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  السادسة والثالثون ـ الدورة الجمعية العمومية

  االقتصاديةاللجنة 
  تنظيم خدمات النقل الجوي الدولي: من جدول األعمال٤٠البند 

  -الشفافية في خدمات النقل الجوي الدولي 
  نشر وتوزيع ترتيبات الخدمات الجوية

  )أستراليا  من مقدمةورقة(

  التنفيذيلخص الم
ومن شأن إمكانية االطالع .  ترتيبات الخدمات الجويةب فيما يتعلقت عن أهمية الشفافية تتضمن هذه الورقة معلوما

 والمجتمع بصفة عامة بشأن  الطيرانقطاعن يعزز مستوى االلتزام من جانب على معلومات اتفاقات الخدمات الجوية أ
، تقدم أستراليا مجموعة  الطيراناعقطوتحقيقا لمصلحة .  تنمية القطاع ويسهل األنشطة التجارية و،الخدمات الجوية

  .من االقتراحات من أجل الحصول على التزام من الدول وااليكاو بتحسين الشفافية في مجال الخدمات الجوية
  : من الجمعية العمومية القيام بما يلييرجى :اإلجراء

 واالمتثال لها في الوقت  في التزامها بشروط التسجيل الخاصة بااليكاوالتفكير من جديدتشجيع الدول على   )أ
  المناسب؛

وإعداد " استعراض ملحق الخدمات الجوية في منظمة التجارة العالمية"اإلحاطة علما بالتطورات األخيرة في سياق   )ب
  ؛" للخدمات الجويةة الكمياتاستعراض االتفاق"

ت اتفاقات الخدمات الجوية في قاعدة بيانا" االطالع على إمكانياتالمجلس أن يستكشف كيفية تحسين إلى الطلب   )ج
  .، باإلضافة إلى دقتها ونطاق تغطيتها(DAGMAR) "قاعدة بيانات اتفاقات وترتيبات الطيران" و(WASA) "العالم
 األهداف

  :ةاالستراتيجي
 عن طريق محاولة رفع كفاءة العمليات F و Dورقة العمل هذه مرتبطة بالهدفين االستراتيجيين 

وتشدد استراتيجيات دعم التنفيذ .  ن الذي يحكم الطيران المدني الدوليالجوية وتعزيز القانو
  .على أهمية الشفافية بالنسبة للقطاع وأهمية االحتفاظ بوثائق ومواد حديثة

اآلثار 
  :المالية

  .ال تنطبق

 )١٩٤٤شيكاغو لعام اتفاقية (اتفاقية الطيران المدني الدولي   :المراجع

 ةمقدمال - ١

مجموعة من االقتراحات والمبادرات من أجل تحسين مستوى الشفافية في ترتيبات تتضمن هذه الورقة  ١- ١
الخدمات الجوية واإلبالغ عن ما يحدث من تطورات في الخدمات الجوية في قطاع الطيران من خالل رفع مستوى تبادل 

 .المعلومات
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يعني ذلك ضمان توافر وفي سياق الخدمات الجوية، .  المقصود من الشفافية هو نشر وتبادل المعلومات ٢- ١
 فهمها من والتأكد من سهولة ،سيما عن مضمون اتفاقات وترتيبات الخدمات الجوية  وال،المعلومات الدقيقة عن القطاع

 .جانب الجهات المعنية

 بتسجيل اتفاقات وترتيبات الخدمات الجوية ي هذه الورقة على التزامات الدولوتستند االقتراحات الواردة ف ٣- ١
 ).١٩٤٤اتفاقية شيكاغو لعام ( من اتفاقية الطيران المدني الدولي ٨٣ و٨١لدى االيكاو، وذلك وفقا للمادتين الخاصة بها 

 عن طريق توزيع معلومات دقيقة في  الطيرانقطاعن تحقيق المزيد من الشفافية في وفي سياق االيكاو، يمك ٤- ١
:  أيبات من خالل مختلف األدوات المتاحة في االيكاوالوقت المناسب عن اتفاقات الخدمات الجوية وما يرتبط بها من ترتي

