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) صفحات٤(  WP\EC\A35.WP.217.AR 

 ١ والثالثونالخامسة الدورة ـالجمعية العمومية 
 اللجنة االقتصادية

 تنظيم خدمات النقل الجوي الدولي، ونتائج المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي :٢٧البند 

 أعضاء بينخطوات تحرير النقل الجوي 
 الهيئة العربية للطيران المدني

 )٢العربية للطيران المدنياألعضاء في الهيئة   سلطنة عمان باسممقدمة من(

 ملخص

 أعضاء الهيئـة العربيـة   اتهدف هذه الورقة إلى إبراز الخطوات واإلجراءات التي اتخذه        
للطيران المدني لتحرير خدمات النقل الجوي فيما بينها في إطار مرجعية المؤتمر العالمي             

لمتحررة علـى   ، الذي أقر ضمن توصياته بأن الترتيبات ا       ١٩٩٤الرابع للنقل الجوي لعام     
المستوى دون اإلقليمي أو المستوى اإلقليمي تمثل خبرة قيمة فيما يتعلق بمحتوى التغييـر       
التنظيمي وعمليته وهيكله، وأنه ينبغي نشر هذه الخبرة على الدول في سـبيل إعالمهـا               
وكذلك بناء على إعالن المبادئ العالمية الصادرة عن المؤتمر العـالمي الخـامس للنقـل      

 الذي نص على أنه ينبغي للدولة أن تواصل إطـالع األيكـاو علـى               ٢٠٠٣ام  الجوي ع 
تطورات النقل الجوي الدولي بما في ذلك الترتيبات التحريريـة المنفـذة علـى مختلـف        

 .المستويات

 .٥االجراء المعروض على الجمعية العمومية يرد في الفقرة 

 

                                                
 النسخة العربية والنسخة النجليزية مقدمة من أكاك ١
 – جمهورية السودان –المملكة العربية السعودية – الجمهورية التونسية – البحرين مملكة – اإلمارات العربية المتحدة –المملكة األردنية الهاشمية  ٢

 الجماهيريـة العربيـة الليبيـة    – الجمهورية اللبنانية – دولة قطر –فلسطين – جمهورية العراق   –طنة عمان    سل –الجمهورية العربية السورية    
 . الجمهورية اليمنية– المملكة المغربية – جمهورية مصر العربية –الشعبية
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 مقدمة -١

وي عند مناقشته للمحتوى التنظيمي المستقبلي على حتميـة التغييـر           لقد أكد المؤتمر العالمي الرابع للنقل الج       ١-١
وعلى هذا التغيير البد أن يتحقق بطريقة مخططة ومنظمة وتطورية تحترم تكافؤ الفرص، وأن التعاون بين الدول سيساعد                  

 .على إدخال التغيير المطلوب

تخصصة من جانب المجلس االقتصادي     وعلى الصعيد اإلقليمي العربي جاءت الدعوة لالتحادات والهيئات الم         ٢-١
 لوضع التصورات لكيفية مشاركتها في إقامة منطقة التجارة الحرة العربيـة            ١٩٩٦واالجتماعي التابع للجامعة العربية عام      

الكبرى، فبادرت الهيئة العربية للطيران المدني بتشكيل فريق عمل متخصص من أعضاء لجنة النقل الجوي بالهيئة الـذي                  
حات تنسجم مع توصيات منظمة الطيران المدني الدولي بشأن التحرير التدريجي لسياسات النقل الجـوي مـن                 خرج بمقتر 

خالل وضع برنامج زمني إلطالق حريات النقل الجوي فيما بين أقاليم الدول األعضاء مصحوبا باآللية القانونية الالزمـة                  
 .لوضع هذا البرنامج موضع التنفيذ

 تحريرالمحتوى التنظيمي لل -٢

 :يتمثل برنامج تحرير خدمات النقل الجوي الذي أقرته الدول األعضاء في المراحل التالية ١-٢

 إطالق حريات النقل بالنسبة لنقل البضائع ونقل الركاب غير          ٢٠٠٠من نوفمبر عام    : حلة األولى المر *
 .المنتظم

لرابعة بالنسبة للركاب بتوزيع السعة      إطالق الحريتين الثالثة وا    ٢٠٠٢من نوفمبر عام    : لة الثانية المرح *
 . بين كل طرفين%٤٠ إلى %٦٠بين 

 إطالق الحريتين الثالثة والرابعة بالنسبة لنقـل الركـاب دون           ٢٠٠٤من نوفمبر عام    : حلة الثالثة المر *
 .قيود

 . إطالق الحرية الخامسة٢٠٠٦من نوفمبر عام : حلة الرابعةالمر *

 الجمعية العامة للهيئة ومجلس وزراء النقل العرب، وكما نال هذا البرنـامج             وقد حظى البرنامج على موافقة     ٢-٢
 .٢٠٠٢بية التي عقدت في بيروت عام دعم سياسي كبير من خالل موافقة القادة والرؤساء العرب عليه في القمة العر

