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Assembly.35/WPS/WP.244.EC.41.AR/AII  )صفحتان( 

  الدورة الخامسة والثالثون-جمعية العمومية ال
 ةقتصادياللجنة اال

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

 ملكية الناقلين الجويين والسيطرة عليهمنظرة الى 
 )بند الجنسية(

  والفلبينانالبرازيل وفيجي والهند واليابان وباكستمقدمة من (
 )وجمهورية كوريا والمملكة العربية السعودية

 ملخص
البرازيل وفيجي والهند واليابان وباكستان ساسي لدى عرض الفهم األالى هذه الوثيقة تهدف 

عن كيفية قيام االيكاو بدور في مجال  والفلبين وجمهورية كوريا والمملكة العربية السعودية
وذلك لتقدم ، الناقلين الجويين والسيطرة عليهمي ذلك ملكية تحرير النقل الجوي الدولي، بما ف

 . من جدول األعمال٢٧البند الى الجمعية العمومية لمناقشتها في اطار 
 .٥يرد االجراء المعروض على الجمعية العمومية في الفقرة 

 مقدمة -١
ام الماضي، وناقشت الدول  المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي في مونتريال في مارس من العانعقد ١-١

 آراء تتباينو.  ين والسيطرة عليهم الجويلينالمتعاقدة عدة قضايا تتعلق بالتحرير العالمي للنقل الجوي بما في ذلك ملكية الناق
التحلي بالمرونة ضرورة ، خلص المؤتمر الى وكحل يقبله الجميع.  واجههاتوضاع الحالية التي األلى أساس الدول كثيرا ع

دورها في ، وينبغي أن تؤدي االيكاو  الخاصة بهاالوتيرة للتحرير حسب النهج الذي تختارهين جميع الدول من اتباع لتمك
 .  المختلفة دولة من خالل تقديم الخياراتلكل القرار عملية اتخاذ

ويين والسيطرة ين الجلشروط المتعلقة بتحرير ملكية الناقلا بعضمن المسلم به أن الجماعة األوروبية تقدم و ٢-١
 ينبغي لاليكاو، بوصفها الهيئة  ال، لكنهفيما بينهافي المشاركة  ذات الفكر المماثل  أن ترغب البلدانوال بأس في.  عليهم

 . الدول المتعاقدة، أن تشارك في هذه النشاط نظرا الى دورها المتفق عليه في المؤتمرالجامعة لكل
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 يطرة عليهملين الجويين والسخصائص ملكية الناق -٢
ه اتفاقية شيكاغو، بحيث حددتيندرج الطيران الدولي، حيث تبرم كل دولة اتفاقات ثنائية، في اطار العمل الذي  ١-٢

ساسيا أ مفهوما لين الجويين والسيطرة عليهموتعتبر ملكية الناق.  ساسيأتحظى سيادة الفضاء الخارجي باحترام كامل كمبدأ 
 وعالوة على ذلك، تعتبر . الناقلين الحاملين للعلم الوطنيالنقل الجوي لديها مع االبقاء على لألمم الراغبة في تطوير نظام 

 . دولة عن السالمة واألمن أيهذه القضية حساسة، بالنظر الى قلق كبير حالي ازاء مسؤولية
تتباين و.  رىبشأن هذه القضية دون تدخل من الدول األخ اراقرتخذ كل دولة  ينبغي أن تبناء على ذلك،و ٢-٢

أو المناطق  ذات الفكر المماثل وليس في نيتنا التدخل في األنشطة الطوعية للدول.  نظر في العالمالوجهات األفكار وتختلف 
 .التي ترغب في انشاء نظامها الخاص داخل مجموعتها

 بشكل مباشر أو غير مباشر،،  األخرىأن تغير الدولعلى صر حد أن يأل ال ينبغي وبقوة انهغير أننا نعتقد  ٣-٢
 .السيطرة عليهم وبخصوص ملكية الناقلين الجويينها آراء

  المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي أثناءالمناقشة  -٣
 جنسية الناقلين الجويين، ثل أن تعالج بعناية القضايا مغيوينب.   ذات سيادةااليكاو هيئة جماعية تضم دوال ١-٣

يدها الى أي طرف  وعليه، ال ينبغي لاليكاو أن تنحاز وتمد . يا مختلفا بشأنهاأوالتي يتبنى كل بلد رالتي تعتبر حساسة جدا 
 .  قضية مثيرة للجدل حيث تتباين آراء كل واحد بشأنهاأيبعينه بشأن 

ادئ اعالن المب " فينبغي.في المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي لاليكاوبوضوح وهذا المنظور متفق عليه  ٢-٣
تقرر كل " على أن ٤-٤في بنده ، في المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجويمعتمد ، ال"لتحرير النقل الجوي الدوليالعالمية 

 ".يرة التغير الخاصة بها في تنظيم النقل الجوي الدوليتدولة مسارها وو
في اطار هذا التوافق في  ويينبغي النظر الى النتائج المتمخضة عن المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجو ٣-٣

األخرى ينبغي أن تنظر الدول في اتخاذ االجراءات المالئمة للدول "نه أ ٦-٤ في بنده يذكرورغم أن هذا االعالن  . اآلراء
بما ، فينبغي لنا أن نفهم هذا الوصف " توسيع نطاق ملكية الناقلين الجويين والسيطرة عليهمفي جهودها الرامية للتقدم نحو

 . دولةأي التي تتخذها اتقرارلكل االحترام ل مع مفهومنا المتفق عليه وفحواه أننا نكن يتمشى
 ستنتاجالا -٤
  طرفأي االنضمام الى ضية الحساسة والمثيرة للجدل دون القشكل دقيق بشأن هذه االيكاو بأن تتناقشينبغي  ١-٤

نعتقد جازمين أن قضية ملكية الناقلين الجويين والسيطرة و.  اجماع في الرأي اذا ما توصلت الدول األعضاء الى ، االبعينه
 . كل دولةحصريعليهم ينبغي أن تحددها بشكل 

 المعروض على الجمعية العموميةاالجراء  -٥
 :يرجى من الجمعية العمومية القيام بما يلي ١-٥

 .يين والسيطرة عليهمأعاله عند مناقشة ملكية الناقلين الجوالوارد ) ١-٤(أخذ علما باالستنتاج أن ت )أ 
 يمكن لكل دولة أن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن اختيار شرط ملكية الناقلين هتؤكد أنأن  )ب 

 .الجويين والسيطرة عليهم

 ـ انتهى ـ


