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   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت

  بحث المسائل الرئیسیة واإلطار التنظیمي المتعلق بها  : من جدول األعمال ٢البند 
  الضمانات:    ٥-٢

   لنقل الجويلضمانات التحریر التجاري تدابیر 
 )(مقدم من األمانة العامة

  الموجز التنفیذي
المشاركة  دة هي:أربعة جوانب محدّ  تتناولفي عملیة التحریر التجاري للنقل الجوي، وهي  تطّرق هذه الورقة إلى الضمانات الالزمةت

، المقدمة من الدولمعونات المساعدات و الو  مان استمراریة الخدمات، وضالدائمة والفّعالة لجمیع الدول في النقل الجوي الدولي
المواد اإلرشادیة ذات الصلة الصادرة . وتقدم الورقة أیضا معلومات عن االنفرادیةسیة، وكذلك مسألة اإلجراءات والخدمات الجویة األسا

من جدول األعمال مسألة  ٤- ٢المقّدمة في إطار البند  ATConf/6 WP/4وتتناول الوثیقة  .عن االیكاو بشأن السیاسة العامة
  الضمانات الالزمة لكفالة المنافسة النزیهة. 

  القیام بما یلي: المؤتمر مدعوٌّ إلى: اإلجراء
 في هذه الورقة؛ الواردةات استعراض المعلومات والتقییم  ) أ

 ؛٦اعتماد التوصیة الواردة في الفقرة   ) ب
  .٧واعتماد التوصیات الواردة في الفقرة   ج)

  .eetings/atconf6www.icao.int/m لي:یمكن االطالع على مراجع المؤتمر السادس للنقل الجوي على موقع االنترنت التا  المراجع:

  مقدمةال - ١

في مسألة وضع ضمانات تكفل تبدید  بدأت الدول تنظرمنذ الشروع في عملیة التحریر التجاري للنقل الجوي،  ١- ١
 وٕازاء المعطیات الجغرافیة السائدة.  للناقلین الجویینة التنافسی التفاوت في مستویات النمو وفي القدراتأوجه القلق إزاء 

  ضمن الفئات التالیة:ء هذه القلق فهي مختلفة ولكنها تندرج أّما األسباب الكامنة ورا ٢- ١
  رغبة الدول في أن تكون لدیها ناقالتها الجویة الخاصة بها (حق المشاركة)؛  )أ 
  وسائل منها المساعدات واإلعانات الحكومیة)؛من إقلیمها وٕالیه (باستمراریة الخدمات  ضمانالرغبة في   )ب 
  الرغبة في توفیر الخدمات الجویة األساسیة؛  )ج 
  الرغبة في إیجاد سوق تنافسیة نزیهة؛  )د 

  القلق من التنظیم الذي قد تفرضه دول أخرى من جانب واحد.  ه)
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ضمن إطار  ATConf/6-WP/4، التي تتناولها على انفراد الوثیقة النزیهةوباستثناء مسألة ضمانات المنافسة  ٣- ١

من جدول األعمال، تتطرق هذه الورقة إلى مناقشة مسألة الضمانات الالزمة من أجل التغّلب على الصعوبات  ٤-٢البند 
 المذكورة أعاله.

  المشاركة الدائمة والفّعالة - ٢
الطیران  من اتفاقیة ٤٤المادة  غو. وتنصتعود أصول مبدأ المشاركة في النقل الجوي الدولي إلى اتفاقیة شیكا ١- ٢

ضمان االحترام الكامل لحقوق الدول المتعاقدة وٕاتاحة فرصة  ) على أّن االیكاو من أهدافها "Doc 7300المدني الدولي (الوثیقة 
عادلة لكل دولة متعاقدة الستثمار مؤسسات للنقل الجوي الدولي". وتم االتفاق أیضا في آخر مؤتمرْین عالمیین للنقل الجوي 

