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  المؤتمر العالمي للنقل الجوي
  االجتماع السادس

  ٢٠١٣مارس  ٢٢إلى  ١٨ل، من یارمونت
 

 بحث المسائل الرئیسیة واإلطار التنظیمي المتعلق بها  من جدول األعمال: ٢البند رقم 
 دخول األسواق  من جدول األعمال: ١- ٢البند رقم 

  في مجال النقل الجوي الدولي دخول األسواقتوسیع نطاق 
 )األمانة العامة منثیقة مقدمة (و 

  الموجز التنفیذي
، مع التركیز على تبادل حقوق الحركة، وتناقش السبل الممكنة للمضي دخول األسواقتتناول ورقة العمل هذه المسائل المتعلقة بتحریر 

الخانات  وتخصیصحن الجوي مثل خدمات الش دخول األسواقلالمسائل المتعلقة بالجوانب األخرى وفیما یخص قدما في هذا الشأن. 
هذا البند من جدول  في إطارالزمنیة في المطارات والقیود المفروضة على الرحالت اللیلیة فیجري تناولها في ورقات عمل منفصلة 

  األعمال. 
  المؤتمر مدعوٌّ إلى القیام بما یلي: اإلجراء:

 ؛استعراض المعلومات والتقییمات والمناقشات الواردة في هذه الورقة  ) أ
 ؛٥الفقرة  تي تتضمنهاتأیید االستنتاجات ال  ) ب
  .٦ة في الفقرة مذكور اعتماد التوصیات ال  ج)

  .eetings/atconf6www.icao.int/m :موقع التاليالیمكن االطالع على مراجع المؤتمر السادس للنقل الجوي على   المراجع:

  مقدمةال - ١

جمیع   ه یجري تشغیلألن يتطویر نظام النقل الجوي العالمفي  عنصر أساسي دخول األسواقتوسیع نطاق  ١- ١
 دخول األسواقالقیود المفروضة على إال أن . لدخول األسواقالخدمات الجویة الدولیة في إطار الحقوق التي تمنحها الدول 

الربط  وطیدالخدمات الجویة الدولیة، وتفي مجال تنظیمي فعال  لتي تحول دون وضع إطارلرئیسیة واحدة من العراقیل اتبقى 
 .بین الطرق واستفادة الدول واألشخاص إلى أقصى حد من قطاع الطیران

 التطورات المستجدة   -٢

تزاید عدد الدول التي انتهجت سیاسات  ٢٠٠٣للنقل الجوي في عام الخامس مؤتمر العالمي منذ انعقاد ال  ١- ٢
نطاق الحریات الثالثة خارج دون قیود  لدخول األسواقم عدد كبیر من اتفاقات الخدمات الجویة التي تمنح حقوقا وُابرِ  تحریر .ال

مفتوحة".  باسم "اتفاقات األجواء ال ُتعرف)، التي غالبا ما بهذه الورقة والرابعة (ترد الحریات الجویة التسع مفصلة في المرفق (أ)
في المائة من الدول األعضاء في االیكاو، على  ٧٦دولة، تمثل  ١٤٥، وقعت ٢٠١٢بر أكتو إلى  ١٩٩٢عام  منوفي الفترة 
 حقوق . ومع ذلك، فإن منحبهذه الورقة ن في المرفق (ب)كما هو مبیّ من اتفاقات األجواء المفتوحة،  اتفاقا ٤٠٠أكثر من 

به  معموالولیس لتاسعة) ال یزال یشكل االستثناء، الثامنة وا تان(الحری للشركات األجنبیة، حقوق النقل الداخليالكابوتاج، أي 
 العالم. في بعض مناطق من الدول عدد قلیلفي االتحاد األوروبي وفي سوى 

http://www.icao.int/m


 - 2 - ATConf/6-WP/13 
   
 

وآسیا والكاریبي وأمریكا  أفریقیافي تجربة االتحاد األوروبي، اعتمدت دول استنادًا إلى خالل العقد األخیر و و   ٢- ٢
  .التحریر الكامل نحوباتخاذ ترتیبات حیث التزمت اإلقلیمي، على المستوى التحریر الالتینیة والشرق األوسط أیضا برامج 

اتجاها إیجابیا للتوصل إلى  ،تحریر ، بما في ذلك اتفاقات األجواء المفتوحةالویشكل تزاید عدد االتفاقات بشأن   ٣- ٢
أهداف االیكاو. وبالرغم من  أحدة، التي تظل الحقوق التجاری تبادل إضفاء طابع التعددیة على لمن أجفي اآلراء توافق أوسع 

