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  الجزء األول
  االتفاقات والترتيبات التنظيمية

  اتفاقية شيكاغو)   أ(

تعلق بتبـادل الحقـوق بـين الـدول فـي      مسائل أساسية ت) اتفاقية شيكاغو(تتناول بعض مواد اتفاقية الطيران المدني الدولي      ١-١
وترد أدناه هذه المواد التي تتناول السيادة، وحق تشغيل الرحالت غير المنتظمة، والخطوط الجوية المنتظمة،               . النقل الجوي الدولي   تنظيم

 ١٩٨٢ عـام    وقد اسـتعرض المجلـس فـي      ". الخط الجوي " ، وتعريف   )الكابوتاج(وتسيير الرحالت المحلية بواسطة شركات خارجية       
وخلص المجلـس   )  ١٩٧٧( الصادرة عن المؤتمر الخاص للنقل الجوي        ٣ من اتفاقية شيكاغو عمال بالتوصية رقم     )  أ ٩٦ و ٦ و ٥ المواد
 أن تعديل هذه المواد ليس ضروريا وال مالئما  أما مواد اتفاقية شيكاغو التي لها تأثير علـى بعـض الجوانـب األخـرى للتنظـيم              إلى

  .ردت في مواضع أخرى في هذه الوثيقة حسب الموضوعات المحددة الخاصة بهااالقتصادي فقد و

  المادة األولى

  السيادة
   إقليمهاتعترف الدول المتعاقدة بأن لكل دولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو 

...  

  المادة الخامسة
  حق الطيران غير المنتظم

ن لجميع طائرات الدول المتعاقدة األخرى غير المستخدمة في خطوط جوية دولية منتظمة الحق، بشرط مراعـاة                 توافق كل دولة متعاقدة على أ     
أحكام هذه االتفاقية، في الطيران فوق اقليمها أو عبره بدون توقف، أو التوقف فيه ألغراض غير تجارية بدون الحاجة للحصول على تـرخيص   

ومع ذلك تحتفظ كل دولة متعاقـدة، ألسـباب تتعلـق بـسالمة     . ران فوقها بالحق في أن تلزمها بالهبوط   مسبق، مع احتفاظ الدولة التي يتم الطي      
 أو مناطق غير مزودة بتسهيالت كافية للمالحـة        إليها الطائرات التي ترغب في الطيران فوق مناطق يتعذر الوصول           إلزامالطيران، بالحق في    

  . خاص لمثل هذه الرحالتإذنعلى الجوية، بأن تتبع الطرق المعينة أو أن تحصل 

 كانت الطائرات المذكورة مستخدمة في نقل ركاب أو بضائع أو بريد لقاء أجر أو بموجب عقد تأجير ماعـدا الخطـوط الجويـة الدوليـة                    وإذا
احتفاظ الدولة التي يتم فيهـا       ركاب أو بضائع أو بريد شريطة مراعاة أحكام المادة السابعة، مع             إنزالالمنتظمة، فيكون لها أيضا امتياز أخذ أو        

  . بالحق في فرض ما قد تراه مالئما من أنظمة أو شروط أو قيوداإلنزالاألخذ أو 



رشادية بشأن سياسة ومواد ا   
 2-1  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة السادسة
  الخطوط الجوية المنتظمة

بقـا   خاص أو أي ترخيص آخر من تلـك الدولـة وط  بإذن إال دولة متعاقدة أو في داخله، إقليمال يجوز تشغيل أي خط جوي دولي منتظم فوق         
  .الترخيص  أواإلذنلشروط ذلك 

  المادة السابعة
  النقل الداخلي

يكون لكل دولة متعاقدة الحق في أن ترفض السماح لطائرات الدول المتعاقدة األخرى بأن تأخذ في اقليمها أي ركاب أو بريد أو بضائع لنقلهـم                        
دولة متعاقدة بأال تعقد أي ترتيبات تمنح بالتحديد مثل هذا االمتيـاز،            وتتعهد كل   . لقاء أجر أو بموجب عقد تأجير الى نقطة أخرى داخل اقليمها          

على أساس مطلق، لدولة أخرى أو لمؤسسة نقل جوي تابعة لدولة أخرى، أو أن تحصل لنفسها على مثـل هـذا االمتيـاز المطلـق مـن أي                            
  .أخرى دولة

...  

  المادة السادسة والتسعون
  :اآلتية المعاني المذكورة أمامها ألغراض هذه االتفاقية، يقصد بالعبارات 

  .يقصد به أي خط جوي منتظم تستخدم فيه طائرات للنقل العام للركاب أو البريد أو البضائع" خط جوي"  )أ

...  

  اتفاق عبور الخطوط الجوية الدولية)   ب(

 اتفاق عبور الخطـوط الجويـة   ، ضمن جملة أمور،)١٩٤٤شيكاغو  (تتضمن الوثيقة الختامية لمؤتمر الطيران المدني الدولي          ٢-١
ويرد أدناه الـنص الكامـل    الدولية الذي يتم بمقتضاه تبادل الحقوق غير التجارية للخطوط الجوية المنتظمة على أساس متعدد األطراف         

  ٢٠٠٧  أول مايو دولة في ١٢٣ وقد بلغ عدد الدول المتعاقدة التي انضمت اليه .لالتفاق

  :هذا االتفاق لعبور الخطوط الجوية الدولية، باعتبارها أعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي، عما يلي تعلن الدول التي توقع وتقبل 

  المادة األولى

  القسم األول

  : الجويتين التاليتين فيما يتعلق بالخطوط الجوية الدولية المنتظمةالحريتينتمنح كل دولة متعاقدة للدول المتعاقدة األخرى 
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  .ر اقليمها بدون هبوطحرية الطيران عب )١
  . حرية الهبوط فوق اقليمها ألغراض غير تجارية )٢

وفي مناطق األعمـال  . ال تسري المزايا التي يتضمنها هذا القسم على المطارات المستخدمة ألغراض عسكرية دون أي خط جوي دولي منتظم               
ي زمن الحرب يكون استعمال الحريتين المذكورتين مقيدا بموافقـة  العدائية أو المناطق المحتلة عسكريا، وفي الطرق المؤدية الى هذه المناطق ف    

  .السلطات العسكرية المختصة

  القسم الثاني 

تستعمل الحريتان سالفتا الذكر طبقا ألحكام االتفاق المؤقت للطيران المدني الدولي وطبقا ألحكام اتفاقية الطيران المدني الـدولي بعـد أن يبـدأ             
  . ٧/١٢/١٩٤٤تفاقية الموقعين في شيكاغو في نفاذها، وهما االتفاق واال

  القسم الثالث

يحق للدولة المتعاقدة التي تمنح شركات الطيران في أي دولة متعاقدة أخرى حرية التوقف ألغراض غير تجارية أن تطلب من تلك الـشركات                       
  . تقديم خدمات تجارية معقولة في المطارات التي تتوقف فيها

ات على أي تمييز بين شركات الطيران التي تشغل عملياتها على نفس الطريق الجوي، ويجب أن تراعـي الطلبـات        يجب أال تنطوي هذه الطلب    
  .سعة الطائرات، ويجب أن تمارس بطريقة ال تخل بالعمليات العادية للخطوط الجوية الدولية المعنية وال بحقوق والتزامات أي دولة متعاقدة

  القسم الرابع
  دة رهنا بأحكام هذا االتفاق يجوز لكل دولة متعاق

أن تحدد الطريق الجوي الذي يجب أن يتبعه أي خط جوي دولي في داخل اقليمها وكذلك المطارات التي يمكن أن يـستخدمها                        )١
  .الخط ذلك

أن تفرض رسوما عادلة ومعقولة أو تسمح بفرضها على أي من تلك الخطوط نظير استخدام تلك المطـارات وغيرهـا مـن                        )٢
ويجب أال تتجاوز هذه الرسوم ما تدفعه طائراتها الوطنية المشغلة في خطوط دولية مماثلة لقـاء اسـتخدام تلـك                    . يزاتالتجه

المطارات والتجهيزات، بشرط انه بناء على طلب أي دولة متعاقدة ذات مصلحة يجب أن يعيد مجلس منظمة الطيران المـدني          
عاله النظر في الرسوم المفروضة الستعمال المطارات أو التجهيزات األخرى،          الدولي الذي أنشئ بمقتضى االتفاقية المذكورة أ      

  .الرسوم ويقدم المجلس الى الدولة المعنية الواحدة أو األكثر تقريرا وتوصيات بشأن هذه

  القسم الخامس
 لدولة أخرى في أي حالة ال تطمـئن   تحتفظ كل دولة متعاقدة بحقها في تعليق أو الغاء أي شهادة أو أي ترخيص ممنوح لشركة نقل جوي تابعة                  

 تلك الشركة فـي  إخفاقفيها الى أن جزءا ملموسا من ملكية تلك الشركة ومراقبتها الفعالة في يد مواطنين من تلك الدولة المتعاقدة، أو في حالة                     
  .االتفاق  هذا في أداء ما عليها من التزامات بمقتضىإخفاقهااالمتثال لقوانين الدولة التي تعمل في اقليمها، أو 
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  المادة الثانية

  القسم األول
 أو مشقة أن تطلب الى المجلس بحث إجحافايجوز للدولة المتعاقدة التي تعتبر أن تصرف أي دولة متعاقدة أخرى بمقتضى هذا االتفاق يسبب لها        

 فشلت المشاورات فـي حـل هـذه         وإذا. ويجب أن يتحرى المجلس عن الموقف بناء على ذلك، وأن يدعو الدول المعنية الى التشاور              . الموقف
 رأى المجلس أن الدولة المتعاقدة المعنية لم تقم         وإذا. الصعوبة جاز للمجلس أن يصدر استنتاجاته وتوصياته المالئمة الى الدول المتعاقدة المعنية           

عمومية للمنظمة بتعليق حـق تلـك الدولـة        بعد ذلك بدون سبب معقول باتخاذ التدابير المناسبة لتصحيح الموقف، جاز له أن يوصي الجمعية ال               
ويجوز للجمعية العمومية بغالبيـة الثلثـين أن       . المتعاقدة في التمتع بالحقوق والمزايا المنصوص عليها في هذا االتفاق الى أن تتخذ تلك التدابير              

الى أن يرى المجلس أن تلك الدولـة قـد اتخـذت    تعلق حق تلك الدولة المتعاقدة في التمتع بالعضوية على هذا النحو ألي مدة تراها مالئمة أو                
  . التصحيحيةاإلجراءات

  القسم الثاني
أي خالف ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذا االتفاق أو تطبيقه وال تتسنى تسويته بالتفاوض، يجب أن تطبق عليه أحكام الفصل    

  .رة فيها للتعامل مع أي خالف ينشأ حول تفسيرها أو تطبيقهاالثامن عشر من االتفاقية المذكورة بنفس الطريقة المقر

  المادة الثالثة
يظل هذا االتفاق ساريا طوال سريان االتفاقية المذكورة، بشرط أن يكون ألي دولة متعاقدة طرف في هذا االتفاق أن تنسحب منه بتقديم اشـعار         

ويجب على هذه الحكومة أن تخطر فورا جميع الدول المتعاقدة األخـرى بـذلك              مسبق مدته عام واحد الى حكومة الواليات المتحدة األمريكية،          
  .  وباالنسحاباإلشعار

  المادة الرابعة
رهنا بسريان االتفاقية المذكورة أعاله، تعتبر كل االشارات الواردة هنا الى نصوصها، غير االشارات الواردة في القسم الثاني من المادة الثانيـة    

، وتعتبر االشـارات الـى   ٧/١٢/١٩٤٤، اشارات الى االتفاق المؤقت بشأن الطيران المدني الدولي المحرر في شيكاغو في    وفي المادة الخامسة  
 الى منظمة الطيران المدني الدولي المؤقتة والجمعيـة العموميـة المؤقتـة           إشاراتمنظمة الطيران المدني الدولي والجمعية العمومية والمجلس        

  . اليوالمجلس المؤقت على التو

  المادة الخامسة
  . ألغراض هذا االتفاق بالتعريف الوارد في المادة الثانية من االتفاقية المذكورة أعاله " إقليم" تعرف كلمة 

  المادة السادسة
ا االتفاق على ، قد وقعوا على هذ١/١١/١٩٤٤ان المندوبين الموقعين أدناه الموفدين الى مؤتمر الطيران المدني الدولي، المعقود في شيكاغو في           

أساس أن تخطر كل من الحكومات التي تم التوقيع على هذا االتفاق بالنيابة عنها حكومة الواليات المتحدة األمريكية بأسرع ما يمكن بما اذا كان                  
  .التوقيع نيابة عنها يشكل قبولها لالتفاق والتزاما ترتبط به
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 تقبل هذا االتفاق بوصفه التزاما ترتبط به بمقتضى اشعار بقبولها تقدمه الى حكومة  يجوز لكل دولة عضو في منظمة الطيران المدني الدولي أن         
  . الواليات المتحدة، ويصبح ذلك القبول ساريا اعتبارا من تاريخ استالم هذه الحكومة لذلك االشعار

 لكل دولة أخرى تعلـن قبولهـا لـه لحكومـة     ويصبح بعد ذلك ملزما . يسري هذا االتفاق بوصفه اتفاقا بين دول متعاقدة فور قبول كل منها له            
وتطلع حكومة الواليات المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا االتفاق والدول . الواليات المتحدة اعتبارا من تاريخ تسلم هذه الحكومة اخطار القبول

  . التي أعلنت قبوله على تاريخ كل قبول وتاريخ السريان على كل دولة قبلته

  .م الموقعون أدناه المفوضون على النحو الواجب بتوقيع هذا االتفاق كل بالنيابة عن حكومته في التواريخ المبينة أمام كل توقيع، قااثباتا لذلك

وأعد نص له باللغات االنجليزية والفرنسية واالسـبانية        .  باللغة االنجليزية  ١٩٤٤ شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر من عام           حـرر في 
ويودع النصان في محفوظات حكومـة الواليات المتحدة األمريكية، وتسلم هـذه           . ة، ويفتح باب التوقيع عليه في واشنطن العاصمة       بنفس الحجي 

  .الحكومة صورا معتمدة رسميا من النصين الى حكومات جميع الدول الموقعة على هذا االتفاق والدول التي قبلته

ق على اتفاق العبور في عدة مناسبات، ومازالت تقوم بـذلك اسـتمرارا للـسياسة               حثت الجمعية العمومية الدول على التصدي       ٣-١
والمؤتمر العـالمي    ATConf/4)( ١٩٩٤ لعام    كما دعا المؤتمر العالمي الرابع للنقل الجوي       للجمعية العمومية،  ١٥-٣٦قرار  الواردة في   

 .لى هذه االتفاقية والى تنفيذهاجميع الدول الى االنضمام ا (ATConf/5) ٢٠٠٣الخامس للنقل الجوي لعام 

  قرار الجمعية العمومية

  )مقتطفات(، القسم األول )أ(المرفق : ١٥-٣٦القرار 

 ...  

  الجوية الدولية  الخدمات اتفاق عبور    وكان تشغيال سليما واقتصاديا،     ة النقل الجوي الدولي   خدماتأحد أهداف اتفاقية شيكاغو هو تشغيل       ولما كان   
  .تحقيق هذا الهدفاألطراف فيه المتعاقدة على الدول ل سه يفي هذا الخصوص

...  

  :العموميةفان الجمعية 

في بادر على وجه السرعة إلى النظر أن تعلى  الجوية الدولية الخدمات اتفاق عبور إلى الدول المتعاقدة التي لم تنضم بعد تحث  -٢
  .إليهاالنضمام 

...  

  يحثاالجوية الدولية وتنفيذه، وأنالخدمات  إلى اتفاق عبور الجميعيشجعا على انضمام من رئيس المجلس واألمين العام أن  تطلب  -١٠
  .االتفاقهذا  االنضمام إلى بمدى اعتزامها األمانة العامة  على إبالغالدول المتعاقدة
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  توصية المؤتمر الرابع للنقل الجوي
  ) مقتطفات(

  : المؤتمرإن

  : يقر بما يليإذ  -١

...  

  . مهما في تطوير الطيران المدني خالل الخمسين سنة الماضيةإسهاماخطوط الجوية الدولية قد قدم أن اتفاق عبور ال  ) م

 ...  

  :يوصي بما يلي   -٣

...  

  . بتشجيع، االنضمام العالمي الى اتفاق عبور الخطوط الجوية الدولية وتنفيذهاإليكاوأن تواصل الدول، وأن تقوم   )أ

...  

 متصلة باتفاق   إحداهماتوصيتين متعلقتين بالطيران فوق أراضي الدول األخرى،        ) ١٩٨٥(ل الجوي   اعتمد المؤتمر الثالث للنق     ٤-١
عبور الخطوط الجوية الدولية واألخرى بعدم فرض موانع على طيران الطائرات المدنية فوق أراضي الدول األخرى عنـد مغادرتهـا                     

 .إليها البلدان غير الساحلية ووصولها

  درة من المؤتمر الثالث للنقل الجويالصا) ٧(التوصية رقم 
بأن تضمن الدول المتعاقدة السماح بالطيران فوق أراضيها على أساس غير تمييزي بما يتفق مع االلتزامات التي ارتبطت بها بمقتضى          يوصـي  

  .انضمامها الى اتفاقية شيكاغو واتفاق عبور الخطوط الجوية الدولية

   الثالث للنقل الجويالصادرة من المؤتمر) ٨(التوصية رقم 
بأن يدرس المجلس التدابير المالئمة لحل المشكالت الخاصة المعروضة على انتباه المجلس بشأن العقبات التي تعرقل طيـران                  يوصـي    -١

  .أخرى الطائرات المدنية المتجهة الى البلدان غير الساحلية والوافدة منها فوق أراضي دول

دة عقبات ال ضرورة لها على طيران الطائرات المدنية فوق أراضيها في طريقها الى البلـدان غيـر            بأال تفرض الدول المتعاق   يوصـي    -٢
  .البلدان الساحلية وفي طريقها منها، وذلك مراعاة للصعوبات الخاصة التي تواجهها هذه

  



 
  االتفاقات والترتيبات التنظيمية—الجزء األول  1-7

  

  اتفاق النقل الجوي الدولي)   ج(

وقد بدأ سـريان  "  اتفاق النقل الجوي الدولي"أيضا ) ١٩٤٤شيكاغو، (تضمنت الوثيقة الختامية لمؤتمر الطيران المدني الدولي       ٥-١
 بالنسبة لتسع عشرة دولة، انسحبت ثمان منها في وقت الحـق             ١٩٤٥هذا االتفاق الذي يقضي بالتبادل متعدد األطراف للحقوق في عام           

النص باللغة االنجليزية ولم تعتمد لـه ترجمـة     ولقد صيغ   .  دولة ١١ بلغ عدد الدول األطراف في االتفاق        ٢٠٠٧ اعتبارا من أول مايو   و
   لإليكاوأما النسخ الفرنسية واألسبانية والروسية فقد ترجمت في األمانة العامة . رسمية

 اتفاق متعدد األطراف يهدف الى تبادل حقوق الحركـة  إعداد حاولت منظمة الطيران المدني الدولي المؤقتة   ١٩٤٧ و   ١٩٤٦وفي عامي   
وكان من شأن هذا االتفاق أن يكمل اتفـاق النقـل الجـوي    . أساليب تنظيم السعة، والتعريفات وأساليـب العمل المجحفة  الجوية، وتحديد   

 يتم تنظيم النقل الجوي الدولي أساسا من خالل اتفاقات ثنائية األطراف بين الدول        أن تلك الجهود لـم تنجح، ومنذ ذلك الوقت          إالالدولي،  
ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات عن التنظيم متعـدد          ( أحد أهداف المنظمة     حقوق التجارية ال يزال    في ال  تعدد األطراف  مع أن 

  .) دليل تنظيم النقل الجوي الدولي-Doc 9626األطراف في الباب الثالث من 

  :تقبله، تعلن عما يليان الـدول األعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي التي توقع اتفاق النقل الجوي الدولي هذا و

  المـادة األولى

  القسم األول
  :تمنح كل دولة متعاقدة الدول المتعاقدة األخرى الحريات الجوية التالية للخطوط الجوية الدولية المنتظمة

  .حرية الطيران عبر اقليمها بدون هبوط  )١

  .حرية الهبوط ألغراض غير تجارية  )٢

  .الطائرة راضي دولة جنسيةنزال ركاب وبريد وبضائع من أإحرية   )٣

  .حرية حمل ركاب وبريد وبضائع الى أراضي دولة جنسية الطائرة  )٤

 ركاب وبريد وبـضائع مـن أراضـي دولـة           وإنزالحرية حمل ركاب وبريد وبضائع الى أراضي أي دولة متعاقدة أخرى،              )٥
  .أخرى متعاقدة

 بالخطوط العابرة في طريق جوي يشكل إالا الجزء، فان تعهد كل دولة ال يتعلق       من هذ ) ٥(و  ) ٤(و  ) ٣(بالنسبة للحريات المحددة في الفقرات      
  . دولة جنسية الطائرةإقليمخط سير مباشرا بدرجة معقولة ويبدأ وينتهي في 

أمـا فـي   . م في حالة الخط الجوي الدولي المنتظ    إالال تنطبق الحريات المذكورة في هذا القسم على المطارات المستخدمة لألغراض العسكرية             
  . مناطق األعمال العدائية أو المناطق المحتلة عسكريا وفي زمن الحرب فان ممارسة هذه الحريات تخضع لموافقة السلطات العسكرية المختصة
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  القسم الثاني 
 الطيران المدني الدولي بعد بدء تمارس الحريات المذكورة أعاله وفقا ألحكام االتفاق المؤقت بشأن الطيران المدني الدولي، ثم وفقا ألحكام اتفاقية  

   ٧/١٢/١٩٤٤سريانها، المحررين في شيكاغو في 

  القسم الثالث 
يحق للدولة المتعاقدة التي تمنح شركات الطيران التابعة لدولة متعاقدة أخرى حرية التوقف ألغراض غير تجارية أن تطلب من تلك الـشركات                      

  توقف فيها تقديم خدمات تجارية معقولة في المطارات التي ت

ويجب أال ينطوي هذا الطلب على أي تمييز بين شركات الطيران التي تعمل على نفس الطريق الجوي، ويجب أن تراعى فيه سـعة الطـائرة،            
  ويجب أن يمارس بطريقة ال تضر بالعمليات العادية للخطوط الجوية الدولية المعنية وال بحقوق والتزامات أي دولة متعاقدة 

  القسم الرابع
يحق لكل دولة متعاقدة أن ترفض السماح لطائرات الدول المتعاقدة األخرى بأخذ ركاب أو بريد أو بضائع من داخل اقليمها لقاء مكافأة أو أجـر              

وتتعهد كل دولة متعاقدة بعدم عقد أي ترتيبات لمنح هذه الحرية ألي دولة أخرى دون غيرهـا أو لـشركة                    . الى مطار آخر في داخل أراضيها     
   أجنبية دون غيرها، كما تتعهد بأال تحصل لنفسها وحدها على هذه الحرية من أي دولة أخرى طيران

  القسم الخامس
  :رهنا بأحكام هذا االتفاق يجوز لكل دولة متعاقدة 

  .أن تعين الطريق الذي يسلكه فوق اقليمها أي خط جوي دولي وأن تعين المطارات التي قد يستخدمها أي خط من هذا القبيل  )١

أن تفرض رسوما عادلة ومعقولة أو تسمح بفرضها على أي خط من هذا القبيل نظير استخدام هذه المطـارات والتجهيـزات                       )٢
ويجب أال تتجاوز هذه الرسوم ما تدفعه طائراتها الوطنية المشغلة في خطوط دولية مماثلـة نظيـر اسـتخدام تلـك             . األخرى

ب أي دولة متعاقدة ذات مصلحة يجب أن يعيد مجلس منظمة الطيران المـدني    المطارات والتجهيزات، بشرط أنه بناء على طل      
الدولي الذي أنشئ بمقتضى االتفاقية المذكورة أعاله النظر في الرسوم المفروضة الستعمال المطارات والتجهيزات األخـرى،                

  .مالرسو ويقدم المجلس تقريرا الى الدولة المعنية الواحدة أو األكثر وتوصيات بشأن هذه

  القسم السادس
 أي شهادة أو أي ترخيص ممنوح لشركة نقل جوي تابعة لدولة أخرى في أي حالة ال تطمـئن             إلغاءتحتفظ كل دولة متعاقدة بحقها في تعليق أو         

امتثال تلك الـشركة   عدمفيها الى أن جزءا ملموسا من ملكية تلك الشركة ومراقبتها الفعالة في يد مواطنين من تلك الدولة المتعاقدة، أو في حالة      
  االتفاق   أداء ما عليها من التزامات بمقتضى هذاعدملقوانين الدولة التي تعمل في اقليمها، أو 



 
  االتفاقات والترتيبات التنظيمية—الجزء األول  1-9

  

  المادة الثانية

  القسم األول
. من هذا القبيل تقبل الدول المتعاقدة أن يلغي هذا االتفاق كل التزام وتفاهم فيما بينها يتعارض مع شروطه، وتتعهد بعدم عقد أي التزام أو تفاهم                       

 وإذا.  من هذه االلتزامات   إلعفائهاويجب على أي دولة متعاقدة تعهدت بأي التزامات متعارضة مع هذا االتفاق أن تتخذ فورا الخطوات الالزمة                  
ارى جهودها تعهدت أي شركة طيران تابعة ألي دولة متعاقدة بأي من التزام يتعارض مع االتفاق، وجب على دولة جنسية الشركة أن تبذل قص                 

   القانونية بعد سريان هذا االتفاق اإلجراءات بأسرع ما تسمح به إنهائه ذلك االلتزام على الفور، وأن تعمل على إنهاءللتوصل الى 

  القسم الثاني
ويجـب أن   . ا االتفـاق  رهنا بأحكام القسم السابق، يجوز للدولة المتعاقدة أن تتخذ من الترتيبات المتعلقة بالخطوط الجوية ما ال يتعارض مع هذ                  

   بأسرع ما يمكن بإشهارهاتسجل هذه الترتيبات على الفور لدى المجلس، ويقوم المجلس 

  المادة الثالثة
 وتشغيل خطوطها العابرة لدول أخرى أن تقيم االعتبار الواجب لصالح الدول المتعاقدة األخرى بحيث ال يحدث    إنشاءتتعهد كل دولة متعاقدة عند      

  .  وال تعيق تطوير خطوط تلك الدول العابرة لدول أخرىاإلقليميةفي خطوطها تداخل بال داع 

  المادة الرابعة

  القسم األول
 إذامن القسم األول من المادة األولـى  ) ٥(يجوز لكل دولة متعاقدة أن تقرر أال تتلقى الحقوق وأال تمنح االمتيازات المنصوص عليها في الفقرة                

لك عند توقيعه أو االنضمام اليه، ويجوز لها في أي وقت بعد قبول الحقوق وااللتزامات أن تنسحب من تلك الحقوق       ألحقت بهذا االتفاق تحفظا بذ    
ويجوز لهذه الدولة المتعاقدة أن تأخذ تلـك الحقـوق وااللتزامـات أو أن    .  مسبق مدته ستة أشهر تقدمه الى المجلس    إشعاروااللتزامات بموجب   

وال يوجد التزام على أي دولة متعاقـدة بمـنح أي حقـوق          .  مسبق مدته ستة أشهر تقدمه الى المجلس       إشعارب  تستأنفها، حسب الحالـة، بموج   
  .بمقتضى الفقرة المذكورة ألي دولة متعاقدة لم ترتبط بأحكام الفقرة نفسها

  القسم الثاني
 أو مشقة أن تطلب الـى       إجحافادولة متعاقدة أخرى تسبب      المتخذة بمقتضى هذا االتفاق في أي        اإلجراءاتيجوز للدولة المتعاقدة التي تعتبر أن       

 فشلت المشاورات فـي   وإذا. ويجب على المجلس بناء على ذلك أن يتحرى الموضوع ويدعو الدول المعنية الى التشاور             . المجلس بحث الموقف  
 رأى المجلس بعـد ذلـك أن دولـة    وإذا.  المعنيةحل تلك الصعوبة، جاز للمجلس أن يقدم االستنتاجات والتوصيات المالئمة الى الدول المتعاقدة        

 التصحيحية المناسبة دون سبب معقول، جاز للمجلس أن يوصي الجمعية العمومية للمنظمة المـذكورة أعـاله              اإلجراءاتمتعاقدة معنية لم تتخذ     
وللجمعية العمومية بغالبيـة  . اإلجراءاتخاذ تلك   بتعليق تمتع تلك الدولة المتعاقدة بالحقوق والمزايا المنصوص عليها في هذا االتفاق الى حين ات              

  . التصحيحيةاإلجراءاتالثلثين أن تعلق عضوية الدولة المتعاقدة للفترة التي تعتبرها مالئمة أو الى أن يقرر المجلس أن تلك الدولة قد اتخذت 
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  القسم الثالث
 تطبيقه وال تتسنى تسويته بالتفاوض، تطبق عليه أحكام الفصل الثـامن  أي خالف ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذا االتفاق أو       

  .عشر من االتفاقية المذكورة أعاله بنفس الطريقة المقررة فيها للتعامل مع أي خالف ينشأ حول تفسيرها أو تطبيقها

  المادة الخامسة
 ألي دولة متعاقدة طرف في هذا االتفاق أن تنسحب منه بتقـديم         يظل هذا االتفاق ساريا طوال سريان االتفاقية المذكورة أعاله، بشرط أن يكون           

 مسبق مدته عام واحد الى حكومة الواليات المتحدة األمريكية، ويجب على هذه الحكومة أن تخطر فورا جميع الدول المتعاقـدة األخـرى      إشعار
  . وباالنسحاباإلشعاربذلك 

  المادة السادسة
 تعتبر كل االشارات الواردة هنا الى نصوصها، غير االشارات الواردة في القسم الثالث من المـادة الرابعـة   رهنا بسريان االتفاقية سالفة الذكر،  

، وتعتبر االشـارات الـى     ٧/١٢/١٩٤٤ الى االتفاق المؤقت بشأن الطيران المدني الدولي المحرر في شيكاغو في             إشاراتوفي المادة السابعة،    
 الى منظمة الطيران المدني الدولي المؤقتة والجمعية العموميـة المؤقتـة            إشاراتية العمومية والمجلس،    منظمة الطيران المدني الدولي والجمع    

  .التوالي والمجلس المؤقت على

  المادة السابعة
  .ألغراض هذا االتفاق بالتعريف الوارد في المادة الثانية من االتفاقية المذكورة أعاله " إقليم" تعرف كلمة 

  المادة الثامنة

  توقيع على االتفاق واالنضمام اليه ال
، قد وقعوا على هذا االتفاق على       ١/١١/١٩٤٤ المندوبين الموقعين أدناه الموفدين الى مؤتمر الطيران المدني الدولي المعقود في شيكاغو في               إن

تحدة األمريكية بأسرع ما يمكن بما اذا كان  أساس أن تخطر كل من الحكومات التي تم التوقيع على هذا االتفاق بالنيابة عنها حكومة الواليات الم                
  .التوقيع نيابة عنها يشكل قبولها لالتفاق والتزاما ترتبط به

 بقبولها تقدمه الى حكومة إشعاريجوز لكل دولة عضو في منظمة الطيران المدني الدولي أن تقبل هذا االتفاق بوصفه التزاما ترتبط به بمقتضى           
   اإلشعارالقبول ساريا اعتبارا من تاريخ استالم هذه الحكومة لذلك الواليات المتحدة، ويصبح ذلك 

ويصبح بعد ذلك ملزما لكل دولة أخرى تعلن قبولها لحكومة الواليـات  . يسري هذا االتفاق بوصفه اتفاقا بين دول متعاقدة فور قبول كل منها له          
ومة الواليات المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا االتفاق والـدول التـي   وتطلع حك.  القبولإخطارالمتحدة اعتبارا من تاريخ تسلم هذه الحكومة   

  .أعلنت قبوله على تاريخ كل قبول وتاريخ السريان على كل دولة قبلته



 
  االتفاقات والترتيبات التنظيمية—الجزء األول  1-11

  

  تعريف الخط الجوي الدولي المنتظم)   د(

فسير أو تطبيق المادتين الخامسة  الدول في تإلرشاد" الخط الجوي الدولي المنتظم" اعتمد المجلس تعريفا لعبارة      ١٩٥٢في عام     ٦-١
والسادسة من االتفاقية  وتضمن التعريف أيضا بعض المالحظات بشأن تطبيق التعريف، وتحليال للحقوق الممنوحـة بمقتـضى المـادة                    

هذا التعريـف    تنقيح إمكانيةأن ينظر المجلس في ) ١٩٧٧(واقترحت التوصية الثالثة للمؤتمر الخاص للنقل الجوي  الخامسة من االتفاقية  
ولقد بحث فريق خبراء تنظيم خطوط النقل الجوي تلك المسألة وخلص الى أن التعريف ال يحتاج الى تنقيح  ومع ذلك وبغرض التوكيـد              

وقبل مؤتمر النقل الجوي الثاني استنتاجات فريـق        . على مرونة التعريف، اقترح فريق الخبراء تعديل المالحظات بشأن تطبيق التعريف          
  .ويرد أدناه كل من التعريف والمالحظات المنقحة وتحليل الحقوق. ، وأيد المجلس فيما بعد توصية المؤتمر في هذا الشأنالخبراء

بتطور صناعة الخطوط الجوية واتباع سياسات جوية ليبرالية في بعض الدول واألقاليم، أصبح التمييز بين الخطوط الجويـة المنتظمـة                  
  وفي حالة العمليات الجوية المشغلة بين الدول في داخل االتحـاد األوروبـي، أزالــت            اإلبهاممتزايد  والخطوط الجوية غير المنتظمة     

بالـسماح  (، التمييز التنظيمي بين نوعي الخطـوط        ١٩٩٢من تدابير فك القيود عن النقل الجوي، التي اعتمدت في عام            " الصفقة الثالثة "
 ) وبيع منتجاتها مباشرة الى الجمهورلشركات النقل غير المنتظم بتشغيل خطوط منتظمة 

  تعريف الخط الجوي الدولي المنتظم
  : الخط الجوي الدولي المنتظم هو سلسلة من رحالت الطيران تتميز بجميع المميزات التالية إن

  .تمر بالفضاء الجوي فوق أراضي أكثر من دولة  )أ 
  .لى أن تكون كل رحلة مفتوحة الستعمال الجمهورتؤديها الطائرات لنقل الركاب أو البريد أو البضائع لقاء أجر، ع  )ب 

  يجري تشغيلها، بهدف خدمة الحركة الجوية بين نفس النقطتين أو النقاط،   )ج 

  .إما وفقا لجدول زمني معلن عنه )١

  .وإما برحالت منتظمة أو متكررة لدرجة تشكل سلسلة منتظمة بصورة ملحوظة )٢

  مالحظات بشأن تطبيق التعريف

  خلفية عامة
  :التعريف بطبيعة الحال الخط الذييتضمن هذا  -١

  .يشكل جزءا من شبكة دولية للخطوط، تشغل الرحالت وفقا لجدول زمني معلن  )أ
  .ويتمتع عليه الراكب الطالب بفرصة معقولة لتهيئة الحجز  )ب
  ويشغل عادة بغض النظر عن أي تقلبات قصيرة األجل في الحمولة   )ج
رة الشحن الجوي المالئمة تسهيالت التوقف والتوصيل بطائرات أخرى، رهنا باالتفاقـات         ويقدم للمنتفع صاحب التذكرة أو فاتو       )د

   وجدت إنالدولية ذات الصلة 
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 أدناه، يجـوز للـدول أن       ٦ونظرا للخصائص التشغيلية التي عبر عنها هذا التعريف، ورهنا باالعتبارات الواردة في المالحظة رقم                -٢
  :  كان مشغال مثال على النحو التاليإذا تصنف حسب تقديرها الخط على أنه منتظم

  .وفقا لعقد استئجار معقود مع مؤجر أو أكثر بقصد استخدام سعة الطائرة بكاملها  )أ
  .بتكرار وانتظام  )ب

  تكامل عناصر التعريف
ه من أي سلسلة مـن      أعال) أو ج ) أو ب )  نقص أحد العناصر المذكورة في أ      فإذا.  العناصر الرئيسية لهذا التعريف تنطبق بالتكامل      إن -٣

  .أدناه ٦  بأحكام المالحظة رقماإلخاللدولي منتظم، وذلك بدون   خط جويأنهاالرحالت الجوية لما أمكن تصنيفها على 

  من الرحالت الجوية" سلسلة " معنى 
مفردها أن تشكل فـي  وال يمكن لرحلة ب. يجب في المقام األول أن يتكون الخط الجوي الدولي المنتظم من سلسلة من الرحالت الجوية         -٤

وال يعرب التعريف عن العـدد األدنـى الـضروري مـن            . حد ذاتها خطا جويا دوليا منتظما حتى وان كانت جزءا من الخط الدولي المنتظم             
ـ     إذاوللبت فيما   . بهذا المعنى " سلسلة  " الرحالت لتشكيل    ة أو  كانت أي سلسلة من رحالت الطيران تشكل خطا جويا دوليا منتظما، فـان الرحل

تصنف كذلك، أما الرحلة أو الرحالت التـي ال تفـي بتلـك الـشروط فتـستبعد مـن                   " التعريف  " الرحالت التي تفي بالشروط المحددة في       
  .التصنيف هذا

