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ترويج الرحالت  مما يسهم في، التجاريةق اسو زيادة المنافسة في األ ج عننتتاتفاقيات األجواء المفتوحة، فوائد اقتصادية عامة 
الدول  ، التي أبرمتهاعدد االتفاقات المتعلقة بتحرير النقل الجوي ٕان. و ١والنمو االقتصادي يةعزز اإلنتاجيو  الجوية والتجارة،

األطراف،  المتعدد المتعدد الجوانب أوو قليمي واإلثنائي ال على الصعيداألعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) 
الواليات المتحدة بكل  ترحببشأن فوائد تحرير النقل الجوي. و  في اآلراء دولي واضح توافقعلى يدل على مدى العقد الماضي، 

 الجولي الدولي.تحرير خدمات النقل  من أجلالجهود التي تبذلها الدول األعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) 
تحرير النقل الجوي اتفاقًا بشأن  ٨٧، كان هناك ٢٠٠٣عام  للنقل الجويالخامس وعند انعقاد المؤتمر الدولي   ٢-١
، ٢٠١٢شهر تشرين األول/ أكتوبر  حتىمخصصًا لألجواء المفتوحة في الواليات المتحدة. و  اتفاقاً  ٥٩، ومنها بلداً  ٧٠شمل ي

 من بينكان هناك، . و ٢دولة ١٤٥شمل  اتفاق ٤٠٠أكثر من االتفاقات المبرمة في مجال تحرير النقل الجوي  بلغ عدد
. وباإلضافة إلى ذلك، توسعت أعداد في الواليات المتحدة باألجواء المفتوحة اتفاق خاص ١٠٠أكثر من ، هذه االتفاقات

جنوب شرق آسيا اتفاقًا  رابطة أممسبيل المثال، أبرم أعضاء  علىف؛ ٢٠٠٣منذ عام  التحريراالتفاقات اإلقليمية الخاصة ب
المحيط  ية في جنوبجزر الدول ال، واتفاقات ليبرالية أخرى أبرمتها ٢٠١٥للدخول إلى سوق واحدة مفتوحة األجواء بحلول عام 

 الهادي، ودول االتحاد الكاريبي، والدول األعضاء في لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني.
 ، باإلضافة إلىإمكانية دخول األسواق بال قيود ُتذكرمنح االتفاقات الليبرالية للغاية ت، WP/13في الوثيقة  وكما ورد  ٣-١

االعتراف بأن اتفاقات تحرير  ومن األهمية بمكان أيضاً  . من الحقوق الخاصة بالحريات ةالرابعو  حقوق الحريتين الثالثةمنح 
أيضًا  تتملاشإذا  الحد األقصى من المنافع إال ياتالمطارات واالقتصادوالخطوط الجوية و  نمستخدميال ال تقدم إلىالنقل الجوي 

اتفاقات األجواء المفتوحة  تمنح"األعمال التجارية" وغيرها من العناصر التي تعزز المنافسة. و إدارة أحكام ليبرالية خاصة بـعلى 
الحرية  حقمنح توغالبًا ما  ،ةالسادس ريةإلى الح ىاألول الحريةالممتدة من  ةالجوي الطرقحقوق لواليات المتحدة ا تبرمهاالتي 
شركات الطيران التي تتخذها  التجارية قراراتالتلغي تدخل الحكومات في  اً أحكامتضم بنقل جميع البضائع، و  ةالخاص ةالسابع

 التجارية االنتفاع والمسائل المتعلقة بممارسة األعمالبشأن السعة والتسعير، وتنشئ عناصر ميّسرة للمنافسة فيما يخص رسوم 
وعلى قائمة اتفاقات  الذي تعتمده الواليات المتحدة يالنموذجاتفاق األجواء المفتوحة والترتيبات التعاونية. ويمكن االطالع على 

 http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ata/114805.htmعلى العنوان التالي:  ،األجواء المفتوحة التي أبرمناها

   االتفاق بين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي  -٢
بين  وٕابرامه ٢٠٠٧ عامل النقل الجوي ن اتفاقم "المرحلة األولىعلى "لتفاوض تمثل أحد األحداث البارزة في ا  ١-٢