  شأن.بهذا التحسن آفاق التعددیة إال أن أغلبیة الدول ال تزال تتبع النهج الثنائي في إبرام االتفاقات 
إلغاء بعض التردد في فتح األسواق و لعدم وفي غضون ذلك، شهدت السنوات األخیرة دعوات من بعض الدوائر   ٤- ٢

اتفاقات التحریر. وفي بعض الحاالت، قد إللغاء ، بالرغم من تراجع الطلبات المباشرة التي تدعو السعة القیود المفروضة على
. وقد تعكس الدعوات التي تدعو إلى یةالتنافساألوضاع تغیرات في ال"عدم تساوي الفرص" أو التخوف من یعزى ذلك إلى 

ة نفس الفرصة لشركات الطیران التابعة لطرفین في اتفاق من تقلیص حجم هذه االتفاقات الرأي القائل بأنه ال ینبغي إتاح
هذه الشركات من الحفاظ على حصة كل شركة من تمكین أیضا ینبغي فحسب، بل  تنافساتفاقات الخدمات الجویة للعمل وال

  هذا السلوك. فيأیضا  يمواتالغیر قتصادي االمناخ المن السوق. وقد یؤثر كبیرة 
تغییرات هیكلیة، وقد أصبحت األسواق أكثر تنافسا. وتشهد النماذج التجاریة  شهدل الجوي یوال یزال قطاع النق  ٥- ٢

مواجهة العدید من التحدیات، مثل في سیاق ، انتشارا في الوقت الحالي. و الیفاالبتكاریة والجدیدة، مثل الناقلین منخفضي التك
القیود التنظیمیة، دعت شركات الطیران مرارا وتكرارا  تشدیدالوقود و تأثیر األزمات المالیة وبطء وتیرة االقتصاد وارتفاع تكالیف 

ن النظام الثنائي. وعموما، یواجه مجتمع غناء عكبة تغیرات األسواق، وفي بعض الحاالت، االستاإلى تعزیز الحریة التجاریة لمو 
من ناحیة على العالقات بین البلدان  یقومو سبق عملیة التحریر الذي تنظیمي الهیكل وضعا غیر طبیعي إذ یواجه الالطیران 

  افر الجهود واتخاذ خطوات أكثر جرأة .ضت سیقتضي األمر سواق. و تحریر األما بعد مرحلة  في  عالميالسوق الو 
في هذا الصدد وخالل الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة لالیكاو، حظي الدور الریادي المنوط باالیكاو   ٦- ٢

  بدعم قوي.

  العامة تسیاساال واإلرشادات بشأنأعمال االیكاو   - ٣
. وتتكون هذه اإلرشادات دخول األسواقأعدت االیكاو مواد هامة تتعلق بالسیاسة العامة واإلرشادات فیما یخص   ١- ٣

رات جمعیة العمومیة في هذا الشأن، وأحكام نموذجیة واستنتاجات وتوصیات وٕاعالنات صادرة عن مؤتمالمن قرارات صادرة عن 
". وتجدر اإلشارة إلى بشأن التنظیم االقتصادي للنقل الجوي اتسیاسات وٕارشاد)، "Doc 9587الوثیقة (تتضمنها النقل الجوي، 

اعتماد بمحض اختیارها وحسب وتیرتها، مع  دخول األسواقأن هناك مبدأ ینص على "أنه ینبغي للدول أن تواصل التحریر في 
  متعددة األطراف حسب ظروفها".  ال السبل الثنائیة أو اإلقلیمیة أو

للنقل الجوي  الخامسمؤتمر ال أیدهاوضعتها االیكاو و  الترتیبات النموذجیة للخدمات الجویة التي قد أتاحتو   ٢- ٣
هذه الترتیبات  بقى. وتمجال الخدمات الجویةعالقاتها في  طیدتحریر واستخدمتها الدول في تو عملیة الإرشادات مفیدة بشأن 

  تحریر.لمواكبة تطور عملیة الة "وثیقة حیة" ینبغي المواظبة على تحدیثها النموذجی
المؤتمر األول للتفاوض بشأن  ٢٠٠٠٨نظمت االیكاو في عام بعد إمعان النظر والتحضیر بشكل جید، و   ٣- ٣

