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  ١والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  االقتصادیةاللجنة 

  السیاسة العامة –تنمیة النقل الجوي االقتصادیة    :بند جدول األعمال ٤٠البند رقم 
  اآلثار السلبیة الستمرار تحریر األسواق: نمط النموذج البحري 

  "أعالم المواءمة "
 )ITFاالتحاد الدولي لعمال النقل  (مقدمة من

  التنفیذي الموجز
تستعرض هذه الورقة اآلثار الرئیسیة لتحریر قطاع الطیران المدني وخفض الضوابط التنظیمیة فیه مع إیالء اهتمام خاص 

" في مجال خطوط الطیران في هذه  FOCلعمال النقل في قطاع الطیران المدني وتزاید ظهور سیناریوهات " أعالم المواءمة 
المتعلقة في هذا  ATConf/6یكاو تبحث في الدروس الرئیسیة من مؤتمر النقل الجوي الدولي السادس لالالصناعة. كما أنها 

 الصدد، وتؤكد على مبدأین هامین وهما تنفیذ الضمانات األساسیة للسالمة واألمن واالعتراف بدور عمال الطیران.
 : الجمعیة العمومیة مدعوة إلى:اإلجراء

 عمال الطیران أنب اعتراف صریح برامج عملها المستقبلیة تضمیناإلیكاو على  الدوليمنظمة الطیران المدني  حث  )أ 
 توصیات أو مبادئ توجیهیة عند تقییم أي یجب أن تؤخذ مصالحهم بعین االعتبار الذین أصحاب المصالح هم أحد
  ، مقترحة

إیالء  من أجل، العمل الدولیة منظمة، وال سیما األمم المتحدة األخرى مع وكاالت بالتعاون للعمل یكاواال حث  )ب 
االقتصادیة  آثار األزمة منظمة العمل الدولیة حولل العالمي منتدى الحواراالخیرة ل الالزمة لالستنتاجات المتابعة

  الطیران المدني.صناعة  العالمیة على
وف تساهم سالمدني  الطیران الجهات المعنیة بقطاع أن جمیعضمان ل نهجه الشامل على مواصلة االیكاوحث   )ج 

 ITFمن خالل إشراك الـ، وذلك یكاواالعمل الذي تقوم به وال الجمعیة العمومیة تجاه نتائجفي االلتزام  وتشارك
وأعمال  ملكیةال الطیران منقطاع  المتعلقة بمجال تحریر األعمالفي مستقبال  المهنیة ذات الصلة واالتحادات

(التنظیم االقتصادي  A38-WP/71 كما ورد في الورقة یكاواال تحت سقف) FOCسیناریوهات الـالسیطرة ذات الصلة (
  ٤.٤الفقرة للنقل الجوي الدولي) 

األهداف 
  حمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجوي -(ج) األهداف االستراتیجیةترتبط ورقة العمل هذه ب  :االستراتیجیة

  www.icao.int/meetings/atconf6 الموقع المرجعیة متوفرة على ATConf/6 وثائق مؤتمر الـ  المراجع:
A38-WP/71  

   

                                                           
 النسخة العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة من هذه الورقة مقدمة من االتحاد الدولي لعمال النقل ١

http://www.icao.int/meetings/atconf6
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 مقدمةال - ١

منظمة  ٦٥٤من  وهو یتألف. عمال النقل اتحاد عمالي دولي لنقابات) هو ITF( االتحاد الدولي لعمال النقل ١- ١
االتحاد  مع متحالفة عالمیةاتحادات عمالیة  عدة وهو واحد من. دولة ١٥١ في عمال النقلمن  ملیون ٤.٥ تمثل مستقلة نقابیة

یتحدث نیابة عن و  في جمیع أنحاء العالم الطیران المدني عمالمن  ٦١٧٠٠٠ أكثر من ITFیمثل الـ ). ITUC( الدولي للنقابات
 في جمیع أنحاء العالم. عمال الطیران

وخفض الضوابط التنظیمیة  الطیرانسوق  تحریر ادة منالدروس المستف هو استعراض هذه الورقة الغرض من ٢- ١
تقدیم )، و ATConf/6( الجوي للنقل السادس العالمي المؤتمر في الرئیسیة التي اتفق علیها المبادئ، وتحدید حتى اآلنفیه 

 لدوليالجوي ا النقل قطاع في أصحاب المصلحة مجموعة هامة من الحتیاجات ومصالح لالستجابة محددة وعملیة توصیات
عمال  وهم - تحریر السوق وخفض الضوابط التنظیمیة حول توسیع في المناقشات تجاهلهم أو تم نسیانهم كثیرا ما الذینوهم 
 .الطیران المدنيفي قطاع  النقل
  الدروس المستفادة من تحریر سوق الطیران وخفض الضوابط التنظیمیة فیه - ٢