الدول ) على أّن "٢٠٠٣في عام  للنقل الجوي الخامسلمؤتمر العالمي وا ١٩٩٤في عام  للنقل الجوي الرابعلمؤتمر العالمي (ا
المشاركة في  المتعاقدة تتوخى أهدافا وسیاسات تنظیمیة مختلفة ضمن إطار االتفاقیة، ولكنها تشترك في هدف أساسي واحد هو

وعلى أّنه ینبغي إیالء عنایة خاصة لمصالح واحتیاجات البلدان النامیة. "، نظام النقل الجوي الدولي بشكل مستمر ویعتمد علیه
فیمكن االطالع علیها في اإلنترنت على  للنقل الجوي الخامسلمؤتمر العالمي االستنتاجات ذات الصلة التي خرج بها ا أما

 . t/meetings/atconf6www.icao.inالموقع التالي:

تكون للدول فرصة هّیأ بیئة مواتیة لكي  أناستمرار وتیرة التحّرر التجاري في العقد الماضي  وقد كان من شأن ٢- ٢
فسح المجال أمام عدد أكبر من شركات الطیران الوطنیة لتقدیم خدمات النقل وذلك بأكبر في المشاركة في النقل الجوي الدولي 

 الدخول في مشاریع مشتركة مع شركات طیران أجنبیة أو محلیة.أو بخدمات شركات الطیران األجنبیة،  الجوي، واالستفادة من
شركات الطیران الوطنیة إلى االندثار، فإّن شركات طیران أخرى غالبا ما كانت تقوم بسّد ولئن كانت هناك حاالت تعرضت فیها 

تحریر التجاري، حیث تظل المواد اإلرشادیة الصادرة عن االیكاو فیما تكّیفت الدول مع مفهوم الولقد  .الناجم عن ذلكالفراغ 
  .مصدر قلق كبیرل حّق المشاركة لم یعد یشكّ  یتعلق بتدابیر الّضمانات ساریة على الرغم من أنّ 

  ضمان استمراریة الخدمات - ٣
یمها. وتشتد هذه الرغبة قد تحتاج الدول إلى ضمانات تكفل لها استمراریة تقدیم خدمات النقل الجوي من وٕالى أقال ١- ٣

عن  شركات الطیران الوطنیة أو توّقف هذه الشركاتل غیابا تواجه أزمات اجتماعیة أو اقتصادیة، أوبالخصوص لدى البلدان التي 
العمل، وحجب شركات الطیران األجنبیة لخدماتها. ولقد اتخذت الدول تدابیر متنوعة لتبدید هذه الشواغل، منها توفیر المساعدات 

اإلعانات الحكومیة وتقدیم المساعدات إلى شركات الطیران الوطنیة، السیما إذا كان األمر یتعلق بالخدمات الجویة التي لها طابع و 
النقل الجوي مع مشغلین أو أطراف في قطاع النقل الجوي. استمراریة خدمات  ضمانالخدمات العامة، والدخول في ترتیبات بشأن 

 النامیة والبلدان الجزریة والبلدان غیر الساحلیة. الحاالت، وباألخص للدولفي بعض وهذا الدعم ضروري 

 وذلك معشواغل الدول بشأن احتمال انقطاع خدمات النقل الجوي إلى أقالیمها ومنها  وقد خّفت حّدةهذا،  ٢- ٣
ال هناك تخّوفات من األثر انتشار التحّرر التجاري على نطاق واسع ومع زیادة المنافسة في سوق النقل الجوي. غیر أّنه ال تز 

  .إلى الناقلین الجویینهذا الدعم مثل المحتمل للمساعدات واإلعانات الحكومیة، حیث تواصل دول كثیر تقدیم 
 بهذا الشأن مواد إرشادیة للسیاسات العامة وذلك بوضعاالیكاو لمسألة ضمان استمراریة الخدمات  تطرقتولقد  ٣- ٣

