر غير المعلنلدى الناقل الجوي وهما األجر الم
هو أجر منشور وموزع على المأل، ويسجل عند العام  أو المعلن

األجر  أما .الضرورة لدى الحكومة أو يقدم الى الحكومة العتماده
 أو أجر السوقويسمى أحيانا ( غير المعلن، أو األجر الخاص

 ، فهو أجر غير موزع بصورة علنية وال)األجر المخالف للتعريفة
 ومما يذكر أن األجر المعلن له معايير .يقدم للحكومة العتماده

خمسة تميزه عن أنواع األجور األخرى، وهي المعايير قد تتداخل 
 .في بعض األحوال

أوال، هناك فرق يقوم على أساس كيفية اعداد أجور السفر 
هو أجر معلن وتتولى وضعه مؤتمرات  فأجر االياتا. المعلنة

األجر ، بينما )اياتا(دها االتحاد الدولي للنقل الجوي الحركة التي يعق
ويتضمن .  هو أي أجر معلن بخالف أجر االياتاغير التابع لالياتا

 أجرا محددا على أساس ثنائي أو متعدد األجر غير التابع لالياتا
 من خالل التشاور الثنائي أو االقليمي بين شركتي طيران األطراف

أجر الناقل ، وما يسمى  حكوميوأجر مفروض بأمرأو أكثر، 
 الذي يتحدد انفراديا بناء على تقدير كل شركة طيران أو الجوي

بصورة مشتركة من خالل التعاون بين مجموعة من شركات 
وقد ذاع استعمال أجر الناقل بسرعة في . الطيران المتحالفة

 ويشير اصطالح. السنوات األخيرة بسبب التوجهات التحررية
 الى أجر االياتا وأجر اتفاق األجر أو عليهاألجر المتفق 

 .متعدد األطراف/ثنائي

ثانيا، يمكن تصنيف األجور المعلنة من زاوية عدد الناقلين 
 األجر أووأجر النقل المشترك . الجويين الذين ينقلون الراكب

هو أجر يسري على النقل بين شركات الطيران، وينشر  المشترك
 هو أجر للنقل على المحلي أو اخلياألجر الدكمبلغ واحد، بينما 

 النقل المشتركويشير مصطلح . شركة طيران واحدة

(interlining)  انظر أيضا (الى النقل على أكثر من ناقل جوي
ومما يذكر ). القسم الخاص بالمسائل الرئيسية المتعلقة بالتعريفات

أن معظم أجور سفر االياتا، ومعظم األجور الثنائية والمتعددة 
مثل (راف واألجور بأمر حكومي، وبعض أجور الناقلين األط

هي أجور نقل مشترك، بالرغم من ) أجور التحالفات بين الشركات
أما معظم أجور الناقلين فهي . أن نطاق النقل المشترك قد يتفاوت

 .(online)أجور نقل مباشر 

األجر ثالثا، هناك سمة مميزة لألجور المعلنة من زاوية تحديد 
 أي األجر الكلي من نقطة المنشأ الى (through fare) الشامل

 وبصفة عامة، فان شركات الطيران تحدد أجور .نقطة المقصد
ومقدار كل . سفر شاملة بين عدد محدد من أزواج المدن الرئيسية

، أي األجر الشامل المحدد خصيصا األجور المحددةأجر من هذه 
 فهو ،)ذهاب واياب (اما كأجر في اتجاه واحد أو أجر رحلة دائرية

ويتم . يختلف اعتمادا على نقطة المنشأ الذي بدأ الراكب رحلته منه
تركيب األجور الشاملة ألزواج المدن األخرى بالمزج بين أجر 

أو  (arbitrary) أجر تعسفي أو ،(add-on)وأجر اضافة محدد 
وهي مبالغ محددة تستخدم فقط  ،(proportional) أجر تناسبي
 ومثال ذلك أن . شاملة غير محددة لنشرها واعالنهالتركيب أجور

أجور السفر من طوكيو الى مونتريال تعد على أساس الطيران 
عبر فانكوفر وذلك بمزج أجر عادي محدد من طوكيو الى فانكوفر 

وهذه األجور . وأجر اضافي مطبق من فانكوفر الى مونتريال
 .أجورا مركبة الشاملة المركبة باستخدام األجور المضافة تسمى

وعندما ال توجد أجور محددة أو أجور اضافية مطبقة النشاء أجور 
مركبة من نقطة المنشأ الى المقصد، يمكن انشاء أجور شاملة 

، مبدأ الخليط األقللغرض تطبيق قواعد تركيب األجور باستعمال 
) األجور(أي أقل خليط من األجور المحددة المنفصلة أو األجر 

) أو نقاط(المحلية المطبقة عبر نقطة ) األجور (المحددة واألجر
 .وسيطة صدرت بشأنها قسيمة سفر

. رابعا، هناك أيضا فرق يستند الى طريقة مراقبة خط السفر
هو أجر للسفر على خط مباشر ويحكمه مبدأ عدد  فاألجر الميلي

األميال المقطوعة المستخدم في حساب مبلغ األجر الشامل المطبق 
، تتم مقارنة خط  لمبدأ المسافة باألميالوطبقا. باشرللسفر غير الم

باألميال لكل نقطة السفر الفعلي للراكب، أو مجموع المسافة 
، أي أقصر مسافة مقطوعة (TPM) صدرت بشأنها قسيمة سفر

 من المسافة القصوى المسموح بهاباألميال بين كل قطاع، مع 
ما نسبته  وهي تشكل عموما ،(MPM)نقطة المنشأ الى المقصد 
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 واذا كان مجموع . في المائة من أقصر مسافة مقطوعة١٢٠
المسافات التي صدرت بشأنها قسيمة سفر لكل قطاع نقل تزيد عن 
المسافة القصوى المسموح بها، يستخدم جدول يحتوي على نسب 

 في المائة لحساب رسم زائد يضاف الى أجر ٢٥ الى ٥مئوية من 
أجر  أو، أجر خط السيرلك، فان وعلى العكس من ذ. الخط المباشر
هو أجر السفر على خط مباشر ويحكمه رسم بياني  العامل الواحد

أو تخطيطي محدد لخط السفر، بغض النظر على مبدأ المسافة 
 فطالما كان خط سير الراكب متمشيا مع خط سير معين، .باألميال

 .يمكن استخدام أجر الخط المباشر

 الفئة العادية –لى فئتين عامتين خامسا، تقسم األجور المعلنة ا
.  استنادا الى توافر مزايا معينة وكيفية تسعيرها–والفئة الخاصة 
هو أجر مرن تماما ويوضع للسفر في الدرجة  فاألجر العادي

أو الدرجة االقتصادية ) الوسيطة(األولى ودرجة رجال األعمال 
 يسمح ، وهو)السياحية التي تسمى أحيانا االقتصادية الممتازة(

بمرونة قصوى من حيث الحجز واصدار تذكرة السفر، ومدة 
المكوث في المقصد، والتوقف، والتحويالت، ومزج األجر، وتغيير 

 وفي بعض .الخ.. الحجز أو تغيير خط السير والغاء السفر
األجر العادي بين ، أو األجر العادي المقيداألسواق، يوجد أيضا 

مرتبطة تاريخيا باألجور ، ويحتفظ بمعظم الخواص النقطتين
العادية ولكنه ينطوي على قيود تفرض مثال على امكانية التوقف 
ومدة التوقف، وفي بعض األحيان على مواصلة السفر على شركة 

، أي (bundled) أجرا تجميعيا وبينما يعتبر األجر العادي .أخرى
 فان أنه يتضمن جميع التسهيالت األولية للراكب مقابل سعر واحد،

، أي (unbundled) أجرا غير تجميعيألجر العادي المقيد يعتبر ا
أنه يستند الى تقديم خدمة السفر من نقطة الى نقطة بشرط فرض 
رسوم اضافية على االستفادة من التسهيالت الزائدة مثل التوقف 

 .والتحويل

 .، فهو أي أجر بخالف األجر العادياألجر الخاصأما 
 األجور غير التشجيعية –صة وهناك نوعان من األجور الخا

أجر ، أو واألجر الخاص غير التشجيعي. واألجور التشجيعية
 هو أجر مخفض يقتصر تقديمه الى األشخاص (status) المكانة

، مثل الطلبة، أو الشباب، أو محددة الذين يتمتعون بسمات شخصية
األطفال، أو الزوج، أو األسرة، أو المسنين، أو المعوقين، أو 

لين الحكوميين، أو العسكريين، أو البحارة، أو الناخبين، أو المسؤو
العمال، أو الالجئين، أو المهاجرين، أو وكالء السفر، أو العاملين 

في شركات الطيران، أو الحجاج، وبعض هذه األجور تحدد تقليديا 
وتوجه أجور المكانة هذه فقط الى مجموعات . بأوامر حكومية

 لشركات الطيران أن تقلل بالفعل من محددة من السكان حتى يمكن
. عدد الركاب الذين كانوا في السابق سيدفعون أجور سفر أعلى

هو أجر  األجر الخاص التشجيعيوعلى العكس من ذلك، فان 
مخفض متاح ألي شخص يفي بشروط معينة بالنسبة للحجز 
. واصدار التذكرة، ومدة المكوث في المقصد، والغاء السفر، الخ

المالحظة أن القيود المفروضة على األجور المخفضة والجدير ب
لتقليل تأثيرها السلبي على االيرادات من " أسوار"تعمل بمثابة 
 :وتشمل األمثلة المعتادة ما يلي. األجور األعلى

، وهو عادة أعلى أجر خاص وأكثرها مرونة أجر سياحي •
ولكنه مقيد ببعض شروط السفر مثل القيود على مدة 

 .لمقصد والتوقف أثناء السفرالمكوث في ا

أجر الشراء الفوري، أو أجر أو  (أجر سياحي خاص •
أي أجر خاص ) PEXسياحي عام، أو أجر سياحي 

بمستوى أقل ولكن تفرض عليه شروط أكثر تقييدا من 
األجر السياحي بالنسبة للحجز، واصدار التذكرة، ومدة 
المكوث في المقصد، والتوقف أثناء السفر، وتغيير 

 .الخ..تغيير خط السير وااللغاء/جزالح

 أي أجر خاص (APEX)أجر سياحي مع سبق الشراء  •
بشرط الحجز وسداد قيمة التذكرة في غضون مدة محددة 
من الوقت قبل بدء السفر باالضافة الى شروط مماثلة 

 .PEXلشروط األجر السياحي 

 أي أجر (GIT)أجر رحلة سياحية جماعية شاملة  •
السفر لمجموعات ذات أحجام دنيا خاص يستعمله وكالء 

محددة تتكون من الركاب الذين اشتروا رحلة سياحية 
 .شاملة

 أي أجر خاص (IIT)أجر رحلة سياحية فردية شاملة  •
يستعمله وكالء السفر للراكب الواحد كجزء من رحلة 

 .سياحية شاملة

وفي كثير من األسواق، تطبق شركات الطيران ما يسمى 
 أي أنها تعد األسعار بشكل يزيل التقلبات ة،بأسعار حمولة الذرو

 وقد يتعرض .في الطلب التي تحدث في ساعات أو أيام الذروة
مستوى األجور الخاصة وتوافرها، خاصة األجور المخفضة، 
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 التباين الموسميلتباين موسمي واحد أو أكثر ويعرف باسم 
 وبعض األجور العادية والخاصة .استنادا الى الوقت من السنة

. تتباين هي األخرى اعتمادا على يوم األسبوع الذي يبدأ فيه السفر
، أي هيكل هيكل تعريفة تسويقيةوتقوم شركات الطيران باعداد 

مكون من سلسلة متدرجة من األجور الخاصة الخاضعة لتوافر 
 وترتب األجور في فئات .المقاعد باالضافة الى األجور العادية

وكلما انخفض األجر كلما زادت للحجز لغرض مراقبة المخزون، 
وعندما يتم ملء السعة المحدودة . صعوبة الشروط المفروضة

المكرسة لألجر المخفض األكثر تقييدا، يعرض على الركاب أجور 
وتتم معالجة هذه العملية الدينامية لتخصيص . أعلى وأقل تقييدا

) ادارة االيرادات(المقاعد من خالل نظام ادارة العائدات الحديث 
الذي يهدف الى تعظيم االيراد بالتأكد من أن الركاب الذين يشترون 

لن ) وهم أساسا المسافرين ألغراض الترفيه(أقل األسعار الخاصة 
يحصلوا على مقاعد من المقرر أن يشغلها المسافرون الذين 

وهم أساسا المسافرون ألغراض (يشترون األجور العادية األعلى 
 ).٢-٤انظر الفصل ). (األعمال

وتوزع التعريفات المعلنة في شكل ورقي، مثل األدلة 
والمطبوعات الخاصة بالتعريفات، وتوزع على نطاق واسع في 
شكل الكتروني، من خالل نظم الحجز اآللي، والمواقع االلكترونية 

ولهذا الغرض، تستعمل معظم شركات الطيران . على االنترنت
 تعريفات شركات نظما الكترونية تتولى تشغيلها شركة نشر

التي كانت تسمى في السابق الشركة ( أو سيتا (ATPCO)الطيران 
وتقوم الشركتان بجمع المعلومات عن ). الدولية التصاالت الطيران

األجور المعلنة من شركات الطيران وتوزعها على نظم الحجز 
اآللي ووكالء نشر التعريفات، وفي بعض الحاالت الى الحكومات 

ثم تباع األجور المعلنة للمسافرين مباشرة بواسطة . كوكيل للنشر
بما (شركات الطيران، وبشكل غير مباشر من خالل وكالء السفر 

بنفس األسعار دون ) في ذلك المواقع االلكترونية لألطراف الثالثة
ويحصل وكالء السفر على . اعتبار للمكان أو الجهات التي تشغلها

علنة من شركة الطيران، عموالت قياسية تحسب على األجور الم
بالرغم من أن بعض شركات الطيران ألغت العموالت تماما، أو 

 .عموالت عن البيع المباشر على الحاسب اآللي

وعلى النقيض من األجر المعلن، يخضع األجر غير المعلن 
لقيود على توزيعه واستعماله، استنادا الى اتفاق خاص أو عقد بين 

 متعهد الرحالت المجمعةذلك بما في (ر الشركة الناقلة ووكيل السف

(consolidator) وهو وسيط يشتري أعدادا من المقاعد ويبيعها 
، (wholesaler) ومتعهد الجملةالى وكاالت التجزئة األخرى، 

وهو وسيط ينسق السفر الجوي ومحتواه األرضي، ويبيع الرحلة 
مة  ومقدم خد،)الشاملة الى وكالء سفر آخرين في معظم األحوال

الحجز االلكتروني، بما في ذلك الموقع االلكتروني على االنترنت، 
 .أو جهة أخرى مثل شركة أو منظمة

األجور الموضوعة تندرج معظم األجور غير المعلنة ضمن 
، أي أجور غير معلنة تعرض بشكل انتقائي على أساس التفاوض

 –على المستهلكين وتتكون عادة من ثالث طبقات مترابطة لألجر 
 هو مبلغ األجر فاألجر االجمالي .اجمالي، صافي، وتسويقي

، وهو يظهر في الغالب على قسيمة تذكرة المنشور بالكامل
األجر الصافي  أو ما يسمى واألجر الصافي. المسافر الفعلية

 هو مبلغ تفرضه شركة الطيران على وكيل سفر أو جهة المبدئي
، أي بعد ة األخيرةالمرحلأخرى، وتستبعد منه أي عمولة تدفع في 

ويتخذ األجر الصافي عدة أشكال تتراوح بين . معالجة تقارير البيع
أو ) ويسمى القيمة القصوى(خصم بمبلغ مقطوع أو ثابت محدد 

وتدفع شركات الطيران . خصم بنسبة مئوية من األجر االجمالي
وهي مبلغ يفوق  (commission override) عمولة اضافيةعادة 

ة ويحسب على أساس الطريق أو حجم العمولة العادي
أما المبلغ الذي يعود الى . كحافز وعالوة للوكيلالخ، ..المبيعات

شركة الطيران بعد دفع كل هذه العموالت والعالوات والحوافز 
 هو األجر الذي وأجر البيع. (net/net) األجر الصافيفيسمى 

أعلى  ويكون يعرضه وكيل السفر المتعاقد على المستهلك النهائي
من األجر الصافي وذلك العطاء الوكيل هامش ربحه والعطاء 

 .المستهلك النهائي خصما على األجر المعلن

باألجر وأكثر األجور غير المعلنة شيوعا هي ما يسمى 
وهو أجر يعرض فقط من خالل  المخفض أو التذكرة المخفضة

باع  ونادرا ما ت.وكالء السفر ويحدد بمبلغ أقل من األجر االجمالي
األجور المخفضة بواسطة وكالء الرحالت المجمعة ووكالء 
الجملة، ولكنها تباع بواسطة وكالء التجزئة بما في ذلك ما يطلق 

، أي صغار وكالء السفر الذين الحوانيت الصغيرةعليهم اسم 
يبيعون أجورا مخفضة تخفيضا شديدا والتي ال تسمح للمسافرين 

 ومن بين األمثلة األخرى لألجور .بالتمتع بتسهيالت السفر المعتادة
غير المعلنة هناك الخصومات التعاقدية للشركات والخصومات 
الجماعية للمؤتمرات واالجتماعات وأجور المزادات، واألجور 
التشجيعية المخفضة مثل العروض الخاصة بالبريد المباشر، 
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وقد استخدم المزيد من . وقسائم رفع درجة السفر للمستهلكين
 لتوزيع المعلومات عن ATPCOيران مؤخرا نظام شركات ط

أجورهم غير المعلنة التي ال ترسل اال الى وكالء السفر التعاقديين 
 .والجهات األخرى التعاقدية

ولما كان األجر غير المعلن يختلف عن أي أجر معلن من 
فان بعض األجور غير أو شروط السفر، /زاوية مستوى األجر و

 أي ما يسمى باالفراط في الخصم ة للتعريفةمخالفالمعلنة قد تشكل 
انفاذ ويثير ذلك موضوع . وذلك في بعض الواليات القضائية

، أي االجراءات التي تتخذ للتأكد من أن النقل الجوي التعريفة
 وقد انصب التركيز .الدولي ال يباع اال بأسعار وشروط معتمدة

لركاب التنفيذي بصفة خاصة على األجور التي تباع مباشرة ل
فبعض . بواسطة شركات الطيران من خالل منافذ التوزيع الجديدة

  أجر الموقعأوأجر االنترنت الدول تعتقد، على سبيل المثال، أن 
 اذا أي األجر الذي ال يتاح اال من خالل االنترنت، ،على الشبكة

عرض من خالل شركات الطيران أو تحالفاتها، فهو ال يختلف عن 
بذلك يلزم شركات الطيران بأن تقدم أجور أي أجر معلن آخر و

 .االنترنت هذه الى الحكومات للموافقة عليها

 أسعار الشحن
الركاب أجور  يتشابه اختالف أسعار الشحن الى حد ما مع اختالف

وتحدد أسعار الشحن باستخدام ممارسات تثمين ومفاهيم مشابهة 
 للشحنالسعر العام  يختلف. ولكن مع استخدام مصطلحات مختلفة

باختالف الوزن وذلك بتطبيق أثمان مختلفة لشحن كل كيلوجرام 
اعتمادا على اذا ما كان وزن الشحنة يزيد أو ينقص عن وزن 

 وهو مستوى وزن معين يتغير عنده ثمن الحد الفاصلمحدد يسمى 
 وال تختلف أسعار الشحن العام تبعا . الواحدشحن الكيلوجرام

مشحونة وتستخدم عندما تكون الختالف نوع وقيمة البضاعة ال
. البضاعة المشحونة غير صالحة ألن يطبق عليها سعر شحن آخر

وألغراض حساب أسعار أخرى، يستخدم سعر الشحن العام 
 .ة السياحية العاديةدرجبصورة مشابهة الستخدام أجر ال

ان األجر الذي يجمع سمات تثمين كل من أجور الدرجات 
وهو سعر يحدد اما سعر الفئة ى الممتازة واألجور الخاصة يسم

 بالخصم من أو باالضافة الى سعر الشحن العام لبعض البضائع
على سبيل المثال خصم للصحف ورسم اضافي للبضائع التي (

 والذهب ، مثل الحيوانات الحية،تتطلب معاملة خاصة أثناء الشحن
 .)واألسهم والمستندات

 الخاصة هناك سعر آخر يؤدى غرضا مشابها لغرض األجور
 وهو سعر يطبق على بعض أنواع سعر شحن سلعة محددةوهو 

البضائع، وعادة ما يكون أقل ثمنا من السعر العام اذا ما كانت 
مثل فرض  (األوزان متقاربة ولكنه قد يتضمن أيضا بعض القيود

وكما هو الوضع في حاالت األجور . )حد أدنى لحجم الشحنة
 لتقليل انخفاض الدخل وداقي تستخدم شركات الطيران ،ةخاصال

وفي الحاالت التي  .الناجم عن أسعار الشحن العام الى حده األدنى
تستخدم فيها أكثر من وسيلة واحدة للنقل، تتشابه أسعار النقل 
باستخدام الجو والبحر أو باستخدام الجو والسكك الحديدية مع 

ع وهى أسعار لنقل البضائ ،قل باستخدام وسائل مختلفةالأسعار ن
الجو، والسكك الحديدية، والمواصالت (بأكثر من وسيلة واحدة 
 .)البرية، وعن طريق البحر

فعلى . هناك بعض األسعار التي ال يوجد لها أجور مناظرة
يوجد للبضائع فقط التي تشحن في  سعر الحاويةسبيل المثال، فان 

 حسبي سعر مخفض) ١(:  وهناك سعران للحاويات وهما.حاويات
وهو يعنى تخفيضات على الشحن العام  )دة الحمولةأسلوب وح(

أو شحن البضائع المعينة اذا ما شحنت في حاويات يقدمها المالك 
 وهذا السعر ال سعر شحن جميع األنواع) ٢( و ،ويقوم بتعبئتها

يحسب بالخصم من أو االضافة الى أسعار أخرى ولكن يحسب 
ها في حاويات بصورة منفصلة وينطبق على البضائع التي يتم شحن

 .تمتلكها شركات الطيران أو الجهة الشاحنة

 )التشارتر (عارضال النقل أجور/أسعار

هو تعريفة تأجير عارض أو ) التشارتر( سعر الرحلة العارضة
وعلى العكس  .تأجير طويل األمد أو لسعة الطائرة أو لجزء منها

 هو الثمن الذي يطلبه منظم أجر الرحلة العارضة من ذلك، فان
الرحلة العارضة أو مستثمر الرحلة السياحية العارضة من المسافر 

ان أجور الرحالت العارضة لها  .المنفرد على رحلة عارضة
ومثال . بعض خصائص مشابهة ألجور رحالت الخطوط المنتظمة

ذلك أن أجر الرحلة السياحية الجماعية الشاملة على طائرة تشارتر 
شاملة على طائرة تشارتر يناظران وأجر الرحلة السياحية الفردية ال

 على الخدمات المنتظمة، ولو أن أجور IIT و GITأجري 
التشارتر عادة ما تكون أقل وأكثر تقييدا من حيث التغييرات في 

 .خط السير وامكانية استرداد قيمة الرحلة، ضمن أشياء أخرى
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  التعريفاتوسائل تنظيم

 مترابطان تحكمان هناك آلياتان تنظيميتان مختلفتان ولكنهما
األولى عبارة عن اطار دولي يقوم على . تعريفات الناقلين الجويين

أساس أحكام التعريفات ذات الصلة في االتفاقيات الثنائية أو 
والثانية، هي عبارة عن هيكل . المتعددة األطراف للخدمات الجوية

وطني لتنظيم التعريفات يقوم على أساس القوانين أو األنظمة أو 
سياسات الوطنية ذات الصلة التي تطبقها كل دولة على التعريفات ال

 .المستخدمة للخدمات الجوية التي تعمل عموما في اقليمها

 لتعريفاتألنظمة الدولية لا

في االتفاقيات الثنائية أو المتعددة األطراف، طورت الدول نظما 
يفة مختلفة للتعريفات تستند الى عدد الدول التي يجب أن تعتمد تعر

وتتضمن هذه األنظمة نظام . معينة قبل أن تصبح سارية المفعول
والذي يجب على الدولتين المعنيتين فيه أن  الموافقة المزدوجة

يجب على الدولة  وفيها وموافقة بلد المنشأتوافقا على التعريفة، 
  أووالرفض المزدوجالتي بدأ النقل منها أن توافق على التعريفة، 

ويحدث في الحاالت التي يجب على الدولتين ، الرفض الثنائي
، المعنيتين رفض التعريفة لمنعها من أن تصبح سارية المفعول

وفيها توافق الدول على اعتماد التعريفات  ونطاقات التسعير المرن
التي تندرج في نطاق محدد لألسعار وتلبي الشروط المقابلة 

ة أعاله أو ويجوز خارج النطاق أن يطبق أحد األنظمة المذكور(
 وفيه ال تخضع التعريفات لموافقة أي والتسعير الحر، )مزيج منها

دولة، بالرغم من أن بعض االتفاقيات قد تسمح للدول بأن تلزم 
. شركات الطيران باالبالغ عن التعريفات ألغراض العلم فقط

وتوجد بنود نموذجية ومالحظات تفسيرية عن أنظمة الموافقة (
شأ، والرفض المزدوج في الجزء الرابع من المزدوجة، وبلد المن

 ).Doc 9587الوثيقة 

ان النوع التقليدي لنظام الموافقة المزدوجة كان مصحوبا في 
العادة بشرط مفاده أن تقوم شركات الطيران المعينة بالتشاور مع 
الناقلين الجويين اآلخرين لوضع تعريفة متفق عليها أو اتفاق 

و جزء منه، اذا كان ذلك ضروريا للتعريفات بشأن كل الطريق أ
وتطلب هذا النوع أيضا، سواء ضمنيا أو صراحة، أن . وممكنا

يستعمل الناقلون الجويون آلية مالئمة لتحديد األسعار الدولية 
كلما ) ضمن مؤتمرات الحركة التابعة لالياتا في أغلب األحوال(

التفاق واذا لم تتمكن شركات الطيران المعينة من ا. كان ذلك ممكنا
على التعريفات، أو اذا لم تحظى التعريفات المتفق عليها باالعتماد 
. الالزم، تسعى الدول ذاتها الى عقد اتفاق حول التعريفات المعنية

غير أن المزيد من االتفاقيات الثنائية األخيرة تحرر اجراءات 
. الموافقة المزدوجة عن طريق التخفيف من صرامة هذا الشرط

الة، يسمح للشركات المعينة بوضع أي تعريفات وفي هذه الح
تختارها بشكل انفرادي بينما تمتنع الحكومات عن ممارسة سلطة 
الرفض اال اذا كانت التعريفات المودعة متعارضة مع عوامل 

 .معينة محددة مسبقا

منشأ والجدير بالذكر أن كال النظامين، أي نظام بلد ال
ونطاقات التسعير المرنة، لها طابع مؤقت بصفة عامة نحو أنظمة 

وعلى المستوى . أكثر تحررا مثل الرفض المزدوج والتسعير الحر
وحسبما يرد . الثنائي، يحتوي بعض االتفاقات على هذين النظامين

شرحه أدناه، فان ترتيبات نطاقات التسعير المرن تعتمد في الغالب 
أما على المستوى المتعدد .  مستوى الدولةمن جانب واحد على

 –األطراف، فان نظام بلد المنشأ قد أدخل في اتفاقين اقليميين 
ومن . ١٩٩٧ واتفاق فورتاليزا لعام ١٩٩١االتفاق األندي لعام 

ناحية أخرى، فان ترتيبات نطاقات التسعير داخل االتحاد 
 وكانت ١٩٩٣األوروبي قد حل محلها نظام التسعير الحر في عام 

هناك مذكرة تفاهم بشأن أسعار شمال األطلنطي بين الواليات 
المتحدة والدول األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني 

 .١٩٩١وانتهى مفعولها ولم تجدد في عام 

يسمح نظام الرفض المزدوج بوضع أسعار النقل الجوي من 
التجارية جانب كل شركة طيران معينة استنادا الى االعتبارات 

ويقتصر التدخل االنفرادي لكل دولة مثال على . السائدة في السوق
منع األسعار أو الممارسات االفتراسية أو التمييزية، وحماية 
المستهلكين من األسعار المرتفعة بدرجة غير معقولة أو المقيدة 
بسبب استغالل وضع مسيطر، وحماية شركات الطيران من 

اتها منخفضة بشكل مصطنع بسبب األسعار التي تكون مستوي
ويمكن . االعانات أو الدعوم الحكومية المباشرة أو غير المباشرة

لكل دولة أن تطلب التشاور مع الدولة األخرى بخصوص 
التعريفات التي صدر بشأنها اشعار يفيد بعدم الرضا، ولكن 
التعريفة المعنية سوف يسري مفعولها أو يستمر العمل بها اذا لم 

 .توصل الى اتفاق مشتركيتم ال
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هناك أيضا عدد متزايد من المنهجيات المختلطة التي تجمع 
أكثر من نظام واحد، ومثال ذلك التمييز بين عملية الموافقة على 

وفي هذا النهج، يطبق نظام . تعريفات الركاب وتعريفات البضائع
وهناك مثال مشهور . متحرر فقط على تعريفات الشحن الجوي

 وبموجبه توافق كل بلد التعيين المختلطة وهو اتفاق آخر لألنظمة
دولة على اتباع أسلوب الرفض المزدوج أو بلد المنشأ أو نطاقات 
األسعار، بشرط أن تتمكن كل دولة من أن ترفض من جانب واحد 

 وبانتهاج هذا السبيل، .أي تعريفة تقدمها احدى شركاتها المعينة
يمكن لكل دولة أن تحتفظ وحتى في اطار نظام الرفض المزدوج، 

بسلطتها في الرفض ضد تعريفات شركاتها المعينة مع مراعاة 
 .بعض الشروط

نظام الرفض وقد طورت بعض االتفاقيات األخيرة أيضا 
 ما من جانب ةوفيه يمكن لدولة واحدة أن ترفض تعريف ،الواحد

واحد، ولكنها ال تفعل ذلك اال اذا اعتقدت أن هذه التعريفة 
 وهذا النظام بطبيعته يعتبر نسخة .مع شروط محددة سلفاتتعارض 

متفرعة من نظام الرفض المزدوج، والفرق الوحيد هو أن التعريفة 
المعنية قد ال يسري مفعولها أو يستمر نفاذها عندما ال تتمكن 

ويمكن أن . الدول من التوصل الى اتفاق مشترك من خالل التشاور
ومثال ذلك داخل .  التسعير الحريستخدم هذا النظام أيضا مع نظام

المنطقة االقتصادية األوروبية، سمح للناقلين الجويين بأن يضعوا 
، ولكن كل دولة عضو يمكنها أن ١٩٩٣تعريفاتهم بحرية منذ 

أي السعر األقل األكثر مرونة المتاح على  أجرا أساسياتسحب 
  والذي يكونأساس السفر في اتجاه واحد والسفر في االتجاهين،

. عاليا بدرجة مفرطة بشكل يعود بالضرر على المستهلكين
وبصورة غير تمييزية، يمكن للدولة العضو أن تمنع أي تخفيضات 
أخرى لألجر ينتج عنها خسائر واسعة االنتشار بين جميع الناقلين 
الجويين على خط معين أو مجموعة من الخطوط للخدمات الجوية 

كاليف الكاملة الواقعة على عاتق المعنية، مع األخذ في الحسبان الت
 .شركات الطيران على المدى الطويل

 لتعريفاتألنظمة والممارسات الوطنية لا

لتقييم يوجد لدى معظم الدول قوانين أو أنظمة أو سياسات وطنية 
 أو البت في قبول أو رفض التعريفات المقدمة من التعريفات

واحد أال تمارس  واذا اختارت دولة ما من جانب .شركات الطيران
حقها في تنظيم التعريفات، فان ذلك الحق سينتقل فعليا الى 
الشركاء الثنائيين أو المتعددي األطراف، مما يترك عملية التنظيم 

غير أن الشركاء سيهتمون أوال بمصالح شركاتهم . في أيديهم
ومن ثم يجب أن تتمكن الدول من التدخل، كلما كان . ومستهلكيهم

لحماية مصالحها تحت أي اتفاقات ثنائية أو متعددة ذلك ضروريا، 
 .األطراف

وعلى غرار المصطلحات المستخدمة في االتفاقات الثنائية أو 
متعددة األطراف، تكون المصطلحات المستخدمة في القوانين أو 
األنظمة أو السياسات الوطنية ذات طابع غامض ويستند الى 

 "التعريفة االفتراسية"ومثال ذلك أن مصطلح . التقدير الشخصي
يمكن أن يستعمله الطرف الذي يدعي الضرر من تعريفة يراها 

 ومع ذلك فان مفهوم االفتراس صعب موجهة لطرده من السوق،
في تعريفه بشكل دقيق، وال يوجد نهج قاطع للتمييز بين تدابير 

ومن أجل تفادي . التسعير المناهضة للمنافسة أو التدابير العادية
ام والصعوبات االدارية في التنفيذ، وضعت بعض الخطط هذا االبه

 :العملية مثل ما يلي

، أي القدرة على انشاء أجور سفر تقييد الريادة السعرية •
جديدة أو ادخال تغييرات على األجور القائمة في سوق 

 فالدول تلزم نفسها أحيانا اما ثنائيا أو على أساس من .ما
سعرية على شركات تعدد األطراف أن تقصر الزيادة ال

الطيران التي تمارس حقوق النقل على أساس الحرتين 
الثالثة والرابعة، بالرغم من اختالف مدى الريادة السعرية 

ويسمح . أو المرونة السعرية التي يودون السماح بها
بالريادة السعرية لناقلين جويين آخرين على أساس كل 

وعلى . اتهاحالة على حدة أو بشرط المعاملة بالمثل لشرك
التعريفات النقيض من ذلك، توافق الدول عموما على 

، أي التعريفات التي تكون على نفس مستوى المناظرة
التعريفات ونفس الشروط تقريبا التي وافقت على 

 لجميع الناقلين الجويين، بما في استعمالها في سوق ما،
و " الخامسة"ذلك الذين يمارسون حقوق الحريات 

 ".السابعة"و " السادسة"

، وفيها يجب تركيب أي أجر مجموع القطاعات سياسة •
سفر شامل من نقطة خلفية غير رئيسية باعتباره مجموع 
األجر الدولي بين نقاط رئيسية وواحد أو أكثر من األجور 

بين النقطة أو النقاط ) بالنسبة لالضافات المعتمدة(الداخلية 



  التنظيم الثنائي—  الثانيالباب 
تعريفات الناقلين الجويين  —) ٣-٤(الفصل  4.3  

 

4.3-9 

ن األجر الداخلي  ويكو.الرئيسية والنقطة أو النقاط الخلفية
مثل األجر المعلن بنفس شروط األجر الدولي (المختار 

يكون األجر الذي يمكن استعماله على أساس ) الممزوج به
النقل المشترك من جانب شركة تابعة لدولة أجنبية، بما 
يسمح لها بالتنافس على الركاب في مدن أخرى بخالف 

. ولة أخرىالنقطة أو النقاط الرئيسية التي تخدمها في د
وتطبق هذه السياسة الدول التي ترغب في أن تتنافس 
شركاتها على أساس النقل المشترك على حركة النقل الى 
ومن مدن واقعة في اقليم دولة أخرى بخالف الدول التي 

واذا طبقت هذه السياسة . يخدمها مباشرة ناقلوها الجويون
ألجر ، أي تطبيق نفس مستوى ا"التعميم"بحذافيرها، فان 

ال ) مثل ميامي وفورت لودرديل (على مدينتين أو أكثر
يسمح به حتى اذا كانت النقطة الرئيسية والنقاط الخلفية 
قريبة الواحدة من األخرى، وتقع على نفس المسافة تقريبا 

 .من مدينة المنشأ

 القائمة على مفهوم نطاقات نظم أجور النطاقمختلف  •
صيال يعتمد على التسعير المرنة، وأكثر أنواعها تف

 أو النطاقات المعقولة مجموعة مما يطلق عليه اسم
ويعرف كل .  ألنواع مختلفة من األجورنطاقات المرونة

نطاق مجموعة معينة من النسب المئوية المتعلقة 
، وفي بعض األحيان تطبق عليها أنواع بمستويات مرجعية

و  وتمنح الموافقة التلقائية أ.معينة من شروط التعريفات
السريعة لألجور التي تندرج في اطار نطاقاتها المالئمة، 
والتي تفي بشروط معينة، ولو أن هذه الموافقة ال تضمن 

وهناك . المعاملة بالمثل من جانب الدول األخرى المعنية
، وفيه بنظام نطاق األجورأنواع عدة مشتقة مثل ما يسمى 

دا يكون لزاما على شركات الطيران أن تودع نطاقا محد
من األسعار بدال من مستويات بيع فعلية لكل أجر يقرر 
وفقا للتقدير الخاص بدون حاجة الى ايداع التعريفات بعد 

، الذي يكون لزاما فيه ونظام التعريفات القصوىذلك، 
على شركات الطيران أن تودع فقط اليداع مستوى أقصى 
 لألجور، ويمكنها وفقا الختيارها أن تبيع، اما مباشرة أو
بصورة غير مباشرة، بأي سعر يقل عن هذا الحد 

ويستخدم نطاق األجور ونظام التعريفة القصوى . األقصى

من جانب الدول التي ترغب في اضفاء الطابع المشروع 
 .على األجور المخفضة في السوق

 عمليات اعتماد أو رفض التعريفات
 على التعريفة في المرحلة التعريفة المقترحةينطبق اصطالح 

 ويمكن أن يكون ايداع أو اخطار .األولى لعملية الموافقة الحكومية
التعريفات أمرا الزاميا بحكم القوانين أو األنظمة أو السياسات 

أو االتفاقات الثنائية أو متعددة األطراف، باستثناء /الوطنية، و
وااليداع . الحاالت التي تعفي فيها من عملية االيداع صراحة

 يعني ايداعا للتعريفة لدى السلطات المختصة في للتعريفةالقانوني 
 .موعد محدد قبل تاريخ االنطباق المحدد وفقا للمتطلبات المعنية

، هو االيداع في غضون مهلة قصيرةوعلى النقيض من ذلك، فان 
ايداع للتعريفة في مهلة تقل عن مدة االخطار القانونية، ويكون 

 وفي .تطلبات الحكوميةذلك عادة وفقا ألحكام تسمح بذلك في الم
بعض االتفاقات الثنائية ومتعددة األطراف األخيرة، التي تحتوي 
على نظم الرفض الثنائي أو التسعير الحر، وافقت الدول على 
التخلي عن مطلب االيداع الرسمي للتعريفة بالنسبة لشركاتها 

وحتى عندما يسمح للدول بأن تلزم الشركات باخطار . المعينة
أو ايداعها، فان هذه سيتم االبالغ عنها أو ايداعها التعريفات 

كما أن بعض الدول تلغي من جانب . ألغراض العلم بها فحسب
واحد مطلب ايداع التعريفات أو تعفي الشركات من جزء من هذا 
المطلب على أساس كل حالة على حدة أو على أساسا المعاملة 

 .بالمثل في ظروف معينة

 بايداع مواد التعريفات لنفسها، يقوم بعض شركات الطيران
 التمام ATPCOولكن معظمها يستعين بوكالء التعريفات مثل 

وتبلغ شركات الطيران تعليماتها الى وكالئها، الذين . عملية االيداع
يتمتعون ببعض السلطة التقديرية لتحوير البيانات من أجل الوفاء 

ت التي تقررها وبالنسبة التفاقات التعريفا. بالمواصفات التنظيمية
مؤتمرات الحركة التابعة لالياتا، واعتمادا على الدول، فان عملية 
االيداع تتم من جانب الناقلين الوطنيين أو االياتا بالنيابة عن 

ولسنوات عديدة، كان ايداع التعريفات يستند الى . شركات الطيران
وبصفة عامة، يتم استبدال صفحة في دليل . اجراءات يدوية

. ات الورقي بصفحة جديدة عندما يتغير أي بند في الصفحةالتعريف
وفي مواجهة الحجم الضخم للتغييرات في التعريفات أدخل بعض 

، وهو نظام الكتروني نظام االيداع االلكتروني للتعريفاتالدول 
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يمكن شركات الطيران ووكالءها من ايصال تغييرات التعريفات 
ة اتصاالت، أو على الى قاعدة بيانات مركزية من خالل شبك

االنترنت، وتوفير االطالع العام على معلومات التعريفات في شكل 
 .الكتروني

وقد يكون الشكل الذي تتخذه موافقة الدولة على التعريفات اما 
 يا ضمنأو،  التعريفاتعتمادال محدد اجراء يتخذ يه، وفصريحا
في نها يتخذ اجراء سلبي بشأ لم اذاة عتمد تعتبر التعريفات موفيه

التي  اتفاقات التعريفات تخضع ة، عامبصفةو. ة محددةمدغضون 
والتحقق من أنها ال  ةالصريحللموافقة  مؤتمرات األياتا تقررها

. تتعارض مع قوانين مناهضة االحتكار أو قوانين حماية المنافسة
وبعد الموافقة عليها، فقد تودع التعريفات المذكورة في هذه 

ل لدى الحكومات حتى تفي بالقوانين أو االتفاقات بشكل منفص
  عادة ويكون الرفض. األنظمة أو السياسات الوطنية المطبقة

 .احةصر

، وهو أول تاريخ سريانويحتوي كل ايداع للتعريفات على 
 وهو أول وتاريخ بيعموعد يمكن أن تستخدم فيه التعريفة للنقل، 

لدول ببيع  وغالبا ما تسمح ا.موعد يمكن أن تباع فيه التعريفة
التعريفات التي تم ايداعها، ولم تعتمد بعد، شريطة موافقة الحكومة 

باستثناء أجور وأسعار االياتا التي ال يمكن أن (عليها بعد ذلك 
). تطبق اال بعد تسلم جميع الموافقات الحكومية الضرورية

 هي التعريفة التي حصلت على الموافقات والتعريفة المعتمدة
 في تاريخ سارية أو تعريفة قائمةوبة، وتصبح التنظيمية المطل

 وبصفة عامة تظل التعريفات القائمة أو السارية معموال .سريانها
غير أن بعض . بها الى حين استبدالها بتعريفة أخرى معتمدة

، وهو التاريخ الذي ال يسمح تاريخ انتهاءالتعريفات تتضمن 
ا أو من خالل  اما برغبة الشركة ذاتهباستعمال التعريفة عنده،

التنسيق المتعدد األطراف للتعريفات، أو بسبب مطلب ملزم 
 .الدولة من

ومنذ أواخر السبعينيات، خفضت دول عديدة من سيطرتها 
التنظيمية على تعريفات الناقل الجوي، مع ترك أمور التسعير 
. لتقدير كل شركة استنادا الى اعتبارات تجارية سائدة في السوق

ف التنظيم للتعريفات ينظر اليه في الغالب كعنصر والواقع أن تخفي
رئيسي من عناصر التحرير الشامل لتنظيم النقل الجوي الدولي، 

وقد يصبح ضروريا بسبب الصعوبة االدارية التي تعترض الدول 
. في ممارسة الرقابة نظرا لتزايد التعقيد والتشعب الفني للتعريفات

ير المعلنة نال كثيرا من واضافة الى ذلك، فان انتشار األجور غ
فاعلية أنظمة التعريفات القائمة بصدد األجور المعلنة، والتي قد 

 .تعتبرها الدولة غير مالئمة أو غير قابلة للتنفيذ

  مسائل رئيسية متعلقة بالتعريفات

يبرز هذا القسم المسائل الرئيسية في البيئة التنظيمية والبيئة 
 المتعدد األطراف للتعريفات، التنافسية الجارية، وهي التنسيق

والنقل المشترك، وأجور السفر على االنترنت، والتسعير 
ومما يذكر أن ترتيب عرض هذه المسائل الرئيسية ال . االفتراسي

 .يشير الى أهميتها النسبية

 التنسيق المتعدد األطراف للتعريفات
 الى العملية التشاور بشأن التعريفات أو تنسيق التعريفاتيشير 

التي تقوم بموجبها شركتين أو أكثر باالتفاق على أجور سفر 
الركاب وأسعار شحن البضائع وشروطها، من أجل اعداد واعتماد 
تعريفات متفق عليها أو اتفاقات للتعريفات من أجل عرضها على 

وتعتبر مؤتمرات تنسيق التعريفات . الحكومات للموافقة عليها
انظر (ق التعريفات وأكثرها شيوعا التابعة لالياتا من أقدم نظم تنسي

وباالضافة الى ذلك، اتخذ العديد من اتحادات ). ٨-٣الفصل 
شركات الطيران االقليمية، مثل اتحاد شركات الطيران األفريقية 

(AFRAA) واالتحاد العربي للنقل الجوي (AACO) واالتحاد ،
ات ، اتخذ اجراء(AITAL)الدولي للنقل الجوي في أمريكا الالتينية 

بشأن تنسيق التعريفات داخل مناطق كل منها، وذلك قبل 
 .اجتماعات مؤتمرات االياتا لتنسيق التعريفات في أغلب األحوال

ياتا متعدد األطراف لتنسيق التعريفات عبر تطور نظام اال
بين شركات السنين وأصبح اآلن وسيلة لتحديد التعريفات الدولية 

ة والشفافية وبقدر أقل من تتسم بقدر أكبر من المرونالطيران 
وال تنشئ أي تعريفة تتم مناقشتها أي اتفاق ملزم يجب . االلزام

تنفيذه، ولذلك يمكن للناقلين الجويين المشتركين أن يودعوا 
 يحق للناقلين الجويين غير معينةوفي ظروف . تعريفات مختلفة

هذه . األعضاء في األياتا المشاركة في عملية تنسيق التعريفات
 مرآة صادقة لبيئة يتغييرات، على الرغم من أن الدول تطلبها، هال
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وتبعا لذلك، . عالمية في النقل الجوي الدولي تتسم بزيادة المنافسة
هناك مسألة هامة أال وهى ما اذا كانت التغييرات في عملية 
التنسيق متعدد األطراف للتعريفات ستسمح لهذا النظام بالتكيف 

بقدر أكبر من المنافسة، أو ستجعله في نهاية ليتعامل مع بيئة تتسم 
األمر غير قادر على تقديم نتائج تفي باحتياجات الناقلين الجويين 

 .والحكوماتوالمستهلكين 

ولما كانت أنشطة الناقلين الجويين من خالل مؤتمرات االياتا 
لتنسيق التعريفات تنطوي على تعاون المتنافسين، فقد منحت في 

اعفاءات من قوانين المنافسة عند الضرورة، بعض االختصاصات 
وذلك اعترافا بالمنفعة العامة للنظام المتعدد األطراف بين شركات 

غير أن عددا متزايدا من الدول أدخل في السنوات . الطيران
األخيرة قوانين منافسة، أو نظر بصورة أوثق الى تطبيق القواعد 

ن الجوانب المناهضة وبهدف التخفيف م. القائمة على نظام االياتا
للمنافسة للعملية، لجأ بعض الدول، بصورة فردية أو جماعية، الى 

وذلك مثال بالزام الشركات المشتركة (تكييف أو تقييد ممارساتهم 
في أي من اتفاقات التحالف المحصنة باالنسحاب من أنشطة االياتا 
لتنسيق التعريفات على بعض الطرق التي تربط بين أزواج من 

لدان، أو أن تتيح كل التعريفات المنسقة الى جميع شركات الب
 مسألة أخرى ويثير ذلك). الطيران على أساس النقل المشترك

اذا كان يمكن القيام بهذه الوظيفة بفاعلية اذا ما اختارت ما  يهو
 عدم النقل الجويدولة أو أكثر من الدول الرئيسية في مجال 

 للتعريفات بصورة كلية أو متعدد األطرافالالتصريح بالتنسيق 
 انهاء المشاورات ٢٠٠١ وقد قررت االياتا في .بصورة جزئية

حول تعريفات نقل البضائع بالنسبة للشحنات بين نقاط في المنطقة 
االقتصادية األوروبية بعد أن عجزت عن الحصول على اعفاء من 
 .متطلبات قانون المنافسة لمثل هذا النشاط من المفوضية األوروبية

 النقل المشترك

ان نظام النقل المشترك بين شركات الطيران يمثل شبكة عالمية 
. من خدمات النقل الجوي الدولي التي تربط معظم مدن العالم

وعلى أساس عالمي، لنسبة كبيرة من الرحالت، تعد خدمات 
وال . شركتين أو أكثر ضرورية التمام المسافر لرحلة جوية واحدة

، بغض النظر عن ضخامة شبكتها، أن يمكن ألي شركة وحدها
فهناك عد قليل من أزواج المدن الدولية . تخدم كل نقطة في العالم

ويعتمد . التي تربطها خدمات مواصلة الرحالت على نفس الشركة
باقي المدن على خدمات على نفس الشركة أو على خدمات على 

زز ويقدم نظام النقل المشترك خيارا، وهو لذلك يع. عدة شركات
وتدعمه قواعد واجراءات متفق عليها لعمليات الحجز . من المنافسة

بين الشركات واصدار التذاكر ونقل األمتعة، ومناولة 
ومن الوجهة الفنية، . البضائع والتخليص المالي في النهاية/الركاب

النقل  وهما النقل المشتركهناك نوعان مختلفات من طرق 
، المشترك خارج نظام االياتاالمشترك في نظام االياتا والنقل 

 .النقل الثنائيالمعروف باسم 

يحدث النقل المشترك في نظام االياتا على أساس متعدد 
األطراف استنادا الى أجور االياتا المحددة على نفس المستويات 
بغض النظر عن الشركة، مما يبسط من االجراءات االدارية لتبادل 

التفاق  أساس تناسبي وفقا ويتم توزيع االيرادات على. التذاكر
، الذي تشرف عليه وكالة االياتا التوزيع التناسبي المتعدد األطراف

، التفاق التوزيع التناسبي الخاصللتوزيع التناسبي، أو وفقا 
يشرح المرفق  (المعقود بين شركتين أو أكثر على أساس انفرادي

المهمة هنا والنقطة ). الرابع من هذا الدليل بايجاز كيفية تنفيذ ذلك
أن جميع الشركات األعضاء في االياتا تقريبا، بما فيها غير 
المشتركين في مؤتمرات تنسيق التعريفات، تفترض أن الركاب 
الذين يستعملون أجور االياتا يمكن أن يحصلوا على امتياز النقل 
المشترك بالكامل مع توافر امكانية الحجز عموما طالما كانت 

 في اتفاق النقل المشترك المتعدد األطراف أو الشركة الناقلة عضوا
الشركة التي اذا كانت عضوا في اتفاق ثنائي للنقل المشترك مع 

وقد عمل هذا االلتزام بين الشركات على . أصدرت التذكرة للراكب
تسهيل اقامة نظام واسع النطاق متعدد األطراف بين الشركات، 

 .يع الشركاتوحتى وان كانت العضوية الفعلية ال تغطي جم

ويتم النقل المشترك خارج نظام االياتا استنادا الى أجور سفر   
الناقل حتى بدون أي اتفاقات مسبقة حـول مسـتويات األجـور            
وشروط الخدمة، باالضافة الى نطاق الشركات الناقلة وخيـارات         

ويقوم بتحديد خط السفر الشركة التـي       . الخطوط الجوية المتاحة  
اال فـي   ( تعلم الشركة الناقلة عنه مسبقا       تصدر التذكرة ولذلك فال   

حالة األجور المشتركة التي تقررها الشركات األعضاء في تحالف    
والذي يحدث ). يعلم كل أطرافه مستويات األجور وشروطها مسبقا

ببساطة هو أن الشركة الناقلة تقبل أي تذكرة صادرة عن شـركة            
هذا في (ق ثنائي أخرى تكون طرفا في اتفاق النقل المشترك أو اتفا

العادة باستثناء الحاالت التي يحدث فيها تغيير طوعي للناقـل وال           
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، وتتلقى االيراد التناسبي عـن      )يكون مكتوبا في القسيمة األصلية    
النقل المشترك من الشركة التي أصدرت التذكرة طبقا ألي مـن            

واذا وجدت الشركة الناقلة أن ايرادها من النقل المشترك . االتفاقين
ضئيال جدا بعد اعداد تقرير المحاسبة، فيمكنها أن تتوقـف فـي            
النهاية عن قبول تذاكر النقل المشترك أو تحـدد عـدد المقاعـد             

. المخصصة لها بتقليل درجات الحجـز علـى أسـاس موقـت           
وبالمقارنة الى نظام االياتا للنقل المشترك، فان مرونة تغيير خط          