 المرتبطة بهذا الخط بالذات والمفتوحة للجمهـور        اإلضافيةعندما يتقرر وجود خط دولي منتظم حسب التعريف، فان جميع الرحالت             -٥
 غيـر   أنهاالتي يشغلها المستثمرون التجاريون فتصنف حسب التعريف على          " اإليراديةغير  " أما الرحالت   . ا من ذلك الخط نفسه    تصبح جزء 

  .منتظمة حتى وان كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بخط جوي دولي منتظم

 أكثـر مـن    بإمكـان لمستثمر واحد، ألن    لم يذكر التعريف أن تكون جميع رحالت السلسلة التي تشكل خطا جويا دوليا منتظما تابعة                 -٦
من التعريف ذكرت أن الخط الجوي الدولي المنتظم هو سلسلة من الـرحالت          ) لكن الفقرة الفرعية ج   . مستثمر أن يشارك في تشغيل هذا الخط      

ي تشغيلها بوصـفها سلـسلة    والتي ال يجريبعضهابطريقة معينة بحيث ال يمكن تصنيف الرحالت التي ال عالقة لها " يجري تشغيلها " الجوية  
  . منتظم على أنها خط جوي دولي

  " للنقل " مفهوم خط 
لتشكل خطا جويا دوليـا     " لنقل الركاب أو البريد أو البضائع     "نص التعريف على أن سلسلة الرحالت الجوية يجب أن تؤديها طائرات             -٧

 أو رش المبيدات، ال يمكن اعتبارها خطا جويا دوليا منتظمـا  وعليه، فان سلسلة الرحالت التي تشغل ألغراض أخرى، كالتدريب مثال  . منتظما
  حتى وان استوفت عناصر التعريف األخرى 

  "مفتوحة الستعمال الجمهور" على أن تكون كل رحلة
مفتوحة السـتعمال  " كل رحلة " لكي تشكل سلسلة الرحالت الجوية خطا جويا دوليا منتظما وفقا للتعريف، يجب تشغيلها بحيث تكون               -٨

 يمكـن  إذ لم تكن مفتوحة للجمهور، أحداها غير منتظمة لمجرد أن أنهاوهذا ال يعني أن جميع رحالت السلسلة تصنف على          . أعضاء الجمهور 
ويمكــن اعتبـار   ). ٢انظر المالحظة رقم ( خط منتظم أنهااستبعاد هذه الرحلة من االعتبار فتشكل بقية الرحالت سلسلة يمكن تصنيفها على        

ا للجمهور، على الرغم من بعض القيود التـي تتصل مثال بتوقيت الحجز، والحد األدنى للبقاء في المقصد أو االلتزام بالتعامل مع                     الخط مفتوح 
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 كانت القيـود جوهريـة      إذاوالدولة المتعاقدة هي التي تقيم الخط الجوي الذي يتسم بهذه الخصائص وتحدد نطاق تلك القيود وتقرر ما                  . وسيط
  ).أعاله "خلفية عامة"انظر المالحظة ( معها اعتبار الخط غير منتظم لدرجة ينبغي

 رفض مستثمر الخط الجوي نقل فئات خاصة ومحدودة من الحركة الجوية ال يمنع في حد ذاته من اعتبار الخط مفتوحا السـتخدام         إن -٩
لحكومات على فئات الحركة الجوية المسموح بنقلهـا  والقيود التي تفرضها ا . أعضاء الجمهور بالمعنى المستهدف في هذا العنصر من التعريف        

  .على الخطوط الجوية الدولية ال تمنع هي أيضا في حد ذاتها من اعتبار تلك الخطوط منتظمة

  المادة الخامسة من اتفاقية شيكاغو تحليل الحقوق المخولة بمقتضى

  ضامنو الحق في الفقرة األولى
  " كل دولة متعاقدة "  -١

  .كل دولة متعاقدة هنا نيابة عن اقليمها بكامله حسب التعريف الوارد في المادة الثانيةتتصرف : التحليل

  المتمتعون بالحق في الفقرة األولى
  "جميع طائرات الدول المتعاقدة األخرى غير المستخدمة في خطوط جوية دولية منتظمة"  -٢

  :التحليل 
  تستبعد المادة الثالثة طائرات الدولة من هذه الفئة   )أ 
على الطائرات المسجلة في دولة متعاقدة أخرى وتتمتع بجنـسية هـذه الدولـة    "طائرات الدول المتعاقدة األخرى     " دل التعبير   ي  )ب 

مثـل مـسؤولية   (وتظل الدول مسؤولة بمقتضى االتفاقية عن الطائرات المسجلة في اقليمها  . األخرى وفقا للمادة السابعة عشرة    
ن جنسية مالك الطائرة أو مستثمرها  وفي حالة الطائرات المشغلة في النقـل الجـوي   بغض النظر ع) ١٢ فرض احترام المادة  

التجاري، تظل بعض السلطات التقييدية، بموجب الفقرة األخيرة من المادة الخامسة في يد الدولة التي تم منها النقل أو تم فيهـا                 
  .جنسية مالك الطائرة أو مستثمرها بوضع شروط على بإرادتهاالنقل، ويمكن أن تطبق الدولة هذه السلطات 

وهذا يعني أن من حق الطائرة المستخدمة أحيانا فـي          "  غير المستخدمة في وقت ممارسة الحق     " "غير المستخدمة "تعني عبارة     )ج 
خطوط منتظمة أن تطالب بأي من الحقوق المنصوص عليها في المادة الخامسة مادامت الطائرة غير مستخدمة فـي خطـوط                    

  .منتظمة
التي اعتمدها المجلس ووردت في التقرير يبين الظروف التي يعتبر المجلس           " الخط الجوي الدولي المنتظم     " عريف عبارة   ان ت   )د 

  .ويحق لها بالتالي التمتع بالحق المذكور في هذا الموضع" غير مستخدمة في خطوط جوية دولية منتظمة " فيها ان الطائرة 

  جوهر الحق
  ... "قليمها أو عبوره بدون توقف أو التوقف فيه ألغراض غير تجارية في الطيران فوق ا…الحق "  -٣
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  :التحليـل
  : يتضمن هذا الحق ثالثة فئات من الرحالت الجوية  )أ 

  . الدولة وعبوره بدون توقفإقليمالدخول الى   )١
  . الدولة وعبوره مع التوقف ألغراض غير تجاريةإقليمالدخول الى   )٢
  .لتوقف الختامي هناك ألغراض غير تجارية الدولة واإقليمالدخول الى   )٣

 ركاب أو بضائع بدون أجر أو وإنزالينبغي أن تفهم على أنها تتضمن التوقف وأخذ " التوقف ألغراض غير تجارية " ان عبارة    )ب 
ألي هبـوط   "كما عرفت في المادة السادسة والتسعين من االتفاقية فهـي   " التوقف ألغراض غير تجارية     " أما عبارة   . تعويض

دون التمييز بين نقل الركاب والبضائع والبريد لقاء أجر ونقلهم بـدون  "  ركاب أو بضائع أو بريد   وإنزالغرض آخر غير أخذ     
الـواردة فـي   " الطيران فـوق   "ومن الدليل الذي تنطوي عليه المادة في حد ذاتها، يبدو أن النية اتجهت الى جعل عبارة     . أجر

 الركاب أو البضائع بدون أجر، وذلك ألن االستثناء الوحيد من عمومية أحكام المادة األولى هو           نزالوإالفقرة األولى شاملة ألخذ     
  .تعويض  الركاب أو البضائع أو البريد لقاء أجر أووإنزالالوارد في الفقرة الثانية بشأن أخذ 

لبريد أو البضائع بصفة مؤقتة في حالـة        ال ينبغي اعتبار التوقف ألغراض غير تجارية توقفا للحركة بسبب انزال الركاب أو ا               )ج 
  . العبور مادام التوقف تم ألسباب الضرورة الفنية أو لتسهيل الرحلة

  الترخيص
  ... "بدون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق"...   -٤

  :التحليل
أعاله بـدون التمـاس     ) أ-٣هذا النص يعني أن من حق الطائرات عموما ان تشغل في رحالت من الفئة المذكورة في الفقـرة                    )أ

وبالفعل ال يتطلب األمر عادة التماس    . الترخيص ألن الترخيص قد يمنح أو يرفض حسب رغبة الدولة التي يجب الطيران فوقها             
 مـسبق   إشـعار ومع ذلك يمكن اشـتراط      . حتى وان كانت هذه الوثيقة تصدر تلقائيا فور التماسها        " ترخيص  " أي وثيقة اسمها    

  . الصحية واألغراض  األخرى المشابهةواإلجراءاتلك تسهيال لمراقبة الحركة الجوية، بالوصول المعتزم، وذ
.  مفاوضات مسبقة بشأن الطرق الجوية أو مطارات الهبوط يتعارض مع نص هـذه الفقـرة  بإجراءان الشرط العام الذي يقضي       )ب

). المادة الثامنة والستون (ات يتعلق بالخطوط المنتظمة     فالحق العام الوحيد الذي تمنحه االتفاقية في تحديد الطرق الجوية والمطار          
ولذلك فان غياب أي تحفظ عام بمقتضى المادة الخامسة ووجود التحفظ الخاص المتعلق بالطيران فوق المنـاطق التـي يتعـذر                

  .مغزاه  أو المناطق غير المزودة بتسهيالت كافية للمالحة الجوية أمر لهإليهاالوصول 

  ق الطيران والعبور والتوقف ألغراض غير تجاريةالشرط المرتبط بح
  ... " بشرط مراعاة أحكام هذه االتفاقية"...   -٥

  :التحليل
. ان هذا الشرط معناه أن الطائرات المعنية بهذه الحقوق يجب أن تحترم أحكام اتفاقية شيكاغو عندما تعتزم ممارسة هذه الحقوق                     )أ

ي األوقات األخرى، أو عدم احترامها من جانب طائرات أخـرى تنتمـي الـى نفـس       أما عدم احترامها بعض أحكام االتفاقية ف      
  .الجنسية، أو من جانب حكومات تلك الطائرات، فهو ال يجعل هذا الشرط ساريا
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  :يبدو أن األجزاء الهامة ذات الصلة من اتفاقية شيكاغو هي   )ب

   استخدام الطيران المدنيإساءةالمادة الرابعة ـ   —
  ثامنة ـ الطائرات بدون طيارالمادة ال  —
  المادة العاشرة ـ الهبوط في المطارات الجمركية  —
  )الفقرة األخيرة تشير الى امتثال الطائرات لهذه القواعد(المادة الحادية عشرة ـ تطبيق القواعد الجوية   —
  المادة الثانية عشرة ـ قواعد الجو   —
  المادة الثالثة عشرة ـ قواعد التصاريح والدخول  —
  المادة السادسة عشرة ـ تفتيش الطائرات  —
  المادة الثامنة عشرة ـ ازدواجية التسجيل  —
   العالماتإبرازالمادة العشرون ـ   —
  الفصل الخامس بصفة عامة ـ الشروط التي يتعين الوفاء بها فيما يتعلق بالطائرات  —
  .ل الموصى بها دولياالفصل السادس بصفة عامة ـ القواعد القياسية الدولية وأساليب العم  —

  "…بالهبوط  مع احتفاظ الدولة التي يتم الطيران فوقها بالحق في أن تلزمها"...   -٦

 هذا الشرط يعطي لكل دولة متعاقدة الحق المحدد في مطالبة طائرة الرحلة غير المنتظمة التي تطير عبر أي جـزء مـن   –التحليـل  
 الحـق   إلغاء احتياطي على أساس أنه لن يمارس بطريقة عامة تجعله يصل الى حد              وهذا الحق غير مشروط، ولكنه    . اقليمها بالهبوط 

  . أي دولة متعاقدةإقليمالممنوح لطائرات الرحالت غير المنتظمة التابعة للدول المتعاقدة األخرى في الطيران دون توقف عبر 
 في الزام الطائرات التي ترغب في الطيران فوق منـاطق  ومع ذلك تحتفظ كل دولة متعاقدة، ألسباب تتعلق بسالمة الطيران، بالحق        "   -٧

يتعذر الوصول اليها أو مناطق غير مزودة بتسهيالت كافية للمالحة الجوية أن تتبع الطرق المعينة، أو أن تحـصل علـى اذن خـاص لمثـل                         
  ".الرحالت هذه

غير المزودة بتجهيزات كافية    " أو المناطق   " هاإلييتعذر الوصول    " يجب على كل حكومة أن تقرر ما هي المناطق التي            — التحليـل
 المناطق المحظورة بمقتضى المادة التاسـعة،  إزاء وصف معلن لهذه المناطق مثلما يحدث إصدارويجب . في اقليمها " للمالحة الجوية   

 إتبـاع هـل يكفـي   ) ١: وبذلك، ينبغي أن يشتمل الوصف على نص صريح يدل على ما يلي           . وذكر طبيعة القيود المفروضة عليها    
، وذلك ألن الجمـع بـين   إذن طريق معين واستصدار إتباعهل يجب  ) ٣أو  . إذنهل يجب الحصول على     ) ٢طريق جوي معين، أو     

  ".أو " الشرطين يبدو منطقيا بالرغم من استخدام حرف التخيير 

  الوارد في الفقرة الثانيةاإلضافي مستحقو االمتياز 
ورة مستخدمة في نقل ركاب أو بضائع أو بريد لقاء أجر أو بموجب عقد تأجير ماعدا الخطـوط الجويـة      كانت الطائرات المذك   وإذا"   -٨

  ... "الدولية المنتظمة

تعني أيا من أنواع الدفع، سواء كان نقدا أو بطريقـة أخـرى، يحـصل عليـه     " لقاء أجر أو بموجب عقد تأجير  " عبارة   — التحليل
  .المستثمر من طرف آخر مقابل النقل

  الوارد في الفقرة الثانيةاإلضافي جوهر االمتياز 
  ... ".بريد فيكون لها أيضا امتياز أخذ أو انزال ركاب أو بضائع أو"...   -٩

 الى االمتياز المذكور في باإلضافةتبين أن لهذه الطائرات الحق المقرر في الفقرة األولى من المادة الخامسة " أيضا  "  كلمة   —التحليل  
 مـسبق  إذنبمعنى، أن حقها األول هو الطيران والعبور والتوقف ألغراض غير تجارية دون حاجة الى الحصول على           . نيةالفقرة الثا 
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 الى ذلك ورهنا ببعض الشروط حق أخذ أو انزال الركـاب  باإلضافةولها . حسب نص الفقرة الثانية" أنظمة أو شروط أو قيود  "وبال  
على الركاب أو البضائع أو البريد " ركاب أو بضائع أو بريد " وهنا أيضا، تدل بوضوح عبارة  . أو البضائع أو البريد في نقطة توقف      

  .أجر المنقولين لقاء

  الركاب أو البضائع أو البريد الشرط المرتبط بامتياز أخذ أو انزال
  " بشرط مراعاة أحكام المادة السابعة "   -١٠

  .خامسة ليس التدخل في قواعد الكابوتاج الواردة في المادة السابعة هذا الشرط يعني أن القصد من المادة ال—التحليل 

  ". بحقها في فرض ما قد تراه مالئما من أنظمة أو شروط أو قيود اإلنزالمع احتفاظ الدولة التي يتم فيها األخذ أو "   -١١

  :التحليل
  . تكون مقررة لظروف كل حالة على حدةقد تكون مقررة وتشكل شروطا دائمة، وقد" األنظمة أو الشروط أو القيود "   )أ

 الخاص قبل عمليات أخذ أو انزال الركاب أو البضائع أو البريد فـي اقليمهـا   إذنهايشمل حق الدولة حق اشتراط الحصول على       )ب
  . أي فئة محددة من هذه العملياتإلجراء أو

لجوي التجاري غير المنتظم بأخـذ أو انـزال الركـاب      ان حق الدولة في فرض األنظمة أو الشروط أو القيود على قيام النقل ا               )ج
ومع ذلك فمن المفهوم أن هذا الحق ال يمارس بطريقة تجعل القيام بهذا النوع المهـم               . البضائع أو البريد حق غيـر مشروط      أو

  .من النقل الجوي مستحيال أو غير فعال

  سياسات التنظيم االقتصادي العامة)   ه(

تفاقية شيكاغو أهداف المنظمة ومقاصدها التي تنطبق أجزاء منها على التنظيم االقتصادي للنقل الجوي               من ا  ٤٤حددت المادة     ٧-١
 وترد أدنـاه    . الثابتة في مجال النقل الجوي     اإليكاويشكل بيانا موحدا بسياسات       الذي ١٥-٣٦واعتمدت الجمعية العمومية القرار     . الدولي

و ) هـ(و  ) أ(المرفقات  [ التي تتعلق بالسياسات العامة بينما ترد أجزاء القرار األخرى           ])أ(ق  المقدمة ومقتطفات من المرف   [أجزاء القرار   
التي تتناول مواضيع محددة للتنظيم االقتصادي في مواضع أخرى من هذه الوثيقة تحت المواضيع ذات الصلة  أمـا الـنص        )] ح(و  ) و(

من هذه الوثيقة   ) ٦(، التي ترد أيضا في المرفق       Doc 9902 - ارية المفعول قرارات الجمعية العمومية س    فهو في    ١٥-٣٦الكامل للقرار   
 .لتسهيل الرجوع إليها

  المادة الرابعة واألربعون 

  األهـداف

ان غايات وأهداف المنظمة هي العمل على تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية وعلى تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من               
  :ا يليأجل م
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  .العالم تحقيق النمو اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في جميع أنحاء  )أ

  .تشجيع فنون تصميم الطائرات وتشغيلها ألغراض سلمية  )ب

  .تشجيع تطوير الطرق الجوية والمطارات وتجهيزات المالحة الجوية للطيران المدني الدولي  )ج

  .وي يتسم باألمن واالنتظام والفعالية واالقتصادتلبية احتياجات شعوب العالم الى نقل ج  )د

  .منع الهدر االقتصادي الناتج عن المنافسة غير المعقولة  )ھ

  .الدولي  فرصة عادلة لكل دولة متعاقدة الستثمار مؤسسات للنقل الجويوإتاحةضمان االحترام الكامل لحقوق الدول المتعاقدة   )و

  .تجنب التمييز بين الدول المتعاقدة  )ز

  .تعزيز سالمة الطيران في المالحة الجوية الدولية  )ح

  .تعزيز تطوير جميع جوانب الطيران المدني الدولي بوجه عام  )ط

  قرار الجمعية العمومية

   الثابتةاإليكاوبيان موحد بسياسات : ١٥-٣٦القرار 
  )مقتطفـات(في مجال النقل الجوي 

  مقدمة

النقل الجوي الدولي على خدمات ر يتباعها لتطوإ المبادئ األساسية التي يجب على الحكومات تحدد الطيران المدني الدولي قد اتفاقية لما كانت
 للنقل خدماتنشاء إ إلىالمبادئ والترتيبات الرامية  هو دعملذلك كان أحد أغراض االيكاو و، يتسم باالنتظام والكفاءة واالقتصاد والتجانسنحو 

  .العام  االحترام المتبادل لحقوق الدول ومراعاة الصالح معواقتصادي تشغيلها على أساس سليمالجوي الدولي على أساس تكافؤ الفرص و

  .ة الدوليياتلى المستوإضافة إل على المستوى الوطني باستمرة النقل الجوي عامال رئيسيا في تشجيع وتعزيز التنمية االقتصادية المولما كان

 ولمواكبة التحديات طوير النقل الجويلفرص المتاحة إلى أقصى حد والتصدي للتحديات التي تجابه تستغالل اتدبير الموارد الالزمة ال ولما كان
  .، وخاصة على البلدان الناميةالتي يفرضها الطلب على النقل الجوي يزداد صعوبة

أن تواظب على نحو مستمر وينبغي لدول المتعاقدة على في ا بشأن تطوير النقل الجوي وإحصاءات ودراسات إرشادات المنظمة تعد ولما كانت
  .فعالية على الدول المتعاقدة بأكثر الوسائلوتوزيعها  تحديث وتركيز وتكييف هذه المواد

 هذه إعداد من المعلومات األخرى لكي يتسنى للمنظمة وغيرها دقيقة وواقعية إحصائيةتوفر بيانات أن الدول المتعاقدة المقرر على  من ولما كان
  .اإلرشادات

  . المنظمة تتجه نحو نظام اإلدارة حسب األهداف مع زيادة تركيزها على تنفيذ القواعد القياسية أكثر من وضعهاما كانتول
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على متعاقدة دول اللالمنظمة واإلجراءات التي اتخذتها هذه المنظمة لتنفيذ أهدافها االستراتيجية تساعد ا  هذهناإلرشادات الصادرة ع تولما كان
  .الممارسات التي تسهل عولمة النقل الجوي الدولي وتحوله إلى التشغيل التجاري وتحريرهوضع السياسات و

  . المنظمة في مجال النقل الجوي هذهلاعمأ من المهم للدول المتعاقدة أن تشارك في ولما كان

  : الجمعية العموميةفإن
تلك كما كانت الجوي،  ات االيكاو المستمرة في مجال النقلسياسب أن مرفقات هذا القرار المذكورة أدناه تشكل البيان الموحد تقرر  -١

  : والثالثين للجمعية العموميةة السادسةعند ختام الدورقائمة السياسات 

  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي  —  )أ(المرفق 
  اإلحصاءات  — )ب(المرفق 
  التوقعات والتخطيط االقتصادي  —  )ج(المرفق 
  تالتسهيال  —  )د(المرفق 
  فرض الضرائب  —  )ه(المرفق 
  خدمات المطارات والمالحة الجوية  — ) و(المرفق 
  اقتصاديات الناقلين الجويين  — ) ز(المرفق 
  البريد الجوي  — ) ح(المرفق 

تجديداتها  و المجلس في الوثائق المذكورة في هذا البيان الموحدتجديداتها التي يعدها الدول المتعاقدة على مراعاة هذه السياسات وتحث  -٢
  .دوريةال كتبالدلة واأل األمين العام في التي يعدها

 وأن تدعم كذلك ،وقرارات الجمعية العموميةشيكاغو ن اتفاقية م الدول المتعاقدة على أن تبذل كل جهد للوفاء بالتزاماتها الناشئة تحث  -٣
 والمعلومات األخرى اإلحصاءاتعة وعلى الوجه األكمل نشاط المنظمة في مجال النقل الجوي، وأن تقدم على وجه الخصوص وبأقصى سر

  .التي تطلبها المنظمة لدراساتها في مجال النقل الجوي

 ممكن للنقل إسهام أهمية خاصة لمشكلة تمويل تنمية الموارد البشرية والفنية الضرورية لتحقيق أفضل إعطاء المجلس إلى تطلب  -٤
  .النامية ة للبلدانالجوي في الرفاهية االقتصادية واالجتماعي

 رأى ذلك إذا الدول المتعاقدة ونمثلي موضوع في مجال النقل الجوي مشورة خبراء لكل  بأنسب الوسائل المجلس أن يلتمسإلى تطلب  -٥
ة لألمانة العامة،  مجموعات الدراسة التابعإلى لجنة النقل الجوي أو إلى تقاريرها قدم فرق من الخبراء المؤهلين تإنشاءمفيدا لعمله، بما في ذلك 

  .وأن تعمل هذه الفرق بالمراسلة أو باالجتماعات

 الوسيلة الرئيسية باعتبارها جميع الدول المتعاقدة أن تشارك فيها، تستطيععقد مؤتمرات أو اجتماعات عالمية أن ي المجلس إلى تطلب  -٦
 التي يتعين حلها مسائليبرر عقد هذه االجتماعات عدد وأهمية ال ذات األهمية العالمية في مجال النقل الجوي، عندما مسائلتقدم في حل اللل

  . بناءة بصددهاإجراءات اتخاذ توجد امكانيةوحيث 

 المجلس أن يوفر ما يلزم لتنظيم الحلقات الدراسية والندوات وغيرها من االجتماعات المماثلة التي يتطلبها نشر سياسات إلى تطلب  -٧
  .ما يتصل بها من إرشادات على الدول المتعاقدة وفيما بينهاااليكاو في مجال النقل الجوي و

 البيان الموحد لسياسات االيكاو في مجال النقل الجوي وأن يخطر الجمعية العمومية واظب على مراجعة هذا المجلس أن يإلى تطلب  -٨
  .يه تغييرات علإدخال إلىالحاجة كلما دعت 

  .١٨-٣٥ القرارل  أن هذا القرار يحل محتعلن  -٩
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   للنقل الجوي الدولي التنظيم االقتصادي  )أ(المرفق 

   االتفاقات والترتيبات—القسم األول 
المبادئ األساسية المذكورة في اتفاقية شيكاغو، وهي احترام السيادة، واالنصاف والمساواة في الفرص، وعدم التمييز، والترابط،  لما كانت

  . النقل الجوي الدولي ومازالت تشكل أساس تطوره في المستقبلوالتناسق، والتعاون، قد ساعدت على أفضل نحو

  . أهداف المنظمةأحد أقصى حد ممكن في الحقـوق التجارية مازال يمثل إلىتعدد األطراف  ولما كان

ي واحد هو  ولكنها تشترك في هدف أساس شيكاغو اتفاقيةإطارمختلفة ضمن   الدول المتعاقدة تتوخى أهدافا وسياسات تنظيميةولما كانت
  .المشاركة في نظام النقل الجوي الدولي بشكل مستمر ويعتمد عليه

  الجوية الدوليةالخدمات اتفاق عبور وكان تشغيال سليما واقتصاديا، ة النقل الجوي الدوليخدمات أحد أهداف اتفاقية شيكاغو هو تشغيل ولما كان
  .يق هذا الهدفتحقاألطراف فيه المتعاقدة على الدول سهل  يفي هذا الخصوص

بأن تسجل لدى والثالثة والثمانين من اتفاقية شيكاغو  كل دولة متعاقدة بأحكام المادةتلتزم  الجمعية العمومية قد أكدت مرارا على أن ولما كانت
  .ات الطيران لدى االيكاولقواعد تسجيل اتفاقات وترتيب الترتيبات المتعلقة بالطيران المدني الدولي وفقا جميع سرع ما يمكنهاأبمجلس االيكاو 

دقة غير مستصوبة حيث انها تقوض  أمور حاالت التأخير بال داع في تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران وعدم االلتزام بذلك التسجيل ولما كانت
  .واكتمال المعلومات التنظيمية وتعزيز الشفافية

  . الجوية بشكل مرضالخدماتتنمية  وشفافة لعادلة بطريقة ينبغي أن يتملنقل الجوي الدولي ا تحديد أجور وأسعار ولما كان

الحاجة تقضي بالتكيف مع البيئة التنظيمية والتشغيلية دائبة التغير في مجال النقل الجوي، وكانت المنظمة قد وضعت إرشادات عن  ولما كانت
 في — حسب رغبتها —ة نموذجية لكي تستعين بها الدول سياسات تنظيم النقل الجوي الدولي، بما في ذلك بنود نموذجية واتفاقات خدمات جوي

  .االتفاقات الثنائية أو اإلقليمية

  : الجمعية العموميةفإن

  . تنظيم النقل الجوي الدولي وفي تسهيل التحريراتسياسعن  إرشادات إعداد لاليكاو في األساسيمن جديد على الدور  تؤكد  -١

في بادر على وجه السرعة إلى النظر أن تعلى  الجوية الدولية الخدمات اتفاق عبور إلى  الدول المتعاقدة التي لم تنضم بعدتحث  -٢
  .إليهاالنضمام 

اتفاقات وترتيبات التعاون المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وذلك وفقا ألحكام لدى االيكاو تسجل أن  الدول المتعاقدة على جميع تحث  -٣
  .االيكاو لقواعد تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران لدىا  ووفق شيكاغومن اتفاقية) ٨٣(المادة 

وأي اتفاقات أو ترتيبات الخدمات الجوية  بالمشاكل المهمة الناشئة عن تطبيق تاما الدول المتعاقدة على أن تحيط المجلس علما تحث  -٤
  .ق التجاريةهدف تحقيق مبدأ تعدد األطراف في تبادل الحقوفي بلوغ   وتفيد أو متوقعةمستجدةتطورات 

 تدابير التعاون، بما في ذلك على دراسة وإعداد اإلقليمية شبه واإلقليمية المجلس أن يواصل التعاون مع الهيئات إلى تطلب  -٥
 أخرى في الوقت المالئم بتطبيق تدابير مماثلة أوالدول المتعاقدة توصية إمكانية حررة، واستعراض نتائج هذه التدابير، لكي يقرر تالم الترتيبات

  . أوسعنطاقعلى 
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 الدراسة المقارنة والتحليلية لسياسات الدول المتعاقدة وشركات الطيران وألساليب عملها إجراء المجلس أن يواصل إلى تطلب  -٦
لى ع جميع الدول المتعاقدة بأي تطورات جديدة في التعاون الدولي يخطر وأن ، الجويةالخدماتبخصوص الحقوق التجارية وأحكام اتفاقات 

  .سيما بأي ترتيبات متحررة واللحقوق التجارية، تبادل ا

واظب على استعراض آلية المنظمة لوضع إرشادات عن سياسات تنظيم النقل الجوي الدولي، وأن ينقحها أو  المجلس أن يإلى تطلب  -٧
  .يحدثها حسب االقتضاء

  .تسجيلالالطيران بغرض تبسيط عملية  يبات المجلس أن يستعرض بصفة دورية قواعد تسجيل اتفاقات وترتإلى تطلب  -٨

 الدول إلىدون تأخير، وأن يقدم بتسجيل هذه االتفاقات والترتيبات المبادرة إلى ر الدول المتعاقدة بأهمية  األمين العام أن يذكّإلىتطلب   -٩
  .تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران الخاصة بها لدى المجلسلالمتعاقدة ما تطلبه من المساعدة 

  يحثاالجوية الدولية وتنفيذه، وأنالخدمات  إلى اتفاق عبور الجميعمن رئيس المجلس واألمين العام أن يشجعا على انضمام  تطلب  -١٠
  .االتفاقهذا  االنضمام إلى بمدى اعتزامها األمانة العامة  على إبالغالدول المتعاقدة

  عن السياسات اإلرشادات وضع —القسم الخامس 
  . التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدوليفي  عليها التزامات ومسؤوليات دوليةكوماتالح لما كانت

التحرير االقتصادي وتطور صناعة النقل الجوي سيستمران في إتاحة الفرص وإثارة التحديات والمسائل في مجال تنظيم النقل  ولما كان
  .الدولي الجوي

  . األخرىاالرشاديةالمواد السياسات و رة وجمعتمسائل تنظيمية كثيعالجت قد  المنظمة ولما كانت

  : الجمعية العموميةفإن

 السياسات والمواد االرشادية التي أعدتها االيكاو بشأن التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي،  الدول المتعاقدة على أن تراعيتحث  -١
 االضطالع  عندالدولي لنقل الجوياالقتصادي لتنظيم ال عن  اإلرشاديةوادالسياسات والمالصادرة بعنوان  Doc 9587 الوثيقةمثل تلك الواردة في 

  . التنظيميةابمهامه

 وأن يعد حسب  الدول المتعاقدةجعلها ملبية الحتياجاتوالسياسات والمواد االرشادية   هذهتحديثأن يضمن المجلس  إلىتطلب   -٢
  .جميعاالقتضاء إرشادات بشأن مسائل التنظيم الناشئة التي تهم ال

" حاضرا ومستقبال: تنظيم النقل الجوي الدولي"حول ) في دورته الرابعة  (، بحث المؤتمر العالمي للنقل الجوي       ١٩٩٤وفي عام     ٨-١
ووصل الى استنتاجات بشأن طائفة من الترتيبات التنظيمية المقترحة التي أعدتها أمانة االيكاو بمساعدة مجموعة دراسـة خاصة مكونـة   

واعتمد المؤتمر التوصية التالية المنفردة الشاملة التي وافق عليها المجلس في وقت الحق فـي            . تيبات التنظيمية المستقبلية  من خبراء التر  
 .وتوجد أيضا مقتطفات من هذه التوصية تتناول مسائل محددة من هذا الموضوع في موضع آخر في الوثيقة الحالية. ١٩٩٥مارس 
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   ١٩٩٤جوي لعام للنقل ال توصية المؤتمر العالمي

  ان المؤتمر

  : يقر بما يليإذ  -١

، بفتـرة مـن التغيـر    )االتفاقيـة ( عاما على توقيع اتفاقية الطيران المدني الدولي ٥٠أن النقل الجوي الدولي يمر، بعد مضي        )أ
لى العالمية، وظهـور    الدينامي نتيجة تزايد المنافسة والتحول نحو تعدد الجنسيات في قطاع األعمال، وتحول االقتصاد الدولي ا              

، والخصخصة، وتحرير صناعات الخدمات، واستحداث ترتيبات تجارية عالمية جديدة لقطاعات           اإلقليميةالتجمعات االقتصادية   
  .الخدمات

مت أن مبادئ السيادة وعدم التمييز واالعتماد المتبادل والتنسيق والتعاون على المستوى العالمي، التي كرستها االتفاقية، قد خـد          )ب
  . عاما٥٠النقل الجوي الدولي بشكل جيد على مدى 

أن هذه المبادئ تقدم أساسا يستند اليه في تطوير الطرق الجديدة لتناول الترتيبات التنظيمية بـين الـدول المتعاقـدة اسـتجابة                     )ج
  للتغيرات الداخلية والخارجية التي من شأنها أن تؤثر على النقل الجوي الدولي 

ا ويجب أن تكون لها دائما أهمية قصوى في تشغيل وتطوير النقل الجوي، ومن الضروري أن يـتم باسـتمرار                    أن السالمة له    )د
  .تحديث وتنفيذ القواعد القياسية وأساليب العمل الخاصة بالسالمة

المتثـال  بغض النظر عن أي ترتيبات مستقبلية بخصوص التنظيم االقتصادي للنقل الجوي، تفرض االتفاقيـة مـسؤولية ا         نه،أ  )ھ
  .للقواعد القياسية وأساليب العمل المتعلقة بالسالمة واألمن على الدول المتعاقدة

 االتفاقية، ولكنها تشترك في هدف أساسي واحـد هـو           إطارأن الدول المتعاقدة تتوخى أهدافا وسياسات تنظيمية مختلفة ضمن            )و
  .المشاركة في نظام النقل الجوي الدولي بشكل مستمر ويعتمد عليه

  :أن أي تغيير في طريقة تناول تنظيم النقل الجوي الدولي ينبغي أن يعطي األهمية الكافية لهدف المشاركة ولما يلي  )ز

  .استمرار عمليات الناقلين الجويين والمطارات على نحو سليم وآمن واقتصادي  )١

  .الدول قيام روابط للتجارة واالتصال، تتسم بالكفاءة واالقتصاد، بين  )٢

  .فوائد االقتصادية واالجتماعية األوسع للنقل الجويال  )٣

  .القيود على البنية األساسية للمطارات وسعة للفضاء الجوي واالعتبارات البيئية  )٤

  .المستويات المتباينة في النمو االقتصادي بين الدول  )٥

  .الحاجة الى التدريب المناسب  )٦

دولي، بما في ذلك مصالح الناقلين الجويين والمنتفعين والمطارات ووسطاء          مصالح جميع المعنيين مباشرة بالنقل الجوي ال        )٧
  .العاملين التوزيع وكذلك

أن مصالح واحتياجات البلدان النامية تتطلب اعتبارا خاصا في أي ترتيبات مستقبلية لتنظيم النقل الجوي الدولي، بما في ذلك   )ح
  .كنولوجيااحتياجاتها الى الحصول على الموارد المالية والت
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أنه طبقا لمبدأ السيادة، تحدد كل دولة مسارها والسرعة التي تعمد بها الى التغيير في تنظيم النقل الجوي الدولي، وذلك على   )ط
  . أو العالمية حسب ما تقتضيه الظروفاإلقليمية أو اإلقليميةأساس تكافؤ الفرص واستعمال السبل الثنائية أو دون 

 تمثل خبرة قيمة فيما يتعلق بمحتوى التغيير التنظيمي         اإلقليمي أو المستوى    اإلقليميرة على المستوى دون     أن الترتيبات المتحر    )ي
   إعالمهاوعمليته وهيكله، وأنه ينبغي نشر هذه الخبرة على الدول في سبيل 

بين طرق مختلفة لتنظيم النقل     متعدد األطراف، وأن بوسع كل واحد منهما أن يوفق           اإلطار الثنائي مع    اإلطارأنه يمكن تعايش      )ك
  .الجوي الدولي

 اتفاق عالمي متعدد األطـراف      إلبرام في المستقبل القريب     إمكانيةأنه، نظرا لتباين األوضاع االقتصادية والتنافسية، فال توجد           )ل
  .بخصوص تبادل حقوق النقل الجوي

  .ير الطيران المدني خالل الخمسين سنة الماضية مهما في تطوإسهاماأن اتفاق عبور الخطوط الجوية الدولية قد قدم   )م

  : يقر كذلك بما يليوإذ  -٢

أعاله، يظل الهدف ) و(و ) ب( المذكور أعاله، وعمال بالمبادئ المذكورة آنفا، وبصفة خاصة الفقرتين الفرعيتين   اإلطارأنه في     )أ
  . في مجال تنظيم النقل الجوي الدولي دخول األسواقإتاحةالعام هو التغيير التدريجي والمنظم والمحمي في سبيل 