ضیلیة من أجل مساعدة البلدان النامیة. وتؤّكد االیكاو في المواد اإلرشادیة المتعلقة بمسألة تتضمن تدابیر تتعلق بالمعاملة التف
منافع اقتصادیة واجتماعیة من حیث إلى تؤدي  المساعدات الحكومیة أّن المساعدة التي تقّدمها الدول في بعض الحاالت قد "

 إجراءاتاستمراریة الخدمات . وحتى في هذه الحاالت الخاصة ینبغي أن تتخذ الدول  تجدید هیكل شركات النقل الجوي وضمان
لن تسفر عن تأثیر ضار للمنافسة في  واإلعاناتالمساعدات  واضحة تضمن بها أنّ  شفافة وفعالة بناء على معاییر ومنهجیة

ینبغي االیكاو  بید أنّ لمواد اإلرشادیة صالحة، ). وما تزال هذه اللنقل الجوي الخامسلمؤتمر العالمي " (من استنتاجات االسوق
  وتجعل موادها اإلرشادیة مواكبة لهذه الّتطورات ومستجیبة للتغّیرات. المستجدة تراقب التطوراتأن 
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  الخدمات الجویة األساسیة - ٤
جودة في الدول تدابیر خاصة لضمان تزوید المجتمعات المحلیة المو  تتخذلدى تنظیم خدمات النقل الجوي، كثیرا ما  ١- ٤

. وتدعم الدول بأشكال متنّوعة هذه الخدمات باعتبار أّنها تكتسي تشجیع التنمیةالمناطق النائیة من أقالیمها بالخدمات المناسبة من أجل 
طابع الخدمات العامة. ولئن كانت خطط تقدیم الخدمات األساسیة تُوضع باألساس ضمن السیاق المحلي، فإّنه باإلمكان أیضا توسیع 

ها دولیا لتصبح من عوامل تعزیز التنمیة االقتصادیة أو السیاحیة على المستوى اإلقلیمي. وقد تعاونت االیكاو مع منظمة السیاحة نطاق
 Study on the Essential Services and Tourism تحت عنوان " ٢٠٠٧العالمیة على استطالع هذه اإلمكانیة في دراسة ُأجریت في عام 

Development Route Scheme) "ویمكن االّطالع على هذه الدراسة في دراسة عن خطة الخدمات األساسیة ومسار تنمیة السیاحة . (
 .ty/pages/Eap_ER_Databases_EssentialRouteScheme.aspxhttp://www.icao.int/sustainabili الموقع التالي على االنترنت:

خطط الخدمات األساسیة  طبقت فیها لدول بشكل فعالوعلى الرغم من ندرة البیانات المتعلقة بالحاالت التي  ٢- ٤
وتشجیعها  دلووعي المن أجل إذكاء الیكاو المفید االستمرار في تقدیم إرشادات ا، فإّنه من نمیة السیاحة على المستوى الدوليوت

بتبادل المعلومات مع أن ترصد التطورات المستجّدة وأن تقوم  ،في هذا الصدد ،وینبغي لالیكاو اإلرشادات. على استخدام هذه
  الدول كلما كانت هناك خبرات مكتسبة. 

 االمتناع عن التدابیر االنفرادیة - ٥

الدول، والتي من شأنها أن خذها الدول أو مجموعات تتتسود حالة من القلق العام إزاء التدابیر االنفرادیة التي   ١- ٥
تنال من مصالح دول أخرى أو من خدماتها في مجال النقل الجوي. وهذا النوع من اإلجراءات االنفرادیة شائع في مجاالت شتى 

ة خالل اآلونة عند تطبیق قوانین المنافسة الوطنیة، وأیضا في مجال البیئ السیماكالسالمة واألمن والتنظیم االقتصادي، 
قطاع األخیرة. بید أّنه ثمة تسلیم على نطاق واسع بأّن التدابیر االنفرادیة من شأنها أن تُثیر النزاعات وتؤّثر بذلك على تطویر 

 الطیران المدني الدولي.