 التنفيذآلية  -٣

نظام الثنـائي بـين الـدول العربيـة         قام المختصون في لجنة النقل الجوي بوضع آلية قانونية تعتمد على ال            ١-٣
األعضاء من خالل التوقيع على مذكرة تفاهم فيما بين أي دولتين عضوين ترغبان في تطبيق التحريـر وذلـك للمراحـل                   

أما المرحلة الرابعة فتم إعداد اتفاقية متعددة األطـراف تتضـمن كافـة عناصـر التحريـر                 . الثالث األولى من البرنامج   
 .وضوابطه
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م من التخوف الذي كان سائدا في البداية من أن هذه اآللية ال تتضمن عنصـر االلـزام لجميـع                    وعلى الرغ  ٢-٣
األطراف، إال أنه بفضل المتابعات المستمرة للهيئة وتذكيرها المتواصل للدول األعضاء بضرورة تفعيل برنامج التحريـر                

صناعة النقل  ول ذاتها ورغبتها في مسايرة تطورات       وتقديمها لبعض االستبيانات التي تحدد حالة التنفيذ، وبفضل تعاون الد         
كمـا   .نائياظم بين العديد من الدول األعضاء ث  لتحرير نقل البضائع ونقل الركاب غير المنت      الجوي فقد ظهر تجاوب واضح      

ن الثالثـة  تشير استبيانات الهيئة على قيام عدد آخر من الدول األعضاء باالمتثال للمرحلة الثانية الخاصة بـإطالق الحـرتي   
عدد من الدول األعضاء باتخاذ إجراءات تحريرية تعدى بعضـها المراحـل       قام  بل لقد   . %٤٠ إلى   %٦٠والرابعة بنسب   

 .جيدا على الرغبة في التحريرالمحددة في البرنامج، مما يعد مؤشرا 

دي التي وردت بها على    أما فيما يتعلق باالتفاقية الجماعية فإنه يمكن اإلشارة إلى أهم عناصر التنظيم االقتصا             ٣-٣
 :النحو التالي

الملكية الجوهرية والسيطرة التنظيمية لدولة أو أكثر من الدول األعضاء   .  معايير ملكية الناقل الجوي    )أ
أو رعاياها شريطة االلتزام بمعايير السالمة الجوية وأمن الطيران المدني كما جـاء فـي توصـيات                

 .المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي

تسمح االتفاقية ألي دولة عضو بتعيين شركة نقل جوي واحدة أو أكثـر لتشـغيل               .  التعيين المتعدد  )ب
 .خدمات النقل الجوي فيما بين الدول األطراف

منح حقوق النقل المنتظم في إطار الحريات الخمـس مـن           : تحرير دخول األسواق  .  دخول األسواق  )ج
من قبل كل دولة عربية طرف في االتفاقية، واستثناء حقوق النقل       وإلى النقاط التشغيلية الدولية المعلنة      

كما إن إجراءات سحب أو إلغاء الترخيص تخضع للمشاورات، وتكون فورية        ). Capotage(الداخلي  
 .في خالة اإلخالل بمعايير الملكية الجوهرية واألمن والسالمة

 .قنية أو اعتبارات متعلقة باألمن والسالمةال توجد قيود على السعة إال العتبارات بيئية أو ت  :السعة

 ال توجد قيود طالما تم االمتثال لمعايير السالمة واألمن  :تأجير الطائرات

 إدراج ملحق باالتفاقية يغطى النقل الجوي غيـر المنـتظم للركـاب              تم  :غير المنتظم النقل الجوي   
 .المرونة لهذا القطاع بالتطور مستقال عن التشغيل المنتظمغية إتاحة حن والبريد بوالش

تم إدراج قواعد المنافسة وتدابير الحماية في ملحق االتفاقية لضـمان     .  المنافسة الشريفة والضمانات   )د
عدم فرض أي ممارسات تحد من دخول األسواق وتخل بقوانين المنافسة، والضمانات التـي تكفـل                

 .مان استمرارية الناقالت العربية ومشاركتها في سوق النقل الجوي الدوليتأمين عدالة المنافسة لض

التقيد بجميع األنظمة والتشريعات التـي تكفـل        .  مصالح المستهلكين وتوزيع منتجات النقل الجوي      )ه
حماية مصالح المستهلكين، باإلضافة إلى إدراج بند ينظم األمور التجارية لشركات الطيران، وتطبيـق   

لقواعد السلوكية العربية لتنظيم وتشغيل نظم الحجز اآللي المستمدة من األنظمة الصادرة عـن          مدونة ا 
األيكاو فيما يتعلق بتوزيع المنتجات واألخذ في االعتبار بالتطور السريع لتسويق المنتجات باسـتخدام              

 .شبكة االنترنت
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دمات النقل الجوي التي تعتمـدها      االعتراف بأن الدعم يسبب تأثيرات سلبية على خ       .  الدعم الحكومي  )و
الدول األطراف لشـركاتها إال  الشركات األخرى، وبالتالي حظر مشروع االتفاقية تقديم الدعم من قبل          

