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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  االقتصادیةاللجنة 

  التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي  :من جول األعمال  ٤١البند رقم 

  سیاسات الجمهوریة الدومینیكیة الخاصة بالطیران التجاري
  )الجمهوریة الدومینیكیة من  (ورقة مقدمة

  الموجز التنفیذي

وتبین الخطوات  ،تقدم هذه الورقة عرضًا موجزَا عن التقدم الذي أحرزته الجمهوریة الدومینیكیة في مجال تنظیم النقل الجوي
لمي الخـامس للنقـل الجـوي: لـى المبـادئ التوجیهیـة الصـادرة عـن المـؤتمر العـاإاسـتنادًا  ٢٠٠٤منذ عـام  اتخذتهاالمهمة التي 

، بغیة المضي قدمًا في تحریر عالقتهـا مـع ٢٩/٣/٢٠٠٣إلى  ٢٤كندا، من  ال،ـتحدیات وآفاق التحریر، المنعقد في مونتری
عـن اعتمـاد سیاسـات النقـل الجـوي للجمهوریـة  ٢٠١٠الدول األخرى في مجـال الطیـران التجـاري، وهـو مـا تمخـض فـي عـام 

  الدومینیكیة بشكل رسمي.
، السوق المحلیةقطاع النقل الجوي حیث تم رفع القیود التي تعوق الوصول إلى  فيوقد أحدثت تلك السیاسات تأثیرًا إیجابیًا 

  كما أدت إلى زیادة عدد خدمات الجو المعروضة.
  الخدمات الجویة. بین االتفاقات التي ابرمها البلد بمناسبة مؤتمرات االیكاو للتفاوض بشأنیتتضمن هذه الورقة أیضًا جدوًال 

  اإلجراء: یرجى من الجمعیة العمومیة أن تقوم بما یلي:
  النظر في المعلومات الواردة في هذه الورقة؛  ) أ

عملیــة  خفــي تیســیر وترســی ســهمالتســلیم بأهمیــة مواصــلة االیكــاو ریادتهــا للــدول فــي صــوغ تنظیماتهــا الداخلیــة بمــا یُ   ) ب
  التحریر.

األهداف 
 :االستراتیجیة

  حمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجوي -(ج) ستراتیجياالهدف الالعمل هذه بترتبط ورقة 

اآلثار 
  المالیة:

  .ما من آثار مالیة

یان موحد ب ٢٠- ٣٧)، القرار Doc 9819المبادئ التوجیهیة الصادرة عن المؤتمر العالمي الخامس (  المراجع
 بسیاسات االیكاو المستمرة في مجال النقل الجوي
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  المقدمة -١

"بیان موحد بسیاسات االیكاو المستمرة في مجال النقل الجوي" في الدورة  ٢٠- ٣٧القرار  اعتمادإن الغرض من  ١- ١
، هو توفیر وثیقة توجیهیة مناسبة للدول كي تسترشد بها في إعداد سیاستها ٢٠١٠سنة  السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة لالیكاو

رسوم والضرائب وغیر لالتنظیمیة في مجال النقل الجوي، والبیانات اإلحصائیة والتحلیل والتخطیط في المیدان االقتصادي وتحدید ا
نفسها أال وهو مساهمة الدول على نحو موثوق ومستدام في من المسائل ذات الصلة، تحقیقًا للهدف الذي رسمته االیكاو ل ذلك

منظومة النقل الجوي الدولي وتماشیًا مع غایات ومقاصد اتفاقیة شیكاغو المتمثلة في إتاحة نمو خدمات النقل الجوي الدولي بشكل 
 منتظم ومنظم وكفء واقتصادي ومتناغم ومستدام على أساس المساواة في الفرص.