ر معاییر تطوی مسؤولیةوتقع على عاتق االیكاو، باعتبارها الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بالطیران المدني،   ٢- ٥
ولذلك السیاسات والقوانین التنظیمیة المتعلقة بالجوانب االقتصادیة للنقل الجوي الدولي.  ومواءمةالتّنظیم الفني للطیران المدني 

وضع مواد إرشادیة إلى المنظمة، في مواجهة أوجه القلق إزاء األعمال االنفرادیة التي تؤثر في النقل الجوي الدولي،  عمدت
اسة العامة، من بینها عّدة قرارات تهیب بالدول أن تمتنع عن اتخاذ مثل هذه اإلجراءات، وجملة المواد اإلرشادیة تتعّلق بالسی

 واستجابتهاوعلى االیكاو أن تكفل مواكبتها للتطورات  بشأن آلیات تسویة النزاعات أو الخالفات. وما تزال هذه المواد صالحة،
 .للمسائل الناشئة

أن ُتولي  فرادیة ال تخدم مصلحة التطویر السلیم والمنّظم للنقل الجوي الدولي. لذا، ینبغي للدولوالتدابیر االن  ٣- ٥
التي ن تطبیق القوانین واللوائح الوطنیة أو اإلقلیمیة األخرى، وأن تمتنع عفي ممارساتها التنظیمیة العنایَة الواجبة لمصالح الدول 

اتفاقات إطار  ضمنخالفاتها بآلیة التشاور و أخرى. وعلیها أیضا أن ُتسوِّي نزاعاتها لبلدان الناقلین الجویین التابعین  تؤثر في
 .على سبیل المثال األخرى، ومنها االیكاو المتاحة الخدمات الجویة، أو باآللیات

 االستنتاجات - ٦

  أن نستخلص ما یلي: على ضوء المناقشات السابقة، یمكن ١- ٦
الجوي الدولي، ما تزال بعض الدول تحتاج إلى ضمانات التحریر التجاري لقطاع النقل بیئة في ظّل   )أ 

ختالف المعطیات الالناقلین الجویین على المنافسة، و  قدراتوفي لتفاوت في مستویات النمو ل نظرا
 ؛الجغرافیة

إّن المواد اإلرشادیة التي وضعتها االیكاو بشأن تدابیر الضمانات المتعلقة بتحقیق المشاركة الفعالة   )ب 
مسألة المساعدات واإلعانات الحكومیة، بو  استمراریة الخدماتضمان بوي الدولي، و في النقل الج
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ها ئإبقا وال بد من والخدمات الجویة األساسیة، واالمتناع عن اإلجراءات االنفرادیة،  تظّل صالحة

 مواكبة للتطورات لكي تستخدمها الدول حسب الحاجة.

  التوصیات  – ٧
  على نظر المؤتمر:نقترح عرض التوصیات التالیة  ١- ٧

ضمن سیاق عملیة التحریر التجاري، ینبغي للدول أن تولي العنایة الواجبة للمبادئ التي اّتفقت علیها   )أ 
الضمانات التي تكفل بشأن  األوساط المعنیة بالطیران خالل مختلف المنتدیات التي نظمتها االیكاو

لدولي وضرورة إیالء عنایة خاصة لمصالح المشاركة الدائمة والفّعالة لجمیع الدول في النقل الجوي ا
  واحتیاجات البلدان النامیة؛

المتعلقة اإلرشادیة األخذ في ممارساتها التنظیمیة بمواد االیكاو ینبغي لالیكاو أن تشجع الدول على   )ب 
، وعلى إطالع المنظمة والدول األخرى على خبراتها المكتسبة في مجال التحریر بتدابیر الضمانات

  قطاع؛التجاري لل
، وأن تجعل المواد اإلرشادیة ذات الضماناتینبغي أن تواصل االیكاو رصد التطّورات المستجدة بشأن   )ج 

  .للتغّیراتالصلة بها مواكبًة لها ومستجیبة 
  

  - انتهى   -




