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  السادسة والثالثون ـ الدورة الجمعية العمومية

  االقتصاديةاللجنة 

  تنظيم خدمات النقل الجوي الدولي: من جدول األعمال٤٠البند 

  الت اإلقليمية وأثرها في الوصول إلى اتفاق متعدد األطرافالتكت

  )المملكة العربية السعوديةمقدمة من (

  التنفيذيلخص الم
ي الحقبة  الحالية التي يمر بها مجتمع الطيران المدني الدولي وأصبح طريق الوصول إلى لقد أعاد التاريخ نفسـه ف

إطار تنظيم متعدد األطراف على المستوى العالمي خياراً واقعياً بعد أن ظل التنظيم الثنائي راسـخاً حيث تم إحراز 
ثلى للتحرير وتم العمل على إزالة أوجه لنقل الجوي الكيفية الملتقدم ملموس منذ أن وضع المؤتمر العالمي الخامس 

قليمية في نمو االقتصاد التفاوت الكامنة في البيئة التنظيمية والبنية الهيكلية للنقل الجوي وما أبرزه دور التكتالت اإل
  .العالمي
  .دولي النظر في تطوير نظام متعدد األطراف لتنظيم خدمات النقل الجـوي ال من الجمعية العموميةيرجى :اإلجراء
 األهداف

  :ةاالستراتيجي
  .Dورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتيجي 

اآلثار 
  :المالية

  .غير مطبقة

   :المراجع

 ةمقدمال - ١

لم تكن فكرة تحرير النقل الجوي حديثة العهد بل نشأت من خالل المناداة بتحرير سياسات النقل الجوي  ١- ١
م ١٩٤٤ مؤتمر شيكاغو الذي دعت إليه الواليات المتحدة األمريكية في عام وعدم تدخل الحكومات في تنظيم هذا اإلطار منذ

 .ي بعد الحرب العالمية الثانيةلوضع األطر القانونية والتنظيمية للنقل الجو

لقد كانت الواليات المتحدة األمريكية صاحبة االتجاه الذي طالب في شيكاغو بتطبيق سياسة األجواء  ٢- ١
، غير أن هذا االتجاه قد تعارض مع رأي المملكة المتحدة وأيدها في ذلك معظم دول العالم الثالث المفتوحة والمنافسة الحرة 

                                                             
  .لعربية السعودية النسختين العربية واإلنجليزيةقدمت المملكة ا   ١
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واعتبرت ذلك خطراً كبيراً على مصالحها االقتصادية ، نظراً لعدم استطاعتها مجاراة  منشآت الطيران األمريكية إلمكانياتها 
هائلة للمنافسـة ، وخاصة أن هذه الدول كانت تسـيطر عليها الفنية والبشـرية وامتالكها أساطيل ضخمة تمنحها قدرة 

فكرة أن النقل الجوي يعتبر من المقومات والمكتسبات الرئيسـية للدول وأن حركة الركاب والبضائع والبريد من أراضيها 
لى اتفاق جماعي ولم يتم التوصل آنذاك إ. تعتبر ثروة قومية ينبغي مبادلتها مع أي دولة أخرى وتحقيق مكاسب من ذلك 

 .متعدد األطراف

 التحليل - ٢

لقد أدى انقسام الرأي بين الفريق الذي تزعمته الواليات المتحدة األمريكية والفريق الذي تزعمته المملكة  ١- ٢
 شيكاغو في الوصول إلى حلول اقتصادية وتنظيمية لصناعة النقل الجوي تعتمد على أسس ومبادئ مؤتمرالمتحدة إلى فشل 
 لالتفاقاتتنظيم النقل الجوي بين الدول يخضع ة األطراف تجمع في إطارها عدداً كبيراً من الدول ، لذلك تحريرية متعدد

 الذي أعتمد لفترات طويلة على مبادئ وأسس حمائية تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل ومساواة الحقوق المتاحة ألي ةالثنائي
الطيران التابعة لذلك الطرف اآلخر وأصبحت الدول تتمسك بملكية شركة طيران تقوم بالتشغيل بين أي دولتين مع شركة 

شركات الطيران كمؤسسة مملوكة للدولة وتحمل علمها وتخضع لرقابتها وسيطرتها ، وسـخرت الدول كل إمكانياتها 
 يفوق عددها لحماية شركات الطيران المملوكة لها بكافة الطرق والوسائل وخاصة من خالل هذه االتفاقيات الثنائية التي