يرتبط بهـا   أن جزءا ال يتجزأ من عملية التحرير العام سيكون آلية ضمانات مالئمة، تكون نقطة البداية فيها قواعد السلوك وما      )ب
مصالح جميع الدول من آلية لتسوية المنازعات على النحو الذي بحثه المؤتمر، ولكنها تشمل التدابير الوقائية الرامية الى حماية               

  .في تأمين مشاركتها الفعالة والمستمرة في النقل الجوي الدولي

 التفاوض إعادةدون " مبدأ أولوية المنزلة  " أن تحترم الحقوق القائمة عند تطوير الترتيبات التنظيمية المستقبلية، على أال يحول               )ج
  . كان ذلك ضروريا حسب اتفاق األطرافان"  توازنها إعادة" من جديد على اتفاقات الخطوط الجوية و 

  : يوصي بما يلي  -٣

  . بتشجيع، االنضمام العالمي الى اتفاق عبور الخطوط الجوية الدولية وتنفيذهاإليكاوأن تواصل الدول، وأن تقوم   )أ

قـل الجـوي الـدولي الـى      األهمية الكافية في مسؤولياتها التنظيمية االقتصادية وعالقاتها في مجال الن         بإعطاءأن تقوم الدول      )ب
  : المؤتمر بشأن الموضوعات التالية إليهااالستنتاجات التي توصل 

  .ملكية الناقل الجوي والسيطرة عليه  )١

  . والمساعدات الحكوميةاإلعانات  )٢

  .قوانين المنافسة  )٣

  .حماية البيئة  )٤

  .الضرائب  )٥

  .الخدمات األرضية  )٦

  .اإليراداتتبديل العملة وتحويل   )٧
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  .توظيف األجانب  )٨

  .بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية  )٩

  .نظم الحجز اآللي  )١٠

 فعـال   إجراءمن اتفاقية شيكاغو، وتمشيا مع مسؤولياتها العالمية، باتخاذ         ) ٤٤(، طبقا ألهداف وأغراض المادة      اإليكاوأن تقوم     )ج
  .طيران المدني الدوليظاهر للعيان ترسخ به دورها القيادي في تطوير التنظيم االقتصادي لل

 تطوير االتصال الفعال والتعاون مع منظمة التجارة العالمية، وكذلك مع المنظمات األخرى الدولية الحكومية               اإليكاوأن تواصل     )د
تـوفير حمايـة كافيـة     ومع المنظمات غير الحكومية التي تعنى باألمور التجارية المتصلة بالنقل الجوي الدولي، بما يـضمن           

  . الدولي جات الخاصة في مجال النقل الجويلالحتيا

  . درجة عالية من األولوية لمعالجة المسائل البيئية المتصلة بالطيران المدني الدوليإعطاء اإليكاوأن تواصل   )ھ

ـ                 اإليكاوأن تواصل     )و و  تشجيع التدريب المناسب على الضوابط التنظيمية للنقل الجوي الدولي وال سيما في مجاالت قـانون الج
  . شؤون الطيرانوإدارةواقتصاديات الطيران 

 وعالمي، وإقليمي أداء دورها في تسهيل الترتيبات التنظيمية المستقبلية للنقل الجوي الدولي على أساس ثنائي      اإليكاوأن تواصل     )ز
 النقل الجـوي الـدولي،   واضعة في اعتبارها دوما مصالح جميع المعنيين واألهمية التي تعلقها الدول على المشاركة الفعالة في    

  : التالية المسائل التوصيات بشأن عدد من المسائل الهامة، بما في ذلك بإعداد الدراسات والقيام إجراءوأن تواصل 

، وكذلك التدابير الوقائية المالئمـة  "شبكة األمان" تطوير وتنقيح الترتيبات المعروضة على المؤتمر بشأن آلية الضمانات و   )١
  لنقل الجوي الدولي على نحو آمن ومنظم وكذلك لضمان المنافسة الشريفة والفعالة لضمان تطوير ا

  .استعراض المعايير التقليدية لملكية الناقلين الجويين والسيطرة عليهم، وذلك بغية توسيع نطاق تلك المعايير  )٢

  . لتنظيم النقل الجوي الدولياآلثار الناجمة عن ترتيبات المشاركة في الرموز بين الناقلين الجويين بالنسبة  )٣

 بـشأن   ة نموذجي فقرة إعداداستعراض قواعد السلوك الصادرة عن االيكاو بخصوص تنظيم وتشغيل نظم الحجز اآللي، و              )٤
 في االتفاقات الثنائية للخطوط الجوية أو في الترتيبات متعددة األطراف، بما يضمن االسـتخدام  إلدراجهنظم الحجز اآللي    

  مييزي لهذه النظم بما في ذلك توريدها، والتوزيع العادل والشفاف والالتمييزي لخدمات الناقلين الجويين العادل والالت

فـي هياكـل   " األمور التـشغيلية " القيام على أساس ثنائي أو متعدد األطراف بوضع بعض الترتيبات التنظيمية بخصوص    )٥
  رسمية أكثر 

") الصلبة" ("الحقوق الثابتة " األطراف بوضع بعض الترتيبات التنظيمية بخصوص القيام على أساس ثنائي أو متعدد    إمكانية  )٦
  المتعلقة بالنقل الجوي الدولي في هياكل ذات طابع رسمي أكثر 

وضع نموذج تحليلي لتقييم الفوائد الوطنية الصافية التي تعود من النقل الجوي الدولي، ووضع األساليب التنظيمية الالزمة             )٧
  مكن بالقدر الم

 تدابير تفضيلية في الترتيبات التنظيمية االقتصادية للنقل الجوي الدولي، تضمن مشاركة البلدان النامية فـي هـذا                   إدراج  )٨
  . تقرير عن التقدم المحرز في هذا الشأن وتقديمه الى الدورة العادية المقبلة للجمعية العموميةوإعدادالنقل، 

  . هذه الدراساتإجراء في اواإليكأن تقدم الدول المساعدة الى   )ح
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التحديات وفـرص  "، حول الموضوع ٢٠٠٣ مارس ٢٨ إلى ٢٤ المنعقد في مونتريال من  للنقل الجويالخامس المؤتمر  نظرو  ٩-١
وتتضمن نتائج المؤتمر مجموعة من االستنتاجات والفقـرات النموذجيـة          . ، في طائفة من القضايا التنظيمية في عملية التحرير        "التحرير

وتتيح هذه النتـائج    . وإعالنا لمبادئ عالمية لتحرير  النقل الجوي الدولي، يرد أدناه         ) من هذه الوثيقة  ) ٤(مقدمة في المرفق    (توصيات  وال
واسـتعرض  . إطارا واسعا للسياسة وإرشادات عملية لتحقيق تحرير اقتصادي مضمون يمكن للدول أن تستخدمها كما تـشاء وبمرونـة                 

  .اإلرشاد على سبيل وقرر توزيعها على الدولي ٢٠٠٣خامسة لمؤتمر النقل الجوي العالمي في يونيو المجلس نتائج الدورة ال

   المؤتمر الخامس للنقل الجوياإلعالن الصادر عن
  عالمية لتحرير النقل الجوي الدوليالمبادئ ل ل

بمقرها في مونتريال من ) ايكاو( الطيران المدني الدولي ان المؤتمر العالمي للنقل الجوي المعني بتحديات وفرص التحرير، الذي عقدته منظمة
  : منظمة٢٦ دولة و ١٤٥، وشاركت فيه ٢٠٠٣آذار / مارس٢٨ الى ٢٤

  ).اتفاقية شيكاغو (ديباجة اتفاقية الطيران المدني الدولي باألهداف السامية الواردة في اذ يذكّر

  .التنمية الوطنية واالقتصاد العالمي ألهمية دور النقل الجوي الدولي واسهامه في  منهواداركا

  . ما للسالمة واألمن من أهمية حاسمة في مجال النقل الجوي الدوليواذ يؤكد

 على البيئة التنظيمية والتشغيلية للنقل الجوي ١٩٩٤ التغييرات التي استجدت بعد انعقاد المؤتمر العالمي الرابع للنقل الجوي في عام واذ يالحظ
مية االقتصادية والعولمة والتحرير والخصخصة، والرغبة في التطور التنظيمي المستمر لتسهيل التغيير التجاري في صناعة الدولي نتيجة للتن

  .النقل الجوي مع ضمان استمرار نمو الطيران المدني بسالمة وأمن وانتظام في جميع أنحاء العالم

ية شيكاغو بشأن السيادة وتكافؤ الفرص العادلة، وعدم التمييز، والتكافل، والتنسيق، من جديد على أن المبادئ األساسية الواردة في اتفاق واذ يؤكد
  .زالت تشكل أساسا لتطور الطيران المدني الدولي مستقبالوالتعاون، قد خدمت النقل الجوي الدولي بصورة جيدة وما

  :يعلـن

 المبادئ العامة  -١

قدة لديها ستعمل مع صناعة النقل الجوي واألطراف األخرى صاحبة المصلحة في ان منظمة الطيران المدني الدولي والدول المتعا  ١-١
 :الطيران المدني من أجل أن يستمر النقل الجوي الدولي في التطور على النحو الذي

  .يكفل رفع مستويات السالمة واألمن وتحسينها  )أ

دولي واالنتفاع به، مع احترام السيادة الوطنيـة وتكـافؤ   يعزز مشاركة جميع الدول مشاركة فعالة ومستديمة في النقل الجوي ال     )ب
 .الفرص

" المـصلحة المـشتركة   "يضع في االعتبار المستويات المختلفة للتنمية االقتصادية فيما بين الدول من خالل الحفاظ على مبـدأ                   )ج
 .وتعزيز التدابير التفضيلية لصالح البلدان النامية

 .ف معقولةيقدم بنية أساسية مالئمة بتكالي  )د
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 .يسهل توفير الموارد، وخاصة للبلدان النامية  )ھ

  .يسمح بالنمو على أساس مستديم اقتصاديا، تدعمه مواءمة البيئة التنظيمية والتشغيلية  )و

  .يبذل قصارى جهده للحد من تأثيره على البيئة  )ز

وية منخفـضة الحركـة أو غيـر االقتـصادية     يلبي توقعات العمالء المعقولـة وحاجات الخدمة العامة، وخـاصة للطرق الج           )ح
  .آخر لسبب

  .ينهض بالكفاءة ويقلل من اختالالت السوق  )ط

  .يضمن المنافسة الشريفة بطريقة مالئمة وفعالة  )ي

  .ينهض بالتعاون والتنسيق على المستويات االقليمي الفرعي واالقليمي والعالمي  )ك

احبة المصلحة، بما في ذلك الناقلون الجويـون وغيـرهم مـن المـشغلين،              يقيم االعتبار الواجب لمصالح جميع األطراف ص        )ل
  .والمستفيدون، والمطارات، والمجتمعات، والعمالة، ومقدمو خدمات السياحة والسفر

ة على أن يتمثل الغرض النهائي في اعطاء النقل الجوي الدولي أكبر قدر ممكن من الحرية االقتصادية مع احترام خصائصه المحددة وخاص
 .الحاجة لضمان مستويات عالية من السالمة واألمن وحماية البيئة

 السالمة واألمن  -٢

يجب أن تكون للسالمة واألمن أهمية فائقة في تشغيل وتطوير النقل الجوي الدولي، ويجب أن تقبل الدول مسؤوليتها األساسية عن   ١-٢
 .تغير في ترتيبات التنظيم االقتصاديضمان المراقبة التنظيمية للسالمة واألمن، بغض النظر عن أي 

ينبغي للدول أن تعمل بالتعاون فيما بينها لضمان مراقبة السالمة واألمن في العالم أجمع بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية   ٢-٢
 .شيكاغو

د التي تشمل تأجير الطائرات والمشاركة في ينبغي أن تنظر الدول في اآلثار الواقعة على السالمة واألمن من العمليات العابرة للحدو  ٣-٢
 .رموز الرحالت الجوية والترتيبات المماثلة

 .ينبغي تنفيـذ اجراءات السالمة واألمن بشكل اقتصادي لتفادي القاء عبء ثقيل على الطيران المدني  ٤-٢

 .طائرات الى الحد الممكنينبغي أال تعرقل أو تعيق اجراءات األمن حركة الركاب أو البضائع أو البريد أو ال  ٥-٢

يجب تنفيذ المزيد من التحرير االقتصادي بطريقة تضمن وجود نقطة واضحة في هيئة حكومية أو هيئة تنظيمية أخرى محددة تعينها   ٦-٢
 .الدولة ألي عملية طائرات معينة تتحمل مسؤولية السالمة واألمن

 المشاركة واالستمرارية  -٣

ل هو المشاركة الفعالة والمستمرة في النقل الجوي الدولي واالنتفاع به، مع احترام السيادة الوطنية وتكافؤ الهدف األساسي لجميع الدو  ١-٣
 .الفرص

 .ينبغي أن تضع الدول ضمانات وأن تجددها لتأمين السالمة واألمن واالستقرار االقتصادي والمنافسة الشريفة  ٢-٣
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 الضرورية للمطارات وخدمات المالحة الجوية على نطاق العالم بتكلفة معقولة وعلى ينبغي أن تضمن الدول توفير البنية األساسية  ٣-٣
 .أساس عدم التمييز

 .ال ينبغي انفاق حصيلة رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية اال لسداد تكاليف تجهيزات وخدمات الطيران المدني  ٤-٣

 .تياجاتها، مع منحها اجراءات تفضيلية ودعما مالياينبغي ايالء اعتبار خاص لمصالح البلدان النامية واح  ٥-٣

ينبغي أن يعمل مجتمع الطيران العالمي على تطوير النقل الجوي بصورة تتسم بالمسؤولية تجاه البيئة، مع الحد من تأثير النقل   ٦-٣
  .يران المدني ونوعية البيئةالجوي على البيئة بغية تحقيق أقصى درجة من التوافق بين التطوير المتسم بالسالمة والمنظم للط

 التحرير  -٤

يهدف التطور التنظيمي المستمر الى تهيئة بيئة تسمح بتنمية النقل الجوي الدولي وازدهاره بشكل مستقر وفعال واقتصادي دون   ١-٤
 .المساس بالسالمة واألمن ومع احترام المعايير االجتماعية ومعايير العمالة

 .بعد أطرافا في اتفاقية عبور الخطوط الجوية الدولية أن تنظر بصفة عاجلة في القيام بذلكينبغي للدول التي لم تصبح   ٢-٤

 .١٩٩٩ينبغي دعم التحرير من خالل التطبيق العالمي لنظام حديث وموحد لمسؤولية الناقل الجوي، هو اتفاقية مونتريال لعام   ٣-٤

يم النقل الجوي الدولي، وذلك بطريقة مرنة وباستعمال السبل الثنائية أو تقرر كل دولة مسارها ووتيرة التغير الخاصة بها في تنظ  ٤-٤
 .االقليمية الفرعية أو االقليمية أو المتعددة األطراف أو العالمية وفقا للظروف

دولية،  على رؤوس أموال الناقلين الجويينينبغي أن تقوم الدول بقدر االمكان بتحرير دخول أسواق النقل الجوي الدولي وحصول   ٥-٤
 .والقيام بأنشطتهم التجارية بكل حرية

الناقلين ينبغي أن تنظر الدول في اتخاذ االجراءات المالئمة للدول األخرى في جهودها الرامية للتقدم صوب توسيع نطاق ملكية   ٦-٤
، بشرط االحتفاظ بالمسؤولية  على أساس مقر العمل الرئيسيالناقلين الجويينأو صوب تعيين / والسيطرة عليهم عبر الحدود، والجويين

 .والسيطرة الواضحتين على المراقبة التنظيمية للسالمة واألمن

ينبغي أن تنظر الدول في تحرير المعاملة التنظيمية لخدمات الشحن الجوي الدولي على وجه السرعة، بشرط االحتفاظ بالمسؤولية   ٧-٤
  .ألمنوالسيطرة الواضحتين على المراقبة التنظيمية للسالمة وا

ان الشفافية عنصر مهم لتعزيز منافع التحرير والنهوض بالنمو االقتصادي والمنافسة واالستقرار المالي على المستويات المحلية   ٨-٤
 .واالقليمية والدولية

تنفيذ ينبغي االستمرار في تشجيع صناعة النقل الجوي على تحسين الخدمات التي تقدم للركاب وعمالء الشحن الجوي، ووضع و  ٩-٤
  .اجراءات مالئمة لحماية مصالح المستهلكين

 المنافسة والتعاون  -٥

 .يمثل سن قانون المنافسة وتطبيقه ضمانا مهما للمنافسة الشريفة مع تقدم الدول صوب سوق محررة  ١-٥

نين أو سياسات المنافسة ان التعاون بين الدول يسهل التحرير ويتفادى الخالفات خصوصا عند التعامل مع المسائل المتعلقة بقوا  ٢-٥
 .وشروط العمالة الخاصة بالنقل الجوي الدولي
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ينبغي للدول أن تتجنب اتخاذ أي تدابير انفرادية من شأنها أن تؤثر في تنظيم وتنسيق تطور النقل الجوي الدولي، وأن تضمن عدم   ٣-٥
 . الواجبة لسماته الخاصةتطبيق السياسات والتشريعات المحلية على النقل الجوي الدولي بدون المراعاة

في الحاالت التي يكون فيها للمساعدات الحكومية لقطاع النقل الجوي ما يسوغها، ينبغي للدول أن تتخذ اجراءات شفافة وفعالة  للتأكد   ٤-٥
 .مجديةمن أن هذه المساعدات مؤقتة بقدر االمكان ولن تترك تأثيرا ضارا على المنافسة في السوق ولن تؤدي الى نتائج غير 

مع مراعاة االمتثال لقانون المنافسة القابل للتطبيق، ينبغي أن تستمر الدول في قبول النظم متعددة األطراف للنقل المشترك   ٥-٥
)interlining(ألنها تمكّن الدول والناقلين الجويين والركاب والشاحنين من استخدام شبكة النقل الجوي العالمية بال تمييز . 

 دور االيكاو  -٦

ينبغي أن تواصل االيكاو القيام بدورها القيادي العالمي في تسهيل وتنسيق عملية التحرير االقتصادي للنقل الجوي الدولي وضمان   ١-٦
 .سالمته وأمنه وحماية بيئته

لنقل الجوي الدولي، ينبغي أن تواصل االيكاو النهوض باالتصال والتعاون الفعالين مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية المهتمة با  ٢-٦
 .لتنسيق الجهود معها وتفادي ازدواجية الجهود على المستوى العالمي

 .ينبغي أن تنظر الدول في استخدام الخيارات التنظيمية المتاحة من خالل االيكاو لتحرير النقل الجوي الدولـي  ٣-٦

، بما في ذلك الترتيبات التحريرية المنفذة على مختلف ينبغي أن تواصل الدول اطالع االيكاو على تطورات النقل الجوي الدولي  ٤-٦
  .المستويات، والنهوض في المنابر األخرى بالفهم التام لصالحيات االيكاو ودورها

اعتمد المؤتمر الثالث للنقل الجوي التوصية التالية التي تدعـو المجلس الى تجميع ونشر وتحديث ملخص مبوب وذلك بصورة       ١٠-١
  .ات هيئات الطيران المدني االقليمية فيما يتعلق بتنظيم النقل الجوي الدوليدورية بشأن سياس

  الصادرة من المؤتمر الثالث للنقل الجوي) ٢(التوصية رقم 

  :ان المؤتمر يوصي بما يلي

ن تنظـيم النقـل   أن يجمع المجلس وينشر ملخصا مبوبا بالسياسات التي اعتمدتها هيئات الطيران المدني الحكومية االقليمية بشأ         )أ
  .الجوي، وبأن يحدثها بصفة دورية

  .أن يتابع المجلس اتجاهات السياسات االقليمية لكي يحدث حسب االقتضاء الخطوط التوجيهية المالئمة الصادرة عن االيكاو  )ب

نقل الجوي على النطاق    أن تتعاون هيئات الطيران المدني الحكومية والدول وتنسق فيما بينها بحيث ال تعيق سياساتها تطوير ال                 )ج
  .العالمي
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واستجابة للتوصية المذكورة أعاله، تم تجميع ونشر ملخصات لسياسات ثالث من الهيئات اإلقليمية للطيران المدني، أال وهي   ١١-١
ات السابقة من هذه اللجنة األفريقية للطيران المدني، واللجنة األوروبية للطيران المدني واللجنة العربية للطيران المدني، كمرفق للطبع

وفي ضوء توفر المعلومات عبر . وفي السنوات األخيرة، ازدادت الهيئات اإلقليمية التي تتصل سياساتها وأنشطتها بالنقل الجوي. الوثيقة
 على السياسات شبكة اإلنترنت، تقدم هذه الطبعة أدناه، مكان الملخص، المواقع اإللكترونية للهيئات اإلقليمية المعنية يمكن االطالع فيها

  .الحالية لمختلف الهيئات

  )(www.acac.org.ma: اللجنة العربية للطيران المدني
  (www.afcac-cafac.sn/site_anglais/afcac_english.htm): اللجنة األفريقية للطيران المدني
  (www.ecac-ceac.org): اللجنة األوروبية للطيران المدني
  (http://clacseclima.icao.int) : تينيةلجنة الطيران المدني ألمريكا الال

 (/http://ec.europa.eu./transport/air_portal): اللجنة األوروبية

  المشاركة والضمانات  ) و(

، كلف المجلس فريق خبراء تنظيم النقل الجوي ببعض المهام التي ١٩٩٤ استجابـة لتوصية مؤتمر النقل الجوي العالمي لعام  ١٢-١
ومع مراعاة الهدف األساسي، ". شبكة األمان " ظمة مزيدا من العمل، بما في ذلك اعداد وتحسين آلية الضمانات وترتيبات تتطلب من المن

وهو مشاركة كل الدول في النقل الجوي الدولي، والهدف العام وهو التحرك التدريجي والمطرد والمنظم والمضمون نحو حرية دخول 
التوصية ( التوصيات الثالث التالية التي تتناول على التوالي الضمانات ١٩٩٧تماعه التاسع في فبراير األسواق، أعد فريق الخبراء في اج

ولقد وافق المجلس على تلك التوصيات في مايو ). ٣التوصية رقم (وتدابيـر المشاركـة ) ٢التوصية رقم (، وتسوية المنازعات )١رقم 
 .االرشاد  ووزعها على الدول على سبيل١٩٩٧

  :التاسع لفريق خبراء تنظيم النقل الجوي الصادرة من االجتماع) ١(توصية رقم ال
  آلية ضمان المنافسة الشريفة

  :ن فريق الخبراء يوصي بما يليإ
 الدول الراغبة في التحرك صوب تحرير خطوطها الجوية في اتفاقاتها الثنائية ومتعددة األطراف، يمكنها أن تنظر في الموافقة علـى أنـواع     إن

الناقلين الجويين، بما في ذلك اتباع أي من التدابير التالية أو جميعها بوصفها مؤشرات            الممارسات التنافسية التي يمكن اعتبارها غير شريفة بين       
  :على السلوك التنافسي غير الشريف الذي يستحق دراسة عن كثب

  .مجموعها لتغطية تكاليف الخطوط المعنيةفرض أسعار وأجور للسفر على الطرق الجوية على مستويات ال تكفي في   )أ

   من عدد الرحالت اإلكثار سعة مفرطة أو إضافة  )ب

  .مواصلة الممارسات المعنية بدال من اتباعها مؤقتا  )ج

  الممارسات التي تسفر عن أثر اقتصادي خطير على الناقـل اآلخر أو التي تلحق به ضررا اقتصاديا جسيما   )د

http://www.acac.org.ma
http://www.afcac-cafac.sn/site_anglais/afcac_english.htm
http://www.ecac-ceac.org
http://clacseclima.icao.int
http://ec.europa.eu./transport/air_portal/
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   من السوق إخراجهبالنية الواضحة أو بالنتيجة المحتملة الى عرقلة أي ناقل آخر أو استبعاده أو الممارسات التي تؤدي   )ھ
  .السلوك الذي يدل على استغالل المركز المهيمن في أي طريق  )و

  :االجتماع التاسع لفريق خبراء تنظيم النقل الجوي الصادرة من) ٢(التوصية رقم 
  تسوية المنازعات

  :صي بما يليان فريق الخبراء يو
أن تقوم الدول الراغبة في تحرير خطوطها الجوية في اطـار عالقاتها الثنائية أو االقليمية بتضمين ترتيباتها، حسب تقديرها،                     )١

ليتسنى لها التوسط أو حل الخالف الناشئ عن الممارسات المزعوم أنها غير شريفة أو عن اساءة استغالل المركـز المهـيمن،         
  :د أو كال العنصرين التاليين بشأن آلية تسوية الخالفات حكما ينص على أح

يصل الى درجة الوزير، ليكون هذا االجتماع أداة في يد األطراف التي لم تـتمكن مـن                 " رفيع المستوى "عقـد اجتماع     )أ
  . ايجاد حل بالتشاور لخالفها حول أي ممارسة تنافسية غير شريفة

ق لتسوية الخالفات يختار أعضاؤه من قائمة تستكملها االيكـاو بأسـماء خبـراء              النص على االستعانة بوسيط، أو بفري       )ب
ويفضل أن يكون قرار هذا الفريق المعني بتسوية الخالفات ملزما لألطراف، وعلى أن             . الطيران المؤهلين تأهيال مناسبا   

ن وضع حل مؤقت يتمشى مع هذا وينبغي لفريق تسوية الخالفات أن يتمكن م. يكون الحل الذي يقرره على شكل توصية     
الخطوط الواردة في آلية تسوية الخالفات التي عرضت على المؤتمر العالمي للنقل الجوي، أال وهـي أن يوجـه أحـد                  

ليبت أوال في مدى الحاجة الى التجميد أو مواصلة التجميد أو العودة الـى الوضـع      " الطرفين المعنيين طلبا الى الفريق      
ومـع ذلـك    ". تعويض عن األضرار اذا لم يكن للتجميد أو العودة الى الوضع السابق أي مبرر             السابق، ويمكن الحكم بال   

  : يلي ينبغي لألطراف أن تتفق مسبقا على جملة أمور ومنها ما
بما في ذلك حق (صالحيات فريق تسوية الخالفات، واجراءاته، ومبادئه التوجيهية أو المعايير، وطريقة اللجوء اليه        )١

، مـع   )دهما في اللجوء اليه أو حق أي مصالح خاصة أخرى في اللجوء اليه، مثل شركات الطيـران                الطرفين وح 
  .مراعاة هدف وضرورة التوصل الى انهاء القضية ببساطة واستجابة وسرعة

  .الفريق كيفية تنفيذ أي قرار يصدره فريق خبراء تسوية الخالفات أو كيفية تنفيذ أي حل قد يضعه هذا  )٢
اليكاو، ألغراض اآللية المذكورة أعاله، قائمة بخبراء النقل الجوي وتستكملها ليتاح تعيينهم كوسطاء أو أعضاء فـي             أن تضع ا    )٢

  .الخالفات فرق خبراء تسوية

  :االجتماع التاسع لفريق خبراء تنظيم النقل الجوي الصادرة من) ٣(التوصية رقم 
  تدابير المشاركة

  :ن فريق الخبراء يوصي بما يليإ
نبغي للدول التي تتحرك صوب تحرير الخطوط الجوية الدولية أن تنظر في اتباع تدابير تضمن المشاركة الفعالة والمتواصلة                   ي  )١

  :في النقل الجوي الدولي، وفيما يلي قائمة ارشادية بالتدابير الممكنة 
لسعة التـي تعرضـها شـركات     تقاسم السعة بحيث تتكافأ الفرص، بما في ذلك تكبير السعة لتتقارب مع ا — الـسعـة   )أ

 وزيـادة   ٣٠ الـى    ٧٠والسماح تدريجيا باالنتقال من نظام التقاسم بالمناصفة الى التقاسم مثال بنسبة            . الطيران المنافسة 
واستخدام عامل الحمولة أو أي معيار عام آخر مرتبط بالسوق الجراء الزيادات            . السعة تدريجيا حسب جدول يتفق عليه     

وتطبيق نظام ال يجوز بموجبه لشركات الطيران التي تعرض سعة أكبر أن تزيد الـسعة اال بالمقـدار    . تلقائيا في السعة  
. والسماح بتشغيـل رحالت البضائع على أساس التنبؤات بالطلب   . الذي تستطيع شركات الطيران األقل سعة أن تعرضه       
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سعة المحددة على هذا النحو بناء على خبـرة        وتحديد السعة الموسمية حسب تنبؤات السوق، واعادة تقييم مدى مالءمة ال          
والسماح . والسماح لشركات الطيران بتغيير نسبة السعة بين عمليات نقل الركاب وعمليات نقل البضائع     . الناقلين الجويين 

. ببعض االستثناءات بالنسبة لحدود السعة المتفق عليها في حالة تشغيل طائرات جديدة وفـي حالـة خـدمات موسـمية         
  .ة تقاسم الرموز بطريقة تختلف عن طريقة معاملة الرحالت التي تشغل بطائرات الناقل نفسه من حيث السعةومعامل

 تنفيذ تعريفات مرنة لدعم المنافسة الشريفة والفعالة، وذلك بالسماح للناقلين الجويين باالسـتجابة ألحـوال      —التعريفات    )ب
بالرغم من االعتراف بأن هذا     (تعريفات في داخل مناطق التسعيـر      والسماح بتوخي المرونة في ال    . أسواق النقل الجوي  

واعفـاء . واالنتقال على مراحل من مفهوم الموافقة الثنائية الى مفهوم بلد المنشأ الى مفهوم الرفض الثنائي). التنفيذ معقد
الت العارضة، واألسـعار  بعض التعريفات من القيود التنظيمية، مثل أسعار نقل البضائع وبعض أجور السفر على الرح         

  .والسماح بادخال تغييرات ثابتة على مستويات أجور السفر. الخاصة وبعض األجور المخفضة

واالنتقال من تعيين الشركة الواحدة الى تعيـين أكثـر مـن            .  زيادة عدد شركات الطيران المعينة     — دخـول األسواق   )ج
واستخدام بعض أشكال دخول األسواق مثـل       . إقليميةب ترتيبات   ومنح الحريات الثالثة والرابعة والخامسة بموج     . شركة

واالنطالق من جديد في بعض نقاط الحركة الجوية الحرجة         . تقاسم الرمـوز، والتحالفات، واستئجار الطائرات بالطواقم     
ض قيود علـى    وفر. واعتماد فترة استهاللية للحماية عند بدء التشغيل      . بعد ازالة القيود المفروضة على دخول األسواق      

والسماح بتشغيل شركات طيران البلدان األجنبية في غياب رحـالت الناقـل         . حجم الطائرات في الخطوط االقليمية فقط     
واستثناء حقوق نقل البضائـع من القيود التي تفرض        . وازالة القيود المفروضة على الخطوط االقليمية     . الجوي الوطني 

  . الجوي على النقل

رهنا بالتنظيمات القائمة في الدولة ( تيسير تشغيل رحالت غير منتظمة لنقل السياح في داخل الدولة            — المسائل األخرى   )د
بما في ذلـك حـق   (والسماح بتشغيـل خطـوط خارج االتفاق الثنائي بدون االلتزام بمبدأ المعاملـة بالمثل          ). المستقبلة

ـل اليهـا خطوط قليلة أو على الطـرق التـي ال تسير الى المدن التي تص  ) النقل الجـوي الداخلي والحـرية الخامسة    
. والعمل تدريجيا وبطريقة منسقة على تطبيق ضوابط أكثر مرونة في المناطق التجارية الرئيـسية  . فيهـا خطوط كثيرة  

وتقييم النتائج االقتصادية لالتفاقات الثنائية على أساس كمي وحسب ظروف األسواق لدعم سـبل التعـاون مثـل عقـد             
والتنـازل عـن األحكام التي تتعلق بالملكية والسيطرة والتي جـرت          . تحالفات بين شركات الطيران التي تخدم الدولة      ال

  .الثنائية العادة على ادراجها في االتفاقات
ثلـة   أماإلمكان، وهـي تستقي خبرة الدول، أن تضع قائمـة بتدابير المشاركـة وأن تجـددها، وأن تحلل حسب    لإليكاوينبغي    )٢

  .على طريقة استخدام الدول لهذه التدابير

  سالمة وأمن الطيران)   ز(

وأقر كل من المؤتمرين العالميين للنقل الجوي . ثمة ارتباط وثيق بين التنظيم االقتصادي والسالمة واألمن للنقل الجوي الدولي  ١٣-١
قة على السالمة واألمن في تنمية الطيران المدني الدولي،  بأنه يجب االستمرار في تعليق أهمية فائ٢٠٠٣ و ١٩٩٤المنعقدين في عام 

 متعلقة بالسالمة واألمن يمكن فقرات نموذجيةوفي هذا الصدد، أعدت اإليكاو . بغض النظر عن أي تغيير في الترتيبات التنظيمية
ية أدناه إلى جانب تقارير المجلس التي تم وتقدم هذه الفقرات النموذج. إدراجها في الترتيبات الثنائية بين الدول في مجال النقل الجوي

  .بموجبها اعتماد الفقرات
ولتناول القضايا الناشئة واالستراتيجيات العالمية للقرن الواحد والعشرين، عقدت اإليكاو مؤتمرا وزاريا رفيع المستوى حول أمن الطيران 

ويرد أدناه . ٢٠٠٦جية عالمية لسالمة الطيران في مارس  ومؤتمرا للمدراء العامين للطيران المدني حول استراتي٢٠٠٢في فبراير 
   .اإلعالنان الصادران عن المؤتمرين
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  السالمة
  ٣١/٦/٢٠٠١القرار الذي اعتمده مجلس االيكاو في 

  بخصوص البند النموذجي عن السالمة الجوية

  .ي جميع أنحاء العالم الهدف الرئيسي للمنظمة وال يزال هو ضمان سالمة الطيران المدني الدولي فلما كـان

 من االتفاقية تقتضي تعاون كل دولة متعاقدة لضمان اتباع أعلى درجة ممكنة عمليا من التوحيد في التنظيمات وأسـاليب             ٣٧ المادة   ولما كـانت 
  .العمل في جميع المسائل التي يؤدي فيها التوحيد الى تسهيل المالحة الجوية وتحسينها

والتزاماتها في اطار اتفاقية شيكاغو وفي اطار القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها التي اعتمدها مجلس         أن حقوق الدول      الى وبالنظـر
  . االيكاو حول السالمة الجوية يمكن استكمالها وتعزيزها بالتعاون بين الدول

  . الدولي للركاب واألمتعة والشحن والبريد أن االتفاقات حول الخدمات الجوية تمثل األساس القانوني الرئيسي للنقل وبالنظـر الى

  .  أن األحكام المتعلقة بالسالمة الجوية ينبغي أن تشكل جزءا ال يتجزأ من االتفاقات حول الخدمات الجويةوبالنظـر الى

 الصـادرة عنها مـن ادراج   أنه ليس هناك ما يمنع الدول التي تدرج بند االيكاو النموذجي عن السالمة الجوية في اتفاقات الطيران   واذ يالحـظ 
  .أي معايير اضافية أو أكثر تقييدا، وتتفق األطراف على ضرورتها لتقييم سالمة تشغيل الطائرات

  :فان المجلس

  . جميع الدول المتعاقدة على أن تدرج في اتفاقاتها حول الخدمات الجوية بندا حول السالمة الجويةيحـث

  .بار البند النموذجي عن السالمة الجوية المرفق بهذا القرار بأن تأخذ الدول المتعاقدة باالعتيوصـي

  ١٣/٦/٢٠٠١مرفق بقرار المجلس الصادر في 
 بند االيكاو النموذجي عن السالمة الجوية

يجوز ألي طرف أن يطلب اجراء مشاورات في أي وقت بشأن القواعد القياسية المتعلقة بالسالمة لدى الطرف اآلخر في المجـاالت        -١
 يوما من تاريخ تقديم ٣٠ويجب أن تتم تلك المشاورات في غضون   . بتجهيزات الطيران، وأطقم القيادة، والطائرات، وتشغيل الطائرات      المتعلقة  

  .هذا الطلب

اذا وجد أحد األطراف، بعد تلك المشاورات، أن الطرف اآلخر ليس لديه بالفعل قواعد متعلقة بالسالمة ويشرف عليها في المجـاالت    -٢
، يجـب  )Doc 7300 (الطيران المدني الدولي باتفاقيةها في الفقرة األولى بحيث تفي بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت عمال المشار الي

ويجب على الطرف   . الحتـرام القواعد القياسية الصادرة عن االيكاو      ابالغ الطرف اآلخر بتلك االستنتاجات وبالخطوات التي تعتبر ضرورية        
  . أن يتخذ االجراءات التصحيحية المالئمة في غضون الفترة المتفق عليهااآلخر عندئذ 

 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، من المتفق عليه أيضا أنه يجوز أن تخضع أي طائرة تقـوم بتـشغيلها شـركة            ١٦عمال بالمادة    -٣
أن تخضع لتفتيش من جانب المندوبين   والى اقليم طرف آخر،للطيران تابعة ألحد األطراف أو يتم تشغيلها بالنيابة عن تلك الشركة، وتطير من   

المصرح لهم من الطرف اآلخر، شريطة أال يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة، وذلك بينما تكون الطائرة متواجدة في اقليم                       
ية شيكاغو،  فان الغرض من هذا التفتيش هو التحقق  من اتفاق٣٣وبغض النظر عن االلتزامات المنصوص عليها في المادة . هذا الطرف اآلخر 
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من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة، واجازات طاقمها، والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد القياسية السارية فـي ذلـك             
  .الوقت عمال باتفاقية الطيران المدني الدولي