ر سوقين جويين في العالم بين أكب ألجواء المفتوحةهذا االتفاق نظامًا إضافيًا لأنشأ  حيثالواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، 
العمل دون و  ؛المدن في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة تسيير رحالت بين كافة ما يلي: ين من الطرفينح للناقلين الجوييتيو 

سوق؛ والدخول بما يتالءم مع طلب ال األسعارالجوية؛ وتحديد  المساراتقيود على عدد الرحالت الجوية أو نوع الطائرات أو 
. طاقم الرموز، ومنح االمتيازات، وتوفير الطائرات مع طاقم أو بدون المشاركة في استخدامبما في ذلك  في ترتيبات تعاونية،

فتح الباب أمام في الناقل في االتحاد األوروبي وحقوق تحرير النقل الجوي، أسهم االتفاق ومن خالل الجمع بين قبول مفهوم 
واليات المتحدة وٕاليها، وعمليات اندماج الخدمة المستقلة للناقلين الجويين بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، من ال

يبيريا في أل اندماج الخطوط الجوية البريطانية و األوروبي، مثستحواذ داخل االتحاد عبر الحدود، وعمليات اال شركات الطيران
المتعلقة باالستثمارات، فقد جرى توضيح الشروط  األخرى يراتما بالنسبة إلى التغوأ ).IAGمجموعة الخطوط الجوية الدولية (

في المائة من مجموع حقوق  ٤٩,٩أن يمتلك مواطنو الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ما يصل إلى  بموجبهاالتي يمكن 
 تؤديال أعلى  الواليات المتحدة وافقت ، كماالمنتمية إلى الطرف اآلخرشركة من شركات الطيران  أياهمين في المس

                                                 
  لمفتوحة.تشير عبارة "اتفاق األجواء المفتوحة"، وفقًا الستخدامها في هذه الوثيقة، إلى اتفاق يتوافق مع النموذج األمريكي التفاقات األجواء ا  ١
  .ATConf/6-WP/13 انظر الوثيقة  ٢



 - 3 - ATConf/6-WP/60 

للطيران المشترك  األوروبي المجال في العضوينسويسرا وليختنشتاين، ل االتحاد األوروبي في شركات الطيران التابعة استثمارات
)ECAA،( تعريض حقوق شركات الطيران هذه إلى ، المفتوحة في أفريقيا ءجوانظام األوشركاء الواليات المتحدة في  وكينيا

  الواليات المتحدة. تشغيل رحالتها إلىللخطر من حيث 
 ،التعاون التنظيمي في مجاالت متنوعة بين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي االتفاق عززوباإلضافة إلى ذلك،   ٢-٢

ت ئنات الحكومية والدعم الحكومي، والبيئة، وحماية المستهلك، والبعد االجتماعي، واألمن. وأنشمثل سياسات المنافسة، واإلعا
ر مجاالت االتحاد األوروبي من إيجاد حلول للمسائل وتطوين الواليات المتحدة و لجنة استشارية مشتركة تمكّ في إطار االتفاق 

وأبرم اتفاق  .تحرير النقل الجويالتي تستهدف تحقيق المزيد في  بالتفاوض على "المرحلة الثانية" ينالطرف وألزم االتفاقالتعاون. 
 التعاون نطاق ووسعالمرحلة األولى من االتفاق،  ت فيدلمتبادلة التي اعتمعلى الحقوق ا أكد، ٢٠١٠للمرحلة الثانية في عام 

 ،ثاتمن المجاالت البيئية، بما في ذلك الضوضاء واالنبعا كبيرة مجموعةلمتحدة واالتحاد األوروبي في بين الواليات ا القائم
ة إدار  ما يخص"النهج المتوازن" الذي اعتمدته منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) فيـمزيد من الشفافية واالمتثال لال ووفر

"طيران  انتفاع شركات النقل الجوي التابعة لالتحاد األوروبي ببرنامجفرص  زادوروبي، و د األلضوضاء في مطارات االتحاا
حين تكون  يمكن جنيهائد التي واله الوكاالت المدنية التابعة للحكومة األمريكية، واعترف بالفتموّ الذي  (Fly America)أمريكا" 

نطاق االلتزام بالسعي إلى  ٢٠١٠عام المبرم تفاق اال وسعو  .رفيعة المستوىأسواق الطيران المفتوحة مصحوبة بمعايير عمل 
أن تنجم عن تغييرات  يمكن إضافية خاصة بالحركة الجوية من خالل منح حقوق في النقل الجوي تحقيق المزيد من التحرير