يـز للـدول   قوم الهيئة بإعـدادها حاليـا، تج      في الحاالت االستثنائية من خالل آلية واضحة ومحددة ت        
عنية في حاالت تضرر شركاتها من جراء أي    األخرى المتضررة طلب إجراء مشاورات مع الدولة الم       

 .دعم يقدم من قبل أي دولة لناقالتها

 - التوسـط  –التشاور  (شاملة تتيح جميع الوسائل التدريجية لتسوية الخالفات        آلية  .  تسوية الخالفات  )ز
و وتشمل جميع أنواع المنازعات الناشئة إثر اإلخالل بتفسير أو تطبيـق أحكـام االتفاقيـة أ               ) التحكيم
 .مالحقها

تعزيزا لمبدأ الشفافية، تسجل االتفاقية وأي تعديالت تطرأ عليها لـدى األمانـة             .  الشفافية والتسجيل  )ح
 .العامة لجامعة الدول العربية واأليكاو

  عرضها على الجهات القانونية في الدول األعضـاء،        لقد تم استكمال مشروع االتفاقية المتعددة األطراف بعد        ٤-٣
 من قبل الجمعية العامة للهيئة وسوف يتم عقد مؤتمر دبلوماسي للوزراء المسـؤولين  ٢٠٠٤ي شهر يوليو وأقر المشروع ف  

وتتجه النية وحسبما ينص المشـروع علـى أن         . عن الطيران المدني الستعراض االتفاقية وتوقيعها قبل نهاية العام الحالي         
ضم إلى االتفاقية وفق األصول القانونية والدستورية المعمول       التطبيق الفعلي للتحرير سيكون بين الدول التي ستصادق أو تن         

والهدف من ذلك الرغبة في تفـادي  . وينص المشروع على سريات االتفاقية بعد تصديق خمس دول عليه. بها في كل دولة  
فـي تطبيـق   بعض التجارب السابقة التي لم يكتب لها النجاح حيث أن الدول التي تجد نفسها مستعدة للتحرير سوف تبـدأ           

 .االتفاقية ثم تلحق بها الدول األخرى وفق القناعة النابعة من المصلحة

 األهداف المتوخاة من االتفاقية متعددة األطراف –٤

عن دخول األسواق وتشجيع تنقل الركاب والسـلع والبضـائع          تيسير نهج التحرير الكامل بإزالة كافة القيود         ١-٤
 .لسياحة البينية بين األقطار العربيةوحركة رؤوس األموال، وتشجيع حركة ا

التفاعل مع التوجه العام الذي أقر في المؤتمرين العالميين الرابع والخامس للنقل الجوي وهو وضـع إطـار                   ٢-٤
 .عملي للتحرير التدريجي للنقل الجوي الدولي إلى جانب توفير ضمانات تكفل المنافسة الشريفة والسالمة واألمن

ازنة، حيث تتضمن االتفاقية متعددة األطراف حزمـة    وقل الجوي على أساس منظم وبحقوق مت      قيام تحرير للن   ٣-٤
من حقوق النقل والتسهيالت التي ستتوفر لشركات طيران الدول التي ستصبح أعضاء فيها، حيث نظمت االتفاقيـة كافـة                   

فات وتدابير الحماية والمتابعة لما بعـد        والرسوم والدعم وتسوية الخال    تراخيص والمنافسة لالمسائل المتعلقة منح الحقوق وا    
هذا ان شركات الطيران التابعة للدول األعضاء ستعامل معاملة مماثلة ولـن يكـون             ومعنى. التنفيذ وغير ذلك من األمور    

ألحدها ميزة على األخرى، ولن تستطيع دولة عضو تمييز شركتها على الشركات األخرى كما هـو الحـال اآلن حيـث                     
 . أنواعها والتمييز والدعم الذي يتوافر لشركات دون غيرهاالحماية بشتى
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تقديم اإلسهام الفاعل من جانب قطاع الطيران المدني في تفعيل منطقة التجارة العربية الحرة الكبـرى التـي                  ٤-٤
 .أعلن عن قيامها بين الدول العربية

ب تحرير تجارة الخدمات المرتبطة بالنقل      مواكبة مقتضيات االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات بالتوجه صو         ٥-٤
 .لتحقيق التكامل االقتصادي) الحقوق المرنة(الجوي بين الدول العربية 

مواجهة النمو المتزايد لحجم حركة النقل الجوي فيما بين األقطار العربية ومن إلى األقاليم األخرى واحتـواء           ٦-٤
 .أكبر قدر منها

 لعموميةالمعروض على الجمعية ااإلجراء  -٥

 :يرجى من الجمعية العمومية القيام بما يلي ١-٥

أن تأخذ علما بتجربة الدول العربية األعضاء في الهيئة العربية للطيران المدني في مجال النقل الجـوي                  ) أ
 .فيما بينها

فـق توصـية    رأن تطلب مساعدة االيكاو في تنفيذ عملية تحرير النقل الجوي في الدول العربية وذلك و               ) ب
 . العالمي الخامس للنقل الجويالمؤتمر

 -انتهى  -