المة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كل طرف بحق القيـام فـورا بتعليـق أو تغييـر          عندما يتعين اتخاذ اجراءات عاجلة لضمان س       -٤
  .ترخيص التشغيل الممنوح لواحدة أو أكثر من شركات الطيران التابعة للطرف اآلخر

ذ تلك  أعاله حال انتهاء السبب الذي دعي الى اتخا   ٤يجب التوقف عن اتخاذ أي من االجراءات من جانب أحد الطرفين عمال بالفقرة               -٥
  .االجراءات

 أعاله، اذا تبين أن أحد األطراف ظل غير ممتثل للقواعد القياسـية لاليكـاو بعـد انقـضاء فتـرة اتخـاذ                    ٢وباالشارة الى الفقرة     -٦
 .االجـراءات التصحيحية، فينبغي ابالغ األمين العام للمنظمة بذلك، كما ينبغي ابالغه بايجاد حل مرض للوضع الحقا

   يلطيران المدنمؤتمر رؤساء اإعالن 
  سالمة الجويةللباالستراتيجية العالمية  الخاص
  )٢٢/٣/٢٠٠٦ الى ٢٠ ، منمونتريال(

، بمقرها الرئيسي سالمة الجويةللباالستراتيجية العالمية  الخاصي ء الطيران المدنمؤتمر رؤسا) االيكاو(عقدت منظمة الطيران المدني الدولي 
  .٢٠٠٦ مارس ٢٢ الى ٢٠في مونتريال، من 

   اتفاقية الطيران المدني الدولي ومالحقها قد هيأت االطار الضروري المطلوب للوفاء باحتياجات السالمة في أي نظام عالمي للطيران،لما كانت
   رؤساء الطيران المدني يتحملون مسؤولية جماعية عن سالمة الطيران المدني الدولي،ولما كان

يفيد جميع أصحاب المصلحة فائدة تامة وأن يتطور باستمرار لضمان استمرارية فاعليته وكفاءته في            اطار السالمة الجوية يجب أن        ألن وادراكا
  ظل البيئة التنظيمية واالقتصادية والفنية المتغيرة في القرن الحادي والعشرين،

  ام النقل الجوي، الشفافية وتبادل المعلومات في مجال السالمة الجوية دعامتان أساسيتان لسالمة نظوباالشارة الى أن
 من اتفاقية شيكاغو والقواعد القياسية ذات الصلة هي التي تنظم اعتراف الدولة بصحة الشهادات واالجازات الـصادرة عـن   ٣٣المادة  وباالشارة الى أن  
  الدول األخرى،
  دور االيكاو في فض المنازعات، وباالشارة الى
لجمهور، في سالمة النقل الجوي تتوقف على مدى االطالع على المعلومات الوافية عن السالمة   الثقة المتبادلة بين الدول، هي وثقة ا       وادراكا ألن 

  الجوية،
 ألن السالمة الجوية تشكل مسؤولية مشتركة وألن تحسينها في العالم لن يتسنى اال بقيادة االيكاو وبذل الجهـود التعاونيـة والتعاضـدية      وادراكا

  لحة،والمنسقة فيما بين جميع أصحاب المص
 ألن ادخال المزيد من التحسينات على السالمة الجوية في الدول وفيما بينها أمر يتطلب نهجا تعاونيا واستباقيا لتحديـد وادارة األخطـار    وادراكا

  التي تهدد السالمة الجوية،
  :فان رؤساء الطيران المدني

  :بتوطيد االطار العالمي للسالمة الجوية عن طريق ما يلييلتزمون   -١
تبادل المعلومات المناسبة عن السالمة الجوية بأسرع ما يمكن بين الدول وجميع أصحاب المصلحة اآلخـرين فـي الطيـران                      )أ

والجمهور، بما في ذلك االفصاح بأسرع ما يمكن عن معلومات نتائج تدقيق مراقبتهم للسالمة الجوية وفي موعد ال يتجاوز بأي            
  ؛٢٣/٣/٢٠٠٨حال 
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مة الجوية على مشغليهم الجويين في ظل االمتثال التام للقواعد والتوصيات الدولية، والتأكد بأنفسهم من أن          ممارسة مراقبة السال    )ب
المشغلين األجانب الذين يشغلون طائراتهم في اقليمها موضوعون تحت المراقبة الوافية من دولتهم، واتخاذ االجراءات المناسبة                

  ة؛حسب االقتضاء للمحافظة على السالمة الجوي
  التعجيل بتنفيذ نظم ادارة السالمة الجوية في صناعة الطيران استكماال لالطار التنظيمي الراهن؛  )ج
وضع حلول قابلة لالستمرار في مجال السالمة الجوية، بما في ذلك انشاء أو تعزيز المنظمات والمبادرات االقليمية واالقليميـة             )د

  الفرعية لمراقبة السالمة الجوية؛
  . بثقافة سليمةالنهوض  )ه

  :هذا وان المؤتمر
يدعو الدول الى أن تعتمد على اعتبارات السالمة وحدها ال على امكانية كسب المزايا االقتصادية عند االعتراف بـصحة الـشهادات             -٢

  واالجازات الصادرة عن الدول األخرى،
  ،ارد صوب اعداد حلول لمراقبة السالمة الجوية باستمراريدعو الدول وااليكاو وصناعة الطيران والمنظمات المانحة الى توجيه المو  -٣
  يدعو الدول وااليكاو وصناعة الطيران الى دعم التنفيذ المنسق لنظم ادارة السالمة الجوية،  -٤
  :يدعو االيكاو الى القيام بما يلي  -٥

ال قيد بين جميع أصحاب المـصلحة فـي   أن تنشئ وتدعم بنشاط آليات لتبادل المعلومات تتيح تدفق معلومات السالمة الجوية ب              )أ
  الطيران،

   استراتيجية لنقل معلومات السالمة نقال فعاال الى الجمهور،٢٠٠٦أن تضع في موعد أقصاه يونيو   )ب
   من اتفاقية شيكاغو التاحة المعلومات عن تسجيل الطائرات وعن مشغلي الطائرات، ٢١أن تنشئ آلية بموجب المادة   )ج
 مـن اتفاقيـة     ٣٣رشادات اجراءات للتحقق من شروط االعتراف بصحة الشهادات واالجازات وفقـا للمـادة              أن تضع وتنفذ ا     )د

  ،شيكاغو
  أن تدرس امكانية اعداد ملحق جديد بشأن مراقبة السالمة الجوية، وتقييم السالمة الجوية، وادارة السالمة الجوية،  )ه

 السالمة الجوية، وأن تنشئ حسب االقتضاء هيئة مستقلة للطيـران المـدني              الدول الى اثبات عزمها السياسي على سد ثغرات        يدعو  -٦
  .وتعطيها كافة الصالحيات والتمويل الوافي لضمان المراقبة الفعالة للسالمة الجوية

 المنـافع  الدول وصناعة الطيران الى تنسيق مبادراتها في مجال السالمة الجوية تنسيقا وثيقا مع االيكاو لضمان تحقيق أمثـل يـدعو     -٧
  .للسالمة الجوية العالمية والتقليل من ازدواج الجهود

  األمن

  ٢٥/٦/١٩٨٦القرار الصادر عن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي في 
  عن أمن الطيران لالتفاقات الثنائية 

  إن مجلس المنظمة

لمدني الدولي يقتضي االهتمام العاجل والمستمر مـن جانـب    أن التهديد المستمر الذي تشكله أفعال التدخل غير المشروع في الطيران ا      إذ يعتبر 
  .المنظمة، والتعاون الكامل من جانب كل الدول المتعاقدة من أجل النهوض بسالمة الطيران المدني الدولي
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لية عـن أمـن الطيـران،    أن التعاون الثنائي بين الدول يمكن أن يستكمل ويعزز حقوق الدول والتزاماتها الناشئة بموجب االتفاقات الدو             ويعتبر  
  .وبموجب القواعد القياسية واألساليب الموصى بها ألمن الطيران والمعتمدة من المجلس

  . أن االتفاقات الثنائية الخاصة بالخطوط الجوية تشكل األساس القانوني الرئيسي للنقل الدولي للركاب واألمتعة والبضائع والبريدويعتبر

  .ة الثنائية يجب أن تشمل أحكاما عن أمن الطيران أن اتفاقات الخطوط الجويويعتبر

 أن الملحق السابع عشر باتفاقية الطيران المدني الدولي يحتوي على توصيات بأن تقوم كل دولة متعاقدة بتضمين اتفاقاتها الثنائية للنقـل                      ويعتبر
  .الجوي بندا يتعلق بأمن الطيران

  .الطيران في اتفاقاتها الثنائية الخاصة بالخطوط الجوية جميع الدول المتعاقدة على إدراج بند عن أمن يحث

  . بأن تراعي الدول المتعاقدة البند النموذجي المرفق بهذا القرارويوصي

  ٢٥/٦/١٩٨٦مرفق بقرار المجلس الصادر في 
  بند نموذجي عن أمن الطيران

جوية، ويقتصر الهدف منه على إرشاد الدول فحسب،         أعد هذا البند بصيغة تسمح بإدراجه في االتفاقات الثنائية للخطوط ال           —مالحظة
  .وهذا البند ليس إلزاميا، وال يحد بأي حال من حرية الدول في التعاقد على توسيع نطاقه أو تضييقه أن اتباع أي أسلوب غير

  "س"المادة 

ن الدولي، أن التزام كل منهمـا نحـو   يؤكد الطرفان المتعاقدان من جديد، تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما الناشئة بموجب القانو             )أ
وبدون تقييد لعمومية .  اآلخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا ال يتجزأ من هذا االتفاق     

ـ "حقوقهما والتزاماتهما الناشئة بموجب القانون الدولي، يجب على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا وفقا ألحكام        ة الجـرائم  اتفاقي
اتفاقية قمع االسـتيالء    "، و ١٤/٩/١٩٦٣الموقع عليها في طوكيو في      " وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن الطائرات       

اتفاقية قمع األفعال غير المشروعة التي ترتكـب  "، و١٦/١٢/١٩٧٠الموقع عليها في الهاي في " غير المشروع على الطائرات  
  .٢٣/٩/١٩٧١وقع عليها في مونتريال الم" ضد سالمة الطيران المدني

  . ال يسري حكم الجملة الثانية إال إذا كانت الدولتان المعنيتان طرفين في تلك االتفاقيات— مالحظة

يقدم كل طرف إلى اآلخر، بناء على طلبه، المساعدة الضرورية لمنع أفعال االستيالء غير المشروع على الطـائرات المدنيـة             )ب
ال غير المشروعة التي ترتكب ضد سالمة هذه الطائرات وركابها وطواقمها وضـد سـالمة المطـارات                 وغير ذلك من األفع   

  .وتجهيزا وخدمات المالحة الجوية، ولمنع أي خطر آخر يهدد أمن الطيران المدني

الطيران المـدني   يجب على الطرفين، في معاملة كل منهما لآلخر، أن يتصرفا وفقا ألحكام أمن الطيران التي وضعتها منظمة                    )ج
الدولي وأصدرتها على شكل مالحق باتفاقية الطيران المدني الدولي، يقدر ما تكون تلك األحكام األمنية سارية على الطـرفين                   
ويجب عليهما إلزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذي يكون مركز أعماليهم الرئيسي أو محـل إقـامتهم                 

  .ما، ومستثمري المطارات الموجودة في إقليمهما بالتصرف وفقا ألحكام أمن الطيران المذكورةالرئيسي في إقليمه
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يوافق كل طرف متعاقد على أنه يجوز ألزام مستثمري الطائرات هؤالء بمراعاة ما يشترطه على الطرف اآلخر من األحكـام                    )د
وعلى كل طرف متعاقـد أن يتأكـد مـن أن       .  أو التواجد فيه  أعاله لدخول إقليمه أو مغادرته      ) ج(األمنية المذكورة في الفقرة     

االجراءات المالئمة لحماية الطائرات تنطبق بفاعلية في داخل إقليمه، وأن يوقع الكشف األمني على الركاب والطواقم واألمتعة                 
وعلى كـل طـرف     .  ئعاليدوية واألمتعة األخرى والبضائع وتموين الطائرات قبل وفي أثناء صعود الركاب أو تحميل البضا             

  .متعاقد أن ينظر بعين العطف ألي طلب من الطرف المتعاقد اآلخر التخاذ اجراءات أمنية خاصة لمواجهة أي تهديد معين

حين يقع حادث استيالء غير مشروع على أي طائرة مدنية وحين يخيم خطر وقوع مثل هذا الحادث، أو عندما يرتكب أي فعل                  )ه
طائرة وركابها وطواقمها أو ضد سالمة المطارات وتجهيزات وخدمات المالحة الجويـة، يجـب           غير مشروع ضد سالمة أي      

على كل طرف متعاقد أن يساعد الطرف اآلخر بتسهيل االتصاالت وغير ذلك من التدابير المالئمة التـي تـستهدف الـسرعة            
  .واألمان في إنهاء الواقعة أو إزالة خطر حدوثها

  ع المستوىإعالن المؤتمر الوزاري رفي
  ألمن الطيران

  )٢٠٠٢ فبراير ٢٠ إلى ١٩مونتريال، من (

 ٢٠ و١٩بمقــرها فـي مونتــريال يـومي     ) ايكـاو (إن المؤتمر الوزاري رفيـع المستوى الذي عقدته منظمة الطيـران المدني الـدولي      
  :ة منظمة دولي٢٤ دولة و١٥٤ وحضره وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى يمثلون ٢٠٠٢شباط /فبراير

 من جديد ادانته الستعمال الطائرات المدنية كأسلحة تدمير، وكذلك ألفعال التدخل غير المشروع األخرى في الطيران المدني، بغض اذ يؤكد
  .النظر عن مكان ارتكابها وهوية مرتكبيها وأسباب ارتكابها

  . في الطيران المدني الحاجة الى تعزيز تدابير منع جميع أفعال التدخل غير المشروعويضع في اعتباره
  . على الدور الحيوي الذي يؤديه الطيران المدني في التنمية االقتصاديةويؤكد
  . على أهمية السالمة واألمن، بوصفهما ركيزتين أساسيتين للطيران المدني ينبغي التعامل معهما بصورة شاملةويشدد
بغض النظر عما اذا كانت خدمات النقل الجوي والخدمات ذات الصلة تقدم من جديد مسؤولية الدول عن أمن الطيران المدني وسالمته، ويؤكد 

  .من خالل هيئات حكومية أو مستقلة أو خاصة
  .التحسينات الكبيرة التي بدأ تنفيذها مؤخرا في مجال أمن الطيران في عدد كبير من الدولويالحظ 
من الطيران في جميع أنحاء العالم، وأن أوجه القصور في أي جزء أن وضع نهج موحد في اطار نظام عالمي هو أمر أساسي لضمان أويدرك 

  .من هذا النظام يشكل خطرا على النظام العالمي بأكمله
  . أن انشاء نظام عالمي ألمن الطيران يفرض مسؤولية جماعية على الدول كافةويؤكد

عززة ربما شكلت عبئا ماليا ثقيال على الموارد المحدودة أصال في  أن الموارد االضافية التي سيقتضيها الوفاء بتدابير أمن الطيران المويالحظ
  .البلدان النامية

  :التزامه بما يلييعلن 
التنفيذ التام لالتفاقيات متعددة األطراف بشأن أمن الطيران وقواعد وتوصيات االيكاو واجراءات خدمات المالحة الجوية   —

  .س االيكاو المتعلقة بأمن الطيران وسالمتهوقرارات الجمعية العمومية لاليكاو وقرارات مجل
  .تطبيق التدابير االضافية المالئمة ألمن الطيران في األقاليم الوطنية بما يتناسب مع مستوى الخطر  —
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  .تعزيز التعاون الدولي في مجال أمن الطيران وتنسيق تنفيذ التدابير األمنية  —
  .ادا وفاعلية لتفادي اثقال الطيران المدني بأعباء ال داعي لهاضمان تنفيذ التدابير األمنية بأكثر الطرق اقتص  —
  .التأكد بقدر االمكان من أن التدابير األمنية لن تؤدي الى اضطراب أو اعاقة حركة الركاب أو الشحن أو البريد أو الطائرات  —
  .و الدين أو الجنسيةضمان تنفيذ التدابير األمنية بشكل موضوعي وبدون تمييز على أساس الجنس أو العرق أ  —
  .تعزيز نوعية الموارد البشرية العاملة في قطاع أمن الطيران، بما في ذلك تقديم التعليم والتدريب المستمرين  —
  .استعادة الثقة العامة في السفر الجوي وتنشيط صناعة النقل الجوي  —

  :ان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ما يليوضع خطة عمل شاملة ألمن الطيران في اطار االيكاو لتعزيز أمن الطيريؤيد 

تحديد وتحليل وتطوير استجابة فعالة لألخطار الجديدة والناشئة، تشمل اتخاذ تدابير في الوقت المناسب في مجاالت محددة بما   —
  .في ذلك المطارات والطائرات ونظم مراقبة الحركة الجوية

تفاقية الطيران المدني الدولي باتباع اجراءات سريعة عند الحاجة، ومع مراعاة تعزيز األحكام المتعلقة باألمن في مالحق ا  —
  .االعتبارات العامة للسالمة، وخصوصا النص في المقام األول على حماية مقصورة القيادة

لدول المتعاقدة اجراء عمليات تدقيق منتظمة والزامية ومنهجية ومنسقة ألمن الطيران لتقييم تدابير األمن القائمة في جميع ا  —
  .على المستوى الوطني، وكذلك على مستوى المطار على أساس العينات لكل دولة، في اطار آلية أمن الطيران التابعة لاليكاو

  .التنسيق والتوافق الوثيقين مع برامج التدقيق االقليمية واالقليمية الفرعية  —
  .لشفافيةقيام االيكاو بمعالجة النتائج بشكل يوفق بين السرية وا  —
  .انشاء برنامج متابعة لتقديم المساعدة، يتضمن تصحيح أوجه القصور المكتشفة  —

، )١٦٦موعد اختتام دورة المجلس  (٢٠٠٢حزيران / يونيو١٤مجلس االيكاو الى وضع خطة العمل هذه، العتمادها في موعد أقصاه يدعو 
  .وبدء تنفيذها بعد ذلك التاريخ فورا

ء في االيكاو، وكذلك المنظمات الدولية المعنية حسب الحالة، الى المشاركة الكاملة والفعالة في تنفيذ خطة العمل حتى جميع الدول األعضايدعو 
  .يتم تحقيق النتائج الملموسة في أقرب موعد ممكن

اعدة العينية أو كليهما لخطة الدول والمنظمات الدولية وصناعة الطيران المدني الى أن تقدم على أساس طوعي التمويل الكافي أو المسيدعو 
 .العمل، وذلك ألجل أنشطة االيكاو ولتمكين جميع الدول في كافة أنحاء العالم من الوفاء باستمرار بمتطلبات التدابير األمنية المعززة
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  الجزء الثاني
  ملكية شركات الطيران والعمليات المشتركة

   ملكية شركات الطيران والسيطرة عليها ) أ(

الدورة السادسة عشرة للجمعية العمومية في موضوع الملكية المشتركة والتشغيل المـشترك للخطـوط الجويـة                نظرت    ١-٢
ومن أجل تخفيف المشكلة التي تواجه بعض البلدان النامية من جراء تشدد بعض الدول              .  بشأنه ٣٣-١٦الدولية وأصدرت قرارها    

ان والسيطرة عليها، أصدرت الدورة الرابعة والعشرون للجمعية العمومية     األخرى في تطبيق المعيار التقليدي لملكية شركات الطير       
ولقد أدمج هذان القراران في البيان  . فيما يخص تعيين شركات الطيران    " المصلحة المشتركة " الذي استحدث مفهوم     ١٢-٢٤القرار  

الذي حلت محله فيما بعد القرارات    .١٧-٣٢رار  الموحد لسياسات االيكاو الثابتة في مجال النقل الجوي، وهو البيان الوارد في الق            
 .وترد أدناه المقتطفات ذات الصلة. ١٥-٣٦ و ١٨-٣٥ و ١٩-٣٣

  قرار الجمعية العمومية
  )مقتطفات) (أ(القسم الثاني، المرفق : ١٥-٣٦القرار 

 الدول سيما والقتصاد الكثير من الدول النامية، تطوير الجوي بصورة منتظمة ويعتمد عليها يتسم بأهمية أساسية النقل ال خدمات شغيل تولما كان
  .التي تعتمد على السياحة

طيران بممارسة حقوق الطريق وغيرها من حقوق النقل الشركة عند اإلذن للة ا والسيطرة الفعالغالبيةالتشدد في تطبيق معيار ملكية  كانما لو
  .على الفوائد المثلىمنها دولية والحصول الجوية ال الخدماتيل تشغل كثيرة من تكافؤ الفرص العادلة نامية ال يحرم دوقدالجوي 

تعيين الناقلين الجويين وترخيص دخول األسواق ينبغي تحريرهما وفقا للوتيرة التي تختارها كل دولة ووفقا لتقديرها، وذلك على نحو  ولما كان
  .ا يتعلق بالسالمة واألمنسيما فيم اطرادي ويتسم بالمرونة، في ظل الرقابة التنظيمية الفعالة وال

توسيع نطاق المعايير أو تطبيقها بمرونة فيما يخص تعيين وتفويض شركات الطيران قد يساعد على تهيئة بيئة تشغيلية ينمو فيها النقل  ولما كان
ر بدون المساس بالتزامات الجوي الدولي ويزدهر بصورة مستقرة وتتسم بالكفاءة واالقتصاد، ويسهم في هدف مشاركة الدول في عملية التحري

  .الدول بالنسبة لسالمة الطيران وأمنه

 تسهل وإقليمية تجمعات اقتصادية التي تنشئ من خالل الترتيبات التعاونية ا متزايداتحقيق أهداف التنمية بين تلك الدول يلقى تشجيع ولما كان
بصورة خاصة بين الدول النامية التي تنتمي إلى حركات التكامل عبر عن التقارب والتماثل في المصالح القائمة الذي يالتعاون الوظيفي 

  . اإلقليمياالقتصادي

التي تتمتع بهذه الحقوق وتهتم بهذه نامية ال تعزز مصالح الدولالنقل  حقوق الطريق وغيرها من حقوقأي شركة طيران لممارسة  ولما كانت
شركة والسيطرة الفعالة عليها في يد دولة نامية أو أكثر أو في يد مواطنيها ممن لهم المصلحة المشتركة، كلما كانت ملكية غالبية رأسمال هذه ال

  .مصالح متماثلة
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  : الجمعية العموميةفإن
...  

ألي  ممارسة حقوق الطريق وغيرها من حقوق النقل الجويوالسماح لها بالدول المتعاقدة على قبول تعيين أي شركة طيران  تحث  -٢
 نفس التجمع، وفقا لألحكام والشروط التي يقبلها األطراف، بما في ذلك اتفاقات النقل الجوي التي في  الدول الناميةسيما أو دول، والدولة 
  . األطراف المعنيةعقدها أو تعقدتها

 ا سليماساسأبوصفه  اإلقليمية شبه أو اإلقليميةلتجمعات االقتصادية لالدول المتعاقدة على االعتراف بمفهوم المصالح المشتركة  تحث  -٣
 والسيطرة األغلبية تكون ملكية ما حيثاإلقليمي نفس التجمع االقتصادي مندولة نامية أخرى ألي نامية بتعيين شركة طيران تابعة الدولة اللقيام 
  .مواطنيهافي يد أو الواحدة أو األكثر لة على تلك الشركة في يد تلك الدولة النامية األخرى االفع
 على التفكير في إتباع معايير بديلة لتعيين وتفويض شركات الخطوط الجوية، بما في ذلك إتباع معايير االيكاو، دةالدول المتعاقتحث   -٤

وعلى اعتماد نهج مرن وايجابي لمساعدة الدول األخرى في جهودها الرامية إلى التحرر من معياري الملكية والسيطرة فيما يخص الناقلين 
  .ة واألمنالجويين، دونما إخالل بالسالم

 الجوية الدولية إلى أن تقدم إلى المجلس بصفة للخدمات الدول المتعاقدة التي لديها خبرة في مختلف أشكال التشغيل المشترك تدعو  -٥
  .الدول المتعاقدةبالذات لما فيه فائدة المنظمة جميع معلومات هذا المجال تجمع مستمرة معلومات كاملة بخصوص خبرتها حتى 

التجمعات االنضمام إلى ة إلى الدول المتعاقدة التي ترغب في جدي كل مساعدة مبناء على الطلب المجلس أن يقدم إلى تطلب  -٦
  .دوليةالجوية ال الخدمات لتشغيل اإلقليمية شبه أو اإلقليميةاالقتصادية 

مـشاركة   هذه الترتيبـات التعاونيـة لل  إعداد  إلى الدول المتعاقدة التي تبادر إلىبناء على الطلب  المجلس أن يقدم المساعدة      إلى تطلب  -٧
التابعة لها بوضع تلـك الترتيبـات، وأن    التي تقوم شركات الطيرانالدول المتعاقدة  أو إلى  ، الجوية الدولية  الخدماتملكية وتشغيل   المباشرة في   

. على الدولالترتيبات التعاونيةتلك  المعلومات المتعلقة ببتوزيعيقوم المجلس على الفور  

الى استنتاجات بشأن عشرة ترتيبات تنظيمية     ) ٤التوصية رقم    (١٩٩٤ توصل المؤتمر العالمي للنقل الجوي المعقود في عـام         ٢-٢
مقترحة، وأوصى بأن تقيم الدول االعتبار الواجب لتلك الترتيبات عند ممارسة مسؤولياتها التنظيمية االقتصادية وفي عالقاتها الدولية في                  

أما نصوص الترتيبات األخـرى  . وترد أدناه الترتيبات الموصى بها بشأن ملكية الناقل الجوي والسيطرة عليه   . ي الدولي مجال النقل الجو  
  .فقد أدرجت تحت العناوين المناسبة في هذه الوثيقة

قات المعقودة بـين أي     أو االتفا (وضعت هذه الترتيبات الموصى بها بحيث تصلح للتطبيق بموجب االتفاقات الثنائية أو متعددة األطراف               
 (Doc 9644)ويمكن االطالع على تقريـر المـؤتمر        ). في أحد الترتيبات  " أطرافا  " مجموعة من الدول ودولة أخرى أو أكثر باعتبارها         
 .لمعرفة المعلومات التي تخص اطار هذه الترتيبات

  المؤتمر الرابع للنقل الجوي الترتيبات التنظيمية التي أوصى بها

ير الموسعة على أنه يمكن لكل طرف في اتفاق للنقل الجوي أن يتوقع حصول الناقل الجوي الذي عينه لنفسه على حق دخول السوق    تنص المعاي 
  :التاليين  من طرف ثان، وأن يلتزم ذلك الطرف الثاني باعطاء هذا الحق بأحد الشرطين

اطني أي دولة أو دول تكون طرفا في االتفاق، أو في يـد  أن يكون معظم ملكية الناقل الجوي والسيطرة الفعليـة عليه في يد مو      ) أ
  .أي طرف أو أكثر
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مواطن واحد أو أكثر من الدول األخرى التي ليست بالضرورة أطرافا فـي   أن يكون معظم الملكية والسيطرة الفعلية عليه في يد      ) ب
  ".مجموعة مصالح " االتفاق المعني ولكنها أطراف في مجموعة معرفة على أنها 

أعاله أن يمتثل لقوانين وتنظيمـات الناقـل        ) ب(أو في الفقرة    ) أ( بالطبع من كل ناقل جوي يستوفي المعيار الجديد المذكور في الفقرة             سيطلب
ة كما هي الحالة اآلن مع الناقلين الجويين المستوفين لمعيار الملكية الوطني          (الجوي الدولي التي يطبقها عادة الطرف الذي سيستقبل الناقل الجوي           

  ).والسيطرة الوطنية الفعلية

بناء على أعمال هذا المؤتمر حول هذه المسألة، ومراعاة العتبارات السالمة واالعتبارات االقتصادية ذات الصلة، قدم فريـق              ٣-٢
الجتمـاع   الـصادرة مـن ا     ٤التوصية رقم   : ( التوصية التالية    ١٩٩٧خبراء تنظيم النقل الجوي في اجتماعه التاسع المعقود في فبراير           

ولقد وافق المجلس على هذه التوصـية       . بشأن المزيد من التوسع في المعايير التقليدية لملكية شركـات الطيران والسيطرة عليها           ) التاسع
  . وأبلغها الى الدول لتسترشد بها١٩٩٧في مايو 

طيران والسيطرة عليها، وتنـاول المـؤتمر    قضية ملكية شركات ال  ٢٠٠٣وتناول المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي المعقود في عام          
واعتمد فقرة نموذجية تستند إلى المعايير البديلة المتعلقة بمكان األعمال الرئيسي والمراقبة التنظيمية الفعلية لتستخدمه الدول اختياريا في                  

 مـن  ٤رى التي أعدتها اإليكاو، فـي المرفـق   وترد هذه الفقرة النموذجية، التي تكمل الخيارات األخ   . اتفاقاتها المتعلقة بالخدمات الجوية   
 .الوثيقة هذه

  الصادرة من االجتماع التاسع) ٤(التوصية رقم 
  لفريق خبراء تنظيم النقل الجوي

  :ان فريق الخبراء يوصي بما يلي

 الخطـوط الجويـة الثنائيـة      أن تقوم الدول الراغبة في قبول معايير موسعة لكي يستخدم الناقلون الجويون حق دخول األسواق بموجب اتفاقات                
  :ومتعددة األطراف، بالموافقة على الترخيص بدخول السوق للناقل الجوي المعين الذي يفي بالمعيارين التاليين 

  .أن يكون مقر عمله الرئيسي ومحل اقامته الدائمة في داخل دولة التعيين  )أ
  .أن يكون له رابط قوي يحافظ عليه مع دولة التعيين  )ب
ع بوجود رباط قوي، ينبغي للدول أن تضع في اعتبارها عناصر مثل كون الناقل الجوي المعين قد أنشأ شركته في دولـة التعيـين                        وفـي القط 

ويمارس في هذه الدولة قدرا ملحوظا من عملياته ويحتفظ فيها بجزء كبير من استثماره الرأسمالي في التجهيزات المادية، وأن يدفع ضـرائب                      
  .طائراته في تلك الدولة، وأن يستخدم عددا كبيرا من مواطنيها في المناصب االدارية والفنية والتشغيليةالدخل ورسوم تسجيل 

عندما ترى الدولة حاجة الى وضع شروط أو استثناءات لمعيار مقر العمل الرئيسي ومحل االقامة الدائمة استنادا الى أسـباب تتعلـق بـاألمن                        
ادية أو تجارية، فينبغي أن يكـون ذلك موضع مفاوضات أو مشاورات ثنائية أو متعددة األطراف، حسب               الوطني أو أسباب استراتيجية أو اقتص     

  .الحالة

  وتجميع الخطوط الجوية  هيئات االستثمار المشترك ) ب(

  .في اتفاقية شيكاغو ثالث مواد تتعلق باالستثمار المشترك وتجميع الخطوط الجوية  ٤-٢
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  المادة السابعة والسبعـون

  واز انشاء هيئات لالستثمار المشتركج
ليس في أحكام هذه االتفاقية ما يمنع دولتين متعاقدتين أو أكثر من انشاء هيئات لالستثمار المشترك أو مؤسسات استثمار دولية للنقـل الجـوي،            

 المؤسسات وهذه الخطوط المشتركة من اتباع نظام الخطوط الجوية المشتركة على أي خط أو في أي منطقة، على أن تخضع هذه الهيئات أو               أو
ويحدد المجلس الطرق التي تتبع في تطبيـق األحكـام          . لجميع أحكام هذه االتفاقية، بما في ذلك األحكام المتعلقة بتسجيل االتفاقات لدى المجلس            

  .مار الدوليةالمنصوص عليها في هذه االتفاقية والخاصة بجنسية الطائرات على الطائرات التي تستثمرها مؤسسات االستث

  المادة الثامنة والسبعون

  دور المجلس

  .يجوز للمجلس أن يقترح على الدول المتعاقدة صاحبة الشأن أن تكون هيئات مشتركة الستثمار الخطوط الجوية في أي طريق أو منطقة

  المادة التاسعة والسبعون

  االشتراك في هيئات االستثمار 
 المشترك أو في ترتيبات للخطوط الجوية المشتركة، سواء كان ذلك بواسطة حكومتهـا أو بواسـطة                 ألي دولة أن تشترك في هيئات لالستثمار      

وقـد تكون هذه المؤسسات مملوكة للدولة، كليا أو جزئيا، أو مملوكـة ألفـراد،   . واحدة أو أكثر من مؤسساتها للنقل الجوي المعينة من حكومتها 
  .وذلك طبقا لما تراه الدولة وحدها

  ائرات التي تستثمرها هيئات االستثمار الدولية الط ) ج(

يصف طريقة تطبيق أحكام اتفاقية شيكاغو على الطـائرات التـي      ) يضم ثالثة مرفقات  ( قرارا   ١٩٦٧اعتمد المجلس في عام       ٥-٢
  .تستثمرها هيئات االستثمار الدولية

جنسية وتسجيل  القرار الذي اعتمده المجلس بشأن
  هيئات االستثمار الدوليةتستثمرها  الطائرات التي

  ان المجلس
ويحدد المجلس الطـرق  : "  في اعتباره أحكام المادة السابعة والسبعين من اتفاقية الطيران المدني الدولي، والتي تنتهي بالجملة التالية          وقد وضع 

طائرات التي تـستثمرها هيئـات االسـتثمار    التي تتبع في تطبيق األحكام المنصوص عليها في هذه االتفاقية والخاصة بجنسية الطائرات على ال   
  " الدولية 

 الـصادرة   Doc 8704-LC/155 رقـم  بالوثيقـة    )C( في اعتباره تقرير اللجنة القانونية عن هذا الموضوع والـوارد فـي المرفـق                وقد وضع 
  .٢٢/٩/١٩٦٧ في

  .المذكور  في اعتباره استنتاجات اللجنة القانونية الواردة في التقريروقد وضع
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 على أن أحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي قابلة للتطبيق دونما حاجة الى تعديل وبموجب قـرار من المجلـس بمقتـضى المـادة            يوافقواذ  
وقـد  " (المسجلة دوليـا   "أو " المسجلة بصورة مشتركة " السابعة والسبعين على الطائـرات غيـر المسجلة على أساس وطني، مثل الطائرات       

  .، على أن يكون ذلك رهنا باستيفاء بعض المعايير األساسية التي وضعها المجلس)بهذا القرار) ١(ذين المفهومين في المرفق ورد تعريف له

أن أي قرار يصدره المجلس وفقا للمادة السابعة والسبعين من االتفاقية وفي نطاقها وطبقا لالجراءات المبينة أدنـاه يـصبح ملزمــا          واذ يؤكد   
تعاقدة، وانه في حالة الطائرات المسجلة تسجيال مشتركا أو تسجيال دوليا والمستوفية للمعايير األساسية التي وضـعها المجلـس                   لجميع الدول الم  

يصبح التمتع بالحقوق واحترام االلتزامات المنصوص عليها في االتفاقية المذكورة منطبقا كما في حالة طائرات الدول المتعاقدة المـسجلة علـى     
  .نيالمستوى الوط

أن تشمل اجراءات اتخاذ القرار بموجب المادة السابعة والسبعين تطبيق المعايير األساسية التي وضعها المجلس على كل خطـة محـددة        يقـرر  
  . عنيةللتسجيل المشترك أو التسجيل الدولي قد تعرض عليه شاملة المعلومات المالئمة والمحددة من جهة الدول المكونة لهيئة االستثمار الدولي الم

  :السابقة  ما يلي، بالنسبة للمعايير األساسية المذكورة في الفقرات الثالثويقرر

  .بهذا القرار) ٢(في حاالت التسجيل المشترك تطبق المعايير األساسية التي وردت تحديدا في الجزء األول من المرفق   ) أ

  . بهذا القرار)٢(في حاالت التسجيل الدولي، يجب االسترشاد بالجزء الثاني من المرفق   ) ب

، فيما يتصل باجراءات اتخاذ القرار سالفة الذكر ان المجلس هو الذي يتخذ القرار حسب تقديره وما يراه مالئما، وانه في حالة التـسجيل                يالحظ
كورة في الجـزء األول  بهذا القرار ينبغي أن ال تكون هناك مشكلة فيما يتعلق باستيفاء المعايير األساسية المذ          ) ٣(المشترك المذكور في المرفق     

بهذا القرار، وان قرار المجلس في مثل هذه الحاالت أو في الحاالت المشابهة ينبغي أن يكون مجـرد قـرار رسـمي ويمكـن      ) ٢(من المرفق   
  . اصداره تلقائيا

  .أيضا أن حاالت التسجيل المشترك األخرى وجميع حاالت التسجيل الدولي قد تتطلب بالفعل نهجا مختلفايالحظ 

 أنه ما أن تنتهي اجراءات اتخاذ القرار حسب المذكور أعاله بالنسبة ألي خطة معينة يعتبرها المجلس مستوفية للمعايير األساسية المحددة        يقـرر
  :بهذا القرار، يجب تطبيق أحكام االتفاقية المتصلة بجنسية الطائرة على النحو التالي) ٢(في المرفق 