.  (DAGMAR) وقاعدة بيانات اتفاقات وترتيبات الطيران (WASA)قاعدة بيانات اتفاقات الخدمات الجوية في العالم 
ل  لنشر المعلومات عن الخدمات الجوية والمشاركة في المحافاالنفراديةوتستطيع الدول أيضا أن تتخذ بعض اإلجراءات 
 .متعددة األطراف األخرى العاملة في قطاع الطيران

 خلفية عامة - ٢

 االلتزام بالتسجيل وفقا لاليكاو ١- ٢

فالمطلوب من الدول .   اتفاقية شيكاغو على التزام الدول بتسجيل اتفاقات الخدمات الجوية لدى االيكاوتشدد ١-١- ٢
تزام بالتسجيل اآللية الرئيسية التي يمكن من خاللها ويعد هذا االل.  هو أن تسجل اتفاقاتها وأي تعديالت على تلك االتفاقات

 .تحقيق الشفافية في الخدمات الجوية

 يتغير بطريقة سريعة، فمع الترتيبات والتعديالت الجديدة التي يتم إبرامها بصورة  الطيرانقطاعغير أن  ٢-١- ٢
و الخاص باتفاقات الخدمات الجوية ، فإن سجل االيكاعليهوبناء .  منتظمة، تتأخر الكثير من الدول في عمليات التسجيل

 البيانات المذكورتان أعاله الصورة الكاملة عن حجم ونتيجة لذلك ال توفر قاعدتا.  ملوالترتيبات المتصلة بها سجل غير مكت
ر ذلك سلبا على فرصة تحليل معلومات التسجيل لمتابعة االتجاهات وقياس النمو أثّقد  و.التطورات التي تحدث في القطاع

 .ي القطاعف

 المسائل األساسية - ٣

 أهمية الشفافية ١- ٣

 الكثير  تحقيق اتفاقات الخدمات الجوية وتوسيع نطاق تبادل المعلوماتفيالشفافية تحسين  يمكن من خالل ١-١- ٣
فهناك حاجة اآلن أكثر من أي وقت مضى لشركات الطيران وشركات .  الجهات المعنيةمن الفوائد لمجموعة كبيرة من 

 . فيما يخص الخدمات الجويةولمنافسيهابصفة عامة لكي تفهم الفرص المتاحة لها السياحة والصناعة 

 قطاع الطيران ٢-١- ٣

شركات  بها بتوفير المعلومات ومساعدة تسمح الشفافية في اتفاقات الخدمات الجوية والترتيبات المتصلة ١- ٢-١- ٣
وقد .  م وفرص االستثمار الكامنة فيهاتحديد األسواق الهامة بالنسبة لهدمي خدمات المطارات والمستثمرين في الطيران ومق

سيما بالنسبة   وال، اتفاقات الخدمات الجوية الجديدة والحالية نمو أنشطة الطيرانبشأنتسهل المعلومات الواضحة والدقيقة 
 .لشركات الطيران الناشئة ومقدمي خدمات المطارات والمستثمرين
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 ونطاق المحتملة مصالحها في الطرق بشأنالحكومات  إلى التي تقدممشورة ال بتحسينسيسمح ذلك و ٢- ٢-١- ٣
وسيوفر هذا التعاون المشترك بدوره المزيد من التيقن لشركات الطيران وهي تدير .  الخدمات اإلضافية على الطرق الحالية

ولهذا الموضوع أهمية خاصة في السياق الحالي حيث يتطور قطاع الطيران بشكل .  تفكر في إمكانيات التوسع أساطيلها أو
سريع وليس لدى شركات الطيران الجديدة والنامية إال خبرة محدودة فيما يخص اتفاقات وترتيبات الخدمات الجوية التي 

االستثمار في على وقد تعود المعلومات الواضحة والكاملة بالنفع على شركات الطيران و.  تكون معقدة في كثير من األحيان
 .القطاع

