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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  قتصادیةاالاللجنة 

  التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي  :٤١رقم د البن

   تحریر ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم
 )كولومبیا(ورقة مقدمة من 

  التنفیذي الموجز
   الناقلین الجویین والسیطرة علیهم.ملكیة تحریر التي تنطوي علیها عملیة حدود المزایا و الورقة العمل هذه تحلیال عن  متقد

  .١- ٣عتماد القرار الوارد في الفقرة ا الجمعیة العمومیة مدعوة إلى اإلجراء:

األهداف 
  ستراتیجیة:اال

     .نمیة المستدامة للنقل الجويحمایة البیئة والت –(ج)  االستراتیجي فالهدترتبط ورقة العمل هذه ب

اآلثار 
  المالیة:

 ٢٠١٦-٢٠١٤تـرة سیجري تنفیذ األنشطة الواردة في هذه الورقة رهنا بتوافر الموارد فـي میزانیـة البرنـامج للف
  .الخارجة عن المیزانیة و/أو من االشتراكات

  )Doc 7300/9( الدولي اتفاقیة الطیران المدني  المراجع:
"البیــان الموحــد لسیاســات االیكــاو المســتمرة فــي  ٢٠-٣٧قــرار ال .قــرارات الجمعیــة العمومیــة ســاریة التطبیــق

  )Doc 9958( مجال النقل الجوي"
  .)ATConf/6( )Doc 1009( للنقل الجويتقریر المؤتمر العالمي السادس 

  

  

  

  

  
______________ 
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 المقدمة  -١

ساس الجنسیة، بالقبول على نطاق ین الجویین والسیطرة علیهم، على أة بملكیة الناقلرتبطحظیت المعاییر الوطنیة الم  ١- ١
من منظور  ي تضطلع بهرئیسي الذالدور ال مراعاةمع الناقلین الجویین  غالبیةنة أو رعایاها لدولة معیّ واسع في حالة امتالك 

التكامل وكذلك  التحریر والخصخصة والعولمة إلى جانب االتجاه المتزاید لعملیاتاستراتیجي واقتصادي وٕانمائي. غیر أنه 
  .فیما یخص العالقات الثنائیة بین الدول وتنظیم النقل الجوي الدوليجدیدة االقتصادي اإلقلیمي، ظهرت تحدیات 

في العالقات الثنائیة بین الدول من حیث ممارسة الحقوق نقلة نوعیة صخصة التحریر والخ تيیشكل سیاق عملیو   ٢- ١
ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم، وهي الموسعة لمعاییر الالجویة الدولیة، التي تتطلب التعاون والمعاملة بالمثل وتطبیق 

وعدلتها الجمعیة  ٧/١٢/١٩٤٤الموقع علیها في شیكاغو في  اتفاقیة الطیران المدني الدوليل في المبادئ الواردة بشكل مفصّ 
  .)Doc 7300العمومیة لالیكاو (

بما ومجموعة مبادئ تحكم الجهاز التنظیمي في مجال النقل الجوي الدولي " أساسیاً  وتحدد اتفاقیة شیكاغو إطاراً   ٣- ١
على أساس تكافؤ  يلنقل الجو لیة في مجال اوٕاقامة خدمات دو  ظمتعلى نحو آمـن ومن يالدول يلطیران المدنتطور اضمن ی

  ."اقتصادیةسلیمة و الفرص واستثمارها بطریقة 
من المرغوب فیه تجنب الخالفات بین األمم والشعوب " هلى أنعاالتفاقیة الواردة أعاله  نصباإلضافة إلى ذلك، ت  ٤- ١
  ."فیما بینهاالتعاون توطید و 
البیان الموحد لسیاسات االیكاو الصادر عن الجمعیة العمومیة لالیكاو،  ٢٠-٣٧وفي السیاق ذاته، فإن القرار   ٥- ١