حدودا، ولكن مسـتويات    السير أو استعمال ناقلين آخرين يكون م      
 .األجور عادة ما تكون أقل من أجور االياتا

والقضية هنا هي ما اذا كان تنسيق التعريفات من خالل جهاز 
االياتا عنصرا ال يمكن االستغناء عنه لكي يعمل نظام النقل 
المشترك المتعدد األطراف بشكل فعال، أو ما اذا كانت نفس 

ريفات داخل االياتا أو منافع أخرى المنافع من التنسيق الحالي للتع
والواقع أن . مماثلة يمكن الحصول عليها باتباع نظام أقل تقييدا

انتشار التحالفات بين شركات الطيران، وتحرير عملية وضع 
التعريفات، يؤديان الى انشاء بيئة تنافسية على درجة عالية من 

.  شيوعاالتغيير، وفيها أصبح نظام االياتا للنقل المشترك أكثر
واستجابة لتقلص مجال األنشطة المحصنة من خالل جهاز االياتا 
ولتعزيز جاذبية نظام االياتا المتعدد األطراف للنقل المشترك، 

 (SPS) أجور الخدمة الفائقة القياسيةقامت االياتا بتطوير مفهوم 
وهي أجور معدلة ومبسطة من االياتا تضمن الحصول على امتياز 

لمتعدد األطراف بالكامل على مستويات ترتبط النقل المشترك ا
 .ارتباطا أوثق بالتكاليف

 أجور السفر على االنترنت
. تظهر أجور السفر الجوي على االنترنت من خالل قنوات مختلفة

ومعظم هذه األجور هي أجور معلنة توزع من خالل نظم الحجز 
ركات أما األجور غير المعلنة مثل الخصومات التعاقدية للش. اآللي

والمنظمات، فهي تظهر على مواقع شركات الطيران ونظم الحجز 
اآللي الخاصة، وال يستطيع االطالع عليها سوى وكالء السفر 

وهناك بعض مواقع . وغيرهم من الكيانات التي تفاوضت عليها
. وكالء السفر التي تبيع أجور سفر مخفضة بمبادرة خاصة فيهم

لمزاد للمواقع التي تتلقى وتعرض شركات الطيران أجور سفر با
واضافة الى ذلك، تبيع شركات الطيران أجور ، عروضا بالشراء

السفر على االنترنت للجمهور، وهي غالبا ما تكون أقل من 

األجور المعلنة وغير المعلنة، وذلك على المواقع الخاصة لشركات 
الطيران وعلى مواقع أطراف ثالثة محددة تشترك فيها تلك 

ما كانت شركات الطيران ال تزود نظم الحجز اآللي ول. الشركات
عادة معلومات كاملة عن أجور االنترنت، فان نظم الحجز اآللي ال 
تظهر أجور االنترنت كجزء من عروضها العادية لوكالء السفر 

ولكن برامجيات البحث لدى األطراف الثالثة تسمح لوكالء السفر (
 ).نتباالطالع على عدد كبير من أجور االنتر

ومن بين القضايا المرتبطة بأجور االنترنت ما اذا كان يجب 
اعطاء وكالء السفر امكانية االطالع على أجور االنترنت 

فمن ناحية، قد يكون رفض ، المعروضة خارج نظم الحجز اآللي
الشركات اتاحة أجور االنترنت المخفضة لوكالء السفر من خالل 

كاملة عن أجور االنترنت، نظم الحجز اآللي، وغياب معلومات مت
قد يكون عائقا لعمليات وكالء السفر، ومن شأنه أن يهدد نوعية 
الخدمات التي يقدمونها للمستهلكين عند مقارنة األجور، وايجاد 

ومن ناحية أخرى، كانت شركات الطيران . أفضل خيارات السفر
تستعمل تقليديا قنوات توزيع محدود لبيع أنواع محددة من التذاكر 

ومثال ذلك األجور غير . مستهدفة قطاعات معينة من السوق
المعلنة، التي ال تتاح اال لوكالء السفر المتعاقدين، وبعضها ليس 

والواقع أن أجور االنترنت ال . متاحا في قنوات التجزئة العامة
ومن شأن . تختلف عن هذه األجور المعلنة من واقع طبيعتها

أجور االنترنت أن يزيل أجور اعطاء امكانية تامة للحصول على 
االنترنت المخفضة كلها، اذ سيحول دون اقبال شركات الطيران 

 .على تسويق هذه األجور

وثمة قضية مثيرة للنزاع وهي اتفاق من نوع الدولة األولى 
بالرعاية بين موقع طرف ثالث محدد وشركات الطيران المشتركة 

عضاء بتزويد وينص هذا االتفاق على قيام الشركات األ. فيه
الموقع المشترك بجميع أجور االنترنت التي يعرضونها على 

ومن الناحية . مواقع كل منها وعلى مواقع األطراف الثالثة األخرى
النظرية، هناك خطر محتمل في أن يقلل هذا االتفاق المنافسة، 

ومثال ذلك أن . ويجعل الموزعين المنافسين أقل جاذبية للمستهلكين
ة األولى بالرعاية ربما أثر في حوافز شركات الطيران اتفاق الدول

األعضاء لعرض أجور انترنت أقل، وقد يوفر وسيلة مالئمة لتلك 
الشركات لكي ترصد أجور االنترنت لكل منها، بما يسهل التعاون 

وقد ازداد االهتمام التنظيمي مؤخرا . والتنسيق بشأن أسعارها
واقع التي تملكها مجموعة وخصوصا الم(بمواقع األطراف الثالثة 

 .مما يعكس هذه الشواغل المتعلقة بالمنافسة) من شركات الطيران
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 التسعير االفتراسي
اعتبر أسلوب التسعير االفتراسي حدثا غير محتمل أو غير معقول 

غير أنه مع . نسبيا ألنه سيكون مكلفا ويفتقر الى المصداقية
 عن قلقها تجاه قيام اتجاهات التحرير، أعرب عدد متزايد من الدول

شركة طيران كبرى لها وضع مسيطر في السوق بتخفيض أجور 
السفر من أجر طرد منافسيها من الشركات الصغيرة بالتحديد، أو 
لمنع دخول شركات جديدة الى السوق مستقبال، وتتوقع أن تستعيد 
أي خسائر تكبدتها برفع أجور السفر بعد ذلك فوق مستويات 

وم شركة طيران مسيطرة أيضا بعمليات التسعير وقد تق. المنافسة
الى " اشارة"االفتراسي لكي تذيع شهرتها كمنافس قوي، والرسال 

المنافسين الحاليين والمتوقعين بعدم وجود امكانيات كبيرة لدخول 
 يوباالضافة الى ذلك، فان شركة الطيران الت. السوق بشكل مربح

ولة، يمكنها أن تخفض تتلقى دعما مباشرا أو غير مباشر من الد
 .أجورها الى مستويات يستحيل عليها عرضها بدون ذلك

لدى التعامل مع التسعير االفتراسي من خالل قوانين المنافسة 
وآليات التشاور، يمكن لقواعد التقييم الشاملة بشكل مفرط أن 
تفرض قيدا على قدرة شركات الطيران على التنافس بشدة حول 

طوي نهج غياب القواعد على خطر نشوء قوة األسعار، بينما قد ين
وبالرغم من . احتكارية أكبر أو المزيد من التواطؤ بين المتنافسين

حول " الخط المضيء"عدم وجود قاعدة قاطعة أو ما يسمى بقاعدة 
ما يشكل تسعيرا افتراسيا، أو كيفية اثبات حدوثه، فقد استخدم 

تي تقول أن تسعير ال،  تيرنر–قاعدة اريدا العديد من المحاكم 
تكلفتها الحدية على الشركة يعتبر افتراسيا اذا كان سعرها أقل من 

، وهذا يعني أي زيادة في التكلفة تنتج عن انتاج األجل القصير
حتى أن بعض عوامل  وحدة اضافية من المنتج في مدة قصيرة
متوسط تكلفتها  أو أن االنتاج ال يمكن تغييرها بدون تكلفة،

ي التكلفة المتغيرة مقسومة باالنتاج، كبديل عملي أ، المتغيرة
 غير أنه في شركات الطيران، فان التكلفة الحدية .بدرجة أكبر

على األجل القصير المترتبة على اضافة بعض الركاب 

. االضافيين، تكون قريبة من الصفر في أي وقت حالما تقدم السعة
ى األجل التكلفة الحدية علولذلك اقترح البعض أن استعمال 

 تكفي ، أي الزيادة في التكلفة في فترة طويلة من الوقتالطويل
لتغيير جميع عوامل االنتاج بدون تكلفة، استعمالها كمقياس للحكم 

وألنه كلما طال أفق التخطيط كلما زادت . على التسعير االفتراسي
احتماالت تحول التكلفة الثابتة الى تكلفة متغيرة، فان التكلفة الحدية 

 . متوسط التكلفة الحدية تزداد على األجل الطويلأو

باالضافة الى هذه القواعد البسيطة المستندة الى التكاليف، تم 
 فالبعض يقول مثال أن . أيضا تطوير العديد من القواعد المعقدة

تسعير شركة ما يكون افتراسيا اذا توسع انتاجها استجابة 
ل من متوسط لدخول شركة أخرى الى السوق وكان سعرها أق

تكلفتها المتغيرة، بينما يشير آخرون الى أن تخفيضا في السعر 
استجابة لدخول شركة أخرى الى السوق لن يكون افتراسيا اذا 
احتفظت شركة ما بسعرها لفترة طويلة من الوقت بعد طرد شركة 

وهناك أيضا نهج مزدوج يركز أوال على . دخلت السوق حديثا
 كان التسعير االفتراسي يمثل هياكل السوق لبحث ما اذا

استراتيجية عملية، يتبعها عدد من االختبارات المستندة الى حساب 
 .التكلفة

غير أن معظم هذه القواعد التي تحاول أن تعرف العمل غير 
القانوني يمكن أن تكون صعبة في تنفيذها بشكل مباشر نظرا لقيود 

عة، وادارة مثل تغييرات الس(البيانات ووجود عوامل ذات صلة 
). العائد ألغراض تخصيص المقاعد، وأنشطة المبيعات والتسويق

الى ) ومجموعات الدول(وفي ضوء هذه الصعوبات، تميل الدول 
، الذي ينطوي على معالجة كل القاعدة الرشيدةنهج االعتماد على 

حالة حسب مسوغاتها الخاصة مع اجراء فحص متعمق للظروف 
 وسلوك شركة الطيران المسيطرة في الوقائعية مثل هياكل السوق

انظر ( وذلك كنقطة بداية لتقييم الحاالت المزعومة السوق،
 ).٣-٢ الفصل
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 ملكية الناقل الجوي

على المستوى والسيطرة عليه تنظم الدول ملكية الناقل الجوي 
الناقلين الدولي باالستناد أساسا الى معايير تقديرية لترخيص 

الجويين لالستفادة من حقوق دخول السوق الممنوحة لهم بموجب 
 فان وعلى المستوى الوطني،. اتفاقات الخدمات الجوية ذات الصلة

، قد يترتب عليه آثار  والسيطرة عليهتنظيم ملكية الناقل الجوي
بالنسبة للمعايير التقديرية وبالنسبة لجوانب أخرى من جوانب النقل 

 .الجوي الدولي

 التي تستخدمها الدول المعاييراألولى ة ثالث األقسام التصفو
بشكل تقليدي لتعيين شركات الطيران والترخيص لها بالعمل، 

 ويناقش القسم الرابع بايجاز. عماالتها وبعض االستثناءاتواست
، ويبحث القسم األخير بعض االستثمار األجنبي في الناقلين الجويين

 .المسائل الرئيسية في هذا المجال والوسائل الممكنة للتحرير

 المعايير التقديرية

يجب على أي دولة ترغب في انشاء خدمة جوية دولية، في اطار 
لتنظيمي الثنائي، أن تحصل ليس على حقوق دخول السوق الهيكل ا

الضرورية من جميع الدول الشريكة فحسب، بل أيضا الحصول 
على قبولها للشركة أو الشركات التي عينتها تلك الدولة الستعمال 

 .هذه الحقوق

كانت المعايير التي استخدمتها الدول في معظم اتفاقات 
ة لتعيين شركات الطيران الخدمات الجوية الثنائية، بالنسب

والترخيص لها بالعمل، أن تكون الشركة مملوكة ملكية جوهرية 
وخاضعة للسيطرة الفعالة من جانب الدولة القائمة بالتعيين أو 

وتحتفظ الدول عموما بحقها في منع أو الغاء أو فرض . مواطنيها
شروط على الترخيص بالتشغيل اذا لم تفي الشركة األجنبية بهذه 

عايير، غير أن االعتداد بهذا الحكم من جانب الدولة التي تتلقى الم
 .التعيينات هو أمر يعود الى التقدير الشخصي

يير سوف عااألسباب الرئيسية لهذا النهج هي أن المبعض و
 :ما يليتسمح للدولة ب

 جوية يقوم بتشـغيلها نـاقلون       دماترفض الترخيص لخ   •
 .نة أخرىجويون تمتلكهم أو تسيطر عليهم دول معي

اقامة رابطة بين الناقل الجوي الـذي يسـتخدم الحقـوق            •
التجارية الدولية والدولة التي تتبع لها هذه الحقوق، ممـا          
يحول دون نشوء وضع تنتفي فيه المعاملة بالمثل في تبادل 
المنافع عندما يستخدم ناقل جوي من دولة ما حقوق دولة          

 .أخرى

 الجويين التابعين للدول    تنفيذ سياسة توازن بالنسبة للناقلين     •
 .المعنية

الحيلولة في بعض الظـروف، دون اسـتعمال النـاقلين           •
 .هم الجويين الوطنيين حقوق دولة أجنبية لخدمة دولتهم

عليها على والسيطرة شركات الطيران ملكية تنظيم  لبالنسبة
المستوى الوطني، تضع كثير من الدول في تشريعاتها أو أنظمتها 

علق بترخيص شركات الطيران أو االستثمار الوطنية التي تت
األجنبي، تضع حدودا قانونية على الملكية األجنبية المسموح بها 

وتشمل ).  في المائة مثال٤٩كأن ال تتجاوز (في ناقليها الوطنيين 
 :بعض األسباب لتلك القواعد ما يلي

 .أن الناقلين الوطنيين يعتبرون أصوال استراتيجية •

ركات الطيران المملوكة لألجانب من     أنه يجب استبعاد ش    •
 .السوق الداخلية

أن الطائرات التابعة للشركات الوطنية تكون متاحة فورا         •
 .الحتياجات الدفاع الوطني أو الطوارئ
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 استخدام المعايير

ينطوي استعمال المعايير الخاصـة بتعيـين شـركات الطيـران           
 :ما يليوالترخيص لها بالعمل على اجراء اختبار مزدوج لتقرير 

 الجهة التي لها الملكية الجوهرية، )أ(

 .الجهة التي تمارس السيطرة الفعالة )ب(

، تركز الدول بشكل "الملكية الجوهرية"عند تقييم ما يشكل 
عام على حجم ملكية الناقل الجوي التي تكون في يد األطراف 

 في المائة من حقوق ٥٠المعنية، حيث تعتبر عادة أن أكثر من 
 وتعتبر الدول التي لها ."ملكية جوهرية"ناقل الجوي يشكل ملكية ال

قانون أو تنظيم وطني يحدد نسبة حقوق الملكية في ناقل جوي 
وطني التي يمكن أن تكون في يد أجانب، أن الملكية التي تزيد عن 

 "ملكية جوهرية"هذا الحد المعين هي 

فقد كان عموما أصعب من " السيطرة الفعالة"أما تعريف 
ألنه، في حين تكون الملكية شفافة عادة " الملكية الجوهرية"يف تعر

ويمكن غالبا تحديدها من السجالت العامة أو السجالت األخرى 
لحملة األسهم، فان السيطرة الفعالة يمكن أن تمارس بعدة طرق، 

وباالضافة الى ذلك، يمكن . وقد ال يكون معظمها ظاهرا بسهولة
حسب نشاط الناقل " ة الفعالةالسيطر"لعدة جهات أن تمارس 

ومثال ذلك ان ادارة الناقل الجوي قد تمارس السيطرة . الجوي
الفعالة على بعض العمليات، مثل فتح طريق جوي جديد، بينما 
يمكن للهيئات المالية أو حملة األسهم أو الدولة ممارسة السيطرة 
الفعالة بغرض زيادة رأس مال الناقل الجوي، أو دمجه مع ناقل 

، فقد استخدمت بعض الدول يوبالتال. جوي آخر أو حل الشركة
مثل زيادة رأس مال الناقل (امكانية اتخاذ أو منع بعض االجراءات 

وتعتمد معظم الدول على . "السيطرة الفعالة"كدليل على ) الجوي
منهاج النظر الى كل حالة على حدة، اما باستخدام القوانين الوطنية 

تعلقة بمسؤولية الشركات في اتخاذ القرارات، النافذة واألنظمة الم
أو باستخدام القوانين واألنظمة والسياسات الخاصة المتصلة 
خصوصا بتحديد الجهة التي تمارس السيطرة على الناقلين 

 .الجويين، أو مزيج من األسلوبين

 بعض االستثناءات

 وبينما تعتبر الملكية الجوهرية والسيطرة الفعالة أكثر المعايير
انتشارا بين الدول، اال أن هناك بعض االستثناءات أو االنحرافات 

 :التي كانت قائمة منذ وقت طويل، بما في ذلك ما يلي

األطراف في اتفاقية عبور الخطوط الجوية الدولية تمـنح          •
مؤسسة نقل "حقوق التحليق للخدمات الجوية المنتظمة ألي 

عالة من مملوكة ملكية جوهرية وتخضع للسيطرة الف" جوي
 ويوجـد نـص     .جانب مواطني دولة متعاقدة في االتفاقية     

 .Doc 9587االتفاقية في الوثيقة 

شركات الطيران المتعددة الجنسيات المنشأة باتفاق حكومي  •
 (SAS)دولي مثل شبكة الخطوط الجويـة االسـكندينافية         

التي أنشأتها ثالث بلدان اسكندينافية، وشـركة الطيـران         
 دولة أفريقيـة،    ١١وأنشأتها  )  تعد قائمة  التي لم (األفريقي  

وطيران الخليج التي أسستها أربع دول من دول الشـرق          
وعندما ترغب واحدة من هذه الدول تعيين ناقلها        . األوسط

الجوي المتعدد الجنسيات لخدمة دولة ثالثة، يمكن استعمال 
حكم معدل للملكية والسيطرة أو وسـيلة أخـرى لتـأمين      

لجوي المتعدد الجنسيات على الحقوق     حصول ذلك الناقل ا   
التجارية التي اتفقت عليها الدولة القائمة بالتعيين مع الدولة 

 .الثالثة

صدر أمر من مجلس االتحاد األوروبي وسار مفعوله في          •
، ويسمح ألي ناقل جوي مـن الجماعـة         ١٩٩٣ يناير   ١

أي الناقل الجوي المملوك ملكيـة جوهريـة        (األوروبية  
الفعالة من جانب أحد الدول األعضـاء       ويخضع للسيطرة   

في االتحاد أو مواطنيها، على أن يكـون مقـر العمـل            
بتشـغيل  ) الرئيسي والمكتب المسجل في دولـة عضـو       

خدمات جوية في أي مكـان داخـل منطقـة الطيـران            
 .األوروبية المشتركة

المبرم بين خمس دول من أمريكا      (بموجب اتفاق األنديز     •
ل جوي يحق له تشغيل خدمات داخل ، فان أي ناق)الالتينية

دول االتفاق يجب أن يتحدد طبقا للقانون الـوطني فـي           
 .الدولة التي قامت بتعيين هذا الناقل

 (CARICOM)اتفاق الخدمات الجوية لجماعة الكـاريبي        •
يتطلب أن تكون شركة الطيران التي تشغل خدمات جوية         
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من بموجب االتفاق مملوكة ويسيطر عليها واحد أو أكثر         
 .الدول أو مواطنيها

االتفاقات الثنائية التي تكون هونغ كونغ، الصين طرفا فيها  •
تسمح للشركات التي تعينها هونغ كونغ ألن تكـون تلـك        
الشركات المنشأة في هونغ كونغ، الصين والتي يكون مقر  

غير أن الشركات المعينة من الطرف . عملها الرئيسي فيها
الملكيـة الجوهريـة    اآلخر يمكن أن تخضـع لمعـايير        

 .والسيطرة الفعالة التقليدية

اتفاق األجواء المفتوحة الجماعي الـذي أبرمـه بعـض           •
 يسمح للشركة التي يعينها أحد األطراف       APECأعضاء  

بأن تكون الشركة التي تخضع للسيطرة الفعالة للطـرف         
القائم بالتعيين والتي تكون منشأة في اقليم هـذا الطـرف          

 ولم تعد الملكية الجوهرية   .رئيسي فيه ويوجد مقر عملها ال   
 .التقليدية شرطا معموال به

اتفاق سوق الطيران الواحدة بين أستراليا ونيوزيلندا يسمح    •
وهو الناقل الجوي الذي يكـون  (ألي ناقل في هذا السوق     

 في المائة على األقل وخاضعا للسيطرة       ٥٠مملوكا بنسبة   
يوزيلندا، على أن أو ن/الفعالة من جانب مواطني أستراليا و

يكون مقره الرئيسي وقاعدته التشغيلية فـي أسـتراليا أو          
بتشغيل خدمات جوية داخل البلدين وبينهما مع       ) نيوزيلندا

 .وجود بعض القيود على حقوق النقل فيما وراءهما

وباالضافة الى ذلك، استخدمت بعض الدول الحق التقديري 
 لقبول الناقلين األجانب المنصوص عليه في االتفاقات الثنائية وذلك

المعينين، على أساس مؤقت، حتى ولو يستوفوا معايير الملكية 
والسيطرة الوطنية، بالرغم من أن ذلك ينطوي على تنازالت متفق 

 .عليها كشرط مسبق لقبولها

 االستثمار األجنبي في
 الناقلين الجويين 

 بالنسبة المجال اآلخر لملكية شركة الطيران الذي تترتب عليه آثار
للنقل الجوي الدولي هو مدى الملكية األجنبية للناقلين الجويين 

وعندما يثير مدى . الوطنيين الذين يشغلون خطوطا جوية دولية
لتي الملكية الجوهرية والسيطرة الفعالة، فان أالملكية األجنبية مس

غير أن مدى . المعايير التقديرية تصبح عامال في هذا الشأن

بية له آثار أخرى بالنسبة للنقل الجوي الدولي والتي الملكية األجن
 .يمكن أن توجد أيضا مع المعايير التقديرية أو بدونها

 يظهرت في اآلونة األخيرة أنشطة متزايدة واهتمام تنظيم
. متزايد بموضوع االستثمار األجنبي في الناقلين الجويين الوطنيين

 :وتشمل بعض أسباب ذلك ما يلي

ت حصل الناقلون الجويـون الـدوليون       في بعض الحاال   •
األجانب على حصص في حقوق الملكيـة مـن خـالل           

 .خصخصة شركات الطيران التي كانت تملكها الدولة

قام بعض الناقلين الجويين الـدوليين باسـتثمارات عبـر         •
وطنية في شركات طيران وطنية كوسيلة غيـر مباشـرة          

النقـل  لزيادة قدرتها على المنافسة فـي  (لدخول األسواق  
الجوي من مدن داخلية واليها فيما وراء المطار الـدولي          

 باقامة عالقة وثيقة مع ناقل جوي محلى يخـدم           يالرئيس
 ). واليهيهذه المدن الداخلية من المطار الرئيس

، يفي بعض الحاالت، اشتملت ترتيبات التسويق التعـاون        •
والمشروعات المشتركة، وعمليات التوكيالت، وترتيبـات   

 والدمج بين الناقلين الجويين الـدوليين أو بـين          التحالف
الناقلين الدوليين والمحليين، اشتملت على استثمار عبـر        
وطني لزيادة فعالية الترتيبات التعاونية المحددة والمنـافع       

 .التجارية لجميع األطراف المعنية

من بين العوامل التي تنظر اليها الدول بالنسبة لالستثمار 
الطيران الوطنية بخالف األثر المحتمل على األجنبي في شركة 

 :معياري الملكية والسيطرة التقديريين هناك ما يلي

هوية المستثمر األجنبي، وال سيما عندما يكون ناقال جويا،  •
وما قد يرافق هذا االستثمار من خبـرة اداريـة ومنـافع        

 .تجارية

 .المعاملة بالمثل حيال الدولة مصدر االستثمار •

ل على الخطوط الجوية الدولية، بما في ذلك        األثر المحتم  •
 .المنافسة

سوف تطبق الدول هذه العوامل وغيرها من العوامل التي 
تتفق مع أهدافها الخاصة للنقل الجوي الدولي ومع الوسيلة 

ولذلك تختلف اآلراء كثيرا تجاه . المختارة لتحقيق هذه األهداف
اقلين الجويين الحدود المسموح بها لالستثمار األجنبي في الن

 .الوطنيين باختالف الدولة نفسها وباختالف ظروفها الخاصة
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 مسائل رئيسية

كانت معايير الملكية والسيطرة الوطنية التقليدية مقبولة على نطاق 
واسع عندما كانت ملكية معظم الناقلين الجويين الوطنيين في يد 

 تقوم بدور دولة التعيين أو في يد مواطنيها، وينظر اليها على أنها
اال أن الوضع تغير بصورة . استراتيجي واقتصادي وانمائي مهم

كبيرة في البيئتين التشغيلية والتنظيمية للنقل الجوي الدولي نتيجة 
 . التجاهات التحرير والخصخصة

غوط سعى الناقلون الجويون الدوليين الى التكيف مع ض
التكاليف المتزايدة، والحاجة لرأس المال وازدياد المنافسة، وذلك 
بعدة أشكال، منها وضع ترتيبات تعاونية مثل التحالفات بين 
شركات الطيران وتقاسم الرموز والمشاريع المشتركة 

مثل (واالمتيازات، وقد تضمنت بعضها االستثمارات عبر الوطنية 
وقد عدلت دول كثيرة ). أخرىشراء أسهم ناقلين جويين من دول 

سياساتها لتخفيف القيود على االستثمار األجنبي في الناقلين 
ووجهت أيضا . الوطنيين، وال سيما عند خصخصة هؤالء الناقلين

استثمارات متعددة الجنسيات في خلفية من التوسع في الملكية 
المتعددة الجنسيات لصناعات الخدمات كما هو الحال في صناعة 

 .دق وصناعة السفرالفنا

ونتيجة لهذه التطورات، أصبحت ملكية الناقلين الجويين 
الوطنيين متنوعة على نحو متزايد، فالكثير منها لم يعد تملكه 
الدولة والبعض اآلخر وصل الى نقطة ال يمتلك فيها المواطنون اال 

اال أن معظم االتفاقات، بما في ذلك . أغلبية بسيطة من األسهم
، استمرت في "األجواء المفتوحة"حرير أو اتفاقات اتفاقات الت

وقد نظر الكثير الى هذه الظاهرة على . تطبيق المعيار التقليدي
اعتبار أنها تتعارض كثيرا مع بيئة األعمال العالمية المتغيرة التي 

وهناك دعوة متنامية . يجب أن تعمل فيها صناعة شركات الطيران
خال تغييرات تنظيمية في هذا من شركات الطيران والحكومات الد

المجال ولتطبيق تدابير موسعة خارج نطاق الملكية والسيطرة 
 .الوطنية الستخدام حق دخول األسواق

ومن منظور النقل الجوي، يمكن للمعايير التقليدية أن تفرض 
قيودا شديدة على عملياته، اذ تحد مثال من الموارد الرأسمالية 

 .ترشيدوتوسع الفرص أو امكانيات ال

وتدرك بعض البلدان النامية أن اقتصاداتها وأسواقها قد ال 
أو رأسمال /تتمكن من مساندة ناقل وطني بدون تعاون اقليمي و

وتبنت دول أخرى سياسة الترحيب بالخدمات الجديدة من . خارجي
وتنادي بعض الدول المتقدمة . جميع المصادر للنهوض بالسياحة
ياسات ترمي الى تطوير السوق بادخال تغييرات ألن لديها س

والكثير يرى حاجة الى استثمارات عبر . واالقتصاد بشكل شامل
الحدود وحاجة الى ترشيد الصناعة، والبعض اآلخر ينظر الى 
المزيد من القواعد المتحررة كوسيلة لخلق المنافسة أمام الناقلين 

 .الوطنيين

يطرة ويمكن أن تترتب مزايا عديدة على تحرير ملكية والس
فعلى سبيل المثال، يمكن أن يزود ذلك الناقلين . على الناقل الجوي

الجويين بنطاق أوسع للوصول الى أسواق رأس المال، ويخفض 
كما أن من شأن ذلك أن يمكن . اعتمادهم على الدعم الحكومي

شركات الطيران من بناء شبكات أكثر كثافة من خالل عمليات 
كما قد يؤدي ذلك الى تحسين . الدمج أو الشراء أو التحالفات

الكفاءة االقتصادية لصناعة النقل الجوي عن طريق انشاء ناقلين 
جويين أكثر تنافسا وايجاد تنوع أكبر من الخدمات في السوق، مما 

 .يؤدي بدوره الى منافع للمستهلك

وفي نفس الوقت، تنطوي عملية التحرير على بعض المخاطر 
التي يرد " (أعالم المالءمة"مال ظهور احت: التي قد تثير القلق مثل

في غياب التدابير التنظيمية الفعالة التي تمنع ) وصفها أدناه
ظهورها، واحتمال تدهور قواعد السالمة واألمن مع زيادة التشديد 
على النتائج التجارية، واحتمال هروب رؤوس األموال األجنبية 

 .مما يقلل من استقرار العمليات

ى العمالة، ومقتضيات الطوارئ الوطنية وقد يؤثر ذلك عل
وفي النهاية، وعلى األمد الطويل، قد . وتأمين استمرار الخدمة

يترتب على ذلك آثار على المنافسة بين شركات الطيران نتيجة 
أي أن يطغى عدد ضئيل من الشركات العمالقة (لتركيز الصناعة 

حقيقة ، وتلك )من خالل الشراء والدمج على نظام النقل الجوي
ولذلك يجب على كل . نراها في معظم قطاعات الخدمات األخرى

دولة عند النظر في التحرير، أن تأخذ في االعتبار كل المنافع 
 .والمخاطر

ومن منظور تنظيمي، تدور المناقشة بشأن تحرير الملكية 
والسيطرة على النقل الدولي في الخدمات الجوية الدولية حول 

الصلة مع الدولة القائمة بالتعيين،  )أ: (مسألتين رئيسيتين وهما
 . القدرة على التحرير) ب( و
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وكما جرى شرحه في القسم األول من هذا الفصل، فان أحد 
أسباب المعايير التقليدية هو أنها تساعد على اقامة صلة بين الناقل 

وفي اطار الهيكل التنظيمي الجاري . والدولة القائمة بالتعيين
لدولي الذي يستند الى أسس قوية وظل يعمل للطيران المدني ا

، فان غياب هذه الصلة أو ضعفها يمكن أن ١٩٤٤بنجاح منذ 
 . تترتب عليه آثار على السالمة وآثار اقتصادية

في جانب السالمة، تعد الصلة الواضحة أمرا ضروريا 
للحفاظ على معايير السالمة ألن اتفاقية شيكاغو تفرض على كل 

ولية االلتزام بالقواعد والممارسات المتعلقة دولة متعاقدة مسؤ
بالسالمة واألمن، بما في ذلك الرقابة التنظيمية على ناقليها 

 . الوطنيين

ومن الشواغل الرئيسية حول تحرير المعايير الوطنية أنها قد 
وهو اصطالح مأخوذ " مةأعالم المالء" تؤدي الى امكانية ظهور

وضع يسمح فيه للسفن من صناعة النقل البحري ويشير الى 
التجارية التي يملكها مواطنو دولة ولكنها مسجلة في دولة أخرى 

 ولما كانت السالمة .بالعمل بحرية بين دول أخرى) علم الدولة(
تكتسب أهمية فائقة في الطيران المدني، هناك حاجة الى تدابير 

 .وقائية لمنع أي اضعاف للمعايير الخاصة بالسالمة واألمن

علق بالحقوق االقتصادية، هناك شاغل في أن الناقلين وفيما يت
الجويين قد يحصلون بصورة غير مالئمة على حق دخول السوق 

ولذلك، . في اطار معايير موسعة ال يسمح لهم بالتشغيل في غيابها
من أجل ضمان وجود هيكل " أعالم المالءمة"هناك حاجة لمنع 

 .تنظيمي اقتصادي سليم

ة الثانية، وهي القدرة على التحرير، تنظر وفيما يتعلق بالمسأل
بعض الدول الى استمرار المعايير التقليدية على أنه عائق أمام 

اذ يقال أنه ينبغي السماح لكل دولة بتحرير نقلها الجوي . التحرير
وفقا لخيارها وبالسرعة التي تراها، لكن الحكم التقليدي، بموجب 

فعال دون قيام دولة حق الرفض من قبل الدول األخرى، يحول 
بالتحرير السريع فيما يرتبط بتعيين شركات الطيران لغرض 

 .دخول السوق

وفي هذا الخصوص، تؤدي اآللية ثنائية األطراف الحالية الى 
بالنسبة ) أ: (مسألتين مميزتين لكنهما متداخلتين بالنسبة للدول وهما

ل في للدول التي ترغب في التحرير، كيفية ازالة الخطر المحتم
) ب( قيام شركائها الثنائيين برفض شركات طيرانها المعينة، و

بالنسبة للدول التي تريد االبقاء على الملكية والسيطرة الوطنيتين 
على ناقليها الجويين، ما اذا كانت ستقبل شركات طيران أجنبية 
معينة ذات الملكية والسيطرة تتسمان بالتحرر، وعندئذ كيفية 

ا التعرف على الصلة بين شركة الطيران ضمان أن باستطاعته
، كذلك بالنسبة "أعالم المالءمة"ودولة التعيين للحيلولة دون ظهور 
 .للشؤون المرتبطة بالسالمة واألمن

، أن الدولة ستكون مترددة في التحرير )أ(ويبدو في الحالة 
اذا ما كان هناك خطر فقدان حقوق النقل نظرا للملكية األجنبية 

، فان من شأن )ب(أما بالنسبة للحالة . نها المعينةلشركة طيرا
النهج الذي تتبعه الدولة في قبول التعيينات، أن يساعد أو يعرقل 

والتحدي الرئيسي هو كيف . جهود التحرير من جانب دول التعيين
نجد دوال ال ترغب في التحرير اآلن ولن تحول مع ذلك دون قيام 

 .الدول األخرى باتباع ذلك النهج

نبغي أن يكون هدف التحرير التنظيمي في هذا المجال هو ي
ايجاد بيئة تتسم بالتحرر يستطيع الناقلون الجويون العمل فيها 

وينبغي . بكفاءة وبشكل اقتصادي دون التأثير على السالمة واألمن
أن يساعد التحرير أيضا على زيادة فرص مشاركة الدول، 

 الدولي، مع التأكد من وخصوصا الدول النامية، في النقل الجوي
 .أن التغيير لن يؤثر سلبا على مصالح جميع أصحاب األدوار

هناك عدد من الطرق التي يمكن للدول أن تستخدمها لتحرير 
. أو تسهيل عملية تحرير تنظيم ملكية النقل الجوي والسيطرة عليه

ومثال ذلك أن الدول يمكن أن تتفق على تطبيق بعض المعايير 
ين شركات الطيران والترخيص لها بالعمل، بما في الموسعة لتعي

 :ذلك الترتيبات البديلة التالية التي وضعتها االيكاو

أن تكون ملكية شركة الطيران والسيطرة الفعالة عليها في        •
معظمها في يد مواطني أي دولة أو دول تكون طرفا في           

 .االتفاق، أو في يد واحدة أو أكثر من األطراف ذاتها

ركة الطيران وتظل مملوكـة فـي معظمهـا         أن تكون ش   •
وتخضع للسيطرة الفعالة من جانب مواطني واحدة أو أكثر 
من الدول األخرى التي ليست بالضـرورة أطرافـا فـي      
االتفاق المعني، ولكنها أطراف في مجموعة معرفة مسبقا        

 .على أنها مجموعة مصالح

 أو محل االقامة الدائمة   /أن يكون مقر األعمال الرئيسي و      •
في اقليم الدولة القائمة بالتعيين، ويخضع للمراقبة التنظيمية 
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وفي سياق هـذه   . الفعالة من جانب الدولة القائمة بالتعيين     
يتضمن اثبات مقر األعمال     أنالترتيبات، فان الدليل على     
انشـاء شـركة الطيـران      : الرئيسي عوامل مثل ما يلي    

 واللـوائح  وتأسيسها في اقليم الطرف المعين وفقا للقوانين    
الوطنية ذات الصلة، ويتم قـدر كبيـر مـن عملياتهـا            
واستثماراتها الرأسمالية في تسهيالت مادية قائمة في اقليم        
الطرف المعين، وتدفع الضرائب على الـدخل، وتسـجل        
وتحتفظ بقاعدة طائراتها في ذلك االقليم وتستخدم عـددا         
كبيرا من مواطني الطرف المعين في الوظائف االداريـة         

 .والفنية والتشغيلية

 ما يلي على    السيطرة التنظيمية الفعلية  يتضمن اثبات    أن
تحمل شـركة الطيـران شـهادة    : سبيل المثال ال الحصر  

تشغيل صالحة أو اذن صادر عن السلطة المرخصة، مثل         
شهادة مشغل جوي، وتتمتع باألهلية للوفاء بمعايير التعيين        

 المالية والقدرة الخاصة بالطرف المعين مثل اثبات الصحة  
على الوفاء بمقتضيات المصلحة العامة وااللتزامات لتأمين 
تشغيل الخطوط، وللطرف المعين برامج لمراقبة السالمة       
واألمن يحتفظ بها وفقا للقواعد القياسية الصـادرة عـن          

 .االيكاو

ويجوز أن تعامل الدول أيضا مطلب الملكية والسيطرة على 
مزيد من المرونة لتلبية احتياجات الدول شركات الطيران األجنبية ب

ويمكن لبعض التدابير . األخرى التي ترغب في تحرير هذه العملية
 :التي تتخذها الدول أن تشمل ما يلي

السماح لألطراف الشركاء في االتفاقات الثنائيـة معهـا          •
باستعمال المعايير األوسع نطاقا بالنسبة للناقلين الجـويين        

هؤالء الشركاء، مع الحفـاظ علـى       الذين عينوا من قبل     
مثـل  (المعايير التقليدية بالنسبة لناقليها الجويين المعينين       

المعايير المتبعة في االتفاقات الثنائية الخاصة باقليم هونغ        
 ).كونغ االداري الخاص التابع للصين كطرف

قبول الناقلين المعينين لشركائها في االتفاق الثنائي الذين قد  •
لمعايير التقليدية للملكية والسيطرة، اذا كـان       ال يستوفوا ا  

هؤالء يستوفون المقتضيات الضرورية، مثل تلك الخاصة       
 .بالسالمة واألمن

االعالن عن موقفها بشأن الشروط التي تقبـل بموجبهـا           •
فعندما تتاح هذه المعلومات من عـدد       . التعيينات األجنبية 
ـ  )عن طريق االيكاو مـثال (كبير من الدول،    ك ، فـان ذل

سيعزز كثيرا من الشفافية ويساعد على زيادة الموثوقيـة         
التي تحتاج اليها الحكومة، من المنظور التنظيمي، وكذلك        
شركات الطيران من أجل تخطـيط وتشـغيل خـدماتها          

 .الدولية الجوية
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 الشحن الجوي

أي ممتلكات تنقل بالطائرة  البضائع أو بالشحن الجوييقصد 
انظر الملحق التاسع باتفاقية  ( البريد والمؤن وأمتعة الركاببخالف

كما يستعمل مصطلح الشحن الجوي . )الطيران المدنى الدولي
بمعنى أوسع في صناعة شركات الطيران ليقصد به أي ممتلكات 

 تنقل بطريق الجو باستثناء أمتعة )وبريد وبريد مستعجلبضائع (
 يعنى (all-cargo service) وخط الشحن الجوي الخالص. الركاب
وقد يكون خطا منتظما مقصورا على نقل البضائع فقط، جويا خطا 

 .أو غير منتظم

في مجال النقل الجوي الدولي، كثيرا ما توجه العناية الى 
لشحن الجوي يمثل أيضا أحد العناصر  ولكن ا، نقل الركابدماتخ

 الشحن الجوي عنصرا مهما خدماتوتمثل . المهمة للنقل الجوي
 البلدان غير مثلللنمو الوطني والتجارة الدولية بالنسبة لدول كثيرة 

الساحلية والدول التي تتكون سلع التصدير األساسية فيها من 
 .بضائع عالية القيمة أو قابلة للتلف

 بديال منافسا ة الجويخدماتقدم الت البضائع، ينبالنسبة لشاح
 أو النقل البرى أو النقل ية الحديدكالسك(ألشكال النقل األخرى 

 وذلك في تلبية احتياجاتهم الى شحن يتسم بالسرعة )يالبحر
 )مع تعرض الشحنة لتلف أقل بكثير أثناء الطريق(والجودة 
التوصيل في "فلسفة ومع ازدياد عدد الشركات التي تتبنى . والتكلفة

أي وصول البضائع وقت الحاجة اليها لالنتاج أو " (الوقت المناسب
 ،)لالستعمال بدال من تخزينها وارتفاع تكاليفها من جراء ذلك

سوف يزيد استعمال الطائرات في الواقع كامتدادات محمولة جوا 
 .للمخازن بغية خفض تكاليف التخزين

شحن الجوي يمكن أن يكون أما بالنسبة لشركات الطيران، فال
 وعلى بعض الطرق الجوية الدولية الرئيسية .مصدرا مهما للدخل

 ، والطرق بين أوروبا وآسيايطلنطألاشمال مثل الطرق عبر (
بحوالي ، أسهم الشحن الجوي )األوسط/وعبر الهادئ الشمالي

 الجوية المنتظمة دمات مجموع االيرادات المحققة على الخخمس
 .الدولية

أحد التطورات األخيرة التي تزيد من أهمية الشحن كان 
البريد الخاص والبريد الجوي هو التوسع الهائل في نقل 

 يقدم خدمة نقل جوي من الباب ي الذالطرود الصغيرة،/المستعجل
للباب للوثائق أو الطرود الصغيرة التي يكون الوقت عامال حساسا 

مثل  (نية محددةفيها، ويكون عادة التسليم مضمونا في حدود زم
ولكن مع مراعاة حدود معينة بالنسبة ، )ياليوم ذاته أو اليوم التال

 كما أن بعض شركات الطيران زادت من .للحجم أو الوزن
نشاطاتها في مجال الخدمة من الباب للباب، بدال من حصر مهمتها 

ولقد أصبح النقل الجوي للبضائع . في تقديم خدمة النقل الجوي
 والعالمية بشكل متزايد من خالل االستثمارات يتسم بالتكامل

المتبادلة في ملكية شركات الطيران والترتيبات التعاونية مثل 
وهي ترتيبات تجارية يقوم  (التسميات المشتركةاستخدام أسلوب 

بمقتضاها الناقلون الجويون بتسويق خدمة تحت اسم تجارى معين 
 التي تحمل ذلك االسم مع قيام كل منهم بالعملية باستعمال طائراته

 وكذلك الترتيبات األخرى مثل )نفسه واسم الناقل الجوي يالتجار
 .حقوق االمتياز

يعرض هذا الفصل بعض سمات محددة للنقل الجوي 
للبضائع، ويقدم معلومات عن طريقة تنظيم الحكومات لعمليات 

 .الشحن الجوي

 السمات المحددة للشحن الجوي 

تبر عموما أقل حساسية من الركاب ان البضائع بطبيعتها تع
 بين نقطة المنشأ ونقطة المقصد يالعتبارات الوقت المنقض

بينما . )فيما عدا البريد المستعجل(والطرق الجوية ونقاط التوقف 
يجب نقل الركاب الى نقاط المقصد بدون تأخير، فان البضائع 
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 يمكن في الغالب أن تنتظر اذا لم يتوفر لها مكان على الفور،
وكذلك يمكن نقلها على طرق مختلفة مع امراراها بعدة نقاط 

 .وسيطة

وبينما يميل الركاب عموما الى السفر في رحالت ذهاب 
وليست هناك . وعودة، فان البضائع تنقل عادة في اتجاه واحد فقط

طرق كثيرة يكون فيها حجم حركة البضائع متساويا أو متشابها في 
د من الطرق التي يكون فيها الحجم في االتجاهين، بينما يوجد العدي

 .اتجاه ما أكبر بكثير من مثيله في االتجاه اآلخر

، أي النقل متعدد الوسائطيميل الشحن الجوي الى استخدام 
 مثل الطائرات ، يستخدم أكثر من وسيط واحديالنقل الذ

 .)بين نقطة المنشأ والمقصد (والشاحنات، والسكة الحديد، والسفن
المنصات ستعمل حاويات خاصة للشحن الجوي مثل وكثيرا ما ت

وهي عبارة عن منصات تجمع عليها البضائع وتثبت (، وذجيةمالن
أي الحامالت المصممة  (والحاويات، )بواسطة شباك أو أحزمة

 وكثيرا - )خصيصا للنقل في مستودعات الطائرات عريضة الجسم
 النموذجيةالحاويات ما يشار الى هذه الحامالت بالمصطلح العام 

(ULDs). ولم يساعد استعمال هذه الحاويات على تحسين الكفاءة 
وبين الطيران ات كرشفحسب، بل سهل أيضا عملية النقل بين 

 .وسائط النقل المختلفة

تنظر معظم شركات الطيران الدولية المنتظمة الى البضائع 
المنقولة جوا في بطن الطائرة كمصدر اضافي للدخل، وتعاملها 

ولكن الشحن الجوي يمكن أن .  فرعى لخدمات نقل الركابكنتاج
يكتسب أهمية أكبر في طريق تنقل عليه أحجام كافية من البضائع 

تحمل الركاب (بحيث تبرر استخدام طائرات مزدوجة الغرض 
، بينما يكون المولد الوحيد للدخل )يوالبضائع على السطح الرئيس

 .بالنسبة لطائرات نقل البضائع الخالصة

بالرغم من أن شركات الطيران تبيع خدمات نقل البضائع 
للعمالء مباشرة، اال أن نسبة عالية من نشاطاتها في هذا المجال 

 :يقوم بها وسطاء، مثل

، الذين يعملون كتجار تجزئة يبيعون خدمات وكالء الشحن •
نقل البضائع بطريق الجو الى الشـاحنين بالنيابـة عـن           

 .شركات الطيران مقابل عمولة

، الذين يعملـون    متعهدو شحن البضائع  /مجمعو البضائع  •
بالرغم من أن بعضهم قـد يقـوم        (كوكالء نقل للشاحنين    

، وغالبا ما يجمعون في     )أيضا بتشغيل طائراتهم الخاصة   
وحدات أكبر الشحنات الواردة من أكثر من شاحن واحـد       
لعرضها على شركات الطيران وبـذلك يسـتفيدون مـن          

 .حن بالجملةاألسعار المخفضة للش

في كثير من البلدان، تجمع بعض المؤسسات التجارية بـين          
 شحن البضائع ومهام وكالء الشحن، ولو أن   يمتعهد/يمهام مجمع 

  .القانون يحرم ذلك في بعض الدول

 تنظيم الشحن الجوي

 للنقل الجوي الدولي، ينظر بوجه عام يبالنسبة للتنظيم االقتصاد
نصرا من عناصر التنظيم الحكومي الى الشحن الجوي باعتباره ع

فيما يتعلق بدخول األسواق والتعريفات والسعة والعمليات غير 
الخ، ويجرى تناول تلك العناصر في فصول مختلفة من ..المنتظمة
 .الدليل

بصفة تقليدية تعتبر معظم الحكومات الشحن الجوي جزءا من 
الوطنية  الجوية لنقل الركاب، ألن معظم شركات الطيران دماتالخ

ها المنتظمة، وال يوجد سوى دماتتنقل البضائع مع الركاب على خ
القليل من الشركات التي يقتصر نشاطها على نقل البضائع فقط 

 ٢٠٠٠ شركة طيران في ٧١٦على سبيل المثال، قام حوالي (
 منتظمة دولية لنقل الركاب، وشغل ما يقرب من دماتبتشغيل خ

وعلى ذلك، . )نقل البضائع فقط منتظمة دولية لدمات شركة خ٩١
، )١-٤راجع الفصل (ففي التبادل الثنائي لحقوق دخول األسواق 

تمنح الدول عادة الى شركات الطيران التي تعينها حق نقل الركاب 
.  جوية دولية منتظمة متفق عليهادماتوالبضائع والبريد على خ

ويعتبر حق تشغيل خطوط جوية قاصرة على نقل البضائع عموما 
كحق ضمني بين هذه الحقوق الممنوحة، ولكن بعض االتفاقات 

نقل الركاب والبضائع "الثنائية تكون أكثر تحديدا وتشير الى 
 ".والبريد، اما بشكل منفرد أو مجمعين بطريقة ما

تحدد بعض االتفاقات الثنائية للنقل الجـوي طرقـا خاصـة           
قات التي كما أن بعض االتفا   .  القاصرة على نقل البضائع    دماتللخ

تعترف بالطابع الخاص للشحن الجوي، تـوفر مرونـة خاصـة           
 نقل البضائع فيما يتعلق بالطرق، من خالل السماح مثال           دماتلخ

باستعمال نقاط توقف وسيطة تختلف عن النقاط المسـموح بهـا            
 النقل المشترك، بينما تسمح هـذه  دماتلخطوط نقل الركاب أو لخ   
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 على أي   دماتينة بتشغيل هذه الخ   االتفاقات لشركات الطيران المع   
 .طرق جوية مخصصة للنقل المشترك للبضائع والركاب

راجع (كما يمتد التنظيم الحكومي للسعة لدى الناقلين الجويين 
 الى عمليات النقل المقتصرة على البضائع، ولكنه )٢-٤الفصل 

 نقل دماتيميل الى أن يكون أقل تقييدا من التنظيم المطبق على خ
ن البضائع تكون عادة أقل أهمية لشركات الطيران أل، الركاب

ويعالج منظمو النقل . الوطنية كمصدر للدخل وكحصة من السوق
الجوي أسعار نقل البضائع أيضا كجزء من تنظيم الحكومات 

 .)٣-٤انظر الفصل (لتعريفات شركات الطيران 

يشكل عدد كبير من العمليات العارضة لنقل البضائع فقط 
المنتظم، ومثال غير ا من نشاطات النقل الجوي الدولي جزءا مهم

مجمعو /ذلك العمليات الجوية التي يقوم بها متعهدو الشحن
البضائع، ومقدمو خدمات البريد الخاص ونقل البريد 

وهذه الرحالت العارضة تنظمها . الطرود الصغيرة/المستعجل
انظر ( النقل الجوي غير المنتظمة دماتالدول كجزء من خ

 .)٦-٤ فصلال

ان احدى المشاكل الرئيسية التـي تواجـه مسـتثمري نقـل       
البضائع فقط هي قلة المرونة في حقوق دخـول األسـواق وفقـا       

وي جزءا من خدمات    جلالتفاقات الثنائية التي يعتبر فيها الشحن ال      
ففي هذه االتفاقات، يجوز للقيود المفروضة عادة على . نقل الركاب

تعلق بالطرق الجوية، وحقـوق النقـل،    نقل الركاب فيما ي  دماتخ
ـ         .. وتكرارية الرحالت   دماتالخ، أن تنطبـق أيضـا علـى الخ

وبما أنه ال يوجد سوى أقـل قـدر         . المقتصرة على نقل البضائع   
  مثل اختالف( نقل الركاب ونقل البضائع يالتضافر بين عمليت من

 

 ،العمالء واختالف المتطلبات من حيث مواعيد المغادرة والوصول
 فـان هـذه القيـود       )وعدم التوازن في الحركة من حيث االتجاه      

التنظيمية كثيرا ما تجعل من الصعب على النـاقلين الجـويين أن           
 على االسـتمرار مـن      ةكون قادر ت لنقل البضائع    دمةيحتفظوا بخ 

 .الناحية االقتصادية

أما فيما يتعلق بالمشاكل التنظيمية األخرى التي قد تصادف 
 :ضائع فقط، فهي تشمل ما يليمستثمري نقل الب

الحظر على تشغيل المطارات ليال مما يحد كثيـرا مـن            •
المرونة في اعداد مواعيد الرحالت، وبوجه خاص بالنسبة 

 نقل البريد الخاص والبريـد المسـتعجل، التـي          دماتلخ
تضطر في أغلب األحيان الى أن تنتظر حتـى سـاعات           