م زیادة تحسین الخدمات الجویة. ویشكل هذا المؤتمر ملتقى رئیسیا للدول كي تجري مفاوضات ثنائیة بصورة شاملة، ومن ث
سنوي في أقالیم شتى من العالم ویحضره عدد متزاید من المشاركین. بشكل كفاءة عملیة التفاوض. وأصبح منذ بدایته ینعقد 

في المائة من  ٦٥( نبلدا ١٠٧، بلغ مجموع البلدان التي شاركت على األقل مرة واحدة في هذا المؤتمر ٢٠١٢وٕالى غایة عام 
  من االتفاقات والترتیبات المتعلقة بالخدمات الجویة. ٣٠٠كاو) ووقعت على أكثر من الدول األعضاء في االی

تحریر، أن عملیة اللسبل الممكنة لتیسیر لاستعراضه  في معرض، ٢٠٠٩في عام  وقد أوضح مجلس االیكاو  ٤- ٣
كلة الرئیسیة ال تكُمن في غیاب ، وأن المشوصالحةالسیاسة العامة لالیكاو تبقى مهمة في مجال معظم اإلرشادات المعمول بها 

  أو عدم تطبیقها لها. بها الدول قلة معرفةاإلرشادات المتعلقة بالسیاسة العامة بقدر ما تتعلق ب



ATConf/6-WP/13 
 - 3 - 

  المناقشة  - ٤
 شكل المؤتمر السادس للنقل الجوي فرصة تاریخیة، ی١٩٤٤سنة على إنشاء االیكاو في عام  ٧٠بعد مرور زهاء   ١- ٤
ي من مالتنظیمي العال طارواستكشاف السبل الممكنة للمضي قدما نحو تحدیث اإل راهنالوضع ال الستعراضمع الطیران مجتل

دیباجة اتفاقیة شیكاغو. وفیما یلي الخیارات الممكنة التي تساهم في وفقًا لأجل تطویر النقل الجوي الدولي بفعالیة واستدامة 
  حقوق الحركة. من خالل عملیة التحریرتعزیز 

یمكن لالیكاو أن تضاعف جهودها  أغلبیة اإلرشادات الحالیة لالیكاو ال تزال مهمة وساریة المفعول، ونظرا ألن  ٢- ٤
احتیاجات الدول والتشجیع على االستفادة منها على نطاق واسع. جعلها تواكب ذكاء وعي الدول بإرشادات االیكاو وتحدیثها و إل

االیكاو للتفاوض بشأن الخدمات الجویة لتعزیز  اتمؤتمر  الموفرة خالل سهیالتتالوینبغي أن تواصل االیكاو تزوید الدول ب
عدیدة الفي األنشطة ، والتشجیع على استخدامها في المشاورات أو المفاوضات الثنائیة بل وأیضا هاكفاءة عملیة التفاوض بشأن

  متعددة األطراف.الاألطراف أو 
باتباع النُهج األحادیة   دخول األسواقیمكن تحقیق تحریر  وقد أثبتت التجربة خالل العقدین المنصرمین أنه  ٣- ٤

  متعددة األطراف. وینبغي تشجیع الدول على مواصلة القیام بذلك في المستقبل.الوالثنائیة واإلقلیمیة و 
النظام الثنائي وتحسین العملیة التنظیمیة على المستوى العالمي وهي قیام  هشاشةوهناك وسیلة أخرى لتجاوز   ٤- ٤
اتفاق دولي یلزم  ، وذلك في صیغةدخول األسواقتوسیع نطاق هل یسّ یكاو بدور ریادي في بلورة نهج متعدد األطراف اال

صیاغة هذا االتفاق إلى الخبرات السابقة االستناد في ن كمیاألطراف بإزالة القیود المفروضة على الحریات الجویة الرئیسیة. و 
طراف أو عدیدة األالواالتفاقات  دخول األسواقلمفتوحة واالتفاقات اإلقلیمیة لتحریر اتفاقات األجواء اك واإلنجازات المحرزة

متعددة األطراف. وفي ضوء تفاوت احتیاجات الدول واختالف ظروفها، یمكن بلورة هذا االتفاق كي توقع علیه أوال األطراف ال
ي ثم فتح باب االنضمام ألا على اتفاقات األجواء المفتوحة، الدول التي وقعت بالفعل فیما بینهمثال "التي لدیها رغبة واستعداد"، 