والسیطرة الفعالة عند اإلذن لشركة  الجوهریةملكیة الالتشدد في تطبیق معیار  ، یعتبر أن "المستمرة في مجال النقل الجوي
من حقوق النقل الجوي قد یحرم دوال نامیة كثیرة من تكافؤ الفرص العادلة لتشغیل  الطیران بممارسة حقوق الطریق وغیرها

 ".الخطوط الجویة الدولیة والحصول منها على الفوائد المثلى

  التحلیل  - ٢
هناك تضارب بین الحفاظ على المعاییر التقلیدیة القائمة على الجنسیة فیما یخص تعیین شركات الطیران والترخیص   ١- ٢
ووتیرتها معاییرها حسب ر النقل الجوي تحرّ أن من الدول أنه یحق لكل دولة بإقرار هناك وبشكل عام،  .وبین عملیة التحریر اله

قرر تسریع تالتي منع الدولة تالدول األخرى، حق الرفض الذي تتمتع به في ضوء ، ةالتقلیدی اتالترتیبهذه غیر أن الخاصة، 
   الوصول إلى األسواق.التي ُتمنح حق تعیین شركات الطیران إطار  ذلك فيوتیرة عملیة التحریر من القیام ب

(بما في ذلك التعیین اقتصادي بین شركة الطیران ودولة  رابطومن المهم تحدید ما إذا كان من الضروري إقامة   ٢- ٢
على مستوى وطني أو  اوالسیطرة علیه شركات الطیرانملكیة تحریر عملیة  جريعندما ت"المكتب الرئیسي أو مقر المؤسسة") 

ة بسالمة وأمن رتبطاالقتصادي بالكامل، مع الحفاظ على النظم الم رابطال اهذمستوى متعدد األطراف. وهناك اقتراح بإزالة 
  .وشركة الطیرانالتعیین دولة  معیار الوحید للربط بینا الاعتبارهالطیران ب

إلى الوصول زیادة فرص لجویین والسیطرة علیهم على بعض المزایا، مثل تحریر ملكیة الناقلین اوتنطوي عملیة   ٣- ٢
 ،عملیات االندماج أو الحیازة أو التحالفات بواسطةسع أو إقامة شبكات على شركات الطیران مما یساعد  ،سواق الرأسمالیةاأل

یضا نطوي هذه العملیة أت. و بمنافع كینمستهلعود على السواق، وهو ما یخدمات متنوعة في األوتعزیز القدرة التنافسیة وٕاتاحة 
مستویات تنظیمیة فعالة لمنع ذلك، واحتمال تدهور تدابیر "أعالم المالءمة" حیث ال توجد أي نشوء احتمال مخاطر مثل على 
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لى إجنبیة، مما یؤدي األموال األالتجاریة، وٕامكانیة تدفق رؤوس األهداف لتحقیق أكبر سالمة وأمن الطیران حیث تولى أهمیة 
  .المنافسة العادلة قوّض تقد عملیات أقل استقرارا وممارسات 

الناقلین الجویین ملكیة مزایا تحریر على نطاق واسع بباإلضافة إلى ذلك، أقر المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي   ٤- ٢
  .عشرینحادي والاحتیاجات القرن الو الجهاز التنظیمي الحالي بین توفیق ال ضرورةبوالسیطرة علیهم و 

مصالح لاالهتمام الواجب لسالمة وأمن الطیران و یولى و  هذه عملیة التحریراالیكاو واتُفق على أنه ینبغي أن تقود   ٥- ٢
   ة ومرحلیة.تدریجیإدخال تغییرات ضرورة العمالة و ما یتعلق بالجهات المعنیة، بما في ذلك جمیع 

  اإلجراء  -٣
ملكیة ر یتحر في الدول لكي تستخدمه دولي  ياتفاق نموذجإعداد أن تطلب إلى المجلس الجمعیة العمومیة مدعوة إلى   ١- ٣

 .ثینوالثالالتاسعة لالیكاو في دورتها  على الجمعیة العمومیةُیعرض أن و ، اشركات الطیران والسیطرة علیه
 
  

  

  -  انتهى -