ل ليال لتسليمها متأخرة من النهار الستالم شحناتها وأن تعم
 .يفي اليوم التال

في بعض الحاالت، ترجع المشاكل الى القيود المفروضة         •
 التي يمكن لرحالت نقـل      (slots)التشغيل  " خانات"على  

البضائع أن تستعملها في المطارات، خاصة في المطارات  
المزدحمة حيث كثيرا ما يعطى للعمليات المقتصرة علـى    

 . نقل الركابدماتخنقل البضائع أولوية أقل من 

 عدد أكبر من  اعتمد،  أهميتهاوالشحن الجوي   سوق  تزايد حجم   مع  
 الشحن  مناهج تنظيمية أكثر مرونة من شأنها أن تسهل نمو        الدول  
 وأعدت االيكاو كـذلك ارشـادات فـي صـورة بنـود             .يالجو

التفاقيات النقل الجوي لالستعمال االختياري من جانـب         نموذجية
ات الشحن الجوي، وترد هذه النصوص في       الدول في تحرير خدم   
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 الخدمات الجوية غير المنتظمة

 تقدم ي خدمات نقل جوي تجاري هالخدمات الجوية غير المنتظمة
الرحالت  أما .كخدمات جوية غير الخدمات الجوية المنتظمة

 تشغيل غير منتظم يستخدم طائرة مؤجرة يفه )تشارتر( العارضة
ير  غي من مصطلحي وعلى الرغم من استخدام أ.تأجيرا عارضا

 بين الناقل الجوي وهيئة تؤجر يا تعاقدا ترتيبييعن( وتشارترمنتظم 
 من المعنيين، فيجب مالحظة أن ليس يليدل على أ )طائراتها

 . رحالت عارضةيجميع العمليات غير المنتظمة ه

ظهرت الخدمات الجوية غير المنتظمة كفئة هامة من فئات 
لى شمال أمريكا النقل الجوي ألول مرة في أوروبا ثم انتشرت ا

وقد شهدت هذه الخدمات تطورا سريعا في . ومناطق أخرى
الستينيات والسبعينيات نتيجة للطلب المتزايد على السفر الجوي 

وعلى الرغم من أن الدول عادة ما تنظر الى هذه . زهيد الثمن
الخدمات كخدمات تكميلية للخدمات المنتظمة، تلعب الخدمات غير 

 في )وخاصة في أوروبا(ا في بعض المناطق المنتظمة دورا أساسي
تطوير السياحة الجماعية الدولية التي بدأت تلعب دورا اقتصاديا 

 .نامية أو واجتماعيا كبيرا في بلدان عديدة سواء كانت متقدمة

غير المنتظمة عن الخدمات الدولية تختلف الخدمات الجوية 
تفاقات ثنائية بين المنتظمة التي تنظم أساسا بموجب االدولية الجوية 

الدول، فحيث أن الخدمات الجوية الدولية غير المنتظمة عادة ما 
وعلى الرغم من أن . يصدر لها تصريح بموجب التنظيم الوطني

 يقومون أحيانا بتنظيم عمليات تجارية ليست لها الطيران يمنظم
مثل الرش بالمبيدات من الجو، وأعمال (صفة النقل الجوي 

افة الى عمليات أخرى مثل عمليات العبور ، باالض)المساحة
والهبوط التي تقوم بها الطائرات الخاصة وطائرات الشركات 

 والطائرات التابعة للدولة سواء كانت ،والطائرات الحربية
ألغراض النقل أم ال، فهذه الرحالت ال تقع داخل نطاق هذا 

 . وهذا الدليلالفصل

ص الخدمات يصف الجزء األول من هذا الفصل بعض خصائ
الجوية غير المنتظمة والتي توضح الفرق بينها وبين الخدمات 

 األنواع المختلفة من الخدمات يويحدد الجزء الثان. المنتظمة
أما الجزء الثالث فيناقش كيف تنظم . الجوية الدولية غير المنتظمة

 .الحكومات الخدمات الجوية الدولية غير المنتظمة

 المنتظمةخصائص الخدمات الجوية غير 

يمكن لجميع فئات الناقلين الجويين تقديم خدمات جوية غير منتظمة 
ويمكن التفرقة بين الخدمات المنتظمة والخدمات غير المنتظمة عن 

وغالبا ما يتم تشغيل الخدمات غير . طريق الخصائص التالية
 :يالمنتظمة على النحو التال

البا عمال بعقد ايجار عارض من مكان الى مكان آخر وغ          •
ويمكـن لعـدة    (ما يكون على أساس من حمولة الطائرة        

 ).مستأجرين تقاسم سعة الطائرة

و على أسـاس مسـتمر ولكنـه        أاما على أساس مؤقت      •
 .يموسم

لتزامات الخدمات العامـة التـي قـد       ال خاضعاأال يكون    •
ين الـذين يشـغلون رحـالت       يتفرض على الناقلين الجو   

ـ   منتظمة مثل شروط تشغيل الرحالت طبقا       ي لجدول زمن
 .بغض النظر عن معامل الحمولة

على أن يتحمل المستأجر العـارض المخـاطرة الماليـة           •
لالستخدام األقل لسعة الطائرة عوضا عـن أن يتحملهـا          

 . الطائرةشغلم

بدون أن يكون للناقل الجوي سيطرة مباشرة على        عموما   •
عادة يبيع الناقـل الجـوي سـعة        (أسعار البيع للجمهور    
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 الـرحالت السـياحية     شـغلي ر الجملة الى م   الطائرة بسع 
 ).والشاحنين أو الى هيئات أخرى

 شريطة الحصول على تصريح أو االبالغ المسبق عـن          •
كل رحلة أو مجموعة من رحالت من والى بلد المنشأ أو           

 .بلد المقصد أو كليهما

 أنواع الخدمات الجوية الدولية
 غير المنتظمة

 ير المنتظمة عبر السنين لكتطورت الخدمات الجوية الدولية غي
تفي بالمتطلبات المتغيرة لسوق النقل الجوي الذي يتسم بالتغير 

والواقع أن . مختلفةالوأيضا بالشروط الواردة في البيئات التنظيمية 
تطورها يمكن أن يوصف باعتباره نموا مدفوعا بالطلب، وذلك من 

لنقل قاعدة صغيرة تخضع لتنظيم بسيط نسبيا الى ميدان ضخم ل
الجوي يخضع للتنظيم األكثر تعقيدا، وقد شجع تطورها ظهور 
الخدمات الجوية المنتظمة المتحررة، التي أدت بدورها الى 
تخفيض حجم سوق النقل غير المنتظم ومدى تعقيد التنظيم الخاضع 

وهكذا، فان الكثير من األنواع المميزة التي يرد وصفها أدناه . له
 األوصاف تم االحتفاظ بها ألغراض لم يعد مستخدما ولكن هذه

 .أربع فئاتوتندرج األنواع الحالية والتاريخية في . تاريخية

وهذا النوع .  فئة رحالت الركاب العارضةيالفئة األولى ه
 :يمن الرحالت مفتوح لجمهور الركاب ويتضمن ما يل

 ،(ABC) الرحالت العارضة التي تتطلب الحجز المسـبق       •
 التي التتطلب االنتماء الى  لعارضةالرحالت الجماعية ا  أو  

مجموعة معينة، وهى رحلة عارضة يستأجرها كليـا أو         
 ثم يقومون منظمو السـفر /المستأجرون العارضونجزئيا  

باعادة بيع المقاعد الى الجمهور العام شـريطة االمتثـال      
 تتضمن عدة شروط مثـل الـدفع        من المرجح أن  بقواعد  

ة، الحد األدنى لالقامة،    المسبق، االدراج المسبق في القائم    
ات اللغاء الحجز، قيود على التوقـف أو شـروط           جزاء
 .أخرى

، وهى رحلة عارضة    (ITC)الرحالت العارضة الشاملة     •
استؤجرت لها الطائرة اما كلها أو جزء منها لنقل ركاب           

وهـو مـنظم    ( مستثمر الرحالت اشتروا رحلة شاملة من     

امة أو ترتيبـات    سفر يعيد بيع المقاعد باالضافة الى االق      
 .)أرضية أخرى أو االثنين معا مقابل سعر شامل

فيهـا  ، وهى رحلة عارضة تباع      عامةالعارضة  الرحلة  ال •
 الى أعضاء من الجمهور العام من خـالل وكـالء     ةسعال

 شروط تنظيمية ي وعادة ما يكون ذلك دون أ ،معترف بهم 
مثل شراء رحلة ذهاب وعودة أو الحجز المسبق أو مـا           

 .غير ذلك

أو التي كانت متاحة ان رحالت الركاب العارضة المتاحة 
الى قطاعات معينة من الجمهور تنطبق عليها شروط معينة أو 
تكون قاصرة على استخدام المستأجر عوضا عن اعادة بيع مقاعد 

أربعة أنواع التي أصبحت بالية في معظم األحوال وهى تتضمن 
 :نتيجة للتوجهات التحررية وهي

، وهى رحلة    لجهة معينة  ية لمجموعة تنتم  رحلة عارض  •
 )أو مجموعات (عارضة يقتصر استخدامها على مجموعة      

تتكون من أعضاء اتحاد أو ناد لـه أهـداف وأغـراض           
أساسية غير السفر ويكون هؤالء األعضاء منتمون الـى         
هذه المجموعة قبل التقدم بطلب السفر العـارض وذلـك          

 .جمهور العامللتفرقة بين أعضاء هذه المجموعة وال

، وهـى رحلـة عارضـة       رحلة عارضة لغرض مشترك    •
يستأجرها منظم رحالت العادة بيعها الى أشخاص لهـم         

، )مثل حضور مناسبة معينـة    (غرض مشترك في السفر     
 أن يكونوا أعضاء في اتحاد أو       يولكن ليس من الضرور   

 .ناد معين

، وهى رحلة عارضـة     رحلة عارضة للمناسبات الخاصة    •
 أو  يحضور مناسبة خاصة ذات طابع دين     لنقل أشخاص ل  

 . طابع آخري أو أي أو مهني أو ثقافي أو اجتماعيرياض

، وهى رحلة عارضة تستأجر لغرض رحلة طالب عارضة •
 ،واحد وهو نقل طالب في مؤسسة تعليمية للدراسة العليا        

وعادة ما تكون هناك بعض القيود علـى سـن هـؤالء            
 .الطالب

رحلـة عارضـة     لالستمرار   أكثر األنواع بساطة وقابلية    •
، وهـى    لالستخدام الخاص   أو للمنتمين الى هيئة واحدة   

مثل شخص أو مؤسسـة أو      (رحلة تستأجرها هيئة واحدة     
ـ      )الحكومة  ي ويقتصر استخدامها على االستخدام الشخص
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لنقل ركاب أو بضائع أو االثنين معا بحيث تتحمل الجهة          
 سـواء   المستأجرة التكلفة وال يشاركها في ذلك آخـرون       

 .بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 رحالت عارضة لنقل البضائع، وهى تتضمن يالفئة الثانية ه
الرحالت العارضة التي يستأجرها ناقلو البضائع وشركات تجميع 
البضائع واتحادات الشاحنين وخدمات البريد السريع وذلك بغرض 

ا  عوضيستأجر الستخدام الشخصتاعادة بيعها، أو الرحالت التي 
 .عن اعادة بيعها

 خليط مما ذكر أعاله أو اختالفات عنه وهى يالفئة الثالثة ه
 :يتتضمن ما يل

 وهى رحلة عارضة    البضائع،/رحلة عارضة لنقل الركاب    •
يستخدمها مستأجر واحد لنقل كل من الركاب والبضـائع         

على سبيل المثال األشخاص الذين يحضرون معـارض        (
 ).تجارية

هى رحلة عارضة يشترك فيها     ، و رحلة عارضة مقتسمة   •
 .أكثر من مستأجر ويتقاسموا سعة الطائرة المستأجرة

أنواع فرعية  ترتب عليهماخران آ أسلوبانهناك أيضا كان و
، وهذا يعنى نقل أكثر من نوع واحد من حركة الخلط وهى أخرى

 مثل الحجز المسبق ،الركاب العارضة على نفس الرحلة
هذا يعنى أن تنقل الرحلة حركة و، والمزج ؛والرحالت الشاملة

جوية تبدأ رحلتها من منشأ رحلة الذهاب والعودة وأيضا حركة 
 وهي مفاهيم عتيقة في الحاالت ،جوية تبدأ رحلتها من بلد المقصد

 .التي تم فيها تحرير التنظيم

 يالفئة الرابعة من الخدمات الجوية الدولية غير المنتظمة ه
ر المنتظمة بغرض نقل أشخاص فئة الرحالت غير العارضة وغي

تصدر لهم تذاكر على صورة فردية أو بضائع تصدر لها مستندات 
في بعض األحيان يشار اليها على أنها (شحن بصورة فردية 

وال يكون تشغيل هذه . ) الجوييرحالت حسب الطلب أو التاكس
 معلن ولكن تباع تذاكرها الى أفراد يالرحالت طبقا لجدول زمن

وهذه الرحالت . ) بضائعيعادة ما يكونوا شاحن(ام الجمهور الع
 جوية مصرح بها ولكن يقتصر توقفها على طرقتطير على 

النقاط التي تكون في مناطق أثناء الطريق تكون فيها حركة جوية 
 .سواء للصعود أو للنزول

غالبا ما ال تعتبر الخدمات الجوية الدولية غير المنتظمة أنها 
 ال يخلط بينها وبين العمليات يمنتظمة لكتتضمن بعض الخدمات ال
 :يغير المنتظمة مثل ما يل

 .رحالت التدشين •

 .رحالت االنتظام بالموقع •

 .القطاعات االضافية للخدمات المنتظمة •

الرحالت المنتظمة التي تستخدم طائرات مؤجرة اما بطاقم  •
 .أو بدون طاقم

التشـارتر  يالحظ أن   . من رحلة منتظمة  " تشارتر جزئية " •
 في الواقع أسلوب تسويق يسمح ببيع جزء من يه جزئيةال

 بـنفس   ) مقاعد أو مسـاحات    ( الخدمات الجوية المنتظمة  
طريقة بيع الرحالت العارضة بموجب عقد بـين الناقـل          

 .الجوي والمستأجر

 تنظيم الخدمات الجوية غير المنتظمة

ق  بين الحقو)اتفاقية شيكاغو( ي الدوليتفرق اتفاقية الطيران المدن
التي تمنحها الدول المتعاقدة  للرحالت الدولية غير المنتظمة 

المادة ( والخدمات الجوية الدولية المنتظمة )المادة الخامسة(
وتشير االتفاقية الى الرحالت غير المنتظمة بوصفها .  )السادسة

غير المستعملة في خدمات "رحالت  طيران لجميع الطائرات 
وتطلب الفقرة األولى من المادة الخامسة من ". جوية دولية منتظمة

كل دولة متعاقدة أن تمنح حقوق العبور والتوقف ألغراض غير 
تجارية الى جميع الرحالت الدولية غير المنتظمة التي تقوم بها 

بدون الحاجة الى الحصول "طائرات تابعة لدول متعاقدة أخرى 
وتنص الفقرة الثانية من هذه المادة على أن ".  ترخيص مسبقعلى

يكون لها امتياز أخذ أو انزال "الخدمات التجارية غير المنتظمة 
ركاب أو بضائع أو بريد مع احتفاظ الدولة التي يتم فيها األخذ أو 
االنزال بالحق في فرض ما قد تراه مالئما من أنظمة أو شروط أو 

ية لودات الخدم للمادة الخامسة، كان تنظيم الوكنتيجة عملية". قيود
غير المنتظمة على أساس من قواعد وضعتها دول منفردة ولم يكن 
فيما بينها سوى القليل من االتفاقات الثنائية واالتفاقات متعددة 

 .األطراف بغية وضع تنظيم مشترك
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والرشاد الدول في تفسيرها لتطبيق المادتين الخامسة 
تعريفا االيكاو هدة شيكاغو، وضع مجلس والسادسة من معا

مالحظات "وترافقه " الخدمات الجوية الدولية المنتظمة"لمصطلح 
على تطبيق تعريف وتحليل الحقوق التي تمنحها المادة الخامسة 

اعترف المجلس أثناء وضعه . )Doc 9587انظر الوثيقة (" لالتفاقية
ي فرض تنظيمات للتعريف بأن الدول المتعاقدة لها حق غير مقيد ف

وشروط وقيود على أخذ أو انزال الركاب أو البضائع أو البريد 
كما عبر . بواسطة الوسائل التجارية غير المنتظمة للنقل الجوي

 تفهم أن هذا الحق لن يستخدم بصورة يالمجلس عن رأيه بأنه ينبغ
تجعل تشغيل هذا النوع الهام من أنواع النقل الجوي مستحيال أو 

 .غير فعال

 الذي يستمر فيه تنظيم عمليات يبموجب اطار العمل الفرد
، تنظم دول المنشأ ودول المقصد، التشارتر/الرحالت غير المنتظمة

وبموجب ذلك يجب . الخدمات في أقاليمهامثل هذه كل على حدة، 
أن يتبع كل من المستأجر والناقل الجوي قواعد الدولتين المعنيتين 

 كونهما أي ،التأهل للتأجير العارضا من والمتعلقة بالتشغيل ليتمكن
مستأجر أو مؤجر عارض معترف به بموجب التنظيمات ذات 

 وترد هذه القواعد بصورة عامة في القوانين الوطنية، .الصلة
والتنظيمات الحكومية، وبيانات السياسة التي تتعامل مع النقل 
الجوي وتعطى سلطة تنظيم مثل هذه العمليات، أو في اصدار 

 غير )أو الرحالت(تصريح أو الترخيص الذي يسمح بالرحلة ال
ت اوفي بعض الحاالت تتخذ السلطات التنظيمية قرار. المنتظمة
 .خاصة

اتخذت السياسات الوطنية المتعلقة بالعمليات التجارية الدولية 
غير المنتظمة أشكاال متعددة تتراوح من فرض قيود شديدة الى 

. ت الدول تقع بين هذين المنهجين سياسامعظمو. منح حرية كاملة
وعادة ما تضع الدول في االعتبار، حين وضعها للسياسات 
والتنظيمات المتعلقة بالخدمات الجوية غير المنتظمة، دور مثل هذه 
الخدمات في الوفاء بطلب الجمهور لنقل جوي زهيد الثمن، 
ومكانها داخل النظام العام للنقل الجوي، واسهاماتها في الوفاء 

 الترويج للسياحة، مثال(ببعض األولويات والمصالح الوطنية العامة 
 .)وزيادة استخدام المطارات، وخلق فرص العمل، وتنمية المجتمع

يجب على الناقل الجوي الحصول على ترخيص من دولته 
وتطلب . المسجل فيها للقيام بعمليات نقل جوي دولي غير منتظمة

وقد . اقل الجوي األجنبيبعض الدول الدليل على ذلك من الن

تصرح سلطات النقل الجوي بالرحالت الدولية غير المنتظمة التي 
يشغلها ناقل جوي وطني أو ناقل جوي أجنبي وذلك اما باصدار 

وهذا يعنى التصريح أو االذن العام الذي (رخصة أو تصريح 
 لمدة عام أو يعطى ألجل طويل نسبيا أو على أساس مستمر، مثال

، أو باصدار تصريح خاص صالح لرحلة واحدة أو )لمدة موسم
 .لعدة رحالت

 طلب موافقة مسبقة )أ(قد تلجأ الدول الى اجراءات من شأنها 
على برامج الرحالت العارضة أو على الرحالت كل على حدة، 

طلب ابالغ  )ج(و  عدم طلب الموافقة المسبقة على الرحلة، )ب(
 تواصلوقد . ثنين معامسبق عن الرحلة أو ابالغ بعدها أو اال

اجراء وضع الناقلين الجويين على قائمة استعمال بعض الدول 
 .تضم المصرح لهم بتشغيل رحالت عارضة

 وتضع في أعاله تركيبات مما ذكر مختلفةتستخدم دول 
اعتبارها أسلوب المعاملة بالمثل، وبلد منشأ الخدمة الجوية، 

وطني (لناقل الجوي والمنطقة التي يتم الطيران فوقها، وجنسية ا
، وفئة الناقل الجوي أو حجم الطائرة، ونوع )مقابل أجنبي

ومن المعتاد أن تشترط .  محددات أخرىياالستئجار العارض أو أ
 نوع آخر من االبالغ المسبق يالدول تسجيل خطة طيران أو أ

 وذلك ألغراض مراقبة ) ساعة٢٤عادة ما يكون قبل الرحلة بـ (
يالحظ أن (جمارك، والهجرة، والصحة العامة الحركة الجوية، وال

 أحكاما  أيضا الدولي يتضمنيالملحق التاسع التفاقية الطيران المدن
تطلب الى الدول المتعاقدة تقليل هذه االجراءات الى حدها األدنى 

 .)لتسهيل الرحالت غير المنتظمة

عقدت بعض الدول اتفاقات ثنائية بشأن الخدمات الجوية غير 
ات خدمجوي تغطى كل من الالنقل ثنائية لل أو اتفاقات المنتظمة

 يمكن تشغيل الرحالت يات العارضة وذلك لكخدمالمنتظمة وال
وعادة ما تتضمن . الجوية غير المنتظمة طبقا لشروط متفق عليها

هذه االتفاقات أحكاما تتعلق بقواعد الصالحية للقيام برحالت 
ة المنشأ أو قواعد على سبيل المثال قبول قواعد دول(عارضة 
 التي يمكن خدمتها، والفرص العادلة والمتساوية، لنقاط، وا)التنسيق

واألسعار، والحريات الجوية المستخدمة، وتعيين واجازة الناقلين 
وتوجد أحكام مشابهة لتلك األحكام الواردة في اتفاقيات . الجويين

تشاور أخرى تتناول المواضيع الفنية مثل االعفاء من الجمارك وال
 .والتحكيم
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لم يعقد سوى عدد قليل من االتفاقات متعددة األطراف بشأن 
على أساس اقليمي كلها  كانت ،الخدمات الجوية غير المنتظمة

مثل االتفاق متعدد األطراف بشأن الحقوق التجارية للخدمات (
 فيما بين ١٩٥٦الجوية غير المنتظمة في أوروبا والذي عقد عام 

 ١٩٧١ االتفاق متعدد األطراف الذي عقد عام دول االيكاك وكذلك
بشأن الحقوق التجارية للخدمات الجوية غير المنتظمة فيما بين 

وهذه االتفاقات تتيح . )(ASEAN)رابطة أمم جنوب شرقى آسيا 
عادة قيام نظام أكثر تحررا فيما يتعلق بالتصريح بالعمليات الجوية 

فاق، فعلى سبيل المثال غير المنتظمة بين الدول الموقعة على االت
مثل الرحالت (دخول بعض أنواع الرحالت غير المنتظمة بيسمح 

لألغراض االنسانية، الرحالت الطارئة، الرحالت العارضة التابعة 
لهيئة واحدة، أو الرحالت العارضة التي تخدم طرقا ال تخدمها 

 ويكون ذلك شريطة االبالغ )رحالت منتظمة بصورة مباشرة
 . المسبق

اك مشكلة أساسية تواجه العديد من الدول فيما يتعلق بتنظيم هن
الخدمات الجوية الدولية غير المنتظمة أال وهى كيفية ايجاد توازن 

ين الجويين في الرحالت الجوية شغلبين المصالح التجارية للم
ين الجويين في الرحالت العارضة في شغلالمنتظمة ومصالح الم

لحسبان المصالح االقتصادية نفس السوق، على أن يؤخذ في ا
التي تطبق تنظيمات وعادة ما تفرض الدول . العامة للبلد المعنى

قيودا مختلفة أو أوجه مراقبة مختلفة لضمان أن الخدمات صارمة، 
الجوية غير المنتظمة ال تضر بربحية وكفاءة الخدمات الجوية 

يجاد نوع من التوازن في مزايا الرحالت الأو /المنتظمة و
. ارضة التي يتمتع بها الناقلون الجويون لكل من الدول المعنيةالع

ويمكن أن تتضمن أوجه المراقبة التي قد تفرضها الدول على 
 :يالرحالت التجارية غير المنتظمة ما يل

قيود على التسويق من خالل تعريف الرحالت العارضـة       •
على سبيل المثال قد يتضمن ذلك عدم السماح        (وقواعدها  
 ).اع وفئات الرحالت الجوية العارضةببعض أنو

على سـبيل المثـال     ( قيود جغرافية وقيود على الطرق       •
السماح بتشغيل بعض أنواع الرحالت العارضة فقط فـي         

 ).مناطق محددة أو على طرق محددة

قد يتضمن ذلك على سبيل المثال وضع   (التحكم في السعة     •
 أو حد يتعلق بنسـبة محـددة مـن الـرحالت      يحد عدد 

 ).تظمةالمن

 .مراقبة األسعار •

ات خدمهناك مشكلة أخرى تواجهها بعض الدول في تنظيم ال
 وتنبع هذه المشكلة من عدم وجود ،الجوية الدولية غير المنتظمة
يتم (ات الجوية غير المنتظمة خدمتحديد واضح متفق عليه لل

جوية الات بخالف الخدمات جوية خدمتعريفها على أنها 
 التفرقة  خاصة في الحاالت التي أصبحتوهذا صحيح. )منتظمةال

فعلى سبيل المثال .  مبهمةبين هذين النوعين من الخدمات الجوية
ت الخدمات الجوية العارضة  أكثر انفتاحا الستخدام صبحأ

رحالت " أو "رحالت عارضة منتظمة"عرفت باسم  ،الجمهور العام
رحالت عارضة متاحة للجمهور وقد  أي ،"عارضة مبرمجة

 باالنتظام أو التكرار حيث أنها تمثل سلسلة معروفة ويمكن اتسمت
 .أن يكون لها نوع من النظام

 الناقلين الجويين المنتظمـين أسـعار وظـروف         اآلن معظم يقدم  
تكاد تشابه تلك التي تقدمها الخدمات الجويـة العارضـة          مخفضة  
وقد أثيرت بعض التساؤالت عن جدوى هـذه التفرقـة          . المنافسة
وخاصة بعد تطور صناعة النقل الجوي رحالت العارضة بالنسبة لل

وازدياد عدد الدول التي تنتهج سياسة تحررية فيما يتعلق بتنظـيم           
المجموعة "وفي حالة االتحاد األوروبي أدت      . النقل الجوي الدولي  

 على التفرقـة    ي من تحرير النقل الجوي الى القضاء الفعل       "الثالثة
السماح للناقلين الجويين الذين يقومون وذلك ب(التنظيمية بين االثنين 

برحالت غير منتظمة أو عارضة بتشغيل رحالت منتظمة وبيـع          
الرغم من أن هنـاك ميـل       ب )هذه الرحالت مباشرة الى الجمهور    

لالحتفاظ بهذه التفرقة في الصناعة فيما يتعلـق بكيفيـة تسـويق            
 .ات الجوية غير المنتظمةخدموتشغيل ال
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 لشركات الطيرانالنشاطات التجارية 

متعلقة بالنقل الجوي الدولي، التجارية الجوانب يناقش هذا الفصل ال
). "مزاولة األعمالأمور "يشار اليها في بعض األحيان باسم (

بالرغم من أن هذه الجوانب ال تحظى لدى الجهات التنظيمية بنفس 
نظيمية الرئيسية التي تضم القدر من األهمية مثل العناصر الت

دخول السوق والسعة والتعريفات، فهي تكتسب أهمية تنظيمية لما 
تنطوي عليه من امكانيات لزيادة أو خفض فرص دخول السوق 

 .أو أرباح الناقلين الجويين/وكفاءة و

تقدم األقسام الثالثة األولى من هذا الفصل موضوعات تم 
 تبديل العمالت :، وهيالدوليةالخدمات الجوية تنظيمها منذ بداية 

بيع وتسويق النقل الجوي وتوظيف األجانب، ووتحويل االيرادات، 
 .الدولي

ويقدم القسم الرابع من هذا الفصل البيئة المتطورة لتوزيع 
منتجات شركات الطيران والتجارة االلكترونية بما في ذلك نظم 

ظيم ويناقش القسم الخامس تن. الحجز اآللي وشبكة االنترنت
 .األنشطة المتزايدة لتأجير الطائرات

هيئات النقل الجوي، بدرجات متفاوتة الى حد كبير، بيع تنظم 
وتسويق خدمات النقل الجوي الدولي، وتوزيع منتجات شركات 

وعلى . ، وتأجير الطائرات)بما في ذلك نظم الحجز اآللي(الطيران 
ت وتحويل تبديل العمال(ن ين اآلخريالنشاطفان  النقيض من ذلك،

 تنظمهما بصورة أساسية هيئات ال )االيرادات، وتوظيف األجانب
أو ق قوانين تحويل العملة يتطبمسؤولة عن صلة لها بالطيران 

 القوانين المطبقة بوجه قوانين الهجرة، على التوالي، باالضافة الى
مثل المبيعات المباشرة على (أما األنشطة على االنترنت . عام

 تخضع للتنظيم أصال عند كتابة هذه الوثيقة، ولكنها فال) االنترنت
 .قد تصبح موضوعات للتنظيم الحكومي في المستقبل

 تبديل العمالت وتحويل االيرادات

ان الشبكة العالمية من وكالء السفر والقدرة على تقديم نقل جوي 
دولي باستخدام عدة شركات يسمحان للناقلين الجويين ببيع التذاكر 

 ومن ضمنها البلدان التي ال يخدمونها ،عديدة في العالمفي بلدان 
وبذلك يحصل الناقلون الجويون على أموال . بصورة مباشرة

ن كما أ. نقدبعمالت مختلفة بعضها قد يكون عرضة للرقابة على ال
وهى تحويل العملة ، تبديل العمالت وتحويل االيراداتمشكلة 

ية من العائد المحلى المحلية المتبقية بعد خصم النفقات المحل
وتحويلها الى عملة قابلة للتحويل يمكن للناقلين الجويين تحويلها 

 مشكلة طويلة األمد ي ه مكان آخر،الىأو  ي المكتب الرئيسالى
 يوخاصة في الدول التي قد فرضت قيودا على الصرف األجنب

ألسباب مختلفة بحيث ال تسمح بتبديل العمالت وتحويل االيرادات 
 .ده أو تعطله لفترة طويلةأو تقي

وفي بعض الحاالت، وعادة تحت رعاية االتحاد الدولي للنقل 
، بذل الناقلون الجويون جهودا جماعية لضمان تبديل )اياتا(الجوي 

كما كانت هناك . وتحويل ايراداتهم المحتجزة في بعض البلدان
 مساعي مشتركةلحكومات المعنية التي بذلت فيها ابعض الحاالت 

 .س الغرضلنف

ن الجهود التنظيمية الرسمية لضمان تبديل العمالت غير أ
. وتحويل االيرادات عادة ما كانت تقع في اطار المعامالت الثنائية

االتفاقات الثنائية للخدمات الجوية وتتضمن أقلية صغيرة من 
المسجلة لدى االيكاو نصوصا تمنح شركات الطيران المعينة الحق 

زيادة في االيرادات المحلية عن النفقات  يفي تحويل وتبديل أ
 وفي هذا الصدد، أعدت االيكاو نصا ثنائيا نموذجيا .المحلية

لتحويل العملة لكي تستخدمه الدول في اتفاقاتها الثنائية في مجال 
 ).Doc 9587يرد النص النموذجي في الوثيقة . (الخدمات الجوية

ت وتحويل  التي يتم فيها تبديل العمالوفي معظم الحاالت
 يوجد نوع من القيود مثل اخضاع هذا االيرادات بطريقة ثنائية،
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االجراء لصيغة متفق عليها أو لنظام دفع خاص، أو أن يتم 
فقط أو أن يكون بعملة للناقل الجوي  يالتحويل الى المكتب الرئيس

 تطلب النصوص أن يكون التحويل ،وفي بعض الحاالت. محددة
على سبيل المثال سعر الصرف (سريعا أو بسعر صرف خاص 

ية أو السعر راج التمالاعمالصرف  يوم التحويل أو سعر يالسار
 وأن يكون التحويل الى الخارج بدون ضرائب أو قيود )يالرسم
 .أخرى

 يمكن في )صريح أو ضمني( اوهناك شرط أكثر عموم
 عملية التبديل والتحويل دون ةلاطإبعض الحاالت أن يتسبب في 

 التبديل والتحويل يجب أن يكون طبقا لالجراءات داع، وهو أن
وفي العديد من . نقدالتي يضعها نظام الدولة للرقابة على ال

الحاالت يترتب على ذلك أن يكون لزاما على سلطات الطيران 
المدني أن تقنع المسؤولين في جهات حكومية أخرى أو في جهات 

اللتزامات لثال خاصة أو االثنين معا، مثل البنوك، بأهمية االمت
 .الثنائية للتبديل والتحويل

 توظيف األجانب

ان طبيعة عمل الناقلين الجويين الدوليين تجعلهم يستخدمون 
وفي بعض النشاطات، يفضل . موظفين من جنسيات مختلفة

وهم األشخاص الذين ليست لديهم جنسية ، توظيف األجانبالناقلون 
 الدولة التي ينوا من مواطنوعادة ما يكو( الدولة التي يعملون بها،
 فهم يتطلبون لكة لذجونتي. ) للناقل الجويييقع بها المقر الرئيس

وباختالف القوانين .  يقيموا ويعملوا بهايترخيصا من الدولة لك
والنظم في الدولة المعنية الخاصة باالقامة والعمل وكيفية تطبيق 

ل البلد هذه القوانين والنظم، قد يستطيع هؤالء الموظفون دخو
ولكن في حاالت . المعنى واالقامة والعمل لدى الناقل الجوي

 الناقلين لتمكين سبل أخرى الىأخرى حاولت الدول اللجوء 
 . توظيف األجانب في بعض فئات نشاطاتهم منالجويين

من االتفاقات الثنائية للخدمات الجوية أقلية صغيرة تضمن ت
لناقلين الجويين المسجلة لدى االيكاو نصوصا معينة تسمح ل

وتكاد . األجانب باحضار فئات محددة من الموظفين األجانب
 :ي ما يلمنها جميع هذه النصوص على قيود، يتحتو

 . متبادل على عدد الموظفينحدوضع  •

شرط أن يمثل الموظفون المحليون نسبة مئوية معينة من          •
 .موظفي الناقل الجوي

مها ون في مطارات مـدن يخـد      ظفشرط أن يتواجد المو    •
 .الناقل الجوي مباشرة

 يشرط أن يخضع دخولهم البلد واقامتهم فيها لقانون وطن         •
 . أو اتفاقية متبادلة بين الناقلين الجويين

تكمن الصعوبة األساسية في هذا الصدد في الشرط و
 في أن يخضع دخول واقامة وعمل )يالضمنأو الصريح (

وفي . ن الوطنية لدى الناقل الجوي للنظم والقوانييالموظف األجنب
بعض الحاالت، ال تتضمن القوانين والنظم الوطنية نصوصا تتعلق 

تفرض شروطا أنها  أو ،بالموظفين األجانب لدى الناقلين الجويين
فان ونتيجة لذلك، . ال يستطيع هؤالء الموظفون األجانب الوفاء بها

 النصوص في االتفاقية الثنائية مصاغة بصياغة عامة الى بعض
 تنص، على سبيل المثال، على عدم طلب ، اذحد كبير
 .عمل تصاريح

هناك جانب آخر من الموقف يتعلق بالموظفين األجانب وهو 
 تجد سلطات ،ما في حالة تبديل العمالت وتحويل االيراداتكأنه 

الطيران المدني نفسها في موقف يكون لزاما عليها فيه أن تقنع 
 )ة سلطات الهجرةفي هذه الحال( جهات حكومية أخرى يمسؤول

اللتزامات الثنائية والسماح بدخول واقامة بعض لبأهمية االمتثال 
 وفي هذا الصدد، .الموظفين األجانب لدى الناقلين الجويين األجانب

أعدت االيكاو نصا ثنائيا نموذجيا بشأن توظيف األجانب 
والحصول على الخدمات المحلية لكي تستخدمه الدول، ويمكن 

 .Doc 9587)(في االطالع عليه 

 الدولي الجوي بيع وتسويق النقل

 عنصر هام ين القدرة على بيع وتسويق النقل الجوي الدولي ها
 نصوص تتعلق وجودوعلى الرغم من .  أعمال الناقلين الجويينفي

ببيع خدمات النقل الجوي في أكثر من ثلث االتفاقات الثنائية 
، التسويقن أن يكون  الجوية المسجلة لدى االيكاو، فيمكاتللخدم

، قيد عدة نظم وهو الترويج للبيع بسبل مثل االعالن والحوافز
 . تختلف باختالف مثل هذه النشاطات

وتكاد تعرف معظم نصوص االتفاقات الثنائية بشأن الخدمات 
الجوية مصطلح بيع النقل الجوي الدولي على أنه يشمل حق الناقل 



  التنظيم الثنائي—  الثانيالباب 
لشركات الطيرانالنشاطات التجارية   —) ٧-٤(الفصل  4.7  

 

4.7-3 

يع وأن يبيع منتجاته مباشرة  في االحتفاظ بمكاتب بيالجوي  األجنب
وتحدد بعض هذه النصوص حق البيع ببعض . أو من خالل وكالء

العمالت وتطلب أن تتاح للمنتفعين فرصة شراء الخدمات الجوية 
 .التي يعرضها الناقلون المعنيون

البيع هو شرط نصوص ومن ضمن القيود المفروضة على 
رية وشرط موافقة شركات الطيران على جميع األمور التجا

في فقط، أي  "على الخط"السماح بوجود مكاتب بيع 
  مباشرةيالمدن التي يخدمها الناقل الجوي األجنب/المطارات

يسمح لشركات قد في بعض الحاالت األخرى، بالرغم من أنه (
 يأ، "الخطخارج "الطيران األجنبية المعتمدة بفتح مكاتب مبيعات 
 التي تقدمها تلك في مدن ال تقع ضمن نطاق خطة الخدمات

 وقد أعدت االيكاو نصا ثنائيا نموذجيا بشأن بيع .)الشركات
 .Doc 9587وتسويق النقل الجوي الدولي في الوثيقة 

تسويق النقل الجوي "على الرغم من عدم وجود مصطلح 
لخدمات الجوية، تعتبر بعض الدول لفي االتفاقات الثنائية " الدولي

أو الحق في الفرص العادلة " البيع الحر للخدمات"أن مصطلح 
 ،والمتساوية للمنافسة مع الناقلين الجويين التابعين ألطراف أخرى

والمصطلح موجود . يتضمن بالضرورة الحق في تسويق نشاطاتها
في الملحق الخاص بخدمات النقل الجوي لالتفاقية العامة بشأن 

ويرد في الملحق . )٣-٣ انظر الفصل - GATS(تجارة الخدمات 
جميع جوانب التسويق " تسويق خدمات النقل الجوي يتضمن أن

وعلى الرغم من ذلك، ". مثل أبحاث السوق، واالعالن والتوزيع
وضع "ينص الملحق على أن نشاطات البيع والتسويق ال تتضمن 

 ".أسعار للنقل الجوي أو وضع شروط قابلة للتطبيق

لى وبناء على نوع نشاط التسويق المعنى، اعتمدت الدول ع
 : واحد أو أكثر من األنواع التالية للتنظيم

 وتسـتخدم   ) األسفار يمثل برامج الركاب كثير   (الحوافز   •
هـذه  ، بما في ذلـك      بعض الدول نظام األسعار المطبق    

 .الحوافز في تعريف األسعار

االعالن، تستخدم بعض الدول القوانين الوطنية الموضوعة  •
 .لضمان التجارة العادلة وحماية المستهلك

بوجه عام، تستخدم معظم الدول األحكام الثنائية التي تمنح      •
الناقلين الجويين فرصا عادلة ومتساوية للتنافس أو لتقديم        

 .الخدمات الجوية التي تتضمنها هذه االتفاقية

 توزيع منتجات شركات الطيران
 يةاللكترونوالتجارة ا

بل عامة الى الوسائل والسمنتجات شركات الطيران  توزيعيشير 
، مثل مكاتب التي يتم بموجبها تسويق وبيع خدمات النقل الجوي

البيع التقليدية لشركات الطيران ووكالء السفر، والسبل الحديثة مثل 
 .نظم الحجز اآللي وشبكة االنترنت

كان الموقع الرئيسي لتوزيع منتجات شركات الطيران بصفة 
ء السفر، ولكنها تقليدية هو منافذ البيع التابعة لهذه الشركات ووكال
 نظم الحجز اآلليحصلت على أداة فعالة وقيمة للغاية بعد استخدام 

التي تقدم المعلومات عن جداول المواعيد الخاصة بالناقلين الجويين 
وتوافر األماكن والتعريفات والتي يمكن من خاللها اجراء الحجز 

 .لخدمات النقل الجوي

 التي تعتمد شركات وتقدم نظم الحجز اآللي لوكاالت السفر،
الطيران عليها اعتمادا كبيرا لتنفيذ مبيعاتها، بمعلومات حديثة ليس 
فقط عن مواعيد الرحالت واألسعار وتوافر المقاعد، بل أيضا عن 

وتسهل هذه . طائفة كبيرة من خدمات السفر والترفيه األخرى
. النظم أيضا عمل وكالء السفر في اجراء الحجز واصدار التذاكر

األسواق الكبيرة، يعتبر الناقلون الجويون أن اشتراكهم في وفي 
 .واحد أو أكثر من نظم الحجز اآللي يعتبر أمرا جوهريا

غير أنه بعد استحداثها مباشرة، استرعت نظم الحجز اآللي 
االهتمام الشديد من جانب الهيئات التنظيمية نظرا لتأثيرها المتزايد 

فقد شعر عدد من .  الدوليعلى بيع وتوزيع خدمات النقل الجوي
الدول بالقلق من أن نظم الحجز اآللي باعتبارها أداة تسويقية قوية، 
يمكن أن يساء استعمالها لتحابي بصورة غير عادلة بعض الناقلين 
الجويين أو بعض الخدمات الجوية، ألن معظم نظم الحجز اآللي 

ء وأثنا. في ذلك الوقت كانت مملوكة لشركات الطيران الكبرى
االستحداث والتطوير المبكر لنظم الحجز اآللي، انصب االطار 

 :التنظيمي على مجاالت أربعة عامة هي

ترتيب عرض معلومات الـرحالت،     (عرض المعلومات    •
الرحالت (وكيفية التعامل مع أنواع مختلفة من الرحالت        

 .)أو رحالت ذات رموز موحدةاآللية 

لشروط، والرسوم   ا بما في ذلك  (مشاركة الناقلين الجويين     •
وادراج الجداول الزمنية للناقلين الجويين غير المشاركين،      
ومساهمة الناقلين الجويين ذوى التأثير الكبير في بعـض         

 .)األسواق
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نشر المعلومات عـن الحجـز      (معلومات تتعلق بالبيانات     •
الفردي، وضمان حماية سرية البيانات الشخصية، ونشـر       

 .)البيانات المجمعة

 . الرحالت غير المنتظمة)استثناءأو (ادراج  •

 .الدوليالوطني و يين تنظيم نظم الحجز اآللي على المستوتم
مثل الواليات المتحدة (دول عدة  فعلى المستوى الوطني، وضعت

وعلى المستوى االقليمي، . يلية لهذه النظمفصت ت تنظيما)وكندا
 يوجد أيضا عدد من مدونات السلوك بشأن نظم الحجز اآللي، بما
في ذلك تلك المدونات التي اعتمدتها الجماعة األوروبية، واللجنة 

، والهيئة العربية للطيران )ايكاك(األوروبية للطيران المدني 
 .المدني

سلوك ال مدونة ، أعدت االيكاو عامعلى مستوى عالميو
 اعتمدها قدو(لكي تتبعها الدول، لتنظيم وتشغيل نظم الحجز اآللي 

، ونصين )١٩٩٦وعدلها في عام  ،١٩٩١المجلس في عام 
نموذجين بديلين بشأن نظم الحجز اآللي لالستعمال االختياري من 

. (Doc 9587)جانب الدول في اتفاقياتها بشأن الخدمات الجوية 
 االتفاقية العامة بشأن ، تتضمن٣-٣كما الحظنا في الفصل و

نظم  في ملحقها بشأن النقل الجوي، (GATS) تجارة الخدمات
الجوي الثالث النقل  اآللي بوصفها واحدة من خدمات الحجز

 .المقرر تحريرها بموجب القواعد التجارية المتعددة األطراف

 أن الىتميل بعض الجوانب المحددة لتنظيم نظم الحجز اآللي 
تكون مرآة صادقة للمناهج المختلفة القائمة عما اذا كان مثل هذا 

 ،فعلى سبيل المثال. يالأكثر تفصالتنظيم يجب أن يكون عاما أو 
عرض غير متحيز أو عروض وجود تشترط قواعد سلوك االيكاو 

 المتاحة لمقاعدغير متحيزة لجداول الناقلين الجويين الزمنية وا
وك األوروبية االقليمية ل ذلك، تضع قواعد السولتحقيق. واألسعار

شروطا مفصلة لعرض بيانات الرحالت، تفرق بين الرحالت التي 
وخدمات  توقفات، والرحالت المباشرة األخرى يا أليس به

 التنظيمات الوطنية في الواليات المتحدة مواصلة الرحالت، بينما
 معايير عرض استخدام نفستطلب ت بلال تضع شروطا مفصلة 

 . المشتركين الناقلين الجويينلدى كلبيانات الرحالت 

  اعتمدت الدول بوجه عام على، الثنائيللتنظيم بالنسبة
النصوص الواردة في االتفاقات الثنائية التي تعطى ناقليها الجويين 

وأيضا على مبدأ " التشغيل/عادلة ومتساوية في المنافسةة فرص"

 المسائل المتعلقة بنظم الحجز اآللي معالمعاملة بالمثل في التعامل 
وقد تضمنت بعض االتفاقات . دوليالجوي ال لنقال غطيالتي ت

 صممت  نظم الحجز اآلليأحكاما محددة بشأنالثنائية األخيرة 
لغرض حماية مستخدمي النقل الجوي ولضمان عدم التمييز 

نظم الحجز والمنافسة العادلة بين مقدمي ومستخدمي خدمات 
 .اآللي

ومنذ منتصف التسعينيات، انحصرت نظم الحجز اآللي في 
 آماديوس وغاليليو وسابر –العالم في أربعة بائعين أساسيين 

ومع . (Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan)رلدسبان وو
توسع وجودهم ونطاق أعمالهم، رأى هؤالء البائعون العالميون 

أي مقدمون ، (GDSs) كنظم للتوزيع العالميأنفسهم بشكل متزايد 
لمعلومات شاملة عن السفر والحجز ليس فقط لشركات الطيران بل 

 والسكك الحديدية أيضا للفنادق وشركات تأجير السيارات،
 .والرحالت الترفيهية

ومن التطورات المهمة األخرى التغيير في هيكل ملكية نظم 
فهناك انخفاض مطرد شامل في ملكية شركات . الحجز اآللي

، أصبح ٢٠٠٣الطيران للنظم الرئيسية للحجز اآللي، وبنهاية عام 
نظم ثالث بائعين عالميين من البائعين األربعة العالمية لهذه ال

، أصبحوا غير خاضعين تماما لملكية شركات )باستثناء آماديوس(
 .الطيران

للتجارة وفي نفس الوقت، ومع تقدم التكنولوجيا والنمو العام 
، أي أنشطة تجارية تتم من خالل (e-commerce) االلكترونية

، زادت المبيعات اآللية لمنتجات شركات الطيران وسائل الكترونية
 .رنتبسرعة عبر االنت

وهناك نوعان عريضان من أنشطة التجارة االلكترونية 
 :لتوزيع منتجات شركات الطيران وهما

، الذي يسمح لكيان (B2C) من الشركة الى المستهلك )أ
تجاري ببيع منتجات أو توفير خدمات الى المستهلكين 

مثل الحصول على جداول  (النهائيين عبر االنترنت،
اعد المتوافرة، واألجور، رحالت شركات الطيران، والمق

باالضافة الى السماح باجراء الحجز واألنشطة 
 B2Cوهناك أنواع كثيرة مختلفة من مواقع ). األخرى
مواقع وكاالت السفر التقليدية على االنترنت ) ١: (وهي
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التي تشكل مجرد امتداد لمنافذ التجزئة والعمليات 
منافذ وكاالت السفر على االنترنت بدون ) ٢(التجارية، 

مواقع خاصة ) ٣(التسويق التقليدية للبيع بالتجزئة، 
المواقع التي ) ٤(بشركات الطيران على االنترنت، 

تشترك في ملكيتها مجموعات من شركات الطيران 
والتي توفر اختيارات أوسع من المنتجات عن تلك التي 

 .يوفرها موقع منفرد لشركة طيران

) دالت التجاريةالتبا(من الشركة الى شركة أخرى  )ب
(B2B) التي تسمح بتبادل المنتجات والخدمات ،

مثل شركات  (والمعلومات بين الكيانات التجارية
الطيران، وكالء السفر، بائعي نظم الحجز اآللي، 

مباشرة عن طريق ) ومقدمي خدمات النقل الجوي
 وأحد األمثلة على ذلك موقع الكتروني لسوق .االنترنت

محركات ومكونات آليات الطيران، هياكل الطائرات، وال
وتربط هذه المواقع . الخ..وخدمات الصيانة، والوقود

(B2B) المشترين من شركات الطيران بالموردين من 
خالل االنترنت بغية توفير تكاليف مخفضة وذلك عن 

ومثال آخر هو . طريق دمج وتعميم سالسل التوريد
فنظم الحجز اآللي تعمل . نشاط نظام الحجز اآللي

كمحرك خاص لعمليات الحجز وراء معظم مواقع 
ستهلك توزيع الخدمات من الشركات التجارية الى الم

على االنترنت وتعمل كنظام حجز للسفر على االنترنت 
 .لكبار الشركات التجارية وشركات الطيران

ويوسع أيضا البائعون األساسيون لنظم الحجز اآللي من 
شركة الى  لتمتد الى توزيع الخدمات من B2B مجالنشطاهم في 

التي يبيع فيها كيان  ،(B2B2C) شركة أخرى الى المستهلك
خدمة أو منتجا الى المستهلك النهائي باستخدام شركات تجاري 

 مثال ذلك أن يقدم بائعو نظم الحجز اآللي لوكالء .أخرى كوسطاء
السفر المشتركين في موقع الكتروني مكيف للحجز ليتمكن بائعو 
النظم من الوصول الى المستهلكين مباشرة من خالل وكالء السفر 

 .التابعين لهم

الى وجود تحديات أمام واضعي أدت هذه التغييرات 
وبالرغم من أن عدد الشواغل التنظيمية التي كانت . التنظيمات

موجودة في األصل بشأن نظم الحجز اآللي قد قل مع ابتعاد 
الملكية عن شركات الطيران، فقد ظهرت بعض الشواغل األخرى 
. بسبب التطور السريع للتجارة االلكترونية وخاصة شبكة االنترنت

أنه ال يوجد تقريبا موقع على شبكة االنترنت يعمل باستقاللية وبما 

تامة عن نظم الحجز اآللي، فقد تكون بعض الشواغل ازاء 
استخدام االنترنت لتوزيع منتجات شركات الطيران مشابهة لتلك 
التي ظهرت ازاء نظم الحجز اآللي قبل اعتماد القواعد أو 

 .التنظيمات

لمستهلكين، هناك شاغل هو وبالنسبة للجوانب الخاصة با
التأكد من أن النظم المستندة على االنترنت تقدم للمستهلكين 

وبينما يجب على نظم الحجز اآللي . معلومات شاملة وغير مضللة
التقليدية أن تقدم مصدرا شامال لمعلومات حيادية بشأن الخدمات 

تتيحه المواقع على  الجوية، فقد ال يكون ذلك بالضرورة ما
رنت، على الرغم من أن هذه المواقع قد توفر للمستهلكين االنت

خيارات اضافية للسفر مع تنوع أكبر في المنتجات الجديدة مثل 
التعريفات المتوفرة فقط على االنترنت والتعريفات المباعة بالمزاد 

ومن بين الشواغل التي تنتاب المستهلكون أيضا استخدام . العلني
ولحماية المستهلكين . على االنترنتالمعلومات الشخصية وكشفها 

من الحصول على معلومات ناقصة ومضللة ولتحسين ثقتهم، 
عالجت عدة دول هذه المسألة تحت مظلة حقوق ركاب شركات 
الطيران، وطبقت دول أخرى قوانين وقواعد عامة لحماية 