، تخصص عالمة مشتركة لجميع الطائرات التابعة لهيئة االستثمار الـدولي، غيـر عالمـة الجنـسية     في حالة التسجيل المشترك الدولي    -١
وكما يطبق عليها الملحق السابع )  من االتفاقية٢٠ و ١٢المادتان (الخاصة بأي دولة معينة، وتطبق أحكام اتفاقية شيكاغو على عالمات الجنسية     

  .باالتفاقية بأحدث نصوصه

في المرفـق،  ) ٢(بهذا القرار وفي المالحظة     ) ٢(من المرفق   ) ج(ق الدول المتعاقدة األخرى كما ورد في الفقرة         دون االخالل بحقو   -٢
  .تعتبر كل طائرة من هذا النوع، ألغراض اتفاقية شيكاغو، حائزة لجنسية كل دولة من الدول المكونة لهيئة االستثمار الدولي

دسة والعشريـن من اتفاقية شيكاغو، تعتبر الدولة التي تحـتفظ بالـسجل المـشترك،              عند تطبيق المادتين الخامسة والعشرين والسا      -٣
  .بالجزء الذي يتعلق فيه بالطائرة المعنية، دولة تسجيل الطائرة أو

  :يعلن
مـت  أن هذا القرار ال ينطبق اال عندما تكون جميع الدول المكونـة لهيئة االستثمار الـدولي أطرافـا فـي اتفاقيـة شـيكاغو ومادا        -١

  .فيها أطرافا



  سياسة ومواد ارشادية بشأن 
 6-2  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  .ان هذا القرار ال ينطبق على الطائرة المسجلة على أساس وطني، حتى وان كانت تستثمرها هيئة استثمار دولية  -٢

  )١(المرفق 
  ألغراض هذا القرار 

جال يختلف  على نظام تسجيل الطائرة الذي تنشئ بمقتضاه الدول المكونة لهيئة استثمار دولي س            " التسجيل المشترك   " تدل عبارة     —
  .عن السجل الوطني من أجل التسجيل المشترك للطائرات التي تستثمرها هذه الهيئة

تعني أن الطائرات التي تستثمرها هيئة استثمار دولية ليست مسجلة على أساس وطني وانما مسجلة " التسجيل الدولي  " ان عبارة     —
نت هذه المنظمة الدولية مكونة مـن نفس الدول التـي أنـشأت      لدى منظمة دولية لها شخصية قانونية بصرف النظر عما اذا كا          

  .هيئة االستثمار الدولية

  )٢(المرفق 
  المعايير األساسية

  : في حالة التسجيل المشتركالجزء األول ـ

ـ                 -أ  ب اتفاقيـة   تكون الدول المكونة لهيئة االستثمار الوطني ملزمة بالتضامن وفرادى بالوفاء بااللتزامات المنوطة بدولة التسجيل بموج
  . شيكاغو

يجب على الدول المكونة لهيئة االستثمار الدولية أن تحدد لكل طائرة دولة مناسبة من بينها تتكفل بمهمة تسلم المكاتبات التي ترسـلها           -ب 
ودون االخـالل  ويكون هذا االسناد ألغراض عملية فقـط     . الدول األخرى المتعاقدة على اتفاقية شيكاغو فيما يخص تلك الطائرة، وبالرد عليها           

بالمسؤولية التضامنية والفردية للدول المشاركة في الهيئة، وتمارس الدولة التي تم تحديدها المهام الموكولة اليها بالنيابة عن نفسها وعن جميـع          
  ). أدناه١انظر المالحظة (الدول المتعاقدة األخرى 

ات المسجلة في أي دولة متعاقدة أخرى فيما يتعلق بأحكام اتفاقيـة  يجب أال يؤدي استثمار الطائرات المعنية الى أي تمييز ضد الطائر        -ج 
  ). أدناه٢انظر أيضا المالحظة . (شيكاغو

يجب على الدول المكونة لهيئة االستثمار الدولية أن تضمن أن قوانينها ونظمها واجراءاتها المتعلقة بالطائرات وبالعاملين فـي هيئـة          -د 
المالحة الجوية الدولية تفي بصورة موحـدة بااللتزامـات التـي تـم التعهـد بهـا بمقتـضى اتفاقيـة                االستثمار الدولية عندما يشاركون في      

  .ومالحقها شيكاغو

  :في حالة التسجيل الدولي —الجزء الثاني 

ة يعطي الـدول  عندما يتخذ المجلس قراره يجب أن يكون مرتاحا الى أن كل نظام للتسجيل الدولي وضعته الدول المكونة لهيئة االستثمار الدولي                   
) ج(و ) أ(وفي هذا السياق تظل المعايير المذكورة فـي الفقـرات         . األعضاء األخرى في االيكاو ضمانات كافية بامتثاله ألحكام اتفاقية شيكاغو         

  .أعاله منطبقة على كل حال الى أن يقرر المجلس معايير اضافية) د( و

تسجيل المشترك، تؤدي الدولة التي تحتفظ بالسجل المشترك أو بأي جـزء            أعاله، في حالة ال   ) ب( فيما يخص الفقرة     — ١المالحظة  
وخاصة، مسألة شهادات التسجيل ومسألة التصديق على شـهادة الـصالحية   (منه يتعلق بالطائرة وظائف دولة التسجيل بمقتضى اتفاقية شيكاغو    

  .يابة عن جميع الدول بالتضامنتمارس الدولة هذه المهام ن وفي جميع األحوال). للطيران واجازات الطواقم 
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  :أعاله، وباالشارة الى المواد المذكورة أدناه من اتفاقية شيكاغو، يالحظ ما يلي ) ج( فيما يخص الفقرة — ٢المالحظة 
منطقة ان مجرد التسجيل المشترك أو التسجيل الدولي بمقتضى المادة السابعة والسبعين ال يجعل ال       : النقل الداخلي   (المادة السابعة     —

  .الجغرافية للمجموعة متعددة الجنسيات منطقة نقل داخلي
ان مجرد التسجيل المشترك أو ) : رسوم المطارات والرسوم المماثلة(والمادة الخامسة عشرة    ) المناطق المحظورة (المادة التاسعة     —

  .ورتينالتسجيل الدولي بمقتضى المادة السابعة والسبعين ال يؤثر على تطبيق المادتيـن المذك
تقضي هذه المادة بأن تكون الدولة طرفا في اتفاقية شـيكاغو  :  )المطالبات الخاصة ببراءات االختراع (المادة السابعة والعشرون      —

غير أن أيا من الدول المكونة للهيئة االستثمارية الدولية قد ال تكـون      . وطرفا أيضا في االتفاقية الدولية لحماية الملكية الصناعية       
وعندئذ تصبح مصالح تلك الدولة غير مضمونة بأحكام المادة السابعة          . الحاالت المعينة طرفا في هذه االتفاقية األخيرة      في بعض   

  .والعشرين من اتفاقية شيكاغو

  )٣(المرفق 
  :ات أخرى أيضا فيما يتعلق بالقرار الحالي، كان أمام المجلس المخطط التالي للتسجيل المشترك، مع االحاطة علما بامكانية وجود مخطط

ويكون هذا الـسجل المـشترك      . تنشئ الدول المكونة لهيئة االستثمار الدولية سجال مشتركا لتسجيل الطائرات التي ستستثمرها             ) أ
  .الدول مستقال ومتمايزا عن أي تسجيل وطني في أي من تلك

ألولى تحتفظ بالسجل دولة واحـدة مـن        وفي الحالة ا  . يكون السجل المشترك اما غير قابل للتقسيم واما مشكال من عدة أجزاء             ) ب
  .الدول المكونة لهيئة االستثمار الدولية، وفي الحالة األخيرة تحتفظ بكل جزء دولة أو أخرى من هذه الدول

ال يمكن تسجيل الطائرة في السجل المشترك اال مـرة واحدة، أما في حالة السجل المشترك المكون من عدة أجـزاء فتـسجل                        ) ج
  .سجل المشترك الذي تحتفظ به دولة معينةالطائرة في جزء ال

جميع الطائرات المسجلة في السجل المشترك أو في أي جزء منه تشترك في عالمة واحدة بدال من أن تأخذ كل منهـا عالمـة           ) د
  .التسجيل الوطنية

تؤديهـا  ) أو اجازة الطاقممثل اصدار شهادة التسجيل أو شهادة الصالحية للطيران (مهام دولة التسجيل بمقتضى اتفاقية شيكاغو     )ھ
وعلى كل حال تؤدي الدولة هذه المهام . الدولة التي تحتفظ بالسجل المشترك أو الدولة التي تحتفظ بالجزء ذي الصلة من السجل     

  .نيابة عن جميع الدول بالتضامن
تفاقيـة شـيكاغو مـسؤولية   أعاله، تصبح مسؤولية دولة التسجيل بموجب مختلف أحكام ا  ) ھبدون االخالل بما ورد في الفقرة         ) و

وعلى كل من هذه الدول وعلى هذه الدول جميعا أن تقبل    . مشتركة وفردية على جميع الدول التي شكلت هيئة االستثمار الدولية         
  .أي شكوى تقدمها الدول المتعاقدة األخرى
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  الجزء الثالث

  تنظيم السعة في شركات الطيران

بأن يضطلع المجلس بدراسات معنية عن      ) ١٩٧٧لعام  (ا المؤتمر الخاص للنقل الجوي      التي أوصى فيه  ) ٤(وفقا للتوصية رقم      ١-٣
تنظيم سعة النقل الجوي الدولي، أعد فريق خبراء تنظيم خطوط النقل الجوي فقرات نموذجية ومعايير وأهدافا وخطوطا ارشادية لتسترشد  

وأرسل المجلس هذه . لتنظيم السعة " التحديد الحر  "وطريقة  "   األولى برمـودا "، وطريقة   " التحديد المسبق  "بها الدول في تطبيق طريقة      
وترد هذه الفقرات النموذجية أيضا في نموذج اإليكاو التفاقات الخطوط الجويـة            .  للنظر فيها  ١٩٨١المواد االرشادية الى الدول في عام       

دليل  الرابع في الوثيقة الصادرة بعنوان   الباب لفصل الثاني من   ا ويتضمن). بهذه الوثيقة ) ٥(انظر المرفق   (التي تستخدمها الدول اختياريا     
  .السعة مزيدا من التفاصيل عن طرق تنظيم، - Doc 9626 تنظيم النقل الجوي الدولي

  طريقة التحديد المسبق فقرة نموذجية تخص )  أ(
يران التي عينها الطرفان المتعاقدان يجب االتفاق ان السعة الكلية التي يتعين أن تتاح على الخطوط المتفق على أن تشغلها شركات الط  -١

عليها بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين، أو أن تعتمدها هذه السلطات، قبل بدء العمليات وبعد ذلك حسب احتياجات الحركة الجوية            
  .المتوقعة

التي عينها الطرفان المتعاقدان هو عرض سعة بعوامل يجب أن يكون الهدف األولي للخطوط المتفق على أن تشغلها شركات الطيران     -٢
  .حمولة معقولة تفي بمقتضيات الحركة الجوية بين اقليمي الطرفين المتعاقدين

يتيح كل طرف متعاقد فرصة عادلة ومنصفة لشركـات الطيران التي عينها الطرفان المتعاقدان لتشغيل الخطوط المتفق عليها بـين                    -٣
  .اواة والمنفعة المتبادلة، وليكن ذلك من حيث المبدأ بتقسيم السعة الكلية بالتساوي بين الطرفين المتعاقديناقليميهما بما يحقق المس

يراعي كل طرف متعاقد هو وشركة الطيران الواحدة أو األكثر التي عينها مصالح الطرف المتعاقد اآلخر وشركة الطيران الواحدة أو  -٤
  .اع بالخطوط التي يقدمها هذا األخيراألكثر التي عينها، بحيث ال يخل بال د

اذا لم يستطع الطرفان المتعاقدان أن يتفقا بعد االستعراض على السعة التي تتاح على الخطوط المتفق عليها، وجب أال تتجاوز السعة                      -٥
  ).مع مراعاة التغايرات الموسمية(ا التي تعرضها شركات الطيران التي عينها هذان الطرفان المتعاقدان السعة الكلية التي تم االتفاق على تقديمه

  بطريقة التحديد المسبق معايير وارشادات لتنظيم السعة
  .مرنة الحاجة الى ربط السعة ربطا وثيقا بالطلب بطريقة: )أ( المعيار

  الخطوط االرشادية
 بـالحجم أو الـوزن      أو الـسعة المتاحـة    /تحدد السعة حسب طرز الطائرات ومدى تواتر الخطوط، وأحيانا حسب عدد المقاعـد و              -١

  .البضائع لنقل
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عادة بطريقة تجريبية يستند فيها الى احصاءات الحركة الجوية الراهنـة والـى تقـديرات               ) مقتضيات الحركة الجوية  (يحدد الطلب    -٢
  .سيما التعريفات وغيرها من العوامل األخرى ذات الصلة معقولة لمستقبل الحركة الجوية، مع مراعاة األوضاع االقتصادية وال

  : ان ربط السعة ربطا وثيقا بالطلب أمر يتطلب اتاحة السعة بعامل حمولة معقول، والعامل المعقول هو الذي من شأنه -٣

  .أن يتيح للركاب طالبي الحجز فرصة معقولة للحصول على الحجز  ) أ

  .وأن يضمن عائدا اقتصاديا معقوال لشركات الطيران  ) ب

  :التالية   مختلفة منها الوسائلالمرونة في السعة المعروضة قد تتحقق بوسائل  -٤

  .الطلب الرصد الوثيق لعوامل الحمولة لالطالع بسرعة على تغيرات  )أ 

  .اجراء مشاورات دورية حول كل موضوع  )ب 

تسهيل عرض رحالت جوية اضافية، أو أقسام اضافية، أو سعة اضافية مؤقتة تعرضها شركة طيران نيابة عن شركة الطيران   )ج 
  .قلبات الطلب قصيرة األجلالمشاركة األخرى لمواجهة ت

تتحقق المرونة أيضا باتباع معايير موضوعية تعتمد بموجبها زيادات محدودة في السعة، كأن تصل الزيادة مثال الى حد متفق عليـه           -٥
  .بشرط أن تكون عوامل الحمولة ذات الصلة خالل نفس الفترة من العام السابق قد وصلت الى مستوى متفق عليه

  .الحاجة الى أن تخضع السعة في المقام األول للطلب على الحركة الجوية بين اقليمي الطرفين المتعاقدين ):ب(المعيار 

  الخطوط االرشادية

ان الحركة الجوية خارج اقليمي الطرفين المتعاقدين غالبا ما تعتبر تكميلية فقط، ولكنها قد تكون أحيانا ذات أهمية عظيمة للمستهلكين      -١
  . المعنيةولشركات الطيران

  :عند عرض هذه السعة التكميلية ينبغي وضع ما يلي في االعتبار حسب الظروف   -٢

  .التوازن العام الذي يتعين تحقيقه باالتفاق الثنائي  )أ 

  ". الوسيطة " و" البعيدة " االختالفات األساسية التي قد تكون قائمة بين احتياجات الحركة الجوية   )ب 

 الحركة الجوية في المنطقة التي يمر الخط بها، مع مراعاة احتياجات الخطوط الداخليـة               مقتضيات عمليات العبور ومقتضيات     )ج 
  .واالقليمية

كثيرا ما ال يوجد مبرر لعرض السعة التكميلية ألن السعة المتاحة للحركة بين اقليمي الطرفين المتعاقدين قد تكفي لـسد احتياجـات                    -٣
  .أخرى أيضا

  .لمساواة والمنفعة المتبادلة للناقلين الجويين في البلدين المعنيين تحقيقا فعاالالحاجة الى تحقيق ا: )ج(المعيار 

  الخطوط االرشادية
المساواة والمنفعة المتبادلة ترتبطان عادة بالتوازن العام لالتفاق الثنائي، وتتحققان بفاعلية بتدابير مختلفة مثل التدابير المذكورة فـي                    -١

  .هأعال) أ(من المعيار ) ٤الفقرة 
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  : تنظيم السعة بما يحقق المساواة والمنفعة المتبادلة أمر يراعى فيه العامالن التاليان  -٢

  .طرز الطائرات ومدى تواتر العمليات التي يشغلها الناقلون الجويون  )أ 

  .خصائص الطرق الجوية المتفق على أن يشغل فيها الناقلون الجويون عملياتهم  )ب 

  .ير وتوسيع نطاق النقل الجوي على أساس اقتصادي سليم وللصالح العام الحاجة الى تشجيع تطو):د(المعيار 

  الخطوط االرشادية

  .هذا المعيار عام وأساسي ويدرج عادة في ديباجة االتفاق ال في بنوده  -١

لمـصالح  مصالح الخطوط الجوية، ومصالح المنتفعين بالنقـل الجـوي، وا         :  يتكون من ثالثة عناصر رئيسية هي     " الصالح العام   "   -٢
  .الوطنية األخرى

  :  ينبغي أن تكون السعة على مستوى  -٣

  .يتيح للراكب طالب الحجز فرصة معقولة للحصول على الحجز  )أ 

  .ويضمن عائدا اقتصاديا معقوال للناقلين الجويين  )ب 

  .ويتفادى سياسة اغراق السوق بالسعة  )ج 

  .ممكن ويضمن أن المواعيد مناسبة للجمهور الى أقصى حد  )د 

) خاصة الوقود (الحاجة الى التوفيق بين الحركة الجوية وسعة المطارات والطرق الجوية، والى استخدام الموارد البشرية والمادية                 ):ھ(المعيار  
  .بكفاءة، والى حماية البيئة من التلوث والضوضاء

  الخطوط االرشادية

مع ذلك قد يتعين تحديد الجدول الزمني بما يحقق الكفـاءة فـي    و. هذا المعيار له أهمية كبيرة ومتزايدة، ويفضل التعبير عنه في ديباجة االتفاق           
استخدام المطارات وتجهيزات الطرق الجوية، واالقتصاد في استخدام الموارد عن طريق تحديد أفضل عوامل للحمولة، وتقليل المشكالت البيئية                  

  .عالهأ) أ(وهذه المقتضيات تتطلب أحيانا التوفيق مع مقتضيات المعيار . الى أدنى حد

 الحاجة الى التنسيق بين السعة المتاحة على الخطوط المنتظمة والسعة المتاحة على الخطوط غير المنتظمـة بمـا يفـي بالطلـب          ):و(المعيار  
  .االجمالي

  الخطوط االرشادية 

أو " لمبـرمج ا"عندما يصنف الطرفان المتعاقدان بعض العمليات على أنها منتظمة، وال سيما االسـتئجار العـارض الـذي يـسمى              -١
، قد يقتضي األمر اتخاذ تدابير خاصة لتعيين الناقلين الجويين والطرق الجوية بما يجعل في االمكان تنظيم هـذه الـسعة مـع سـعة              "المجدول"

  . الخطوط المنتظمة األخرى

 الخطـوط   للحصول على المعلومات الضرورية لتنسيق السعة يجوز للدول أن توافق على تبـادل أي بيانـات مفيـدة عـن سـعة                      -٢
  .المنتظمة غير
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  "برمودا األولى"لطريقة   فقرة نموذجية ) ب(

  .تجهيزات النقل الجوي المتاحة لجمهور المسافرين ينبغي أن تكون وثيقة العالقة باحتياجات الجمهور الى هذا النقل -١

) ولتشغيل عمليات ) (للتنافس(يجب أن تتاح لشركة الطيران أو شركات الطيران التي عينها كل طرف متعاقد فرصة عادلة ومنصفة                  -٢
  .على أي طريق جوي متفق عليه يصل بين اقليمي الطرفين المتعاقدين

يجب أن يضع كل طرف متعاقد في االعتبار مصالح شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد اآلخر بحيث ال يخل بال داع بفرصتها                 -٣
  .في تشغيل الخطوط موضوع هذا االتفاق

ألساسي من الخطوط التي تشغلها شركة الطيران المعينة بمقتضى هذا االتفاق هو عـرض الـسعة المالئمـة     يجب أن يكون الهدف ا     -٤
ويجب ممارسـة  . للوفاء بالطلب على الحركة الجوية بين البلد الذي تحمل شركة الطيران المذكورة جنسيته وبلد المقصد النهائي للحركة الجوية              

دولية المتجهة الى بلدان أخرى والقادمة منها في أي مطار أو أكثر على الطرق الجوية المحددة فـي          حق التحميل واالنزال على هذه الخطوط ال      
هذا االتفاق، بما يتفق مع المبادئ العامة للتطوير المنتظم للنقل الجوي الدولي والتي تمسك بها الطرفان المتعاقدان، وبما يتفق مع المبـدأ العـام            

  :يلي الذي يقضي بأن ترتبط السعة بما 

  .مقتضيات الحركة الجوية بين بلد المنشأ وبلدان المقاصد النهائية للحركة الجوية  )أ 

  .مقتضيات عمليات عبور الطائرات  )ب 

  .مقتضيات الحركة الجوية في المنطقة التي يمـر بها الخط الجوي، بعد مراعاة الخطوط الداخلية والخطوط االقليمية  )ج 

ف اعـادة النظر في السعة المعروضة بموجب هذا االتفاق لضمان تطبيـق المبـادئ              تتشاور األطراف المتعاقدة كلما طلب أي طر       -٥
  .الواردة في هذا االتفاق لتسيير الخطوط الجوية

  "برمودا األولى "لتحليل طريقة  مالحظات تمهيدية
ان، على أن تترك لكـل      ، لتنظيم السعة بأن تضع الحكومات مبادئ للسعة لكي تتبعها شركات الطير           " برمودا األولى  "تقضي طريقة    -١

  .شركة طيران حرية تحديد سعتها حسب تحليلها لطلبات السوق ووفقا لهذه المبادئ

وهـذه  . تخضع سعة الطائرات المشغلة على الطرق المتفق عليها الستعراض الحق تجريه الحكومـات مـن خـالل مـشـاوراتها                -٢
يتجزأ من طريقة    ت، ويعد جانبها الذي يتعلق باالستعراض الالحق جزءا ال        المشاورات بين الحكومات معتادة أيضا في أنواع أخرى من االتفاقا         

  .الحكومات وقد يصبح ضروريا للوفاء بالمعايير واألهداف الموضوعة لتنظيم السعة حسبما تحدده" برمودا األولى"

  :وتتضمن هذه التدابير ما يلي . ضرورياقد تقرر الحكومات تدابير لضمان األداء الفعال آللية االستعراض الالحق كلما أصبح استخدامها  -٣

  .انشاء نظام لتبادل البيانات االحصائية ذات الصلة  )أ 

  .تحقيق فهم مشترك ان أمكن للعوامل األساسية المتصلة بتطبيق مبادئ تنظيم السعة الواردة في االتفاق وتقييم السعة الفعلية  )ب 

لشركات الطيران، بما في ذلك من معلومات عن مـدى التمتـع   تبادل المعلومات عن العوامل التي تؤثر على الوضع التنافسي     )ج 
  .بالتجهيزات وعن القواعد وأساليب العمل الحكومية المتعلقة بعمليات شركات الطيران واألنشطة التجارية
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 بالقدر ان االجراءات التي تتخذها الحكومات نتيجة لالستعراض الالحق والتي تؤثر على السعة المعروضة لن تطبق على األرجح اال           -٤
  .الضروري لتصحيح أوجه النقص التي تراها الحكومات، ما لم يتقرر خالف ذلك

اذا ظل طرف متعاقد واحد يتوقع عجزا في العالقة بين السعة والطلب، ولم يستطع الطرفان االتفاق على التدابير الالزمة لتـصحيح                    -٥
  .الوضع ذلك، أصبحت الخيارات التالية وغيرها متاحة للطرف الذي ال يرضيه

  .قبول األمر الواقع  )أ 

  .قبول الطرق المتفق سلفا على تطبيقها، ان وجدت، في حالة الخالف لتنظيم السعة  )ب 

  .اللجوء الى التحكيم أو الى األساليب األخرى لتسوية الخالفات، حسب الحالة  )ج 

  .تقديم اشعار بانهاء االتفاق الثنائي  )د 

  لتنظيم السعة "برمودا األولى"لطريقة  معايير وأهداف وخطوط ارشادية

  .مرنة  الحاجة الى ربط السعة ربطا وثيقا بالطلب بطريقة):أ(المعيار 

وتفادي سياسـة   . تجنب االفراط في سعة النقل الجوي وما ينطوي عليه من اهدار الموارد البشرية والمادية وال سيما الوقود األحفوري                 : الهدف
  .اغراق السوق بالسعة

  الخطوط التوجيهية

  .السعة عة تقوم به شركات الطيران التي يطلب منها أن تمتثل المبادئ المتفق عليها بيـن الحكومتين لتنظيمان تحديد الس -١

عادة ما تقوم به شركات الطيران بطريقة تجريبية استنادا الى احصاءات الحركة الجوية      ) مقتضيات الحركة الجوية  (ان تحديد الطلب     -٢
سيما التعريفات وغيرها من العوامل األخـرى ذات   ركة الجوية، مع مراعاة األوضاع االقتصادية وال    الراهنة والى تقديرات معقولة لمستقبل الح     

  .الصلة

  : شأنه ان ربط السعة ربطا وثيقا بالطلب أمر يتطلب اتاحة السعة بعامل حمولة معقول، والعامل المعقول هو الذي من -٣

  .زأن يتيح للركاب طالبي الحجز فرصة معقولة للحصول على الحج  ) أ

  .الطيران وأن يضمن عائدا اقتصاديا معقوال لشركات  ) ب

  :تستطيع شركات الطيران أن تحقق المرونة في السعة المعروضة بوسائل مختلفة، منها الوسائل التالية  -٤

  .الرصد الوثيق لعوامل الحمولة لالطالع بسرعة على تغيرات الطلب  )أ 

ووفقا لمبادئ السعة ) وط السفر على الطرق الجوية المتفق عليهاوطرز الطائرات وخط(تعديل جداول المواعيد في مهلة قصيرة     )ب 
  .المتفق عليها

  .عرض رحالت جوية اضافية أو أقسـام اضافية حسب االقتضاء ووفقا لمبادئ السعة المتفق عليها  )ج 

  .لمتعاقدين الحاجة الى أن تخضع السعة في المقام األول للطلب على الحركة الجوية بين اقليمي الطرفين ا):ب(المعيار 
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  . ضمان فرصة عادلة ومنصفة للتنافس، وحماية مصالح الناقلين الوطنيين:الهدف

  الخطوط االرشادية

توفير السعة التـي   "أن الهدف األولي للخطوط التي يعرضها الناقل الجوي المعين هو         " برمودا األولى  "حدد البند األصلي لطريقة      -١
، وهذا الطلب يـشمل الطلـب علــى     "سية هذا الناقل الجوي وبلد المقصد النهائي للحركة الجوية          تفي بالطلب على الحركة الجوية بين بلد جن       

  .الحركة الجوية بين اقليمي الطرفين المتعاقدين وال يقتصر عليه

ـ   . تمر فيها الطرق الجوية بدول أخرى   يفقد هذا الفرق أهميته العملية في الحاالت التي ال         -٢ ن ويمكن في حاالت أخـرى التعبيـر ع
بـين  "  حيث حلت عبارة  ١٩٤٦التي عقدتها عدة بلدان بعد عام       " برمودا األولى  "بالكامل بتفضيل الصيغ التي أدرجت في اتفاقات        ) ب(المعيار  

  . برمودا محل الصيغة األصلية التفاقية" اقليمي الطرفين المتعاقدين 

أن أخذ وانزال الحركة الجوية في بلد ثالـث فـي مطـار أو              التي تتعلق بالسعة على     " برمودا األولى  "نصت عموما مواد اتفاقية      -٣
للمبـدأ العـام    " و" للمبادئ العامـة للتطـوير المنتظـم للنقل الجوي الدولي       "مطارات محددة في اتفاقات الطرق الجوية أمر اختياري يخضع          

  : يلي الذي يقضي بأن ترتبط السعة بما

  .ن المقاصد النهائية للحركة الجويةمقتضيات الحركة الجوية بين بلد المنشأ وبلدا  )أ 
  .مقتضيات عمليات عبور الطائرات  )ب 
  ."مقتضيات الحركة الجوية في المنطقة التي يمر بها الخط الجوي، بعد مراعاة الخطوط الداخلية والخطوط االقليمية  )ج 

  .لمعنيين تحقيقا فعاالللناقلين الجويين في البلدين ا  الحاجة الى تحقيق المساواة والمنفعة المتبادلة):ج(المعيار 

  .الجوية  ضمان فرصة عادلة ومنصفة للتنافس بين الناقلين الوطنيين، وحماية مصالحهم، والمشاركة المنصفة في نقل الحركة:الهدف

  الخطوط االرشادية
رف متعاقد يجـب  الخاصة بالسعة على أن شركة الطيران أو شركات الطيران التي عينها كل ط        " برمودا األولى  "تنص مواد اتفاقية     -١

أن تتاح لها فرصة عادلة ومنصفة للعمل في أي طريق جوي متفق عليه يصل بين أراضي الطرفين المتعاقدين، أن يراعي الطـرف المتعاقـد                   
  .قاالتفا مصالح شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد اآلخر بحيث ال يخل بال داع بالفرص المتاحة لهذه الشركات لتشغيل الخطوط موضوع

يلي  المساواة والمنفعة المتبادلة ترتبطان عادة بالتوازن العام لالتفاق الثنائي، ويعتمد تحقيقهما بفاعلية على جملة أمور ومن ضمنها ما      -٢
:  

طرز الطائرات، وتواتر رحالتها، والطرق الجوية التي تسلكها، وتسويق الخطوط، وهي أمور تقررهـا شركــات الطيـران           )أ 
  .بنفسها

  .الجوية المتفق عليها بين الحكوماتخصائص الطرق   )ب 

  .الموقع التنافسي لشركات الطيران  )ج 

العوامل التي تؤثر على المنافسة مثل القواعد وأساليب العمل السارية لدى الطرفين المتعاقدين بشأن مختلف المسائل، مثل حـق              )د 
لتي تنظم األنشطة التجارية لشركات الطيران،      االستفادة بالمطارات والتجهيزات الجوية والخدمات، والوقود، والقواعد الوطنية ا        

  .ونقل األموال، وعموما أساليب العمل التي تضمن المنافسة الشريفة والعمليات

  . الحاجة الى تشجيع تطوير وتوسيع النقل الجوي على أساس اقتصادي سليم وللصالح العام):د(المعيار 
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  .مكانية تحقيق عائد اقتصادي معقول للناقلين الجوييـن، وحماية مصالح الناقل الوطني تقديم خطوط جيدة للمستهلك وبأسعار معقولة، وا:الهدف

  الخطوط االرشادية
  .في بنوده هذا المعيار عام وأساسي ويدرج عادة في ديباجة االتفاق ال -١
الجـوي، والمـصالح    مصالح شركات الطيران، ومصالح المنتفعين بالنقـل        :  يتكون من ثالثة عناصر رئيسية هي     " الصالح العام   "  -٢

  .الوطنية األخرى

  :ينبغي أن تكون السعة على مستوى من شأنه  -٣

  .أن يتيح للراكب طالب الحجز فرصة معقولة للحصول على الحجز  )أ 

  .أن يضمن عائدا اقتصاديا معقوال للناقلين الجويين  )ب 

  .أن يتفادى سياسة اغراق السوق بالسعة  )ج 

  .ممكن حدأن يضمن أن المواعيد مناسبة للجمهور الى أقصى   )د 

خاصـة  (واستخدام الموارد البشرية والمادية . الحاجة الى التوفيق بين الحركة الجوية وسعة المطارات والطرق الجوية : )ز(،  )و(،  )ھ(المعايير  
  .وحماية البيئة من التلوث والضوضاء. بكفاءة) الوقود

  .البيئة وحماية. سيما الوقود األحفوري ارد البشرية والمادية وال تجنب االفراط في سعة النقل الجوي وما ينطوي عليه من اهدار للمو:الهدف

  الخطوط االرشادية
وتحقيقا لهذه المعاييـر ينبغي التحكم في السعة بما يحقق الكفاءة . هذه المعايير لها أهمية كبيرة ومتزايدة، ويفضل التعبير عنها في ديباجة االتفاق

وية، واالقتصاد في استخدام الموارد عن طريق تحديد أفضل عوامل الحمولة، وتقليـل المـشكالت   في استخدام المطارات وتجهيزات الطرق الج  
  .أعاله) أ(وهذه المقتضيات تتطلب أحيانا التوفيق مع مقتضيات المعيار . البيئية الى أدنى حد

على الخطوط غير المنتظمـة بمـا يفـي بالطلـب     الحاجة الى التنسيق بين السعة المتاحة على الخطوط المنتظمة والسعة المتاحة : )ح(المعيار  
  .االجمالي

  .التنظيم السلس للعمليات المنتظمة والعمليـات غير المنتظمة في نفس السوق :الهدف

  الخطوط االرشادية

ـ       -١ ات لم يكن التنسيق بين سعة الخطوط المنتظمة وسعة الخطوط غير المنتظمة احتياجا ظاهرا عندما تم التفاوض ألول مرة على اتفاق
بأس مع ذلك من محاولة اجراء التنسيق اما من جانب واحد باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة الخامسة من اتفاقية      وال". برمودا األولى  "

المنتظمة، اذا شاءت األطـراف المتعاقدة ذلك بتطبيق الفقرات الخاصة بالسعة على الخطوط غير             " برمودا األولى  "شيكاغو، واما وفقا التفاقات     
واما عن طريـق اضافة أحكام مستقلة بشأن سعة الخطوط غير المنتظمة، وتبادل المعلومات ذات الصلة بما في ذلك من معلومات عن الـسعة                       

  .وعن الحركة الجوية على هذين النوعين من الخطوط

" أو " المبـرمج  "  العارض الذي يـسمى  اذا قرر الطرفان المتعاقدان تصنيف بعض الخطوط على أنها منتظمة، وال سيما االستئجار     -٢
فقد يقتضي األمر أو ال يقتضي تعديل االتفاق المعقود بينهما، مثل تعديل المادة الخاصة بالسعة مثال للتوفيق في المعاملة بين الـسعة                      "  المجدول

  .الخطوط التي يعرضها كل من نوعي
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   فقرة نموذجية للنص على حرية التحديد ) ج(
  . كات الطيران التي عينها الطرفان فرصة عادلة ومنصفة للتنافس على النقل الجوي الدولي موضوع هذا االتفاقيتيح كل طرف لشر -١
يتخذ كل طرف في اطار اختصاصه االجراءات المالئمة للقضاء على جميع أشكال التمييز أو المنافسة غير الـشريفة التـي تخـل                       -٢

  .اآلخربالموقف التنافسي لشركات الطيران التابعة للطرف 
يمتنع كل طرف من جانبه عن الحد من حجم الحركة الجوية، أو تواترها، أو انتظام خطوطها، أو طراز الطـائرات التـي تـشغلها        -٣

شركات الطيران التي عينها الطرف اآلخر، باستثناء ما تقضي به الجمارك، واألسباب الفنية أو التشغيلية أو البيئية في الظروف الموحـدة بمـا         
  .ام المادة الخامسة عشرة من اتفاقية شيكاغويتفق وأحك

يمتنع كل من الطرفين عن أن يفرض على شركات الطيران التي عينها الطرف اآلخر شرط الرفض األول أو شرط نسبة التحميل،                       -٤
  .قأو رسم عدم الممانعة، أو أي شروط أخرى تخص السعة أو التواتر أو الحركة الجوية وتكون مخالفة لمقاصد هذا االتفا

يمتنع كل من الطرفين عن مطالبة شركات الطيران التابعة للطرف اآلخر بتقديم جداول المواعيد، أو برامج الرحالت العارضـة، أو       -٥
من هذه المادة، أو ما تمليه ) ٣( الخطط التشغيلية للموافقة عليها، باستثناء ما تمليه الظروف بدون تمييز لفرض شروط موحدة حسب نص الفقرة            

واذا طلب طرف ايداع أي من تلك المعلومات لالحاطة بها علما، وجب عليه أن يخفف الـى      . التحديد نصوص أي ملحق بهذا االتفاق     على وجه   
الحد األدنى من العبء االداري الذي سيتحمله وسطاء النقل الجوي أو ستتحمله شركات الطيران التي عينها الطرف اآلخر من أجل الوفاء بهـذه    

  .تالشروط واالجراءا

  مالحظات تمهيدية لتحليل طريقة التحديد الحر 
في طريقة التحديد الحر توافق الحكومات على الغاء سيطرتها المباشرة على السعة، وعلى أن تحظر بصورة صـريحة االجـراءات            -١

جمارك واألسباب الفنية والتـشغيلية  أحادية الجانب الرامية الى الحد من السعة أو من تواتر الرحالت أو من طرز الطائرات، باستثناء ما تمليه ال  
  .والبيئية في الظروف الموحدة بما يتفق وأحكام المادة الخامسة عشرة من اتفاقية شيكاغو

ال يوجد في اتفاقات التحديد الحر نص محدد عن العالقة بين السعة والطلب، وذلك نظرا لالعتماد على التـسعير التنافـسي واعـداد       -٢
وقد تعمل هذه اآللية بفاعلية أقل حينما يعاق أو يعطل التفاعل . عيد حسب قـوى السوق لتحقيق التسوية الضروريةشركات الطيران لجدول الموا

  .الحر لقوى السوق
قد تؤثر الحكومات بصورة غير مباشرة على قـرارات شركات الطيران بشأن العالقة بين السعة اذا ضمنت عدم اعاقة أو تعطيـل                      -٣