، ٢٠١١توالي. وفي عام تشريعية مقبلة في الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي في مجالي االستثمار وٕادارة الضوضاء، على ال
   يسلندا والنرويج.آجرى توسيع االتفاق ليشمل 

   دخول األسواقالمتعددة األطراف لج و نهال  -٣
واق نتيجة ـــوات في بعض األوساط للتريث بشأن فتح األســـــــإلى أنه في حين أطلقت دع WP/13ر الوثيقة ــــتشي  ١-٣
ال  -  زيادةإلى  الطيران قطاع اــــدعنادرة، و كانت ات الليبرالية ـــاالتفاق نـــللتراجع عة ـــدد من العوامل، فإن المطالب الصريحــــلع

 تحديد ما إذا كان باإلمكان تحقيق عمليةطرح مسألة مجددًا وجرى  . ٣وتحرير دخول األسواق يةحرية التجار ال -إلى تقليل 
 دخولفيما يخص الثنائية  المبادالتلى االعتماد ع مواصلة توسيع دخول األسواق في المستقبل بشكل أفضل من خالل

 WP/13ُيقترح في الوثيقة إطار متعدد األطراف. و  عدادالرامية إلى إ األسواق، أو ما إذا كان الوقت قد حان لتجديد المحاوالت
 متعدد األطراف لدخول ع اتفاقعلى سبيل المثال أن تضطلع منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) بدور قيادي في وض

  األسواق.
االتفاق الدولي للنقل الجوي ("اتفاق الحريات الخمس")، فضًال عن  تح باب التوقيع علىفُ ، ٧/١٢/١٩٤٤وفي   ٢-٣

 منحتأن  ). وبموجب ذاك االتفاق، وافقت الدول علىIASTAالجوي ( العبور في النقل االتفاق الدولي لخدماتوعن  االتفاقية
من األولى إلى  النقل الجوي التي تشمل حريات المنتظمة الطرق منح أي دولة توقع في المستقبل، حقوق أن ت، و اً بعضها بعض
أو التسعير. وكانت  عدد الرحالتيتناول على وجه التحديد  االتفاق لم. ولكن ةاختياريفكانت الخامسة  الحريةالرابعة؛ أما 

ألسباب  وذلك ،غير مقيد نسبيًا لألسواق مجموعة قليلة من البلدان على استعداد ألن تتيح ما كان يبدو في ذلك الوقت دخوالً 
الوحيدة  كية، التي كادت أن تكونم شركات الطيران األمريالخوف من أن تقو يتمثل في أبرز تلك األسباب كان أحد و  .متعددة

أن تكون لديها بالهيمنة على السوق الدولية، و  ،في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، كما كان متوقعًا لها،االستمرارالقادرة على 
ذات  من الدولعلى أساس أنها  جهةي أل الدخولافذ الدخول إلى األسواق، وبرفض رغبة أساسية في السيطرة على من

مجموعة من  علىدخول األسواق  فاعتمدلم يستقطب سوى عدد قليل من األطراف،  بما أن االتفاقو  . اإلضافية االمتيازات
                                                 

) مبادرة بعنوان "برنامج للحرية" تهدف إلى تسهيل عملية التحرير التنظيمي. وقد أدت هذه IATAاتحاد النقل الجوي الدولي (، أطلق ٢٠٠٨في عام   ٣
، "إعالن المبادئ الخاص بالسياسات" الذي تضمن، من بين جملة أمور، التزامًا سياسيًا بتحرير دخول ٢٠٠٩المبادرة إلى توقيع سبع حكومات، في عام 

  حريرًا كامًال.األسواق ت
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وعلى الرغم من  والسعة والتسعير.  الطرقاالتفاقات الثنائية القائمة على مفاوضات فردية والمبنية على قيود مشددة على 
عقود الثالثة الماضية، فإن النظام الثنائي قد التالشي التدريجي للقيود الثنائية وتسريع عملية تحرير دخول األسواق على مدى ال

  المعقدة. نظرًا لطبيعته ،الحقوق في وجه توسيع نطاق تبادل عقبة والوقوفتعرض النتقادات واسعة الستمراره بالتمسك بالقيود 
على لفرص السوق رؤية طموحة، كما بذلت محاوالت عديدة للتغلب  متعدد األطرافالواسع التبادل الوظل يشكل   ٣-٣