 .معامالت المستهلك التي تتم على االنترنت

لمنافسة في معرفة ما اذا تتمثل المسألة األساسية الخاصة با
كان من المرجح أن تقوض بعض الممارسات المرتبطة باستخدام 
االنترنت من المنافسة ومصالح المستهلكين على الرغم من زخم 

فمن ناحية يمكن . المنافسة الذي تنقله شبكة االنترنت الى األسواق
أن يعطي استخدام االنترنت فرصا أكبر لمنافسة قوية وأعمال 

، مما قد يؤدي الى النمو السريع في المنتجات والخدمات جديدة
ومن . الجديدة وابتكارات أكثر دينامية في المجال التكنولوجي

ناحية أخرى، قد ينتج عن بعض مجاالت المعامالت على االنترنت 
سلوك مناف لروح المنافسة، حيث يسعى القائمون األساسيون 

قوتهم في األسواق أو باألعمال في األسواق الى المحافظة على 
مثال، فان المواقع على االنترنت . تعزيزها على األقل لفترة معينة

التابعة للشركات التي تقوم بمعامالت من شركة الى شركة أخرى 
والشركات التي تقوم بمعامالت من شركة الى المستهلك مباشرة 
والتي يشارك في امتالكها المنافسون في نفس المستوى 

ي األسواق ذات الصلة قد تضر بالمنافسة، ألن والمسيطرون ف
المالك والمشاركين من شركات الطيران قد يستخدمون هذه المواقع 
للتعاون فيما بينهم وتنسيق أسعارهم وخدماتهم بصورة غير مباشرة 
عن طريق ارسال اشارات التحذير، أو بصورة مباشرة مما يقوض 

طيران المالكة قد باالضافة الى ذلك، فان شركات ال. المنافسة
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 ووكاالت السفر الطيرانتتصرف بشكل تمييزي ازاء شركات 
وجهات تقديم الخدمات المنافسة بمنعها من االطالع على نظمها 

وفي هذا الصدد، . المعتمدة على االنترنت بشروط عادلة ومعقولة
تبحث بعض الدول في الموضوع في اطار القواعد والتنظيمات 

آللي، وقوانين المنافسة وقوانين حماية الحالية لنظم الحجز ا
 .المستهلكين

ومما يذكر أن االستجابة التنظيمية لتوزيع المنتجات ليست 
أمرا سهال بالنسبة للمنظمين نظرا لتغير ظروف السوق 

وباالضافة الى ذلك، توجد قنوات متعددة . وممارسات األعمال
ى قبول ومتوازية للتوزيع في الوقت الحالي وتتفاوت سرعة ومد

النظم الجديدة القائمة على االنترنت بين الدول، مما يجعل من 
. الصعب ايجاد صيغ تنظيمية مالئمة أو االبقاء على حداثة األنظمة

ونظرا للتغيرات في صناعة نظم الحجز اآللي، فقد قررت بعض 
بعد عملية مراجعة طويلة، ) مثل أستراليا والواليات المتحدة(الدول 

 .نظيم نظم الحجز اآلليأن تتوقف عن ت

 اصدار التذاكر الكترونيا ر وهوـكان هناك تطور مهم آخ
(e-ticketing)،  وهي وسيلة لتوثيق وتوزيع تذاكر السفر على

وفي عصر من تزايد . شركات الطيران بدون اصدار قسائم ورقية
المنافسة، فان االصدار االلكتروني للتذاكر يحقق وفورات كبيرة 

ركات الطيران ووكالء السفر ويسهل األمور على في التكاليف لش
وبالرغم من أن استخدام التذاكر االلكترونية كان . المستهلكين

يطبق في مرحلته المبكرة على الرحالت الجوية المباشرة باستخدام 
عدة  االصدار االلكتروني للتذاكر علىناقل واحد أساسا، فان 

م التذاكر االلكترونية الذي يسمح باستخدا (e-interlining) شركات
، قد اكتسب شعبية متزايدة مع قيام على أكثر من شركة واحدة

المزيد من شركات الطيران باستخدام هذه الوسيلة أو التوسع في 
غير أن هذا األسلوب قد . استخدامها على طرق جوية اضافية

ينطوي على تأثيرات تنظيمية محتملة ومنها على سبيل المثال 
 .وانب المسؤولية واألمن في النقل الجوي الدوليتأثيرات على ج

  تأجير الطائرات

أي التأجير، بدال من شراء الطائرات ، تأجير الطائرات ظل أسلوب
من جانب ناقل جوي، من ناقل جوي آخر أو من كيان ال ينتمي 

، ينمو بصورة مستمرة خالل العقدين الى قطاع شركات الطيران
طائرات المستأجرة دورا مهما ويلعب استخدام ال. األخيرين

لشركات الطيران في توفير خدمات النقل الجوي الدولي، مما 
يعكس بصفة خاصة اقتصاديات ومرونة التأجير مقارنة بالشراء 

مثل خفض عبء التكلفة األصلية أو مستوى الدين، وتحقيق منافع (
وفي ). ضريبية، وتلبية الطلبات الموسمية على السعة االضافية

يسودها التحرير التنظيمي، يسهل تأجير الطائرات دخول بيئة 
 .الناقلين الجدد الى السوق

، وهذه يمكن تصنيفها تأجير الطائراتوهناك عدة أنواع لعقود 
يستخدم  فالتأجير المالي أو التأجير الرأسمالي. حسب الغرض منها

من جانب الناقلين الجويين لتجنب النفقات الرأسمالية الضخمة أو 
ون التي يتطلب األمر توافرها لشراء الطائرات من الشركة الدي

 ومثال .الصانعة مباشرة، أو لخفض الضرائب وغيرها من النفقات
ذلك قيام ناقل جوي ببيع جميع الطائرات في أسطوله أو بيع جزء 
منها الى بنك أو مؤسسة مالية أخرى ثم يستأجر الطائرات مرة 

اق طويل األجل يعطي المظهر أما التأجير المالي فهو اتف. أخرى
الخارجي للملكية، مثل حمل الطائرة السم أو شعار الناقل الجوي 

 .ويسجل عادة في دولة الناقل الجوي

 يهدف الى تلبية التأجير التشغيليوعلى العكس من ذلك، فان 
الحاجة الفورية للناقل الجوي الى طائرات اضافية، ويكون ذلك 

 ويمكن لناقل جوي لديه .ر األجلعادة على أساس موسمي أو قصي
فائض من الطائرات أو طائرات قليلة االستعمال أن يؤجرها الى 

 .ناقلين آخرين

وألغراض تنظيمية، هناك نوعان أساسيان لتأجير الطائرات 
، وفيها تؤجر الطائرة بدون (dry lease) التأجير بدون طاقموهما 
 . الطائرة بطاقمها، وفيه تؤجر(wet lease) والتأجير بطاقمطاقم، 

أي مثل التأجير بطاقم القيادة أو بطاقم (التأجير بطاقم جزئي أما 
 .(damp lease)فيشار اليه بعبارة ) المقصورة

 يعني الطرف الذي المؤجروفي هذا الصدد، فان اصطالح 
 يعني الطرف الذي المستأجر واصطالح تم استئجار الطائرة منه،

) أ(لك أنه اذا كان الناقل الجوي  ومثال ذ.تم تأجير الطائرة له
يكون ) أ(، فان الناقل الجوي )ب(يؤجر طائرة الى الناقل الجوي 

 .يكون المستأجر) ب(المؤجر والناقل 

غير أن تزايد استخدام الطائرات المستأجرة في النقل الجوي 
يمكن أن يثير قضايا محتملة تتعلق بالسالمة واالقتصاد في الحالة 

الطائرة المستأجرة مسجلة في دولة أخرى بخالف التي تكون فيها 
 وتهدف. دولة المشغل ويستخدمها في خدمات نقل تجارية دولية
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 خدام استخصوص الدول بوالممارسات التي تطبقهاالسياسات 
االمتثال لقواعد  تهدف أساسا الى ضمان ،جرةستأالطائرات الم

 وفقا السالمة وضمان عدم استخدام الحقوق التجارية الممنوحة
االقليمية من قبل أطراف ثالثة ال  وأ لالتفاقات والترتيبات الثنائية

 .يحق لها استخدامها

 في تأجير  من وجهة نظر السالمة،وتتسم بأهمية خاصة
تفاقية ال الملحق السادس ي تعاريف واردة فالطائرات، عدة

دة قي تكون الطائرة ميالدولة التأي  ،دولة التسجيل:  وهى.شيكاغو
 ي يقع فيها المقر الرئيسيالدولة التأي  ،شغلودولة المجلها،  سيف

، أو، اذا لم يوجد مثل هذا الموقع لألعمال، مقر شغلألعمال الم
 هيئة أو  أي شخص أووهو ،شغلوالم، شغلاالقامة الدائم للم

وشهادة  تشغيل الطائرات، يمؤسسة تعمل أو تعرض العمل ف
 يالقيام بعمليات محددة فما  شغلشهادة تخول لم ، الجوىشغلالم

 .يالنقل الجوى التجار

 تين، الدولي تحليل جوانب السالمة هو أي فيالسؤال األساس
 مسؤولة عن ضمان شغل الطائرة،أم دولة مالطائرة دولة تسجيل 

 رسختها ياالمتثال للقواعد القياسية المطبقة المتعلقة بالسالمة الت
االمتثال للقواعد  ول عن مسؤمشغل ياتفاقية شيكاغو ومالحقها، وأ

 ي أدرجت فيالقياسية الدولية ذات الصلة المتعلقة بالسالمة الت
 وفي بعض الحاالت، ترد .القوانين واألنظمة الوطنية المطبقة

وتنشأ . بوضوح مسؤوليات الدولة والمشغل المتعلقة بالسالمة
مشاكل محتملة متعلقة بالسالمة عندما تسجل طائرة مؤجرة في 

 الدولة التابع لها المشغل ويستخدمها في خدمات النقل دولة غير
 .الجوي الدولي

اغل المتعلقة بالسالمة الناجمة عن ووقد عالجت الدول الش
استعمال الطائرات المؤجرة باستخدام االجراءات المنصوص عليها 

 ٨٣ اتفاقية شيكاغو ومالحقها، ومؤخرا، من خالل المادة يف
دت االتفاقية مهمة تأمين االمتثال  وقد حد.من االتفاقيةمكررا 

بمعايير السالمة المطبقة أساسا على دولة تسجيل الطائرة، ولكنها 
 ٨٣ المادة وتنص . أيضا ولجوانب معينة، على دولة المستثمر

 ٢٠/٦/١٩٩٧ ي ف من االتفاقية، التي دخلت حيز النفاذمكررا
 ي كلوسائل يتم عن طريقها باالتفاق نقلعلى ، Doc 9587)انظر (

 للمسؤوليات والمهام المتعلقة بالمواد الثانية عشرة، يأو جزئ
من االتفاقية، ) أ(والثالثين، والحادية والثالثين، والثانية والثالثين 

الى دولة المشغل ) جرؤالناقل الجوى الم (تسجيلدولة النقلها من 
 .)الناقل الجوي المستأجر(

تنظيمية بشأن وعالوة على ذلك، تتزايد معالجة الشواغل ال
السالمة في اتفاقات ثنائية للنقل الجوي، وفي تنظيمات أو قرارات 

مثل االتحاد األوروبي، والمؤتمر األوروبي (من الكيانات االقليمية 
وقد أعدت . ومختلف اجتماعات ودراسات االيكاو) للطيران المدني

االيكاو أيضا ارشادات بشأن تأجير الطائرات، تشمل نصوصا 
عن تأجير الطائرات لكي تستعملها الدول اختياريا في نموذجية 

 ٨٣، وعن تنفيذ الفقرة )Doc 9587انظر (سياق ثنائي أو اقليمي 
 ).Cir 295انظر  (مكررا

ويمكن أن يكون لألنظمة الوطنية أثر على استعمال الطائرات 
فعلى سبيل المثال، ال توافق . ي الدولي النقل الجويالمؤجرة ف

دة، ألسباب تتعلق بالسالمة، على قيام ناقليها الواليات المتح
الجويين الوطنيين بتأجير طائرات مع طواقمها اذا كانت تلك 

اال أنه، نظرا لالنتشار الواسع .  دولة أخرىيالطائرات مسجلة ف
، يبدو أن ي الدوليالنقل الجو يالستعمال الطائرات المؤجرة ف

 على الطائرات المؤجرة عدم الموافقة/ الدول تعالج مسألة الموافقة 
بصورة أساسية على أساس استعمالها من قبل ناقلين جويين 
أجانب، ويكون ذلك غالبا على أساس كل حالة على حدة، وليس 

 .على أساس سياسات عامة عريضة

وبما أن تأجير الطائرات يمكن أن يرتب بوسائل كثيرة، يمكن 
 حاجة الى أن تؤدي الى مواقف معقدة ومتعددة للسالمة، هناك

اجراء منسق وتعاوني من جانب الدول المختلفة المعنية لضمان أن 
وفي هذا . مسؤوليات السالمة مفهومة بوضوح وتلبى بوضوح

الصدد، ال يمكن لصياغة محددة مسبقا أن تلبي جميع المواقف من 
 .منظور السالمة

لدول أن ل يمكن، وفي التنظيم االقتصادي لتأجير الطائرات
يكون   توافق على تنظيم تأجير الطائرات عندما التوافق أو ال

. يالمؤجر ناقال جويا أو ال يكون خاضعا لسيطرة ناقل جو
 ي الدوليالنقل الجو مجال يوبعبارة أخرى، يسمح بصورة عامة ف

 يكون يالتشغيل طويلة األجل التالتأجير المالي وعمليات عمليات ب
 .ة أخرىفيها المؤجر شركة تأجير، أو بنكا، أو هيئ

 ومن منظور ثنائي، تميل الشواغل االقتصادية المتعلقة 
أي احتمال، في سوق النقل تركز على بتأجير الطائرات الى أن 

قيام شركة طيران من بلد ثالث، من خالل الجوي الثنائي، من 
وضع التأجير، بممارسة حقوق حركة ليس من حقها ممارستها أو 

بتأجير الطائرات فيما بين وتسمح الدول عامة . االنتفاع بها
شركات الطيران التابعة للطرفين، بينما تقيد أو ال تسمح بالتأجير، 
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وخصوصا التأجير بطاقم، من شركات الطيران التابعة لبلدان 
اتفاقات "غير أن تزايد عدد اتفاقات التحرير الثنائية، مثل . ثالثة

دد ، التي تمنح حقوق الحركة سيقلل من ع"األجواء المفتوحة
وبعبارة . لبلد ثالث التمتع بحقوق حركةالمواقف التي ال يكون 

أخرى، سيكون للدولة فرصا أكثر الستعمال الطائرات المؤجرة 
عندما تكون الدول المعنية جميعا لديها اتفاقات تحرير ثنائية 

 .للخدمات الجوية

ر اقتصادي، يبدو أن تأجير الطائرات بدون طاقم ونظمومن 
 ي التشواغلتنظيمية على مستوى أعلى من ال شواغلال يثير 

 تذكر فيها ي الحاالت التيأما ف. يثيرها تأجير الطائرات مع طاقم
 االتفاقات الثنائية للخدمات الجوية عمليات يبصورة خاصة ف

 تشترك فيها بصفة مؤجر أطراف يتأجير الطائرات بدون طاقم الت
ص على أن أخرى غير شركات الطيران، فان تلك االتفاقات تن

 ال تتطلب موافقة وانما مجرد تبليغ للطرف هذهعمليات التأجير 
اال أن بعض االتفاقات الثنائية ال تميز على . ي االتفاق الثنائيف

 وتطبق المعايير ،طاقم أو بدونهباالطالق بين تأجير الطائرات 
 .ذاتها على كال النوعين

بية وعلى المستوى االقليمي، فان توصية اللجنة األورو
للطيران المدني بشأن التأجير هي وحدها التي تتناول هذا 
الموضوع بصورة عامة، اذ تنص على أن استخدام الطائرات 
المؤجرة بطاقم ينبغي أال يستخدم كوسيلة للتحايل على القوانين أو 

 .اللوائح أو االتفاقات الدولية المطبقة

ية  لمواجهة احتياجات فجائاستخدام طائرات مستأجرةأما 
وغير متوقعة لفترات قصيرة مثل اصابة طائرة تنتظر صعود 

، ي، فتعالج على الصعيد الوطنيالتحميل بعطل ميكانيك/ الركاب 
ويكون ذلك بصورة عامة اما عن طريق تنازل من نوع ما أو عن 

ونظرا ألن مدة االشعار قصيرة . طريق اصدار موافقة مسبقة
 يجعل الحصول على يلذ تلك األحوال، األمر ايبصورة بالغة ف

يوجد حل   معظم الحاالت، يموافقة مسبقة أمرا غير ممكن عمليا ف
 )توصية االيكاك حول تأجير الطائراتكما تقترح (ممكن وهو 

القيام، باالستناد الى المعلومات المقدمة من شركات الطيران، 
باعداد قائمة بأسماء الناقلين الجويين المعتمدين من جانب هيئات 

 بعد مهلة قصيرة أن ي ناقل جويران الوطنية يجوز ألالطي
 .يستأجر منها طائرة للوفاء بحاجة غير متوقعة لفترة قصيرة

 وضع سياسات واضحة وفعالة وال على الدول ولمساعدة
ي،  الدوليغموض فيها بشأن تأجير الطائرات فى مجال النقل الجو

لنظر تي يجب االلعوامل لالتالية المرجعية  القائمة أعدت االيكاو
فيها من أجل التوصل الى قرارات بالموافقة أو عدم الموافقة على 

 :استخدام الطائرات المؤجرة

 :ي كل حالة تأجير ما يلييحدد ف )أ

الدول المسؤولة عن كل جانب من جوانب مراقبة  -١
 .السالمة الجوية

 المسؤول عن االمتثال للقواعد القياسية شغلالم -٢
الواردة فى اتفاقية شيكاغو الخاصة بالسالمة 

 .ومالحقها

التدابير الضرورية للتشغيل اآلمن للطائرة المؤجرة  -٣
التحقق من االجازات، وغير / مثل تعريف الطاقم (

 .)ذلك

مكررا ) ٨٣(اذا تبين أن االتفاق فى اطار المادة  -٤
 :يسيكون فعاال ومالئما، فيجب تحديد ما يل

 .فاق ستشترك فى االتيالدول الت )١(

وظائف السالمة التى سيتم نقل مسؤولية  )٢(
 .القيام بها

 . سيشملها االتفاقيالطائرات الت )٣(

تحديد نوع التأجير الذى يمكن الموافقة عليه أو الذى  )ب
 :ليس بحاجة لتنظيم، مثل 

عمليات التأجير المالية والتشغيلية لهيئات غير  )١
 .شركات الطيران

 التى يملكها ناقلون جويون عمليات تأجير الطائرات )٢
 .من أطراف فى اتفاق ثنائى ذى صلة

عمليات تأجير الطائرات بطواقمها لفترات قصيرة  )٣
فى حاالت غير متوقعة، باستعمال قائمة لشركات 
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الطيران المؤجرة المحتملة بوصفها مصادر 
 .معتمدة

وضع معايير للموافقة على عمليات تأجير الطائرات مع  )ج
 :ركات طيران من بلدان ثالثة، مثلطاقم من ش

 .حيازة حقوق الحركة المعنية )١

 .المعاملة بالمثل )٢

عدم وجود منافع ترتبط بالحركة المنقولة أو  )٣
 .يباستعمال الطريق الجو
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 )٨-٤(الفصل 

 بين شركات الطيرانية عاونالنشاطات الت

مع تزايد المنافسة في البيئة التشغيلية لصناعة شركات الطيران، 
يعتمد الناقلون الجويون الدوليون استراتيجيات متنوعة من أجل 
التكيف مع التغيرات، ومن بينها الدخول في ترتيبات تعاونية 

ن الممارسات التعاونية األكثر ويناقش هذا الفصل ثالثة م. مبتكرة
شهرة ونموا بين شركات الطيران والتي اجتذبت اهتماما تنظيميا 
في اآلونة األخيرة، أال وهي تحالفات شركات الطيران، وتقاسم 

وبسبب ما قد يترتب عليها من آثار . الرموز، وحقوق االمتياز
 بالنسبة لدخول السوق والمنافسة ومصالح المستهلكين، فان هذه
الممارسات ال تعالج من جانب سلطات النقل الجوي التنظيمية فقط، 
بل قد تنظم أيضا في بعض الحاالت بواسطة كيانات حكومية 

 .مسؤولة عن المنافسة أو حماية المستهلكين

 تحالفات شركات الطيران

، أي االتحادات الطوعية بين شركات تحالفات شركات الطيرانان 
 هي ظاهرة جديدة نسبيا عاونية تجاريةالطيران بموجب ترتيبات ت

 . وتتطور بسرعة في صناعة شركات الطيران

قد يحتوي تحالف شركات الطيران على عناصر متنوعة مثل 
المشاركة في الرموز والمجال الجوي المغلق والتعاون في التسويق 
والتسعير ومراقبة قوائم الجرد وبرامج المسافر المتواتر وتنسيق 

 وتقاسم المكاتب وتجهيزات المطارات والمشاريع اعداد الجداول
 .  المشتركة وحقوق االمتياز

ومما يذكر أن تحالفات شركات الطيران، وخصوصا 
التحالفات عبر الوطنية، جاءت كنتيجة الستجابة الناقلين الجويين 

مثل القيود الثنائية على الدخول الى (للقيود التنظيمية المتوقعة 
والحاجة الى خفض التكاليف من ) لسيطرةاألسواق والملكية وا

تتميز بتزايد  خالل اقتصاديات النطاق والحجم الكبيرين والبيئة التي
وتنظر الكثير من شركات الطيران الى . المنافسة وانتشار العولمة

 .هذه التحالفات كأداة فعالة لتعظيم االيرادات وزيادة الحركة

ن التقليدية بين تختلف التحالفات الحديثة عن أوجه التعاو
في أن األخيرة تنطوي ) مثل النقل المشترك(شركات الطيران 

أو /عادة على اتفاق بين شركات الطيران حول التعريفات و
المشاركة في السعة والتكاليف وااليرادات، التي تغطي عادة طرقا 
جوية تسيطر عليها الشركتان وتوفر حافزا قليال للمنافسة أو 

م التحالفات الحديثة عادة حول أوجه التآزر الكفاءة، بينما تقو
 .الممكنة والتوافق بين هياكل الطريق والخدمات

قد تكون التحالفات اما داخلية أو اقليمية أو عابرة للقارات أو 
ويمكن أن تكون من أي حجم وألي غرض أو هدف محدد . عالمية

ى وبينما تتعلق اتفاقات عديدة بالتعاون عل. وألي فترة من الزمن
، فان )مثل تقاسم الرموز في بعض الطرق الجوية(نطاق محدود 

عدد التحالفات االستراتيجية واسعة النطاق كان في ازدياد في 
وكان األمر األكثر مالحظة هو ظهور تجمعات . السنوات األخيرة

 المتنافسة، وهي مجموعات من التحالفات الضخمةعديدة من 
جم التي تغطي عملياتها شركات الطيران الكبيرة ومتوسطة الح

مناطق جغرافية واسعة، ولديها، شبكات عالمية مختلطة واسعة 
 : وفيما يلي أمثلة ثالثة لهذه التحالفات العالمية.ذات امتداد كبير

 الخطـوط  ١٩٩٧ أسسـته عـام   "Star Alliance"تحالف  •
الجوية الكندية ولوفتهـانزا وشـبكة الخطـوط الجويـة          

ــة والخطــ) ســاس(االســكندينافية  ــة الدولي وط الجوي
 ٢٠٠٣وبنهايـة عـام     . وشركة طيران يونايتد   التايلندية

.  شــركة طيـــران١٥هــذا التحــالف يضــم  كــان(
(www.star-alliance.com).( 

 شركة طيران ١٩٩٨ أسسته في عام (One World)تحالف  •
أمريكان والخطوط الجوية البريطانية وشركة طيران كاثي    

، كان يضم عشرة    ٢٠٠٣م  وبنهاية عا  (.باسيفيك وكانتاس 
 ). (www.onewordalliance.com)شركات

http://www.star-alliance.com
http://www.onewordalliance.com
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، شركة طيران ٢٠٠٠عام في  أسسته "Sky Team"تحالف  •
ايرومكسيكو والخطوط الجوية الفرنسية وشركة طيـران       

، كان ٢٠٠٣وبنهاية عام    (.دلتا والخطوط الجوية الكورية   
 ).(www.skyteam.com). يضم ست شركات

مجموعة من التحالفـات يمكـن أن       غير أن الشراكة في كل      
ومثال ذلـك مجموعـة التحـالف المسـمى         . تكون غير مستقرة  

“Wings”         الذي يقوده شركة الخطوط الجوية الملكية الهولنديـة ،
وشركة طيران نورث ويسـت، وكـان مـن أول التحالفــات            

وتعرض هذا التحالف منـذ ذلـك       . ١٩٨٩ االستراتيجية في عام  
 في أعضائه وكان آخرها أن الخطوط       الوقت للعديد من التغيرات   

الجوية الملكية الهولندية، العضو المؤسس، دخلت في اتفاق دمـج      
 مع الخطوط الجوية الفرنسية، وهـي عضـو         ٢٠٠٣في أكتوبر   

 ."Sky Team"مؤسس لتحالف 

وبالرغم من أن معظم التحالفات تركزت حول خدمات 
اعة الشحن الركاب، فقد تشكلت بعض التحالفات بالتركيز على صن

ونمت كذلك في أوروبا وأمريكا الشمالية تحالفات متعددة . الجوي
وعالوة على ذلك، ظهرت على المسرح المتشعب بالفعل . الوسائط

بعض الشراكات بين أعضاء في تحالفات مختلفة، وكانت في العادة 
 .شراكات ثنائية

كان تأثير التحالفات العالمية على صناعة شركات الطيران 
فقد أدت القوة التسويقية للتحالفات العالمية، باالضافة . ا كبيراتأثير

الى اآلثار التي ترتبت على المنافسة، بما في ذلك سيطرتها على 
بعض النقاط الرئيسية، الى ظهور شواغل لدى شركات الطيران 
الصغيرة ومتوسطة الحجم بخصوص قدرتها على البقاء مما دفع 

معين من السوق أو التنافس هذه الشركات الى تطوير قطاع 
وانتقلت . كشركات منخفضة التكاليف تعمل من نقطة الى نقطة

 الصغيرة أيضا الى تشكيل تحالفات اقليمية الطيرانبعض شركات 
على (مع الناقلين الجويين المجاورين لها ذوي االتجاهات المتماثلة 

، وأن تدخل في اتفاقات حقوق )Carib Skyسبيل المثال تحالف 
انظر المناقشة تحت حقوق ( كبرى طيرانمتياز مع شركات اال

 ).االمتياز في شركات الطيران

اجتذبت تحالفات شركات الطيران انتبـاه كبيـر مـن قبـل            
السلطات التنظيمية بسبب تأثيرها المحتمـل علـى حـق دخـول       

وقامت بعض الهيئـات    . األسواق والمنافسة ومصالح المستهلكين   

ليمية باجراء بحث دقيق لبعض التحالفـات       التنظيمية الوطنية واالق  
الرئيسية المقترحة، وفي بعض الحاالت، اتخذت تدابير تنظيميـة         
لتحسين النواحي المحتملة المضادة للمنافسة في هـذه الترتيبـات          

مثل اشتراط التنازل عن عدد معين من خانات االقالع والهبـوط      (
ـ            ى في المطارات لتسهيل دخول شركات الطيـران األخـرى ال

وتختلف المعاملة التنظيمية لتحالفات شركات الطيران بين ). السوق
الدول وهي في معظمها مؤقتة بدال من أن تكون نظامية، وغالبا ما 

 .تمليها االعتبارات السياسية الجوية العامة للدول المعنية

 تقاسم الرموز بين شركات الطيران

لفات وكان ان أسلوب تقاسم الرموز، الذي ظهر قبل نمو التحا
عنصرا رئيسيا في معظم التحالفات، يرتبط ارتباطا وثيقا بموضوع 

 .التحالفات

يتخذ أسلوب تقاسم الرموز عدة أشكال، وهذا التقاسم يعنى و
أن يسمح ناقل جوى لناقل آخر باستخدام رمز شركته لتشغيل 

.  شركتيهمايرحلة، أو أن ناقلين اثنين يتقاسمان نفس الرحلة برمز
 شكل اتفاق بين ناقل كبير وناقل فرعى ي ذلك مثال فوقد يكون

 شكل ترتيبات بين ناقلين اثنين، أو ثالثة أو يأصغر، وقد يكون ف
 بعض األحيان لتشغيل رحلة دولية بالتعاون فيما بينهم، أو يأكثر ف

 .نفس الرمزباستعمال لتشغيل خط مواصلة 

مثل األشكال األخرى للمشروعات التعاونية بين شركات 
الطيران، اعتمد الكثير من الناقلين الدوليين أسلوب تقاسم الرموز 

ومن منظور الناقلين . لكي تتكيف مع بيئة تتزايد حدة المنافسة فيها
 :التالية حوافز على تقاسم الرموزالرئيسية ، تعد األسباب الجويين

ـ      • ـ ياحتالل موقع أفضل على شاشة نظم الحجز اآلل  ي، ف
 ة لهـا   مباشـر  كخدمة  الرحالت  فيها عاملت يالحاالت الت 

 .النقل المشتركخدمة أولوية أعلى من أولوية 

تشكيل نـوع مـن     في سياق بيئة من المنافسة المتزايدة،        •
ية مع الناقلين اآلخرين، وذلك للمحافظـة       عاونالروابط الت 

 . السوق وحمايته وتحسينهيعلى مركزهم ف

 ال تطيـر فيهـا      يتحسين التواجد على الطرق الجوية الت      •
 .الشركة، وذلك بأداة تسويقية غير مكلفة

http://www.skyteam.com
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خدمة مشتركة قابلـة     تشغيلناقلين من   اثنين من ال  تمكين   •
 ال تسمح فيها أحجام الحركة      ي الحاالت الت  ي ف لالستمرار

 . رحالت لحسابه الخاصابأن يشغل كل ناقل منهم

 .الحصول على حركة وافدة من الناقلين الفرعيين •

 تحسـين   بعض الحـاالت،  في   حالة تنافس، أو     يالبقاء ف  •
ـ       يالمركز التنافس   ي بالحصول على حركة من الشركاء ف
 .تقاسم الرموز

التمتع بحق دخول مزيد من األسواق وتوجيه رحالت الى          •
السـعة  أحكام   المتناول حتى اآلن بسبب      ي لم تكن ف   نقاط

 . الجوية الثنائيةدمات اتفاقات الخيالمنصوص عليها ف

التأثيرات على شركات الطيران ومن الناحية العملية، تختلف 
ففي بعض الحاالت، يمكن لشركات . اعتمادا على وضعها الخاص

الطيران األطراف في تحالف أعرض، أن تستفيد بشكل واضح من 
تقاسم الرموز عندما يحقق هذا األسلوب حركة اضافية وايرادات 

وفي حاالت أخرى، ضمن سياق تحالف عبر وطني، . اضافية
اسم الرموز أن يعود بالفائدة فقط على ناقلين يمكن لترتيب تق

آخرين أو بلدان أخرى اذا كانت الخدمات تُشغل حصرا من جانب 
الطرف اآلخر، وقد ينطوي ذلك على آثار بالنسبة للعمالة 

 .وااليرادات على الطرف األول

وبالنسبة للمطارات والركاب على حد السواء، فان تقاسم 
مفيدا بصفة تلقائية في كل حالة، الرموز في حد ذاته لن يكون 

بالرغم من أنه قد يكون قيما، عندما تكون الظروف جيدة، لمشغلي 
مثال، حين ينتج عنها المزيد من (المطارات وجمهور المسافرين 

الرحالت األكثر تكرارا الى المطار ومنه، وينتج عنها كذلك 
 ).خيارات أكثر أمام المسافرين

شركات الطيران مزايا للبلدان وقد يترتب على تقاسم رموز 
النامية ألنه يمكن أن يوفر الخدمة على طرق قليلة الحركة بتكاليف 

وهكذا، . منخفضة واستعمال حقوق غير مستغلة حتى ذلك الوقت
يمكن أن يشكل أداة لتسهيل مشاركة شركات الطيران من البلدان 

بت غير أن هذا األسلوب لم يث. النامية في النقل الجوي الدولي
وقد يتغير هذا األمر مع النظر الى المنافع المحتملة . أقدامه بعد

لهذا الشكل من التعاون كوسيلة للتكيف مع البيئة التنافسية المتغيرة 
وتمكين شركات الطيران من البلدان النامية من االشتراك بشكل 

 .أكثر اقتصادا وفاعلية في النقل الجوي الدولي

تحالفات، أدى تقاسم الرموز الى وكما كان الحال بالنسبة لل
نشوء عدد من الشواغل التنظيمية ألنه ينظر اليه كوسيلة لزيادة 

وقد جرت . امكانيات الدخول الى السوق بصورة غير مباشرة
العادة عموما في الوقت الحالي الى معالجة تقاسم الرموز في 
عمليات التفاوض الثنائية وأنه يلزم توافر حقوق نقل من أجل 

وفي بعض . وافقة على الخدمات التي تتم بتقاسم الرموزالم
الحاالت، قد يلزم أيضا اضافة أحكام محددة في االتفاقات الثنائية 
للخدمات التي تتم بتقاسم الرموز، خاصة عندما ينطوي األمر على 

وبخالف صلة هذا األسلوب بحقوق النقل، ال . وجود بلد ثالث
ظيمية على نحو مستمر، بل يخضع تقاسم الرموز للمعالجة التن

يحظى بمعالجة ذات طابع خاص موجهة لالعتبارات السياسية 
 .الجوية واالقتصادية أو اعتبارات المنافسة العامة

عزز فهو اما ي بطريقتين، على المنافسة تقاسم الرموز يؤثر
 هايخفض أنه وأ اضافية أو أفضل، دماتلمنافسة من خالل تقديم خا

هكذا، فان امكانية و.  السوقي الموجودة فمن خالل تركيز القوى
 ي أي للمنافسة فةانب المثبطو للمنافسة والجةانب المحفزوالج

على أساس  بعنايةدراسة الحتاج الى تعملية تقاسم رموز مقترحة 
 .كل حالة على حدة

قد يثير تقاسم الرموز التباسات تتعلق بمسؤولية الناقلين 
هامان يثيرهما تقاسم الرموز وهناك سؤاالن قانونيان . الجويين

من هو الناقل الجوى المسؤول بموجب نظام وارسو؟ ومن : هما
 تتعلق ي المسائل التيهو الناقل الجوى المسؤول أمام الراكب ف

 الحالة األولى يبدو أن تقاسم يبالعالقة بين المنتفع والمستهلك؟ ف
  على رحلة مواصلة، ال يحتاج بالضرورةيالرموز، عندما ينطو

 النقل على ي الحال فيالى تشبيهه بعمليات النقل المتتالية مثلما ه
خطوط متعددة ، لكن المسؤولية القانونية القطعية يمكن تحديدها 
بموجب عقد النقل المبرم بين الراكب والناقل المتعاقد، وذلك حسب 

 تقاسم يوحيثما ال ينطو. مصلحة الراكب أو المدعين بحقوقه
، فان هناك اعتبارات قانونية  نقل متتاليةالرموز على عمليات 

 القضايا يوفيما يتعلق بالمسؤولية ف. أخرى تخص حق التعويض
 ي تتعلق بالمنتفع، سوف تنطبق القواعد واألعراف المعهودة فيالت

 أن الناقل المشغل للرحلة هو يصناعة شركات الطيران، أ
يجب  تقاسم الرموز يلشركاء ففان ا ،لوعلى أي حا. المسؤول

عطوا  وأن يية المسؤولمسائلأن يتفقوا على قبل تقديم الخدمات 
حتى تصبح هذه جزءا من شروط النقل  الجمهور اشعارا الى
 .وأحكامه
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: أما عواقب تقاسم الرموز على المستهلك فانها تثير سؤالين
هل يشكل تقاسم الرموز ممارسة خادعة؟ وهل يشكل ممارسة 

 يموما أن تكون المعلومات التمفيدة للمستهلك؟ ان المطلوب ع
 أو المحتمل معلومات ي عن السفر الفعلمسافرينتعطى لجمهور ال

 حال من يدقيقة وكاملة وغير مثيرة للبس وغير مضللة بأ
وفي هذا الخصوص، توصي االيكاو بأن المعلومات . األحوال

المقدمة للمستهلكين ينبغي أن تتضمن أسماء الرحالت، والمشغلين، 
ت الوسيطة، وتغييرات الطائرة، وشركات الطيران والتوقفا

وبالرغم من أن شركات الطيران تتحمل المسؤولية . والمطارات
الرئيسية التخاذ االجراءات، فان الجهات األخرى في سلسلة 
المعلومات، مثل شركات السفر، ونظم الحجز اآللي والمطارات، 

تزويد وكحد أدني، يوصى أيضا ب. ينبغي اشراكها هي األخرى
 :الركاب بالمعلومات الضرورية بالوسائل التالية

 . عند الحجز، وان أمكن كتابةياهشف •

) حسب االمكـان  (أو  /ها و ذاتعلى تذكرة السفر     تحريريا •
 تعطى مع التـذكرة، أو      يعلى وثيقة شرح خط السفر الت     

 وثيقة تحل محل التذكرة مثل ورقة تأكيد الحجز،         يعلى أ 
 يجب االتصال   ي الت اتلجهاعن  على أن تشمل معلومات     

 مشاكل، وبيانا واضحا يحـدد شـركة   ي حدوث أ  عندبها  
 . حالة وقوع ضرر أو حادثيالطيران المسؤولة ف

 الخـدمات األرضـية   ييا مرة أخرى بمعرفة مـوظف  هشف •
 . جميع مراحل الرحلةيالتابعين لشركة الطيران، وذلك ف

ض ويمكن لتقاسم الرموز أن ينطوي على آثار بالنسبة لبع
فقد أثار هذا األسلوب . الجوانب األخرى في تنظيم النقل الجوي

على سبيل المثال، القلق لدى بعض الحكومات حول سالمة 
المعايير التي تطبقها شركات الطيران األجنبية التي عقدت 

ويتعلق شاغل آخر . شركاتها الوطنية ترتيبات لتقاسم الرموز
يد أمني قد يكون قائما ضد بالتأثيرات األمنية للنقل المحتمل لتهد

شركة معينة ويمتد الى شركتها أو شركائها في ترتيبات تقاسم 
الرموز، وكذلك أي اجراءات أمنية اضافية تفرضها السلطات 

ولذلك، فمن الضروري ايجاد خطوط واضحة للمساءلة . المختصة
والمسؤولية لألطراف المشتركين في ترتيبات تقاسم الرموز ألن 

نية والتشغيلية قد تختلف اختالفا شديدا بين شركة األنظمة الف
 .طيران وأخرى مشتركة في اتفاق تقاسم الرموز

وتوجد معلومات وتحليالت أكثر تفصيال لتقاسم الرموز في 
اآلثار المترتبة على تقاسم الرموز  بعنوان Cir 269الكتاب الدوري 

 .بين شركات الطيران

 متياز لشركات الطيرانالحقوق ا

 االمتياز لشركات الطيران هي ترتيب تجاري ينطوي على حقوق
قيام ناقل مانح بمنح االمتياز أو حق استعمال مختلف عناصر 

) مثل رمز تمييز الرحلة، والزي الرسمي ورموز التسويق(هويته 
الى ناقل حائز لالمتياز لتسويق أو توريد منتجات الخدمة الجوية 

والضوابط الرامية الى لألخير، وعادة ما يخضع ذلك للقواعد 
 .الحفاظ على النوعية التي ينشدها مانح االمتياز

الذي يكون في (وبموجب اتفاق االمتياز، يقوم حائز االمتياز 
بدفع رسم وعائدات نظير استخدام ) العادة شركة طيران صغيرة

الذي يكون في العادة شركة (العالمة المسجلة لمانح االمتياز 
ن الخدمات المرتبطة بهذه العالمة وغيرها م) طيران كبيرة

مثل الزي وغيره من رموز التسويق، ونظم الحجز (المسجلة 
اآللي، وبرامج المسافر المتكرر، والمبيعات والتسويق، واجراءات 

، وذلك بقصد أن يشعر الركاب كما لو كانوا )الخ.. خدمة العمالء
از وبالرغم من أن حائز االمتي. يسافرون على الشركة الكبيرة

يستعير الواجهة العامة لمانح االمتياز، فهو عادة ما يحتفظ 
باستقالله في تسيير عملياته وادارة ايراداته، وربما استمر، في 

 .بعض األحيان، في استعمال اسمه هو لتقديم خدماته

بدأ أسلوب منح االمتياز لشركات الطيران في الواليات 
عادة شركة كبرى وهو يتضمن . المتحدة في أوائل الثمانينيات

وعدد من شركات الطيران االقليمية الصغيرة، وتكون هذه األخيرة 
كشركات فرعية للشركة الكبرى وتعمل باستخدام العالمة التجارية 

 Atlantic Coast  ،United، و Air Wisconsinمثل شركات (لها 

Expressو ،Comair و  Sky West  كامتداد لشركة طيران
Delta طيران؛ وشركة Mesaو ، Air Midwest كشركة US 

Airways Express وفي أوروبا، ظهرت تجربة منح ). وغيرها
االمتياز ألول مرة داخل المملكة المتحدة بقيادة شركة الطيران 
البريطانية ثم استخدمها مؤخرا العديد من كبار الناقلين األوروبيين 

تها هذه مثل شركة الطيران الفرنسية، ولوفتهانزا وأيبريا، ونقل
مثل اتفاق االمتياز بين (الشركات اآلن الى أفريقيا والشرق األوسط 
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 في Comairشركة الطيران البريطانية وثالث شركات أفريقية هي 
 Zambian Air Services الكينية، وRegional Airجنوب أفريقيا، و

 ).في زامبيا

غير أنه ينبغي مالحظة أن هناك فرقا بين نوع عمليات 
 التي كانت قائمة في الواليات المتحدة منذ عدة سنوات، االمتياز

ومثال . واتفاقات االمتياز الحديثة التي طورها الناقلون األوروبيون
ذلك، أنه توجد رابطة مالية في الغالب بين الناقل األمريكي مانح 

حيث يحتفظ الناقل الرئيسي باستثمارات (االمتياز وشركاته الفرعية 
وفي الواليات .  وليس الحال كذلك في أوروبا).في أسهم األخيرة

المتحدة أيضا، توجد عادة رابطة وثيقة بين الناقلين الشركاء، 
ويكون للشركة الكبرى درجة أكبر من السيطرة والنفوذ على 
الشركات الفرعية، وينطوي االتفاق أيضا على وجود تنسيق أوثق 

رضية وغير في مجاالت التسويق، وتبادل الطائرات، والخدمة األ
وفي أوروبا، ال توجد هذه العناصر بنفس الدرجة، وال تكون . ذلك

الحركة الفرعية الهدف األول لهذا االتفاق كما هي في الواليات 
ولذلك، من زاوية أسلوب االمتياز، تتبع الترتيبات . المتحدة

 .األوروبية بشكل أكبر مفهوم االمتياز المشروح أعاله

ت االمتياز انتشارا واسعا في الوقت وبينما لم تنتشر ترتيبا
، فقد شاع استعماله على )باستثناء أمريكا الشمالية وأوروبا(الراهن 

 .نحو متزايد مع استمرار انتشار تحرير النقل الجوي

والميزة الرئيسية لحقوق االمتياز تتمثل في أنها تسمح للناقلين 
يرة الشركاء بدمج جوانب قوة كل منها، أي أن الشركات الصغ

يمكنها أن تدمج عملياتها منخفضة التكلفة مع العالمة التجارية 
القوية ونظام التوزيع القوي لشركة كبرى، بينما يمكن للشركة 
الكبرى أن تمد عالمتها التجارية دون تشغيل خدماتها الجوية 

 .بالفعل على تلك الطرق الجوية

 :ليومن منظور مانح االمتياز، يمكن أن تتضمن الفوائد ما ي

تعزيز شهر العالمة التجارية والحركة الفرعية من الناقل         •
 .الحائز لالمتياز

 .زيادة الدخل من الرسوم والعائدات •

توسيع شبكتها، بحد أدنى من المخـاطرة الماليـة، الـى            •
الطرق االقليمية األقل كثافة التي لم تتمكن من خدمتها بما          

 .يحقق ربحا، أو الى أسواق غابت عنها

األفضل لخانات االقالع والهبوط في المطارات      االستخدام   •
عندما ينتقل  (المزدحمة لخدمة الطرق الجوية األكثر ربحا       

الطيران على الطرق األقل ازدحاما الى الناقلين الحائزين        
 .)لالمتياز

 :ومن منظور حائز االمتياز، تشمل الفوائد ما يلي

من زيادة االعتراف بالعالمة التجارية، والحركة الفرعية        •
 .الناقل مانح االمتياز

الوصول الى نظم توزيع المنتجـات وبرنـامج المسـافر        •
 .المتكرر لدى الشركة الكبرى

 .االستعانة بالمهارات واالستفادة من التدريب •

 .تعزيز الخدمات والسمعة •

. غير أنه يمكن أن تنشأ بعض المخاطر في ترتيبات االمتياز
 التجارية بعض الضرر اذا فمانح االمتياز، مثال، ربما لحق بعالمته

مثل وقوع حادث، أو (حدثت مشاكل في خدمات الحائز لالمتياز 
واذا كان مانح االمتياز يعتمد على حائز ). تدني مستوى الخدمة

االمتياز في خدمة بعض األسواق، فربما تعرض لحدوث فجوة في 
أما بالنسبة للناقل حائز . شبكته اذا أنهى حائز االمتياز الشراكة

متياز، فان هذا االتفاق قد يؤدي الى فقدان الهوية، ويزيد من اال
التكاليف أو الضغط للحفاظ على المعايير المحددة من جانب مانح 

 .االمتياز

ولما كان منح االمتياز، من خالل اعطاء الحق في استعمال 
العالمة التجارية وتسهيالت التسويق، يسمح أساسا لشركة الطيران 

جهة العامة لشركة أخرى، فقد يثير العديد من بأن تستعير الوا
المشاكل مثل تقاسم الرموز الذي تشترك فيه أكثر من شركة أيضا، 
ومثال ذلك، من زاوية الجوانب الفنية والتشغيلية، قد تنشأ أسئلة 
عن توزيع حقوق ومسؤوليات األطراف بخصوص الخدمات التي 

 أن تستعمل أي عالمة نداء يجب(تشغل بموجب هذه الترتيبات 
ألغراض الحركة الجوية مثال؟ ومن هو الطرف الذي سيتم 
التشغيل وفقا لحقوقه في الطريق والتشغيل والنقل؟ ومن هو 
الطرف الذي سيستخدم خانات االقالع والهبوط الخاصة به؟ ومن 

 )المسؤول عن تسجيل التعريفات واعالن مواعيد الرحالت؟
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تنشأ مشاكل في ومن منظور تنظيمي اقتصادي، يمكن أن 
التأثيرات ) ب(حقوق دخول السوق، ) أ: (ثالثة مجاالت رئيسية

 .الحاجة الى حماية المستهلك) ج(على المنافسة، و 

ومن غير المحتمل أن يؤدي منح االمتياز الى مشاكل تنظيمية 
مثل الناقلين (رئيسية حين يتعلق األمر فقط بناقلين من نفس البلد 

مثل االتحاد (و من نفس السوق المشترك أ) في الواليات المتحدة
ألن الخدمات المعنية في معظمها خدمات داخلية ) األوروبي

). خاصة في بيئة محررة تماما(وتخضع لنفس األساس التنظيمي 
غير أنه عندما ينطوي منح االمتياز على خدمات دولية، وخاصة 
على ناقلين من بلدان مختلفة، فقد أحدث بعض المشكالت 

 .مية، أو حتى نزاعاتالتنظي

وفي مجال حقوق دخول األسواق مثال، قد تنشأ مشكلة عندما 
تقوم الشركة حائزة االمتياز بتشغيل خدمة على طرق جوية كانت 
تتمتع فيها بحقوق طريق أو حقوق نقل متأصلة، ولكنها تستخدم 
طائراتها وتعرض خدمتها باستعمال العالمة التجارية لمانح 

 يتمتع بنفس حقوق الطريق أو حقوق النقل الذي ال(االمتياز 
مثل جنوب (وهناك بعض الدول ). المتأصلة على نفس الطرق

التي هي أكثر مرونة في السماح لناقليها المحليين بتشغيل ) أفريقيا
هذه الخدمات باستعمال اسم مانح االمتياز األجنبي على الطرق 

خرى تتطلب غير أن بعض الدول األ. الجوية الداخلية والدولية
امتالك مانح االمتياز وحائزه للحقوق الضرورية بموجب االتفاقات 

وقد تثار بعض األسئلة فيما يتعلق بتعيين . الثنائية ذات الصلة
الناقلين، مثل هل يمكن لحائز االمتياز أن يستعمل تعيين مانح 
االمتياز؟ واذا كان األمر كذلك، كيف يمكن لحائز االمتياز األجنبي 

 بمعايير الملكية والسيطرة المعمول بها في بلد مانح أن يفي
االمتياز؟ أو هل يمكن لحائز االمتياز أن يعمل بموجب تعيينه هو 

 مع عرض خدماته باستعمال العالمة التجارية لمانح االمتياز؟

وفيما يتعلق بالتأثيرات على المنافسة، فبالرغم من أن العديد 
 من خالل منح حقوق االمتياز من الطرق الجوية التي يتم تشغيلها

تميل الى الصغر لدرجة ال تؤدي الى المنافسة بين عدة ناقلين، فقد 
تثور أسئلة تحت ظروف معينة حول ما اذا كانت متطلبات قانون 
المنافسة المطبق يتم احترامها ألن طبيعة هذا الترتيب، الذي 
ينطوي على درجة عالية من التعاون بين شركتين مستقلتين، 

صوصا عندما يقوم الناقل مانح االمتياز بتنسيق جداول الرحالت خ
واألسعار مع شركات الطيران حائزة االمتياز على طرق جوية 

 .تغطي أسواقا رئيسية

وفي مجال حماية المستهلكين، ولما كانت ترتيبات منح االمتيـاز،          
مثل تقاسم الرموز، تنطوي على قيام مشغل جوي باستخدام العالمة 

أو الرمز الخاص بشركة طيران أخرى، فقـد تتـرك          /ية و التجار
كأن يجد الركاب أنفسـهم     (بالمثل تأثيرات خادعة على المسافرين      

ولـذلك، توجـد    ). يحجزون على ناقل ويسافرون على ناقل آخر      
وفي هذا الخصوص،   . حاجة تنظيمية الى معالجة مسألة االفصاح     

الجـراءات  يمكن أن تطبق على ترتيبات حقوق االمتياز نفـس ا         
وينبغي أيضا معالجـة    . التنظيمية التي تنطبق على تقاسم الرموز     

الشواغل التنظيمية حول خطوط المسؤولية الواضحة بين الشركاء        
فيما يتعلق بمسائل السالمة واألمن والمسؤولية وكـذلك المسـائل          

مثل التعويض في حالة رفض االركـاب، وضـياع         (االقتصادية  
 ).الخ... الحقائب
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 كاب الجويونرلا

 يتلا بتكاراتالا ىلا ضافةالاب ،وليدلا ويجلا فرسلل ائلهلا مونلا نا
 سواقألا يف وصاصخو تعريفات،لاو دماتخلا لاجم يف تثدح
 يمظنت ىلع ائمينقلا ىدل التاجم ةدع يف غلاوش أشنأ حررة،ملا
 يتلا ستهلكينملا الحصمب واغلشلا هذه ىدحا علقتتو .ويجلا قلنلا
 اكبرلا قوحق" اهنم دةيدع رومأ طيغتو ايد،زتم تمامهاب تظح
 .مستهلكينلاو ويينجلا اقليننلا نيب عاقديةتلا عالقةلاو :ويجلا

 قوقح يف يجابيالا طورتلا صلفلا اذه نم ولألا سمقلا قشاني
 اقشنيو .اهب رتبطةملا سائلملا نم كلذ ريغو اهب عترفملا كابرلا
 ريثت وأ يةبلس راتوطت لكشت تاعضووم اليانتلا سمانقلا
 ويين،جلا ناقلينلاو كابرلا وريظنم نم يءشلا ضعب ضطرابالا
 ،نضبطينملا ريغ وأ شاغبينملا كابرلا وعاتضوم تحديدلاب ملشتو
 .مةيلس ئقاثو لونمحي ال ينذلا ركابلاو