  .حرية التشغيل والتنافس
 تؤثر الحكومات أيضا بصورة غير مباشرة على مقدار السعة الذي تقرره شركات الطيران، وذلك بادراج أحكام في مواد أخـرى                   قد -٤

  .مثل المواد الخاصة بالتعيين والتسعير واالستئجار العارض والتشاور
في ذلـك التـسعير االفتراسـي، ألن هـذه          عادة ما تحظر اتفاقات التحديد الحر جميع أشكال التمييز أو المنافسة غير الشريفة، بما                -٥

  .الممارسات هي سبب اللجوء الى المشاورات والحلول العالجية
باعتبار التفاعل الحر لقوى السوق بيئة ضرورية لطريقة التحديد الحر، تستطيع شركات الطيران أن تضع أجورها وأسـعارها فـي             -٦

  .تنافسي الرئيسي الوحيد المتاح لشركات الطيرانوفي هذه الحالة لن يشكل االنتظام األسلوب ال. حدود واسعة
تفترض األطراف المتعاقدة في هذه االتفاقات أن التفاعل الحر لقوى السوق يضمن تطوير وتوسيع النقل الجوي على أساس اقتصادي               -٧

ام تشديدا أقل على بقـاء شـركات   ومن األرجح في هذه الطريقة، مقارنة بالطرق األخرى، أن يقتضي الصالح الع       . سليم بما يخدم الصالح العام    
  .الطيران في أي سوق معينة
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لما كانت طريقة التحديد الحر ال تنطوي على تدخل مباشر من الحكومات في مجال السعة، فان الخطوط التوجيهية التالية ال تـشرح                    -٨
  . العامة ازاء الصالح العامذلك التدخل، وانما هي وصف للعوامل التي يجب أن تراقبها األطراف المتعاقدة طبقا لمسؤوليتها

  لطريقة التحديد الحر لتنظيم السعة المعايير واألهداف والخطوط االرشادية

  .مرنة  الحاجة الى ربط السعة ربطا وثيقا بالطلب بطريقة):أ(المعيار 

وتفـادي سياسـة   . ا الوقود األحفوريتجنب االفراط في سعة النقل الجوي وما يترتب عليه من اهدار الموارد البشرية والمادية وال سيم   : الهدف
  .اغراق السوق بالسعة

  الخطوط االرشادية

شـركات الطيـران األخـرى، والـرحالت     (وتشجع الحكومات القوى التنافـسية  . ان تحديد السعة تقوم به شركات الطيران وحدها   -١
  . قراراتها المتعلقة بالسعةبما يحفز شركات الطيران على مراجعة قراراتها مرارا، وخاصة) العارضة، والتسعير المرن

عادة ما تقوم به شركات الطيران بطريقة تجريبية استنادا الى احصاءات الحركة الجوية      ) مقتضيات الحركة الجوية  (ان تحديد الطلب     -٢
عوامـل األخـرى    سيما التعريفات وغيرها مـن ال      الراهنة والى تقديرات معقولة لمستقبل الحركة الجوية، مع مراعاة األوضاع االقتصادية وال           

  .الصلة ذات

  :ان ربط السعة ربطا وثيقا بالطلب أمر يتطلب من شركات الطيران أن توفر السعة بمستوى من شأنه  -٣

  .أن يتيح للركاب طالبي الحجز فرصة معقولة للحصول على الحجز  ) أ

  .وأن يضمن عائدا اقتصاديا معقوال لشركات الطيران  ) ب

  : سائل مختلفة، منها الوسائل التاليةتستطيع شركات الطيران أن تحقق المرونة بو -٤

  .الرصد الوثيق لعوامل الحمولة لالطالع بسرعة على تغيرات الطلب  )أ 

  ).بما في ذلك طرز الطائرات وخطوط السفر على الطرق الجوية المتفق عليها(تعديل جداول المواعيد في مهلة قصيرة   )ب 

  .عرض رحالت جوية اضافية أو أقسـام اضافية حسب االقتضاء  )ج 

نا لربط السعة ربطا وثيقا بالطلب بشكل مرن باتباع طريقة التحديد الحر، من األرجح أن يقوم كل طرف متعاقد برصد العمليات ضما -٥
  .وعقد المشاورات بما يضمن حرية قوى السوق

  .اقدين الحاجة الى أن تخضع السعة في المقام األول للطلب على الحركة الجوية بين اقليمي الطرفين المتع):ب(المعيار 

  . ضمان فرصة عادلة ومنصفة للتنافس، وحماية مصالح الناقل الوطني:الهدف

  الخطوط االرشادية

ان السعة التي تعرض، شأنها كشأن توقيع أي اتفاق بصفة عامة، تهدف الى تلبية احتياجات الحركة الجوية بين اقليمـي الطـرفين                       -١
اذا كانت الطائرة ستتوقف في دولة (وية األخرى حسب طبيعة الطرق الجوية المتفق عليها المتعاقدين، ولكنها قد تلبي أيضا احتياجات الحركة الج

  .، وأفضليات المستهلكين، واحتياجات التسويق، والقرارات التشغيلية لشركات الطيران المعنية)ثالثة
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ـ               -٢ ن المتعاقدين وبين الحركة الجويـة فـي      ال يميز هذا النوع من االتفاق عموما تمييزا محددا بين الحركة الجوية بين اقليمي الطرفي
فقد ال يكون هناك اتفاق على حقوق الحركة الجوية في تلك الدولة األخرى، أما اذا تم االتفاق عليها فينطبق نفس نظام السعة على                       . دولة أخرى 

  .أدناه) ٣(كل الحركة الجوية رهنا بالخط االرشادي رقم 

ى أقاليم غير اقليمي الطرفين تعتمد أيضا على رغبة حكومات الدول األخرى فـي الـسماح          السعة المتاحة للحركة الجوية المنقولة ال      -٣
  .بهذه السعة

  . الحاجة الى تحقيق المساواة والمنفعة المتبادلـة للناقلين الجويين في الدولتين المعنيتين تحقيقا فعاال):ج(المعيار 

  .الحركة ويين، وحماية مصالحهم، والمشاركة المنصفة في نقل ضمان فرصة عادلة ومنصفة للتنافس بين الناقلين الج:الهدف

  الخطوط االرشادية

جميع أشكال  " ، ونص الكثير منها على القضاء على        " اتاحة فرصة عادلة ومنصفة للمنافسة    " تنص معظم اتفاقات التحديد الحر على        -١
عاقدين على اعطـاء شركات الطيران التابعة لكل طرف حرية متطابقـة  وتتكافأ الفرص باتفاق الطرفين المت".  التمييز أو المنافسة غير الشريفة   

السعة، وكذلك من خالل التبادل العام للحقوق في االتفاق الثنائي، بما في  في عرض السعة وتسعير خطوطها بما يؤدي الى االستخدام الفعال لهذه      
  .ذلك التبادل العادل الخاص بالطرق الجوية

  .ن الجويين التابعين للبلدين بالتناسب مع جهود وموارد كل شركة طيرانتعود المنفعة على الناقلي -٢

  . الحاجة الى تشجيع تطوير وتوسيع النقل الجوي على أساس اقتصادي سليم وللصالح العام):د(المعيار 

  . وحماية مصالح الناقل الوطني تقديم خطوط جيدة للمستهلك بأسعار معقولة، وامكانية تحقيق عائد اقتصادي معقول للناقلين الجويين،:الهدف

  الخطوط االرشادية

  .هذا المعيار عام وأساسي ويدرج عادة في ديباجة االتفاق ال في بنوده -١

مصالح شركات الطيران، ومصالح المنتفعين بالنقـل الجـوي، والمـصالح           :  يتكون من ثالثة عناصر رئيسية هي     " الصالح العام   "  -٢
  .الوطنية األخرى

  : عاقدة أن تؤدي قوى السوق الى عـرض سعة على مستوى من شأنهتتوقع األطراف المت -٣

  .أن يتيح للراكب طالب الحجز فرصة معقولة للحصول على الحجز  )أ 

  .وأن يضمن عائدا اقتصاديا معقوال للناقلين الجويين  )ب 

  .ويتفادى سياسة اغراق السوق بالسعة  )ج 

  .ممكن ويضمن أن المواعيد مناسبة للجمهور الى أقصى حد  )د 

خاصة (واستخدام الموارد البشرية والمادية . الحاجة الى التوفيق بين الحركة الجوية وسعة المطارات والطرق الجوية      ): ز( و) و( و) ھ(المعيار  
  .وحماية البيئة من التلوث والضوضاء. بكفاءة) الوقود

  .وحماية البيئة. سيما الوقود األحفوري دية والتجنب االفراط في سعة النقل الجوي وما ينطوي عليه من اهدار للموارد البشرية والما: الهدف



 
  تنظيم السعة في شركات الطيران—الجزء الثالث  3-11

  

  الخطوط االرشادية
وتحقيقا لهـذه المعـايير ينبغـي    . هذه المعايير لها أهمية كبيرة ومتزايدة، ويفضل التعبير عنها اما في ديباجة االتفاق واما في أحكام محددة فيه             

 الطرق الجوية، واالقتصاد في استخدام الموارد عن طريق تحديـد أفـضل   التحكم في السعة بما يحقق الكفاءة في استخدام المطارات وتجهيزات   
  .أعاله)  أ (وهذه المقتضيات تتطلب أحيانا التوفيق مع مقتضيات المعيار . عوامل حمولة، وتقليل المشكالت البيئية الى أدنى حد

ة المتاحـة علـى الخطـوط غيـر المنتظمـة بمـا يفـي                الحاجة الى التنسيق بين السعة المتاحة على الخطوط المنتظمة والسع          ):ح(المعيار  
  .االجمالي بالطلب

  .  التنظيم السلس للعمليات المنتظمة والعمليـات غير المنتظمة في نفس السوق:الهدف

  الخطوط االرشادية

ل قوى السوق، وبـالنص     التنسيق بين الخطوط المنتظمة والخطوط غير المنتظمة، بما في ذلك تنظيم السعة حسب الطلب الكلي، من خالل تفاع                 
في نفس االتفاق على نوعي الخطوط وال سيما في نفس المادة التي تتعلق بالسعة، وعلى عدم الحد من الفرص اال بـسبب الفـروق القانونيـة                          

  .والتسويقية بين نوعي الخطوط

   السعة والموارد ) د(

  .التوفيق بين السعة والموارد والبيئةالتوصية التالية بشأن ) ١٩٨٠(اعتمد المؤتمر الثاني للنقل الجوي   ٢-٣

  الصادرة من المؤتمر الثاني للنقل الجوي ) ٤(التوصية رقم 

 بأن تضع الدول المتعاقدة في االعتبار عند صياغة وتنفيذ سياساتها الخاصة بالطيران، وعند تنظيم السعة، الحاجة الى المواءمـة بـين        يوصـي
  .ات والطرق الجوية والموارد البشرية والمادية، والحاجة الى حماية البيئةمقتضيات الحركة الجوية وتوافر المطار
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  الجزء الرابع
  األجور واألسعار الدولية

وبالتالي فان هذا الموضوع متـروك      . ال تتضمن اتفاقية شيكاغو أي أحكام تتعلق بتحديد األجور واألسعار الدولية أو تنظيمها              ١-٤
 تترك معظم االتفاقات الثنائية المسؤولية األولى عن      عادةو. دل الطرق الجوية والحقوق وتنظيم السعة     لالتفاق بين الدول هو وموضوع تبا     

 شركات الطيران التي غالبا ما تستخدم آلية وضع التعريفات المتعددة األطراف التي يوفرها االتحاد الـدولي للنقـل         إلىوضع التعريفات   
وفي غالبية الحاالت ما أن تتفق شركات الطيران على التعريفات من . وط الجوية المنتظمةللتفاوض على تعريفات الخط  ) ياتااإل(الجـوي  

  . أو بأي وسائل أخرى، تخضع التعريفات لموافقة الحكومات المعنية، وقد تكون هذه الموافقة ضمنية أو صريحةاإلياتاخالل 

ت والثمانينات كواحد من العناصر الثالثة المهمة في تنظـيم النقـل   قامت اإليكاو بعمل واسع النطاق في ما يتعلق بالتعريفات في السبعينا     
 بـشأن األجـور   ٩٥٨٧ من الوثيقة    الجزء  الواردة في هذا   واإلرشادات). والعنصران اآلخران هما دخول السوق والسعة     (الجوي الدولي   

وتوصيــات  "  ء األجور واألسـعار فريق خبرا " بناء على توصيات ١٩٨٩–١٩٧٧في المجلس في الفترة     واألسعار وضعت واعتمدت  
، وكـذلك بنـاء علـى       )١٩٨٥  والمؤتمر الثالث لعام   ١٩٨٠، والمؤتمر الثاني لعام     ١٩٧٧مؤتمر عام   (ثالثـة مؤتمرات للنقـل الجوي     

وافق  مستعينا بفريق خبراء تنظيم النقل الجوي، و١٩٩٧ثم استعرض المجلس هذا الجزء في عام . قرارات صادرة عن الجمعية العمومية   
   التغييرات الالزمة لتحديث هذه المواد إدخالعلى 

وقامت عـدة دول بتخفيـف      . منذ التسعينات، تناقصت األهمية التنظيمية للتعريفات تدريجيا إلى جانب االتجاه العام لتحرير النقل الجوي             
د وصف أكثر تفصيال لألجور واألسعار      وير. تنظيم التعريفات وسحب بعضها كافة القيود المفروضة على تحديد أسعار شركات الطيران           

   الدوليتنظيم النقل الجوي  الصادرة بعنوان ـ دليل  (Doc 9626)الجزء الرابعالفصل الثالث من الدولية وتنظيمها في 

  بشأن األجور واألسعار  قرار الجمعية العمومية ) أ (
  )مقتطفات(، القسم األول )أ(المرفق : ١٥-٣٦القرار 

...  
  . الجوية بشكل مرضالخدماتتنمية  وشفافة لعادلةينبغي أن يتم بطريقة لنقل الجوي الدولي اديد أجور وأسعار  تحولما كان

الحاجة تقضي بالتكيف مع البيئة التنظيمية والتشغيلية دائبة التغير في مجال النقل الجوي، وكانت المنظمة قد وضعت إرشادات عن  ولما كانت
 في — حسب رغبتها —ولي، بما في ذلك بنود نموذجية واتفاقات خدمات جوية نموذجية لكي تستعين بها الدول سياسات تنظيم النقل الجوي الد
  .االتفاقات الثنائية أو اإلقليمية

  :فان الجمعية العمومية 
...  
، وأن ينقحها أو واظب على استعراض آلية المنظمة لوضع إرشادات عن سياسات تنظيم النقل الجوي الدولي المجلس أن يإلى تطلب  -٧

  .يحدثها حسب االقتضاء
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...  
  البنود الثنائية بشأن التعريفات) ب(

 ١٢ قرارات المنظمة وتوصياتها بشأن األجور واألسعار، وذلـك عمـال بالتوصـية رقـم     ١٩٨٧استعرض المجلس في عام       ٢-٤
 النموذجي الخاص بالتعريفات فـي االتفاقـات        الصادرة عن المؤتمر الثالث للنقل الجوي، ورأي المجلس حاجة أساسية الستعراض البند           

وبعد مراجعة مكثفة تضمنت النظر فـي  . ١٩٧٨ الثنائية على ضوء التغييرات الكبيرة التي استجدت منذ اعتمد المجلس هذا البند في عام        
موذجية للتعريفـات تـصلح      على نصوص لثالثة بنود ن     ١٩٨٩نهج بديلة لتنظيم التعريفات في االتفاقات الثنائية، وافق المجلس في عام            

واسـتعرض المجلـس هـذه البنـود النموذجيـة      . لالدراج في االتفاقات الثنائية وعلى المالحظات المرتبطة بها والتي تتعلق بتطبيقهـا        
خدمات  وتم إدراج هذه البنود النموذجية أيضا في نموذج اإليكاو التفاقات ال      .، وأدخل عليها تعديالت لتحديثها    ١٩٩٧والمالحظات في عام    

  ).بهذه الوثيقة) ٥(انظر المرفق  ((TASAs)الجوية 

  الخاصة بالتعريفات في االتفاقات الثنائية النصوص النموذجية للبنود

اعتـراض  " و" بلد المنـشأ "و "  موافقة الطرفين " مشتركة بين النهج التنظيمية الثالثة البديلة وهي ٤ الى ١ الفقرات —١مالحظـة   
  ".الطرفين

( ).أما التعليقات أو التوضيحات فهي ترد بـين هاللـين هكـذا             []. رد الخيارات االضافية بين أقواس مربعة هكذا        ت —٢مالحظة  
  

  نهج اعتراض الطرفين  نهج بلد المنشأ  نهج موافقة الطرفين

  " التعريفة " تعريف مصطلح   -١

" التعريفـة "في الفقرات التالية، يعني مـصطلح       
 الدولي للركـاب أو  الثمن الذي يطلب لقاء النقل    

وهو يشمل  ) باستثناء البريد (األمتعة أو البضائع    
  :ما يلي

الثمن " التعريفة"في الفقرات التالية، يعني مصطلح       
الذي يطلب لقاء النقل الدولي للركاب أو األمتعة أو         

  :وهو يشمل ما يلي ) باستثناء البريد(البضائع 

لـثمن  ا" التعريفة"في الفقرات التالية، يعني مصطلح      
الذي يطلب لقاء النقل الدولي للركاب أو األمتعـة أو        

  :وهو يشمل ما يلي ) باستثناء البريد(البضائع 

أي تعريفة أو قيمة من المال يطلب دفعهـا           )أ
لقاء النقل الدولي المسوق أو المباع بهـذه        
الصفة، بما في ذلك التعريفات المركبة على   
أساس تعريفـات أخرى أو اضافات للنقـل   

وق قطاعات دولية أو فوق قطاعات داخلية  ف
  .الدولي تشكل جزءا من القطاع

أي تعريفة أو قيمة من المال يطلب دفعها لقاء           )أ
النقل الدولي المسوق أو المباع بهذه الـصفة،        
بما في ذلك التعريفات المركبة علـى أسـاس         
تعريفـات أخرى أو اضـافات للنقـل فـوق         

ية تـشكل  قطاعات دولية أو فوق قطاعات داخل  
  .جزءا من القطاع الدولي

أي تعريفة أو قيمة من المال يطلب دفعها لقـاء            )أ
النقل الدولي المسوق أو المباع بهذه الصفة، بما        
في ذلك التعريفـات المركبـة علـى أسـاس          
تعريفـات أخـرى أو اضـافات للنقـل فـوق        
قطاعات دولية أو فوق قطاعات داخلية تـشكل        

  .جزءا من القطاع الدولي

العمولة التي تدفع لشراء تذاكر السفر لنقل         )ب
الركاب وأمتعتهم، أو التي تدفع عن صفقات  

  .نقل البضائع

العمولة التي تدفع لشراء تذاكر الـسفر لنقـل           )ب
الركاب وأمتعتهم، أو التي تدفع عن صـفقات        

  .نقل البضائع

العمولة التي تدفع لشراء تـذاكر الـسفر لنقـل         )ب
تي تدفع عن صفقات نقل   الركاب وأمتعتهم، أو ال   

  .البضائع

الشروط التي تنظم انطباق التعريفة أو ثمن         )ج
  . النقل أو دفع العمولة

الشروط التي تنظم انطباق التعريفـة أو ثمـن           )ج
  .النقل أو دفع العمولة

الشروط التي تنظم انطباق التعريفة أو ثمن النقل      )ج
  .أو دفع العمولة
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  نهج اعتراض الطرفين  نهج بلد المنشأ  نهج موافقة الطرفين

  :ويتضمن المصطلح ما يلي أيضا  :ويتضمن المصطلح ما يلي أيضا  :ويتضمن المصطلح ما يلي أيضا

  .أي منافع مهمة مقترنة بعملية النقل  )د  .أي منافع مهمة مقترنة بعملية النقل  )د  .أي منافع مهمة مقترنة بعملية النقل  )د

أي تعريفة للنقل على قطاع داخلي تكملـة          )ھ
لعملية نقل دولي، على أال يكون النقل على        

القطاع متـوفرا للـرحالت المحليـة       هذا  
الصرف وال متاحا بشروط متساوية لكـل       
النــاقلين الجــويين الــدوليين والمنتفعــين 

  .بخطوطهم

(   أي تعريفة للنقل على قطاع داخلي تكملة لعملية
نقل دولي، على أال يكون النقـل علـى هـذا           
القطاع متوفرا للرحالت المحلية الصرف وال      

ل الناقلين الجـويين    متاحا بشروط متساوية لك   
  .الدوليين والمنتفعين بخطوطهم

(          أي تعريفة للنقل على قطاع داخلي تكملة لعملية
نقل دولي، على أال يكون النقل على هذا القطاع         
متوفرا للرحالت المحلية الـصرف وال متاحـا        
بشروط متساوية لكل الناقلين الجويين الـدوليين       

  .والمنتفعين بخطوطهم

  التي تراعى عند تحديد التعريفات العناصر   -٢

     العوامل الواجب  تطبيقها  ١-٢

ان التعريفات التي يجـب أن تطبقهـا شـركة          
الطيران أو شركات الطيران التي عينها الطرف       
المتعاقد لتشغيل الخطوط التي يشملها هذا االتفاق  
يجب أن تحدد على مستويات معقولة مع مراعاة       

في ذلك مـصالح    كل العوامل ذات الصلة، بما      
المنتفعين وتكلفة التشغيل، وخـصائص الخـط       
الجوي، ونسب العمولة، والمكاسب المعقولـة،       
وتعريفات شركات الطيران األخرى، وغير ذلك      

  .من االعتبارات التجارية السائدة في األسواق

ان التعريفات التي يجب أن تطبقها شركة الطيران        
تعاقـد  أو شركات الطيران التي عينها الطـرف الم       

لتشغيل الخطوط التي يشملها هذا االتفاق يجـب أن         
تحدد على مستويات معقولة مع مراعاة كل العوامل        
ذات الصلة، بما في ذلك مصالح المنتفعين وتكلفـة         
التشغيل، وخصائص الخط الجوي، ونسب العمولة،      
والمكاسب المعقولة، وتعريفات شركات الطيـران       

التجاريـة  األخرى، وغير ذلك مـن االعتبـارات        
  .السائدة في األسواق

ان التعريفات التي يجب أن تطبقها شركة الطيران أو     
شركات الطيران التي عينها الطرف المتعاقد لتشغيل       
الخطوط التي يشملها هذا االتفاق يجب أن تحدد على         
مستويات معقولة مع مراعاة كل العوامل ذات الصلة،   

غيل، بما في ذلك مصالح المنتفعـين وتكلفـة التـش          
وخصائص الخط الجوي، ونسب العمولة، والمكاسب      
المعقولة، وتعريفات شركات الطيران األخرى، وغير     

  .ذلك من االعتبارات التجارية السائدة في األسواق

       العوامل التي يمكن رفضها   ٢-٢

يوافق الطرفان المتعاقدان على ايـالء اهتمـام        
خاص بالتعريفات التي يمكن رفضها اذا بـدت        

مييزية بصورة غير معقولة، أو عالية بال داع،        ت
أو تقييدية بسبب استغالل الموقع المهـيمن، أو         
مخفضة عمدا بسبب الحصول على دعم مباشر       

  ".افتراسية"أو غير مباشر أو 

يوافق الطرفان المتعاقدان على ايالء اهتمام خاص       
بالتعريفات التي يمكن رفضها اذا بـدت تمييزيـة         

، أو عالية بال داع، أو تقييديـة      بصورة غير معقولة  
بسبب استغالل الموقع المهيمن، أو مخفضة عمـدا        
بسبب الحصول على دعم مباشر أو غير مباشر أو         

  ". افتراسية "

يوافق الطرفان المتعاقدان على ايالء اهتمام خـاص        
بالتعريفات التي يمكن رفـضها اذا بـدت تمييزيـة          

و تقييديـة   بصورة غير معقولة، أو عالية بال داع، أ       
بسبب استغالل الموقع المهيمن، أو مخفـضة عمـدا         
بسبب الحصول على دعم مباشر أو غير مباشـر أو          

  ".افتراسية"

  )ثالثة خيارات(آليات وضع التعريفات    -٣

يجب حسب االمكان أن تتفق شركات الطيـران      
المعنية التي عينها الطرفان المتعاقـدان علـى        

مع حكومتها وبعد   التعريفات بعد أن تتباحث كل      
التشاور حسب االقتضاء مع شـركات طيـران        

ويجب التوصل الى هذا االتفاق باستخدام  . أخرى
اآللية الدولية المناسبة لتنسيق التعريفـات كلمـا     

واذا فشل التوصل الى اتفـاق      . كان ذلك ممكنا  
متعدد األطراف أو ثنائي، جـاز لكـل شـركة          

  .طيران معينة أن تحدد تعريفاتها بنفسها

يجب حسب االمكان أن تتفق شـركات الطيـران         
المعنية التي عينهـا الطرفـان المتعاقـدان علـى          
التعريفات بعد أن تتباحث كل مع حكومتهـا وبعـد         
. التشاور حسب االقتضاء مع شركات طيران أخرى  

ويجب التوصل الى هذا االتفاق باسـتخدام اآلليـة         
 الدولية المناسبة لتنسيق التعريفات كلما كـان ذلـك      

واذا فشل التوصل الى اتفاق متعدد األطراف     . ممكنا
أو ثنائي، جاز لكل شركة طيران معينة أن تحـدد          

  .تعريفاتها بنفسها

يجب حسب االمكان أن تتفـق شـركات الطيـران          
المعنية التي عينها الطرفان المتعاقدان على التعريفات   
بعد أن تتباحث كل مع حكومتها وبعد التشاور حسب         

ويجب التوصل  . شركات طيران أخرى  االقتضاء مع   
الى هذا االتفاق باستخدام اآلليـة الدوليـة المناسـبة          

واذا فـشل   . لتنسيق التعريفات كلما كان ذلك ممكنـا      
التوصل الى اتفاق متعدد األطراف أو ثنـائي، جـاز    

  .لكل شركة طيران معينة أن تحدد تعريفاتها بنفسها
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  )نص بديل(  )نص بديل(  )نص بديل(

كات الطيران المعنيـة التـي عينهـا        تتفق شر 
الطرفان المتعاقدان على التعريفات بعد التشاور      
. حسب االقتضاء مع شركات طيـران أخـرى       

ويمكن التوصل الى هذا االتفاق باستخدام اآللية       
علـى أال   . الدولية المناسبة لتنسيق التعريفـات    

يجعل أي طرف من هذه المشاركة فـي اآلليـة     
سيق التعريفات بين الناقلين    المتعددة األطراف لتن  

الجويين شرطا للموافقة على أي تعريفة، وعلى       
أال يمنع أي طرف شركة الطيران أو شـركات         
الطيران التي عينها أي طرف من المشاركة في        
هذه اآللية المتعددة األطـراف للتنـسيق وال أن        

ويجـوز  . يشترط عليها المشاركة في هذه اآللية     
 تحـدد تعريفاتهـا     لكل شركة طيران معينة أن    

  . ذلك بنفسها ان شاءت

تتفق شركات الطيران المعنية التي عينها الطرفـان    
المتعاقدان على التعريفات بعـد التـشاور حـسب         

ويمكـن  . االقتضاء مع شركات طيـران أخـرى      
التوصل الى هذا االتفاق باستخدام اآلليـة الدوليـة         

علـى أال يجعـل أي      . المناسبة لتنسيق التعريفـات   
 هذه المـشاركة فـي اآلليـة المتعـددة          طرف من 

األطراف لتنسيق التعريفات بين النـاقلين الجـويين     
شرطا للموافقة على أي تعريفة، وعلى أال يمنع أي         
طرف شركة الطيران أو شركات الطيـران التـي         
عينها أي طرف من المشاركة فـي هـذه اآلليـة           
المتعددة األطراف للتنسيق وال أن يـشترط عليهـا         

ويجوز لكل شركة طيران    . في هذه اآللية  المشاركة  
  .ذلك معينة أن تحدد تعريفاتها بنفسها ان شاءت

تتفق شركات الطيران المعنية التي عينها الطرفـان        
المتعاقدان على التعريفـات بعـد التـشاور حـسب          

ويمكن التوصل  . االقتضاء مع شركات طيران أخرى    
ـ          بة الى هذا االتفاق باستخدام اآلليـة الدوليـة المناس

على أال يجعل أي طرف من هذه       . لتنسيق التعريفات 
المشاركة في اآلليـة المتعـددة األطـراف لتنـسيق        
التعريفات بين الناقلين الجويين شرطا للموافقة علـى        
أي تعريفة، وعلى أال يمنع أي طرف شركة الطيران         
أو شركات الطيران التـي عينهـا أي طـرف مـن      

ألطراف للتنـسيق   المشاركة في هذه اآللية المتعددة ا     
ويجوز . وال أن يشترط عليها المشاركة في هذه اآللية  

لكل شركة طيران معينة أن تحدد تعريفاتها بنفسها ان    
  .ذلك شاءت

  )نص بديل(  )نص بديل(  )نص بديل(

يجب حسب االمكان أن تحدد شركات الطيران       
غيـر أنـه يجـوز      . المعنية تعريفاتها بنفـسها   

ا الطرفان المتعاقدان  لشركات الطيران التي عينه   
أن تتفق على التعريفـات اذا سـمح الطرفـان          
لشركتي الطيران أو شـركات الطيـران التـي      
عيناها أن تشارك في نشاطات اآللية الدوليـة،        
. الواحدة أو األكثر، المالئمة لتنسيق التعريفـات      

وكل اتفاق على التعريفات مـن خـالل هـذه          
النشاطات يجب أن يخضع لموافقـة كـل مـن          

لطرفين، ويجوز رفضه في أي وقـت بغـض         ا
النظر عما اذا كانت الموافقة قد تمت عليه فـي          

تقديم هذه االتفاقات ال يـشكل ايـداعا        . [السابق
  ]. من هذا البند٤للتعريفة بموجب أحكام الفقرة 

يجب حسب االمكان أن تحدد شـركات الطيـران         
غير أنه يجوز لـشركات     . المعنية تعريفاتها بنفسها  

 التي عينها الطرفان المتعاقـدان أن تتفـق         الطيران
على التعريفات اذا سمح الطرفان لشركتي الطيران       
أو شركات الطيران التي عيناها أن تـشارك فـي          
نشاطات اآللية الدولية، الواحدة أو األكثر، المالئمة       

وكل اتفاق على التعريفات مـن      . لتنسيق التعريفات 
قة كـل   خالل هذه النشاطات يجب أن يخضع لمواف      

من الطرفين، ويجوز رفضه في أي وقـت بغـض        
النظر عما اذا كانت الموافقة قد تمـت عليـه فـي         

تقديم هـذه االتفاقـات ال يـشكل ايـداعا        . [السابق
  ]. من هذا البند٤للتعريفة بموجب أحكام الفقرة 

يجب حسب االمكان أن تحـدد شـركات الطيـران          
ات غير أنه يجـوز لـشرك     . المعنية تعريفاتها بنفسها  

الطيران التي عينها الطرفان المتعاقدان أن تتفق على        
التعريفات اذا سمح الطرفان لـشركتي الطيـران أو         
شركات الطيران التي عيناها أن تشارك في نشاطات        
اآللية الدولية، الواحدة أو األكثر، المالئمـة لتنـسيق         

وكل اتفاق على التعريفات من خالل هذه       . التعريفات
يخضع لموافقة كل من الطرفين،     النشاطات يجب أن    

ويجوز رفضه في أي وقت بغض النظـر عمـا اذا           
تقديم هـذه   . [كانت الموافقة قد تمت عليه في السابق      

االتفاقات ال يشكل ايداعا للتعريفة بموجـب أحكـام         
  ]. من هذا البند٤الفقرة 

  ايداع التعريفات   -٤
      )خياران(شروط االيداع   ١-٤

 أن يشترط على شركة     يجوز لكل طرف متعاقد   
التي عينها الطرف   [الطيران الواحدة أو األكثر     

  ].التي عينها الطرفان المتعاقدان] [اآلخر

يجوز لكل طرف متعاقد أن يشترط علـى شـركة          
التي عينهـا الطـرف     [الطيران الواحدة أو األكثر     

  ].التي عينها الطرفان المتعاقدان] [اآلخر

ـ       ى شـركة  يجوز لكل طرف متعاقد أن يـشترط عل
التـي عينهـا الطـرف      [الطيران الواحدة أو األكثر     

  ].التي عينها الطرفان المتعاقدان] [اآلخر

أن تخطره بالتعريفات التي حددتها للنقـل الـى     
  .لديه أراضيها ومنها أو أن تودع هذه التعريفات

أن تخطره بالتعريفات التي حـددتها للنقـل الـى          
  .فات لديهأراضيها ومنها أو أن تودع هذه التعري

أن تخطره بالتعريفات التـي حـددتها للنقـل الـى           
  .أراضيها ومنها أو أن تودع هذه التعريفات لديه

  )نص بديل(  )نص بديل(  )نص بديل(

أن تخطره بالتعريفات التي حددتها للنقـل مـن        
أراضيه واليها وللنقل في الظروف االسـتثنائية       
عبر أراضيه اذا كان التوقـف فـي أراضـيه          

  .به، أو أن تدع هذه التعريفات لديهمسموحا 

أن تخطره بالتعريفات التي حـددتها للنقـل مـن          
أراضيه واليها وللنقل في الظروف االستثنائية عبر       
أراضيه اذا كان التوقف في أراضيه مسموحا به، أو   

  .أن تدع هذه التعريفات لديه

أن تخطره بالتعريفات التي حددتها للنقل من أراضيه        
 في الظروف االستثنائية عبر أراضـيه       واليها وللنقل 

اذا كان التوقف في أراضيه مسموحا به، أو أن تـدع     
  .هذه التعريفات لديه
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  نهج اعتراض الطرفين  نهج بلد المنشأ  نهج موافقة الطرفين

      مهلة االيداع  ٢-٤

يجوز اشـتراط تقـديم االخطـار أو ايـداع          
التعريفات في مهلة ال تتعـدى ـ يومـا قبـل     

وفي حاالت خاصة   . التاريخ المقترح للعمل بها   
  .األقصى يجوز تقليص هذا الحد

يجوز اشتراط تقديم االخطار أو ايداع التعريفـات        
في مهلة ال تتعدى ـ يوما قبل التـاريخ المقتـرح    

وفي حاالت خاصة يجوز تقليص هـذا       . للعمل بها 
  .األقصى الحد

يجوز اشتراط تقديم االخطار أو ايداع التعريفات في       
مهلة ال تتعدى ـ يوما قبل التاريخ المقترح للعمـل   

ـ  . بها االت خاصـة يجـوز تقلـيص هـذا         وفي ح
  .األقصى الحد

  الموافقة على التعريفات   -٥

  نطاق الموافقة على تعريفات النقل بين أراضي الطرفين المتعاقدين  ١-٥

التعريفات التي تفرضها شركات الطيران التي      
عينها الطرفان المتعاقدان للنقل بين أراضيهما      

  .يجب أن تخضع لموافقة الطرفين

طرف متعاقد أن يقبل أو يرفض تعريفات      يحق لكل   
النقل في اتجاه واحد أو في االتجاهين بين أراضي         

  .الطرفين على الرحالت التي تبدأ على أراضيه
يجب أال يقوم أي من الطرفين باتخـاذ اجـراءات          
انفرادية لمنع سريان التعريفات المقترحة أو منـع        
 االستمرار في تطبيق التعريفات السارية للنقل فـي       
اتجاه واحد أو االتجاهين بين أراضـي الطـرفين         
المتعاقدين على الرحالت التي تبـدأ علـى أرض         

  .الطرف اآلخر

يجب أال يأخذ أي من الطرفين أي اجراءات انفرادية         
لمنع سريان التعريفة المقترحة من شركة الطيـران        
التي عينها أي من الطرفين أو لمنع االستمرار فـي          

طيران ) شركات(أو لشركة   [ة  تطبيق التعريفة الساري  
للنقـل بـين    ] دولة أخرى على أساس معاملة بالمثل     

  .أراضي الطرفين

   نطاق الموافقة على تعريفات النقل بين أراضي أحد الطرفين المتعاقدين وأراضي دولة ثالثة  ٢-٥

التعريفات التي تفرضها شركة الطيران التـي       [
عينها الطرف المتعاقد للنقـل بـين أراضـي          

رف اآلخر وبين أراضي أي دولـة أخـرى    الط
على الخطوط الجوية التي يشملها هذا االتفـاق        

  ].يجب أن تخضع لشرط موافقة الطرف اآلخر

التعريفات التي تفرضها شركة الطيران التي عينها       [
الطرف المتعاقد للنقل بين أراضي الطرف اآلخـر        
وبين أراضي أي دولة أخرى على الخطوط الجوية        

 هذا االتفاق يجب أن تخـضع لـشرط         التي يشملها 
  ].موافقة الطرف اآلخر

يجب أال يأخذ أي من الطرفين المتعاقدين اجراءات        [
انفرادية لمنع سريان التعريفة المقترحة من شـركة        
الطيران التي عينها أحد الطرفين أو لمنع االستمرار        
في تطبيق التعريفة الـسارية للنقـل بـين أراضـي       

  ].لة أخرىالطرف اآلخر وأراضي دو

  الموافقة على التعريفات المضاهاة للنقل بين أراضي الطرفين المتعاقدين   ٣-٥

ألغــراض النقــل بــين أراضــي الطــرفين 
المتعاقدين، يجب أن تـسمح الدولـة الطـرف         