تزایدا في األدلة على أن شركات فإن هناك  ATConf/6 (WP/99)سابقا في ورقة العمل  ITFكما تقدم الـ ١- ٢
خطوط الطیران في ظل تحریر السوق تعمل بصورة متزایدة على إعادة هیكلة عملیاتها لتعكس سیناریوهات النموذج البحري 

 الكالسیكي "أعالم المواءمة " 
لقطاع البحري. في الواقع، لقد كمنظمة متعددة الوسائط، لدیه خبرة عملیة بعواقب "رفع األعالم" في ا ITFإن الـ ٢- ٢

. في هذا القطاع فإن " تفكیك " الملكیة والجنسیة ١٩٥٨مصطلح " أعالم المواءمة " ألول مرة أخرى في عام  ITFاخترع الـ
ومراقبة السالمة والمعاییر قد سمح لبعض مالك السفن لفرض أدنى معاییر العمالة والظروف الممكنة للعمال ومعاییر السالمة 

  شراف األكثر تراخیا على عملیاتها.واإل
البحري، یمكن للسفن واألساطیل "أن ترفع اعالم " تلك البلدان (بما في ذلك الدول غیر الساحلیة  القطاعفي  ٣- ٢

والشروط  والمعاییر األقل تكلفة السالمة التي ال یوجد لدیها أعراف بحریة) التي توفر غطاء للتهرب من دفع الضرائب، ومعاییر
 هو" الدول المغایرة وراء "رفع أعالم عموما والدافع .التفتیش وهیاكل العامة السالمة على اإلشراف أهلیة وعدم للعمل، المتدنیة

 تملك التي الدولة جانب من الفعالة التنظیمیةالرقابة  من الهروب أو أقل ضرائب دفع ذلك في بما التكالیف توفیر الرغبة في
 ما یحب ال السفینة مالك كان األنظمة. إذا یسمى بخصخصة ما هذا المطاف نهایة ول. فياألسط أو السفینة في االنتفاع حق
  .لیتوافق مع مصلحته اكثر مالءمة علم على لیعثر السفینة علم یغیر فانه ،التنظیمیة الهیئة به تقوم
رفع االعالم " بشكل  تتزاید أوجه التشابه في مجال الطیران المدني الیوم مع سیناریوهات البحریة التقلیدیة في" ٤- ٢

الفت للنظر. توجد سجالت خارجیة للطیران المدني وهي تنمو بازدیاد. السجالت الخارجیة للطائرات الخاصة موجودة أیضا. 
فة ویرتبط األساس المنطقي لعملیة التسجیل في الخارج بخفض الضرائب المباشرة وغیر المباشرة (مثل ضریبة القیمة المضا

في المائة مقارنة مع ال شيء في بعض السجالت )، باإلضافة إلى انخفاض تكالیف التأمین  ٢٠.٥والتي هي في أوروبا تبلغ 
  ونسبة البیروقراطیة االقل.

تستخدم شركات الطیران اتفاقیة "األجواء المفتوحة" الختیار ما إذا كانت ترید أن یتم تنظیمها واإلشراف علیها  ٥- ٢
حلي أو داخلي، وهذا یؤدي بدوره إلى فتح قطاع الطیران المدني لخطر اإلغراق االجتماعي، واإلغراق في عن طریق تشریع م

  مجال معاییر السالمة، وتخفیض الرقابة حیث أن لن یكون هناك منافسة على عملیة تسجیل الطائرات من قبل المنظمین.
مع زیادة االضطراب ومقاومة العمال لذلك، أصبحت استدامة صناعة النقل الجوي معرضة للخطر  ونتیجة ٦- ٢

  لمثل هذه التكتیكات التي یستخدمها صاحب العمل.
  ATConf/6 استنتاجات مؤتمر - ٣
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تهدف إلى  ITFاستنادا إلى هذا التاریخ من تحریر الطیران وخفض الضوابط التنظیمیة، فإن أحدى أولویات الـ ١- ٣
 .قتصادیة على عمال الطیران والركابالتخفیف من أسوأ اآلثار المترتبة على السالمة والعواقب اال

وحده الذي أبدى مخاوفه بشأن دخول "أعالم المواءمة " إلى صناعة  ITF، لم یكن الـATConf/6خالل مؤتمر  ٢- ٣
النقل الجوي، أو في إثارة التساؤالت حول قدرة الهیاكل التنظیمیة القائمة على الصعید الوطني لتوفیر المراقبة الفعالة للسالمة 

  مة مشغلي النقل الجوي والشركات متعددة الجنسیات.من عول
ونتیجة لذلك، خلص المؤتمر إلى أن " التحریر االقتصادي هو وسیلة وعملیة، ولیس المقصد. الهدف من  ٣- ٣