 لركابا قوقح

 عملتسي ها،يلع قفتم يةمسر يةلود ريفاعت دجوت ال هنأ نم رغملاب
 نم كابرلا حقاتتسم ىلا شارةالل اكبرلا قوقح " لحطصم ةماع
 يرانطلا اتكرش بناج نم عمالألا نع عويضتلا وأ نم مايةحلا
 يف درت تيلاو تماماتهم،هال كسةاعم نوكت يتلا طاراتملا وأ/و
 زاماتتلا وأ/و يرانطلا كةرشل قلنلا دقع يف وأ كوميةحلا نظيماتتلا
 نم يرثكل يةمحم قوقحلا هذه لثم تناك دقو .ىرخأ ورةشنم
 صلفلا اضيأ رظان( سوراو اقيةفتا يف مثلةألا دحأ ملتيو .نواتسلا
 وادث،حلا ةلاح يف ويينجلا اقليننلا وليةؤسم مكحت يتلا )٢-٣
 .تأخيراتلاو متعةألا دانقفو

 زترحأ ولي،دلا ويجلا قلنلا ظيمنتل ستمرملا حريرتلا عمو
 سيلو وصاصخو ،رأكب يةمهأ كابرلا قوقح سينحتو يةامح
 ابعةتلا يرانطلا كاترشل لنسبةابو .ئيسيةرلا سواقألا يف يا،رصح

 لجةاعم ناف يها،لاو ئيسيةرلا سواقألا يف لمعت يتلا اميةنلا ولدلل
 .جودولا يف تمرارهاسال جلألا لةيوط قباوع اهل سألةملا هذه

 دةيدج اقوسأ حتف ىلع حريرتلا يةلمع يف ركيزتلا نم رغملبا
 ىلع يرانطلا اتكرش يزكرت ناف ستهلكين،ملا ياجاتتحا يةبلتل

 حيانألا ضعب يف يابلس رثأ نافسيةتلا وقسلا ىوقو كاليفتلا طوغض
 اتكرش مهادقت يتلا دمةخلا يةعون نكت ملو .ستهلكينملا لحاصم ىلع
 تدأو .ستهلكينملا عاتقوت عم االتحلا عيمج يف اشيةمتم يرانطلا
 ضاءفلا حامدزا لمث( طاراتملا ضعب يف ساسيةألا ياكلهلا وديةدحم
 يف كلذ ىدأو .وقفملا قمافت ىلا )كابرلا ةمدخ كالتشمو ويجلا
 وأ/و يرانطلا اتكرش كولس ىلع كابرلا طخس ىلا البغلا
 رخأت تالاح يف عاملتلا ءوس لثم دمة،خلا لاجم يف طاراتملا
 تاحةملا علوماتملا يةافك مدع يفو ائها،غلا وأ ويةجلا حالترلا
 .نتفعينملل

 ددع رقأ ستهلكين،ملا اتمدخ يف تصورملا بوطهلل تجابةواس
 لةثمأ نمو .سائلملا هذه ضعب اولنتت يميةظنت بيرادت ولدلا نم ريبك
 ةلاح يف سافرينملا يضوعت نظيمتلا لاجم يف اصخلا هتمامالا تاذ
 مواعيدلاب لتزمملا داءألا صاءاتحاو دخين،تلا رظحو ابهم،كرا مدع
 ضعب زمتلأو .عوقينملا كابرلا ىلا مدقت يتلا تتسهياللاو
 حةاتا هانيب نم رومأ لةمجب يامقلا يرانطلا اتكرش اضيأ كوماتحلا
 اءغلا سةايس نع علوماتملا احةتاو مهور،جلا ملعل عريفاتتلا عيمج
 .ضللةملا عايةدلا نع متناعالاو ،حالترلا

 اضيأ رةيثك انريط اتكرش ذتختا ،ناعةصلا وىتسم ىوعل
) ونياناق مزلم ريغ يتاذ يمظنت أي( وعيةطلا زاماتتلا ةرادبم
 ستهلكينملا ماتدخل نسبةلاب اليبهاسأو ساتهاايس ينسحت وأ ضيحوتل
 ضفرو ذاكر،تلا نمث تردادساو عريفات،تلا صرف لمث( عنيةملا
 متعة،ألا اولةنمو غائها،لاو حالترلا خيراتأتو ركاب،الا
 كلذو ،)كابرلل اصةخلا تاحتياجالاو كاوي،شلل ستجابةالاو
 .نظيميةتلا دابيرتلا جنبتلو مهورجلا وطغضل البغلا يف ستجابةالل
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 وليدلا ويجلا قلنلا ادحتا نم لك ماق المي،علا ستوىملا ىلوع
 عاقدتلا طورش دادعاب عضاء،ألا يرانطلا كاترشو )تااأي(
 يتلا عاقديةتلا روطشلا عضو يذلا رارقلا وهو ،)٧٢٤ رارقال(
 ياتاألا يف عضاءألا يرانطلا كاترشل وليةدلا حالترلا ىلع بقطنت
 في( قلنلا طورش دادعاب اضيأ تاايأ متاقو .مزلم رارق ةغيص يف
 يتلا امةعلا روطشلا نيب توافقال يققحت دفبه )١٧٢٤ وصيةتلا
 ريغ .ويينجلا اقليننلا ددةعتم تالحر يف كابرلا تضاهاقمب فراسي
 اتكرش مزلت الو "ارساتمالم فضلأ" ىلع زكرت وصيةتلا هذه نأ
 الو لفة،تخم طورش عضو ةيرح اهل نوكت ثيحب عضاء،ألا يرانطلا
 يتلا طوطخلا ىلع الو حليةملا حالترلا ىلع وصيةتلا كلت بقطنت
 مدتتعا ،كلذ ىلا الضافةابو .عضاءألا ريغ نم اقلوننلا لهاغشي
 يف ستهلكينملا ىلا مدقت يتلا دماتخلل ميالاع رااطا ياتاألا

 يرانطلا اتكرش ادشرا ىلا طارالا كلذ دفهيو ،٢٠٠٠ وييون
 .وعيةطلا زاماتهاتلا اددعا ىدل عضاءألا

 يةعون نسحت يققحت نكمي نظيمية،تلا ياسةسلا ورظنم ومن
 ستجابةالا لمشت لفةتخم جياتهنم لالخ نم كابرلا اتمدخ
 كل نأ ريغ .وعيةطلا لتزاماتالا وأ/و نظيميةتلا تدابيرلاو نافسية،تلا
 .نةيعم اغلوشو ئلاسم ريثي دق جهن

 عضخي سااسأ ريااجت طااشن ويجلا قلنلا برتعت يتلا ولدلا ان
 قل،ألا ىلع دئيابمو نافسةملا ىلع مدتعت نأ ىلا ليمت وق،سلا ىوقل
 تدابيرلاب رورةضلا دنع لةمكم ويجلا اقلنلل وعيةطلا دابيرتلا ىلع
 .نظيميةتلا

 لةيسو لضفأ وه وقسلا يف سافالتن نأ هجنلا اذه دويؤم قدتيع
 قيقحبت" تصلةملا جاالتملا يف ةصاخ ،ستهلكينملا عاتقوت بيةلتل
 اءنثأ خدماتلاو ،قاعدملا يعزوت اطمنأ لثم ،"الملا بلاقم يمةقلا
 اتكرش دمقتو .لكترونيةالا جارةتلا ماتدخو ،وجباتلاو يران،طلا
 ،وقسلا يف لبطلا ىلع كمحلا ىلع تهاردق ساسأ ىلع يرانطلا
 تفيدسيو. ارعسأ نم اهل امب دمةخلا وياتتسم نم ددةعتم وعاتمجم
 اقلنلا يبلي مل اذاو ختلفة،ملا نتجاتملا ئلادب فراوت نم ستهلكونملا
 ةماع بغينيو .فسةانم انريط اتكرش ىلا نتقالالا نهمكمي ،عاتهمقوت
 نم ستهلكونملا اهب موقي يتلا مقارنةلاب سوقتلا يةلمع ززعت نأ
 ىلا هاسفن وقسلا صلوتت ثيحب دمةخلا لاجم يف فسةالمنا
 .لضفأ ءادأ

 نافسةملا اهيف نمضت ال يتلا االتحلا ضعب كانه كلذ عوم
 نأ ستهلكينملل نكمي يذلا دمةخلا وىتسم نم دنىألا دحلا ضرورةلاب
 يذلا دحلا وه كلذو ،شرةابم ريغ وأ شرةابم رةوصب اما ،قعوهوتي
 هجوب قولةملا هذه حصتو .يوج لقان أي واهتسم نع لزني الأ بجي
 ستنيرملا ختيارالاب يامقلا ستهلكونملا طيعتسي ال مانيح صاخ
 فراوت مدعل جةيتن همرفس يباتترت يططخت ىدل يرانطلا كاترشل
 ركابلاو عوقينملا ملةاعم لثم(ناصر علا ضعبو .مهل علوماتملا
 نيب ةسفناملل وكةرتم لةأسم نوكت ال دق )اصةخلا حتياجاتالا يوذ
 فيعض ستهلكينملل فاوضيتلا وقفملا نأ امك .يرانطلا اتكرش
 ةصاخ ارساتممو قديةاعت طاورش لوابقي نأ هميلع نأل ايةغلل
 عوافدي نأ يهملعو يرانطلا اتكرش رهارقت جاريةتلا عمالألاب
 .فعللاب حلةرلا ءدب لبق دمةخلا ءاقل كامللاب

 ذتختا ،فسيةالتنا ستجابةالل صوىقلا حدودلاب اهنم رافاتاع
 زيزعتو كاب،رلا قوقح زيزعتل يمياظنت اءارجا ولدلا ضعب
 رسيو وحضوب علوماتملا نم زيدملا فيروتو عاقدية،تلا وثوقيةملا
 كلت راوحتتو .وضوعاتملا نم عةساو فةئاط لوح ستهلكينملل
 ىدل جاريةتلا عمالألاب اصةخلا مارساتملا نم وضوعاتملا
 فر،سلا روجأ افروتو ،وزمالر يف ةكشارملا لثم(يران طلا اتكرش
 فضور قل،نلا طورش لمث( عاقداتتلا ىلا ،)ذاكرتلا نمث درو
 فقودة،ملا متعةألاو مسؤولية،لاب اصةخلا حكامألاو ركاب،الا
 لمث( شغيليتلا داءألا اءشفا ىلا )كابرلل اصةخلا حتياجاتالاو
 ).كاوىشلا يف ريعسلا بتلاو مواعيدلاب لتزامالا وىتسم

 يف ماومع كوميحلا دخلتلل ئيسيةرلا قيداتعالت نم نأ يرغ
 فرعت يتلا نظيميةتلا جراءاتالا نأ يف ستهلكينملا لحاصم رومأ
 صرانع نم سيااسأ راصنع ليزت دق ةقيض دودح يف دمةخلا يةعون
 دعت يتلا االتحلا يف دمةخلا التاجم قاطن نم دحي امم نافسة،ملا
 واعدقلا ضرفت ام الباغو .نيسحتلا ئلاسو لضفأ اهيف نافسةملا
 ىلع رثؤي امب يران،طلا اتكرش ىلع فيةاضا ليفاكت اضيأ نظيميةتلا
 نيب فاضلةملا ىلعو سعيرتلا ىلعو يرانطلا كاترشل نافسيةتلا درةقلا
 دق الهاخدا ردجمب نظيميةتلا واعدقلا ناف ،كلذ نع الضفو .نتجاتملا
 يف امل اقفو ةعرسلا هجو ىلع يلهادعت وأ اهنع راجعتلا بعصي
 ىلا ديتؤ نأ نكمي رصنع يمظنت ولةاحم ناو ر،يغت نم ضعولا
 .ىرخأ صرانع ملشتل نظيميةتلا واعدقلل متدادالاو نتشارالا رطخ
 .نظيمتلل جةيتن ريةادا ليفاكت لطاتسلا بدكتت دق امك
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 نأ نكمي نظيمي،تلا نهجلاب تعلقةملا حتملةملا شكالتملا نبجلت
 نم وعيةطلا لتزاماتالا ىلع رماأل ئداب يف عتمادالا ولدلا ارتخت
، )بقطني كلذ ناك اذا دمةخلا يمدقت اتهجو(يران طلا اتكرش بناج
 يرانطلا عةانص ذبحت امك .نظيميتلا هجنلل لةمكم دعت زاماتتلا يهو
 لضفأ "وأ دمةخلل افدهأ عضو لالخ نم وعيطلا لتزامالا جهن
 دىارف يرانطلا اتكرش فقاوت دق يتلا هدافألا يهو "مارساتملا
 .ضهارعت يتلا دمةخلا عيةونل اقفو هيلع ينبت اسسأك ذهاختت نأ ىلع
 اذاو ها،يلع صولحلا كنميو دةئاس وعيةطلا لتزاماتالا تناك اذاو
 نظيميةتلا جراءاتالا ةماع ةفصب برتعت ال خا،سار تابعةملا ماظن ناك
 روريةضلا مورألا نم لتزاماتالا يهاطغت وعاتضوم صخي اميف
 .ةلحالا كلت في

 هتمامالا وياتتسم عونت ىدأ ملية،علا مارسةملا يةحان من
 روهظ ىلا سائلملا كلتل ستجابةالاو مستهلكينلاب تعلقةملا مسائللاب
 اثلةمتم اصدقمو افدهأ اهل قاليمألا وأ ولدلا نم ديدعلا يف مظن
 نظيمتلا ةهج نم ضاياتهاتقم لفتتخا ناو كابرلا وققحب لصتت
 اذهل حتملةملا واقبعلا نمو .عاقديةتلا حيالنواو يتلذاا تنظيملاو
 اقليننلا نأ ر في النقل الجوي الدولي،هظت يتلا ظمنلا نم ليطخلا
 لمشت يتلا بكاتشلا صةاخو ع،سوأ اتكبش هميدل ينذلا ويينجلا
 ددةعتم اقديةعتو يميةظنت لباتطتم جهوااوي نأ نكمي سية،يئر اقاوسأ
 هل ضتتعر ملتحم باستلا ىلا يدؤي امم انا،يحأ نازعةتمو لب
 .واءسلا ىلع ستهلكونملا هل عرضتيو يرانطلا اتكرش

 نم لعجي دق ستهلكينملا لحاصم يةامح ماظن تتفت نأ اكم
 جةردب تصاالتالا ىلع مواظبةلاو ستمرملا اخليدلا دريبتلا يقبطت
 ظمنلا ىلع رثؤي دقو يران،طلا كاترشل نسبةلاب فةلكت رثكأ ئمةالم
 فةاضا يران،طلا اعةنصب اصةخلا تسقةملا وأ ةركشتملا معاييرلاو
 .حالترلا يف شاركةملل طرافألا ددعتم ظامنلا ىلع يرهاثأت ىلا
 راطاتتشا صخي اميف ياسيةقلا روطشلا يدحوت ناف لتالي،ابو
 شعاراتالاو وليةدلا سؤوليةملا مظن بناج ىلا قل،نلا/عاقدتلا
 ءداألا يف رايثك عداسي نأ هنأش نم تذاكر،لاب اصةخلا طلوبةملا
 .ركاتشلا تعددملا قلنلل لسسلا

 رةوصب نظيميتلا هجنلا قبط اذا خرى،ألا واقبعلا نمض نوم
 رطخ يف قوعولا مالتحا وعية،طلا لتزاماتالا ماظن نم الدب ايدةزتم
 نم وعةمجم أو( ةلود بناج نم )يميةلقا أو( يةنطو نيناوق يقبطت
 تاجراءالا نأ نم لرغمابو .قليميةالا دهاودح جراخ )ولدلا
 نشأ،ملا دلب ساسأ ىلع وليدلا ستوىملا ىلع قبطت ائمةقلا نظيميةتلا
 قصدملا وأ نشأملا نع ظرنلا ضغب قهابطت نأ يف ولةدلا بغرت دقف

 كلت يقبطت قاطن دمت نأ وأ طنيون،ولا اقلوننلا لهاغشي يتلا حالترلل
 طتهمشنأ نودؤي ينذلا جانبألا اقليننلا ىلع كلذ نم رثكأ جراءاتالا
 اقليننلا نأ ولةدلا برتتعا اذا ةصاخ ولة،دلا يملقا يف ةيراجتلا
 ىلع ك،لذك الحلا نوكي دقو .صاصهاتخا نبواجتي نأ نهمكمي جانبألا
 ىلع سافرينملا ابكرا مدع عداوق ولةدلا تقبط اذا ثال،ملا ليبس
 امب ثة،لاث لود ليماقأ ىلاو نم ةكرش يأ لهاغشت يتلا حالترلا عيمج
 .الثةثلا ولدلل ابعينتلا اقلوننلا لهاغشي يتلا تحالرلا كلت كلذ يف

 دقع يمظنت يف  ترغبأن لةودل اضيأ مكنملا نم نوكي دوق
 لكترونيةالا جارةتلا روطت نأل ،امهربا ناكم نع ظرنلا ضغب قلنلا
 يذلا كانملا ررقت نأ )اكمهاحوم( ةلود يأ ىلع عبصلا نم لعجي
 طنيةولا وانينقلا يقبطت أن ىلا ارظن هنأ ريغ .فعللاب قدعلا هيف مربأ
 اقليننلا ىلع زاماتتلا ضرفي نأ هنأش نم اسعولا طاقنلا كلذ ىلع
 ثة،لاث لود ضيارأ ىلع مربت يتلا قودعلا ىلع رثؤي نأ وأ جانبألا
 ريثي نأو ملةتحم ونيةناق كوكش يف سببتلا هنأش نم اضيأ كلذ ناف
 .عنيةملا ولدلا ضعب راضتعا

 اددعا كلذ يف امب جال،ملا اذه في مهم اطشنب وايكالا تمقا
 قل،نلا طورش كلذ يف امب جاالتملا هذه لثم يف اديةشرا داوم
 ضفرو عريفة،تلا نع فصاحالاو متعة،ألاو عريفات،تلا انمضو
 نع ادرةصلا لوكسلا نةودم اضيأ ملشتو .موزرلا اسمقتو ركاب،الا
 يةامح نباوج يلآلا جزحلا مظن غيلشتو يمظنت نأشب يكاوالا
 هذه ىلع ثورعلا كنميو .ليآلا جزحلا مظن قايس يف ورهلجما
 نظيمتلا نأشب اديةشرا ادومو سةايس :واننعب ثيقةولا يف رشاداتالا
 .(Doc 9587) وليدلا ويجلا قلنلل قتصاديالا

 اعدةسمل ويجلا قلنلا تخدميسمل اديةشرا داوم اضيأ دتعأو
 كابرلا غالبا ىلا فدهت يتلا اتتيبكلا رشن يعجشت وأ رشن يف ولدلا
 ابعرلا رفقملا رظان( تزاماتهملاو وقهمقحب ضائعبلا حنياشو ويينجلا
 فاقيةتال اسعتلا لحقملا صني ،كلذ ىلا الضافةابو ).ليلدلا اذهب
 كابرلا يالتهست نأشب صياتوتو سيةايق عداوق ىلع اغوكيش
 لالخ رورملا نم ويجلا قلنلا تخدميسمل ماحسلل صممةملا
 .صعوبةلاو أخيرتلا نم دق لقأب طاراتملا

 يكاوالا مرتؤم يف اضيأ هالعأ عرفةملا سائلملا جتلوع دوق
 ذيلاو ،٢٠٠٣ سرام يف دقع يذلا ويجلا قلنلل المي الخامسعلا
 بناج نم حتململا جراءالا لوح اليةتلا ستنتاجاتالا ىلا لصوت
 :ولدلا
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 ىلا ينكهلستملا لحاصم ونؤشل لجتهااعم يف ولدلا اجتحت )أ
 ستهلكينملا الحصمب تعلقةملا ناصرعلا ةاينعب ثحبت نأ
 اجبولا حونلا ىلع تيطغ يتلا دمةخلا ةدوج صخي اميف
 يرانطلا كاترشل اليةحلا جاريةتلا مارساتملا يف
 ينعتي يتلا عناصرلاو )الةحلا بسح دماتخلا قدميمول(
 وأ/و نظيميةتلا لتزاماتالا جهن لالخ نم ولهاانت
 .وعيةطلا

 ىلا ضافةالاب اليةتلا سائلملا مائوق ناف ،ددصلا اذه يفو
 يف لخصملا رانظ (يرانطلا كاترشل قلنلا/عاقدتلا طورش
 راجعةملل ائموقك عملتست نأ نكمي ،)مسقلا اذه دعب طارالا
 دق يتلا ستهلكينملا الحصمب تعلقةملا سائلملا نم يرثكل
 :هادصر يف ولدلا بغرت

 ىلع جورألا كلذ يف امب نخفضةملا جورألا فراوت )١
 نترنت؛الا عمواق

 تها؛ميق تردادساو ذاكرتلا دارصاو ،جزحلا عداوق )٢

 عالنات؛الا )٣

 يران؛طلا كاترشل تشغيليةلاو جاريةتلا روطشلا )٤

  سجيل؛تلا اءاترجا )٥

 غائهالاو ،تحالرلا يرخأت ويضاتعتو لجةاعم )٦
 ركاب؛الا ضفرو

 مسؤولية؛لاو متعةألا ولةانم )٧

 قتولا يف داءألا لثم ،يليشغتلا داءألا نع فصاحالا )٨
 شكاوي؛لاو حددملا

 حتياجاتالا يوذو عوقينملا كابرلا عدةاسم )٩
 .)تهمكرح لقت ينذلا شخاصألا يأ(اصة خلا

 لتزاماتالا نيب حيحصلا وازنتلا مةاقا ىلا ولدلا اجتحت )ب
 دخلتلا برتعا املك نظيمية،تلا جراءاتالاو وعيةطلا
 بجيو .دمةخلا ةدوج وىتسم سينحتل رياورض كوميحلا
 لتزاماتالا ىلع دايةبلا يفو ماومع ولدلا مدتعت نأ
 ،دماتخلا دموقمو يرانطلا اتكرش ناهابتت يتلا وعيةطلا
 ال يتلا االتحلا يف يميةظنت اءاترجا اذختا يف ركفت نأو
 .وعيةطلا لتزاماتالا اهيف يفكت

 نأ ولدلا ىلع يدة،جدلا نظيميةتلا جراءاتالا يذفنت ىدل )ج
 بيقطتو وىتحم يف روريةضلا ريغ ختالفاتالا نم للقت
 ليلقتب اصةخلا هودجلا نأش نمف .نظيميةتلا واعدقلا
 يتلا انونيةقلا كوكشلا عنمت نأ دح ىندأ ىلا ختالفاتالا
 قليمية،الا دودحلا جراخ طنيةولا وانينقلا يقبطت نم أشنت
جراءات الاو قواعدال قةاعا وأ نافسةملا قاطن يللقت نود

 .اتكرش ةدع نيب شتركملا نقللاب ةاصخلا التشغيلية

 لة الركاب المشاغبينكشم

 ال ينذلا كابرلا ىال ربينمخلا وأ شاغبينملا كابرلا رةابع ريشت
 عليماتتلا عونبتي ال وأ ائرةطلا نتم ىلع لوكسلا عداوق رمونتحي
 ىلع نضباطالاو نظاملاب سمي امم واقمطلا اءضعأ نع ردصت يتلا
 .ائرةطلا نتم

 يتلا اهنع بلغملا قائعولا ددع يدازت خيرة،ألا نواتسلا يفو
 رائمجلا نم ددةعتم اعونأ قائعولا تلمش .كابرلا ءالؤه لثمب لقعتت
 اءضعأ ىلع عتداءالا كلذ يف امب قوبة،علا وجبتست يتلا فعالألاو
 مورخلا طوااعت ينذلا كابرلا نيب مشاجراتلاو ركابلاو واقمطلا
 ريغ تعاطيلاو نسيجلا عتداءالاو حرشتلا وأ طفالألاب تحرشلاو
 دخينتلا نع وقفتلا ضفرو ائرةطلا نتم ىلع خدراتملل انونيقلا
 ائرةطلا عداقم يبرخت وأ بهنو حوليةكلا شروباتملا اطيعتو
 لكترونيةالا جهزةألل هب صرحملا ريغ ستخدامالاو ابينةكلا اثثأو
 وأ نضبطملا ريغ سلوكلاو ائرةطلا نتم ىلع المةسلا اتدعم ميردتو
 ةكرش ىلع قائعولا هذه نأشب قاريرتلا صرتقت الو .غبشلا ريثم
 حلةرلا عون وأ فةاسم وأ دماتخلا نم ةئف وأ ليمع وأ دلب وأ انريط
 فعالألا هذه لثم ددهت نأ نكمي انايحأ و .صوصخلا هجو ىلع
 ىلع اهيف متحت يتلا االتحلا ضعب اكنهو .ائرةطلا مةالس جرائملاو
 كابرلا زالنال رةرقم ريغ فقوت يةلمع يرجي نأ ائرةطلا دئاق
 يف بتبست يتلا قائعولا يه كلتو .سالمةلاب لقعتت بابسأل شاغبينملا
 .وليدلا لققلا يدازت

 كوماتحلا جهاوت دةيدج ياتدحت اضيأ قائعولا هذه ديازت ثلموي
 هذه لثم ثدحت مادنع وصاصخو واء،سلا دح ىلع ويينجلا ناقلينلاو
 كاترشو لطاتسلا جهاوت ام لبااغو .يةلود تالحر نتم ىلع قائعولا
 ابركلا عم عاملتلا نأشب ةيمظينتو ونيةناق ائلسمب يرانطلا
 عنيةملا طنيةولا نينهااوق يف جواتفلا ضعب دوجو ببسب شاغبينملا
 .وليدلا يرانطلا نمأل ائمةقلا تفاقياتالا يفو
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 قلنلا/اقدعتلل يرانطلا اتكرش طورش
 "قلنلا طورش" نيعتو .فرسلا ئقاثو يف بينةملا شروطلاو شتراطاتالا "عاقدتلا طورش" ينعت ،ويينجلا اقليننلا يفاترعت واننعب ٣-٤صلفلا يف هفصو درو امك
 قلنلا طورش برعتو .تعريفةلاب ةصاخ قةبطم عداوق تبارهاعاب روطشلا هذه دعوتو ه،ب موقي يذلا قلنلا صخي اميف ويجلا اقلنلا هاعضي يتلا طروشلاو شتراطاتالا
 ويجلا لقانلا بين" قلللن اعقد" ،عرسلا بناج ىلا ،قيودلاو زاياملا كلشتو .ؤداةملا ويجلا قلنلا مةدخب رتبطةملا ديدةعلا قيودلاو زاياملا نع عاقدتلا طورش اذكو
 .منتفعلاو

 نأشب ٧٢٤ رارقلا )ياتااال( وليدلا ويجلا قلنلا ادحتا دعأ ،اقليننلا ددةعتم تالحر يف كابرلا تضاهاقمب فراسي يتلا روطشلا نيب نسجامالا حقيقتلو
 اصةخلا يودقلا شعاراتالا طيغتو .وليةدلا حالترلا ىلع هابيقظتب عضاءألا يرانطلا اتكرش مزلي يذلا كابرلا رفس اكرذتب اصةخلا عاقدتلا وطرشو شعاراتالا
 ضعب عاقدتلا طورش منضتت مانيب ،طنيةولا قتضياتملا ضعبو نتفعينملا سومربو ضرائبلاب اصةخلا معلوماتلاو عدقاملا ددع نع ائدزلا حجزلاو مسؤوليةلاب
 نأشب ١٧٢٤ مقر وصيةتلا اضيأ ياتاالا دتعأو .طنيةولا تطلباتملا ضعب كذلكو حكامألا تلك ىلا شارةالا لالخ نم هاتاذ تذكرةلاب اصةخلا حكامألا ضمنتتو وادملا
 :اليةتلا ناصرعلا نم وصيةتلا هذه نم ٢٠٠٠ ماع ةخسن كونتتو .ضائهاعأل يارياتخا برتعي يذلا (متعةألاو اكبرلل) امةعلا قلنلا طورش

 روطشلا كلت يف حددةملا عبيراتتلا ءارو عنىملا -١
 طبيقتلا الجم -٢

 نظيميةتلا واعدقلا ىلع روطشلا ويةلوأو ائدسلا قانونلاو موزرلا يف مشاركةلاو ارضعلا ستئجارالا لياتمعو امةعلا تالاجملا
 ذاكرتلا -٣

 اقلنلا واننعو مساو سائمقلا تخدامساو ابعتتو ريان،سلا رةتفو امة،علا حكامألا
 فرائضلاو رسوملاو ضرائبلاو فرسلا روجأ -٤

 التهامعو فرائضلاو سوموالر ضرائبلاو رسفلا روجأ
 جزحلا ياتلمع -٥

 ستقبليملا جزحلا اءوالغ ،جزحلا يدكأت ادةعاو ،قاعدملا زيعوتو ،خصيةشلا بياناتلاو ،ذاكرتلا زجحل صوىقلا مواعيدلاو ،جزحلا ضياتتقم
 ركابالاو متعةألا يلجست -٦
 قلنلا يف قحلا ييدقتو قلنلا ضفر -٧

 ةصاخلا مساعدةلاو قلنلا ضفر يف قحلا
 متعةألا -٨

 سجلة،ملا متعةألاو فتيش،تلا قحو قل،نلا ضفر يف حقلاو ،متعةألا نمض قبولةملا ريغ موادلاو ائدة،زلا متعةألاو متعة،ألا لقنل جانيةملا سهيالتتلا
 حيواناتلاو سجلة،ملا متعةألا ليمستو عمجو سجلة،ملا ريغ متعةألاو

  التحلرا غاءلاو أخيرتلا لياتمعو داولجلا -٩
 خلا..أخيرتلا التاحو ريقطلا ييرغتو لغاءالاو داولجلا
 لتذكرةا منث ستردادا -١٠

 عملة،لاو  االسترداد،ضفر يف حقلاو فقودة،ملا ذاكرتلا نع تعويضلاو ية،عوط رةوبص لتذكرةا منث ية، واستردادربج رةوبص لتذكرةا منث تردادسا
 ذكرةتلا نمث در بجي نم ىلع

  ائرةطلا نتم ىلع لوكسلا -١١
 لكترونيةالا جهزةألا ،ةماع يةفلخ

  ضافيةالا خدماتلاب اصةخلا رتيباتتلا -١٢
 داريةالا سميةرلا واحينلا -١٣

 مارك،جلا يهرجت يذلا فتيشتلا ،وخلا عتقالالا اليفكتو رامات،غلا نع اكبرلا ؤوليةسمو خول،دلا حةاتا نع متناعال وا،فرسلا ئقاثو ة،ماع يةفلخ
 منيألا فحصلاو

  تتابعونملا اقلوننلا -١٤
 لفتلا نع يةولسؤملا -١٥
 ونيةناق وياعد فعرلو لباتطاملا ديمقتل قصىألا منيزلا دحلا -١٦

 عاويدلا عفرل صوىقلا مواعيدلاو طالبملا يمدقت ارعشا
 خرىألا روطشلا -١٧
 فسيرتلا -١٨
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 هايلع قباعي مةيرج لكشي اميف ئيسيةرلا واغلشلا ىدحا مثلتوت

 ونكتس اهنأ طنيةولا دودحلا ربع ائراتطلا ةكرح نيعتو .انونقلا
 ببسبو .لفةتخم صاصاتتخال عةبات ظيماتنتو نينواقل عةضاخ
 ءادأ يف قصيرتلا وأ علفلا برتعي ال دق يمات،نظتلاو وانينقلا عونت
 يف مةيرج ،ختصاصاتالا دحأ يف مةيرج دعي يذلا علفلا
 .رخآ صاصتخا

 تطبه ةلود يف مهيف بهتشم ئمارج كبيترم ضاةاقم متت دمانوع
 وأ مالهعفأ تناك اذا ام لوح لاؤس راثي امبر .بيةنجأ رةئاط اهيف
 نكلو بوطهلا ةلود يف طقف يسل مةيرج دعي علفلا ءادأ يف قصيرتلا
 وأ علفلا اهيف كبترا يتلا ولةدلا يفو ائرةطلا يلجست ةلود يف اضيأ
 مةئاق عضو روريضلا نمف ،لتاليابو .علفلا ءادأ يف قصيرتلا
 يعمجل اركتشم ماساق لثمت اهنأ ىلع هايلا رظني جرائملاب دةحوم
 ائمرلجا اجردا يف ةمهم ائمةقلا هذه نوكت فوسو .عنيةملا ولدلا
 حمست تيلاو ولةدلل طنيةولا تنظيماتلاو وانينقلا يف لةصلا تاذ
 .قوباتعلا بيقطتو مقاضاةلاب

 اكنهو .ختصاصاتالاب لقعتت ىرخأ سيةيئر لةأسم اكنوه
 وندب شاغبينملا كابرلا حارس قالطا اهيف تمحتي رةيثك تالاح
 اهيف طبهت يتلا ولةدلا صاصتخا مدع بسبب ضاءقلا ىلا يمهمدقت
 ةلود ادع اميف ةلود يأل سيل حلية،ملا وانينقلا ظمعمل قافوو .ئرةالطا
 كبترت يتلا رائمجلا نأش يف صاصتخا يأ ةداع ائرةطلا يلجست
 نةيعم لفاتاخم تثناءساب ولة،دلا كلت ضيارأ جراخ ائرةطلا نتم ىلع
 ختطافالا لثم عتادملا وليدلا انونقلا وأ وليةدلا عاهداتملا لهامشت
 .هائنرلا ذأخو تخريبلاو

 تعلقةملا وليةدلا عاهداتملا تتبثأ مانيب ولي،دلا انونقلل قافوو
 تخريبلاوطائرات ال فخط فحةاكم يف لةاعف ةادأ اهنأ يرانطلا نمأب
 الا ئرات،الطا دض شروعملا ريغ دخلتلا عالفأل شابهةملا شكالألاو
 خالفاتملا اعونأ عم عاملتلل صايصخ ممصت مل عاهداتملا هذه نأ
 ليبس ىلعف .شاغبونملا كابرلا كبهاتري يتلا رةوطخ قلألا ىخرألا
 كبترت يتلا خرىألا فعالألا ضعبو رائمجلا فاقيةتال اقفو ثال،ملا
 يف يوكوط يف موقعةلاو ،(Doc 8364) ائرةطلا نتم ىلع
 ةطحم اوزجتي امب خالفينملا جازتحا يمكن ال ،١٤/٩/١٩٦٣
 ناف سجيل،تلا ةلود ىلا ةائرطلا ةدوع تقو لولحبو ولى،ألا قوفولا
 تقو ذنم والحر دق نونوكي فوس هود،شلا ىلا ضافةالاب خالفينملا
 بنجت يف ضعولا اذه خالفينملا نم ثيركلا غلتسا دقو .ليوط
 .حاكمةملا

 ىلع زكري مهم طشانب يكاوالا تماق سائل،ملا هذه الجةعلم
 هااجردال دةدحم ائمرجب مةئاق عضو يهو الأ ة،يسيئر التاجم ثةالث
 رائم،جلا هذه ملشيل ختصاصالا قاطن سيعوتو ،طنيولا انونقلا يف
 ةربخ ىلا تناداساو. رائمجلا هذه عم عاملتلل الئمةملا لياتآلا جادياو
 سااسأ اولنتت يتلا ولدلل رشاداتالا ضعب يكاوالا تدعأ ول،دلا
 .شاغبينملا ركابلاب تعلقةملا انونيةقلا وانبجلا

 رائمجلا مةئاق يكاوالا تدعأ مة،يرج لكشي ام لةأسم عالجةمول
 ىلع قاضاةملل اسسأك خدمتسي رائمجلل ركتشم مساق يرفوت لجأ نم
 .طنيولا ستوىملا

 سيعوتب ولدلا ضعب تماق ختصاص،الا ألةسمل لنسبةاوب
 يتلا رائمجلا ملشيل اهب اصخلا حليملا عيشرتلا يف صاصهاتخا
 .ليمهااقأ يف كلذ دعب بطهتس يتلا بيةنجأ راتئاط نتم ىلع بكترت
 صن ذجومن يكاوالا تدعأ اشئة،نلا مارسةملا هذه ىلا تناداساو
 كلذو رائمجلا هذه ملشيل طنيولا ختصاصالا عسوي صاصيتخا
 حليةملا ةينطولا نينهااوق يف ولدلا بناج نم حتململا ستعمالالل
 .هالعأ اهيلا شارملا ختصاصالا ةوجف طيغيل

 نم ءزج يه يتلا صيصاختالا نصلاو رائمجلا مةئاق دروت
 Cir وريدلا تابكلا يف يكاوالا نم معدلاو قترحملا شريعتلا ذجومن

 كلةشمل انونيةقلا وانبجلا نأشب رشاديةالا وادملا: واننعب 288
 .خربينملا/شاغبينملا كابرلا

 ذهاختت نأ نكمي يتلا تنظيميةلاو انونيةقلا دابيرتلا نيب نوم
 نيناوق مادتعا كانه بين،اغشملا كابرلا لةكشم الجةعمل ولدلا
 .بيقهاطتو اليةحلا وليةدلا تفاقياتالا سيرفتو ئية،انث فاقاتتاو ية،نطو
 وأ يةلمع بيرادت يف ظرنلا وأ اذختا اضيأ نكمي ،كلذ ىلا الضافةابو
 خرىألا طرافألاو يرانطلا اتكرش انبج نم ىرخأ ئيةاقو
 تاركش روطت وأ عضت نأ نكمي ثال،ملا ليبس ىعلف .عنيةملا
 كابرلا لةكشم الجةعمل صايصخ مةمصم امجربو ساتايس يرانطلا
 اذه يف اجهاردا اجبولا ئيسيةرلا جاالتملا ملشتو .شاغبينملا
 :يلي ام ددصلا

 كلذ ويوينط .ركابلاب اصةخلا تشغيللاو دارةالا اءاترجا •
ـ  باكر عم عاملتلا يةلمع ىلع ـ و يـران، الط اتكرش  دق
 لثم ا،هعم عاملتلا وأ ئعاقو عنمل ابيردتو اءاترجا منضتي
 كـاب، رلا وماتلعم اساتيسو ركاب،الا ضفر اءاترجا
 نازعاتملا لح ىلع تدريبلاو كحول،لاو دخينتلا اساتيسو
 كاب؛رلا ةمدخ ظفيومو ضيفين،ملل
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 يددحت ىلع كلذ طوينيو .ويجلا رلسفا رةبخو ةئيب ينسحت •
 ثلم ضابهم،غاو كابرلا رةاثا يف ببستت دق تيلا واملعلا
ـ  مدعو ائراتطلا خرأتو ائدزلا جزحلا  علومـات ملا فراوت
 كاب؛رلل

ـ عأ نأ كابرلا كردي نأ غيبني .كابرلا اكردا دةايز •  الم
ـ نع جتني دقو انونقلا دض يه ائرةطلا نتم ىلع غبشلا  اه
 يددحت غيبني ناك مابرو قبال،تسم ركابالا ضفر وأ ناتادا
ـ ا كنميو .قلنلا كامحأو طورش لاجم يف اسةسيلا  خدامتس
 فرسلا قاتاطب ىلا ضافاتالاو لصقاتملا لثم ئيةاعد داوم
 .اضيأ رضغلا اذهل

 دادعال يكاوالا رجاخو لخاد ودهجب يامقلا مت دد،صلا اذه يفو
 لقعتت ئيةاقو بيرادت ىلع ويتحت ىرخأ ادومو اديةشرا طوطخ
 نمأ لاجم يف دريبتلل اويكالا داوم وصاصخو شاغبين،ملا ركابلاب
 اتكرش مجارب ىلا ضافةالاب ،(ASTP 123/Airline)يران طلا
 .خرىألا عنيةملا وثائقلاو لةصلا تاذ يرانطلا

 ائقثوب زودينملا كابرلا
 مةيلسغير  رفس

 ويينجلا باكرلاب تعلقةملا خرىألا لبيةسلا طوراتتلا دحأ مثليت
 ولوناحي ينذلا مةيلس ريغ رفس ائقثوب زودينملا كابرلا لةكشم يف
 وانينقلل لفةاخم رةوزم اءاتعدا جبومب ىرخأ ىلا ةلود نم جرةهلا
 والتاحم حتبصأ مانينات،ثلا صفتنم ذنمو .ةلود يأل طنيةولا
 صاديةتقا وأ سيةايس بابسأل ءاوس ،هذ هىرخأ ىلا ةلود نم جرةهلا
 ءابعأ عضو امم ع،ساو قاطن ىلع ميةلاع رةهاظ ،ةيماعتجا وأ
 .واءسلا دح ىلع يينولجا ناقلينلاو ولدلا ىلع رةيبك يةصادتقا

 اميةرجا صرانع تراكشاب خيرةألا عوامألا يف شكلةملا قمتافت
 ينذلا ءالؤه وءجلو انونية،قلا ريغ ركةحلا هذه لثم يمظنت يف
 اءاترجا نم هربتلل رائقطلا نم ديدعلا ىلا جرةهلا ولوناحي
 تملشتو .ارونهاتخي يتلا دقصملا دول يف قامةالا لةاطا وأ جرةهلا
 ستخدامالا أو( فةيزم رفس ئقاثو خدامتسا ىلع رائقطلا ذهه لثم
 فرسلا ئقاثو ميردتو ،)الينتحم لبق نم يةراس رفس ائقثول دليسيتلا
 صولولا دنع جوءللا بلطل لحيلا ىلا لجوءلاو حلةرلا اءنثأ
 .قصدملا ىلا

 لقن تخدامسال يلةسوك ليمةسلا ريغ فرسلا ئقاثو خدامتسا ان
 ابلس رثؤت ميةلاع لةكشم ابةثمب برتعي صدقملا دلب ىلا يدؤي يوج
 رادصم دهاودح تناك اذا امع ظرنلا ضغب ول،دلل امعلا منألا ىلع
 .ركةحلا نم وعنلا اذهل داصقم وأ روبع ةطقن وأ

 يتلا شريعيةتلا وادملا ىلع يديةلقت ةفصب مدتعت ولدلا تنكا
 ثائقولا همركاب ىدل نأ نامض اتوليؤسم لقنلا ليغشم ىلا لكوت
 وأ ماتارغ نع ءاوس سؤولياتملا ددحتو فرسلل زمةاللا ناسبةملا
 .دخوللاب مهل سرحملا ريغ شخاصألل وليدلا قلنلل دعارك باتوقع
 ،ولدلا عم تعاونلاب ولية،دلا يرانطلا تشركا نم ثيركلا طرضاو
 ىلع تعرفلاو دليسيةالت ثائقولا نع شفكلل كثفةملا رامجبلا يذفنت ىلا
 قبضلاو يمةسل ريغ ائقثوب جرةهلا ضغرب فريناسم باكر يأ
 .هميلع

 بتكرةملا وسائللاو انونيةقلا ريغ ركةحلا مجح يدازت نأ غير
 ىلع جهودلاو عالةفلا دابيرتلا نم ديزم ىلا ايدأ ستخدمةملا ديثةحلا
 سائلملا الجةعمو فرسلا ئقاثو يروزت افحةكمل وليدلا ستوىملا
 ينذلا شخاصألا يأ ،خولدلاب مهل سرحملا ريغ شخاصألاب ةتعلقملا
 .يمهالقا لهموخد ولةدلا اتطلس ضفرت

ي هذا الصدد، يتمثل الشاغل الرئيسي لمجتمع الطيران وف
المدني في استخدام وثائق السفر غير السليمة بما يتعارض مع 

 )راءاتجنظم الدخول وانهاء اال( من اتفاقية شيكاغو ١٣المادة 
، "غير مسرح بدخوله"أو " لهخوكمسرح بد"من حالة المسافر بدال 

 .وهي مسألة من اختصاص الهجرة

 وناعت دوجو مدع يهو لققلا ضعب تببس ىرخأ لةكشم اكنوه
 مهل سموحملا ريغ شخاصألا تلمستو ترسل يتلا ولدلا نيب صالتاو
ـ أ نع تالاح كانه ثال،ملا ليبس ىلعف .دخوللاب ـ تي اصخش  ررك
ـ ب تفاقالا مدع ببسب ولدلا نيب تهمادعاو الهمسرا ـ و نأش  همعض
ـ و ".عـدين بكم" وأ "دخوللاب مهل حرسم رغي" خاصشأك ـ ظ دق  تل
 عاتازن ببسب ،ابيعسأو لب م،ايأ ةدمل رضألا ىلع جزةتحم راتئاط
 سموحملا ريغ شخاصألاب بطتري اميف ولياتهاؤسم لوح اراتاالد نيب
 .دخوللاب مهل

 ةمدخ رداوم نم لةئاه ةيمك وعبتست دودحلا قبةارم كلاشم ان
 .طاراتملا يف راقبةملا اتطلس كلذ في امب دني،ملا يرانطلا معتجم
لتدابير التي تتخذ تستغرق في الغالب وقتا طويال من نوعية خدمة فا

 نمف ،كلذ ىلع وةالعو. انهاء االجراءات لجهور المسافرين
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 متي ذينلاو لودخلاب مهل سرحملا ريغ شخاصألا نأ عروفملا
 .حلةرلا نمأ ىلع كلاشم بونبسي مبتهغر دض يلهمحرت

 دقف .مسائللاو شاكلملا هذه الجةعمل وليةدلا هودجلا يكاوالا دوتق
 )سهيالتتال( اسعتلا قحلملا يف يةنعم صياتوتو سيةايق عداوق تدعأ
 ياسيةقلا واعدقلا صنتو .فقةارم اديةشرا ادومو اغو،كيش فاقيةتال
 جراءاتالا ىلع حقللما نم الثثلا صلفلا يف اردةالو توصياتلاو
 دنع يرانطلا كاترشو ولدلا بناج نم اعهابتا اجبولا امةعلا
 نم دفهلا مثلتيو .دخوللاب مهل سرحملا ريغ كابرلا عم عاملتلا
 لضفأ وناعت ىلع شجيعتلا يف رشاديةالا موادلاو ياسيةقلا عدالقوا
 تأثرة،ملا ولدلا نيب ماوفي حكومة،لاو ناعةصلا نيب لضفأ صالتاو

 نمض ،لالخ نم ها،يدل دودحلا قبةارم يززعت يف ولدلا دةساعمو
 خدامتسا ثال،ملا ليبس ىلع كلذ يف ابم( ئيةاقو بيرادت ى،رخأ رومأ
 )ايلآ قروءةملا فرسلا ئقاثو لثم يثةالحد كنولوجياتلل لضفأ
 لقنالاو ولةدلا وليةؤسم وحضوب ديدحتو جرة،هلل نةسحم راءاتجاو
 مهل سرحملا ريغ شخاصألا يلحرت كلذ يف امب ولة،منالاب عنيملا
 ثائقولا ولدلا ليزت نأ اضيأ اسعتلا لحقملا ترطشيو .دخوللاب
 .وزيعتلا نم مزورةلاو دلسةملا وأ زيفةملا

 يف رشاديةالا موادلاو توصيـاتلاو ياسيةقلا واعدقلا صيلافت دروت
 (Doc 9303) نم ثالثلاو يثانلاو ولألا قسـامألاو اسـعتلا لحقملا

 .ايلآ قروءةملا فرسلا ئقاثو :عنوان ب
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 )١٠-٤(الفصل 

 المسائل المتعلقة بالمطارات

يقدم هذا الفصل المسائل المتعلقة بالمطارات التي اجتذبت 
ويناقش القسم األول . اهتمامات تنظيمية في األوقات الراهنة

الخدمات األرضية في المطارات الدولية، والتي كانت معرضة 
ى التنظيمات تاريخيا للتنظيم على المستويات الوطنية والثنائية وحت

ويبحث القسم الثاني موضوع تخصيص خانات . المتعددة األطراف
هبوط واقالع الرحالت في مطارات دولية، وهي مسألة يواجهها 
عدد متزايد من الدول حيث يتجاوز الطلب عن العرض نتيجة 

ويبحث القسم الثالث خصخصة . للنمو المطرد للنقل الجوي
 .المطارات

 الخدمات األرضية

الخدمات  لمصطلح يالرغم من عدم وجود تعريف رسمعلى 
، اال أنه يتضمن عموما الخدمات الضرورية الواجب األرضية

تقديمها الى الطائرات عند وصولها الى مطار ما وعند مغادرتها 
 .له، وال يتضمن ذلك الخدمات التي تقدمها مراقبة الحركة الجوية

وظيفة الخدمات  (Doc 9562) دليل اقتصاديات المطاراتويقسم 
تسجيل الركاب (األرضية الى الخدمات في محطات المطارات 

خدمة ( والخدمة في ساحات الطائرات )واألمتعة ومناولة البضائع
الخدمات األرضية عادة ال تتضمن و. )الطائرات والتنظيف وخالفه

صيانة واصالح الطائرات، ولكن في بعض الحاالت يمكن اعتبار 
 .من الخدمات األرضيةجزءا طة أعمال الصيانة البسي

يمكن لشركة طيران أو أكثر، أو متعهد أو أكثر، أو المطار 
ذاته تقديم الخدمات األرضية في المطارات أو أن تشترك هذه 

 .الجهات في تقديمها

الخدمات األرضية بوصفها نشاط من عادة الدول تنظم 
 نشاطات المطارات، وتلعب الدولة هذا الدور بوصفها مستثمر

 أو عن طريق )مباشرة أو عن طريق وكاالت مستقلة(للمطارات 

االعتماد على القوانين والنظم الوطنية المتعلقة بأمور مثل 
 في حسبانه يويضع هذا النشاط التنظيم. المعامالت غير التحيزية

األحكام المتعلقة بالخدمات األرضية والواردة في االتفاقات الثنائية 
أيضا ممارسات السلطات االقليمية متعددة بشأن الخدمات الجوية و

 كلما ، مثل المفوضية األوروبية،األطراف في األمور التنظيمية
 .كان ذلك واردا

تتضمن ارشادات االيكاو للخدمات األرضية أسلوب العمل 
 التفاقية )التسهيالت( الوارد في الملحق التاسع ٦-٦الموصى به 

سلوب بأن يعطى الناقلون  هذا األيويوص. الطيران المدني الدولي
الجويون، باالتفاق مع سلطات المطارات ووفقا للقيود المعقولة التي 
قـد تفرضها هذه السلطات، حرية االختيار من ضمن عدة بدائل 
وذلك فيما يتعلق بترتيبات الخدمات األرضية، وتتضمن هذه البدائل 

وفي . القيام بأعمال الخدمات األرضية الخاصة بطائراتهم بأنفسهم
حاالت قيام المطارات بتقديم تلك الخدمات، أو حصولها على دخل 
نتيجة اعطاء امتياز تقديم هذه الخدمات الى جهات أخرى، فان 

رسوم المطارات  سياسة االيكاو بشأن:  بعنوانDoc 9082الوثيقة 
 تحتوى على ارشادات مالئمة ،ورسوم خدمات المالحة الجوية

دليل اقتصاديات  :قة بعنوان الوثية فيـارشادات اضافيو
 .(Doc 9562) المطارات

 من اتفاقات أقلية صغيرةأما من ناحية التنظيم الثنائي، فهناك 
الخدمات الجوية الثنائية المسجلة لدى االيكاو تتضمن بنودا تتعلق 

وغالبا ما تندرج هذه البنود تحت فئتين . بالخدمات األرضية
 تتكون من بنود تنص على الفئة األولى واألكبر حجما. عامتين

 يتقديم الخدمات األرضية عن طريق المعاملة بالمثل بين شركت
الطيران المعينتين من قبل دولتين أو من قبل وكاالت وطنية 

أما بنود الفئة . معتمدة لدى الدولة التي تقدم بها الخدمات األرضية
 الثانية فهي تعترف بحق شركة الطيران المعينة بأن تقوم بأعمال
الخدمات األرضية الخاصة بها لنفسها أو بأن تستخدم شركة 
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طيران أخرى أو هيئة تقدم مثل هذه الخدمات، ولكن عادة يخضع 
هذا الحق لبعض الشروط التي تضعها الدولة التي تقدم بها 

 .الخدمات األرضية

ومع ظهور االتجاه نحو التحرر في النقل الجوي الدولي، 
وات األخيرة أحكاما تحريرية تتعلق استحدثت دول كثيرة في السن

بالخدمات األرضية في اتفاقاتها الثنائية للخدمات الجوية، وفي 
الغالب، تقوم شركات متخصصة اآلن بتقديم الخدمات األرضية 

وبخالف الناقلين الجويين، ال تتقيد شركات . على أساس التعاقد
ع اآلن تقديم الخدمات األرضية بقيود الملكية الوطنية، وهي تخض