الطيـران التابعـة للطـرف      ) شركات(لشركة  
، وعلى أساس المعاملة بالمثل، لـشركات      اآلخر

 أن تـضاهي أي     ،الطيران التابعة لدولة ثالثـة    
بما في ذلك التعريفات التـي حـددت        [تعريفة  

مـسموح حاليــا    ] بتجميع التعريفات المناسبة  
لشركـة الطيران التابعة ألي من الطـرفين أو        

على خط جوي مماثـل     [للدولة الثالثة بتطبيقها    
  ].النقاط بين نفس

  
  

ألغراض النقل بين أراضي الطرفين المتعاقـدين،       
) شـركات ( الطرف لـشركة  يجب أن تسمح الدولة   

، وعلـى أسـاس     الطيران التابعة للطرف اآلخـر    
المعاملة بالمثل، لشركات الطيران التابعـة لدولـة        

بما في ذلك التعريفات [ أن تضاهي أي تعريفة ثالثة،
مـسموح  ] التي حددت بتجميع التعريفات المناسـبة     

حاليـا لشركـة الطيران التابعة ألي من الطرفين       
على خط جوي مماثل بين [لثة بتطبيقها   أو للدولة الثا  

  ].النقاط نفس

ألغراض النقل بين أراضي الطـرفين المتعاقـدين،        
) شـركات (يجب أن تسمح الدولة الطرف لـشركة        

، وعلى أساس المعاملة الطيران التابعة للطرف اآلخر  
 أن  بالمثل، لشركات الطيران التابعة لدولـة ثالثـة،       

عريفـات التـي    بما في ذلك الت   [تضاهي أي تعريفة    
مسموح حاليــا   ] حددت بتجميع التعريفات المناسبة   

لشركـة الطيران التابعة ألي من الطرفين أو للدولة        
علـى خـط جـوي مماثـل بـين          [الثالثة بتطبيقها   

  ].النقاط نفس
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  الموافقة على التعريفات المضاهاة للنقل بين أراضي أحد الطرفين المتعاقدين وأراضي دولة ثالثة  ٤-٥

راض النقل بين أراضـي أحـد الطـرفين       ألغ[
المتعاقدين وأراضي دولة ثالثة على الخطـوط       
المشمولة بهذا االتفاق، يجب أن تسمح الدولـة        

الطيـران التابعـة    ) شـركات (الطرف لشركة   
بما فـي   [للطرف اآلخر أن تضاهي أي تعريفة       

ذلك التعريفات التي حددت بتجميع التعريفـات       
كـة الطيـران   مسموح حاليـا لـشر   ] المناسبة

التابعة ألي مـن الطـرفين أو للدولـة الثالثـة      
علــى خــط جــوي مماثــل بــين [بتطبيقهــا 

  ].النقاط نفس

ألغراض النقل بـين أراضـي أحـد الطـرفين          [
المتعاقدين وأراضي دولة ثالثـة علـى الخطـوط         
المشمولة بهذا االتفاق، يجـب أن تـسمح الدولـة          

 الطيران التابعة للطـرف ) شركات(الطرف لشركة  
بمـا فـي ذلـك      [اآلخر أن تضاهي أي تعريفـة       

] التعريفات التي حددت بتجميع التعريفات المناسـبة   
مسموح حاليـا لشركـة الطيران التابعة ألي مـن        

على خط جـوي  [الطرفين أو للدولة الثالثة بتطبيقها  
  ].النقاط مماثل بين نفس

ألغراض النقل بين أراضي أحد الطرفين المتعاقدين       [
 ثالثة على الخطوط المـشمولة بهـذا        وأراضي دولة 

االتفاق، يجب أن تسمح الدولـة الطـرف لـشركة          
الطيران التابعة للطرف اآلخر أن تضاهي      ) شركات(

بما في ذلك التعريفـات التـي حـددت         [أي تعريفة   
مسموح حاليـا لشركـة   ] بتجميع التعريفات المناسبة  

الطيران التابعة ألي من الطرفين أو للدولـة الثالثـة      
  ].النقاط على خط جوي مماثل بين نفس[تطبيقها ب

٥-٥        

ــرفين     ــن الط ــصرف أي م ــوز أن ي يج
موافقته على التعريفة وفقـا ألحكـام      المتعاقدين
] ٤-٥ و ٢-٥والفقرتين   [٣-٥  و ١-٥الفقرتين  

) شـركات (أعاله، بأن يعلنها صراحة لـشركة       
وما لم يقـدم    . الطيران التي أودعت التعريفات   

] أو[و  [حد الطرفين كتابة الى الطرف اآلخـر        أ
اخطـارا  ] الطيـران المعنيـة   ) شركات(شركة  

طيـران  ) شـركات (برفض تعريفات شـركة     
الطرف اآلخر في غضون ــ يوما من تاريخ        
تقديم التعريفات، وجب اعتبار ذلك بمثابة موافقة   

وفي حالة تقـصير فتـرة      . على تلك التعريفات  
 مـن  ٢-٤كام الفقـرة  تقديم التعريفات وفقا ألح 

هذا البند، يجوز أن يوافق الطرفان على تقصير        
  .فترة رفض أي من الطرفين للتعريفات

ال تسري أي تعريفة مادام أحد الطرفين قد قدم         
باستثناء الحالة المنـصوص    [اخطارا بالرفض   
  ]. أدناه٦عليها في الفقرة 

يجـــوز أن يـــصرف أي مـــن الطـــرفين 
عريفـة وفقـا ألحكـام      موافقته على الت   المتعاقدين
] ٤-٥  و ٢-٥والفقـرتين    [٣-٥  و ١-٥الفقرتين  

) شـركات (أعاله، بأن يعلنها صـراحة لـشركة        
وما لم يقدم أحـد     . الطيران التي أودعت التعريفات   

شـركة  ] أو[و  [الطرفين كتابة الى الطرف اآلخر      
اخطـارا بـرفض    ] الطيـران المعنيـة   ) شركات(

اآلخـر  طيران الطرف   ) شركات(تعريفات شركة   
في غضون ــ يوما من تاريخ تقديم التعريفـات،         
وجب اعتبار ذلـك بمثابـة موافقـة علـى تلـك            

وفي حالة تقصير فترة تقديم التعريفات      . التعريفات
 من هذا البند، يجـوز أن       ٢-٤وفقا ألحكام الفقرة    

يوافق الطرفان على تقصير فترة رفـض أي مـن         
  .الطرفين للتعريفات

رفين المتعاقدين أن تعريفـة  عندما يعتقد أي من الط  
النقل الى أراضيه تدخل في اطار الفئات المحـددة         

 أعاله، يجب أن يقدم هذا الطـرف        ٢-٢في الفقرة   
بأسـرع مـا    [للطرف اآلخر اخطارا بعدم رضاه      

من تاريخ  ] يمكن في غضون ــ يوما على األقل      
تقديم االخطار أو ايداع التعريفـة، ويحـق لـه أن      

التشـاور المنصوص عليهـا    يستفيد من اجراءات    
  .أدناه ٦في الفقرة 

موافقتـه   يجوز أن يصرف أحد الطرفين المتعاقدين     
 ٣-٥  و ١-٥على التعريفة وفقا ألحكـام الفقـرتين        

بأن يعلنها صـراحة   أعاله] ٤-٥  و ٢-٥والفقرتين  [
]. الطيران التي أودعت التعريفات   ) شركات(لشركة  

ن أن تعريفـة  عندما يعتقد أي من الطرفين المتعاقدي    و
النقل الى أراضيه تدخل في اطار الفئات المحددة في         

 أعاله، يجب أن يقـدم هـذا الطـرف          ٢-٢الفقرة  
بأسرع ما يمكن   [للطرف اآلخر اخطارا بعدم رضاه      

من تاريخ تقـديم    ] في غضون ــ يوما على األقل     
االخطار أو ايداع التعريفة، ويحق له أن يستفيد مـن       

 ٦وص عليها في الفقـرة      اجراءات التشـاور المنص  
وما لم يوافق الطرفان كتابـة علـى رفـض          . أدناه

التعريفات المعنية بموجب هذه االجـراءات، وجـب      
  .عليها اعتبار التعريفات موافقا

      البيع بالتعريفات رهنا بالموافقة عليها  ٦-٥

بانتظار قرارات الطرفين المتعاقـدين، يجـوز     [
نتجاتها أو  لشركات الطيران المعنية أن تسوق م     

تعلن عنها وتبيعها على أساس تعريفات النقـل        
المقترحة في تاريخ سريان هذه التعريفـات أو        
بعد هذا التاريخ، بـشرط الـنص علـى أنهـا           

ومهمـا  ".  تعريفات رهن الموافقة الحكوميـة     "
كانـت الظــروف ال يـسمح بــاالعالن عــن   

البيع على أساسها قبل أن يـودع        التعريفات أو 
  ].عاقدان التعريفات المقترحةالطرفان المت

بانتظار قرارات الطـرفين المتعاقـدين، يجـوز        [
لشركات الطيران المعنية أن تـسوق منتجاتهـا أو         
تعلن عنها وتبيعها على أسـاس تعريفـات النقـل          
المقترحة في تاريخ سريان هذه التعريفات أو بعـد         

تعريفـات   "هذا التاريخ، بشرط النص على أنهـا        
ومهما كانت الظـروف    ".  كوميةرهن الموافقة الح  

يسمح باالعالن عن التعريفات أو البيـع علـى          ال
أساسها قبل أن يودع الطرفان المتعاقدان التعريفات       

  ].المقترحة

ال يجوز االعالن والبيع بالتعريفات المقترحة اال بعد   [
أن يكون الطرفان المتعاقدان قد أودعـا التعريفـات         

  ].المعنية
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  ر وتسوية الخالفاتاجراءات التشاو  -٦

      اجراءات التشاور  ١-٦

يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب التشاور حول    
أي تعريفة أصدرتها شركة طيران تابعـة ألي        
من الطرفين المتعاقدين للسفر علـى الخطـوط        
المشمولة بهذا االتفاق، حتى وان كانت التعريفة       
. المعنية قد رفضت بموجب اخطـار الـرفض       

لمشاورات في موعد أقصاه    ويجب اجراء هذه ا   
ويجب أن يتعاون   . ــ يوما بعد استالم الطلب    

الطرفان على توفير المعلومات الالزمـة لحـل    
واذا توصل الطرفـان    . المسائل بطريقة معقولة  

الى اتفاق، وجب على كـل طـرف أن يبـذل           
واذا لم يتم التوصل الـى    . قصارى جهده لتنفيذه  

الـذي  أي اتفاق فان قرار رفض التعريفة هـو         
  ].٢-٦ باستثناء ما تنص عليه الفقرة[يسود 

يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب التشاور حول أي  
تعريفة أصدرتها شركة طيـران تابعـة ألي مـن          
الطرفين المتعاقدين للسفر على الخطوط المـشمولة      
بهذا االتفاق حتى وان كانت التعريفة المعنيـة قـد          

ويجـب  . رفضت بموجب اخطار عـدم الرضـاء      
ء هذه المشاورات في موعد أقصاه ــ يومـا    اجرا

ويجب أن يتعاون الطرفان على     . بعد استالم الطلب  
توفير المعلومات الالزمة لحل المـسائل بطريقـة        

واذا توصل الطرفان الى اتفاق، وجب على    . معقولة
واذا لـم   . كل طرف أن يبذل قصارى جهده لتنفيذه      

ي يتم التوصل الى أي اتفاق فان قرار الطرف الـذ         
  .تنشأ عملية النقل من أراضيه هو الذي يسود

أي يجوز لكل من الطرفين أن يطلب التشاور حـول        
تعريفة أصدرتها شـركة طيـران تابعـة ألي مـن       
الطرفين المتعاقدين للسفر على الخطوط المـشمولة       
بهذا االتفاق، حتى وان كانت التعريفة المعنيـة قـد          

ويجـب أن   . رفضت بموجب اخطار عدم الرضـاء     
قد هذه المشاورات في موعد أقصاه ــ يوما بعد         تع

ويجب أن يتعاون الطرفان على توفير    . استالم الطلب 
واذا . المعلومات الالزمة لحل المسائل بطريقة معقولة

توصل الطرفان الى اتفاق على أي تعريفـة سـبق           
ارسال اخطار بعدم الرضاء عنها، وجب على كـل         

ذا لـم يـتم     طرف أن يبذل قصارى جهده لتنفيذه، وا      
التوصل الى أي اتفاق أصـبحت التعريفـة المعنيـة       

  .سارية أو مستمرة السريان

      تسوية الخالفات  ٢-٦

ما لم يتمكن الطرفان المتعاقدان من حــل أي   [
مسألة تتعلق بالتعريفات من المسائل المـذكورة       

، وجـب تــسوية  ٣-٥ و ١-٥فـي الفقـرتين   
الخالف وفقا ألحكام المـادة ـــ مـن هـذا           

  ].التفاقا

  )ال تنطبق على هذا النهج(  )ال تنطبق على هذا النهج(

      رفض التعريفات األخرى  ٣-٦

 رفض طرف متعاقد تعريفة شركة الطيران       إذا[
التابعة للطرف اآلخر غير المـشمولة بأحكـام        

، وجــب عليــه أن يبلــغ الطــرف ٥ الفقــرة
  ]بذلك اآلخر

 رفض طرف متعاقد تعريفة شـركة الطيـران        إذا[
ابعة للطرف اآلخـر غيـر المـشمولة بأحكـام          الت

  ]بذلك ، وجب عليه أن يبلغ الطرف اآلخر٥ الفقرة

 رفض طرف متعاقد تعريفة شـركة الطيـران         إذا[
التابعة للطرف اآلخـر غيـر المـشمولة بأحكـام          

  ]بذلك ، وجب عليه أن يبلغ الطرف اآلخر٥ الفقرة

   مدة سريان التعريفات المعتمدة -٧

لمعتمدة وفقا ألحكام هـذا البنـد       تظل التعريفة ا  
] بموافقة الطرفين المتعاقدين المعنيـين    [سارية  

لغاية موعد انتهاء سريانها، ان وجد، أو لغايـة         
اعتماد تعريفة جديدة ما لـم تـسحبها شـركة          

ويجـوز تمديـد    . الطيران المعنيـة  ) شركات(
سريان التعريفة المعنية لمـدة تتجـاوز موعـد     

فق الطرفان المتعاقدان   االنتهاء األصلـي اذا وا   
على أال يمدد سريان التعريفة ألكثر      . [على ذلك 

من اثني عشر شهرا بعـد الموعـد األصـلي          
واذا ]. النتهاء السريان اال بموافقـة الطـرفين      

اعتمدت تعريفة بدون تحديـد موعـد النتهـاء         
سريانها ولم تـودع تعريفـة جديـدة حظيـت          

تظل التعريفة المعتمدة وفقا ألحكام هذا البند سارية        
لغاية موعـد   ] افقة الطرفين المتعاقدين المعنيين   بمو[

انتهاء سريانها، ان وجد، أو لغاية اعتماد تعريفـة         
الطيـران  ) شـركات (جديدة ما لم تسحبها شـركة    

ويجوز تمديد سريان التعريفة المعنية لمدة      . المعنية
تتجاوز موعد االنتهاء األصلـي اذا وافق الطرفان       

يمـدد سـريان    علـى أال    . [المتعاقدان على ذلـك   
التعريفة ألكثر من اثني عشر شهرا بعـد الموعـد         

واذا ]. األصلي النتهاء السريان اال بموافقة الطرفين     
اعتمدت تعريفة بدون تحديد موعد النتهاء سريانها       
ولم تودع تعريفة جديدة حظيت بالموافقـة، تظـل         
التعريفة سارية الى أن يقدم أحد الطرفين بمبـادرة         

تظل التعريفة المعتمدة وفقا ألحكام هذا البند سارية         [
ـ           ة لغاية موعد انتهاء سـريانها، ان وجـد، أو لغاي

الموافقة على تعريفة جديدة، ما لم تـسحبها شـركة          
ويجـوز تمديـد فتـرة      . الطيران المعنية ) شركات(

السريان األصلية ما لم يوافق الطرفـان المتعاقـدان         
وعند الموافقة على أي تعريفـة بـدون    . على انهائها 

تحديد موعد النتهاء سريانها، أو عندما ال تـودع أي    
ـ      ة، تظـل التعريفـة    تعريفة جديدة حظيـت بالموافق
الطيـران  ) شركات(سـارية الى أن تسحبها شركة      

المعنية أو الى أن يتفق الطرفان المتعاقدان على انهاء  
  ].سريان هذه التعريفة
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دم أحد  بالموافقة، تظل التعريفة سارية الى أن يق      
الطرفين بمبادرة منه اخطارا بانهـاء موافقتـه        
علـى التعريفــة، أو الـى أن تطلــب شــركة   

. الطيران المعنية طلبا بانهاء التعريفة    ) شركات(
وال ينتهي سريان التعريفة اال بعد تقديم اخطار        

  . يوما على األقل__مسبق قبل 

 موافقته على التعريفة، أو الى أن منه اخطارا بانهاء  
الطيران المعنية طلبا بانهاء    ) شركات(تطلب شركة   

وال ينتهي سريان التعريفة اال بعد تقـديم        . التعريفة
  .اخطار مسبق قبل ـــ يوما على األقل

    تنفيذ التعريفات   -٨  

يجب أن يبذل الطرفان المتعاقـدان مـا فـي          [
وسعهما لضمان توفير آلية فعالة ونشطة فـي        

ي انتهاك للتعريفات   اختصاصيهما للتحقيق في أ   
المعتمدة وفقا لهذا البنـد ترتكبـه أي شـركة          
طيران أو راكب أو وكيل الـشحن أو مـنظم          

ويجـب أن   . الرحالت أو مرحـل الـشحنات     
يضمنا أيضا المعاقبة على انتهاك التعريفـات       
بتنفيذ اجراءات رادعة بطريقة متسقة وغيـر        

  ].تمييزية

وسعهما يجب أن يبذل الطرفان المتعاقدان ما في        [
لضمان توفير آلية فعالة ونشطة في اختصاصيهما       
للتحقيق في أي انتهاك للتعريفات المعتمدة وفقا لهذا 
البند ترتكبه أي شركة طيران أو راكب أو وكيـل          
. الشحن أو منظم الرحالت أو مرحـل الـشحنات        

ويجب أن يضمنا أيضا المعاقبـة علـى انتهـاك          
قة متـسقة   التعريفات بتنفيذ اجراءات رادعة بطري    

  ].وغير تمييزية

  .)ال تنطبق على هذا النهج(

  

  البنود النموذجية الخاصة مالحظات حول تطبيق
  بالتعريفات في االتفاقات الثنائية

  معلومات عامة
طريقة تحديد  وعادة تظهر بعض الفوارق الجوهرية في       . الهدف من هذه البنود النموذجية هو تطبيقها على التعريفات الدولية للخطوط المنتظمة           

تعريفات الخطوط غير المنتظمة وطريقة تنظيمها، وبالتالي ينبغي ادخال تعديالت جوهرية على هذه النصوص اذا رغبت الدول في تطبيقها على 
  .الخطوط غير المنتظمة

الجـوي تـشير الـى       الثنائية للنقل ، على الرغم من أن بعض االتفاقات        "الطرفان المتعاقدان "ولتوخي البساطة، ترد في البنود النموذجية عبارة        
  .عندما يكون األنسب أن تتولى سلطات الطيران مسؤولية بعض األحكام الواردة في االتفاقات الثنائية" سلطات الطيران في الطرفين المتعاقدين"

ليدل على جميع شركات    " الطيرانشركات  "، وقد استعمل مصطلح     "شركات الطيران "وبين  " المعينة"تميز البنود النموذجية بين شركات الطيران       
الطيران التي تشغل خطوطها أو تسوقها في البلد المعني الواحد أو األكثر ال على الناقلين الجويين الـوطنيين الـذين عينـتهم الـدول لتـشغيل         

  .على الطرق الجوية المشمولة بأي اتفاق خاص الخطوط

  "التعريفة" تعريف مصطلح — ١الفقرة 

 هذا التعريف الذي يشمل كل العناصر ذات الصلة ويزيل كل الغموض الذي يكتنف النطـاق الـذي يـشمله                    ١٩٨٧سمبر  اعتمد المجلس في دي   
الجوانب المعترف بها تقليديا لتعريفة الخطوط الدولية المنتظمة، في ) الى ج) ويشمل النص االستهاللي والفقرات الفرعية أ".  التعريفة "مصطلح  
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واذا كانت النيـة  . تعرفان بعض الجوانب االضافية التي تشكل جزءا ال يتجزأ من أي تعريفة من هذا القبيل) ھ و)  د حين أن الفقرتين الفرعيتين   
  . تتجه الى تطبيق هذا التعريف على تعريفات الخطوط غير المنتظمة، اما باالضافة أو التبديل، فالبد من ادخال تعديالت جوهرية على النص

تقدم بعض شركات الطيران خطا لنقل البريد الممتاز من باب المرسل الـى بـاب        لنقل البضاعة بين المطارات،    باالضافة الى توفير خط جوي    
وقد يشمل هذا التعريف األسعار التي تفرضها شركة الطيران المنتظم التي       . أو خطا لنقل البريد العاجل يحدد وفقا لسرعة التسليم        /المرسل اليه و  

  .يد الممتاز والبريد العاجلتشغل باسمها خطوطا كهذه للبر
بل ان بعض الهيئات التي ال تشكل شركات طيران، مثل شركات البريد الممتاز ومستثمري البريد الجوي الدولي السريع، ومرحلي الـشحنات،                     

تدخل هذه األسـعار    فهذه الهيئات تفرض مثال أسعارها الشاملة على الجمهور دون أن           . تقدم خدماتها بتطبيق جزء من تعريفات شركة الطيران       
ولكنها عندما تستخدم الخطوط الجوية المنتظمة في جزء من النقل الدولي تصبح تعريفة هذا الجزء هـي تعريفـة األمتعـة أو           . ضمن التعريف 

سل الى باب وبصرف النظر عن تنظيم األسعار الشاملة للخدمة من باب المر        . البضائع التي تفرضها شركة الطيران التي تقوم بهذا النقل الدولي         
المرسل اليه حسب القواعد الحكومية للنقل البري، وبصرف النظر أيضا عن مدى خضوع تلك الهيئات للتنظيم في البلدان المعنية، فان تعريفاتها             

  .ال تنظم عادة بموجب االتفاقات الثنائية للنقل الجوي
ولكن ينبغي للدول أن تالحظ أن طريقة التنظيم ومدى التنظيم فـي      . ةعلى الخطوط غير المنتظم   " التعريفة "وكما ذكر أعاله، ال ينطبق تعريف       

حالة البريد الممتاز أو البريد العاجل المشحون على متن خطوط البضاعة باالستئجار العارض يرتهنان بالسياسة التي تنتهجها الدول المعنية ازاء       
هرية اذا رغبت الدول في ادراج أسعار هذه العمليات فـي اتفـاق ثنـائي    ويستلزم التعريف في هذه الحالة تغييرات جو. عمليات النقل العارض  

  .الجوي للنقل

  أي تعريفة أو قيمة من المال يطلب دفعها لقاء النقل الدولي
  ])أ(الفقرة الفرعية [

ـ . ترغب الدول عادة في رصد أو تنظيم تعريفات النقل الدولي المتجه الى جميع النقاط في أراضيها والناشئ منها                  ضمـن هـذا الـنص أن      وي
أو تعريفة  /أو بالجمع بين تعريفة دولية وتعريفة مضافة و       ) أو أكثر (التعريف يشمل التعريفات الشاملة التي تركب بالجمع بين تعريفتين دوليتين           

 بين التعريفات الدولية على وجه الخصوص للجمع) عادة من خالل مؤتمر االياتا لتنسيق التعريفات (والتعريفات المضافة هي مبالغ تحدد      . داخلية
لتحديد أجور أو أسعار الطيران ألزواج المدن االضافية، وهي تشمل في غالبية الحاالت الرحالت المتجهة الى نقاط داخلية في أراضي الدولـة                   

المـسوق أو   "لمـات   وقـد أضـيفت ك    . وال يمكن استخدام هذه المبالغ للنقل الداخلي وحده       . والرحالت الناشئة منها من خالل مطارها الرئيسي      
وهـي  (لضمان أن التعريف يشمل التعريفات التي تستخدم عادة أو يقترح استخدامها وال يشمل التجميعات الممكنة نظريـا                  "  بهذه الصفة  المباع

  ). كثيرة للغاية

  )]ب(الفقرة الفرعية [العمولة 
وعلى الرغم من أن المصلحة األولية للحكومات هي سعر التجزئـة  على الرغم من أن العمولة هي أحد عناصر التكلفة التي تشملها أي تعريفة،            

لكن بعض الدول ال ترى حاجة الى تنظيم العمولـة  . للمستخدم، ترى حكومات كثيرة حاجة الى تنظيم العمولة حتى تظل أساليب التسويق شريفة         
وقد ترغب هذه الدول . ي تنظيم العمولة خارج أراضيهاوال تتوقع أي مشاكل ف   ) ال تخضع العموالت عادة للتنظيم في ظل نظام رفض الطرفين         (

في اتفاقاتها على الخطوط الجوية على أساس أن ادراج هذا العنصر يمكن أن يـؤدي  "  التعريفة "في استثناء العمولة من نطاق تعريف مصطلح   
ها عنصرا ذا صلة يجب النظر فيه عند تحديد مستويات          وقد تؤثر بعض الدول االشارة في اتفاقاتها الى العمولة بوصف         . الى اقامة التنظيم المعني   

  .، وقد تعالجها على حدة، وقد تستثنيها من جميع نصوص االتفاقات)األخرى وتكاليف التشغيل(التعريفات 

  الشروط التي تنظم انطباق التعريفة
  )]ج(الفقرة الفرعية [

  . متعلقة باألجور واألسعار والعموالت المعنيةالغرض من هذا النص أن يشمل القواعد العامة والقواعد النوعية ال
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القواعد التي تنظم المبلغ الذي يدفعه المنتفع، مثل قواعد تحديد األجور أو األسـعار  :  تتضمن القواعد العامة ما يلي على سبيل المثال ال الحصر  
مثل المسافة الفاصلة بـين المقاعـد،   (وع، مثل شروط الخدمة    وتبديل العمالت، والقواعد التي تنظم فئة وقيمة الخدمات المقدمة لقاء المبلغ المدف           

، ورسوم األمتعة المسموح بحملها ورسوم األمتعة الزائدة، والقواعد التي تنظم العالقة بـين شـركة الطيـران                  )وعدد المقاعد لكل درجة خدمة    
ائل التي تتعلق بتخفيض أسـعار سـفر األطفـال والرضـع      والوكيل بالنسبة للعمولة وطريقة تقاسمها، والقواعد العامة األخرى التي تنظم المس          

  .المدفوعة ومنظمي الرحالت ووكالء السفر، وشروط الحجز والدفع، وصالحية تذاكر السفر، وشروط االلغاء وتغيير خط السير ورد المبالغ
، أو القواعد ) مدة لالقامة بين الذهاب والعودة التعريفة الموسمية مثال أو أدنى وأقصى     (أما القواعد الخاصة فهي التي تتعلق بأجر أو سعر خاص           

مثل شروط الشراء المسبق لتثبيت الحجز، واجراءات الـدفع واصـدار تـذاكر        (التي تغلب على القواعد العامة فيما يتعلق بأجر أو سعر محدد            
  ).السفر

شـروط   "وفي دول أخرى ال تشكل . جزءا من التعريفة"  شروط النقل "في كندا، تشكل القواعد العامة والقواعد الخاصة المذكورة أعاله، هي و        
جزءا من التعريفة، ومع ذلك فقد ترغب الدول بالتأكيد في ضمان االتساق بين جميع الشروط التي تتعلق بالتعريفات سواء أكانت ظاهرة                     "  النقل

  .، وضمان اطالع العمالء عليها)العامة أو الخاصة(في شروط النقل أو في قواعد التعريفات 

  أي منافع مهمة 
  )]د(الفقرة الفرعية [

مقترنة بعملية  "هو أن تشمل السلع أو الخدمات التي تقدم بصورة اضافية أو تكميلية للنقل الجوي، أما العبارة             "  منافع "القصد من استخدام كلمة     
تبطة بالتشجيع على شراء تذاكر السفر، وتخفيض مثل تلك المر(فهي تجعل التعريف يشمل أي نوع من العروض التحفيزية أو الترويجية          "  النقل

  ). أجور السفر في حالة شراء سلعة أخرى اتفقت شركة الطيران مع شركات تجارية أخرى على تسويقها
. انـا برامج الركاب كثيري السفر، واالقامة المجانية في الفنادق، واستئجار السيارات مج          :  تتضمن الحوافز ما يلي على سبيل المثال ال الحصر        

وتتضمن عمليات الترويج التي ترتبط بشراء تذاكر السفر على سبيل المثال ال الحصر عروضا خاصة مثل منح الراكب قسيمة تمكنه من السفر                      
أما العروض الترويجية المشتركة فتتعلق بتخفيض تذاكر السفر لمن يشتري سلعا أو خـدمات مثـل آالت التـصوير،                   . مجانا على رحلة مقبلة   

وقد تتضمن هذه العروض الترويجية     . ، وبطاقات االئتمان المصرفية أو الخدمات المصرفية، واستئجار السيارات، واالقامة في الفنادق           واألدوات
المشتركة عنصرا من المقايضة الفعلية، فقد تساوي مثال القيمة التي تحصل عليها شركة الطيران مقابل االعالن عن هذه المنتجات قيمة الخفض                  

  .الجوي لى أسعار أو أجور النقلالمطبق ع
، وهي صفة غير موضوعية تتيح للدول سلطة تقديرية في مدى ممارستها للمصلحة النفعيـة والمرونـة فـي        "مهمة"بأنها  " المنافع"وقد وصفت   

بتقديم المواد التذكارية التـي  تفاصيل التنظيم الذي ترغب في تنفيذه، ألن الدول ال ترغب في العادة أن تتحكم في أدق التفاصيل التي تتعلق مثال          
قد " مهمة"واذا رأت الدول أن استخدام صفة      . تصرفها شركات الطيران، مثل منتجات الزينة أو هدايا استراحات شركات الطيران في المطارات            

، فال بأس من اهمال كلمـة  يثير مشاكل في تفسير هذا المصطلح، أو اذا رغبت الدول في االحتفاظ بحقها في تنظيم كل جانب من جوانب المنافع   
وبغض النظر عن ادراج هذه الصفة، قد ترغب الدول في دراسة امكانية تجنيب نطاقها التنظيمي المنافع التي ال ترتبط ارتباطا مباشرا                     ". مهمة"

  ".النقل منافع مقترنة مباشرة بعملية: "بعمليات النقل، وعندئذ تصبح العبارة 

  لية نقل دولي النقل على قطاع داخلي تكملة لعم
  )]ھ(الفقرة الفرعية [

قد يرغب طرفا االتفاق الثنائي في النظر بامعان في بعض تعريفات الرحالت الداخلية التي تصدر تذاكرها على حدة والتي قد تباع في الواقـع                       
اكر على أساسها في الخارج فقط أو لغير   التي تباع التذ  "  الداخلية "ان تعريفات الرحالت    . كجزء من رحلة دولية وتصبح بالتالي تعريفات دولية       

واذا كان توافر التذاكر في هذه الحاالت يقتصر على بعض الناقلين الجويين            . المقيمين في الدولة المعنية ليست لها وظيفة النقل الداخلي الصرف         
عني، أو كانت مستوياتها أقل مما سيحصل عليـه  أو المنتفعين بخدماتهم، وكان مستواها يختلف حسب اختالف الناقل الجوي الدولي أو المنتفع الم    

الناقل الجوي المحلي بعد توزيع الحصص لكيال يستطيع الناقل المنافس مضاهاتها بطريقة فعالة، فعندئذ تثور مسألة تـوفير الفرصـة العادلـة                     
  .ونتيجة لذلك تأخذ التعريفات المعنية طابع التعريفات الدولية. والمتكافئة للمنافسة
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   عوامل تحديد التعريفات— ٢الفقرة 

  العوامل الواجب تطبيقها  ١-٢
يحق لطرفي االتفاق الثنائي أن يقررا فيما بينهما ما اذا كان ينبغي أن تتضمن هذه الفقرة قائمة بالعوامل، وأن يحددا في هذه الحالة العوامل التي               

بعبـارة  "  مصالح المنتفعـين   "ال التعبير عن جميع العوامل التي ال تهم         فقد تعتبر بعض الدول مث    . ينبغي ادراجها أو التشديد عليها أو استثنائها      
وينبغي للدول على كل حال أن تراعي أن العوامل المذكورة في النص النموذجي قد وضعت بـدون أي ترتيـب معـين        ". االعتبارات التجارية "

  .ألفضليتها أو أهميتها

  العوامل التي يمكن رفضها  ٢-٢
ولذلك اختيرت مصطلحات غير موضـوعية حتـى        . االعتراض عليها  لك الى تحديد فئة التعريفات التي قد تفضل الدول        تهدف قائمة العوامل ت   

مثال صفة  واسعة النطاق وتشمل التمييـز        "  تمييزية "فكلمة  . يتسنى للدول تحديد المعاني التي تنطبق في الظروف التي تكتنف كل اتفاق ثنائي            
بما يترك مجـاال     " تمييزية "بعد كلمة   "  بصورة غير معقولة   "وقد ترى الدول ادراج عبارة        . د المنتفعين ضد شركات الطيران األخرى أو ض     

بل وقد ال ترى الدول مناصا من التمييز في األسواق التي ال يدفع فيها الراكـب األجـر نفـسه    . لقدر من النفعية والمرونة في تنظيم التعريفات 
وتة حسب شروط السفر هي األفضل لمصلحة شركات الطيران والمستهلكين والحكومات، وقد سـمحت بهـا                بالضبط، وقد تصبح األجور المتفا    

  .تقريبا الدول في جميع أنحاء العالم

عادة الى المساعدة المالية التي تقدمها الحكومة المركزية أو االدارات المحلية، ولكنه يدل أيضا على المساعدة التي تقدمها                  "  دعم "يدل مصطلح   
تعريف مقبول عالميا، ولذلك ينبغي للدول أن تقرر فيما بينها معنـى كلمـة              "  دعم "ومع ذلك ال يوجد لكلمة      . لمنظمات أو المؤسسات األخرى   ا
  .في االتفاق الثنائي المعني"  دعم "

ي التعريفات التي تصل الى مستويات أقل       الفهم الشائع لهذه الصفة يعن    . فيصعب عادة تعريفها بأي درجة من التأكيد      "  االفتراسية "أما التعريفات   
  . كبير من أن تغطي تكاليف الخدمة بهدف الغاء المنافسة أو الحد منها بشكل

، يجـوز  ١-٢وكما قيل بالنسبة للفقـرة   . قد ترى الدول من األفيد أن تحدد مسبقا الخصائص والظروف المعينة التي تهيئ الجو لهذه التعريفات               
  .ن يقررا فيما بينهما ما اذا كان ينبغي وضع قائمة محددة في االتفاق وتحديد العوامل التي يتعين ادراجها في هذه القائمةلطرفي االتفاق الثنائي أ

   آليات وضع التعريفات— ٣الفقرة 

حـوى الـشرط   يتضمن أحد الخيارات نصا جديدا يسمح لناقل جوي واحد بايداع التعريفة في حالة عدم وجود أي اتفاق، وهذا النص يعبر عن ف        
في اطار االتحاد الدولي    (المعتاد الذي يقضي باالتفاق على التعريفات كلما أمكن ذلك باالعتماد على اآلليات الدولية المناسبة لتحديد أجور السفر                  

وقـد  ) ولي للنقـل الجـوي  للنقل الجوي مثال أو في اطار المنظمات االقليمية مثل رابطة شركات الطيران األفريقية أو اتحاد أمريكا الالتينية الد      
تضمنت النصوص النموذجية المقترحة أيضا حلين آخرين يخففان تدريجيا من التشديد على الحاجة الى عقد االتفاقات الثنائية أو متعددة األطراف 

بل الحل الثالث الذي يشجع بين شركات الطيران، ويعد الحل الثاني حال وسطا قد يكون مقبوال لدى عدد من الدول أكبر من عدد الدول التي قد تق      
أما العبارات االختيارية التي وضعت بين قوسين مربعين في نهاية الحل الثالث فهي تعبر عـن الحالـة    . قيام ناقل جوي واحد بوضع التعريفات     

داع االتفاق حـسب نـص      الخاصة في الدول التي تطبق االجراء المزدوج قبل العمل بالتعريفات المتفق عليها بين شركات الطيران، أال وهو اي                 
االياتا واعتماده وفقا لقانون المنافسة أو غيره من القوانين، ثم أن تقوم شركات الطيران بمفردها بايداع التعريفات المتفق عليها كما لـو كانـت                     

  .تجريها تعريفات العمليات التي
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أعضاء في االياتا وال يشاركون جميعا في تنسيق التعريفات، وقـد  ينبغي للدول التي تختار الحل األول أن تدرك أن الناقلين الجويين ليسوا كلهم          
  .حرفيا تفسيرا"  حسب االمكان "فسرت عبارة  تواجه هذه الدول بعض الصعوبات لو

   ايداع التعريفات— ٤الفقرة 

  شرط االيداع  ١-٤
 الكلمتين ألن بعض الـدول تميـز بـين االيـداع      تضمنت١-٤ولكن نصوص الفقرة   . مترادفتان في الواقع  " االخطار"وكلمة  " االيداع"ان كلمة   