  .ااستعداد تُبديأطراف أخرى 
، بما في ذلك إمعان النظر والتشاور مع الخبراء اإلضافیة عمالاألقدرا كبیرا من أن یتطلب هذا التعهد  من شأنو   ٥- ٤

الهدف أصبحت هذا هذه المهمة، فإن آفاق بلوغ  والدول، ال سیما بشأن نطاق هذه االتفاقات وأحكامها. وبالرغم من صعوبة
العدد الكبیر التفاقات التحریر أو اتفاقات  هو ما یؤّكده، و وانتشارها دخول األسواقتحریر فكرة قبول أكثر تشجیعا مع تزاید 

  متعددة األطراف.العدیدة األطراف أو الاألجواء المفتوحة، بما في ذلك بعض االتفاقات اإلقلیمیة أو 
بتاریخ  SC 6/1-12/57وقد أفادت دراسة استقصائیة جرت في اآلونة األخیرة عن الدول (انظر كتاب المنظمة   ٦- ٤
 هدولة) تدعم فكرة اتخاذ االیكاو لهذ ٦١دولة من أصل  ٥٢في المائة من الدول التي أرسلت ردودا ( ٨٥) أن ٤/١٠/٢٠١٢

تنظیمي أكثر فعالیة وكفاءة على المستوى  وضع إطاربغرض ن تخذها مجتمع الطیرایخطوة تاریخیة ستكون . وهي اتاإلجراء
  تطویر النقل الجوي الدولي بشكل مستدام.سعیًا لالعالمي 

  االستنتاجات  - ٥
  االستنتاجات التالیة: استخالصفي ضوء المناقشة أعاله، یمكن   ١- ٥

دخول تحریر  هوممف الخامس للنقل الجوي، أصبح عدد أكبر من الدول یعتمدالمؤتمر  منذ انعقاد  أ)
المرونة التنظیمیة. توخي الحریات التجاریة و زیادة لى إ. وال یزال قطاع النقل الجوي یدعو األسواق

  ؛األسواقفتح بواعتمد عدد أكبر من األقالیم برامج التحریر فیما بینها بما في ذلك االلتزام 
، فال یزال البعض بالكامل أو حتى فتحها األسواقفتح  توسیع نطاقفي حین أصبحت الدول تؤید   ب)

إبرام اتفاق متعدد من أجل أو تجاوز نطاق النهج الثنائي  كاملتحریر الالاآلخر یتردد في تأیید فكرة 
الوعي أو الثقة في مزایا نقص العوامل التي تعوق عملیة التحریر من األطراف لتبادل حقوق الحركة. و 
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ات، وفي بعض الحاالت، تأثیر بعض شركات اإلرادة السیاسیة لدى الحكومونقص ، األسواقفتح 
  التي تتخذها الحكومات؛ اتالطیران على القرار 

قبل إیجاد حل بدیل مقبول على المستوى العالمي، ال یزال النهج الثنائي یشكل األداة األساسیة التي   ج)
نه ینبغي تستخدمها أغلبیة الدول في تبادل الحقوق التجاریة في مجال النقل الجوي الدولي. غیر أ

 فعالیة النقل الجوي الدولي لزیادةالتنظیمي العالمي  طارعمل على تحدیث اإلیلمجتمع الطیران أن 
التحریر  تعزیزفي المساعدة على  اریادی ادور  ؤديیمكن لالیكاو أن تفي هذا الصدد، . و واستدامته

  ظیمیة.  العامة والترتیبات التن اتعملیة وضع اإلرشادات المتعلقة بالسیاس توجیهو 
  التوصیات  - ٦
  على نظر المؤتمر:مقترح عرضها فیما یلي التوصیات ال  ١- ٦

بشأن الخدمات للتفاوض االیكاو  اتمؤتمر  الموفرة خالل سهیالتتالینبغي تشجیع الدول على استخدام   أ)
 تتأثبقد  اتالمؤتمر  ههذ تماداممتعددة األطراف، العدیدة األطراف أو اللمفاوضات بالنسبة لالجویة 
 صالحیةقلیمي، التي لدیها إلمنظمات التكامل اتستفید منها أن كمحفل للدول وبالتالي یمكن  اجدواه

تمثیل الدول خالل التفاوض بشأن اتفاقات الخدمات الجویة، وذلك بغرض تعزیز كفاءة هذه المفاوضات، 
  ؛دخول األسواقمام توسیع نطاق تحریر من ثم، تمهید الطریق أو 