وأدى ذلك الى بعض الشواغل بأن تقديم . لعملية العولمة والتوحيد
الخدمات األرضية على أساس التعاقد سيؤدي الى أثر ضار على 
السالمة، على افتراض أن الشركات الخاصة ليس لديها خبرة 

ولمعالجة هذا الشاغل، أجرت االيكاو في . سابقة بثقافة السالمة
ب السالمة للخدمات الجوية، وأدت  دراسة عن جوان٢٠٠١عام 

الدراسة الى استعراض القواعد القياسية والتوصيات الحالية 
وتعديلها في الملحق السادس التفاقية شيكاغو والمواد االرشادية 

وكان الهدف من هذه التعديالت أن . األخرى التي تصدرها االيكاو
ت تعطي الدول اعتبارات مالئمة لجوانب السالمة في ترتيبا

الخدمات األرضية وذلك في ترخيص ومراقبة مشغلي الطائرات 
وباالضافة . ومشغلي المطارات وشركات تقديم الخدمات األرضية

الى ذلك، أعدت االيكاو أيضا تعديال لبندها النموذجي الحالي بشأن 
الخدمات األرضية ليأخذ في االعتبار مطلب االمتثال ألحكام 

 .)Doc 9587 انظر(السالمة واألمن المطبقة 

 تخصيص الخانات

 هو تعيين محدد نهارا وليال في المطار تخصيص الخاناتان 
لطائرة لتصل الى )  دقيقة٣٠ أو ١٥عادة خالل فترة زمنية مدتها (

 .أو تغادر من المطار

وهذه الخانات مهمة جدا للناقلين الجويين ليس فقط ألسباب 
الطاقم وجدولة على سبيل المثال بالنسبة للطائرة و(تشغيلية 

على سبيل المثال (ولكن أيضا ألغراض تجارية ) استخدام البوابة
فان مضاهاة مواعيد الوصول واالقالع ببعض الفترات الزمنية 
. )التي يفضلها أغلب المسافرين تزيد جاذبية هذه الخطوط الجوية

ووجود الخانات في مطار بعينه قد يكون محدودا نتيجة لبعض 

 يرج أو مباناالمختلفة مثل القيود على سعة المدالقيود الطبيعية 
محطات الركاب أو بوابات ركوب الطائرة أو تسهيالت مراقبة 

ولذلك وفي حاالت ازدحام المطارات وازدياد . الحركة الجوية
أسلوب  استخدام يلزم ،الطلب على الخانات على العرض المتاح

يل  صيغة لتخصيص خانات التشغ، أيالتشغيل تخصيص خانات
 .فيما بين مستخدميها

تخصص الخانات بصورة نمطية فيما بين شركات الطيـران         
التي تخدم المطار ذاته ويتطلب هذا مشاورات مع سلطات المطار          

ونظرا ألن تغيير الخانة في مطار ما قد يكون له تـأثير            . المعنى
كبير على الرحلة اذ أنه يتطلب ضمان خانات مناسبة في مطارات     

من الضروري عادة اجراء تنسـيق علـى نطـاق      أخرى، فيكون   
 .أوسع

تتبع عادة شركات الطيران أسلوب مؤتمر األياتا لتنسيق 
جدولة رحالت شركات الطيران، ويعقد المؤتمر مرتان في العام 

 موسم الجدولةألغراض جدولة التنسيق وتخصيص الخانات قبل 
ى أحد هذين الموسمين يمتد من أبريل ال( أربعة أشهر يبحوال

 واالشتراك في هذا .) من نوفمبر الى مارسيأكتوبر والثان
سواء ( دولة ي شركة طيران مسجلة في أيالمؤتمر مفتوح أل

وهناك عنصر هام في هذا النظام . )كانت عضو في االياتا أم ال
 الحق ، أي"حقوق الجد" أو "السوابق التاريخية"يعرف باسم 

 الخانات يي هذه الحالة ه وفباستمرار االحتفاظ بالخانات السابقة،
 يتجدول أ. المخصصة لشركة الطيران في الموسم السابق

تغييرات أو تعديالت في الجداول الزمنية التي تتطلبها رحالت أو 
 أو تبادل الخانات بين يخطوط جديدة عن طريق التعديل الطوع

كما أن العضوية العالمية في هذا . شركات الطيران المعنية
قدرة فريدة على التنسيق بين التعديالت الضرورية المؤتمر تعطيه 

في الجداول الزمنية للرحالت الجوية التي تستخدم جميع المطارت 
وعلى . المتأثرة طالما أن هناك عددا كافيا من الخانات المعروضة

 يمكن، في نظر "حقوق الجد"الرغم من ذلك فان النظام القائم على 
اعطاء خانات الى شركات بعض المراقبين، أن يؤدى الى عدم 

الطيران الجديدة والخطوط الجديدة وخاصة في المطارات شديدة 
 .االزدحام

تؤيد الدول عادة استخدام أسلوب األياتا في تنسيق الجداول 
ولكن في بعض الدول التي تشتد فيها . الزمنية وتخصيص الخانات
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مشكلة نقص سعة المطارات، وجدت السلطات التنظيمية أنه من 
ضروري استخدام بعض االجراءات االضافية للحد من استخدام ال

وفي بعض الحاالت . المطارت المزدحمة أو ترشيد هذا االستخدام
ال يسمح لشركات الطيران التي ال تخدم المطارات المزدحمة 
ببداية الرحلة أو ال يسمح ببعض أنواع الرحالت أو توضع عليها 

مة أو رحالت البضائع مثل الرحالت غير المنتظ(قيود شديدة 
وفي بعض الحاالت فان الخطوط الجوية الدولية التي منحت . )فقط

لها حقوق بموجب اتفاق جوى ثنائي تعطى لها أولوية في الحصول 
. على الخانات أعلى من األولوية المعطاة للرحالت الداخلية 

ويمكن تقليل القيود الموجودة في بعض المطارات المزدحمة حينما 
في بعض . لخانات في مطارات أخرى تخدم نفس المدينةتتاح ا

الحاالت الشديدة يمكن التفاوض فيما بين الحكومات ويتطلب ذلك 
وفي بعض . التوصل الى اتفاق لحل مشاكل تخصيص خانة محددة

الدول تطبق بعض قواعد دولية متفق عليها لتخصيص الخانات 
 تعامل خاص الدول األعضاء في االتحاد األوروبي تتبع أسلوب(

باالتحاد األوروبي وهو يعتمد أساسا على أسلوب األياتا ولكن له 
شروط معينة، وعلى سبيل المثال فان شركات الطيران الجديدة 

 في المائة من الخانات التي ٥٠تعطى لها أولوية عند تخصيص 
 ).تعرض ألول مرة

استمرت الزيادة في الخدمات الجوية خالل العقدين األخيرين، 
،  المتاحة في عدد متزايد من المطاراتالسعةجارية، متجاوزة الت

عدد متزايد منها و بل في أوروبا، أساساتلك المطارات حيث تقع 
وقد حاولت الدول والمطارات وشركات . في أقاليم أخرى أيضا

الطيران معالجة هذه المشكلة من خالل تدابير تركز على اما زيادة 
منهج ( ادارة نقص الطلب أو) منهج منظور العرض(السعة 

 ).منظور الطلب

ومن بين التدابير في جانب العرض التي يمكن أن تتغلب 
على نقص خانات المطارات أو تقلل من هذا النقص، بناء مطارات 

تحسين قدرات مراقبة ) ب(جديدة أو توسيع المطارات الحالية، 
الحركة الجوية عن طريق استخدام تكنولوجيا واجراءات جديدة، 

 .زيادة الجهود والموارد في تسهيل نقل الركاب والبضائع )ج(

استخدمت الدول السياسات والممارسات التنظيمية التالية التي 
 :تستهدف جانب الطلب من المشكلة

وضع حدود سنوية على عـدد تحركـات الطـائرات أو            •
 .الركاب

أال يتم التفاوض على حقوق جديدة أو موسـعة بالنسـبة            •
ال عندما يمكن الوفاء بها فـي المطـار         للحركة الجوية ا  

 .المعنية) المطارات(

 .التفاوض على التوصل مقدما الى الخانات بصورة ثنائية •

 .تطبيق سياسة المعاملة بالمثل •

 .اعداد مطارات بديلة والتشجيع على استخدامها •

 .االقرار باالرتباط بين قواعد الضوضاء والطلب •

الهبوط للمسـاعدة   استخدام تسعير فترة الذروة في رسوم        •
في توسيع انتشار الطلب على الخانات الى فترات ال تكون 

 .ة المطار مستعملة بالكاملسعفيها 

 المطارات سعةوقد استخدمت بعض الدول التي تعد محدودية 
فيها شديدة على وجه الخصوص، اجراء أو أكثر من زاوية 

 .العرض ومن زاوية الطلب كلتيهما

 المطارات عن طريق سعةزيادة  يعتبر أن لومن الواضح،
اقامة مطارات ومدارج ومحطات طرفية جديدة أو توسيع ما هو 

ومع ذلك، . موجود منها األثر األكبر على حل مشكلة ندرة الخانات
غالبا ما تستغرق تلك األنواع من التحسينات سنوات حتى تطبق، 

 السعةوفي بعض الحاالت غالبا ما تنفد على وجه السرعة 
ومن الواضح بالمثل أنه بالنسبة . ة نتيجة للنمو في الحركةاالضافي

لبعض المطارات تؤدي القيود البيئية والمادية الى جعل التوسع 
الكبير في التسهيالت القائمة غير عملي أو مكلفا بصورة تمنع من 

 السعةومع ذلك حتى في هذه المطارات يمكن زيادة . اقامتها
 .تدريجيا

نات في التجهيزات وفي خدمات ويمكن استخدام التحسي
مراقبة الحركة الجوية بغية استعمال الهياكل األساسية القائمة 

ويمكن أن يتيح ذلك زيادات . للمطارات بصورة أكثر كفاءة
تصاعدية هامة في عدد الطائرات، والركاب والبضائع التي يمكن 
أن تستخدم مطارات محدودة السعة، كما أنها تستحق تقييما مستمرا 

ن جانب شركات الطيران وسلطات المطارات والجمارك م
ويمكن للتحسينات في مراقبة الحركة الجوية التي . والهجرة

تنطوي على تنسيق مع العديد من الدول أن تستغرق وقتا ومثابرة 
ولكنها ستتيح في نهاية المطاف منافع من حيث زيادة استخدام 

 . لمرحلة أثناء الطريق للمطاراتالسعة
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بة للتدابير التنظيمية لتخصيص الخانات، وبما أن حالة وبالنس
كل مطار مزدحم تميل الى أن تكون خاصة بهذا التسهيل وحده، 

ويتمثل أحد . عالجت الدول المشكلة بعدد من الوسائل المختلفة
حقوق "السبل في السماح للناقلين الجويين باالحتفاظ بما يسمى 

، ولكنها تقدم خانات لشركات جديدة أو لخدمات جديدة، "داألجدا
وهناك نهج آخر وهو . مثال بحجز نسبة ثابتة من السعة الجديدة لها

التي تتطلب أن يستعمل " اما أن تستعملها أو تضيع عليك"قاعدة 
 ٨٠مثال (الناقل الجوي الخانات المخصصة له على مستوى محدد 

. أو تضيع عليه) و الموسميفي المائة من المجموع السنوي أ
وهناك نهج ثالث وهو السماح للناقلين الجويين باستبدال خاناتهم 
على أساس كل خانة على حدة الستعمال الخانات المتاحة 

 .أكبر بفاعلية

وتشمل الوسائل المحتملة األخرى شراء وبيع الخانات، 
. والمزايدة عليها، أو مزيج أو نسخة من الوسائل المذكورة أعاله

مثال، الواليات (وبالرغم من أن بعض هذه الممارسات قائم بالفعل 
المتحدة تسمح بشراء وبيع واستئجار خانات محلية معينة في بعض 
المطارات مع مراعاة قاعدة الكثافة العالية لالدارة الفيدرالية 

، ما زال البحث قائما حول ما اذا أمكن تطبيقها على )للطيران
فعلى سبيل المثال، كان هناك شاغل . ليةالخدمات الجوية الدو

يتعلق بالتبادل التجاري للخانات بسبب اآلثار المحتملة على 
 .المنافسة، والمسائل القانونية التي لم تحل بعد

خانات " ملكية"وقد كانت هناك مناقشة مستمرة بشأن 
المطارات، أساسا فيما يتعلق بمطالبات شركات الطيران التي 

غير أن بعض الهياكل . يا لفترات زمنية طويلةاستخدمتها تاريخ
التنظيمية تستبعد هذا المفهوم اما صراحة أو ضمنيا، على سبيل 
المثال، بالقول بأن شركات الطيران ال تمتلك حقوق ملكية الخانات 
المخصصة لها وأن هذه الخانات يجب أن ترجع الى سلطة 

ستخدام ويربط النهج الضمني اال. الطيران تحت ظروف معينة
اما أن "قاعدة (المستمر للخانة باستعمالها على مستوى محدد 

ويسمح بتبادل الخانات على أساس كل ") تستعملها أو تضيع عليك
 .خانة مقابل خانة أخرى

وسوف تشمل بعض المسائل المتعلقة بالمطارات ذات السعة 
 مثل ،المحدودة، مسائل تتعلق بالسياسة التنظيمية لها أبعاد واسعة

عزيز المنافسة وتجنب التركيز المفرط واستغالل المواقف ت
المهيمنة في السوق، باالضافة الى اتساق امكانيات دخول األسواق 

وعلى الرغم من أن منح . بالنسبة للمطارات ذات السعة المحدودة
حقوق الحركة الجوية على نطاق واسع بصورة ثنائية واقليمية مع 

ي الى طلب اضافي محتمل على تعيين شركات طيران متعددة يؤد
الخانات بالمطارات، اال أنه يقدم أيضا شيئا من االرتياح في شكل 
مرونة استخدام المطارات والمدن البديلة التي يمكن أن تستضيف 

 .خدمات جوية جديدة ومتزايدة

ومع ذلك سيقوم عدد من الدول بمهمة على المدى البعيد 
متنازعة التي ستتمكن والقصير أيضا، هي موازنة األهداف ال

الخدمات الجوية الدولية على أساسها من استخدام المطارات 
وعلى الدول أن تضع في . الخاصة بها ذات السعة المحدودة

االعتبار، لدى صياغة ردود فعلها تجاه هذه المشكلة، االطار 
التي تقدم  ١٥ المادة مثل (القانوني الذي تتيحه اتفاقية شيكاغو

معاملة جميع الدول المتعاقدة في اطار استخدام معيارا وطنيا ل
 واتفاقات الخدمات ،)المطارات وتجهيزات المالحة الجوية األخرى

الجوية، والقواعد االقليمية والوطنية لتخصيص الخانات واآلليات 
. الطوعية القائمة الدارة طاقة المطارات االستيعابية غير الكافية

وافقة لحالة المطار ومع ذلك يجب أن تكون االستجابة م
الفردية المعنية ولذلك سوف تتنوع تلك االستجابة، ) المطارات(

اعتمادا على طبيعة القيود المفروضة والوسائل المتخذة للتغلب 
 .عليها

وترد معلومات اضافية بشأن هذا الموضـوع فـي الكتـاب         
اآلثار التنظيمية لتخصـيص خانـات   :  بعنوانCir 283الدوري 

 .ت ووصولها في المطارات الدوليةمغادرة الطائرا

 خصخصة المطارات

حتى أواخر السبعينيات، كانت أكثر المطارات الرئيسية تحت 
ومنذ ذلك الحين، حدثت تغيرات في . الملكية أو االدارة الحكومية

هياكل ملكية وادارة المطارات، وكانت عامة في اتجاه تقليل 
 الخاص في هذا وبدأ تدخل القطاع. التدخل الحكومي المباشر

المجال في الثمانينيات، واكتسب أهمية في التسعينيات، وخصوصا 
في آسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية، ولكنه تباطأ في السنوات 

 .األخيرة

غير أنها قد ". خصخصة"واعتبرت هذه التغيرات عموما 
تأخذ أشكاال مختلفة، وكانت تعكس عموما ابتعادا عن الملكية 
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ومية، وال تشكل بالضرورة خصخصة في حد ذاتها واالدارة الحك
 .وال سيما فيما يتعلق بالملكية) باستثناء حاالت نادرة(

 الى ملكية الخصخصةاصطالح في سياق المطارات، يشير 
القطاع الخاص اما ملكية تامة أو ملكية أغلبية للتسهيالت 

 الى الدور العام أو المشاركة العامةوالخدمات، بينما تشير 
االت التي يلعب فيها القطاع دورا في ملكية أو ادارة المطار، الح

على سبيل المثال، قد تكون على شكل عقد ادارة، أو (أو كالهما، 
، ولكن أغلبية الملكية )عقد تأجير، أو مشاركة في أقلية رأس المال

 .تظل مع الحكومة

الى انشاء هيئة قانونية " انشاء المؤسسات" تشير عبارة
اما  ،المطاراتخارج الحكومة الدارة وتشغيل ) شركةمؤسسة أو (

بموجب تشريع صدر خصيصا لذلك أو بموجب تشريع عام قائم 
.  وتظل ملكية المؤسسة حكومية في العادة.مثل قانون الشركات

ومع ذلك يجوز أن يشارك القطاع الخاص في أي مؤسسة من هذا 
 .القبيل

لى نهج لالدارة  يشير ااضفاء الطابع التجاري على العمليات
يطبق على مبادئ قطاع األعمال أو يضع تركيزا خاصا على 

وينبغي عدم معادلة ذلك بالمشاركة . تطوير النشاطات التجارية
الخاصة أو الخصخصة ألن األولى تشير الى نهج لالدارة، بينما 
 .األخيرة تشير الى التغير في الملكية أو في السيطرة على االدارة

المطارات وخدمات الى أن مديري " ل الذاتياالستقال" يشير
 يتمتعون بسلطة تحصيل االيرادات من تشغيل المالحة الجوية

مختلف الخدمات، واستخدام هذه االيرادات، واتخاذ قراراتهم 
االدارية بكل استقاللية بشأن أي من المسائل الداخلة في نطاق 

 مستقل  هي كيانوسلطة المطار المستقلة ذاتيا .ميثاق التأسيس
نشأ لتشغيل وادارة مطار أو أكثر وله سلطة الستعمال االيرادات 

 ويمكن أن تكون سلطة المطار المستقلة .التي يحققها لتغطية تكاليفه
 .ذاتيا وحدة داخل الحكومة أو شركة تملكها الحكومة بالكامل

ان الخصخصة والمشاركة الخاصـة فـي تقـديم خـدمات           
ـ      ة العامـة للعولمـة وتحريـر       المطارات كانت جزءا من العملي

اقتصاديات العالم والتحول صوب خصخصة الصناعات والخدمات 
ذات الوجهة التجارية التي كانـت تـديرها الـدول أو الهيئـات             

وهناك عدد من العوامل، مثل المشاكل التي تواجههـا         . الحكومية
الدول في تطوير المطارات، والحاجة الى تخفيض العجـز فـي           

ء صناعة عالمية الدارة المطارات، شكلت حافزا الميزانيات، ونشو
 .لتحول الدول الى الخصخصة ومشاركة القطاع الخاص

وبسبب مواجهتها لصعوبة متزايدة في تمويـل المطـارات،         
أدركت حكومات كثيرة أنه في حاالت الحركة العالية نسبيا يمكـن   

. احالة عبء تمويل برامج تطوير المطارات الى القطاع الخاص         
مشاركة القطاع الخاص والخصخصة في خدمات المطارات       وتعد  

وبوسـع  . مصدرا اليرادات تغطي العجـز المـالي أو تخفضـه         
المطارات المدرة للربح أن تشكل مصدرا منتظما اليرادات الدولة         

ومما شجع الدول على اتخاذ هذا االتجـاه قيمـة          . من الضرائب 
ته فـي   العطاءات المالية التي قدمها القطـاع الخـاص لمشـارك         

 .المطارات وخصخصتها

النهج الراهن الذي تتبعه الحكومات هو االبتعاد عن ملكيـة          
وادارة المرافق العامة غير األساسية، حتى أصبحت المطـارات،         
ولو المطارات الكبيرة وحدها، هيئات تجارية أكثر مما هي مرافق     

وأصبحت المطارات األكبر تشكل في حد ذاتها مـدنا ذات          . عامة
منتديات وأماكن لألعمال التجارية، وبـدأ االدراك بـأن         أسواق و 

 .خصخصتها ستؤدي الى تحسين ادارتها

تبين لمجتمع األعمال التجاريـة والمجتمعـات الماليـة أن          
فالمطارات أنشطة احتكارية في    . المطارات تشكل استثمارا سليما   

والحركة الجوية تنمو باستمرار وبمعـدل يصـل الـى          . جوهرها
اتج المحلي االجمالي علـى األجلـين المتوسـط         ضعف معدل الن  

ومن حيث أهلية االئتمان تصنف المطارات عموما في        . والطويل
ويدرك المستثمرون أن . فئات ممتازة ألنها تدر ايرادات نقدية قوية

المطارات تخضع لتنظيمات حكومية، لكن األنشطة التجارية فـي         
عا لـذلك  المطارات، بما لها من ايرادات ملحوظة، أقـل خضـو        

وبالتالي بدأت تظهر تدريجيا    .  التنظيم أو قد ال تخضع له بالمرة      
 .صناعة عالمية الدارة خدمات المطارات

سارت المشاركة الخاصة والخصخصة في مجال تقديم 
ففي . خدمات المطارات على مراحل تدريجية في معظم الدول

لى مؤسسة المملكة المتحدة مثال نقلت المطارات الكبيرة في البداية ا
وسرعان ما نقلت المطارات بعد ذلك الى شركة .  حكومية

وفي . حكومية، ثم بيعت أسهم هذه الشركة الى القطاع الخاص
بعض البلدان األوروبية، نقلت ملكية وادارة المطارات في بادئ 
. األمر الى عدة شركات حكومية بيعت أسهمها بعد ذلك تدريجيا
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ل استفادت عموما من التغير وتوحي األدلة المتاحة بأن الدو
 .التدريجي في ملكية وادارة المطارات

اتخذت مشاركة القطاع الخاص في خدمات المطارات ثالثة 
التعاقد على االدارة، والتعاقد على التأجير : أشكال أساسية هي

، والتعاقد على نقل ملكية أقلية )الذي يسمى أحيانا حق االمتياز(
المطارات التي يملكها القطاع بصرف النظر عن . رأس المال

الخاص منذ البداية، مازال عدد المطارات المخصخصة بالكامل أو 
 .المطارات التي يملك القطاع الخاص معظم رأس مالها عددا قليال

نظرا ألن المطارات هي احتكارات يعتمد عليها المستخدمون 
اعتمادا كبيرا، ففي كل الدول التي حدثت فيها الخصخصة أو 

اركة الخاصة، توجد سلطات تنظيمية أو تم انشاؤها بشكل ما المش
للتأكد من عدم اساءة استغالل السلطة االحتكارية، وخاصة في 

 .حالة رسوم الطيران

وبالنسبة للدول التي تنظر في خصخصة مطاراتها، من المهم 
أن نتذكر في الحسبان أن اتفاقية شيكاغو تلقي على كل دولة 

، المطارات وخدمات المالحة الجويةيم خدمات متعاقدة مسؤولية تقد
وقد . كل في أراضيها، طبقا للقواعد القياسية والتوصيات الدولية

 من االتفاقية على عدم التمييز بين الدول ١٥ و١١نصت المادتان 
  على المبادئ األساسية لفرض١٥ونصت المادة . المتعاقدة
كيل مهامها الى وبينما ال تمنع االتفاقية الدول من تو. الرسوم

كيانات خاصة، تظل مسؤولية الدولة قائمة لضمان االمتثال الكامل 
وباالضافة الى االتفاقية، هناك اتفاقات دولية . لجميع أحكام االتفاقية

أخرى، مثل االتفاقات الثنائية أو االقليمية للخدمات الجوية، التي قد 
نسبة لبعض تضع التزامات على دولة طرف لمثل هذه االتفاقات بال
 .جوانب تقديم خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية

ان تغيير في هيكل الملكية واالدارة في مجال تقديم خدمات 
المطارات ال يحل بالضرورة جميع المشاكل التي قد تواجه أي 

بل قد يصبح هذا التغيير . مطار أو أي مجموعة من المطارات
وينبغي . لتخطيط له بدقةضارا على األجل الطويل ان لم يتم ا
 .تحديد أهداف كل تغيير تحديدا واضحا

 المطارات وخدمات المالحة الجويةان الهدف األساسي من 
هو توفير خدمات للمنتفعين تتسم باألمان واألمن والكفاءة 

وهناك عدة خيارات للملكية واالدارة يمكن النظر فيها .  واالقتصاد
. احد يصلح للتطبيق العالميوال يوجد حل و. لتحقيق هذا الهدف

وينبغي اختيار . ولذلك، ينبغي لكل دولة أن تختار الحل األنسب لها
وبصرف النظر عن .  الحل المناسب بعد الدراسة والتخطيط بدقة

الشكل التنظيمي أو الوضع القانوني، تظل الدولة هي المسؤول 
 .األول واألخير عن السالمة واألمن

يكاو موادا ارشادية تقـدم معلومـات       وفي هذا الصدد، أعدت اال    
وتحليالت للخيارات المتاحة للدول عند النظر في تغيير ملكيـة أو   
ادارة تقديم خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية، باالضافة        
الى التأثيرات المحتملة لهذه الخيارات، وتناقش المسائل الرئيسـية     

 Cirب الـدوري  وترد هذه االرشادات في الكتا. التي يجب بحثها

خصخصة تقديم خدمات المطارات وخدمات المالحة  :  بعنوان 284
سياسات وتشمل االرشادات األخرى المتعلقة بهذا المجال        .الجوية

 االيكاو بشأن رسوم خدمات المطارات وخدمات المالحة الجويـة        
(Doc 9082) ، الذي يغطـي أيضـا   ودليل اقتصاديات المطارات

ودليل اقتصـاديات  ، (Doc 9582)رات التنظيم االقتصادي للمطا
 .(Doc 9161) خدمات المالحة الجوية

 



 

 

 الخامسالباب 
 المصطلحات العامة



5.0-1 

 )٥(الفصل 

 مقدمة للمصطلحات العامة

عرضت األجزاء األربعة األولى من هذا الدليل وعرفت عدة 
مصطلحات حسب ورودها فى سياق الحديث عن االطار 
التنظيمى، وعملية وهيكل تنظيم النقل الجوى الدولى على المستوى 

 ويعرض الباب الخامس .الوطنى والثنائى ومتعدد األطراف
 .ة الشائعة فى جميع أجزاء الدليلالمصطلحات العام

وعلى نقيض القوائم األبجدية للمصطلحات التى ترد عادة فى 
 قسمت المصطلحات فى هذا الباب من الدليل الى أربع ، القواميس

 ،  الناقلون الجويون— ١-٥الفصل : مجموعات عامة مميزة هى
 ،  الخطوط الجوية— ٣-٥ الفصل ،  الطائـرات—٢-٥والفصل 
 ومعظم المصطلحات المعرفة أو . المطارات— ٤-٥ والفصل

المحددة يستخدم بشكل روتينى فى سياق التنظيم االقتصادى للنقل 
 وبعض المصطلحات يستخدم بتكرار فى سياقات أخرى .الجوى

 ومع ذلك فانها أدرجت فى هذا الفصل ، ألنها مصطلحات عامة
 .أيضا توخيا للشمول وتوفير معلومات اضافية مفيدة

انبثقت هذه المصطلحات فى األجزاء األربعـة عـن عـدة           
ألن مطبوعات االيكاو   (مصادر وهى لم تدرج على سبيل الحصر        

 هى المصادر التى تحوى   ،   وخصوصا األدلة المتخصة   ،  المتعددة
 ولبعض هذه المصطلحات تعاريف     .)مصطلحات الطيران النوعية  

عها االيكاو   مثل المصطلحات التى تض    ،  مقبولة على نطاق واسع   
 غيـر أن معظـم    .أو التى ترد فى اتفاقية الطيران المدنى الدولى       

 ومـع  .التعاريف أو األوصاف المذكورة هنا ال تتخذ صفة رسمية     
 وضعت الدول بعض المصطلحات واستخدمتها فى سـياق         ،  ذلك

 ولـبعض المصـطلحات معـان    .محدد مثل سياق التنظيم الثنائى    
ى حين يشيع استعمال بعضـها       ف ،  مختلفة حسب اختالف السياق   

 وبعض التعاريف ال تعدو     .اآلخر ويرد مرارا فى وسائل االعالم     
تعاريف نسبية نشأت واكتسبت معنى مع تقدم التكنولوجيـا ومـع           

 ومع تقدم النقـل  ،  وبوجه عام.تغير المناهج التنظيمية المستخدمة  
 وقد روعيت جميع . تتقدم المصطلحات ويزداد استخدامها، الجوى

 .ذه االعتبارات عند اعداد هذا الباب من الدليله
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 الناقلون الجويون

هو مؤسسة تقدم خدمات النقل الجوى لقاء مكافأة  ، الناقل الجوى
 .أو أجر

يمكن تحديـد النـاقلين الجـويين حسـب نـوع العمليـات            
 : المعروضة

شركة الطيران المنتظمة تعمل    أو  ،  الناقل الجوى المنتظم   •
مع أنها قـد     (بشكل رئيسى فى الخطوط الجوية المنتظمة     

انظر (). وم أيضا بتشغيل بعض الرحالت غير المنتظمة      تق
 الصـــادرة  (Doc 9587)من ) ب( القسم ،الباب األول

 بخصوص تعريف   ٣-٥عــن االيكــاو والفصــل    
 .)الخطوط الجوية المنتظمة وغير المنتظمة

 هو ناقل يقوم نشاطه االساسى ،الناقل الجوى غير المنتظم •
 .على العمليات غير المنتظمة

تشارتر، هو ناقل جوى غير منتظم يقوم        "ناقل العارض ال •
 .بتشغيل رحالت عارضة فقط

هو ناقل يقدم خدمات النقل الجوى على طرق         ،الناقل الدولى 
 والذى قد يقوم أيضا بتشـغيل       ،جوية تشمل أكثر من دولة واحدة     

 .خطوط جوية داخلية

 ،بتشغيل خطوط جوية دولية منتظمة     ،الناقل الدولى المنتظم  
 هو ناقل مصـرح لـه بتشـغيل         الناقل الدولى غير المنتظم   نما  بي

 .رحالت دولية غير منتظمة

هو ناقل يقدم بصورة رئيسية خدمات النقـل         ،الناقل الداخلى 
  .الجوى كليا داخل أراضى الدولة التابع لها

هـو   الناقل المرخص  ،بموجب التنظيم الوطنى للنقل الجوى    
طة شرعية لتشغيل خطوط ناقل جوى يحمل ترخيصا رسميا من سل  

الى الناقل الوطنى  "رخصة" وفى بعض الدول تعطى  .النقل الجوى 
 بينما فى بعض الدول ، لمقدمى الطلب األجنبى"تصريح"بينما يمنح 
 تمنح الرخصة الى الخطوط المنتظمة والتصـريح الـى        ،األخرى

 .الرحالت العارضة

وفقـا  دل على ناقل جوي تأسس      تعبير ي ال ذاه الناقل الوطنى 
للقانون الوطني في الدولة، وهو عادة الناقل الوحيـد أو الناقـل            
األساسي لتلك الدولة المذكور في اتفاق الخطوط الجوية التي تشمل 

 .، وهو يعتبر األداة الوطنية للنقل الجويدوليةالجوية الخطوط ال

ولكن من " الناقل الوطني"مصطلح يساوي ، الناقل حامل العلم
ر ألن طائراته المشغلة في الخطوط الجوية الدولية زاوية دولية أكب  

وجدير بالمالحظة مع ذلك أن المادة      .  تحمل العلم الوطني للدولة   
من اتفاقية شيكاغو اشترطت فقـط علـى        ) ابراز العالمات  (٢٠

الطائرات المشغلة في المالحة الجوية الدولية أن تحمـل عالمـة           
دة حروفا وأرقاما لهذا   تستخدم الدول عا  (جنسيتها وعالمة تسجيلها    

ولذلك ال يوجد شرط قانوني في القانون الدولي يلـزم        ).  الغرض
طائرات الناقل الوطني المشغلة في الخطوط الدولية بوضع العلـم    

 .الوطني

و ناقل جوي كلفته الدولة بموجـب اتفـاق         ه مكلفالناقل ال 
الخطوط الجوية بتشغيل الخطوط الجوية المنصوص عليها في ذلك 

والناقل المكلف هو في معظم الحاالت ناقل وطنـي أو          .  فاقاالت
ناقل حامل لعلم دولة التكليف، ولكنه قد يكون أحيانا نـاقال تابعـا     
لدولة أخرى اذا سمح له بذلك بموجب اتفاق الخطوط الجوية ذي           

 ).٤-٤انظر الفصل ".  المصلحة المشتركة"مثل حالة (الصلة 

ب نوع النقل الذى يقومون     يمكن تقسيم الناقلين الى فئات حس     
 : وهذه الفئات هى .به

، وهو ناقل يقوم أساسا بنقل الركاب       الناقل الجوى للركاب   •
 .)مع أن الطائرة قد تنقل البضائع أيضا(جوا 
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، يقوم أساسا بنقل البضائع والبريد      عالناقل الجوى للبضائ   •
 .جوا

يتميز الناقلون الجويون غالبا بالـدور الـذى يلعبونـه فـى      
 . أو بمدى اتساع عملياتهم،اق المحلية أو األسواق الدوليةاألسو

، يقدم خدمات جوية منتظمـة علـى        الناقل الجوى الرئيسى  
 وعادة ما يكون   ،أو على طرق دولية   /طرق جوية رئيسية محلية و    

 .له مدى واسع نسبيا من العمليات تغطى شبكة طرق جوية واسعة

قصيرة المدى  يقدم خدمات جوية منتظمة     ،  الناقل االقليمى  •
لنقل الركاب والبضائع وغالبا ما يستخدم طائرات مروحية 

أو طائرات نفاثة صغيرة تصـل المجتمعـات        /توربينية و 
 .الصغيرة ومتوسطة الحجم بالمدن والمراكز الرئيسية

 يقوم بتشغيل خطوط جوية قصيرة المدى       ، المساعد الناقل •
خدما  مست،تصل نقاط صغيرة واقليمية بالمطارات الرئيسية

 .بصورة عامة طائرات صغيرة الى متوسطة السعة

أو /، يقوم بتشغيل خطوط جوية فرعيـة و       عيرالفالناقل   •
 وغالبا ما يكون نوع الرحالت من نقطـة         ،خطوط اقليمية 

 ، راكبـا  ٣٠  وعادة بطائرات ال تتجاوز سعتها     ،الى نقطة 
ـ أخذت في االزديادغير أن هذه السعة       السـنين ر على م
 ٥٠طائرات بسـعة    لمصطلح يدل على    حتى أصبح هذا ا   

 .مقعدا

تعبير يشير الى ناقل كبير جـدا بالنسـبة       الناقل العمالق،    •
 التي طرق الجويةالأو اتساع شبكة /لمدى اتساع عملياته و  

 وقد يتم التوصل الى هذا الحجم عـن  .يشغل فيه اطائراته 
طريق نمو الشركة نفسها أو بالشراء أو بزيادة االستثمار         

 .التحالفن أشكال أو بشكل م

خرى للناقلين الجويين تستند الـى      األتعاريف  بعض ال وهناك  
 :قتصادية االعتبارات الاعتبارات التسويق او ا

هو ناقل جوى متخصص بطرق جوية      الناقل المتخصص    •
 .معينة أو بقطاعات معينة من األسواق

 .هو ناقل جوى أنشئ حديثاالناقل المبتدئ  •

 ، هو ناقل جوى مبتـدئ أو غيـر مبتـدئ         ،الناقل الجديد  •
 .يحاول دخول األسواق التى يخدمها ناقلون آخرون

 يصنفون حسب سمات نماذجهم  آخروننوهناك ناقلون جويو
  :التجارية

من النـاقلين الـوطنيين      و ناقل جوي  ه كامل الخدمات ناقل  
 يشـغل  (major carrier)التقليديين في العادة أو ناقـل كبيـر   

ولذلك قـد يسـمى     (شبكة خطوط جوية كثيفة نسبيا      طائراته على   
ويقدم جميع الخدمات بما  )network carrier" ناقل شبكي"أيضا 

فيها من درجات الجلوس المختلفة ووسائل الترفيـه والمـأكوالت         
والمشروبات وطلبيات على متن الطائرات، والتجهيزات األرضية       

ازة وأعضاء  مثل قاعات االنتظار الخاصة بركاب الدرجات الممت      
 .برامج الركاب كثيري األسفار

ألنه يركز على    عكس الناقل كامل الخدمات      المتقشفناقل  ال
تقديم خدمة نقل جوي قليلة التكلفة لعمالء يقتضون خدمات بسيطة          

 .أو محدودة على متن الطائرات

 يشير بصورة عامة الى ناقل ذى       الناقل منخفض التكاليف   •
يقدم أجورا أو أسعارا     و ابهينالناقلين المش  أقل من    تكاليف

فرعا من شعبة  أو ، وقد يكون هذا الناقل مستقال     .منخفضة
 أو فى بعض الحاالت قد يكون ناقال لجـزء          ،ناقل رئيسى 

 .من رحالت عارضة فى مجموعة شركات طيران

كما يمكن أن يحدد الناقلون الجويون بعضـوية المجموعـة          
ناقل منتسب  أى  االياتاعضو فى ناقل  ، ومثال ذلك  ،المنتسبين اليها 

غير عضو فـى     وبالعكس ناقل    ،الى االتحاد الدولى للنقل الجوى    
 .هو ناقل  غير منتسب الى االياتااالياتا 

 .يوصف الناقلون أيضا حسب الملكية والسيطرة

، هو ناقل تحوز الدولة كامل رأس ماله        ناقل تملكه الدولة   •
عـة   أو ملكيـة مؤسسـة تاب      ،وكالة حكومية . (أو معظمه 

 ...). وغير ذلك،للدولة

، هو شركة تحوز جهات اهلية كامل رأس ماله         ناقل أهلى  •
 .أو معظمه
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، هو ناقل جوى يملكـه بصـورة        ر مشترك ناقل باستثما  •
 ،مشتركة طرفان أو أكثر من األطراف المستثمرة الرئيسية

 .وقد يكون كيانات من نفس الدول أو من دول مختلفة

الى الناقل الجوى الذى    ، وهو مصطلح يشير     ناقل اتحادى  •
يكون الباب األكبر من ملكيته فى يد دولـة عضـو فـى          
المجموعة األوروبية التى أصبحت تعرف اآلن باالتحـاد        

 .االوروبى

ناقـل   فالمصـطلح    ،أما بالنسبة لمسؤولية شركة الطيـران     
يشار به الى ناقل جوى مستعد لتقديم خدمات نقل الركاب           مشترك

 شخص يرغب فى االفادة من خدماتـه  والبضائع على السواء ألى 
 .ومستعد لدفع الرسوم المترتبة على ذلك

كما يرتبط بالناقلين الجويين بعض المصطلحات التـى مـن          
 وتحديد ترتيبه .الشائع استعمالها فى قياس سعة الخط الجوى وأدائه

 :من حيث الحركة المحمولة عليه 

، ويساوى حاصل ضرب عـدد   المقعد الكيلومترى المتاح   •
مقاعد الركاب المتاحة للحجز على كل قطاع رحلة فـى          

ويعد المقعد الكيلومترى متاحا اذا ما قطعت (مسافة القطاع 
 .)الطائرة كيلو مترا واحد وظل المقعد شاغرا

، ويساوى حاصل ضرب عـدد      لومترى المتاح الطن الكي  •
 ، وبضـائع  ،ركـاب (األطنان المتاحة للحمولة االيرادية     

ويعـد الطـن    (ى مسافة القطـاع     فى كل رحلة ف   ) وبريد

الكيلومترى متاحا اذا ما قطعت الطائرة كيلومترا واحـدا         
وعليها حجم شاغر يكفى لحمولة مقـدارها طنـا متريـا           

 .)واحدا

، وهو مقدار يساوى     الكيلومترى المنقول  -لراكب الطن   ا •
حاصل تطبيـق وزن قياسـى للراكـب علـى الراكـب         

ـ    (.الكيلومتـرى المنقول  ن الكيلـومترى   انظر أيضا الط
 .)االيرادى أدناه

 ويساوى حاصـل ضـرب      ،الراكب الكيلومترى االيرادى   •
عدد الركاب االيراديين المنقولين فى كل قطاع رحلة فى         

 والرقم الناتج يساوى عدد الكيلومترات التى .مسافة القطاع
 .قطعها جميع الركاب االيراديين

رى هو ناتج نقل طن كيلـومت     الطن الكيلومترى االيرادى     •
 واذا اشتملت   .من الحمولة االيرادية لمسافة كيلومتر واحد     

 فان عدد الركاب يحول     ،تلك الحمولة على حمولة ركاب    
 ويتم ذلك عادة بضرب ذلك العدد فـى         ،الى حمولة وزن  

 ويساوى الطـن    .)كى يشمــل األمتعة  ( كيلوغراما   ٩٠
الكيلومترى المنقول االجمالى حاصل ضرب عدد الركاب       

ن البضائع والبريد المنقولة فى كل قطاع رحلة والحمولة م
يعادل الطن الكيلومترى المنقول طنـا      (فى مسافة القطاع    

 .)متريا من الحمولة االيرادية ينقل لمسافة كيلومتر واحد

د بـه لألغـراض    وهو مصطلح يقص،الراكب االيـرادى   •
 الركاب الذين يدفعون (Doc 9180/19)ة االحصائية للمنظم

 .أو أكثر من األجرة المطبقة العادية فى المائة ٢٥
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 الطائرات

 عند استعمالها كمصطلح عام، تعنى أى آلة تطير وهـى           الطائرة،
هـى مركبـة   ) طائرة بأجنحة ثابتة (أو  والطيارة   .أثقل من الهواء  

هوائية أثقل من الهواء تستخدم القوى المحركـة فـى تسـييرها،            
وتستمد قـوة رفعهـا فـى الهـواء أساسـا مـن ردود الفعـل                

طـائرة  أو   والطائرة الهليكوبتر  .ى أسطح ثابتة  االيروديناميكية عل 
ــة دوارة ــتند   بأجنح ــواء تس ــن اله ــل م ــائرة أثق ــى ط  ه

بصورة رئيسية الى ردود فعل الهواء على واحد أو          الطيران أثناء
أكثر من الدوارات المقادة بمحرك على محاور رأسية الى حد بعيد 

(cf Doc 9569). أى طـائرة قصـيرة االقـالع    (" سـتول "وطائرة
 هى طائرة مصممة لالقالع والهبـوط علـى مـدارج           )والهبوط
 يعنى مصطلح الطائرة بوجه عام      ، وفى الممارسة العملية   .قصيرة

 .وغالبا ما يستخدم أحد هذين المصطلحين مكان اآلخر" الطيارة"

انظر ( .هى الدولة المسجلة فيها تلك الطائرة ،جنسية الطائرة
 .)ى الدولى من اتفاقية الطيران المدن١٧المادة 

هى طائرات مصممة لغرض نقل األشخاص       ،طائرات النقل 
 هى طائرات نقل تستخدم     وطائرات النقل التجارية   .أو البضائع /و

 .لقاء أتعاب أو ايجار

تشمل أى طائرات مستعملة فـى الخـدمات   ،  طائرات الدولة 
العسكرية أو الجمركية أو الشرطة أو أى خدمات مسؤولة عن انفاذ 

 من اتفاقية الطيـران المـدنى       ٣راجع المادة   (الدولة  القانون فى   
 .)الدولى

هى أى طائرات غيـر طـائرات الدولـة         ،  طائرات خاصة 
 .والمستخدمة ألغراض غير تجارية

 تقسم الطائرات الى فئـات     ،أما فى سياق التنظيم االقتصادى    
 :حسب نوع النقل التى تصمم ألجله

 لنقـل   هى طائرة مصممة ومعدة أساسـا      ،طائرة الركاب  •
 .األشخاص وأمتعتهم المرافقة

، هى طائرة معدة لنقل أو طائرة الشـحن ، طائرة البضائع  •
مع أنه يمكن أيضا نقل األشخاص المرافقين   (البضائع فقط 

لبعض أنواع البضائع مثل الحيوانات أو معدات حفر آبار         
 ).البترول

وغالبا ما يطلق عليهـا طـائرات        (،الطائرات المختلطة  •
هى طائرات نقل قادرة على     ) عة الطيران فى صنا  كومبى

نقل الركاب والبضائع على السواء فى المقصورة الرئيسية 
 .وغالبا بأشكال مختلفة

 .ويمكن تقسيم الطائرات الى فئات حسب حجمها

هى طائرة نقـل كبيـرة ويكـون    ،  طائرة عريضة الجسم   •
عرض مقصورتها الداخلية كافيا ليتسع لجلوس الركـاب        

سم الى ثالث مجموعات عرضية بممرين      العادى الذى يق  
 ٤,٧٢لية عرضا ال يقل عن وهذا يعنى فى الممارسة العم(

 .))قدما ١٥,٦(مترا 

فـى    هى طائرة لها ممر واحد فقط      ،طائرة ضيقة الجسم   •
  .المقصورة يقسم مقاعد الركاب الى مجموعتين عرضيتين

 ،بالرغم من أن هذه المصطلحات غالبا ما تستعمل فى التسـويق          
 .ستعملها أيضا بعض الدول فى مجال تنظيم السعةت

هو مصـطلح شـعبى يطلـق علـى     ، طائرة نفاثة جمبو  •
 .٧٤٧ الطائرات عريضة الجسم مثل بوينج

قد يكون للمصطلح طائرة كبيرة عدة تعاريف تخدم أغراضا         
مثال ذلك لتحديد رسوم الهبوط فـى المطـار أو تنظـيم            (محددة  
هى طائرة   ،ض االيكاو االحصائية  ألغرا فالطائرة الكبيرة . )السعة

 أطنـان   ٩يبلغ الحـد األقصـى للـوزن المـرخص القالعهـا            
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وفى مجال التنظيم الفنى فهى طائرة يزيد       . )ا تقريب رطل ٢٠ ...(
 ٥ ٧٠٠الحــد األقصــى للــوزن المــرخص القالعهــا علــى 

 .) رطل١٢ ٥٥٠ حوالى(.كيلوجرام

 ،وهناك بعض المصطلحات األخرى التى تسـتند الـى الحجـم          
 :وتشمل

هى طائرة يكون الحد األقصى      ،طائرة صغيرة أو خفيفة    •
ــن    ــل م ــا أق ــرخص القالعه ــوزن الم  ٥ ٧٠٠لل

 ..) رطل١٢ ٥٥٠ حوالى(.كيلوجرام

هى طائرة ال يزيد الحد األقصى للوزن ، طائرة خفيفة جدا •
 ) رطل ١ ٠٠٠( كيلوجرام   ٤٥٤المرخص القالعها على    

  .وال تستخدم عادة ألغراض النقل العام

 يمكن تقسـيم    )مثل تخطيط االسطول والتنبؤ   (وألغراض التحليل   
 :الطائرات الى فئات حسب عدد مقاعدها 

 هى عادة طائرة تكون سعتها التقريبية ،طائرة كبيرة السعة •
 . مقعد٥٠٠ الى ٣٥٠فى حدود 

أو طائرة نقل تجارية كبيرة جدا هى      ،  طائرة فائقة السعة   •
 صانعى الطائرات نوع من أنواع الطائرات يدرسها بعض     

 .قعد ٦٠٠ويتوقع أن تتسع ألكثر من 

هناك طريقة شائعة يستخدمها الناقلون الجويون للحصـول علـى          
 :الطائرات أو لزيادة سعة اسطولهم هى طريقة االيجار 

هى طائرة مستعملة بموجب اتفاق ايجـار       ،طائرة مؤجرة  •
 .تعاقدى

 .تشمل طاقم الطائرة ، طائرة مؤجرة مع طاقم •

 .ال تشمل طاقم الطائرة ، طائرة مؤجرة بدون طاقم •

، هو مصطلح يستعمل فى     طائرة مؤجرة مع طاقم القيادة     •
بعض الحاالت لالشارة الى طائرة مؤجرة مع طاقم القيادة    

 .فقط وال تشمل المضيفين والمضيفات

هو الطرف الذى تستأجر منه   المؤجر فالمصطلح،وفى هذا السياق
 . هو الطرف الذى يستأجر الطائرةستأجر المالطائرة والمصطلح

 حسب طـراز    ، مثال ذلك  ،تصنف الطائرات أيضا بمعايير أخرى    
 : المحرك الذى تستعمله الطائرات

، واآلن قلما تسـتعمل فـى النقـل         طائرة بمحرك مكبسى   •
الجوى التجارى وهى طائرة تستمد قوتها مـن محـرك           

 .مكبسى أو محركات مكبسية

هى طائرة مقادة بواحد أو أكثر       ،طائرة مروحية توربينية   •
 .من المحركات التوربينية

أو بكل بساطة طائرة نفاثـة هـى         ،طائرة توربينية نفاثة   •
 .طائرة تستمد قوتها من محركات نفاثة توربينية

هـى طـائرة لهـا محركـات      ،  طائرة توربينية بمروحة   •
 .توربينية بمروحة

 :ويشار الى الطائرات أحيانا من خالل عدد محركاتها 

 .هى طائرة نفاثة ذات محركين ،طائرة نفاثة بمحركين •

هى طائرة نفاثة ذات ثالثـة   ،طائرة نفاثة بثالثة محركات    •
 .محركات

المدى  رخص للعديد من طائرات النقل التجارية بمحركين لعمليات  
الممتـد للطـائرات     أى العمليات ذات المدى    ("ETOPS"الطويل  
 .)بمحركين

 :سرعتها فى الطيران يمكن تمييز الطائرات أيضا ب

، وتعنى الطائرات التى ال يمكنها      الطائرات دون الصوتية   •
المحافظة على مستوى طيران بسرعات تزيد على رقـم         

 .)أى سرعة الصوت( للطيران ١ الماخ

، وهى طائرات بامكانها الطيران     الطائرات فوق الصوتية   •
 .بسرعات تفوق سرعة الصوت

ات بامكانها الطيران   ، وهى طائر  الطائرات فائقة الصوتية   •
 .٥بسرعات تزيد على رقم الماخ 

طائرات النقـل المدنيـة كبيـرة       يستعمل عادة المصطلح     •
لالشارة الى مختلـف طـائرات النقـل         (HSCT)السرعة

 .التجارية فوق الصوتية المستقبلية التى تجرى دراستها
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 :ويمكن أيضا تحديد الطائرات بالمسافات التى يمكنها أن تطير

طائرة لها مدى طيـران      هى ،صيـرة المـدى طائـرة ق  •
 ميل  ١ ٢٠٠( كيلومترا   ٢ ٢٢٤بدون توقف ال يزيد على      

 بحمولة ايرادية كاملة بالشروط العادية للطيـران        )بحرى
 .المستقيم

طائرة تكون عادة قادرة على      هى،  طائرة متوسطة المدى   •
 ٥ ٥٥٦ و   ٢ ٢٢٤الطيــران لمسـافة تتـراوح بـين        

بحمولة ايرادية  )  ميل بحرى  ٣ ٠٠٠  و ١ ٢٠٠(كيلومترا  
 .كاملة بالشروط العادية للطيران المستقيم

طائرة قادرة على الطيران     هى ،  طائـرة طويلة المـدى   •
 ) ميل بحرى  ٣ ٠٠٠( كيلومترا   ٥ ٥٥٦لمسافة تزيد على    

 .بحمولة ايرادية كاملة بالشروط العادية للطيران المستقيم

 هى طائرات   مية االقل الطائـرات صغيـرة السـعة والطائـرات   
نقل تستعمل لتشغيل الخطوط الجوية بـين نقطتـين أو الخطـوط         
الجوية االقليمية، وعادة ما يكون لها سعة صغيرة فى عدد المقاعد       

الطائرة  و .ية أو فى الحمولة االيراد    ) مقعدا ٧٠ و ١٠يتراوح بين   (
  .هى طائرة نفاثة صغيرة أو طائرة نفاثة اقليمية النفاثة االقليمية

 :وفى سياق تنظيم ضوضاء الطائرات 

هى طائرات تمتثل للقواعد القياسية  ،طائرات الفصل الثانى •
لمنح شهادة الضوضاء الواردة فى الفصل الثـانى مـن          

