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  السیاسة العامة — ةتنمیة النقل الجوي االقتصادی  :من جول األعمال  ٤٠البند رقم 

  تأثیر الحصار االقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الوالیات المتحدة 
  على قطاع الطیران المدني الكوبي

  )كوبامن (ورقة مقدمة 

  الموجز التنفیذي

مـا للحصـار االقتصـادي والتجـاري والمـالي الـذي تفرضـه ان المـدني الـدولي آخـر المعلومـات عقدم هذه الورقة ألوساط الطیـر تُ 
لمتحــدة مــن آثــار اقتصــادیة علــى نمــو واســتدامة النقــل الجــوي فــي جمهوریــة كوبــا، مــع التركیــز علــى الطــابع خــارج الوالیــات ا

  اإلقلیمي للحصار وانتهاكه التفاقیة شیكاغو. وقد ُأثیر هذا الموضوع في المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي.
اإلجراءات تعوق النمو الُمستدام للنقل الجوي الدولي وتقر بأن أن تعتبر أن هذه  من الجمعیة العمومیةى : ُیرجاإلجراء

اإلقلیمیة من جانب دولة طرف ضد دولة طرف أخرى ُتؤثر  الوالیة حدودحادیة الجانب التي تُتخذ خارج التدابیر األ
ا أن تؤثر ، عالوة على كونها ُتشكل سابقة سلبیة من شأنهعلى نمو الطیران وتنتهك مبادئ ومقاصد اتفاقیة شیكاغو

  على أوساط الطیران الدولي في دول أخرى.

األهداف 
 :االستراتیجیة

  .حمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجوي –(ج)  ستراتیجياالهدف الترتبط ورقة العمل هذه ب

اآلثار 
  المالیة:

   شيءال 

التقریر الذي قدمته كوبا إلى الجمعیة العامة لألمم المتحدة متاح على الموقع الشبكي :   المراجع:
cubavsbloqueo.cu/informebloqueo2012/indedx.htmlwww.  

  ٢٠١٢للجمعیة العامة لألمم المتحدة، عام  66/6  رقمالقرار 
على  وبراهینبأدلة  مستشهدةللجنة االقتصادیة   A37-WP/312 ،A37-WP/330،A37-WP/379ورقات العمل 

 آلثاراهذه 
Doc 9644 ،مستقبالً ًا و حاضر عن أحكام النقل الجوي الدولي،  تقریر المؤتمر العالمي للنقل الجوي 

(ATCon/4)  
Doc 9819 ،المؤتمر العالمي للنقل الجوي تقریر (ATCon/5)  

Doc 10009 ،تقریر المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي (ATCon/6) 

______________________________  
  النسخة االسبانیة مقدمة من كوبا ١
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  المقدمة  -١

وتجاریًا ومالیًا على جمهوریة ، وحكومة الوالیات المتحدة األمریكیة تفرض حصارًا اقتصادیًا ١٩٦٠منذ عام  ١- ١
 ي.كوبا، مع ما لذلك من تبعات كبیرة على جمیع القطاعات االقتصادیة، بما في ذلك الطیران المدن

حتى الدورة السادسة  ١٩٩٢وما فتئت الجمعیة العامة لألمم المتحدة، منذ دورتها السابعة واألربعین في عام  ٢- ١
ضرورة إنهاء الحصار االقتصادي والتجاري والمالي لصالح قرارات تحت عنوان  تصّوت بأغلبیة ساحقة ٢٠١٢والستین في عام 

، اعتمد ٢٠١٢وفي الدورة األخیرة للجمعیة العامة لألمم المتحدة في عام . اى كوبالذي تفرضه الوالیات المتحدة األمریكیة عل
 ین عن التصویت.و ضأصوات معارضة وامتناع ع ٣مقابل  صوتًا مؤیداً  ١٨٨تحت نفس العنوان بـ  ٦٦/٦القرار 

إن المشاركة في النقل الجوي الدولي تحكمها وتُنظمها اتفاقیة الطیران المدني الدولي ( اتفاقیة شیكاغو).  ٣- ١
المتعاقدة "ضمان االحترام التام لحقوق الدول أنه من أهداف االیكاو على  )Doc 7300( (و) من اتفاقیة شیكاغو٤٤وتنص المادة 

 وحصول كل دولة منها على فرصة متكافئة لتشغیل خطوط جویة دولیة".

