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  النقل الجوي: تاسعالبند ال
 

  تمھيداً للمشروع العربي اإلفريقي الجوي وتنفيذ رؤية قطر نحو التحريرحول تحرير خدمات النقل 
 

  (مقدمة من دولة قطر)
 

 الموجز

ع  ل، م وق النق ل الجوي و حق ات النق ة تطور اتفاقي تقدم ھذه الورقة لمحة سريعة عن خلفي
ن  دفاع ع ل و ال وق النق ى حق ولھا عل أن حص دول بش ية لل واغل الرئيس ى الش ارة إل اإلش

  مصالح ناقالتھا الوطنية. 
ل ات النق ر اتفاقي ة قطر بشأن تحري تراتيجية لدول ة االس ذلك الرؤي  و تعرض ھذه الورقة ك

ة قطر  ل دول ذة من قب الجوي ، و اعتماد سياسة األجواء المفتوحة ، و كذا الخطوات المتخ
  في ھذا الخصوص.

يتمثل اإلجراء المطلوب من اجتماع االيكاو في تقديم الدعم للتطبيق الفوري التفاقية دمشق 
اذ خطوات إضافية اتج 2004 اه بشأن تحرير النقل الجوي بين الدول العربية ، و كذا اتخ

 إنشاء كيان اقتصادي من أجل سوق طيران موحدة تجمع الدول العربية و إفريقيا

 
 مقدمة .1

 
نشأ الجدل على حجم حركة النقل الجوي بين الدول منذ بدايات عصر الطيران في أوائل القرن  .1.1

أن  العشرين، وتّم التأكيد على حق الدول في تقييد حجم ھذه الحركة بعد الحرب العالمية الثانية، بعد
) 11" حيث لم يلتزم بھا سوى (1944رفضت معظم الدول الدخول في "إتفاقية النقل الجوي الدولي 

دولة من الدول األعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي، وفضلت الدول تنظيم حركة النقل الجوي من 
 خالل اإلتفاقيات الثنائية.

 
ً أن مستقبل النقل منذ بدء تجارب الطيران الناجحة وإنطالق الطيران ا ً فشيئا لتجاري أخذ يتّضح شيئا

له ضرورة حماية صناعة  الدولي سيكون للنقل الجوي، وعليه؛ رأى مجتمع الطيران ومنذ بدايات تشكُّ
الطيران الناشئة من خالل فرض حدود على مسؤولية الناقل الجوي أمام المطالبات التي يتقدم بھا 

عرضون لھا خالل عملية النقل.من جھة أخرى؛ وبدالً من أن المستھلكون لتعويض األضرار التي يت
ضه عن ھذا اإلجحاف بفتح الخيارات أمامه للنقل الجوي فقد قيّد تلك الخيارات إلى درجة عّطلت في  يعوِّ

  كثير من األحيان سھولة تنقُّله.
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 المناقشة .2
 
) Bermuda I(وذج من نم لقد تم تشكيل العديد من النماذج لعقد االتفاقيات الثنائية بدءاً  .2.1

ً بين الحمائية Bermuda IIلإلتفاقيات الثنائية، والذي تطور إلى ( ) حيث شكل ھذا النموذج حاّلً وسطا
)Protectionism) والتحررية (Liberalism ورسخت مبادئ الفرص العادلة والمتساوية وأسس ،(

 تعيين الناقالت والطرق الجوية والسعة وعدد الرحالت والتعرفات.
  

دت اإلتفاقيات الثنائية الطرق الجوية من خالل تحديد نقاط الدخول والمغادرة، وقيدت حجم فقي .2.2
الحركة من خالل تقييد سعة الطائرة وعدد الرحالت إلى درجة الوصول إلى تقييد عدد الركاب أسبوعياً، 

 كذلك تقييد حركة الشحن وعدد الناقالت المعينة.
 

الدول ذات المصادر الطبيعية الوفيرة والدول الصناعية والدول المعتمدة الغريب في االمر؛ أن كثيراً من 
على السياحة ھي من يتشدد في تقييد الحركة الجوية، بالرغم من أن ھذا التوجه يعود على تلك الدول 

 بنتائج سلبية، وذلك نتيجةً للنظرة الضيقة إلى صناعة الطيران.
 

ً ما كانت مملوكة للحكومات، وحيث وقد كان الھاجس األول للدول ھو حماية شر كاتھا الوطنية التي غالبا
يتم تخصيص مبالغ طائلة من الميزانيات العامة لإلستثمار في ھذا القطاع، وبالتالي حرصت الحكومات 
على تقييد حقوق النقل لضمان الحصول على عائد مقبول ومباشر على تلك اإلستثمارات، وبالرغم من أن 

يبدو معقوالً إاّل أّن بعض الدول أخذت منحًى آخر من خالل تشجيع سياسة األجواء ھذا المنطق البسيط 
المفتوحة مما إنعكس بفائدة إقتصاديةً أكبر بكثير على الدولة من خالل العائدات غير المباشرة ومن خالل 

في الناقالت وضع الناقل الوطني في موقع منافسة يملي عليه العمل بھمة وإبداع أعلى بكثير مما ھو سائد 
المحمية، مما أدى في تلك الحاالت إلى نشوء شركات طيران قوية. ومن ناحيٍة أخرى يتوجب إيالء أھمية 
لتحقيق العائدات على اإلستثمار في إنشاء المطارات، في وقت يمكن إنشاء شركات طيران بميزانيات 