 .الملحق السادس عشر التفاقية الطيران المدنى الدولى

 وهى طـائرات تمتثـل للقواعـد        ،طائرات الفصل الثالث   •
ء الواردة فى الفصل الثالث     القياسية لمنح شهادة الضوضا   

 من الملحق السادس عشر التفاقية الطيران المدنى الدولى       
 .)وهذه القواعد هى أكثر صرامة من قواعد الفصل الثانى(

 وطـائرات   الثانيـة طائرات المرحلـة    ويالحظ أن المصطلحين    
 هما مصطلحان يطبقان فى الواليات المتحدة ولهما        المرحلة الثالثة 

طائرات "و " طائرات الفصل الثانى" المصطلحين أساسا نفس معنى
 .، على التوالى"الفصل الثالث
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 الخطوط الجوية

بمعناه العريض، أى خط جوى لطائرات النقل  ،الخط الجوىيشمل 
 غير أنه ألغراض .العام، سواء على أساس منتظم أو غير منتظم

 فالمصطلح له دوما معنى محدد ورد تعريفه فى ،تنظيمية
من اتفاقية الطيران المدنى الدولى ومستعمل فى ) أ(٩٦ المادة

أى خط "ات النقل الجوى الثنائية بين الدول ويشير الى معظم اتفاق
جوى منتظم تستخدم فيه طائرات للنقل العام للركاب أو البريد أو 

 ".البضائع

يعنى الخط الجوى الذى تستخدم فيه الخط الجوى التجارى 
الطائرات للنقل العام للركاب أو البريد أو البضائع لقاء أتعاب 

 .ايجار أو

 ،طوط الجوية بالمناطق الجغرافية التى تخدمهايمكن تصنيف الخ
 :ومثال ذلك 

هو أى خط جوى يعمل كليا داخل ، الخط الجوى الداخلى •
 .ما أراضى دولة

 هو أى خط جوى يمر عبر الفضاء ،الخط الجوى الدولى •
 .الجوى فوق أكثر من دولة واحدة

 هو اما خط جوى على طرق تخدم ،الخط الجوى االقليمى •
خل منطقة واحدة أو بين مناطق فى دولة مدنا صغيرة دا

واحدة واما خط جوى على طرق ثانوية تخدم مدنا أصغر 
 .فى مساحة اقليمية تشمل أراضى أكثر من دولة واحدة

 وهو أى خط جوى دولى قصير الخط الجوى عبر الحدود •
 .المدى يعمل عبر حدود دولتين متجاورتين

وط الجوية حسب  كثيرا ما تصنف الخط،فى التنظيم االقتصادى
 :نوع النقل الذى يقوم به الناقل الجوى 

 هو خط جوى يعمل أساسا لنقل الخط الجوى للركاب •
 .الركاب

 هو خط جوى يخدم النقل العام الخط الجوى للبضائع •
 .والبريد للبضائع

 يشير الى خط جوى ينقل الركاب الخط الجوى المختلط •
 .والبضائع على متن نفس الطائرة

 :الخطوط الجوية أيضا حسب سماتها التشغيلية ويمكن تمييز 

 وهو عادة، خط جوى مفتوح ،الخط الجوى المنتظم •
ليستخدمه الجمهور العام ويعمل حسب جدول مواعيد 
منشور أو بتكرار منتظم لدرجة يشكل معها سلسلة 

 .رحالت نظامية سهلة المالحظة

 فان أى خط جوى يعمل بشكل يختلف عن الخط ،وبالعكس •
 يشمل عمليات ،لمنتظم يعتبر تشغيال غير منتظمالجوى ا
 وتجدر المالحظة بأن . ولكن ال يقتصر عليها،عارضة

" عارضة" بينما ،هو تعبير فى القانون العام" غير منتظمة"
هو تعبير فى القانون الخاص يتعلق بعقد بين ناقل جوى 

مع أن هذين المصطلحين أصبحا يستعمالن  (ومستأجر
  ).أحدهما مكان اآلخر

 نظمت الخطوط الجوية فى ،فى تنظيم النقل الجوى الدولى
أنظمة مختلفة حسب ما اذا كانت تعمل على أساس منتظم أو غير 

 وكما حدده مجلس االيكاو) ٦-٤الفصل "انظر أيضا ( منتظم
الخط الجوى  فان ،)"ب"  القسم،الجزء األول Doc 9587)(راجع (

  :هو سلسلة رحالت لها جميع الخصائص التالية الدولى المنتظم

 .تمر عبر الفضاء الجوى فوق أكثر من دولة واحدة •

تستخدم فيه طائرات لنقل الركاب أو البريد أو البضائع  •
لقاء أتعاب بشكل تكون معه كل رحلة مفتوحة الستخدام 

تعمل بحيث تخدم النقل بين نفس النقطتين أو  .الجمهور
مواعيد منشور، أو بتكرار منتظم أكثر، اما حسب جدول 
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لدرجة يشكل معها سلسلة رحالت نظامية، سهلة 
 .المالحظة

ان أى رحلة جوية دولية غير الخط الجـوى الدولى 
 .حـلة جـوية دولية غــير منتــظمةرالمنــتظم هى 

هو خط جوى يعمل على طرق جوية تربط مدنا خط رئيسى 
 .كبيرة ببعضها، وعادة بحجم نقل كبير

 :معنيان   خط تكسى جوىد يكون للمصطلح ق

نوع خط جوى على الطلب تستخدم فيه عادة طائرات  •
صغيرة السعة ويعطى فرصة قصيرة بشكل يشبه الى حد 

 .بعيد خدمة سيارات التكسى

أو، فى بعض الحاالت، خدمة تعمل على أساس منتظم مع  •
عدد من عمليات الهبوط ال تحدث اال فى نقاط حيث يتعين 

الركاب أو تحميل البضائع أو انزال الركاب أو صعود 
 .تفريغ البضائع

هو خط جوى للركاب كثير التكرار وال خط جوى مكوكى 
يحتاج الى حجز ويعمل على فترات منتظمة، خاصة على طريق 

وفى بعض الحاالت يكون . جوى بين مدينتين بكثافة نقل كبيرة
طائرة قبل الموعد الصعود الى الطائرة عملية مستمرة وقد تغادر ال

 .المقرر اذا أصبحت المقاعد مشغولة كليا

هو خط جوى يعمل على الطرق االقليمية خط جوى مغذى 
التى تغذى النقل الى الخطوط الداخلية الرئيسية أو الخطوط الدولية 

 .الرئيسية

 غالبا ما يتصف الخط الجوى ،وألغراض التسويق
 :بالمصطلحات التالية 

هو خط جوى يعمل بين نقطتين  خط جوى بدون توقف، •
 ).حتى السباب فنية(بدون توقفات وسيطة 

، وهو خط )خط مرور(ويشار اليه أيضا خط جوى مباشر  •
جوى يعمل بين نقطتين بطائرة واحدة مع توقفات وسيطة 

 . ولكن بدون تغيير رقم الرحلة
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 المطـارات

هو مساحة محددة على سطح األرض أو الماء تسـتخدم          ،  المطار
  .(Doc 9569)لوصول الطائرات ورحيلها وتحركها على السطح 

يمكن التمييز بين المطارات استنادا الى نوع الطائرات التى         
 :تخدمها 

هو مطار أو مساحة محددة على منشأة        ،مطار الهليكوبتر  •
ط طائرات الهليكوبتر أو اقالعها أو تحركها       يستخدم لهبو 
 .على السطح

قصيرة االقالع والهبوط هو مطار مصمم  ،مطار الطائرات •
خصيصا للطائرات قصيرة االقالع والهبوط وهو منفصل       

 .عن تسهيالت المطار التقليدية

 :تتصف المطارات أيضا بنوع النشاط 

و مطار يسـتخدمه الجمهـور العـام    ، المطار التجـارى   •
ويتضمن تسهيالت لمعامالت الركاب واجراءات الشـحن       

 .وخدمة الطائرات التجارية

وهو مطار يخدم أساسا الطائرات الخاصة ، المطار الخاص •
 .الصغيرة ونوادى الطيران وغيرها

هو مطار تعينه الدولـة لـدخول ومغـادرة       ،المطار الدولى 
 مثـل    والذى تتم فيه االجراءات الرسمية     ،الخطوط الجوية الدولية  

الجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصـحى للحيوانـات         
راجع الملحق التاسع    (.والنباتات وغيرها من االجراءات المشابهة    

 هو مطار دولى    ومطار المرور ).  المدنى الدولى  التفاقية الطيران 
يكون أول نقطة وصول أو آخر نقطة اقالع فى دولة ما للخطوط            

 .الجوية الدولية

هو مطـار يسـتخدم للخطـوط الجويـة         ،  لداخلىالمطار ا 
 .فقط الداخلية

ويشير بصورة عامة الى مطـار المدينـة         ،المطار االقليمى 
متوسطة الحجم أو صغيرة الحجم والتى تخدمها بصورة رئيسـية          

 .الخطوط الجوية االقليمية قصيرة المدى

 هو مطـار تكـون قدرتـه علـى اتمـام            ،المطار المزدحم 
 ولحل  .غير كافية لمواجهة الطلب   ) واألرضيةالجوية  (االجراءات  

  قامت احدى الدول بتعيين بعـض المطـارات        ،مشاكل االزدحام 
ــاعدة ــارات مس ــن  كمط ــة م ــول الحرك ــارات تح  أى مط

أى مطـارات    والمطارات التكميلية  .التجارية الرئيسية  المطارات
 وبذلك تريح   ،تجذب الطيران العام بعيدا عن المطارات المزدحمة      

 . فى بعض األسواقاالزدحام

 :كثيرا ما تستعمل عدة مصطلحات بشأن المطارات المزدحمة

هي عدد الركاب وكمية البضائع التي يمكـن        ،  سعة المطار 
وهذه السعة توليفـة    .  للمطار أن يستوعبها في فترة زمنية محددة      

 .من سعة المدارج وسعة محطة الركاب

  هي عدد تحركات الطائرات التـي قطعـت        ،سعة المدارج 
سلطات الطيران بأنها قابلة للتشغيل بأمان، ويعبر عن هذه السعة          
عادة بالعدد الكلي لعمليات الهبوط واالقالع للمـدارج والمنـاطق      

ألن الطائرات األكبـر    (المحيطة بها واالرتفاع وطرز الطائرات      
وقدرات مراقبة الحركـة الجويـة      ) تستلزم مسافات مباعدة أكبر   

 ).مراقبة االقتراب والمطار(

 هي عدد الركاب وأطنان البضائع فـي      ،سعة محطة الركاب  
ويسمى هذا العدد (الساعة الذين تنتهي اجراءاتهم في مبنى الركاب 

ويتأثر معدل ناتج الركاب "). ناتج البضائع"أو " ناتج الركاب"أيضا  
بنوع الركاب أو توليفة أنواع الركاب، ألن الركاب الدوليين يجب          

جمارك والجوازات والهجـرة ويقتضـون      أن يمروا باجراءات ال   
مساحات وأوقات أكبر مما هي في حالة الركاب الداخليين الذين ال 

وتنطبق هذه الحالة أيضا على البضائع      .  يمرون بهذه االجراءات  
 .الدولية والداخلية
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 هو مطار تؤول اليـه الطـائرات        ،المطار البديل االحتياطى  
 ألسباب فنية مواصلة    ،رعندما يصبح من المستحيل أو من المتعذ      

 .(Doc. 9569)الطيران للهبوط فى المطار المقرر الهبوط فيه 

عنـد اسـتعمال هـذا      ،  تجميـع مركز ال أو  ،  تجميعمطار ال 
المصطلح فى سياق عام يعنى أى مطار يسـتوعب العديـد مـن           
الرحالت القادمة والمغادرة وله نسبة كبيرة مـن حركـة وصـل        

ذا استعمل هذا المصطلح فى سياق وضع جـداول      اما ا  .الرحالت
المواعيد والتسويق من وجهة نظر الناقل الجوى العامل فى المركز 

 فهو يعنى المطار الذى يجرى فيه تنسيق العديـد مـن            ،الرئيسى
 بهدف اعـداد أكثـر      ،جداول مواعيد الرحالت القادمة والمغادرة    

أو /ئع وأو تحويل نقـل الركـاب والبضـا     /التوصيالت مالءمة و  
 وقد يخدم نفس المطار كمركز رئيسى ألكثر من ناقل جوى .البريد

 .واحد مع أن ذلك يعد حالة استثنائية

، هو مركز تجرى فيه حركة وصل       رئيسى  تجميع ال مركز ال 
 وغالبا ما يكون موقع هذا المطار مركزيا   ،الرحالت بأحجام كبيرة  

 المـدى   ويخدمه أكثر من شركة طيران واحدة بتوصيالت طويلة       
 .لمتابعة الرحلة

يخدم منطقة ما فى تجميع ، هو مركز    االقليمىتجميع  مركز ال 
  .الدولة أو منطقة تقع فى أكثر من دولة واحدة

 وهـو    لمواصلة السفر على شركات مختلفـة      تجميعمركز  
جرى فيه توصيل أو تحويل الحركة وتبادل الركاب        تجميع ي مركز  

تابعة لنـاقلين جـويين     الذى يجرى بصورة رئيسية على رحالت       
 .مختلفين

و مركـز     لمواصلة السفر على نفس الشركة     تجميعمركز  
رئيسى يجرى فيه توصيل أو تحويل الحركة لمواصلة السفر الذى          

 .يجرى غالبا على رحالت تابعة لنفس شركة الطيران

الشركة  لمواصلة السفر على نفستجميع ان ما يتصل بمركز ال
ويعرف أيضـا    (التجميع والتوزيع   ز  نظام مرك اتصاال وثيقا هو    

 وهو نظام تشغيلى تصل بموجبه الرحالت      بنظام التجميع الرئيسى  
) تجميعمركز ال(الى نقطة مشتركة ) نقاط محيطة  (من نقاط مختلفة  

بحيث تتمكن الرحلة    ،وتغادر منها فى غضون اطار زمنى قصير      
 السفر بوصـلها بـرحالت      صلاوتن أن    نقطة م  الواصلة من أي  

هـذا النظـام بقدرتـه    " قوة" وتكمن .درة الى عدة نقاط أخرى  مغا
الفريدة لتجميع الحركة من عدة أسواق لمدينتين على نفس الطائرة          

 توزيع ما كـان   بحيث يسمح للخط الجوى القيام برحلة الى نقطة         
هذا النظام أو ال يمكن استيعاب هـذا الحجـم   ننكنا لوال  القيام بها   

 أو  موجاتم التجميع الرئيسى بتسيير      ويقوم نظا  .والعدد للرحالت 
 الرحــالت القادمــة من نقاط منشأ مختلفة من خالل         صفوف
 فترة زمنية تكفى لحركة النقل أن تبدل رحالتها         في تجميعمركز ال 

 .لمتابعة السفر

يقـوم الناقـل   ثـانوى  تجميع مركز  هو ، صغير تجميعمركز  
 .الجوى بانشائه

  هـو مركـز      ضخميع  تجممركز   أو   ،  عمالقتجميع  مركز  
  . كبير جداتجميع

 يقوم الناقل الجوى  تجميعهو مركز   ،   فى بلد ثان   تجميعمركز  
 للسماح بتبادل النقل فيما بين عدة نقاط فى         ،بانشائه فى بلد أجنبى   
 .بلده وعدة بلدان ثالثة

تجميع الرئيسية هى مراكز    التجميع  فى حين أن معظم مراكز      
 ،يث نوع النقل الـذى يجـرى   من ح، هناك أنواع أخرى   ،للركاب
 :وتشمل 

 وهو أى مطار يجرى فيه تقـديم        ،لبضائعتجميع ا مركز   •
التسهيالت لتبديل الرحالت السهل والسريع ومتابعة الشحن 

 .لنقل البضائع الجوى

 يخدم مركـز    تجميع البريد  أو مركز    ،بريدتجميع ال مركز   •
 .عبور لشحن البريد

يسمح تجميع  ز   هو مرك  ،وسائط النقل متعدد   تجميعمركز   •
 ومثال ذلـك    ،نقل الى أخرى   بتحويل الحركة من واسطة   

الى النقل الجوى على طريـق      بريدي  النقل ال  التحويل من 
 . جوى-بحرى 
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 )١(لمرفق ا

 استمارات ايداع التعريفات

 اعتمد المجلس توصية فريق االيكاو ،١٩٨٥فى مارس من عام 
 التى تدعو الى وضع FRP/٨-٢ واألسعار رقم األسعارالمعنى ب

خطوط ارشادية بشأن اعداد استمارات ايداع التعريفات التى تقدمها 
 ،ة وقد قامت األمانة العام.شركات الطيران الى الحكومات
 بوضع ، واألسعاراألسعاربالتشاور مع الفريق المعنى ب

االستمارات والمادة االرشادية بشأن أجور الركاب الواردة فى 
 لكى تستعملها الدول ،الجزءين األول والثانى من هذا المرفق
 .بصورة اختيارية وللتطبيق فى حاالت معينة

 فى ، واألسعاراألسعاروقد تناول الفريق المعنى ب
 موضوع ايداع التعريفات الكترونيا فى التوصية رقم ،١٩٨٦ عام
٩-٢/ FRP، والتى تدعو ،١٩٨٧ التى أقرها المجلس فى مارس 

الى التوافق بين نظم ايداع التعريفات فى مختلف الدول ومع قواعد 
 بما فى ذلك قواعد بيانات نظم ،بيانات صناعة شركات الطيران

تعلقة باستمرار شركات  الى جانب األحكام الم،الحجز اآللى
 ،١٩٩٢ وفى عام .لزم األمر الطيران فى ايداع البيانات يدويا اذا

طلبت األمانة العامة من الدول تزويدها بمعلومات حول 
المتبعة فى تلك الدول اليداع التعريفات ومتطلباتها من  االجراءات

استخدام اجراء الكترونى اليداع  الدول التى ترغب فى
 المساعدة على وضع المتطلبات األساسية الشائعة  ةبغي التعريفات

ضمان تحقيق التوافق الذى رمت اليه  تهدف الى عالميا التى
 فقد درست ،وباالضافة الى االدارات الوطنية. FRP/٩-٢التوصية 

 كلجنة الطيران المدنى ،بعض منظمات الطيران الحكومية االقليمية
 ألمريكا الالتينية ولجنة الطيران المدنى) ECAC(األوروبى 

LACAC،طرق ايداع التعريفات االلكترونية وآثارها .  

ويشمل الجزء الثالث من هذا المرفق مثاال على الحد األدنى 
من عناصر ايداع التعريفات الكترونيا أعدته لجنة الطيران المدنى 

 .األوروبى بالتشاور مع شركات تصمم ذلك النوع من األنظمة

 بات ايداع التعريفات متطل-الجزء األول 

القوائم التالية لتدقيق متطلبات ايداع أجور نقل الركاب على متن 
الرحالت الجوية الدولية المنتظمة تتضمن عناصر معلومات تزيد 

 ، وقد ترغب الدول.على تلك التى قد تتطلبها كل دولة على حدة
  فى أن،بغية التخفيف من أعبائها االدارية وأعباء شركات الطيران

تختار وتطبق من هذه القوائم فقط مقتضيات االيداع التى لها عالقة 
 التى تنظمها تلك الدول بفعالية أو تعتبرها األسعاربجوانب 

 .ضرورية ألغراض التقييم

  المعلومات التى تقتضيها جميع أنواع االيداع— القسم األول 

 مالحظات للدول لالطالع  المقتضى
   

 .خله الهيئة عند االستالمتد  رقم مرجع االيداع
 السابقة /المرجع السابق) أرقام(رقم 
 ذات الصلة/ذى

األرقام فى حال تعديل االيداع السابق أو /ينبغى لشركة الطيران ادخال الرقم 
كما قد تطلب الدول من شركات الطيران اعطاء أرقام مرجعية اليداعات . تنقيحه

 .رائية الحكومية ذات الصلةالتعريفات ذات العالقة، أو المذكرات االج
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 مالحظات للدول لالطالع  المقتضى
 .تدخله الهيئة عند االستالم  تاريخ ووقت االيداع

قد تقبل بعض الدول قيام الوكاالت المعينة لشركات الطيران بايداع التعريفات،   اسم شركة الطيران المودعة
 .بما يتفق مع تشريعات تلك الدول، وشرط ابراز توكيل رسمى بذلك

 طبيعـة االيــداع
 :لى شركات الطيران توضيح ما يلىيجب ع

يبحث الباب الثانى فى ايداع قواعد التعريفات العامة، وبحث الباب الثالث فى  
 .أنواع االيداع األخرى

l  هل االيداع لقواعد عامة لتعريفات، أم لمستوى
 والشروط المصاحبة وتعديالت األسعارمعين من 

 صرف العملة واالضافات 

  

l فى حال التعديل، قد تكتفى الدول بأن تطلب من شركات الطيران تحديد   لق بتعريفات جديدة أم معدلةهل االقتراح يتع
 .التغييرات

l  هل يستند االيداع الى أحد اتفاقات االياتا، أم الى
اتفاق آخر متعدد األطراف بين شركات الطيران، 
أو الى اتفاق ثنائى بين شركتى طيران، أم هو 

 .واحدايداع فردى لناقل 

بغية تقييم متانة أحد اتفاقات االياتا أو أى اتفاق مشابه، فقد تطلب الدول من  
شركات الطيران توضيح النطاق الجغــرافى لتطبيق ذلك االتفاق، وما اذا كان 

" االستثناءات"، وهل يشتـمل على أحـكام تخــص "محدودا"أو " كامال"االتفاق 
 .أو التعديالت العاجلة/و

l ى األحكام القانونية العادية أو أحكام هل تقتض
االعفاء الحصول على موافقة على االيداع 

 " المضاهى"أو " العاجل"

، على "االيداع المضاهى"حبذا لو تقتصر الدول مقتضيات االيداع، فى حال  
 .تحديد شركة الطيران للتعريفة التى ينبغى مضاهاتها

 األسعار الذى تقترح شركة الطيران أن يكون السفر اعتبارا منه بموجب التاريخ  التاريخ المقترح الدخال التعريفة
 .والشروط والقواعد الواردة فى ايداع التعريفة

 

  ايداع قواعد التعريفات العامة—القسم الثانى 

 مالحظات للدول لالطالع  المقتضــى
نص ما له صلة بااليداع من قرارات األياتا أو غيرها من قواعد 

ركات الطيران المتفق عليها من أطراف متعددة أو نص تعريفات ش
 قواعد التعريفات العامة لشركة طيران منفردة

 

تعد أنواع القرارات أو القواعد المحددة أمورا أساسية لتحديد  
وتحكم قواعد .  الحالية والمقترحةاألسعارالتعريفات وهى تؤثر على 

ل والرضع أو شروط عامة أخرى أمورا مثل التخفيضات لألطفا
ووكالء السفر، وشروط الحجز والدفع، ومدة صالحية التذكرة، 
. باالضافة الى االلغاء وتعديل خط سير الرحلة واسترداد ثمن التذكرة

 وتطبق جميع هذه القرارات والقواعد بصورة عامة على 
جميع التسعيرات ما لم يتم تجاوزها تحديدا عن طريق شروط مرفقة 

 ). القسم الثالثانظر. (بأسعار محدودة
   :يجب على شركات الطيران تقديم ما يلى 

l  ال تسرى على أجور النقل من والى كندا (شروط النقل
 )والواليات المتحدة
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 مالحظات للدول لالطالع  المقتضــى
l  مثال، الحيز المخصص للمقعد بالطول أو (شروط الخدمة

 )الخدمة(بالعرض بالنسبة لكل درجة من درجات 
  

l ور نقلهاأوزان األمتعة المسموح بها وأج   
l  األسعارقواعد تحديد    
l قواعد تحويل العمالت   
l قواعد عموالت الوكالء   
l قواعد أو شروط عامة أخرى للتعريفات   

ومن الناحية الفنية، يتوقف سريان . تواريخ تقترحها شركات الطيران  مدة الفعالية المقترحة
لتى تحكم تركيب مفعول قواعد األياتا األساسية، مثل القواعد ا

. األسعار وصرف العملة، على وجود اتفاق لالياتا بشأن أسعار معينة
لذا يستحسن أن تطلب الدول الى شركات الطيران تحديد ما اذا كانت 
القواعد فى الملف ستظل مع ذلك سارية المفعول فى تلك الظروف 

 .وما اذا كانت شركة الطيران تود ايداع قواعد بديلة
يستحسن أن تطلب الدول من شركات الطيران ابالغها بجميع الحوافز   فع الترويجيةتوافر المنا

التى تعرضها على الركاب مقرونة بأسعار التذاكر على الرحالت 
أو األسعار المخفضة " الركاب كثيرى األسفار"الدولية، مثل برامج 

وفى حال اقتران هذه الحوافز بسعر . على أماكن المبيت فى الفنادق
ن وطلب الدول ايداع تلك الحوافز، فانها ستشكل جزءا من معي

 ).فى القسم الثالث(األسعار المقدمة 

  ايداع فئات معينة من األسعار والشروط المصاحبة—القسم الثالـث 
 )"االضافات"ويشمل ذلك ايداع تعديالت أسعار صرف العمالت و (

 مالحظات للدول لالطالع المقتضــى
  

 السعرو" " الدرجة السياحية العاديةسعرمثل  (نوع األجــرة
، التى ينبغى لشركات الطيران "المخفض لشراء التذكرة مسبقا

 )تحديدها

اذا تم االيداع بموجب اتفاق حكومى دولى ثنائى أو متعدد األطراف يشتمل 
، يستحسن أن تطلب الدول من شركات "األسعارنطاق "على ترتيبات بشأن 

 المقترحة وأن األسعارتماشى معه تالذى س" ألسعارانطاق "الطيران تعيين 
قد يقلل هذا االعالن من الحاجة الى معظم (تعلن ما اذا كانت ستفعل ذلك 
 ).المعلومات االضافية أو يلغيها

، الذى على شركة الطيران YLE45 :مثال  (رمز األجرة المستعمل
 )تحديده

 .يرجى من الدول تشجيع االلتزام بالوضوح والثبات

كراسى "ويشمل ذلك قيام شركة الطيران باالبالغ عن تقديم تسهيالت مثل  )درجة أولى، متوسطة أو سياحية: مثال  (درجة الخدمــة
، وفى مثل هذه الحالة يجب اظهار أى رسم اضافى فى مستوى سعر "النوم

 .محدد منفصل
على شركات الطيران أن تحدد مثال ما اذا كانت  (نوع الرحلـة

جاه واحد أو للذهاب والعودة أو رحلة دائرية أو رحلة فك رحلة ات
 )مفتوح

 - 
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 مالحظات للدول لالطالع المقتضــى
  

اذا اختلف عن التاريخ  (التاريخ المقترح للبيع بموجب التعريفة
 )المقترح الدخال التعريفة

اذا سمحت الدول لشركة الطيران بعرض التعريفات أو بيعها قبل تاريخ 
، فيرجى من "ارهاعرض التعريفات على الحكومة القر"ادخالها أثناء 

الحكومات أن تشترط على شركات الطيران تحديد ما ستتخذه من ترتيبات 
لتقديم المشورة لمن يشترون التذاكر بشأن ما قد يترتب من تبعات فى حال 
عدم اقرار تلك التعريفة، مثل احتمال عدم تطبيقها، واحتمال اضافة رسوم 

 .عليها، وبشأن حق استرداد األموال
تنص بعض اتفاقات خدمات الطيران على أن تظل التعريفة سارية المفعول  لمقترح النتهاء صالحية التعريفةالتاريخ ا

الى أن يتم استبدالها بأخرى اال أن أحكام العديد من االتفاقات تشترك على 
شركة الطيران تحديد التاريخ المقترح النتهاء صالحية التعريفة وذلك لتحديد 

القائمة فى الحاالت التى ال يتفق فيها على التعريفات مدة تمديد التعريفات 
 .البديلة

المنطقة الجغرافية، أو الطرق الجوية، أو أزواج المدن التى تطبق 
 عليها التعريفة

والبد أيضا من . أدناه" األسعارمستويات "انظر المالحظات مقابل عنوان 
 .ئماتوضيح الطرق المحددة واتجاهات السفر، حيثما يكون ذلك مال

، التى قد تكون مشتركة بين عدد من أزواج المدن، األسعاربخالف شروط  األسعارمستويات 
 تختلف عادة بحسب زوج المدن، ولذا يجب على األسعارفان مستويات 

عرض "انظر المخطط المعنون . شركة الطيران تحديدها بصورة منفصلة
الع على أشكال فى نهاية هذا القسم لالط"  المقترحةاألسعارمستويات 

 .العرض الممكنة
يجب أن تظهر التعديالت فى صورة تغيرات فى مستويات أسعار العملة  تعديالت أسعار العمالت

وقد تطلب الدول أيضا القيام باالبالغ . المحلية وأن تودع كما هو مبين آنفا
عن ادخال أى تعديل على عامل تعديل سعر العملة أو سعر صرف العملة 

، ويعتمد ذلك على التشريعات الوطنية أو )االياتا(ة الذى تحدده ذات العالق
 .اتفاقات الخدمات الجوية التى تنطبق عليها

 األرقام المضافة 
 :يلى  شركات الطيران تحديد ما

l  أى نقطة (النقاط التى تطبق بينها األرقام المضافة
 )االنطالق، ونقطة االنتهاء، ونقاط التركيب

l  الطرق الجوية التى تنطبق عليها النقاط االضافية 
l  لتى تنطبق عليها ااألسعارأنواع 

فيما يتعلق )  النسبيةاألسعارالتى تسمى أيضا (تستعمل األرقام المضافة 
ة من والى العديد من النقاط  الرحالت المباشرأسعار محددة لتحديد بأسعار

 االضافية األسعاراالضافية، ويمكن بالتالى عن طريقها وضع العديد من 
 المحددة األسعارالتى يمكن أن تقع ضمن نطاق والية الدول تماما مثل ا

ويمكن أن تودع شركة الطيران األرقام االضافية فى نفس الوقت الذى . ذاتها
و بصورة منفصلة اذا كانت تعتزم تطبيقها  ذات العالقة أاألسعارتودع فيه 

 . التى ستتم الحقاسعارمتفق عليها واليداعات األسعار على أ
l  أى قيود على قابلية الجمع بين نقل الركاب وشحن البضائع  
l العملة التى تحدد بها األرقام االضافية  
l المستويات المقترحة  

  المعنيةباألسعارقواعد وشروط خاصة 
 :شركات الطيران تحديد ما يلى

l  فترة التطبيق، مثال طوال العام، أو ضمن مدة محددة
 )واليومموسمى، الوقت بالساعة (

  أن من المفيد أن وقد تجد الدول. تضم القائمة أكثر القواعد والشروط شيوعا
 تضع، أو تتفق مع شركات الطيران على 

وضع، اطار عرض نموذجى للقواعد والشروط التى ينبغى على شركات 
وفى هذا . (الطيران ايداعها، مع وضع أرقام نموذجية لكل قاعدة أو شرط

قرار الشروط النموذجية "المعنون  ١٠٠الصدد، فان قرار االياتا رقم 
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 مالحظات للدول لالطالع المقتضــى
  
l  ،مثل الدفع (الشروط الخاصة بالحجز والدفع وشراء التذاكر

 )"االنتظار"أو أجور " الفورى"، الشراء "مقدما"
l  الحد األدنى للبقاء فى جهة المقصد 
l  الحد األقصى للبقاء فى جهة المقصد 
l الرسوم/األماكن/عدد المرات. (شروط التوقف أثناء الطريق.( 

l 
وتشمل القيود على تحويل خط الرحلة (ط الرحلة شروط خ

 ).دون تغيير الناقل أو مع تغيير الناقل

l 
القيود على عدد المقاعد المتاحة للبيع بالسعر المعنى 

 )باستثناء القيود المتعلقة بدرجة الخدمة أو سعة الطائرة(
l  القيود على المزج بين األسعار 
l القيود على االعالن أو البيع 
l  على سبيل المثال فيما يتعلق باألسعار (القيود على االستحقاق

التفضيلية التى تقتصر على األشخاص الذين يتمتعون بصفات 
 ) محددة من حيث العمر أو العمل أو الدين وغير ذلك

l  اثبات السن، واالقامة، والعمل وغيره(مقتضيات الوثائق.( 
l  خصم على أجور االقامة فى وتشمل تقديم(المنافع التشجيعية 

انظر . (وغيرها" الركاب كثيرى األسفار"الفنادق، وترتيبات 
 .أيضا فى القسم الثانى

l 
 

)  تحددها شركات الطيران( قواعد وشروط مالئمة أخرى 
 األسعار 

 قواعد وشروط اضافية خاصة بأجور المجموعات
 : ذلك مالئما ينبغى على شركات الطيران تحديد ما يلى حيثما يكون

l العدد األدنى للمجموعة 
l  على سبيل المثال، القرابة، المجموعة (مقتضيات المجموعة

 وطريقة تشكيلها) التشجيعية
l  فى الذهاب والعودة(مقتضيات السفر سويا( 
l  التغييرات المسموح اجراءها على التشكيل األصلى

 للمجموعة 
l  ددها شركات الطيرانتح(قواعد وشروط مالئمة أخرى( 

 قواعد وشروط اضافية خاصة بأجور الرحالت الشاملة
 :على شركات الطيران تحديد ما يلى 

l  الخدمات األرضية، (مقتضيات الرحالت السياحية الشاملة
 )منظم الجولة السياحية، وغيرها

 قاعدة أو شرط تنطبق ٣٠يورد قائمة تحتوى "  الخاصةاألسعارالمتعلقة ب
 ما لم ينص القرار الذى يخص أجرا خاصا على األسعارعلى جميع تلك 

وينبغى على شركات الطيران أن تحدد بالتفصيل القواعد أو .) غير ذلك
 . موضع البحثاألسعارالشروط التى تنطبق على 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن شركات الطيران تحديد التفاصيل بشأن أى قد ترغب الدول فى الطلب م
 .المعنىسعر قاعدة أو شرط يطبق على ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قد ترغب الدول فى الطلب من شركات الطيران تحديد التفاصيل بشأن أى 
 .المعنىسعر قاعدة أو شرط يطبق على ال
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 مالحظات للدول لالطالع المقتضــى
  
l أدنى سعر للجولة 
l  سير التغييرات المسموح بها على البيان األصلى لخط

 الرحلة والتسهيالت 
l الخصم المطبق لصالح منظم الرحلة السياحية 
l  تحددها شركات الطيران(قواعد وشروط مالئمة أخرى( 

 

  
 امكانية تطبيق القواعد والشروط العامة للتعريفات

 :ينبغى لشركات الطيران تحديد أى استثناءات فى الحاالت التالية
l وط النقلشر 
l شروط الخدمة 
l األمتعة المسموح بها وأجرتها 

لسهولة االدارة قد ترغب الدول فى اقتضاء أن تقدم شركات الطيران هذه 
 الخاصة المعنية فى صورة استثناءات من سعاراألالمقتضيات فى حالة 

وتحوى القائمة البنود . قواعد التعريفات العامة التى نوقشت فى القسم الثانى
التى تتعلق بها أغلب االستثناءات، وتشمل عادة وضع قيود اضافية على 

 .المستخدمين

l  ويشمل امكانية السفر بطريق غير مباشر(تركيب األجرة(  
l تحويل العملة  
l عموالت الوكالء  
l الخصم لألطفال والرضع  
l  الظروف التى يمنح فيها خصم الحد األقصى لالقامة  
l  صالحية التذكرةالظروف التى يمكن فيها تمديد  
l اجراءات الحجز، والدفع، وشراء التذاكر  
l الشروط الطوعية لخط الرحلة  
l الشروط االلزامية لخط الرحلة  
l شروط االلغاء واسترداد قيمة التذكرة  
l تكاليف الراكب أثناء الطريق  
l رحالت افتتاح الخطوط  
l الخصم الممنوح للوكالء  
l  لمنظمى الرحالت السياحية الخصم الممنوح  
l  تحددها شركات الطيران(قواعد وشروط عامة أخرى(  
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  المقترحةاألسعارعرض مستويات 

 المقتضيات األساسية

تم تصميم استمارة العرض أدناه لتقدم فيها شركات الطيران 
 وال ، المقترحةاألسعارالمعلومات األساسية المتعلقة بمستويات 

 الرحالت التى يكون منشأها أو مقصدها هو ارأسعتنطبق اال على 
 اٍألسعار وفى حال الحاجة الى بيانات ب.البلد الذى يودع التعريفات

للسفر بين البلدان الثالثة على سبيل المثال فيما يتعلق بالحركة التى 
 ،تنفذها شركة طيران وطنية فى اطار حقوق الحرية الخامسة للنقل

تمارات فقط باستعمال األعمدة فانه يمكن بسهولة تطبيق االس
 ."للرحالت التى تبدأ خارج البلد المودع"المعنونة 

ألغراض المقارنة تجد الدول بصورة عامة أن من المالئم اقتضاء 
 ، لكل زوج من المدن كما هو موضحالسعرالبيانات بحسب نوع 

اال أن هناك اسلوبا بديال يتمثل فى ادراج البيانات فى قوائم بحسب 
 وينبغى لشركات .األسعار المدن ضمن كل نوع من أنواع أزواج

 الى جانب نوع الرحلة وأى األسعارالطيران وضع قوائم بأنواع 
 مثال .مؤشر موسمى على شروط الخدمات أو خطوط الرحالت

 :على ذلك 

 ) مقعد نوم،اتجاه واحد(درجة أولى 
 )اتجاه واحد(درجة أولى 

 ) واحداتجاه) (رجال األعمال(درجة متوسطة 
 ) غير مقيدة،اتجاه واحد(درجة سياحية عالية 

 ) على الخط،اتجاه واحد(درجة سياحية عالية 
 )ذهاب وعودة(درجة سياحية مخفضة 

 )ذهاب وعودة) (XEPAااليبكس (درجة سياحية مع سبق الشراء 
 السعر المبدئي —
 موسم الذورة —
 موسم منخفض —

 مقتضيات اضافية محتملة

 أو اذا كان من المزمع ،اذا كانت األسعار تقيم بصورة منتظمة
 فقد تقتضى الدول معلومات ،اجراء فحص تفصيلى لطلب معين
 وباالمكان الحصول على كل .اضافية قد تتفاوت تبعا للظروف

 ،عنصر من عناصر البيانات المطلوبة أكثر من غيرها المبينة أدناه
ناوين فرعية مناسبة الى وذلك عن طريق اضافة أعمدة أخرى وع

 :استمارة العرض الواردة آنفا 

أجور الرحالت التى تبدأ خارج البلد المودع محولة الى  )أ
المستويات المعادلة لها بعملة البيع فى البلد المودع 
 .بأسعار الصرف المصرفية السائدة التى ينبغى تحديدها

 ،ثر باستعمال عملة قابلة للتحويل أو أكاألسعارجميع  )ب
باستعمال أسعار تحويل العمالت الصادرة عن االياتا 

 .على سبيل المثال

 .)السنة السابقة(بيانات تاريخية  )ج

 لألسعارنسبة التغيير بين المستويات المقترحة والحالية  )د
 .)المستويات التاريخية اذا كان ذلك مناسبا(

 

 بلد المودعللرحالت التى تبدأ فى ال
 )من النقطة أ الى النقطة ب(

 للرحالت التى تبدأ خارج البلد المودع
 )من النقطة ب الى النقطة أ(

 أزواج المدن المستوى المقترح المستوى الحالى المستوى المقترح المستوى الحالى
 بعملة البيع فى بلد بدء الرحلة بعملة البيع فى البلد المودع  اٍألسعاروأنواع

     
 ...........................:عملــة ال   .................................:)ب-أ(زوج المــدن 

     :نوع األجرة
........................................................ ................. ................. ................. .................. 
........................................................ ................. ................. ................. .................. 
........................................................ ................. ................. ................. .................. 

 )سعرتابع لكل زوج مدن وكل نوع (
  حسب الحاجة
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 المقتضيات التبريرية — الثانيالجزء 

فيما يلى سرد بالمقتضيات التبريرية لألجور المقترحة لركاب 
ت تزيد  ويشمل هذا السرد بنود معلوما.الرحالت الدولية المنتظمة

 عند ، وقد ترغب الدول.على ما يمكن أن تقتضيه الدول منفردة
 فى مراعاة احتمال عدم ،وضع المقتضيات التبريرية الخاصة بها

امكانية الحصول على البيانات من شركات الطيران التابعة لدول 
 واحتمال كون بعض المعلومات تمتاز بالحساسية من ،أخرى

د ال ترغب شركات الطيران فى اتاحتها الناحية التجارية وبالتالى ق
 وأن تقديم البيانات قد يشكل عبئا خاصا على شركات ،للعموم

 .الطيران الصغيرة

وال يطلب تبرير مفصل عادة اال فى حاالت خاصة تتعلق 
 أو ادخال أجرة ، أو بنيتهااألسعارمثال بتغيير جذرى فى مستوى 

ن ضد رفض  أو استئناف تتقدم به شركة طيرا،لطريق جديد
 وقد تتفاوت المقتضيات التبريرية . أو تسوية نزاعلسعرحكومة 

 الناجم عن اتفاقات شركات الطيران متعددة األسعاربين ايداع 
 المتفق عليها من طرفين األسعاراألطراف والمقتضيات المتعلقة ب

 .أو التى تودعها شركة طيران بمفردها

  معلومـات عامـة-القسـم األول 
مقترح عادة على تفسير للمبرر المنطقى ألى سعر ير يشتمل تبر

 وفى .أجرة جديدة أو أى تغيير فى مستوى أو شروط أجرة معينة
حال اجراء تغيير لألجور ينبغى أن تكون المبررات مرتبطة 
بصورة مباشرة بالتطورات الخاصة فى مجال التشغيل كبدء تشغيل 

 ،وتشمل(ية  أو االتجاهات االقتصاد،نوع جديد من الطائرات
 اتجاهات أسعار المستهلكين فى كل من البلدان ،بصورة خاصة

 أو الزيادات الحاصلة ، وتغيرات أسعار صرف العمالت،)المعنية
 وينبغى أن تشمل ،فى تكاليف معينة مثل أسعار وقود الطائرات

أسباب أى فروق رئيسية عن التغيرات المطلوبة بالنسبة للمناطق 
 .األخرى

 ينبغى تقديم المالحظات بشأن التأثير ،لك مناسباوحيثما كان ذ
التنافسى للتعريفات التى يقترحها أو يطبقها ناقلون آخرون يقومون 

على الخطوط ) منتظمة أو غير منتظمة(بتشغيل رحالت جوية 
 كذلك ينبغى تحديد .ذاتها أو على خطوط تتداخل معها أو تجاورها

مصالح المستخدمين وغيره األثر المتوقع للتعريفات المقترحة على 
 ينبغى لشركة ، وحيثما كان ذلك مناسبا.من التأثيرات المتوقعة

الطيران المودعة للتعريفات االفادة عن أى مشاورات أجريت مع 
مجموعات المستخدمين أو نقابات الوكالء وعن نتيجة تلك 

 فى حال اقتراح ادخال تعديالت عامة على ، كما ينبغى.المشاورات
 فالبد من توضيح أى أثر فعلى أو افتراضى ،تعريفاتقواعد ال

 .األسعار الخاصة أو على بنية األسعارعلى 

  بيانات خاصــة-القسـم الثانـى 
 فانه ال بد من توسيع البيانات بشأن ،كى يكون التقييم كامل الفعالية

 لتتجاوز المقتضيات األساسية المبينة فى القسم األسعارمستويات 
مارة ايداع التعريفات الذى يعالج تقديم مستويات الثالث من است

 وباالضافة .) أعاله---الجزء األول الصفحة ( المقترحة األسعار
الى ايداع التعريفات والتفسيرات العامة المشار اليها فى القسم 

 هناك مقتضيات معلومات أساسية أخرى هى الحالى ،األول أعاله
) ٤ ،والرحالت) ٣ ،يفوالتكال) ٢ ،االيرادات) ١المتوقع من 

 ومن المعتاد أال تطلب بيانات تفصيلية بحسب أزواج .والسعة
 .المدن أو الخطوط الجوية اال فى ظروف خاصة كما هو مبين آنفا

أما المعلومات التى تتصف بقدر أكبر من العمومية والتى تجمع 
 فستكون مفيدة على أساس سنوى أو ،بحسب مجموعات الطرق

ترحات المتعلقة باجراء تغييرات عامة على فيما يتعلق بالمق
 ، وينبغى أن تكون تلك المعلومات متاحة عند الطلب.األسعار

خاصة من شركات الطيـران التى تقدم بيانـات الى االيكاو 
الدراجها فى الدراسات التى تجريها المنظمة للفروقات االقليمية 

  . ألياتا والتكاليف أو الى لجنة التكاليف التابعةاألسعارفى 

وتدرج البيانات التفصيلية واألكثر عمومية فى استمارة 
 وقد .)التالية(العرض الممكنة الواردة فى الجدول على الصفحة 

 اذا كان مصحوبا ،صمم هذا العرض بحيث يعطى الدول
 توجيها عاما فقط بشأن ،بالمالحظات التفسيرية ذات الصلة

 وسوف تختلف .ديمها بهامقتضيات البيانات والكيفية التى يمكن تق
 .المقتضيات المحددة من دولة الى أخرى وتبعا للظروف الخاصة
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  المقترحـةلألسعارطريقة عرض البيانات التبريرية 

  فترة المقارنة-أ 
 ) سنوات٣(الفترة المتوقعة  
 

 الفترة السابقة
  الفعلية

 )سنة واحدة(

 الفترة الحالية
  التقديرية

 )سنتان(
 ربدون تغيي

 األسعار 
 مع تغيير
 األسعار

     

    ١................................... :عملــة التقديم -ب 

    :الرئيسية األخرى سعر الصرف مقابل العمالت

 ٢..........................٢..................٢.................. ١.....................................العملــة

 تكرر البيانات للعمالت االضافية (
 )حسب الحاجة

    

     البيانات حسب كل زوج مدن لكل طريق -ج 

     ...................................:الطريـق 

     .................................. زوج المدن

 .................. .................. .................. .................. :عدد الركاب االيراديين  )أ
النسبة المئوية لعدد الركاب االيراديين الذين بدأوا  -

 :الرحلة من بلد االيداع 
 

.................. 
 

.................. 
 

.................. 
 

.................. 

النسبة المئوية لعدد الركاب االيراديين الذين تتقاسم  -
 :تذاكرهم أكثر من شركة 

 
.................. 

 
.................. 

 
.................. 

 
.................. 

 .................. .................. .................. .................. :االيرادات من الركاب  )ب
 وية لعدد الركاب الذين بدأوا الرحلة النسبة المئ -

 :من بلد االيداع
 

.................. 
 

.................. 
 

.................. 
 

.................. 
 .................. .................. .................. .................. :االيرادات من األمتعة الزائدة  )ج

     )تكرر البيانات لكل زوج مدن حسب الحاجة(

     البيانات حسب الطريــق - د

 .................. .................. .................. .................. ...................................:الطريـق 

 .................. .................. .................. .................. :المقاعد الكيلومترية المنفذة 

 .................. .................. .................. .................. :مترية المتاحة المقاعد الكيلو

 .................. .................. .................. .................. ) :فى المائة(عامل حمولة الركاب 

 .................. .................. .................. .................. : االيرادات من الركاب واألمتعة الزائدة

     )تكرر البيانات لكل زوج مدن حسب الحاجة(
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  فترة المقارنة-أ 
 ) سنوات٣(الفترة المتوقعة  
 

 الفترة السابقة
  الفعلية

 )سنة واحدة(

 الفترة الحالية
  التقديرية

 )سنتان(
 ربدون تغيي

 األسعار 
 مع تغيير
 األسعار

     الموجز حسب كل مجموعة طرق - ه

 .................. .................. .................. .................. .........................:الطريـق مجموعة 

 .................. .................. .................. .................. ٣:المقاعد الكيلومترية المنفذة 

 .................. .................. .................. .................. ٣:المقاعد الكيلومترية المتاحة 

 .................. .................. .................. .................. ) :فى المائة(عامل حمولة الركاب 

 .................. .................. .................. .................. ٣: االيرادات من الركاب واألمتعة الزائدة

 البضائع، والبريد، وااليرادات العرضية (ايرادات أخرى 
 ) :ذات الصلة

 
.................. 

 
.................. 

 
.................. 

 
.................. 