بأن الدول المتعاقدة تشترك في  ٢٠٠٣والخامس في عام  ١٩٩٤م مؤتمرا النقل الجوي الرابع في عام وسلّ  ٤- ١
انت تختلف في الهدف األساسي المتمثل في المشاركة في منظومة النقل الجوي الدولي بطریقة موثوقة ومستدامة، وٕان ك

وعلیها أن تولي اعتبارًا خاصًا الحتیاجات  )٩٥٨٧سیاساتها التنظیمیة وأهدافها (الجزء األول من القسم الخامس من الوثیقة 
 ومصالح البلدان النامیة.

من تدابیر أحادیة  والیاتها اإلقلیمیةوهناك شواغل إزاء ما تتخذه بعض الدول أو مجموعات الدول خارج  ٥- ١
على خدمات النقل الجوي في جمیع مجاالت الطیران المدني، بما في ذلك المجاالت األهم وهي السالمة وأمن  الجانب تؤثر

الجانب تؤدي إلى النزاعات وتعوق النمو المستدام للطیران  ن التدابیر األحادیةاالقتصادي. فمن المعروف أ الطیران والتنظیم
 المدني الدولي. وقد نوقش هذا األمر باستفاضة في المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي.

 تصف ما لتلك اإلجراءات األحادیة التي ATConf/6-WP/37ففي ذلك االجتماع عرضت كوبا ورقة العمل  ٦- ١
من آثار تعرقل نمو الطیران الكوبي  ،ام اتفاقیة شیكاغوكتنتهك أحذت خارج الوالیة اإلقلیمیة و خوالتي اتُّ  ،والتمییزیة الجانب

وتحول دونه وأداء وظائفه. وتضمنت استنتاجات المؤتمر إشارة إلى نیتنا طرح هذه المسألة على الجمعیة العمومیة في دورتها 
  الثامنة والثالثین.

 االنتهاكات التفاقیة شیكاغو - ٢

إن الحصار االقتصادي والتجاري والمالي ینتهك المبادئ الواردة في دیباجة اتفاقیة شیكاغو التي تنص على  ١- ٢
نشاء خطوط دولیة للنقل الجوي على أساس تكافؤ الفرص الدولي "ینبغي أن یتطور على نحو آمن وُمنتظم وإ أن الطیران المدني 

 واستثمارها بطریقة اقتصادیة وسلیمة".

فشركة الطیران ممنوعة  .طیراننا من العمل في الوالیات المتحدة یؤدي إلى آثار اقتصادیة هائلة إن منع شركة ٢- ٢
من خدمة ذلك القطاع وهو ما یقّلص من حجم العملیات في مطاراتنا ویحّد من تدفق الركاب. عالوة على ذلك، من غیر 

 من اللوازم. الممكن حیازة آخر تكنولوجیات الطائرات ومعداتها وأجزائها وغیر ذلك
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ن التدابیر التمییزیة التي ینطوي علیها الحصار االقتصادي والتجاري والمالي تنتهك معاییر ومبادئ أكما  ٣- ٢
) والتي تسعى، إضافة إلى ط(أ) و(ج) و(د) و(و) و(ز) و(ح) و(٤٤اتفاقیة شیكاغو، والسیما تلك المنصوص علیها في المادة 

یكاو، إلى تعزیز نمو النقل الجوي الدولي، وتلبیة احتیاجات شعوب العالم في هذا أهداف ومقاصد أخرى من غایات ومقاصد اال
فة عامة من أجل تطویر جمیع جوانب متعاقدة وتفادي التمییز والعمل بصالمجال، وضمان االحترام الكامل لحقوق الدول ال

ن أنه ما من شيء ینبغي أن یمنع دولتین افیدن تیاللت ٧٩و  ٧٧ن یالطیران المدني الدولي. كما تنتهك تلك اإلجراءات المادت
متعاقدتین أو أكثر من إنشاء خطوط مشتركة للنقل الجوي. وكان على كوبا أن تلغي اتفاقات مشتركة أبرمتها مع شركات جویة 