التطور التنظیمي هو خلق بیئة مواتیة یمكن فیها للنقل الجوي الدولي أن یتطور ویزدهر بطریقة منظمة وفعالة واقتصادیة 
). هذا b.3.1 2.1، دون المساس بالسالمة واألمن، وتكون متماشیة مع احترام المعاییر االجتماعیة ومعاییر العمل " (ومستدامة

  وقد أصبحت اآلن المسألة أكثر إلحاحا حیث أن أسوأ سمات عملیات "أعالم المواءمة " اصبحت منتشرة في مجال الطیران.
صناعة الطیران المدني، هناك العدید من القضایا الخطیرة في  FOCجنبا إلى جنب مع استخدام ممارسات الـ ٤- ٣

بأن افضل  ITFللمناقشة أمام الجمعیة والعدید من التحدیات التي تواجه جمیع أصحاب المصلحة في السنوات المقبلة. یعتقد الـ
ضمن أن جمیع الجهات یكاو، وهو النهج الذي یطریقة لحل هذه القضایا یتحقق من خالل النهج الشامل المعتمد من قبل اال

  یكاو.المعنیة بصناعة الطیران یمكن أن یساهموا ویتشاركوا في االلتزام تجاه نتائج هذه الجمعیة وتجاه العمل الذي تقوم به اال
توصیات المؤتمر تنص على أنه " یجوز لكل دولة أن تختار المسار والوتیرة الخاصة بها في تحریر ملكیة  ٥- ٣

دیها، على أن تولي السالمة واألمن األهمیة القصوى في أي تغییر تنظیمي. كما ینبغي إیالء وسیطرة الناقلین الجویین ل
  ).c.2.2.3.1االعتبارات الواجبة لجمیع مصالح أصحاب المصلحة، بما في ذلك العمالة " (

 : وتشمل توصیات المؤتمر ما یلي ٦- ٣

كیة وسیطرة الناقلین الجویین، مع " ج ) ینبغي لالیكاو أن یبدأ العمل على وضع اتفاق دولي لتحریر مل  )أ 
األخذ بعین االعتبار االهتمامات باألمن والسالمة، ومبدأ المعاملة بالمثل، والحاجة للسماح بالتكیف 
التدریجي والمرحلي مع الضمانات، والحاجة إلى األخذ بعین االعتبار الخبرات اإلقلیمیة، ومتطلبات 

ر المترتبة على جمیع أصحاب المصالح، بما في ذلك العمالة؛ القوانین المحلیة في مختلف الدول، واآلثا
  " و

" د) ینبغي لالیكاو إشراك جمیع األطراف المعنیة في وضع اتفاقیة دولیة، وینبغي أن یتعهد بالتشاور مع   )ب 
  )(2.2/1dو  (2.2/1c)الخبراء والدول والجهات المعنیة بالطیران والمنظمات المهتمة " 

التي قدمها مجلس اإلیكاو تنص على : "إن المنظمة سوف  A38-WP/71رقة العمل على ذلك، فإن و  وعالوة ٧- ٣
تنخرط وتتعاون مع الدول األعضاء، والقطاع، والمنظمات الدولیة وأصحاب المصلحة اآلخرین في المضي قدما في هدف 

ألخرى لمعالجة القضایا الناشئة ذات التنمیة االقتصادیة للنقل الجوي. وسوف تقوم ایضا بتعزیز التعاون مع المنظمات الدولیة ا
 ). ٤.٤االهتمام المشترك في مجال النقل الجوي " ( 
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  االستنتاجات - ٤
 المناقشة الواردة أعاله، یمكن استخالص االستنتاجات التالیة: ضوءوفي  ١- ٤

باعتبارهم واقي الصدمات  ٢٠٠٠تم استخدام عمال النقل الجوي مرارا وعلى نحو متزاید منذ عام   )أ 
لتحمل آثار تحریر الصناعة ورفع الضوابط التنظیمیة، ودورات األعمال والصدمات الخارجیة  االساسي

  في هذه الصناعة، وغالبا ما یواجهون عواقب اجتماعیة مدمرة.
هناك أدلة متزایدة على أن شركات الطیران في ظل تحریر السوق تقوم بإعادة هیكلة عملیاتها بشكل   )ب 

  هات النموذج البحري الكالسیكي "أعالم المواءمة "، ومتزاید وتدریجي لتعكس سیناریو 
في مواجهة هذه التطورات ینبغي االعتراف بجوانب السالمة واألمن الخاصة بعملیة التحریر وضرورة   )ج 

مشاركة جمیع أصحاب المصلحة في تطویر التنظیم االقتصادي للصناعة، باإلضافة إلى تبني وجهة 
تماعیة، والسالمة واألمن الناتجة عن تحریر قطاع الطیران وخفض نظر أكثر توازنا حول الجوانب االج

  الضوابط التنظیمیة فیه.

  –انتهــى  –