اتفاق لتنظيم عالقات النقل الجوي بين دول العالم خاصة فيما يتعلق باألمور االقتصادية  ) ٤٠٠٠(حالياً على الـ 
والتشـغيلية والتي تختلف فيها مستويات القيود من اتفاق آلخر حسب رؤية كل دولة لصناعة النقل الجوي ومدى تأثيرها 

 .على االقتصاد الوطني فيها 

 قة صناعة النقل الجويانطال ٢- ٢

ومن أجل ذلك فكر العالم مجدداً لتحقيق انطالقة لصناعة النقل الجوي تتناسب مع سرعة نموها وازدهارها  ١-٢- ٢
على المستويين الفني والتقني وبرزت مجدداً فكرة تحرير النقل الجوي عندما قامت الواليات المتحدة األمريكية برفع طاقة 

 وانعكاسه على تشكيل الشركات األمريكية وظهور ( Deregulation System )م ١٩٧٨ عام القيود على صناعة النقل الجوي
التحالفات والتكتالت بين شركات الطيران لمواجهة خطر المنافسة والتي تتيح البقاء لألقوى وظهور تحالفات وتكتالت 

 .أوربية أخرى 

 السعي الى التكتل ٣- ٢

. لماضي للتكتل مع بعضها البعض في أقاليم كثيرة من العالم عت الكثير من الدول قبل نهاية القرن القد س ١-٣- ٢
 الوزاري الثاني (Yamoussouro)سوكرو الن يامافعلى المستوى األفريقي قامت الدول األفريقية بتبني قرار يسمى بإعــ

 الدول تمثلت في م  وحقق نتائج إيجابية بين هذه١٩٩٩ نوفمبر ١٤دولة أفريقية وذلك في ) ٥٢(لتحرير النقل الجـوي بين 
 .ات تحريريةتبني العديد منها لسياسـ

 اآلسيوية حيث أوصت دول المجموعة بأن يكون ( APEC )كما قامت مجموعة الخدمات الجوية لدول الـ  ٢-٣- ٢
كما أوصت بمبدأ ازدواجية التعيين للناقالت في اإلطار الثنائي . النفاذ لألسواق أكثر تحرراً من خالل االتفاقيات الثنائية 

لناقالت وتوفير خيارات أكثر لجمهور المسافرين ، كما حثت دول المجموعة بتسـهيل وذلك لمنح فرص تنافسـية أكثر ل
اسـتخدام التحالفات التسـويقية بين الناقالت بجميع أنماطها لما تحققه من جدوى ومنافع اقتصادية مشـتركة للمسـتهلكين 

والشحن الجوي بين دول  المجموعة كما أوصت برفع القيود المفروضة على تشـغيل خدمات النقل . وشركات الطيران 
وكذلك بتشـغيل رحالت الركاب والشـحن العـارض ، وهنـاك ترتيبات إقليمية أخرى تهــدف أيضاً إلى تحرير بعض 

 :ل الجوي مثلعناصر النق
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  ؛(ECAC) المجلس األوربي للطيران المدني  )أ

 ؛(ACAC)بية للطيران المدني الهيئة العر  )ب

  ؛(LACAC) للطيران المدنياللجنة الالتينية   )ج

  ؛(COMESA) ترك لدول شرق وجنوب دول أفريقياوق المشالس  )د

 ترتيبات اتحاد دول االنديز؛  )ھ

 .ترتيبات دول االتحاد الكاريبي  )و

 ؛م١٩٩٧في ديسمبر) األرجنتين، بوليفيا، البرازيل، شيلي(اقية فورتاليزا  بين اتف  )ز

 م؛١٩٩٧في أبريل ) جيـريا، غامبيا، نياليون، سيراو، بيسناا، غردكيب في(وال بين اتفاقية بانج  )ح

، ارمانيمـ، ، جمهورية الو الشعبية الديمقراطيةكمبوديا(بين  (CLM V)اتفاقية سي ال ام  فـي -  )ط
 .تالت تبنت سياسات تحريرية مختلفةوجميع هذه التك.  م ١٩٩٨في يناير ) فيتنام

 رافمقومات الوصول الى اتفاقية متعددة األط ٤- ٢

لعل من المناسب اسـتعراض المقومات التي غدت متوفرة لتغيير خارطة طريق مجتمع الطيران المدني  ١-٤- ٢
منذ توقيع ) ٢١(للوصول إلى إطار تنظيمي متعدد األطراف بعد أن تضافرت جهود الدول في مواجهة تحديات القرن 