 .في بلدان ثالثة

ن الحصار لیس االنعكاسات االقتصادیة والتجاریة والمالیة للتدابیر المطبقة خارج الوالیة اإلقلیمیة تبین بأ - ٣
 مسألة ثنائیة

لتسجیل الركاب واألمتعة والكشف األمني عنهم في المطارات. وقد أشارت  المؤتمتةلم یتسنَّ تطویر النظم  ١- ٣
معلومات واتصاالت الطیران أنه ال یمكن تطبیق إجراءات التسجیل الالزمة بموجب عقد  العالمیة لتكنولوجیا SITAشركة 

شركة ب ت االستعانةتمّ الشركة الكوبیة للمطارات والخدمات الجویة بسبب الحصار التجاري الذي تضربه الوالیات المتحدة. وقد 
RESA  الفرنسیة التي تمثلها شركةGlobal System كالیف وتأخیر الخدمات.مما أدى إلى رفع الت 

إن هذا یضع كوبا في موقف صعب جدًا حیث إن جمیع البلدان التي تنطلق منها الرحالت المتجهة إلى بلدنا  ٢- ٣
واألغلبیة الساحقة من زبائننا یطالبوننا باستخدام تلك النظم. وفعًال یصُعب إلى حد كبیر على المطارات الكوبیة أن ُترسل 

یتمخض عن هذا أداء الغرامات و دقیقة من اقالع الطائرة.  ١٥اب إلى وجهة الرحلة، في غضون المعلومات المسبقة عن الرك
 وارتفاع تكالیف تشغیل الطائرات إلى جانب مخاطر فقدانها الترخیص للعمل في كوبا.

شراء ، السیما ATRمن االنعكاسات االقتصادیة األخرى للحصار ارتفاع تكالیف الصیانة للطائرات من طراز ِ  ٣- ٣
 Aerocaribbeanقطع الغیار لعملیات االصالح والتجمیع الكبرى. وبالنظر إلى الظروف الراهنة، صارت الشركة الكوبیة 

في  ٤٠مضطرة إلى شراء طائراتها واصالحها في أسواق بعیدة، والسیما في اوروبا، مما یرفع نفقاتها بشكل ال لزوم له بنسبة 
 المائة سنویًا.

شراء أخر طرازات الطائرات من بلدان أخرى بسبب عدم قدرتها على تحّمل تكالیفها.  إن كوبا ال تستطیع ٤- ٣
وحده  ٢٠١٢ ف شركة الطیران الكوبیة في عامكلّ بشروط غیر عادیة ومجحفة، وهو ما ولذلك تلجأ إلى استئجار الطائرات 

 دوالرًا أمریكیًا. ٥٤,٩٧٤,٠١٧

 ٤,٠٢٨,٩٨٧,٨٥٤ ٢٠١٢إلى عام  ١٩٦٠الكوبي من عام لها الطیران وبلغت التكلفة اإلجمالیة التي تحمّ  ٥- ٣
 دوالرًا أمریكیًا.

  الخالصة - ٤

شّكل المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي المحفل المناسب لطرح مسألة التدابیر األحادیة الجانب والتمییزیة  ١- ٤
بأن هذه الجمعیة العمومیة، وهي الهیئة  التي تُتّخذ خارج الوالیة اإلقلیمیة وتؤثر على النمو المستدام للنقل الجوي. ونحن نؤمن

العلیا التخاذ القرارات في االیكاو، لدیها السلطة باعتبارها المنظمة الحكومیة الدولیة العالمیة التي تعنى بشؤون الطیران المدني 
إزاء القرارات األحادیة الدولي، لتنسیق اللوائح التنظیمیة والسیاسات الخاصة باقتصادات النقل الجوي الدولي ومعالجة الشواغل 

الجانب التي تؤثر على هذا القطاع. ومن واجب الجمعیة العمومیة لالیكاو أن تحّث الدول على االمتناع عن اللجوء إلى هذا 
  األحادیة الجانب ال تخدم سالمة الطیران المدني الدولي ونموه المنتظم والمستدام. فاإلجراءاتالنوع من التدابیر. 

  —انتهـــى  —





  

 

  