 ).Dry Leaseمنخفضة عن طريق إستئجار الطائرات (
  

ً أھمية إتاحة الفرصة للمستھلكين بحقھم في الخيار من بين الناقلين وقد أخذت الدول ت ً فشيئا درك شيئا
ً في كل حين، بحيث يكون الوقت الضائع  واألوقات المناسبة لھم بحيث يكون النقل الجوي ميّسراً ومتاحا

ر النقل من حياة اإلنسان في النقل أقل ما يمكن. فأخذ التوجه العالمي يزداد بشكل مضطرد نحو تحري
الجوي بحيث: ال يتم تقييد عدد الرحالت التي يشغلھا الناقل الجوي أو سعة الطائرات، كذلك تعدد تعيين 
الناقالت، والتعامل بليبرالية مع رحالت الشحن والطيران العارض، والسماح للناقالت بالدخول فيما بينھا 

وي، مع ضمان أعلى قدر من الشفافية في ترتيبات تجارية، وتحرير التعرفات التي يضعھا الناقل الج
وإتاحة الفرص العادلة للتنافس بشرط عدم اإلحتكار أو اإلضرار بالسوق أو بالناقالت األخرى المشغلة 

 على نفس الخط.
  

وقد توصلت بعض الدول إلى عقد إتفاقيات متعددة األطراف لألجواء المفتوحة، وأخذت منظمة  .2.3
 نحو وضع إتفاقية أجواء مفتوحة متعددة األطراف. ) تتجهICAOالطيران المدني الدولي (

  
 تجربة دولة قطر .3

  
ً في حق اإلنسان في النقل السھل والسريع  .3.1 ترى دولة قطر أن ھنالك ضرورة إلعادة النظر دوليا

على الكرة األرضية، وبالتالي فھي تشجع كل فرصة إلزالة كافة القيود أمام تنقُّل اإلنسان ضمن الضوابط 
والسيادية، وعليه؛ تتبنّى دولة قطر سياسة األجواء المفتوحة في إتفاقيات الخدمات الجوية التي األمنية 

 تعقدھا مع الدول األخرى كحجر زاوية في البناء اإلقتصادي للدولة.
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) بلغت ما يزيد على Open Skiesوفي ھذا الشأن فقد عقدت دولة قطر عدد من اإلتفاقيات المفتوحة (

إتفاقية ثنائية محررة وشبه محررة حيث تشمل اإلتفاقيات المحررة كافة حقوق النقل للحريات الثالثة  86
محررة تشمل حقوق النقل للحريات الثالثة والرابعة، وتضم ھذه الوالرابعة والخامسة، واإلتفاقيات شبه 

إتفاقية  31إتفاقية مع دوالً أوروبية، و 33ة الى نحو إتفاقية مع دوالً عربية باإلضاف 12اإلتفاقيات عدد 
 مع دوالً إفريقية. 

  
ً بحيث تصبح  وتسعى دولة قطر سعياً حثيثاً نحو تحديث كافة اإلتفاقيات األخرى النافذة المفعول حاليا

 مفتوحة.
  

دول حيث تم كذلك تبنت دولة قطر سياسة تحرير المادة الخاصة بالتعرفة في اإلتفاقيات الثنائية مع ال
  دولة وجاري طلب تحديثھا مع عدد آخر من الدول. 54تحرير ھذه المادة مع 

وتنفيذاُ للسياسة التحررية التي إنتھجتھا الحكومة القطرية فقد تم تحرير سياسة األسعار في السوق القطري 
ري لمنحھا ورفع القيود المفروضة على شركات الطيران العاملة في السوق القط 2015مع بدايات عام 

مرونة أكبر لتنفيذ سياساتھا التجارية وتوفير مناخ مناسب لحرية المنافسة، مع التأكيد على إستمرار 
مراقبة ومتابعة الھيئة لشركات الطيران لضمان عدم ممارسة أي سياسات إحتكارية أو فرض أسعار 

  ية التوازن في األسواق. متدنية بھدف اإلغراق، وھنا تتدخل الھيئة لمنع ھذه الممارسات لضمان عمل
  
 اإلجراء المطلوب من االجتماع : .4
  

إن كان ما تقوم به منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) بالسعي نحوه ھو نشر  .4.1
سياسة األجواء المفتوحة في دول العالم وتحرير السواق بھدف دعم إقتصاديات التشغيل في 
ظل بيئه تنافسية صحية، فال أقل من أن ندعو وبقّوة في ھذا المؤتمر إلى إعادة تنشيط 

)، بحيث تلقى 2004النقل الجوي بين الدول العربية (إتفاقية دمشق وتحديث إتفاقية تحرير 
القبول واإللتزام من الدول العربية كافة وبما يعود على ھذه الدول بالنفع على المدى 
المتوسط والبعيد، وھنا يمكن اإلستفادة من تجربة دول اإلتحاد األوروبي في تحرير النقل 

اً لتحرير النقل الجوي بين المنطقة العربية والقارة الجوي البيني، وذلك حتى يكون تمھيد
اإلفريقية إلنشاء كيان إقتصادي لسوق نقل جوي موحد يمكننا أن نطلق عليه " المجال 

 .”Arab African SKIES“  العربي اإلفريقي" 
 

 
  -نتھىأ -

 