العامة فیما  اترشادات المتعلقة بالسیاسأن تواصل االضطالع بدور أساسي في وضع اإل اوینبغي لالیك  ب)
جراءات الملموسة بما یساعد على تطور اللوائح التنظیمیة یم النقل الجوي الدولي واتخاذ اإلیخص تنظ

  والمضي قدما في تحقیق هدفها المتمثل في إضفاء طابع التعددیة على تبادل الحقوق التجاریة؛
دخول ة على توسیع نطاق ساعدللم ةدولیال اتتفاقاالإبرام  إطار ینبغي لالیكاو أن تؤدي دورا ریادیا في  ج)

، مع مراعاة مصالح جمیع الدول ٥-٤و  ٤-٤من جانب الدول، على النحو المبین في الفقرتین  األسواق
  والجهات المعنیة بالطیران المدني؛

العامة  اتة بالسیاسمواد متعلقالترویج لما لدیها من من أجل قوة ثر ینبغي لالیكاو أن تتخذ تدابیر أك  د)
المتغیرة تحدیثها وجعلها تواكب األوضاع  علىوأن تعمل ن تنظیم وتحریر النقل الجوي، واإلرشادات بشأ

  التحریر؛عملیة الدول في وأن تساعد واحتیاجات الدول والجهات المعنیة، 
مثل إعداد ونشر دراسات الحالة ، التحریرلعملیة  اً أخرى تیسیر  اد سبلعمل على إیجینبغي لالیكاو أن ت  ه)

  الدول.تسترشد بها لكي في هذا الشأن لتحریر ووضع مؤشرات عملیة ا بشأن خبرات الدول في
  

- -  - - -  - - -  - - -  -  

 
 



ATConf/6-WP/13 
Appendix A 

-  - - - - - - -  - - -  - - 

 المرفق (أ)
  الحریات الجویة

  
 أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 التسع لجوحریات ا

 ب

 ب

 ب

 ب

 ب

 ب

 أ ب

 أ

 أ

 أ

 أ

 أ

 أ

 الدولة األم

 الدولة األم

 الدولة األم

 الدولة األم

 الدولة األم

 األمالدولة 

 الدولة األم

 الدولة األم

 الدولة األم

 أ

 الطیران العابر -١

 التوقف الفني -٢

 تفریغ الحركة -٣

 شحن الحركة -٤

 النقل من دولة ثالثة والیها -٥

نقل الحركة عن طریق  -٦
 الدولة األم

التغشیل من دولة  -٧
 ثانیة الى/من دولة ثالثة

ة بین نقطتین في نقل الحرك -٨
 دولة أجنبیة

التشغیل فقط في دولة أجنبیة  -٩

 أ
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)لمرفق (با  

  الدول التي وقعت على االتفاقات الثنائیة لألجواء المفتوحة

تفاقات االكثر من ول التي وقعت على اتفاق واحد أو أأدناه إلى الد ١ :في الشكلالداكن اللون مناطق الواردة بالتشیر   - ١
الثنائیة تفاقات االكثر من احد أو أدولة على اتفاق و  ١٤٥وقع ما مجموعه ، ١٩٩٢ألجواء المفتوحة *. ومنذ عام الثنائیة ل

  في المائة من الدول األعضاء في االیكاو).  ٧٦ أيألجواء المفتوحة (ل

 ألجواء المفتوحةالثنائیة لتفاقات اال الدول الموقعة على   ١الشكل: 

إال أنه ُیستخدم ، به موحد من جانب مختلف الدول التي تنادي لم یحظ بتعریفولو أنه مصطلح "اتفاقات األجواء المفتوحة"، *
ینشئ إطارا  تنظیمیا یعتمد أساسا على المنافسة المستمرة في األسواق لتحقیق أهدافه  نوع من االتفاقات أنه عادة للداللة على

لحقوق دخول األسواق أو السعة أو لو تماما من أي تنظیم حكومي مسبق خالخاصة بالخدمات الجویة، ویخلو إلى حد بعید أو ی
دلیل تنظیم  Doc 9626(المصدر:  تتعلق باألنشطة التجاریة لشركات الطیران.التي سعار وغیرها من الحقوق الفرعیة تحدید األ

  .النقل الجوي الدولي)

  -  انتهى  -


