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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  ١االقتصادیةاللجنة 

  الرصد والتحلیل —بیانات الطیران   :جدول األعمال من ٤٣البند رقم 

  التأثیر الناجم عن عملیات تحریر النقل الجوي
 )جمهوریة فنزویال البولیفاریةمقدمة من ورقة (

  التنفیذي الموجز
تعـرض هــذه الورقــة الحاجــة إلــى إجــراء تحلیـل ودراســات حالــة تبــین بطریقــة منهجیــة تـأثیر عملیــة التحریــر علــى خــدمات النقــل 

والمنتظمـة  الجوي الدولي، مع مراعاة حاالت عدم المساواة الكبیرة بین الدول. ویلزم تنفیذ ذلك من أجل ضـمان التنمیـة اآلمنـة
لخدمات النقل الجوي الدولي وللسـماح بـأن تكـون هـذه العملیـة أداة للتنمیـة االقتصـادیة لجمیـع الـدول التـي وقعـت علـى اتفاقیـة 

  شیكاغو.
  .٤التوصل إلى اتفاق بشأن التوصیات المعروضة في الفقرة  الجمعیة العمومیةیرجى من  :اإلجراء
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 مقدمةال - ١

وز وط) على أن أغراض وأهداف  ھمن اتفاقیة شیكاغو (وبالتحدید الفقرات الفرعیة د و ٤٤تنص المادة  ١- ١
والمنتظم والفعال واالقتصادي، ومنع التبذیر االقتصادي الناجم  المنظمة تشمل تلبیة احتیاجات شعوب العالم واحترام النقل اآلمن

عن المنافسة غیر المعقولة وضمان حقوق الدول المتعاقدة بصورة تامة وأن تتوفر لكل دولة متعاقدة الفرصة لتشغیل شركات 
 طیران دولیة.

كبیرة للتنمیة التجاریة لكل دولة المفتوحة المتعددة األطراف والثنائیة بأهمیة  األجواءویمكن أن تتسم اتفاقات  ٢- ١
عضو. ومع ذلك یمكن أن توفر هذه االتفاقات أیضا، نظرا لظروف نظم طیرانها، مكاسب أكثر لبعض الدول أكثر مما توفره 

 باً اللدول األخرى. وبینما نقبل بأن ما یدعى بتحریر النقل الجوي الدولي یوفر أساسا لتكافؤ الفرص لتوفیر الخدمات ویفتح أبو 
كثیرة لتنمیة الدول تنمیة تجاریة، حسبما ورد في دیباجة اتفاقیة شیكاغو، فإن عدم وجود دراسات یكشف أیضا التأثیرات الناجمة 

المنهجیة إلى تحلیل وتوقع العواقب  هدفعن عملیات التحرر هذه وأن العواقب الناجمة عن عملیات التحرر تمثل قلقا للدول. وت
األجواء المفتوحة، من أجل منعها من أن تشكل تهدیدا لبعض الدول. ونتیجة لذلك، تعرض هذه  المحتملة الناجمة عن سیاسة

رشاد منهجي یسهم في كفالة ایجاد منافسة منصفة بین البلدان التي تتسم بحاالت عدم كیفیة وضع االیكاو لدراسات أو إل الورقة
الطیران، وذلك لكي تستفید جمیع األطراف من تطبیق سیاسة مساواة كبیرة من حیث الجانب االقتصادي والتكنولوجي في مجال 

 التحریر التجاري.

وفي المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي، ُأقرت مسألة تحدیث مؤشرات تحریر النقل الجوي، ونحن نرى أن  ٣- ١
 عملیات التحدیث هذه لن تكون كافیة لفهم وتقییم عملیات التحرر بصورة شاملة.

 التحلیل - ٢

یتعین على االیكاو النظر في إحالل التوازن بین توقعات التنمیة من الدول وكذلك التوقعات اإلنمائیة لقطاع  ١- ٢
ٕاذ أن عملیة التحرر توفر بالفعل أساسا لتكافؤ الفرص كنقطة البدایة، من أجل التمكن من تطویر النقل و الطیران والمنتفعین به. 

الظروف المساواة في رد في دیباجة االتفاقیة، یجب علینا أیضا أن ندرك حقیقة انعدام واقتصادیا، حسبما و  سلیماً الجوي تطویرا 
بین مختلف القطاعات. وتشكل مسألة انعدام المساواة في الظروف عامال یحد من فرص المشاركة واالستغالل، نتیجة ظروف 

ذات قدرة تشغیل أكبر، رغم تكافؤ الفرص،  كل دولة. ومن ثم، فإن الدولة التي لدیها نظام طیران متخلف تتنافس مع دولة
 .تطویرًا أفضلعملیة التحریر  تطویرلیست لدیها نفس المواصفات التي تجعلها قادرة على المنافسة وهذا یحول دون 

 وثمة جوانب هامة للغایة یتعین مراعاتها عند تشجیع تحریر النقل الجوي، سیما اإلجراءات التالیة: ٢- ٢

التوقعات اإلنمائیة للدول وقطاع صناعة والمنتفعین، نظرا لحالة األسواق العالمیة مراعاة التوازن بین   )أ 
 والمنظورات الكثیرة القائمة من حیث وضع اللوائح والموارد المتوفرة.