 ،االتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدماتية في إدراج الخدمات الجو ) ١( :وهي القيود المفروضة في ظل النظام الثنائي،
مثل االتفاق المتعدد األطراف بشأن  لجوانبإبرام اتفاقات أوسع متعددة ا) ٣(تحرير االتفاقات اإلقليمية ودون اإلقليمية، ) ٢(

. وكان إدراج في أفضل الحالت الجهود بشكل عام عن نتائج متباينة هذه وقد أسفرت  ).MALIATولي (تحرير النقل الجوي الد
 العام المتعلق بالتجارة في الخدماتفي إطار االتفاق  الخدمات المتصلة مباشرة بممارستهاالحقوق المتعلقة بالحركة الجوية و 

، دون أي ضمان الدولة ذات االمتيازات المثلىمقبول ألن الدول ال تزال مترددة في منح الحقوق على أساس مبدأ غير 
وباستثناء االتحاد األوروبي، حققت االتفاقات اإلقليمية نجاحًا متباينًا بسبب عدم كفاية تحرير  على حقوق مماثلة.  لحصولها

 ٢٠٠١االتفاق عام  لآلمال. فمنذ إبرام اً ) مخيبMALIATتفاق (االنضمام إلى اوكان  النقل الجوي و/أو صعوبات التنفيذ. 
وشيلي ونيوزيلندا وسنغافورة والواليات المتحدة عليه، انضمت إليه بيرو (التي انسحبت منه في وقت الحق)  وتوقيع بروناي

  ٤فقط) وجزر كوك.الجوي الشحن  ومنغوليا (على مستوى وتونغا امواوس
 أي اتفاقتكون له كل المنافع التي يتسم بها ، فسوف نطاقاً  أوسع بقبول) MALIATتفاق (اإذا حظي ومع ذلك،  ٤-٣

، بما في الطرقاالتفاق نموذج األجواء المفتوحة الكامل المتعلق بالوصول غير المقيد إلى يتضمن هذا و  . األطرافجديد متعدد 
حكام األالسعة والتسعير، وممارسة األعمال التجارية المؤيدة للمنافسة، و  حريةو المتعلقة بنقل كافة البضائع، ذلك الحرية السابعة 
المعاملة كل جوانب بوفر اإلطار المباشر الذي يتيح لجميع األطراف التمتع كما أنه يالخطوط الجوية، التعاونية الخاصة ب

ات رؤوس يتيح تعزيز فرص الحصول على استثمار  اً خيار  ويوفر كذلك، لدى كل األطراف األخرىباألجواء المفتوحة الخاصة 
قد ، وانضمام أطراف جديدة دون الحاجة إلى اللجوء إلى سلسلة من المفاوضات الثنائية التي تستغرق وقتًا طويًال. و األموال

  جرى تعديل االتفاق في وقت الحق إلتاحة االنضمام إليه على أساس الشحن الجوي فقط.
الفوائد االقتصادية، يتعين على اتفاق الخدمات الجوية  وفي توسيع نطاق تحريرلاومن أجل المضي قدمًا في  ٥-٣

، فإن مثل هذا المشروع WP/13 اصر األجواء المفتوحة. وكما ورد في الوثيقةالمتعدد األطراف أن يشمل مجموعة كاملة من عن
للموارد، ليس من منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) فحسب، بل من الدول  اً يتطلب القيام بعمل إضافي كبير وتخصيص
هو في واقع ، WP/13بما في ذلك ما هو مبين على امتداد األسطر في الوثيقة  المعنية كذلك. وٕان وضع مثل هذه الوثيقة،

ألسباب الموجبة لعدم لعل إدراك او  ). MALIATإعادة إنشاء االتفاق المتعدد األطراف بشأن تحرير النقل الجوي الدولي ( األمر
إقبال أعداد كبيرة من ال غنى عنها فيما يتعلق بفرص  تصورات يقدم )MALIATاالتفاق (هذا إلى  االنضمام بأعداد أكبر