 الخلفیة -٢

طیران التجاري المعمول بها منذ ، عملیة استعراض سیاسات ال٢٠٠٤باشرت الجمهوریة الدومینیكیة، حوالي عام   ١- ٢
 أي سیاسات حكومیة حمائیة،اتفاق برمودا:  تلك السیاسات تقوم على إتفاقات خدمات جویة من نوعبعینیات القرن الماضي. وكانت ار 

حریات النقل الجوي المدني لطائرات الركاب، أو طائرات الشحن أو الرحالت التي تجمع حقوق حتى الحریات الثالثة والرابعة من  منح
وتقیید السعة. وقد أدى ذلك إلى ضعف  ،الركاب والشحن، وفرض قیود على الطرق، والموافقة المزدوجة أو الرفض المزدوج للتعریفات

 واق الجویة الدولیة.في ربط البلد بالرحالت الجویة فضًال عن محدودیة الوصول إلى األس

 إعتماد سیاسات الطیران التجاري للجمهوریة الدومینیكیة -٣

في ، المنعقد تحدیات وآفاق التحریر - عمًال بالمبادئ التوجیهیة التي أصدرها المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي  ١- ٣
، تضمنت االتفاقات الجدیدة للخدمات الجویة التي أبرمتها الجمهوریة الدومینیكیة، كخطوة ٣/٢٠٠٣/ ٢٩إلى  ٢٤مونتریـال، كندا من 

تتیح قدرًا كبیرًا من المرونة، بما في ذلك األحكام الخاصة بالملكیة الفعلیة للشركات، بما یسمح بتعیین شركات الطیران  أحكاماً ، أولى
  وم بعملیة التعیین ویخضع للمراقبة التنظیمیة لحكومته.التي یوجد مقرها الرئیسي في البلد الذي یق

بموجب قرار مجلس الطیران المدني رقم  ،وتم اعتماد السیاسات الجدیدة التي تطبقها الجمهوریة الدومینیكیة، رسمیاً   ٢- ٣
  .٢٣/٨/٢٠١٠المؤرخ  ١٨٠- )٢٠١٠(

 خرىسیاسات التحریر وحقوق الطیران التجاري المتبادلة مع الدول األ نتائج -٤

وعمدت الجمهوریة الدومینیكیة، على مدي السنوات الست الماضیة، معتمدة على نهج التحریر، إلى تبادل   ١- ٤
دولة، ولطائرات الشحن الخالص حتى  ٢٦حقوق الحركة حتى الحریة السادسة لطائرات الركاب والشحن، على أساس ثنائي مع 

. وأربعین اتفاقاً  اً الجویة التي أبرمها البلد طوال تاریخ الطیران التجاري، أربعالحریة السابعة، وبذلك بلغ عدد اتفاقات الخدمات 
د األطراف للدول األعضاء في لجنة أمریكا الالتینیة تعدوقعت الجمهوریة الدومینیكیة اتفاق األجواء الحرة الم ٢٠١٠وفي عام 

  للطیران المدني.

شركة طیران  ٥٣ت تحریر النقل الجوي أنه أصبح بمقدور ویعني قیام الجمهوریة الدومینیكیة تطبیق سیاسا  ٢- ٤
یر رحالت منتظمة. وتنتمي هذه الشركات إلى مختلف األسواق وتضم أساطیلها طائرات ذات سعة كبیرة. وتسِّیر أجنبیة أن تسِّ 

وسطة تتقاسم مت ذات سعة شركةشركة طیران أجنبیة رحالت مستأجرة. ولدى الجمهوریة الدومینیكیة خمس عشرة  ١٠٠حوالي 
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الشركات الوطنیة. وٕان كان من الممكن أن  حصريالسوق اإلقلیمیة مع مشغلین أجانب. أما السوق المحلیة فتعمل منها بشكل 
  تعمل هذه الشركات بموجب اتفاقات رموز مشتركة مع شركات أخرى.

 ٤٣٠رحلة منتظمة وحوالي  ٢٢٠تعرض في الوقت الراهن  ن الجمهوریة الدومینیكیةإ، فالرحالتومن حیث   ٣- ٤
  رحلة مستأجرة، وهو ما یوسع طائفة الخیارات للمسافرین.

