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  المؤتمر العالمي للنقل الجوي

 السادس االجتماع

  ٢٠١٣مارس  ٢٢إلى  ١٨، من مونتریال

 بحث المسائل الرئیسیة واإلطار التنظیمي المتعلق بها    من جدول األعمال: ٢البند رقم 

 دخول األسواق  من جدول األعمال: ١-٢ البند   

  الجوي الشحن خدمات تحریر
 )األمانة العامة (وثیقة مقدمة من

 الموجز التنفیذي

المزید من تحقیق ذات الصلة بخدمات الشحن الجوي، وهي تعرض سبل  األسواق دخولاعتبارات تتناول هذه الورقة بالبحث 
لهذه الخدمات ومع بیئة تسودها  الفریدة، والسیما فیما یتعلق بجمیع عملیات الشحن، وذلك بغیة التعامل مع السمات التحریر 
   .العولمة
  : المؤتمر مدعو إلى ما یلي:اإلجراء
 الواردة في هذه الورقة؛استعراض المعلومات والتقییمات   ) أ
 ؛٣إقرار االستنتاجات الواردة في الفقرة   ) ب
 .٤ الواردة في الفقرة اعتماد التوصیات  ) ج

  . www.icao.int/meetings/atconf6الموقع:  فيیمكن االطالع على المواد المرجعیة للمؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي   المراجع:

 مقدمةال - ١

ففــــي  .مــــا فتئــــت خــــدمات الشــــحن الجــــوي تكتســــي أهمیــــة متزایــــدة فــــي التنمیــــة االقتصــــادیة والتجــــارة العالمیــــة ١- ١
فـي المائـة مـن حجـم  ٢، وبحسب بعض المصادر المتطابقة، شّكل مجموع البضائع المنقولة بالجو عبر العالم نسـبة ٢٠١١ عام

في المائة من قیمة هذه التجارة. وبالفعل، تعتمـد البضـائع العالیـة القیمـة، فـي معظمهـا،  ٤٠التجارة العالمیة، ولكنه استأثر بنسبة 
توسـعا بنســبة النقـل الجـوي العالمیـة سـوف تشــهد خـالل العشـرین سـنة القادمـة  سـوقالتوقعـات إلــى أّن علـى النقـل الجـوي. وتشـیر 

 في المائة سنویا، وهو ما یجسد تزاید المبادالت التجاریة عبر تحریر األسواق.   ٥.٢

عـدد اتفاقـات ولقد استفادت خدمات النقل الجوي العالمیة، خالل العقدین الماضیین، من الزیادة التي طرأت في  ٢- ١
التـي یربـو و  مـن اتفاقـات األجـواء المفتوحـة المبرمـة بـین الـدولاتفـاق  ١٠٠ أكثـر مـن فعلـى سـبیل المثـال، نـص .التحریر التجـاري

، ممــا الشــحن البحتــةخــدمات الجــوي أو ل شــحنعلــى مــنح الحریــة الســابعة لل ٢٠١٢اتفــاق حتــى نهایــة أكتــوبر  ٤٠٠علــى عــددها 
 أتاح المزید من الفرص أمام نمو هذه الخدمات. 
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مــازالوا یواجهــون جملــًة مــن العراقیــل مــن بینهــا ضــیق الحریــات المتاحــة الشــحن الجــوي  خــدمات بیــد أّن مشــغلي ٣- ١
كمــا یواجــه . المختلطــة والخــدماتبموجـب عــدد كبیــر مــن االتفاقــات التقلیدیــة، ووجــود نظــام یركــز باألســاس علــى خــدمات الركــاب 

كـن . ولوالشـروط الجمركیـة الُمضـنیةتقلیص حقوق المناولة األرضیة، حظر الطیران اللیلي، و تشغیلیة من قبیل  اقیود هؤالء أیضا
ذات "االتجاه الواحد" ولظهور عدد من المشغلین العالمیین الحقیقیین في قطـاع التسـلیم السـریع،  نظًرا لطابع حركة الشحن الجوي

أّن اســتمرار العمــل بهــذه القیــود لــم یعــد یلبــي احتیاجــات قطــاع فإّنــه قــد أصــبح مــن الجلــي ن مختلفــة، الــذین لــدیهم فــروع فــي بلــدا
الشحن الجوي وال احتیاجات عمالئـه ضـمن سـوق تسـودها العولمـة. ولـذا، فـإّن القطـاع یـدعو إلـى االعتـراف بمـا لعملیـات الشـحن 

 مزید من حریة التجارة وٕایجاد الحلول التي تخدم أغراض األعمال التجاریة.، وٕالى إحالل الفریدةالجوي من دور هام ومن سمات 

 النقاش - ٢

مواضیع البحث التي تناولتها االیكاو  موضوعا منلت مسألة توسیع دائرة حریة خدمات الشحن الجوي شكّ  ١- ٢
ووضعت االیكاو أیضا مواد الوصول إلى االسواق.  عملیة تحریرخالل آخر مؤتمر للنقل الجوي وضمن سیاق والدول والقطاع 

إرشادیة وترتیبات تنظیمیة بهذا الشأن، من بینها مثال الحكم النموذجي الثنائي (ملحق خاص بالشحن الجوي) الذي أقره المؤتمر 
  العالمي الخامس للنقل الجوي، والذي یرد في اتفاق الخدمات الجویة النموذجي لكي تستخدمه الدول.