 الحكومة ٣-١- ٣

 الجوية والترتيبات المتصلة بها سيمكّن الحكومات من قياس نطاق التطورات التي إن نشر اتفاقات الخدمات ١- ٣-١- ٣
ويمكن االستفادة منها أيضا في برامج السياسات العامة ولكي يرى الجمهور العام الجهد .  تحدث في قطاع النقل الجوي

 تستمر الدول في العمل بافتراضات فبدون تبادل المعلومات بشكل نشط، قد.  المطلوب من الحكومات لتسهيل السفر الجوي
 .القطاعإليه قديمة عما وصل 

 قياس التطور ٤-١- ٣

فإن عنصر .  فر البيانات من المشاكل الكبيرة عند تقييم التطورات التي تحدث في القطاعاتظل مسألة تو ١- ٤-١- ٣
 التطورات التي تحدث الشفافية في اتفاقات الخدمات الجوية والترتيبات المتصلة بها سيمكّن الدول والصناعة من قياس حجم

وبفضل زيادة الوعي بشأن اتجاهات الخدمات الجوية والبيانات عن الصناعة، يمكن .  في القطاع بدرجة أكبر من الدقة
 وأالمزيد من االستثمارات إلى  الناجحة في القطاع وتسليط الضوء أيضا على المجاالت التي تحتاج الجهودضمان تسجيل 

 .اإلصالحات

 من الشفافية في الخدمات الجويةتحقيق المزيد  ٢- ٣

ومن أهم هذه التدابير تسجيل .  توجد مجموعة من الوسائل التي تسمح بتحقيق الشفافية في الخدمات الجوية ١-٢- ٣
غير .  الدول التفاقاتها لدى االيكاو ومن ثم جعل معلومات التسجيل هذه متوفرة من خالل قاعدتي البيانات المذكورتين سابقا

بصورة منفردة أيضا أن تنشر وتتبادل المعلومات عن اتفاقاتها الخاصة بالخدمات الجوية، وكثيرا ما أن الدول تستطيع 
وأخيرا، هناك عدة هيئات دولية أخرى .   المعلومات عما يسمح به النظام الحالي من خالل االيكاوقدر أكبر منيتسنى تقديم 

تحقيق المزيد من الشفافية موارد وأدوات  لىإدها الرامية  اهتماماتها وجهو من خالل وتوفر،مشتركة في قطاع الطيران
 .جديدة لها قيمتها بالنسبة للقطاع

بعض الجوانب في ترتيبات الخدمات الجوية، يمكن تبادل عتراف بعنصري السرية والحساسية في ومع اال ٢-٢- ٣
وتستطيع الدول .  ددة األطرافالمعلومات إما بنشرها كاملة أو في صورة ملخصة من خالل اإلجراءات االنفرادية أو متع

وتستطيع الدول أن تبذل .  أن تقوم بأنشطة النشر بحيث ال تشعر بالقلق وبما يفي بمتطلباتها من حيث سرية المعلومات
بعض الجهود أيضا لالتفاق على نشر اتفاقات الخدمات الجوية والترتيبات المتصلة بها والتي ستبرمها في المستقبل خالل 

 .نهاالمفاوضات بي

 تحسين مستوى التسجيل لدى االيكاو ٣-٢- ٣

ستكون عملية تحقيق المزيد من الشفافية في الخدمات الجوية عملية بطيئة، غير أنه مع مرور الوقت سوف  ١- ٣-٢- ٣
تعترف الدول بقيمة رفع مستوى الشفافية في الخدمات الجوية وستعمل معا لتحقيق اإلفصاح الكامل عن االتفاقات وترتيباتها 

 ، ويمكن تحقيق ذلك بواسطة الدول التي توافق على تسجيل ترتيباتها الخاصة بالخدمات الجوية لدى االيكاو. المتصلة بها
وتتسبب تحفظات الدول في الوقت الحالي بشأن موضوع .  ليها في كثير من األحيان باسم مذكرات التفاهمإوالتي يشار 