 متعدد األطراف بشأن الخدمات الجوية لألجواء المفتوحة.جديد اتفاق األطراف على االنضمام إلى 
تطلب التزامًا كبيرًا ت وهي عمليةعدد األطراف بشأن الخدمات الجوية، إبرام اتفاق جديد مت عمليةوقبل الشروع في  ٦-٣

النجاح، سواء في إتمام وثيقة مقبولة أو في استقطاب منتسبين أوليين  لفرصالحيطة إجراء تقييم  تقتضيالموارد،  بتوفير
أنه يتعين على منظمة  اعتقادًا جازماً يات المتحدة تعتقد الشروع في إبرام االتفاق، فإن الوالبوالحقين. وٕاذا أوصى المؤتمر 
االتفاق  توزع فيهإجراء استقصاء مفصل  ، قبل أن يتخذ المجلس قرارًا بالبدء في المشروع،)الطيران المدني الدولي (اإليكاو

األسباب التي دفعتها  فيهاتقديم ردود تشرح طلب من الدول ت)، و MALIATالمتعدد األطراف بشأن تحرير النقل الجوي الدولي (
 االنضمام أو عدم االنضمام إلى االتفاق. ب اقراراته إلى اتخاذ 
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  االستنتاجات  -٤
 والمطارات والمجتمعات تحرير النقل الجوي فوائد اقتصادية واسعة وعميقة للمستهلكين وشركات الطيران يوفر  ١-٤

دخول األسواق الدولية عنصرًا رئيسيًا في جعل قطاع النقل بفرص مقدمي الخدمات الجوية  تزويدعتبر يو  . في الدول واالقتصاد
  الجوي يحقق أقصى قدر من المساهمة في االقتصاد العالمي.

ٕان اتفاقات الخدمات الجوية التي تجمع زيادة دخول األسواق بغيرها من عناصر األجواء المفتوحة، بما في ذلك و   ٢-٤
شركات الطيران بشأن السعة والتسعير، وتنشئ عناصر التجارية التي تتخذها قرارات الاألحكام التي تلغي تدخل الحكومات في 

ئل المتعلقة بممارسة األعمال والترتيبات التعاونية، تقدم فوائد اقتصادية واسعة ميسرة للمنافسة فيما يخص رسوم االنتفاع والمسا
  .للدول والجهات المعنية بالطيران

ويدل التقدم الكبير الذي حققته الدول األعضاء في تحرير النقل الجوي على أن النظام الحالي كان فعاال للغاية   ٣-٤
في زيادة هذا التحرير وأنه ينبغي الحفاظ على هذا الزخم من خالل استخدام اتفاقات األجواء المفتوحة على الصعيد الثنائي 

  .رافاألط والمتعدد الجوانب والمتعددواإلقليمي 
) إمكانيات لتوسيع تبادل فرص MALIATويوفر االتفاق المتعدد األطراف بشأن تحرير النقل الجوي الدولي (  ٤-٤

لم يجتذب سوى عدد محدود من األطراف  هدخول األسواق وٕاحراز تقدم كبير في التحرير على أساس متعدد األطراف، ولكن
  .المنضمة إليه

  التوصيات:  -٥
  :العتمادها المؤتمر علىقترح التوصيات التالية تُ   ١-٥

لدول التي لم تصبح بعد طرفًا في اتفاقات األجواء المفتوحة القيام بذلك في أقرب فرصة ممكنة ومع لينبغي   أ)
  ؛ممكن من الشركاء  أكبر عدد

مع الجهات المعنية  نشاطل أن تتشاور بلدو لعند التفاوض بشأن اتفاقات تحرير دخول األسواق، ينبغي   ب)
  ؛المحلية والمجتمعات والمطارات لطيرانوشركات االعاملين  ن عنو لطيران، بما في ذلك المسؤولمجال اب

توزع فيه االتفاق المتعدد األطراف بشأن  استقصاء ي الدولي (اإليكاو) أن تجريمنظمة الطيران المدنلينبغي   )ج
تشرح فيها األسباب التي دفعتها  اردود أن تقدمن الدول )، وتطلب مMALIATتحرير النقل الجوي الدولي (

 استعدادهاأن تبين مدى و  ،)MALIAT( االتفاقهذا إلى اتخاذ قراراتها باالنضمام أو عدم االنضمام إلى 
 لالنضمام إليه أو إلى وثيقة مماثلة في المستقبل.

 — انتهـى —