المؤتمر العالمي الخامس للنقل  تركمكنة لتحریر خدمات الشحن الجوي تجاریا، وفیما یتعلق بالمنهجیات الم ٢- ٢
  وما یزال هذا التوجیه ساریا إلى الیوم.الجوي للدول حریة التصرف في ذلك وفق منهجیة أحادیة أو ثنائیة أو متعددة األطراف. 

بد من النظر في مسألة اإلسراع وعلى حد ما تم االتفاق علیه في المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي، ال  ٣- ٢
. وفي هذا الصدد، تستطیع االیكاو والدول على حد سواء القیام البحت الشحن الجويوباألخص بتحریر قطاع الشحن الجوي 

القائمة، في منح المزید من بدور في النهوض بهذه العملیة. فالدول بوسعها أن تنظر، ضمن إطار اتفاقات الخدمات الجویة 
الحریات والمرونة التشغیلیة لخدمات الشحن الجوي، بما یتماشى والسمات والمقتضیات الخاصة لعملیات وعمالء الشحن 

  جوي.ال
وتستطیع االیكاو، على حد ما أوصى به المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي، أن تقوم بدور ریادي في  ٤- ٢

محدَّد إذ بوسعها أن تنظر، من ضمن هذه المنهجیات، في مسألة وضع اتفاق دولي  ،دة األطرافاستكشاف المنهجیات المتعد
من األحكام الساریة حالیا،  االستفادة. وهذا الترتیب من شأنه الشحن الجوي البحتخدمات لتسهیل مواصلة التحریر التجاري ل

االیكاو النموذجي للشحن الجوي أو األحكام المنصوص علیها في اتفاقات األجواء المفتوحة لتوفیر حقوق الحركة والمرونة  بندك
 التشغیلیة. 

ومثل هذه المهمة تقتضي الدراسة واإلعداد بعنایة، بما في ذلك إجراء مشاورات مع الخبراء والدول واألطراف  ٥- ٢
تالف ظروف الدول واحتیاجاتها، یمكن إعداد االتفاق لكي توقع علیه األطراف الراغبة المعنیة بالطیران. ومن ثم، وبحسب اخ

األطراف األخرى لكي تنضّم إلیه. وسیكون هذا اإلجراء، إذا ما وافقت علیه دوائر الطیران  علىبعد ذلك عرضه والمستعدة، ثم 
دراسة استقصائیة إجراء لنقل الجوي الدولي. وتجدر اإلشارة إلى مة لتحقیق التنمیة المستداالدولي، بمثابة خطوة هامة باتجاه 

) تؤید اتخاذ هذا ٦١من جملة  ٤٨في المائة من الدول التي قدمت ردودا ( ٧٨أظهرت أّن  ٢٠١٢في شهر أكتوبر للدول 
 .اإلجراء من قبل االیكاو

   



ATConf/6-WP/14 - 3 - 
 

 االستنتاجات - ٣

  أعاله، یمكن استخالص االستنتاجات التالیة: الوارد في ضوء النقاش ١- ٣
 یسهممما بالنفع على التنمیة المستدامة للنقل الجوي، نمو خدمات الشحن الجوي واتساع دائرتها یعود   أ)

  ؛ في التجارة العالمیة وفي التنمیة االقتصادیة
الشحن الجوي لما تتسم به خدمات الشحن الجوي، والسیما  العنایَة الواجبة ینبغي للدول أن تولي  ب)

  ؛وضع ترتیبات الخدمات الجویةلدى  من سمات فریدة ،البحت
تظّل صالحة، ویبغي تشجیع الدول على مواد االیكاو اإلرشادیة حول تحریر خدمات الشحن الجوي   ج)

بهذا الشأن، ویشمل ذلك استخدامها. وتسطیع االیكاو أن تقوم بدور هام في تیسیر المزید من التحریر 
  ؛وضع منهجیة متعددة األطراف

 التوصیات - ٤

  ُیقترح على المؤتمر النظر في التوصیات التالیة:  ١- ٤
لدى تبادل  من سمات فریدة الواجبة لما تتسم به خدمات الشحن الجويینبغي للدول أن تولي العنایَة   أ)

الشحن الجوي عملیات  في سیاق ، والسیمافي إطار اتفاقات الخدمات الجویة حقوق دخول األسواق
  تلبیة احتیاجات هذه الخدمات؛لح ما یناسب من الحقوق والمرونة التشغیلیة منوأن ت، البحت

في محدد من أجل تیسیر إحالل المزید من التحریر  يینبغي لالیكاو أن تشرع في وضع اتفاق دول  ب)
 ٤- ٢، وذلك  على حد ما ورد في المناقشة ضمن الفقرتین الفرعیتین البحت خدمات الشحن الجوي

  أعاله.  ٥- ٢و
 
 
 

  - انتهى -