قد تكون ، كما أن الدول التي تبدأ هي عمليات تسجيل الترتيبات السرية في إثباط همتها تجاه اإلفصاح الكامل عن المعلومات
سوف يفيد زيادة إمكانيات االطالع على المعلومات على المدى المتوسط والبعيد داية، ولكن غير موات في البفي وضع 

 .القطاع ويساهم في تنميته
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 قاعدة بيانات اتفاقات وترتيبات الطيران وقاعدة بيانات اتفاقات الخدمات الجوية في العالم: أدوات االيكاو ٤-٢- ٣

.   قاعدتا البيانات المذكورتان أعاله أكثر السجالت شموال التفاقات الخدمات الجويةتكونمن الممكن أن  ١- ٤-٢- ٣
اتفاقات "تفاقات لدى االيكاو وجعل قاعدة بيانات ويمكن أيضا رفع مستوى الشفافية عن طريق النهوض بأعمال تسجيل اال

 وظائف ودقة هاتين األداتين بالنسبة تحسينويمكن تحقيق قيمة كبيرة من .   متوفرة على االنترنت"الخدمات الجوية في العالم
 .هاللقطاع وأيضا تشجيع الدول على تزويد االيكاو بالمعلومات الالزمة عن االتفاقات الجديدة وعلى تعديالت

 ملخصة عن االتفاقات والترتيبات المتصلة بها، بما في ذلك األحكام عن الطاقة  إضافيةويمكن وضع بيانات ٢- ٤-٢- ٣
في الجدول الموجز وذلك االستيعابية للركاب وأحكام عن الرحالت المخصصة لنقل البضائع ومعلومات عن الطرق، 

وهناك اآلن العديد من الدول التي ".  اقات وترتيبات الطيرانقاعدة بيانات اتف"الخاص بكل اتفاق من االتفاقات الواردة في 
 .تجمع وتنشر بالفعل بيانات إحصائية وبيانات ملخصة على المواقع الوطنية الخاصة بها على شبكة االنترنت

عن طريق جعلها متاحة على " اتفاقات الخدمات الجوية في العالم"ويمكن أيضا تحسين قاعدة بيانات  ٣- ٤-٢- ٣
).   مثالكل سنة(وهذه البيانات ال تحدث في الوقت الحالي بصورة منتظمة .   البيانات في التوقيت المناسبوضعواالنترنت 

بد أن تكون  فالات المبرمة فيها تتغير بشكل سريع، وقد ال تفي بالتالي باحتياجات القطاع حيث أن هذه الصناعة واالتفاق
 .ا القطاع ولتوجيه أعمالهالمعلومات متاحة في الوقت السليم لكي يستفيد منه

 التدابير االنفرادية ٥-٢- ٣

وية من خالل إن التردد في التسجيل لدى االيكاو لم يمنع بعض الدول من نشر المعلومات عن الخدمات الج ١- ٥-٢- ٣
 تشجيع الدول على نشر معلومات عن اتفاقات الخدمات الجوية والترتيبات المتصلة بها على وينبغي . بعض التدابير األخرى

وفيما يلي بعض األمثلة البسيطة عن .   النقل على سبيل المثالكموقع وزاراتواقع الوطنية المناسبة على االنترنت  المأحد
 :اإلجراءات التي اتخذتها الدول لرفع مستوى الشفافية

 ر االتفاقات الثنائية بين كندا والبلدان األخرىـتقرية ـل الكنديـة النقـأصدرت سلط §
)http://www.cta-otc.gc.ca/air-aerien/agreements/main_e.html(  تعيين والذي يتضمن حقوق الحركة

ويوجد ملخص في شكل .  ٢٠٠٧ حتى مارسو في االتفاقات الحالية الشركات والطاقة االستيعابية
المعاهدات عن للمعلومات " الموقع المركزي المأخوذة منفاقات الكاملة جداول على االنترنت وبه االت