الفهم الشامل لمختلف مستویات تنمیة الطیران في كل بلد ونشوء عراقیل أو حوافز نتیجة هذه الحالة و   )ب 
سلبي عندما یتعلق األمر باستحداث عملیة تحریر خدمات الحركة الجویة، لدیها تأثیر ایجابي أو 

 والمتغیرات الواجب النظر فیها فیما یتعلق بالبلد تشمل:
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 بنى الطیران التحتیة؛ )١
 مستویات حركة الركاب والبضائع والبرید؛و  )٢
 الموقع الجغرافي؛و  )٣
 السكان؛و  )٤
 الدخل؛و  )٥
 قدرات السفر؛و  )٦
 العالقات االقتصادیة؛و  )٧
المحلي اإلجمالي والسیاسات الداخلیة إزاء الشركات في القطاع بشأن الملكیة الجوهریة  الناتجو  )٨

 والسیطرة الفعلیة؛
 وحظر الرحالت الجویة اللیلیة والمنافسة غیر المنصفة، في جملة أمور. )٩

وضع إرشادات بشأن سیاسات تنظیم النقل الجوي الدولي التي تسمح للدول بتحریر خدمات نقلها الجوي و   )ج 
 الظروف.عدم المساواة في صورة تدریجیة وتمنع حدوث حالة تزداد فیها أوجه ب

وتأثیرات تحریر خدمات الحركة الجویة، والتي تفسر لتقییم أسباب  قیاسیةٕاجراء دراسات اقتصادیة و   )د 
التأثیر على تنمیة النقل الجوي الدولي. ونحن ال نعرف إذا كانت هناك دراسات تستخدم الخوارزمیات أو 

رائق اإلحصائیة لتبین بصورة حاسمة أن زیادة أعداد الركاب والحركة الجویة، والفوائد التي تعود على الط
تطویر الطیران المدني، هي نتیجة تحریر النقل الجوي. ولهذا السبب، یلزم التمكن من تحدید ما إذا كانت 

ات الجویة بواسطة الدولة أو هناك عالقة سببیة بین حجم أو نمو الحركة واعتماد اتفاقات تحریر الخدم
وفق السمات المذكورة آنفا. وبالمثل،  القیاسياإلقلیم. وینبغي تحقیق ذلك من خالل التحلیل االقتصادي 

 لكي نتمكن من فهم ورصد تطور النظام.یتعین رصد مؤشرات نظام النقل الجوي رصدا ثابتا 

معلومات العلمیة في هذا المضمار، یعتبر عامال إن انعدام المساواة في الظروف، إلى جانب االفتقار إلى ال ٣- ٢
یحد من فرص المشاركة واالستغالل. وهو یؤدي أیضا إلى ظهور توقعات أو ظروف مزیفة تبعث على زیادة انعدام الثقة في 
 المنافسة في ظل الشروط المنصوص علیها في اتفاقیة شیكاغو وتمنع عملیة التحریر من التطور بصورة أفضل وبشكل فعال

وكفوء، بما یفید جمیع الجهات وأصحاب المصلحة المعنیین. ولقد أجریت دراسات تبین مزایا عملیة التحریر، ومع ذلك فهي 
 وال تتیح قیاس مجمل عملیة التحریر. ةمحدود

 وكذلك قد یبین هذا النوع من الدراسات أسباب وآثار حاالت ممكنة للمنافسة غیر المنصفة بین أطراف النظام. ٤- ٢

 الخالصة - ٣

تعین إبالغ الدول باستمرار بشأن صناعات الطیران والنقل الجوي، من حیث البنى التحتیة والمؤشرات ی ١- ٣
االقتصادیة والسیاسات، فضال عن المنهجیات والتوجیهات من أجل األغراض المذكورة أعاله، وذلك لتنفیذ المهام المسندة إلى 

 االیكاو، أي:

 للنقل الجوي الدولي.لتشجیع التطویر اآلمن والمنتظم   )أ 

 ولضمان استفادة جمیع األطراف المعنیة استفادة على قدر المساواة.  )ب 
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 ولكفالة أن یتحول النقل الجوي إلى أداة للتنمیة االقتصادیة في البلدان النامیة.  )ج 

قادرین على فهم كیفیة تأثیر المتغیرات على عملیة  القیاسیةومن هذا المنطلق، ستجعلنا الدراسات االقتصادیة  ٢- ٣
 تنفیذ برامج تحریر النقل الجوي، وستقدم إرشادا واضحا لتلك الدول التي لم تعتمد هذا النموذج.

 التوصیات - ٤

 یرجى من الجمعیة العمومیة القیام بما یلي: ١- ٤

خالل إكمال الدراسات أن تطلب من االیكاو مواصلة دورها الرائد في مجال النقل الجوي، وخاصة من   )أ 
المنهجیة ووضع توجیهات للتمكن من فهم وقیاس التأثیرات الناجمة عن عملیة التحریر في هذا المجال، 

 فضال عن إبالغ الدول بشأن كیفیة إجراء عملیة تحریر خدمات النقل الجوي الدولي.

تصمیمها لشرح وتقییم  ووضع نظام رصد، ینبغي قیاسیةوأن تطلب من االیكاو إجراء دراسات اقتصادیة   )ب 
التأثیرات الناجمة عن تحریر الخدمات الجویة على الحركة الجویة الدولیة وتطورها، مع مراعاة جمیع 

 المتغیرات بهذه العملیة.

  –انتهــى  –