 تزاید عدد الركاب، تقاریر إحصائیة -٥

الزیادة الملحوظة في تدفقات الركاب من وٕالى الجمهوریة الدومینیكیة  ،من أهم نتائج اعتماد السیاسة الجدیدة  ١- ٥
، بالرغم من أن هذه الفترة شهدت تراجعًا اقتصادیًا حادًا دمر معظم االقتصادات وأثر على على مدى السنوات العشر الماضیة

صفة عامة أرتفع تدفق الركاب بمعدل . وبالكاریبيیهما في مناطق أخرى، بما في ذلك منطقة لقطاع الطیران وقطاع السیاحة ك
   المائة خالل هذه الفترة. في ٥یزید عن 
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الركاب المنقولون إلى البلد ومنھ

  
  

 )آیكاننتائج مؤتمرات االیكاو للتفاوض بشأن الخدمات الجویة (. -٦

تشاوریة في إطار مؤتمرات االیكاو للتفاوض بشأن الخدمات الجویة، عقدت الجمهوریة الدومینیكیة اجتماعات   ١- ٦
مع عدد من الدول. وعلى أثر تلك المشاورات، وقعت اتفاقات للخدمات الجویة مع دول مختلفة في إطار نهج التحریر. حیث 
منحت حریات تصل إلى حدود الحریة السادسة للرحالت التي تجمع بین الركاب والشحن والحریة السابعة لطائرات الشحن 

  .لتقدم المحرزالخالص. وفیما یلي جدول مقارن یبین ا

٢٠١٢-٢٠٠٣ 
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سطنبول، ا ٢٠٠٩مؤتمر آیكان لعام  البلدان
 تركیا

 ٢٠١٠مؤتمر آیكان لعام 
 مونتیغوباي، جامایكا

مومباي،  ٢٠١١مؤتمر آیكان لعام 
 الهند

 اإلمارات العربیة المتحدة -١
توقیع مذكرة تفاهم في إطار إتفاق 

١/١٠/٢٠٠٩ ثنائي للخدمات الجویة  
 

 

   فرنسا -٢
تفاهم توقیع على مذكرة 

١٨/١٠/٢٠١١ 

 إجتماع تشاوري إجتماع تشاوري إجتماع تشاوري الوالیات المتحدة األمریكیة -٣

 إجتماع تشاوري  الهند -٤
إتفاق توقیع مذكرة تفاهم في إطار 
 ثنائي للخدمات الجویة

١٩/١٠/٢٠١١ 

 أیسلندا -٥
إتفاق توقیع مذكرة تفاهم في إطار 

١/١٠/٢٠٠٩ ثنائي للخدمات الجویة  
  

 األردن -٦
توقیع مذكرة تفاهم في إطار إتفاق 

٢٨/١٠/٢٠٠٩ثنائي للخدمات الجویة   
 

توقیع مذكرة تفاهم (تعدیل) 
١٨/١٠/٢٠١١  

  الكویت -٧
 إتفاق توقیع مذكرة تفاهم في إطار

١/٧/٢٠١٠ ثنائي للخدمات الجویة  
 

المملكة المتحدة لبریطانیا  -٨
 العظمى وأیرلندا الشمالیة

  
 توقیع مذكرة تفاهم

 ١٨/١٠/٢٠١١  

 تركیا -٩
توقیع مذكرة تفاهم في إطار إتفاق 

١/١٠/٢٠٠٩ ثنائي للخدمات الجویة  
  

  

  الخالصة -٧
 للبلد عدد الركاب المنقولین وسمح في سیاسات تحریر النقل الجوي أدى إلى زیادات ملموسة اعتمادإن   ١- ٧

  ببلدان أخرى. هبتوسیع نطاق الرحالت التي تربط
تحریر النقل  اتجاهعلى غرار البلدان األخرى في أمریكا الالتینیة، اتخذت الجمهوریة الدومنیكیة خطوات في   ٢- ٧

الجوي وتخلت عن الممارسات السابقة المتمثلة في حمایة السوق المحلیة. وتبین التقاریر اإلحصائیة أن البلدان الرئیسیة التي 
  لتي لدیها اقتصادات متینة.تمثل مصدرًا للحركة نحو البلد هي البلدان ا

وختامًا البد من اإلشارة إلى أن النقل الجوي أصبح ركیزة من الركائز االقتصادیة للبلد لكونه من دعامات   ٣- ٧
 السیاحة.

  

  —انتهـــى  —