 ."الكندية

تعمل أستراليا اآلن على زيادة إمكانيات االطالع على سياساتها الخاصة بالخدمات الجوية وترتيبات  §
.  (http://www.dotars.gov.au)الخدمات الجوية عن طريق تحديث موقع وزارة النقل على االنترنت 

، ستصدر وزارة النقل "لجنة اإلنتاجية األسترالية"من ناء على توصيات وردت في تقرير وب
طة الحصول على ي فترة معينة شرفي غضونترتيباتها الخاصة بالخدمات الجوية  جميع
 مفصلة عن وتنشر وزارة النقل اآلن معلومات إحصائية.  نالشركاء الثنائيي موافقة

فر السعة وتواتر ا وعن مدى تو) (http://www.btre.gov.au/statistics/statsindex.aspx الطيران
كات الطيران الدولية األسترالية وكيفية تخصيصها بين شر الرحالت

(http://www.dotars.gov.au/aviation/international/capacity.aspx)  .تعمل وزارة النقل حاليا على و
 وتوجد.   بالنسبة لتسجيل اتفاقات الخدمات الجوية لدى االيكاوعليهاخفض حجم األعمال المتأخرة 

 التي "قاعدة بيانات المعاهدات األسترالية"أيضا لدى وزارة الشؤون الخارجية والتجارة األسترالية 
.  أو التي بدأ سريانهاإليها مت كل المعاهدات التي وقعت عليها أستراليا أو انض تضم

)http://www.dfat.gov.au/treaties/index.html(. 

http://www.cta-otc.gc.ca/air-aerien/agreements/main_e.html
http://www.dotars.gov.au
http://www.btre.gov.au/statistics/statsindex.aspx
http://www.dotars.gov.au/aviation/international/capacity.aspx
http://www.dfat.gov.au/treaties/index.html
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تنشر اإلدارة العامة للطيران المدني في الهند جميع اتفاقاتها الثنائية على االنترنت بما في  §
 ٢٠٠٧  المعلومات حتى مايو وهي تضم آخر،مذكرات التفاهم ذلك

(http://dgca.gov.in./bilateral/bil_ind.htm) . تنشر أيضا جدوال يلخص جميع الحقوق األجنبية  وهي
 معها تبرم الطائرات وتعيين شركات الطيران لكل دولة لهندية من حيث تواتر الرحالت وطرازاتوا

 .اتفاقات

 منظمة التجارة العالمية ٦-٢- ٣

، وهي عملية تتم مرة "استعراض ملحق خدمات النقل الجوي"لتجارة العالمية عملية تجري اآلن في منظمة ا ١- ٦-٢- ٣
الجزء (التطورات في قطاع النقل الجوي  ا بعنوانوأعدت أمانة منظمة التجارة العالمية تقرير.  واحدة كل خمس سنوات

ةاالتفاقات الكمية فياستعراض  –) الثاني علومات للمشاركين في عملية من أجل تقديم الم، وذلك ١ الخدمات الجوي
وباستخدام البيانات المأخوذة من قاعدة بيانات .   تحرير الخدمات الجوية على المستوى العالميمدىاالستعراض بشأن 

، تسمح عملية االستعراض هذه بتقييم مدى انفتاح االتفاقات على المستوى العالمي فيما "اتفاقات الخدمات الجوية في العالم"
 .ياء منها السعة وحقوق الحركة وتعيين الشركات وترتيبات الملكيةيخص عدة أش

 في عملية "اتفاقات الخدمات الجوية في العالم" قاعدة بيانات  الشكل الحالي منغير أنه بسبب استخدام ٢- ٦-٢- ٣
نبغي وي.   ال تغطي بالكامل الوضع السائد في الخدمات الجوية على المستوى العالميفهياالستعراض المذكورة أعاله، 

في الوقت  المعلومات والتصحيحات الالزمة بشأن اتفاقاتها أمانتهاإلى أن تقدم تشجيع أعضاء منظمة التجارة العالمية على 
 .٣/١٠/٢٠٠٧ و٢ يومي المزمع أن يكون الثالث االستعراضاجتماع عقد المناسب قبل 