نظيم الثنائي وإطالق عنان القيود التنظيمية المفروضة م لتطوير أحكام التشغيل القائمة على الت١٩٤٤معاهدة شيكاغو الدولية 
على عناصر التنظيم االقتصادي للنقل الجوي وأصبح الهدف األسمى خدمة مصالح ورفاهية الراكب وخلق فرص خيارية 

 : وتنحصر هذه المقومات في التالي.لتسهيل تنقله جواً 

 تهدف إلى تنمية روافد التجارة واالقتصاد قيام التكتالت اإلقليمية على أسس اقتصادية ال سياسية  )أ
  .والسياحة 

واق من خالل إزالة القيود ـيع نطاق دخول األسـمن النهج التقليدي لتوسالتنظيم الثنائي تحرير   )ب
 .التشـغيلية 

 ةنحو تطبيق معايير وقواعد وأساليب عمل موحد) (Coeherency تالحم وتوافق توجهات الدول  )ج
 .ال سيما معايير الملكية الجوهرية ) االيكاو ( وضعتها 

التطور التكنولوجي وانعكاساته على قطاع الطيران ومدى الحاجة إلى وضع إطار يكفل رفع كفاءة   )د
 .الخدمات وإحراز نظام عالمي آمـن وفعـال 

 خلق فرص لإلبداع وإيجاد فرص عمل جديدة وتشـجيع مشاركة القطاع الخاص في رفع كفاءة  )ھ
 .لمساهمة في خطط البنية التحتية لتنمية القطاع الخدمات وا
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تشـجيع مشاركة الدول النامية في أسواق النقل الجوي بمنحها فترة انتقالية لبناء قدراتها والتكيف مع   )و
 شبكة في ومنحها حرية االسـتفادة من برامج التمويل لضمان رسـوخها  ، البيئة التنافسية المحررة 

 .الطيران 

 كثير من التحديات التي واجهها مجتمع الطيران وكان من الصعب وزعة عالمية جديدة وبرنشوء صنا  )ز
 .األساس الثنائي الحقوق على التفاعل معها من خالل تبادل 

األخذ في االعتبار بالمفاهيم البيئية التي تؤثر على حركة المطارات وقدرة المالحة الجوية ودورها في   )ح
 .ران ـتنمية الطي

التكامل االقتصادي لضمان تسـهيل تنقل األشخاص اتفاقيات ة حجم التبادل التجاري وتحقيق زياد  )ط
 .مالية والتنموية ات الرأساالسـتثمارووالبضائع 

قدرات شركات لالتحالفات التسـويقية بين شركات الطيران وما تساهم به من تعزيز دة ازدياد ح  )ي
 رأس اسـتثمارحجم شبكة التشغيل دون الحاجة إلى  وخفض التكاليف وزيادة التنافسـيةالطيران 

 .المال 

 .تسـهيل نظام عالمي شامل للتعويضات وإجراءات الركاب   )ك

 .تعزيز التبادل في مجال األمن والسـالمة مع توفير أعلى مستوى في جميع أسواق الطيران   )ل

 تساهم في تلبية احتياجات تضافر جهود الدول في الوصول إلى سياسات موحدة ثابتة للنقل الجوي  )م
واالقتصاد ويعزز تطور جميع جوانب  والفعاليةشـعوب العالم إلى نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام 

 .الطيران بوجه عام

  الخالصة - ٣

يتضح مما سـبق أن العالم مقبل على فلسـفة جديدة في مجال النقل الجوي تعتمد على العالقات اإلقليمية  ١- ٣
لثنائية وتطبيق مبدأ المنافسـة الحرة بدالً من مبدأ الحماية القائمة على تدخل الحكومات في تحديد بدالً من التنظيمات ا

كما أن هذه الفلســـفة بدأت تنتشــــر في أنحاء .  األسـعار والتحديد المسبق لعدد الرحالت والسـعة التي تعرض 
 اإلقليمية التي تكونت أو اآلخذة في التكوين والتي تطبق هذه كثيرة من العالم ، إذ أن هناك على الطريق الكثير من التكتالت

األمر الذي سـيجد العالم نفسـه في آخر المطاف يطبق سـياسـة واحـدة على المسـتوى . السياسـة داخل إقليمها 
 .ذه السياسـة على المستوى العالمياإلقليمي إلى أن يتم وضع قواعد تنظم ه

  ـ انتهـى ـ