 .................. .................. .................. .................. ):لب ذلكمقسمة حسب بنود التكاليف اذا ط(تكاليف التشغيل 

 .................. .................. .................. .................. ) :فى المائة(العائد من االستثمار 
 
 .  اذكر اسم العملة أو الرمز الذى وضعته المنظمة الدولية للتوحيد القياسى-١
     .  اذكر سعر صرف وحدة عملة التقديم-٢
     .أعاله) د(  تجمع مباشرة من -٣

 
مالحظات لعلم الدول حول 

  المذكورة أعالهالبيانات التبريرية

 ، الجراء تقييم لمعظم أنواع ايداعات التعريفاتفترات للمقارنة
سوف تقتضى الدول من شركات الطيران تقديم مجموعتين أو أكثر 

 و ،أساسية) أو فترات(فترة ) ١(من البيانات المرتبة زمنيا تغطى 
للمقارنة بعد التاريخ المزمع لنفاذ التعريفات ) أو فترات(فترة ) ٢(

والفترة السنوية الواردة هنا هى الفترة األكثر مالءمة . المقترحة
 أما اذا كانت اقتراحات .نظرا لكونها تسوى التذبذبات الموسمية

 تقدم أكثر من مرة واحدة سنويا أو اذا كانت األسعارتغيير 
 فسيكون من المفيد تفصيل بيانات ،التعريفات للتطبيق الموسمى
الفترات التى طبقت أو ستطبق عليها االيرادات والرحالت حسب 

تكاد تتضمن " الحالية" ونظرا ألن بيانات السنة . المعنيةاألسعار
 فقد يكون من ، عناصر تقديرية، بصورة جزئية على األقل،دائما
 انشاء قاعدة عن طريق تقديم شركات ، كما هو موضح هنا،المفيد

كون من المفيد  كما سي.للسنة السابقة" الفعلية"الطيران للبيانات 
فى حال تنفيذ التعريفات المقترحة أو عدم " متوقعة"طلب بيانات 

 الجديدة فقد يكون من المفيد األسعار أما بالنسبة ألنواع .تنفيذها
فى الحسبان لمدة تتجاوز السنة األولى " المتوقعة"أخذ البيانات 

 .لفعاليتها المزمعة الجراء تقييم للنتائج فى وضع تام النضوج
 عادة تقوم شركات الطيران بتقديم جميع بيانات لة التقديمعم

االيرادات والتكاليف بالعملة التى تمت فيها المبيعات فى البلد 
بما يتوافق مع العملة المستعملة فى ايداع التعريفات فى (المودع 

أو بالعملة ) الفصل األول للرحالت التى تبدأ من البلد المودع
ب االقتضاء واذا كان لسعر الصرف الوطنية للبلد المودع حس

 اذا كان له تأثير هام ،مقابل العمالت الرئيسية كالدوالر األمريكى
 واذا لم يكن ذلك السعر ،على الحركة أو االيرادات أو التكاليف

 ، فالبد من تقديم أسعار الصرف التاريخية والمتوقعة مستقبال،ثابتا
) الى الحد الممكن(ف وقد يلزم تفصيل بيانات االيرادات والتكالي

 .بعملة التسليم والعمالت الرئيسية األخرى المعنية
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 قد تطلب هذه بيانات حسب أزواج المدن المنفردة لكل طريق
البيانات مع عرض تعريفات منفردة قد يكون له تأثير هام على 

 وكما هو .الحركة أو اقتصاديات التشغيل بين زوج من المدن
فان البيانات ) الفصل األول(ريفات الحال بالنسبة اليداع التع

ستنطبق بصورة عامة على أزواج المدن التى تشترك برحالت من 
 غير أن بعض البلدان قد تطلب بيانات ،منطقة البلد المودع واليها
 واذا اشترك أكثر من طريق فى المنشأ .تتعلق بأزواج مدن اضافية

ن الشركات  فقد تجد الدول أن من المالئم أن تطلب م،أو المقصد
  .دمج البيانات للطرق المعنية

وتقدم بيانات الحركة هنا فى صورتى أعداد الركاب حسب 
 ، وبصورة خاصة.المنشأ وحسب المقصد بين كل زوج من المدن

 فان ،عندما يتم تفصيل البيانات من حيث المنشأ كما هو موضح
ذلك سيتيح اجراء تقييم لتأثير اقتراح التعريفات على البنية 

وعلى االقتصاد ) سعة المطارات مثال(ألساسية للطيران الوطنى ا
 وتتيح بيانات االيرادات المرافقة .)تدفقات السياح مثال(الوطنى 

اجراء قياس مباشر لتأثير االقتراح على عائد االيرادات من حيث 
الترتيب الزمنى وبالمقارنة مع عائد ايرادات أزواج المدن 

 ومستويات األسعارستويات  ويعزى الفرق بين م.األخرى
 والتخفيضات كالتى تمنح ،االيرادات الى دفعات العموالت

 ويتفاوت األخير تفاوتا .األسعار ونتيجة لتأثير تقاسم ،لألطفال
 ويؤثر بصورة مباشرة على مستوى ،كبيرا بين طريق وآخر

 فقد يكون من المجدى قياس ، لذا. التى ينبغى عرضهااألسعار
عطاء النسبة المئوية التقديرية لتقاسم النقل كما هو  وذلك با،تأثيره
  .موضح

وقد يكون من الضرورى اجراء تفصيل اضافى لتفريع 
 بما فى ذلك ،البيانات الى ايرادات وحركة حسب نوعية األجرة

 الى جانب ،األسعارتقديرات للتحويل المتوقع للحركة بين أنواع 
 الدول تقديم تفصيل  وتقتضى بعض.التأثير االجمالى على الحركة

 ولكن تلك البيانات ال تطلب فى معظم الحاالت ،بصورة منتظمة
 كما .األسعاراال فى حال اقتراح ادخال تغييرات رئيسية على بنية 

قد يلزم أن تؤخذ فى الحسبان بيانات ايرادات نقل البضائع 
النقل " خاصة اذا كان األمر يتعلق بالرحالت المختلطة ،والحركة
  يكون .للركاب والبضائع" المختلط

 قد تقتضى هذه البيانات مع اقتراحات ملخص حسب الطريق
التعريفات التى يتوقع أن يكون لها أثر هام على عمليات الطريق 

 وتغطى البيانات جميع أزواج المدن على ،أو اقتصادياته ككل
 .الطريق المعنى

 .وتعرض بيانات الحركة هنا بالنسبة للراكب الكيلومترى
 تتيح هذه البيانات ،الى جانب بيانات السعة بالمقعد الكيلومترىو

امكانية حساب عامل حمولة الراكب وتأثير اقتراح التعريفة على 
 واذا أضيفت الى بيانات االيرادات فانها تعطى .عمليات الطريق

 كذلك قد يلزم أن تؤخذ فى .صورة ما عن اقتصاديات الطريق
 خاصة اذا كان ،البضائع والحركةالحسبان بيانات ايرادات نقل 

 .األمر يتعلق بالرحالت المختلفة للركاب والبضائع

 لن تطلب هذه البيانات عادة اال ملخص حسب مجموعات الطرق
 أو فيما يتعلق باقتراحات اجراء تغييرات عامة ،على أساس سنوى

 ويمكن الحصول هنا على صورة أكثر واقعية .األسعارعلى 
 وذلك باضافة االيرادات غير المتعلقة ،القتصاديات الطريق

 هذه البيانات ال تتاح عادة اال على .بالركاب وتكاليف التشغيل
 والسبب األول لذلك هو أنه ،المستوى االجمالى لمجموعات الطرق

ليس باالمكان فصل تكاليف التشغيل بدقة كافية نظرا للطابع العام 
التكاليف االدارية مثل (أو المشترك للكثير من عناصر التكاليف 

 غير أن .)ركاب وبضائع" (المختلطة"العامة أو تكاليف الرحالت 
 شريطة تحديد ،من الممكن اجراء مقارنات هامة مع مرور الوقت

 .أساليب ومعايير توزيع التكاليف واستخدامها باستمرار

 األسعارفى حال تقديم اقتراحات باجراء تغييرات عامة فى 
 خاصة اذا كانت قد صممت ،لتكاليفالظهار التغيرات فى ا

استجابة لتغيرات محددة فى التكاليف مثل زيادة أسعار الوقود فانه 
 وقد .ينبغى تفصيل بيانات تكاليف التشغيل حسب بنود التكاليف

ترغب بعض الدول فى تحديد صيغة معينة لتعريف بنود التكاليف 
 .)أو االتفاق مع شركة الطيران عليها(

 الحاالت الشاذة قصير األجل التى تؤثر على والبد من ازالة
 قد يتمثل االختالف األساسى بين ، فعلى سبيل المثال.التكاليف

التكاليف قصيرة األجل والتكاليف طويلة األجل فى التكاليف 
المرتفعة لبدء تشغيل الطائرات الجديدة التى ستكون هى المعدات 

 وينبغى .ةالرئيسية التى سوف تستعمل على الخط لمدة طويل
حساب العائد على االستثمار وفقا للممارسات الوطنية وسيشمل 
عادة بنودا مثل العائد على المساهمين والمساهمات لفرض اعادة 

  قصيرة .التزويد بالمعدات
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الحد األدنى من عناصر  — الثالثالجزء 
 ايداع التعريفات باستخدام الكمبيوتر

جنة وفقا لما حددته الخطوط االرشادية لل(
 )ECAC الطيران المدنى األوروبى

 : من التالى ، كحد أدنى،ينبغى اليداع التعريف أن يتكون

 ويكون ، مثل رقم اياتا لالبالغ بااليداع—تعريف االيداع )أ
خاص بايداع معين ويصدر عند القيام بااليداع بواسطة 

 وبمجرد اصدار التعريف صار من .نظام ايداع تلقائى
 .هغير الممكن تغيير

ويتم بواسطة نظام االيداع  — ختم اليوم والساعة )ب
 ويشمل اليوم ووقت اتمام ايداع التعريفة ،التلقائى

 وبمجرد اصدار .وادخالها فى قاعدة بيانات نظام االيداع
 .الختم صار من غير الممكن تغييره

 .رمز الناقــل )ج

الناقلون (ويقدمه الناقل المودع  — عامل التبريـر )د
 .لتبرير ادخال أو الغاء أو تعديل ايداع ما) ونالمودع

 ويشمل اسم الشخص المسؤول االتصال — عنصر نقطة )ه
 . ورقم هاتفه،المعنيين) الناقلين(عن االيداع لدى الناقل 

الظهار نقطة المنشأ ونقطة  — التعريف الجغـرافـى )و
 . أو المنطقة الجغرافية األوسع المعنية،المقصد

وهى شفرة أبجدية رقمية  — ألسعارارموز درجات  )ز
الظهار تعريفة خاصة ) الناقلون(يستخدمها الناقل 

 .بالناقل

 : على األقل ،أن يشمل أحد العناصر التالية )ح

 األسعارالضافة  (االضافاتأو / واألسعارعنصر  )١
 واذا كان .) والغائها، وتغييرها،أو االضافات/و

 أو/االيداع يحتوى على عنصر لألجور و
 فانه ينبغى أن يحتوى ،)أو االثنين معا(االضافات 

 :أيضا على ما يلى 

 .)يبين رمز العملة المستخدمة(رمز العملة  —

وذهاب وعودة /مؤشر رحلة اتجاه واحد —
لتوضيح ما اذا كانت األجرة أو االضافة (

 .)لرحلة اتجاه واحد أو ذهاب وعودة

فى حال ادخال تغيير على مبلغ األجرة أو  —
 فانه ينبغى أيضا اعطاء األجرة أو ،ضافةاال

 الى جانب النسبة المئوية ،االضافة الحالية
 .للتغيير

الضافة قاعدة أو تغييرها أو (عنصر القاعدة  )٢
 .)الغائها

الضافة الطريق ألجرة معينة أو (عنصر الطريق  )٣
 .)تغييره أو الغائه

الضافة حاشية أو تغييرها أو (عنصر الحاشية  )٤
 .)هاالغائ

المقترح للسريان ) تواريخ(اضافة الى تاريخ 
 . ان وجدت،وانتهاء المفعول

 وقواعد ، وقواعد األمتعة، مثل العمولة،اليداع شروط عامة
 فانه ال حاجة لتطبيق المقتضيات الواردة فى ،األسعارتركيب 
  .)ز(و ) و(النقاط 
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 نظام اآلياتا لتحويل العملة

مثل (نظرا الضطرار شركات الطيران ووسطاء النقل الجوى 
فى أحيان كثيرة الى اجراء )  ووكالء الشحن،وكالء السفر

تحويالت من عملة الى أخرى لدى احتساب أجور الركاب الدوليين 
 فقد وضعت االياتا لوائح واجراءات للقيام ،وأسعار الشحن

 ويتيح نظـام االياتا لتحويل العمالت امكانية .يالت العملةبتحو
وضع تسعيرة لألجور واألسعار بعملة واحدة للرحالت والشحنات 
 ،متعددة القطاعات التى تشترك فيها أكثر من شركة طيران واحدة

 .أو للرحالت التى تنشأ فى بلد آخر

أسعار  نظام تحويل العمالت ألغراض
 الشحن وأجوره

 أدخلت االياتا نظاما أتاح االعراب عن أسعار ٤٨٩١فى عام 
 ولدى الحاجة الى جمع أو .الشحن وأجوره بعمالت البيع المحلية

مقارنة أسعار الشحن المعرب عنها بعمالت مختلفة ألغراض 
 يتم تحويل تلك األسعار الى عملة مشتركة هى ،تحديد األسعار

ى تضعها غرفة الدوالر األمريكى باستخدام أسعار التبادل الت
 . وتجرى عمليات الحساب الالزمة بالدوالر،مقاصة األياتا

نظام تحويل العمالت 
 أجور الركــاب ألغراض

 تحدد جميع ،٩٨٩١فى اطار هذا النظام الذى أدخل فى يوليو 
 باستثناء ،أجور االياتا بالعملة المحلية للبلد الذى يبدأ منها السفر

ت الضعيفة نسبيا والتى يجب أن بعض الدول واألقاليم ذات العمال
 ويمكن .األسعارتستعمل الدوالر األمريكى بدال من ذلك فى تحديد 

 أو بعملة مقبولة أخرى على ، بالعملة المحليةالسعرللمسافر دفع 
 بالنسبة للمبيعات خارج .أساس التحويل بأسعار الصرف المصرفية

 األسعار تحول ،")ةالمبيعات األجنبي"أى (البلد الذى يبدأ منها السفر 

المحسوبة بالعملة المحلية الى عملة بلد البيع باستعمال أسعار 
 .)١انظر المثال (الصرف المصرفية فى تاريخ اصدار التذكرة 

 عندما تدعو الحاجة الى مزج أو مقارنة ،السفرسعر ولتركيب 
 الى العملة األسعار تحول هذه ، المحددة بعدة عمالتاألسعار

 الذى يبدأ منها السفر باستعمال أسعار الصرف المحلية للبلد
المطبقة فى غرفة المقاصة التابعة لالياتا مقابل الدوالر األمريكى 

 وتقوم االياتا مرة كل ثالثة أشهر باصدار أسعار .)٢انظر المثال (
الصرف المذكــورة التى تعكس أسعار الصرف المصرفية 

بدون تغيير لمدة  على أن تظل هــذه األسعار ،السائدة مؤخرا
 غير أنه اذا طرأ تغيير فى قيمة عملة ما .ثالثة أشهر فى العادة

 ١٠بالزيادة أو بالنقصان أمام الدوالر األمريكى بنسبة تزيد على 
 يتم اصدار سعر صرف ،فى المائة خالل فتــرة األشهر الثالث

 .جديد لتلك العملة

 أمثلة على تحويل العمالت
 ألغراض أجور الركاب

 : ما يلى مثاالن بسيطان على كيفية عمل نظام االياتافي

  المبيعات األجنبية-) ١(مثال 

 : مسافر من مونتريال يشترى تذكرة من نيويورك الى لندن 

 المحلية من نيويورك األسعار) = بالدوالر الكندى( المحلية األسعار
دوالر األمريكى محوال الى الدوالر الكندى باستعمال       بال(الى لندن   

 .)أسعار الصرف المصرفية فى تاريخ اصدار التذكرة

  المركبة بعدة عمالت األسعار -) ٢(مثال 

 - طوكيو   - لندن   -مسافر من مونتريال يشترى تذكرة مونتريال       
 ) :فى حالة عدم وجود تسعيرة مجملة) (د-ج-ب-أ(سيدنى 
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) ب(الى  ) أ (باألسعار المحلية ) = لدوالر الكندى با (السعر المحلي 
بالجنيـه  ) (ج(الـى ) ب (باألسعار المحليـة  ) + بالدوالر الكندى (

االسترلينى محوال الى الدوالر الكندى باستعمال أسـعار صـرف         
بالين اليابانى محوال الـى     ) (د(الى  ) ج (السعر المحلي ) + االياتا

 .)ياتاالدوالر الكندى باستعمال أسعار صرف اال

  العواقب التنظيمية

تعتبر بعض القواعد التى تحكم تطبيق نظـام تحويـل العمـالت       
 ،الخاص بأجور الركاب ذات أهمية تنظيمية بالنسـبة للحكومـات     

 :فعلى سبيل المثال 

يكون " اختالف اتجاهى"مقتضى مفاده أنه فى حالة وجود  •
الرحلة سعر الرحلة المغادرة أعلى من سعر بموجبه 

األعلى سعر  يجب أن يحتسب للمسافر ال،دمة المقابلةالقا
كلما تم بيع تذكرة فى اتجاه واحد أو تم اصدارها خارج 

 .الدولة التى تبدأ فيها الرحلة

مقتضى مفاده أن أجور السفر تكون سارية فقط عندما يبدأ  •
 .السفر فى بلد األصل المذكور فى تذكرة السفر

ر لبرنامج رحلة ما السفسعر مقتضى مفاده أنه اذا كان  •
المقابل بين أى نقطتين من نقاط السفر سعر أقل من ال

أى اذا كانت هناك حالة تنطوى على (المسجلة فى التذكرة 
السفر يجب سعر فان مستوى ") وسيط أعلىسعر "وجود 

 .الوسيط األعلىسعر أن يرفع الى مستوى ذلك ال

هذه القواعد التى وضعت أساسا بغرض حمايـة ايـرادات          
ركات الطيران والتقليل من اساءة استخدام النظـام الـى الحـد      ش

األدنى يمكن أن تترتب عليها بالنسبة للحكومات عواقـب تتعلـق           
 علـى  ، ففيما يتعلق بالمنافسـة .بانفاذها وبسياساتها بشأن المنافسة 

 قد يعتبر أن تلك القواعد تضع قيودا على خيـارات           ،سبيل المثال 
اد األوروبى تقتضى قواعد المنافسة بأن  فى االتح،فمثال(المستهلك 

 ،تترك للمستهلكين حرية شراء سلعهم وخدماتهم أينمـا يرغبـون         
 ولمواجهة  .)وحرية التمتع باألسعار وشروط البيع المساندة محليا      

 وضعت األياتا بعض األحكام التى تقضى باستثناء        ،هذه المخاوف 
 .بعض الدول من تطبيق القواعد المذكورة آنفا
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 تقاسم االيرادات

يقتضى العديد من رحالت نقل الركاب ونقل البضائع اشتراك أكثر 
 مع بقاء أجرة السـفر أو الشـحن   ،من ناقل جوى فى عملية النقل    

 وتوجد بالتالى حاجة الى تحديد أسـلوب لتقاسـم          .واحدة وشاملة 
كيف يجرى تقاسم ايرادات نقـل الركـاب أو         :  مثال   .االيرادات

 بالنسبة والتناسب   ،ضائع بين جهة منشأ الرحلة وجهة مقصدها      الب
 .بين الناقلين الجويين الذين شغل كل منهم جزءا من الرحلة

 ،ولتسهيل تنفيذ هذه الرحالت المشتركة بين شركات الطيران       
وتخفيف األعباء االدارية المترتبة على اجراءات تقاسم االيرادات        

نقـل الجـوى اتفـاقين       وضعت صناعة ال   ،عن شركات الطيران  
 أحـدهما للركـاب والثـانى      ،متعددى األطراف لتقاسم االيرادات   

 يضمان فى مجموعهما قواعد التوزيع التناسبى اليرادات        ،للشحن
 وقد حـددت    .أجور الركاب وأسعار الشحن على النطاق العالمى      

وتمول نفقاتها  " اتفاق التقاسم "بموجب  " وكالة التقاسم "اختصاصات  
اشرة من شركات الطيران الموقعة على اتفاق وكالـة         االدارية مب 

 واالتفاقان مفتوحان لجميع شركات الطيران التى تشـغل         .التقاسم
 .خطوط منتظمة

وال يخضع اتفاقا التقاسم لموافقة الحكومات ألنهمـا اتفاقـا          
 ،تجاريا خاصا طوعيـان ال يضـعان التعريفـات وال يعـدالنها           

ق عليها لتقاسـم االيـرادات      ويقتصران على تطبيق القواعد المتف    
 .الناجمة عن التعريفات المعتمدة

 وذلـك امـا     ،ويقضى االتفاقان بتوزيع االيرادات بطريقتين    
 وأمـا  ،باستخدام عوامل تقاسم تستند الى المسافة والتكلفـة فقـط        

بالربط بين تلـك العوامـل والشـروط والمقتضـيات التـــى           
لشـروط   وهى ا  .تودعهــا كل شــركة طيــران على حدة     

المعبـر  (والمقتضيات التى تحدد حصة شركة الطيران المودعـة     
التى ينبغى اقتطاعها من المبلغ     ) عنها بنسبة مئوية أو بمبلغ محدد     

 .المزمع تقاسمه قبل تطبيق عامل التقاسم عليه
الغرض من الربط بين قاعدة الحد األدنى للتقاسم والشـروط   
والمقتضيات هو ضمان حصول شركة الطيران التى تشغل جزءا         

 ال  ،من الرحلة على مقدار من االيرادات مقابل الجزء الذى شغلته         
 فـى المائـة مـن األجـرة     ٣٠يقل عن حد معين ويساوى قرابة   

  .المنطبقة

 وترجحها ،اسم تحددها المسافة فان عوامل التق،بالنسبة للشحن
 أما بالنسبة للركاب فتسـتخدم      .التكاليف التى حددها منتج الطائرة    

صيغة أكثر تعقيدا استنادا الى المسافة المرجحة بمتوسـط عامـل       
التكاليف الكلية على النطاق العالمى لمدة ثالث سنوات مضافا اليه      

شـغيل  عامل المنطقة الذى يحسب على أساس متوسط تكاليف الت        
 ورسوم ، ورسوم الهبوط والمطارات،مثل تكاليف الوقود(المباشرة 

لمدة ثالث سنوات   ") أثناء الطريق "االنتفاع بالتجهيزات فى مرحلة     
 وتستخدم البيانات التى تجمعها االيكاو عن التكاليف  . اقليما ١٧فى  

 .فى تحديد عوامل تقاسم ايرادات الركاب

 القواعد الضرورية لتطبيق كذلك يضم اتفاقا التقاسم عددا من    
 مثل حاالت التوقف فـى نقـاط        ،عوامل التقاسم فى حاالت معينة    

 وتغيير خط سـير الرحلـة       ، واألجور المخفضة لألطفال   ،وسيطة
 . وتذاكر الذهاب واالياب،طوعا أو قسرا

أما فى الحاالت التى ال تكون فيها شركة الطيران عضوا فى      
ائية بين شركات الطيران المعنية      فتتخذ ترتيبات ثن   ،اتفاقى التقاسم 

 .لتقسيم االيرادات الناجمة عن النقل المشترك
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 مادة ارشادية لمستخدمى النقل الجوى

صدرت هذه المادة االرشادية بقرار من المجلس لمساعدة الـدول          
على نشر أو التشجيع على طباعة كتيبـات ترمـى الـى اعـالم      

 وقد .مستخدمى النقل الجوى بما لهم من حقوق وعليهم من واجبات
لتعريفـات  وضعت هذه المادة مع مراعاة تزايد تعقيـد قواعـد ا          

  وما أعربت عنه الدول ،وشروطها

من حاجة الى ضمان تمـام تعريـف الجمهـور بالقواعـد            
  .والشروط لدى قيامهم بشراء خدمات النقل الجوى

وتتكون المادة االرشادية أساسا مـن سـجلين للمحتويـات          
 أحدهما مصـمم لركـاب الطـائرات        ،المحتملة لكتيبين اعالميين  

، )الجزء الثانى(ستخدمى الشحن الجوى  واآلخر لم  ،)الجزء األول (
واألخير يستهدف بصورة خاصة من يقومون بشـحن ارسـاليات          

 ويضم السجالن أمورا قد يكون من المفيد .صغيرة أو غير منتظمة
 ،أو المهم اختيارها أو تطويرها تبعا للظروف والشروط المحليـة         

 أما الجوانب المتعلقة بالتعريفات فقد أسهب فى وصفها فى نـص          
 وجرى تجميع السجلين من النتائج والتوصيات الصادرة        .مشروح

 والعديـد مـن     ، وقواعد شركات الطيران ولوائحهـا     ،عن ايكاو 
  .الكتيبات االعالمية المنشورة حاليا فى عدة بلدان

 قامت لجنة الطيـران المـدنى ألمريكـا         ،١٩٩٢وفى عام   
  ارشاد  بغرض، وهى هيئة طيران حكومية دولية اقليمية،الالتينية

 الذى يضم   ،"ميثاق حقوق مستخدم النقل الجوى    " بوضع   ،أعضائها
 .العديد من البنود من السجلين الذين وضعتهما ايكاو

قد ترغب الدول لدى قيامها بالنظر فى ضرورة اعـداد أى           
 فى مراعاة مختلف الوسائل التى يمكن     ،كتيبات اعالمية فى بلدانها   

 واضـعة فـى الحسـبان    ،يعهابها تطوير مثل تلك الكتيبات وتوز   
الحاجة الى تأمين الحفاظ على التوازن المناسب بـين المصـلحة           

 ، وسهلة الفهـم ،العامة وضمان أن تكون أى مادة ارشادية موجزة   
 .ومتاحة على نطاق واسع

وفى بعض البلدان جرى تطوير مثل هذه الوثائق ونشـرها          
الة حماية  بوصفها خدمة عامة من قبل هيئة النقل الحكومية أو وك         

 فى حين تولت مسؤولية تلك الوثائق مجموعات        ،المستهلك المعنية 
 ممولة بدعم حكومى    ،عمل المستهلكين المستقلة فى حاالت أخرى     

 وقد كانت جميع هذه المنشورات متاحة مجانا        .أو بتبرعات عامة  
 وتوضح المنشورات الحكومية عموما     .للجمهور العام عند الطلب   

 وال تجب قواعد التعريفات وشروط ،ير ملزمةانها اعالمية فقط وغ
  .النقل المعتمدة من قبل شركات الطيران

وفى بعض الحاالت األخرى قامت باعـداد هـذه الوثـائق           
 واتاحتهـا بالمجـان علـى       ،شركات الطيران أو وكالء الشـحن     

 كما يمكن أن تقوم باعداد هـذه        .طائراتها أو فى مكاتب متبيعاتها    
 مثل روابط األعمال ،جموعات المستخدمينالمنشورات وتوزيعها م

 . والناشرين التجاريين،أو الشاحنين
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  المحتويات المحتملة للمطبوعات االرشادية للمسافرين جوا-الجزء األول 

 واياتا وغيرها من روابط شركات ، بما فى ذلك دور شركات الطيران     ،مقدمة تصف عملية وضع األجور     معلومات عامة
 . المنظمات التى تمثل مصالح المستخدمين، واذا كان ذلك مناسبا،ات والحكوم،الطيران

 الرحالت المنتظمة مقابل
 الرحالت العارضة

 بما فى ذلـك وصـف لمختلـف العمليـات     ،مقدمة تصف الفرق بين العمليات المنتظمة وغير المنتظمة     
 للرحالت العارضة يكون مع  وحقيقة أن العقد بالنسبة، وترتيبات الرحالت الشاملة،(المستأجرة(العارضة  

 .المستأجر ال مع الناقل الجوى
 وأى ،وصف لوظائف وكالء ومنظمى السفر ومنظمى الرحالت السياحية الرحالت الجويـة المسـتأجرة           دور الوسطاء 

 وما يدل على    ،(لحماية مصالح الركاب  (سندات الضمان   /شروط تتعلق بالرخص وبفتح الحسابات المعلقة     
 . وما الى ذلك، اياتا والبرامج األخرىاعتمادهم من قبل

 مع وصف يوضح مزايا ،التنبيه الى وجود درجتين للسفر أو أكثر وبتوفر تشكيلة واسعة من األجور )أ األسعار والشروط
على سبيل المثال القدرة غير المحدودة على التوقف أثناء الطريق أو تغيير خـط              (األجور العادية   

 وعدم وضع رسوم علـى االلغـاء أو تغييـر           ، الخطوط غير المباشرة    والسماح باستخدام  ،الرحلة
فى بعض األسواق التى تحافظ علـى       " المقيدة" واألجور السياحية العادية     ،( وما الى ذلك   ،الرحالت

 بوجود ،معظم المزايا التى ترتبط تاريخيا باألجور السياحية العادية اال أنها تقيدها على سبيل المثال       
 الى جانـب مزايـا      ،و فى بعض الحاالت بامكانية اشتراك الخطوط فى التذكرة         أ ،محطات التوقف 

مقتضيات الرحالت الدائرية ورحـالت     (األجور والشروط الحصرية التى ترتبط باألجور الخاصة        
 والحـد األدنـى     ،تغيير خط الرحلـة   / والقيود على الوقفات   ، والطلبات الموسمية  ،الذهاب والعودة 

 والشروط فيما   ، ورسوم االلغاء ومخالفاته   ،وشروط الحجز المسبق والدفع   واألعلى لفترات التوقف    
 وما الى  ، ومقتضيات شراء الخدمات األرضية وغيرها من المشتريات االضافية        ،يتعلق بالجماعات 

 ، وما الى ذلك، والطالب أو الشباب، والرضع، األطفال، شرح التفاوت فى توافر الخصم على.(ذلك
  .واألجور التفضيلية

  .لفت النظر الى ضرورة التأكد مسبقا من المشتريات التى تنطبق عليها الشروط )ب
 اذا كان تغيير صالحية التذكرة أو تغييرها كلية أو الغاؤها يتسبب فى تطبيـق رسـوم أو                   ،التنبيه )ج

على سبيل المثال فى حالـة المـرض أو        ( الى ضرورة التأكد من امكانية منح اعفاءات         ،مخالفات
 سواء عن طريق شركة الطيران ، ومن وجود تأمين ضد التغييرات غير المتوقعة فى الخطة،(الوفاة

 .( معرفة ما يشمله التأمين،وفى حال وجود ذلك(أو بصورة مباشرة 
على سبيل المثال   (التنبيه الى أن سعر التذكرة فى مناطق عديدة ال يشمل ضرائب أو رسوم معينة                )د

 أو تحصيلها فى المطار ،ه الحالة يمكن اضافتها عند شراء التذكرة      وفى هذ  .(رسوم خدمات المطار  
 .قبل المغادرة

 واذا لم يكـن     . اال فى البلدان المستثناة بصورة خاصة      ،التنبيه الى امكانية التسديد بمجموعة من العمالت       عمالت الدفع
على شراء التذاكر واسـتعادة      التنبيه الى القيود واالجراءات المتعلقة بالعمالت التى تنطبق          ،األمر كذلك 

 .ثمنها
التنبيه الى أن تذكرة الطائرة هى برهان الراكب على العقد بينه وبين الناقل الجـوى أو المـؤجر                   )أ التذاكر

 ).انظر أيضا شروط النقل أدناه(العرضى 
 .التنبيه الى تبعات شراء التذاكر المصدرة بصورة غير منتظمة )ب
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على سبيل المثال الخانات التى تظهر اسم (ية للمالحظات على التذكرة شرح موجز للعناصر الرئيس  )ج
 والرحالت ذات الرمـوز المشـتركة       ، وأرقام الرحالت  ، وشركات الطيران  ، والمطارات ،الراكب

 وصـالحية  ، وحالة الحجـز ، وتواريخ ومواعيد المغادرة ، ودرجة السفر  ،وأهميتها بالنسبة للراكب  
 ). وغير ذلك،التذكرة

بيه الى ضرورة الحصول على رقم ملف مرجعى واالبالغ عنه عند اجراء الحجـز أو اعـادة             التن )د
 .التأكيد

التنبيه الى أن لدى معظم شركات الطيران مواعيد نهائية ثابتة البد من تسديد ثمن التـذاكر فيهـا                   )ه
 .م يتم ذلك والى امكانية الغاء ذلك الحجز ما ل،)وفى بعض األحيان تحصيل تلك المبالغ(بالكامل 

 التذاكر التى تصدر بأسعار
 تخضع للموافقة الحكومية 

التنبيه الى أن من الممكن فى بلدان عديدة االعالن عن التذاكر وبيعها بأسعار ينبغى الحصول على موافقة  
 والى أن مثل تلك االعالنات والتذاكر ينبغى أن تكون مشروحة بوضوح بحاشية مفادهـا          ،الحكومة عليها 

 والى ضرورة أن يضمن من يشترون مثل تلك التذاكر أنهم يدركون النتائج             ،"للموافقة الحكومية خاضعة  "
 أو فـرض  ، احتمال عدم تطبيق السـعر ،على سبيل المثال(المتوقعة فى حال عدم الموافقة على األسعار    

 ). وحقوق استرداد ثمن التذكرة،رسم اضافى
 التذاكر الصادرة قبل اعالن

 تذاكر  زيادات أسعار ال
التنبيه على أن القاعدة العامة هى أن التذاكر مدفوعة الثمن قد تكون عرضة للرسوم االضافية فى حـال                  

 . اال أن هناك استثناءات من هذه القاعدة فى عدد من البلدان،الموافقة الحقا على زيادة سعر التذكرة
 واسترداد/التذاكر المفقودة

 ثمن التذاكر
 وصف  .وق استرداد ثمن التذاكر واالجراءات التى ينبغى اتباعها السترداد األموال         التنبيه فيما يتعلق بحق   

 رسـوم  ،ألثمان التذاكر واعادة ثمن التذاكر المفقودة والمسروقة" االلزامية"و" الطوعية"الفرق بين االعادة  
 .ت والفترات التى يجب تقديم الطلبات فيها واحتماالت حدوث تأخير فى تلك المعامال،الخدمات

التنبيه الى ضرورة التحقق من شروط حضور الركاب التى تضعها شركات الطيران ومن تبعات عـدم                 حضور الركاب
 . مثل الغاء الحجوزات لتلك الرحلة وأى رحلة الحقة على ذلك الخط،مراعاتها

األمتعـة المســموح بحملهــا مجانــا  
 والرسوم على األمتعة الزائدة

مختلفة لتحديد األمتعة المسموح بحملها مجانا والرسوم على األمتعة الزائدة التنبيه الى وجود أساليب  )أ
 والى الفروقات بين شركات الطيران فى اطار هـذين         ،فى اطار ما يسمى بنظامى القطعة والوزن      

 والى امكانية تطبيق اعفاءات مختلفة على قطاعات مختلفة من الرحلة المشـتركة بـين               ،النظامين
 .على رحلة العودةشركات الطيران أو 

 من االعفاءات التفصيلية    ،التنبيه الى ضرورة التأكد مسبقا سواء من شركة الطيران أو من وكيلها            )ب
 . سواء بالنسبة لألمتعة اليدوية أو األمتعة المشحونة،التى تنطبق على الرحلة المزمعة بمجملها

قبل األمتعة الزائدة برسوم تحـدد وفقـا   التنبيه الى أنه يحق لشركة الطيران أن تقرر ما اذا كانت ت     )ج
 .ووفقا للوائح الشركة ) القطعة والوزن(للنظام المطبق 

تنبيه الركاب المسافرين معا الى امكانية قيامهم بتجميع حصصهم من األمتعة المسـموح بحملهـا                )د
 .مجانا

ة تكون عادة أدنى من     التنبيه الى امكانية نقل الممتلكات الشخصية المنقولة عن طريق الشحن بتكلف           )ه
 . ولكن فى ظروف أكثر مشقة،تكلفة شحنها بصفة أمتعة زائدة

 ويمكـن  ،التنبيه الى أن شركات الطيران تتحمل مسؤولية محدودة عن األمتعة المفقودة أو التالفـة           )و
نة  التنبيه الى استثناءات أمتعة الركاب المشحو.التأكد من درجات تلك المسؤولية من الناقل أو وكيله

 وذلك لتوفر خيار آخر يتمثل      ،()مثال بالنسبة لمواد معينة قابلة للتلف أو مواد ثمينة        (من المسؤولية   
 حيثمـا  ،فى التصريح بقيمة أعلى لألمتعة لدى دفع أجرة اضافية أو عند تسـجيل تـأمين عليهـا                

 .ذلك يتوفر
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 ، ألسباب تتعلق بسلوك الراكب، فى ظروف معينة   ،نقلالتنبيه الى أن شركات الطيران قد ترفض القيام بال         الحق فى رفض النقل
 . أو حالته العقلية أو البدنية،أو عمره

ــون ــرط ،المتخلف ــز المف  ، والحج
والتعويض على الحرمان من الصعود     

 على الطائرة

 ."متخلفين" وكيفية تجنب اعتبارهم ،"المتخلفين"مالحظة تشمل وصفا للركاب  )أ
 ،ان تقوم بتعويض حاالت المتخلفين باالفراط فى الحجز على الرحالت التنبيه الى أن شركات الطير     )ب

ونتيجة لذلك فان الركاب الذين لديهم حجز مؤكد غالبا ما يحرمون من حق الصعود على الطـائرة        
 والى توفر امكانية التعويض على مثل هذا الحرمان من الصعود فى بلدان     ،نظرا لعدم وجود مقاعد   

 التنبيه الى أنه قد يكون من األفضل للركاب قبل قبول التعويض أن             .نةمعينة وشركات طيران معي   
يتأكدوا من حقوقهم القانونية فى الحاالت التى يترتب على الحرمان من حق الصعود عواقب مالية               

 .كبيرة أو خسائر أخرى
بالغـاء رحلـة أو    (نتيجة لظروف خارجة عن ارادتها( عندما تقوم ،التنبيه الى أن معظم الشركات )أ االلغاء/التأخير

 فانها تقبل مسؤولية رد ثمن التذكرة أو       ، أو تضطر مسافرا الى التخلف عن رحلة مواصلة        ،تأجيلها
 اال أنها عادة ال تقبل تحمـل  ،تأمين ترتيبات رحلة بديلة دون أن يتحمل الراكب أى تكاليف اضافية   

على سبيل المثـال ضـياع وقـت    (ى أضرار يتحملها الراكب نتيجة لذلك أى تبعات اضافية عن أ 
 التنبيه الى أن الركاب قد يرغبون فى تأكيد حقوقهم القانونية فى األحوال التـى    .)االجازة أو العمل  

 .يترتب فيها على التأخير خسائر مالية كبرى أو خسائر أخرى
ى حاالت تأخير الركاب بتوفير بعـض أسـباب      التنبيه الى أن معظم شركات الطيران تقوم عادة ف         )ب

 ، والمرطبـات  ، والوجبـات  ، كأن تتيح لهم مجانا أو تعوضهم عن تكاليف االتصاالت         ،الراحة لهم 
فى نقـاط غيـر نقطـة       ( عادة فى ظروف التأخير المطول أثناء ساعات الليل          ،وضرائب االنتقال 

 .قل البرى واالقامة فى الفنادق والن،) أو التوقف،أو المقصد،المنشأ
 يمكن فى ظروف معينـة أن تقـدم         ،التنبيه الى أن شركات الطيران فى حال تأخير أمتعة الركاب          )ج

 .للركاب الضروريات الشخصية أو تعوضهم عن شراء تلك الضروريات

اء الرحلـة  التنبيه على أن شركات طيران كثيرة تشترط اعادة تأكيد الحجز المسبق فى حاالت التوقف أثن          اعادة تأكيد الحجز
 والى أن عدم االنصياع لهذا الشرط قد يؤدى الى الغاء الحجز المذكور وكذلك              ، ساعة ٧٢لمدة تزيد عن    

  .الحجوزات على األجزاء التالية من الرحلة
 ويشمل ذلك معلومات عن الفترات المختلفة التى يمكن خاللهـا  ،توضيح اجراءات الشكوى وسبل تقديمها     الشكاوى والتعويض

 .م بمطالبات رسميةالتقد
 يلتزمون بالشروط التى ،)والناقلين الجويين والناقلين على الرحالت المستأجرة   (توضيح أن الركاب     )أ شروط النقل

 ، ولوائح الناقل الجوى والناقل على الرحالت المسـتأجرة        ، وشروط التعريفات  ،تظهر على التذكرة  
نقل التى ينبغى أن تكون جميعها متاحة من قبل  بشروط ال، خارج كندا والواليات المتحدة،ويلتزمون

 .الناقل والناقل على الرحالت المستأجرة بغرض الرجوع اليها
التنبيه الى أن جميع هذه الشروط قد تتباين بالنسبة لألجزاء المختلفة من الرحلة اذا كانت تتم عـن                  )ب

 .طريق أكثر من شركة طيران واحدة
ملحق بها فى بعض األحيان ترتيبات      (سؤولية وفقا لما تنص عليه معاهدة دولية        ملخص موجز لحدود الم    المسؤولية 

على أن تكون متاحة للرجوع اليها بصورة موجزة على كوبون التذكرة وبصورة تفصـيلية فـى   ) أخرى
 .)تعريفات الناقلين الجويين فى كندا والواليات المتحدة(شروط النقل الصادرة عن الناقل الجوى 

 .مصطلحات ومختصرات الناقلين الجويين شائعة االستعمالوصف ل مسرد
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 قائمة التأكد من المسائل 
 غير المتعلقة بالتعريفات 

 : تعليمات بشأن 
بما فى ذلك معلومات بشأن الجوازات المقروءة آليا حيثما يكون ( الجوازات -وثائق السفر  •

 والتمثيل الدبلوماسى ،يارات ورخص قيادة الس، والشهادات الصحية، والتأشيرات،)ذلك مطبقا
 . وما الى ذلك،والقنصلى فى البلدان األجنبية

 . والمخاطر الصحية والوقاية منها، والعالج الطبى، مقتضيات التحصين-الصحة  •
 .التأمين •
 . واستعمال البطاقات االئتمانية، الشيكات السياحية،العمالت األجنبية والقيود على العمالت •
 ونظام ،مة والمشتريات المعفاة من الرسوم من األسواق الحرةالشروط الجمركية العا •

 .التخليص ثنائى القنوات
 واألشخاص ، والنساء الحوامل، وشروط واجراءات نقل القصر دون مرافقين،التسهيالت •

 . والمعوقين، والمرضى،السمان
 .نقل الحيوانات األليفة •
 .حجز الفنادق واستئجار السيارات •
 وبرامج ، ومشروبات، بما فى ذلك تقديم وجبات خاصة،الوجبات (الخدمات أثناء الرحلة •

 .) وما الى ذلك،ترفيهية
 . واألنظمة الخاصة بالتدخين،حجز المقاعد واختيارها •
 وما ينبغى لبسه من ، وما يمكن وضعه فى األمتعة اليدوية،كيفية التغليف ووضع الملصقات •

 .الثياب
 .نقل البضائع الخطرة •
  .لمشروع للعقاقير المخدرةمكافحة النقل غير ا •
  .التسهيالت المتاحة فى المطارات •
 .مفتاح لرموز االعالن عن الرحالت والعالمات النموذجية فى المطارات •
 . وتشمل الترتيبات األمنية،اجراءات حضور وصعود الركاب •
 .السالمة على متن الطائرة •
 .االجراءات المتبعة فى حال ضياع األمتعة •
 .كحوليةتأثير المشروبات ال •
 .االرهاق الناجم عن اختالف التوقيت •
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  المحتويات المحتملة للمطبوعات االرشادية للشاحنين جوا-الجزء الثانى 

 واياتا وغيرها من روابط شركات      ، بما فى ذلك دور شركات الطيران      ،مقدمة تصف عملية وضع السعر     معلومات عامة
 المنظمات التى تمثـل مصـالح   ،ا كان ذلك مناسبا    واذ ، والحكومات ، ومناولى الشحن ومجمعيه   ،الطيران

 .المستخدمين
 الرحالت المنتظمة مقابل

 الرحالت العارضة
 بما فى ذلك وصـف لمختلـف الـرحالت          ،مقدمة تصف الفرق بين الرحالت المنتظمة وغير المنتظمة       

 مـع الناقـل   وحقيقة أن العقد بالنسبة للرحالت العارضة يكون مع المسـتأجر ال  (المستأجرة(العارضة 
 .الجوى

خدمات االرسـاليات   /الطرود الصغيرة 
 الخاصة 

 .وصف لمدى اتاحة تلك الخدمات والفرق بينها وبين خدمات الشحن الجوى العامة

 وأى شروط تتعلق بالرخص وبفتح الحسابات       ، ومناولى الشحن ومجمعيه   ،وصف لوظائف وكالء الشحن    دور الوسطاء 
 وما يدل على اعتمادهم من قبـل اياتـا والبـرامج            ،( مصالح الشاحنين  لحماية(سندات الضمان   /المعلقة
 . وما الى ذلك،األخرى

 ، ألنواع عديدة مـن السـلع      ،التنبيه الى تنوع من األجور ووجود تخفيضات على األحجام الكبيرة          )أ األسعار والرسوم والشروط
 . واأللواح الخاصة لنقل البضائع،والحاويات

 ، والتغليف ، والكثافة ، والوزن ،سعار تحددها عوامل من بينها الحد األدنى للرسوم       التنبيه الى أن األ    )ب
 أو ،المواشـى   أو، األشياء المفرطة فى الضخامة ،على سبيل المثال  (ودرجة صعوبة مناولة المادة     

 .(البضائع الخطرة
قـط والـى أن أى   ف (من مطار الى آخر(التنبيه الى أن األسعار األساسية تشمل عادة النقل الجوى  )ج

 تخضع ، والتخزين، والتخليص الجمركى، والمناولة األرضية، والتسليم،خدمات أخرى مثل االستالم
 التى تتاح فيهـا     ،خدمات االرساليات الخاصة  / اال فى حالة الطرود الصغيرة     ،عادة لرسوم اضافية  

 .خدمة التسليم من الباب الى الباب
 تخضع عادة ألى رسوم خاصة بالتخليص ، بصفة بضائع مشحونة التى ترسل،التنبيه الى أن الهدايا  )د

 . أو عدم وجود ذلك، سواء فى حال وجود رسم جمركى يسدد،والمناولة
على سبيل  (التنبيه الى أنه يشترط عموما اجراء ترتيبات مسبقة بالنسبة ألنواع معينة من الشحنات               )أ الحجوزات

 والى أن العديد من     ،( والبضائع الثمينة والخطرة   ،واشى والم ،المثال األشياء المفرطة فى الضخامة    
 .شركات الطيران أيضا تقبل اجراء حجوزات لشحنات أخرى

 .التنبيه الى ضرورة الحصول على رقم مرجعى وتسجيله فى حال اجراء حجز مسبق لحجم ما )ب

 الرسوم المسددة مسبقا
 والرسوم المسدة الحقا

 أو فـى  ،(أو فى بلد ثالث (ألجور والرسوم االجمالية مسبقا فى بلد الشحن        التنبيه الى أن باالمكان تسديد ا     
 . أو عند تسليم الشحنة فى بلد المقصد، وعند تسديد رسوم خدمة ما،بلدان عديدة

 محولة الـى    ، اال فى البلدان المستثناة بصورة خاصة      ،التنبيه الى امكانية التسديد بمجموعة من العمالت       عمالت الدفع 
 .بيع المحلية بسعر الصرف السائد فى البنوكعملة ال

التنبيه الى أن بوليصة الشحن هى برهان الشاحن على العقد بينه وبين الناقل الجـوى أو متعهـد                   )أ بوليصة الشحن
 .(انظر أيضا شروط النقل أدناه( أو وكيل الشحن المؤجر ،الشحن

على سبيل المثال االطارات التى     (ن  شرح موجز للعناصر الرئيسية للمالحظات على بوليصة الشح        )ب
 ، وشـركات الطيـران  ، والمطارات،تظهر اسم الشاحن والمرسل اليه واسم متعهد الشحن وعنوانه    

 .( وما الى ذلك، وبيانات الشحنة، واجرة الدرجة،وأرقام الرحالت
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 فانها ال ،"ن مهلة  معقولةباتمام النقل فى غضو"التنبيه الى أنه على الرغم من أن شركات الطيران ملزمة  التأخير
 عن خدمات معينة    ، اال فى حالة بعض الخطوط وشركات الطيران       ،تتحمل مسؤولية صريحة عن التأخير    

 التنبيه الى أن الشاحنين قد يرغبون فى تأكيد حقـوقهم    .تعرض برسوم اضافية أو بدونها    " تحظى بأولوية "
 .سائر مالية كبرى أو خسائر أخرىالقانونية فى األحوال التى يترتب فيها على التأخير خ

 ورسوم ،التنبيه فيما يتعلق بحقوق استرداد أجور الشحن واالجراءات التى ينبغى اتباعها السترداد األموال    استرداد أجور الشحن
 . واحتماالت حدوث تأخير فى المعالجة، والفترات التى يجب تقديم الطلبات فيها،الخدمة

بما فـى   ( خاصة فيما يتعلق بفقدان البضائع وتأخيرها أو تلفها          ،اءات الشكوى وسبل تقديمها   توضيح اجر  الشكاوى والتعويض
 وتشمل معلومات حول الفترات المختلفـة التـى   ،(ذلك األضرار غير الظاهرة التى تكتشف بعد االستالم    

 .يجب تقديم المطالبات الرسمية فى غضونها
 ، أو الناقلين على رحـالت مسـتأجرة  ، أو وسطاء الشحن   ، الجويين والناقلين(توضيح أن الشاحنين     )أ شروط النقل 

 ولوائح الناقـل الجـوى      ، وبشروط التعريفات  ،يلتزمون بالشروط التى تظهر على بوليصة الشحن      
 بشروط النقل التى يجب     ، ويلتزمون خارج كندا والواليات المتحدة     ،والناقل على رحالت مستأجرة   

 أو الناقل على رحالت مستأجرة بغرض الرجوع        ،وسيط الشحن أن تكون متاحة من قبل الناقل أو        
 .اليها

التنبيه الى أن جميع هذه الشروط قد تتباين بالنسبة لألجزاء المختلفة من النقل اذا كانت تـتم عـن                 )ب
 .طريق أكثر من شركة طيران واحدة

ملحق بها فى بعض األحيـان      (ملخص موجز لحدود المسؤولية وفقا لما تنص عليه معاهدة دولية            )أ المسؤولية
على أن تكون متاحة للرجوع اليها بصورة موجزة على بوليصة الشحن وبصورة  (ترتيبات أخرى

تعريفات الناقلين الجويين فى كندا والواليات      (تفصيلية فى شروط النقل الصادرة عن الناقل الجوى         
 ).المتحدة

 .مجمعى الشحن/ملخص لترتيبات مسؤوليات وسطاء الشحن )ب
 وذلك لتوافر خيار آخر يتمثل فى التصريح بقيمـة أعلـى            ،التنبيه الى االستثناءات من المسؤولية     )ج

 ويمكن أن يكون ذلك متاحا عن طريـق  ،للشحنة لدى دفع أجرة اضافية أو عند تسجيل تأمين عليها  
 .الناقل

 .وصف لمصطلحات ومختصرات الناقلين الجويين شائعة االستعمال مسرد
 كد من المسائل قائمة التأ

 غير المتعلقة بالتعريفات 
 :تعليمات بشأن ما يلى  •
 ، والفواتير القنصلية، وشهادة المنشأ، والفواتير التجارية، خطاب تعليمات الشاحن-الوثائق  •

 . وما الى ذلك،وخطاب االعتماد
 .نقل البضائع الخطرة •
 .القيود المفروضة على قبول الشحن •
 .عقاقير المخدرةمكافحة النقل غير المشروع لل •
 .اختيار الخطوط وما يترتب على النقل من تبعات •
 .القيود على االستيراد والرسوم عليه •
 . بما فى ذلك التبعات القانونية،اجراءات التخليص الجمركى اآللية •
 .التأمين •
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 .التغليف •
 .بوالص االئتمان الخاصة بالناقلين ووكالء الشحن •
 .تبعات العجز عن استالم الشحنة •
 . مفهوم تكاليف التوزيع الكلية، الشحن الجوىفوائد •
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 — انتهـى —



  والمنتجات ذات الصلةمطبوعات االيكاو
 في مجال النقل الجوي

الطيران الصادرة عن منظمة في مجال النقل الجوي والمنتجات ذات الصلة يصف الملخص التالي مختلف مطبوعات االيكاو 
 :المدني الدولي

 ة الطيران المدني الدولي من اتفاقي٩٠ و٥٤ و٣٧ التي اعتمدها المجلس وفقا للمواد والتوصيات الدوليةالقواعد   •
وتوصيات دولية قواعد   على— التسهيالت —ويحتوي الملحق التاسع .  التي تسمى بالمالحق لغرض التيسير

ويتألف الملحق السابع عشر .  والحجر الصحي والهجرة والشؤون الصحية المتعلقة بالمالحة الجوية الدولية تتناول الجمارك
بشأن جميع القضايا المتعلقة بحماية الطيران المدني من أعمال التدخل دولية وتوصيات قواعد   من—األمن   —

 من االتفاقية، بأي اختالفات بين النظم والممارسات الوطنية ٣٨ويجب ابالغ المجلس، وفقا للمادة .  غير المشروع
اقدة أيضا الى ابالغه  كما دعا المجلس الدول المتع .القواعد القياسية الدوليةتنص عليه  بين مافي دولة ما و

 .الدولية  التوصياتباالختالفات عن أحكام 

المالحة الجوية، وفرض رسوم المطارات وخدمات ك،  الدوليالنقل الجويتنظيم بالمتعلقة  االيكاوسياسات   •
  .النقل الجوي الدوليمجال  الضرائب في

  . بشأن وثائق السفر المقروءة آلياالمواصفات الفنية  •
ضة على المنتفعين في أكثر من ات المطارات والمالحة الجوية بما في ذلك الرسوم المفرو خدمتعريفات  •

 .دولة ١٨٠

مسائل مثل تنظيم خدمات النقل الجوي الدولي  المتعاقدة عن الى الدول ات التي تقدم معلومات أو ارشاداألدلة الفنية  •
  .واالمتثال ألحكام الملحق السابع عشربالحركة الجوية، وأساليب التنبؤ واالدارة المالية للمطارات والمالحة الجوية 

متوسطة االتجاهات حول  التي تقدم معلومات متخصصة تهم الدول المتعاقدة، وتشمل دراسات الكتب الدورية  •
ة  عالميةعيتخصصة ذات طبمالعالمي واالقليمي ودراسات الصعيدين صناعة النقل الجوي على وطويلة األجل في 

ادارة الحركة الجوية /تشمل مسائل مثل الجوانب االقتصادية والمالية لتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع
والفروق االقليمية في اقتصاديات تشغيل الخطوط الجوية واالسهام االقتصادي للطيران المدني وخصخصة خدمات 

   .خانات الزمنيةالمطارات والمالحة الجوية واآلثار التنظيمية لتخصيص ال
بشأن طائفة من الموضوعات المخصصة لمساعدة المهنيين في مجال  برامج التدريب على أمن الطيران ودورات  •

فضال عن تقديم المهارات األمن والمديرين والموظفين على اكتساب تفهم أشمل للقواعد القياسية والتوصيات الدولية، 
 وللمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالبريد.  واألحكام وفقا للبرامج المحليةالعملية المتخصصة لتنفيذ ورصد التدابير 

 في شبكة االنترنت AVSEC ICAO أو االطالع على موقع التدريب على int.icao@avsecااللكتروني 
nchsfbra/atb/int.icao.www. 

 في قواعد البيانات واألشكال التفاعلية كاتفاقات الخدمات الجوية العالمية واتفاقات المطبوعات في شكل الكتروني،  •
ويمكن الحصول على احصاءات الطيران المدني من خالل شراء اشتراك .  االيكاو النموذجية للخدمات الجوية

توزعها االيكاو من خالل موقعها التجاري في سنوي في واحدة أو أكثر من مجموعات البيانات التي 
com.icaodata.www  . وينبغي ارسال األسئلة المتعلقة باحصاءات االيكاو أو الطلبات الخاصة للحصول على

 .int.icao@staبيانات احصائية الى موقع 

 بما في ذلك التقارير المتعلقة باجتماعات شعبة التسهيالت وشعبة الجتماعات في مجال النقل الجوي،تقارير ا  •
االحصاءات وتلك المتصلة بالمؤتمرات المتعلقة بأمن الطيران وتنظيم النقل الجوي الدولي واقتصاديات المطارات 

 .الجوية  وخدمات المالحة