 ويمكن أن ، الشفافية في القطاع بتحقيق المزيد من بالفعلسمحتووتمثل عملية االستعراض هذه أداة قيمة  ٣- ٦-٢- ٣
وينبغي أال تفوت أعضاء منظمة التجارة .  تصبح أداة مفيدة للغاية في منظمة التجارة العالمية وبصورة عامة في القطاع

نتمكن من و بحيث نحسن فهمنا للتطورات الجارية في القطاع هذه االستعراض عمليةالعالمية الفرصة المتاحة لتحديث 
 . الشفافيةمن التقدم في مسألةإحراز الكثير 

  الخالصة - ٤

، ويمكن تحقيق  الطيرانقطاعتفهم األوضاع السائدة في إلى تحتاج الدول ويحتاج المجتمع بصورة عامة  ١- ٤
 من المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب بشأن اتفاقات الخدمات الجوية والترتيبات كبيرةذلك عن طريق توفير مجموعة 

 .المتصلة بها

 الدول بصورة فردية أنها مستعدة للعمل على تحقيق الشفافية في القطاع وأن تسجل التطورات التي وأثبتت ٢- ٤
لمشاركين المحليين في صناعة الطيران يسيرة بالنسبة لوموجهة و تفاعليةويمكن أن تكون هذه التدابير .  تحدث فيها

 القطاع وستحتاج  هذا العالمية ستواصل مشاركتها فيكما أن الهيئات الدولية مثل منظمة التجارة.  والمجتمع بصورة عامة
 .معلومات إحصائية دقيقة لتوجيه أنشطة أعضائهاإلى بالتالي 

الترتيبات ووااليكاو في أفضل وضع لكي تكون مستودع المعلومات المتعلقة باتفاقات الخدمات الجوية  ٣- ٤
في موضوع مرة أخرى  الدول تفكرلم إذا غير أنه .  المتصلة بها ولنشر هذه المعلومات على نطاق واسع في ذات الوقت

قاعدة بيانات "جدوى ستقل  على المدى الطويل وهذه الممارسةستمرارية ا وتعدل هذه العملية، ستتأثرالتسجيل لدى االيكاو 
                                                             

  .٣٠/١١/٢٠٠٦ بتاريخ S/C/W/270/Add.1تم توزيعه في منظمة التجارة العالمية بوصفه الوثيقة رقم    ١
  (http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/transport_e/transport_air_e.htm) 

http://dgca.gov.in./bilateral/bil_ind.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/transport_e/transport_air_e.htm
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ة أخرى مثل  وقد تحل محلها منظمات دولي،"اتفاقات الخدمات الجوية في العالم"وقاعدة بيانات " اتفاقات وترتيبات الطيران
وإن لم تقم الدول بتسجيل المعلومات، فااليكاو ذاتها قد تصبح على .  منظمة التجارة العالمية أو منظمات القطاع الخاص

 .هامش المناقشات والمداوالت المتعلقة بالتنمية

وفرة  أن تستفيد من األدوات المتإذنومن أجل تحقيق الشفافية في هذا القطاع بدون تأخير، ينبغي للدول  ٤- ٤
لاليكاو والتدابير االنفرادية المتاحة لها لكي تنشر وتتبادل المعلومات عن اتفاقاتها في مجال الخدمات الجوية والترتيبات 

 :وتشمل التدابير الرئيسية المتاحة لها ما يلي.  المتصلة بها

 تسجيل اتفاقات الخدمات الجوية والترتيبات المتصلة بها لدى االيكاو؛ §

 المتصلة بها على المستوى الداخلي؛لخدمات الجوية والترتيبات نشر اتفاقات ا §

منظمة في االستعراض الكمي التفاقات الخدمات الجوية "  اجتماعاتإلىتحديث المعلومات المقدمة  §
 ".التجارة العالمية

   — انتهى —