ولذلك فان . الرسمي الذي يجب أن يطابق تنظيمات الدولة شكال ومضمونا، واالخطار الذي يقدم الى الدولة بدون التقيد بشروط التسجيل الرسمية       
  .في هذه المالحظات تعني االيداع الرسمي واالخطار" ايداع"كلمة 

فالنص البديل األول ينص على ايداع جميع تعريفات الرحالت التي تنـشأ مـن              . اع باختيار أحد النصين البديلين    تحدد الدول نطاق شروط االيد    
أراضيها أو تقصد الى أراضيها، بما في ذلك الرحالت التي تشغل بموجب حريتي الجو الثالثة والرابعة، وكذلك الرحالت التي تـشغل بموجـب        

ويشمل النص  . بين أراضي الطرف الذي يقتضي االيداع وأي دولة ثالثة عبر أراضي الطرف الثاني            "  سةالحرية الساد  " حرية الجو الخامسة و   
البديل الثاني كل هذه التعريفات باالضافة الى تعريفات النقل بين أراضي الطرف الثاني وأراضي الدولة الثالثة مرورا بأراضي الطرف الـذي                     

ويوضح النص أن هذه الحالة األخيرة ليست من الشروط الروتينيـة، وانمـا           . حا في تلك األراضي   يقتضي االيداع، مادام التوقف المؤقت مسمو     
، مثلما هي الحال عندما تكون تعريفة السفر الى مطار معين عبر البلد المعني أقل سعرا مـن التعريفـات   " الظروف االستثنائية "تطبق فقط في  

وقد ترى الدولة المعنية أن ركاب الرحلة المشغلة بموجب الحرية الـسادسة            . ة الى نفس المطار   المطبقة للرحالت الناشئة من ذلك البلد والقاصد      
ومن األفضل أن تتفاهم الدول فيما بينهـا  . الذين يستقلون الطائرة من جديد بعد التوقف المؤقت، تقوض التعريفات المعتمدة في تلك الدولة نفسها             

  . وتقتضي االلتزام بشرط االيداع"  ستثنائيةا "على تحديد الظروف التي يمكن أن تعتبر 
جميع التعريفات المركبة بتجميع تعريفتين أو أكثر أو بتجميع أي تعريفـة            "  التعريفة " من البنود النموذجية، تشمل كلمة       ١وكما جاء في الفقرة     

ليس هناك ما يوحي بأنه ينبغي للدولة ) ١( بالفقرة وكما أوضحت المالحظات المقترنة. دولية مع أي تعريفات اضافية أو تعريفات السفر الداخلي     
وعند تحديـد  . أن تطلب ايداع جميع التجميعات الممكنة وانما ينبغي لها أن تطلب فقط ايداع التعريفات التي تسوق حاليا كأجور للرحالت الكاملة  

  . ين التسويق بأجور الرحالت الكاملة المعنيةشروط االيداع يجوز للدولة أن تميز بين البيع العارض بهذه التعريفات التجميعية وب
وجدير باالشارة أن اشتراط االيداع في االتفاق الثنائي ال يعني بالضرورة ممارسة السلطة التنظيمية على التعريفات المعنية، ألن هذه الـسلطة                     

وقد حررت شـروط االيـداع فــي      ). د النموذجية  من البنو  ٥الفقرة  (تحدد عادة في الجزء الذي ينص في االتفاق الثنائي على شرط الموافقة             
ثم ان طلب شرط ايداع التعريفات التي ال تنظم بموجب االتفاق الثنائي   . ٥ بحيث تتفق مع أي من النهج التنظيمية الواردة في الفقرة            ١-٤ الفقرة

  .المعني يتيح للدولة مواظبة االطالع على الوضع الراهن في سوقها
ويحـق  . ة الجهة التي يجب أن تقوم باالخطار أو بااليداع، وذلك ألن المقتضيات القانونية تختلف من دولة الى أخـرى                لم تحدد البنود النموذجي   

للنقـل بـين   "  المشتركة "وفي حالة التعريفات . للدول أن تقرر على شركة الطيران التي عينتها أو شركات الطيران التي عينتها ايداع التعريفة       
ى أن تقوم شركة الطيران المعينة التي تشغل عملية النقل فعليا على قطاع واحد أو أكثر بين أراضي الطرفين هي التي  الخطوط، جرت العادة عل   

وفي حالة عقد اتفاق على التعريفات تستطيع الدول أن تشترط بموجب التشريع الوطني أن تودعها شركة طيران واحدة بالنيابـة   . تودع التعريفة 
  .معنيةعن كل شركات الطيران ال
 حين يكون لدى الطرفين المتعاقدين صالحيات تنظيمية علـى شـركات طيرانهمـا              ١-٤في الفقرة   " الطرف اآلخر " تدرج العبارة االختيارية    

ويبغيان االبقاء عليها وحين يكون الهدف األساسي من االتفاق الثنائي تنظيم العالقة بين كل طرف متعاقد وشركة أو شركات الطيـران التابعـة        
وفي هذه الحالة، وبموجب موافقة الطرفين مثال، تودع شركة الطيران التابعة لكل من الطرفين تعريفات السفر بين هذين البلدين            . لطرف اآلخر ل

 الثنائي المعقود مع الطرف اآلخر للحصول على موافقته بموجب التشريع الوطني الذي يخـول  وفقا ألحكام االتفاق: المعنيين على الشكل التالي     
فيمكن أن "  الطرفين المتعاقدين "أما الصياغة البديلة . سلطات ذلك الطرف صرف الموافقة، تصبح موافقة الطرفين ضرورية لسريان التعريفات      
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على اجراءات موحدة تتبعها شركات الطيران المعينة التابعة للطرفين اليـداع التعريفـات             تستخدم عندما يرغب الطرفان في النص في االتفاق       
وقد يكون  .  التعريفات التي تخضع للموافقة والجهة التي توافق عليها        ٥ وتحدد أحكام الفقرة  ). ٢-٤ ل تحديد المهلة الزمنية حسب نص الفقرة      مث(

ع هذا البديل األخير مفيدا عندما يرغب أحد الطرفين أن يملي على شركة الطيران التابعة له ايداع التعريفة وال يكون بوسعه ذلك بموجب التشري          
  . الوطني

فهناك مشاكل قانونية وعملية تعترض الحصول على تبريـر اقتـصادي مـن شـركات     . ال تشير البنود النموذجية الى تقديم تبرير لهذا االيداع   
ص عليها الطيران األجنبية، وقد تحتاج الدول الى عقد اتفاق على امكانية تقديم المبررات وعلى الشكل الذي تحرر به هذه المبررات في حالة الن          

  .الفقرة في هذه

وقد أصدرت االيكـاو  . لكل دولة أن تحدد الشكل الذي تودع به التعريفات، ومع ذلك فمن المفيد أن تتبع الدول وشركات الطيران نموذجا قياسيا                 
 ٢انظر المرفق . (مضمارمواد ارشادية تتعلق بنماذج ايداع تعريفات سفر الركاب على شركات الطيران ونماذج للمسوغات لعلها تفيد في هذا ال               

ثم ان الدول التي تودع التعريفات الكترونيا ). Doc 9626 دليل تنظيم النقل الجوي الدولي   بعنوان   بوثيقة االيكاو الصادرة  " نماذج ايداع التعريفات  "
التي تستخدمها الدول األخرى ومـع  يمكن أن تسمح بمواصلة االيداع اليدوي حسب االقتضاء ريثما تتوافق نظم االيداع التي تستخدمها مع النظم       

  . وحبذا لو تشاورت الدول حسب االقتضاء مع الدول األخرى وشركات الطيران وناشري التعريفات. نظم الحجز اآللي في شركات الطيران

 شـركات الطيـران   وفي بعض االتفاقات الثنائية التي عقدت مؤخرا وتضمنت بنودا بشأن رفض الطرفين للتعريفات، اتفق الطرفان على اعفاء              
وقد يصبح . المعينة من االيداع الرسمي بالمرة لتعريفات السفر على الطرق الجوية التي تشغل الرحالت عليها بموجب الحريتين الثالثة والرابعة                 

  .ذلك سهال في العالقات الثنائية االضافية حسب مدى انتشار نظم المعلومات الفعالة الخاصة بالتعريفات

  عمهلة االيدا  ٢-٤
اعترافا بالحاجة الى تبسيط اجراءات االيداع، نصت البنود النموذجية على أقصى مهلة لاليداع وتركت عدد األيام بدون تحديد لتقررها الـدول                     

ـ      ٦٠وقد اعتادت دول كثيرة النص على أال تقل المهلة عن           . حسب الظروف السائدة في العالقة الثنائية      ة  يوما قبل تاريخ التنفيذ المقتـرح ومهل
وبالنظر الى تزايد الحاجة فـي الظـروف   .  يوما٣٠ يوما و٩٠ يوما بعد الموافقة، في حين نصت بعض الدول األخرى على            ٣٠أخرى قدرها   

 يوما قبل التنفيذ المقتـرح ومهلـة   ٣٠الحالية الى استجابة شركات الطيران بسرعة للظروف التنافسية، حددت بعض الدول مهلة االيداع بمقدار    
ولذلك فان تحديد النص على مهلة قصوى قصيرة نسبيا اليـداع التعريفـات واعتمـاد    .  يوما بعد صرف الموافقة١٥ يوما أو ٣٠ا  أخرى قدره 

  . يوما أو أقل٢١اجراءات للموافقة الضمنية قد يسهالن تنفيذ التعريفات في األسواق، وقد جرت العادة على أن تكون مهلة االيداع القصيرة 

  ة على التعريفاتالموافق — ٥الفقرة 

  نطاق الموافقة على تعريفات النقل ١-٥
   بين أراضي الطرفين المتعاقدين

على عكس شروط االيداع التي تقتضي اجراءات طويلة، ينحصر نطاق الموافقة في خطوط الحريتين الثالثة والرابعة، وهي ال تتجاوز حـدود                     
.  أعاله١ التي تصل الى نقاط داخلية حسب الوصف الوارد في مالحظة الفقرة     وهي تشمل تعريفات الرحالت الكاملة    . االطار التنظيمي للطرفين  

وان كان أحد النهج يقضي بالشرط المعتاد وهو موافقة الطرفين على هذه التعريفات، فان النهجين اآلخرين يقلالن بشكل تدريجي مـن التـشديد           
 تعريفات الرحالت الناشئة من أراضي الطرف المعني، سيتبع نهجـا يـشكل             وبالتالي فان بلد المنشأ الذي ال ينظم سوى       . على تنظيم التعريفات  



  سياسة ومواد ارشادية بشأن 
وي الدوليالتنظيم االقتصادي للنقل الج   4-14 

 

 ونهج رفض الطرفين الذي ال تتمتع الدول المعنية في - الذي ال يزال األكثر تطبيقا لتنظيم التعريفات       -أرضية وسطا بين نهج موافقة الطرفين       
  .ظله بسلطة التدخل االنفرادي في التعريفات

قيادة التسعيرية في حدود الحريتين الثالثة والرابعة، ولكن العبارات االختيارية الموضوعة بين قوسين تحت نهج رفض  دول كثيرة قصر ال    تفضل
الطرفين تهدف الى تمكين الدول التي ترغب في تحفيز المنافسة من أن تسمح مثال لشركات الطيران غير المـستثمرة فـي الحـريتين الثالثـة               

عيرية في األسواق الناضجة، حتى وان كان تنظيم تعريفات هذه الشركات على الطرق الجوية المعنية يعتمـد علـى                   والرابعة بتولي القيادة التس   
واذا تقرر ادراج هذه العبارة االختيارية لما عادت هناك حاجة الى اضـافة            . شروط مدرجة في أي اتفاقات ثنائية سارية في دول تلك الشركات          

 ٣-٥أما ما تبقى من الصيغة الواردة فـي الفقـرة        .  التي تسمح لتلك الشركات بمضاهاة أجور السفر       ٣-٥ لفقرةالعبارة االختيارية الواردة في ا    
والتي قد تشغل رحالت على جـزء مـن أي   (فيظل منطبقا ألنه ينص على أن شركة أو شركات الطيران غير المعينة التابعة ألي من الطرفين        

يجب أن تتمتع على األقـل بـنفس التـسهيالت    ) شاركة في التعريفات لتشغيل رحالت مكملة  طريق جوي بين أراضي الطرفين وترغب في الم       
  . لمضاهاة األسعار بطريقة تضمن منافع ال تقل عن منافع شركة أو شركات الطيران التابعة للدولة الثالثة

فـبعض  . نائي للتعريفات الدولية قـد تحبـذها الـدول        باالضافة الى النهج الثالثة المعروضة في البنود النموذجية، هناك نهج أخرى للتنظيم الث            
، وبعض االتفاقات الثنائية تتبع نهجا مماثال يقسم عادة التعريفـات الـى   " نطاق التعريفات "االتفاقات المتعددة األطراف تعتمد مثال على مخطط     

، وكـل  )جور المخفضة، ودرجة األجور المخفضة جداالدرجة األولى، درجة األعمال، والدرجة السياحية، ودرجة األ(شرائح تمثل فئات مختلفة   
معينة، وفي حالة األجور المخفضة واألجور المخفضة جدا، "  مستويات مرجعية  "على   شريحة تحدد حسب نطاق معين من النسب المئوية الدالة        

محددة "  نطاقات مرنة  "التفاوض تنشأ   ومن خالل   . توضع لكل شريحة شروط، وكل هذه األمور يجب تحديدها بالتفاوض بين األطراف المعنية            
وفي اطار هذا النهج، ينص اتفاق النقل الجوي الثنائي على أن أي تعريفة تودعها شركة أو شـركات  . بعناية لكي تالئم األسواق الخاصة المعنية 

. تصبح معتمدة تلقائيا"  اق التعريفاتنط "الطيران التابعة ألي من الطرفين المتعاقدين للنقل بين أراضي هذين الطرفين حسب مقتضيات مخطط              
أما اذا تجاوزت التعريفة المودعة نطاقات المرونة المحددة في المخطط أو تعذر الوفاء بمقتضيات المخطط من حيث شروط التعريفات فعندئـذ                     

أن يقوم ناقل جوي واحد بايداع التعريفات عند التشديد على "  نطاق التعريفات "ويتبع عادة نهج . تعامل التعريفات عادة بموجب البنود النموذجية 
وينبغـي أن  .  عرض بياني لمثال افتراضي لمخطط النطاقات١ويرد في الصفحة التالية. أو عند السماح بااليداع كبديل للتنسيق المتعدد األطراف  

 وهناك مثال مخططات أخرى تنص على       .تالحظ الدول أن الهيكل المعروض ال يمثل سوى امكانية واحدة ويمكن تغييره حسب الحاجات الفردية              
المرونة في حالة التخفيض فقط، وهناك أيضا مخططات أخرى ال تتعلق اال بأجور السفر على الدرجة السياحية وحدها أو األجـور التـشجيعية         

  . التعريفات وحدها، وهناك كذلك مخططات تتعلق بنطاقات مختلفة لفئات
وفي هذه الحالة تستطيع شركات الطيران أن تعقد . واتباعه مع التشديد على التنسيق متعدد األطراف  "  نطاقات التعريفات  "من السهل تعديل نهج     

وتـصبح هـذه    . علـى التعريفات التي ستطبقها على الطـرق الجوية المشمولة بمخطط النطاقات         ) عادة في اطار منبر متعدد األطراف     (اتفاقا  
  . نية مادامت في داخل نطاقات التعريفات المالئمةالتعريفات معتمدة تلقائية من الحكومات المع

وبموجب هذا النهج ال ينظم كل طرف سوى التعريفات التي تنطبق على جميـع          . النهج اآلخر الممكن هو أن يتولى بلد التعيين تنظيم التعريفات         
وجدير باالشارة أن هذا النهج     . طرف اآلخر رحالت شركات الطيران التي عينها هو، سواء كانت الرحالت ناشئة من أراضيه أو من أراضي ال               

يعطي كال من الطرفين امكانية الضغط لتخفيض التعريفات وذلك برفض الزيادات التي تقترحها شركة أو شركات الطيران التابعة له في سـوقه    
  .الثاني هو أو في سوق الطرف

ن في دول الجماعة األوروبية حرية تحديد تعريفاتها، ولكنه يسمح       نظاما للتعريفات يعطي شركات الطيرا     ١٩٩٢ قرر االتحاد األوروبي في عام    
بأن تحول أي دولة عضو أو المفوضية األوروبية دون تطبيق أو مواصلة تطبيق أجور السفر التي تفي بمعايير مسبقة، وهذا النظام، مثله كمثل                   

 الصـادر عن المفوضـية  ٢٤٠٩/٩٢وينص التنظيم رقم  . ية للتعريفات ، ال يشبه أيا من النهج النموذجية الثالثة األساس        "نطاق التعريفات  "نظام  
  :األوروبية على معايير تفصيلية تطبق في ظرفين اثنين هما 

  .يكون مفرط االرتفاع) أدنى أجر مرن(سحب أي أجر أساسي  )١
المعنيـة    الطيران الحؤول بطريقة غير تمييزية دون أي مزيد من االنخفاض في أجور السفر في أي سوق تحملت فيها شركات                  )٢

  .خسائر على نطاق واسع
                                                        

  . لم يعاد تقديمه في الطبعة الحالية١٩٨٩العرض البياني المقدم في طبعة  -١
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وينبغي للدول أن تالحظ أيضا أن هناك عددا متزايدا من النهج المهجنة فهناك مثال نهج تنظيمي يصلح ألجور السفر العادية، ونهج ألجور السفر        
القتضاء بين العناصر المالئمة المأخوذة مـن  لكن البنود النموذجية تتبع هي األخرى بطريقة مرنة، بمعنى أنه يمكن التوليف حسب ا           . التشجيعية
وهناك حاالت تتبع فيها اجراءات الموافقة الثنائية في اطار اقليمي متعدد األطراف مثلما هي الحال ازاء أحكام التسعير في دولة المنشأ           . كل نهج 
االقليمي الفرعي للخطوط الجوية المعقود بين ست دول        االتفاق  ) ٢للخطوط الجوية في مجموعة االنديز،      " األجواء المفتوحة "نظام  ) ١: فيما يلي 

  ).فورتاليسا اتفاق(من أمريكا الجنوبية 

  نطاق الموافقة على تعريفات النقل  ٢-٥
  بين أراضي أحد الطرفين وأراضي دولة ثالثة

واليهـا والموافقـة     أراضي الدولةكثيرا ما يتضمن القانون الوطني شرطا محررا بطريقة عامة يقتضي ايداع تعريفات جميع عمليات النقل من             
ولعل من األفضل أن تعبر بعض الدول عن هذا الشرط بأكبر قدر ممكن في اتفاقاتها الثنائية، وذلك من خالل تـسجيل اختـصاص كـل        . عليها

ات النقـل مـن أي نقـاط        وفي اطار االتفاقات الثنائية قد يشمل ذلك تعريف       . طرف متعاقد بتعريفات النقل بين أراضيها وأراضي أي دولة ثالثة         
وما أسهل التعبير عن ذلـك    . وسيطة واليها أو الى ما بعد هذه النقاط على الخطوط المشغلة بموجب الحرية الخامسة والمشمولة باالتفاق المعني                

باالتفاق الثنائي الساري بين  لكن الشكل الحالي لتنظيم التعريفات المعنية يظل رهنا         . بالنص الذي يقضي بموافقة الطرفين وباتباع نهج بلد المنشأ        
وفي اطار نهج رفض الطرفين يقصد باضافة هذا النص التعبير عن نية الطرفين في قصر تدخلهما فـي         . الطرف اآلخر المتعاقد والدولة الثالثة    

لقيود التنظيمية تحريرا تاما ولتحرير هذه التعريفات من ا. التعريفات على تعريفات الخطوط الجوية المشغلة بموجب الحريتين الخامسة والسادسة        
  .ينبغي أن ينص االتفاق الثنائي الساري بين الدولة الثالثة والطرف المتعاقد المعني على امكانية رفض الطرفين للتعريفات

  الموافقة على التعريفات المتساوية  ٣-٥
  للنقل بين أراضي الطرفين المتعاقدين

.  حسب احتياجاتهما٣-٥ولذلك فمن األفضل أن يكيف الطرفان الفقرة      . بين الدول  اة عن خالفات  كثيرا ما تسفر الموافقة على التعريفات المضاه      
وقد تكتفي دول أخرى باالتفاق بطريقـة غيـر         . فقد تدرج بعض الدول في االتفاقات الثنائية تعريفا لمعنى المضاهاة وفقا للتعريف الوارد أدناه             

  .رسمية على التعريف

حق الطرف في أن يضع في أي وقت وباالجراءات السريعة التي يقتضيها األمر تعريفة مطابقة            "  مضاهاة "ني كلمة   تع": مضاهاة"تعريف كلمة   
وال بأس من وجود اختالفات حـسب ظـروف مـسار الطـائرة، أو              . لتعريفة الطرف اآلخر أو مشابهة لها في الجوهر للنقل بين نفس النقاط           

يل الدولي، أو جداول المواعيد، أو طائرات التوصيل أو طرز الطـائرات ومواصـفاتها، أو تغييـر          المطارات، أو التوصيل الداخلي، أو التوص     
وقد ترغب بعض الدول في الحد من حق مضاهاة األجور اذا كانت األجور المضاهاة تسمح بتخطي نسبة مئوية محددة من (الطائرات أو المسافة   

  ).يتينالمعن مسافة للنقل بين نقطتي المنشأ والمقصد أقصر
 فـي المائـة،     ٢٠فيما يتعلق بالفوارق في تحديد المسار الجوي والمسافة، دأبت عادة قواعد تحديد األجور المركبة على السماح بتحريف لغاية                   

يـف  واذا كان الناقل الجوي الذي يعرض التعريفة الواجب مضاهاتها قد حصل على اذن بتجاوز نسبة التحر       . ولكن هناك الكثير من االستثناءات    
  . المسموح بها فان أي ناقل جوي يضاهي هذه التعريفة يحق له نفس االذن

وجدير بالمالحظة أنه يمكن اعتماد تعريفات كثيرة غير التعريف المذكور أعاله، وأن الدول قد تفضل وضع التعريف المناسب لها حسب ظروف  
أو مـضاهاة  /المضاهاة ليشمل مضاهاة أسـعار الـرحالت العارضـة و    فقد يرغب مثال طرفان في اتفاق ثنائي أن يتوسعا في تعريف . أسواقها

وفي هذه الحاالت، ال تضع الدول أي عبارة تجعل المضاهاة قاصـرة علـى              ). المضاهاة عبر الحدود  (التعريفات السائدة في األسواق المجاورة      
ائي شرطا يقضي بأن تقدم شركة الطيران دليال واضحا علـى     ، بل وقد تعتبر مفيدا أن تدرج في االتفاق الثن         "بين نفس النقاط  "الخطوط المشابهة   

األسعار أو التعريفات الواجب مضاهاتها، وليكن هذا الدليل على شكل اعالنات أو نشرات الخ، ألن هذه األسعار أو التعريفات قد ال تكـون قـد            
  .المعنية أودعت بالضرورة لدى الحكومة
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، فينبغي أن تتوخى الـدول  "الخطوط المشابهة"الوارد أعاله وأدرجت في االتفاق الثنائي اشارة الى         واذا اعتمد تعريف للمضاهاة مماثل للتعريف       
ولهذا السبب نفـسه قـد      . العناية في تفسير هذا المصطلح ألن هذا التعريف يتيح بعض الفوارق في سمات كثيرة من منتجات شركات الطيران                 

للداللة على أن التعريفة المضاهاة المقترحة ال تختلف عـن التعريفـة            " متطابقة"بدال من   " شبيهة في الجوهر  "تفضل الدول استخدام كلمات مثل      
الواجب مضاهاتها باستثناء بعض التغييرات البسيطة بشرط أال يؤدي التأثير العام لهذه التغييرات الى وضع مجموعة من الشروط األقل تـشددا                   

  .من شروط التعريفة الواجب مضاهاتها

وال بأس مـن  . ص عبارات اختيارية تشدد على أن التعريفة الواجب مضاهاتها قد تكون نتاج التوليف بين أكثر من تعريفة واحدة        أدرجت في الن  
ويعززه، ألن التوليف منصوص عليه في التعريف في حالة تسويق وبيـع الـرحالت              ) ١(ذلك ألنه يتمشى مع نص التعريف الوارد في الفقرة          

  .الكاملة

  للنقل بين أراضي  ى التعريفات المضاهاةالموافقة عل  ٤-٥
  وأراضي دولة ثالثة أحد الطرفين المتعاقدين

.  في االتفاق الثنائي ينبغي أن يدرج أيضا النص الوارد تحت تلك الفقرة بـشأن المـضاهاة                ٢-٥عند ادراج النص االختياري الوارد في الفقرة        
د المنشأ، ستقتصر المضاهاة على التعريفات التي تتعلق بالخطوط الجويـة المـشغلة   وحسب الصياغة التي ترد في نهج موافقة الطرفين ونهج بل    

واذا رغبت الدول في توسيع نطاق هذا التسهيل ليشمل الخطوط المشغلة بموجب الحرية السادسة ألمكنهـا أن تحـذف    . بموجب الحرية الخامسة  
  .في نهج رفض الطرفين فهي عمومية بالقدر الكافي الذي يشمل هذه التعريفاتأما الصياغة الواردة ".  الخطوط المشمولة بهذا االتفاق "عبارة 

  صرف الموافقة  ٥-٥
بالنسبة لمختلف اجراءات الموافقة الصريحة والضمنية، تتضمن البنود النموذجية ادراكا بالحاجة الى تبسيط أساليب تقديم التعريفات وتشدد على                  

قد تكون بعض الدول قد تخلت عن حقها فـي          . (ضل االبقاء على شرط صرف الموافقة الصريحة      غير أن بعض الحكومات قد تف     . النهج األخير 
رفض التعريفات من جانب واحد في اطار نهج رفض الطرفين، لكن بعض الدول قد تتمسك باالجراءات السريعة لصرف الموافقـة الـصريحة      

  ). الطرفين ي نهج رفضعلى التعريفات المقترحة، ولذلك تضمنت العبارات االختيارية ذلك ف

 الى ادراج الحرية الخامسة والتعريفات المضاهاة في اطـار  ٤-٥ و   ٢-٥ألغراض االتساق، تلجأ عادة الدول التي تدرج الفقرتين االختياريتين          
  .هذه الفقرة فتنص بذلك على اخطارات الرفض واخطارات عدم الرضا، حسب االقتضاء، بالنسبة لهذه التعريفات

المنطبقة علـى التعريفـات    وذجية بين اخطارات الرفض المنطبقة على التعريفات التي يسيطر عليها الطرفان واخطارات عدم الرضا البنود النم 
مثل تعريفات الشحن داخل الدولة وفقا لنهج دولة المنشأ، والتعريفات المنطبقة على النقل داخل الدولة (التي سقطت عنها سلطة الهيئات التنظيمية       

  . وقد وضعت عبارات اختيارية لتشجع على تقديم اخطار عدم الرضا بموجب اجراءات سريعة). وفقا لنهج رفض الطرفينوخارجها 

الواقع يختلف، حيث  يشترط عادة تقديم اخطار عدم الرضا الى الطرف اآلخر على افتراض أنه سيبلغه بدوره الى شركات الطيران المعنية، لكن     
ولذلك أدرجت الصياغة   . األجدى تقديم هذه االخطارات الى شركات الطيران بدال من تقديمها الى الطرف المعني            تبين في بعض األقاليم أن من       

أما بالنسبة لمهلة االيداع، فان مهلة تقديم . لتمكين الطرفين من اتباع االجراءات التي يرانها مناسبة"  شركات الطيران المعنية] أو[ و "االختيارية 
  . أعاله٢-٤انظر أيضا المالحظات المرتبطة بالفقرة . دد حتى يقررها الطرفان وفقا لظروف االتفاق  الثنائياخطار الرفض لم تح
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  البيع بالتعريفات رهنا بالموافقة عليها  ٦-٥
 دون ادراج حكـم  وضع النص االختياري لتوضيح الحالة التي تتعلق ببيع التذاكر بالتعريفات المقترحة على الرغم من امكانية السماح بهذا البيع        

وال تسمح بعض الدول بالبيع بالتعريفات اال بعد الموافقة عليها، وقد توقف بعض الدول البيع ببعض التعريفات . من هذا القبيل في االتفاق الثنائي 
غير أن دوال كثيرة تـسمح  . الى حين الموافقة عليها وذلك لتفادي ممارسة الضغط بال داع على الجمهور بما يستبق الحكم على تقييمها فيما بعد               

والتبرير األساسي لهذا العمل هو اعطاء شركات الطيران وقتـا          . عادة لشركات الطيران أن تبيع التذاكر بتعريفات لم توافق عليها الحكومة بعد           
رعة مـن االيـرادات   هذا فضال عن أن شركات الطيران ستـستفيد بـس  . كافيا لتسويق المبيعات بالتعريفة الجديدة باعتبار ذلك حاجة مشروعة        

أما في حالة خفض أسعار التعريفة، فان الجمهور سيتمتع بسرعة بمنافع التخفيض وستـستفيد         . المرتفعة اذا كانت قد طلبت رفع أسعار التعريفة       
  .شركات الطيران من ازدياد الحركة

وفي هذه الظروف، . ب التأخير في االجراءات الحكوميةيتأخر موعد سريانها بسب    تنشأ المشاكل عندما ترفض التعريفة الجديدة المطبقة أو عندما        
ولذلك فمن مصلحة الدول أن تطالب شركات . ينبغي عادة رد المبالغ االضافية لمن دفع بالزيادة أو تحصيل المبالغ الناقصة ممن تمتع بالتخفيض              

اكر السفر أو على وثائق النقل الجوي أو االيصاالت أن الطيران بأن تبين بوضوح في اعالناتها أو في العروض التي تقدمها للجمهور أو على تذ   
ومن مصلحة الدول أن تشترط على شركات الطيـران أو أن تـشجعها   . كلما كان ذلك ممكنا"  رهنا بموافقة الحكومة   "التعريفة المطبقة مازالت    

مثل امكانية . (حكومة وبما سيحدث اذا رفضتها الحكومةعلى تقديم اخطار شفهي أو كتابي لتعريف المشترين بأن التعريفة لم تحظ بعد بموافقة ال           
وينبغـي للـدول أن تالحـظ أن اتبـاع     ). عدم انطباق التعريفة أو ضرورة تحصيل مبلغ اضافي، أو حق المشتري في استرداد مبلغ من المال               

  .الحكومية  االجراءات من شأنه ازالة المشاكل التي تنتج عن تأخر٥-٥اجراءات الموافقة الضمنية المذكورة في الفقرة 
 هو التشديد على أنه ال يحق لشركات الطيران أن تبيع التذاكر بالتعريفة التي لم تودع بعـد حتـى ال       ٦-٥القصد من الجملة األخيرة من الفقرة       

ن مبرراتها، وال أن الى الموافقة على هذه التعريفات تحت الضغط بصرف النظر ع تضطر الحكومات في حالة التعريفات المخفضة الجديدة مثال  
  .تضطر على األقل الى منح اعفاءات للسماح بالسفر بالتعريفة المخفضة التي قد ترفضها فيما بعد

قد ترغب أيضا بعض الدول في ادراج نص بشأن الحالة التي يوافق فيها طرفا االتفاق الثنائي على زيادة التعريفات ثم ال توافـق الحكومـة أو             
وفي هذه الحالة يمكن للدولة أن . ادة فال تسري هذه الزيادة على الطرق الجوية المجاورة أو المتنافسة المشمولة باالتفاق         الحكومتان على هذه الزي   

فـي  "  األجـزاء ذات الـصلة   ("تعتبر أن هذه التعريفة لن تسري اال بعد صرف الموافقات الحكومية وبعد سريان نصوص االتفاق ذات الصلة    
  ).بالطرق الجوية المنسوبة جغرافيا، والتي غالبا ما تسمى المناطق الفرعية حسب تقسيم االياتااالتفاق هي التي تتعلق 

  وتسوية الخالفات  اجراءات التشاور— ٦الفقرة 

  اجراءات التشاور  ١-٦

 الثنائية، وذلك دون وضع حـد  تنص البنود النموذجية على امكانية اللجوء الى المشاورات في اطار النهج الثالثة لتنظيم التعريفات في االتفاقات             
ولكن المفترض أن الدول ترغب عادة في طلب التشاور بعد الحـصـول علـى اخطـار       . للظروف التي يمكن اللجوء فيها الى هذه االجراءات       

ورات وقد تتفق الدول على اجـراء هـذه المـشا   . ٥-٥الرفض، وكذلك التعبير عن عدم الرضا عن التعريفة حسب المنصوص عليه في الفقرة      
  . بالوسائل الكتابية أو االلكترونية

وفي اطار نهج موافقة الطرفين يستطيع أي من الطرفين أن يرفض تعريفات الرحالت المشغلة بموجب الحريتين الثالثة والرابعـة ويحـق لـه             
اء المشاورات التـي يجـب أن   اختياريا أن يرفض تعريفات الرحالت المشغلة بموجب الحرية الخامسة، ويجوز ألي من الطرفين أن يطلب اجر     

  .تفضي الى حل يوافق عليه الطرفان واال وجب احالة المسألة الى التحكيم

أما وفقا لنهج دولة المنشأ، فال يستطيع أي من الطرفين أن يرفض سوى تعريفات النقل الناشئ من أراضيه هو، ومع ذاك يحق ألي من الطرفين   
وحتى ان تنازل أحد الطرفين عن سلطته في   . ف يسري قرار الطرف األول بال حاجة الى التحكيم        وفي حالة استمرار االختال   . طلب المشاورات 
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تنظيم تعريفات الرحالت الناشئة من أراضي الطرف اآلخر، يحق له االعراب عن عدم رضائه عن هذه التعريفات اذا تبين أنها تفي بأوصـاف           
غير أنه في حالة استمرار الخالف تظل السلطة التنظيمية . ويجوز له أن يطلب المشاروات، ٢-٢ التعريفات القابلة للرفض والمذكورة في الفقرة 

الخامسة تصبح هذه السلطة في يد الدولة الثالثة المعنية، وذلك رهنا          في يد الطرف اآلخر، وفي حالة تعريفات الرحالت المشغلة بموجب الحرية          
  .باالتفاق الثنائي الساري على الطريق الجوي المعني

ال يمكن ألي من الطرفين أن يرفض من جانب واحد تعريفات الرحالت المـشغلة بموجـب الحـريتين الثالثـة         . في اطار نهج رفض الطرفين    
والرابعة، وكذلك اختياريا تعريفات الرحالت المشغلة بموجب الحرية الخامسة، ومع ذلك يمكن ألي من الطرفين أن يعبر عن عدم رضاه عـن                      

وفي حالة اخـتالف الطـرفين   . ، وأن يطلب المشاورات٢-٢ين أنها تفي بأوصاف التعريفات القابلة للرفض والواردة في الفقرة التعريفات اذا تب 
وتسري أيضا تعريفات الحرية الخامسة ما لم تكن قد رفضت بموجب أحكام            . تسري تعريفات الحريتين الثالثة والرابعة دونما حاجة الى التحكيم        

  .ساري على الطريق الجوي المعنياالتفاق الثنائي ال
ويتضمن النص التزاما بتوفير المعلومات الالزمة      . لم تحدد المهلة الزمنية الجراء هذه المشاورات حتى يحددها الطرفان وفقا لظروفهما الخاصة            

الطرفان ومع ذلك فان هذه المعلومـات  أما الطبيعة الدقيقة لهذه المعلومات ومنشؤها فيجب أن يتفق عليهما         . لتسوية هذه المسائل بصورة معقولة    
أيـضا تحليـل    انظـر . تشمل في العادة بيانات اقتصادية عن شركات الطيران تكفي لتمكين الطرفين من تقييم التعريفات المقترحة تقييما مناسبا    

  . أعاله١-٤ المبررات في المالحظات المقترنة بالفقرة

  تسوية الخالفات  ٢-٦
ومع ذلك قد يرغب طرفا االتفاق الثنائي في اتباع اجراءات غير           .  نهج موافقة الطرفين اجراءات التحكيم التقليدية      يقدم هذا النص االختياري في    

نص التحكيم الوارد ألغراض عمودية مادامت أسرع لتسوية الخالفات، ال سيما لتسوية الخالف على التعريفات، مثل االجراء الذي نصت عليـه   
ووافق عليه المجلس، وذلك اذا كان )  الصادرة عن االجتماع التاسع لهذا الفريق٢ التوصية رقم(م النقل الجوي احدى توصيات فريق خبراء تنظي    

من المزعوم أن التعريفة تشكل منافسة غير شريفة، ويجوز للطرفان اغفال التحكيم في جميع الخالفات المتعلقة بالتعريفـات بـسبب حـساسية                    
 تتبع توصية فريق خبراء تنظيم النقل الجوي، يجب أن يوافق الطرفان على السمات والظـروف التـي اذا                   وعندما. التوقيت الزمني للتعريفات  

  .توافرت شكلت منافسة غير شريفة

  رفض التعريفات األخرى  ٣-٦
 نـص  ٣-٦قـرة  وفـي الف .  على ايداع التعريفات غير تلك التي تتعلق بالنقـل بموجب الحريات الثالثة والرابعة والخامـسة    ١-٤تنص الفقرة   

وقد يفضل الطرفان   . اختياري ينص في الواقع على قيام أحد الطرفين من باب اللياقة بتقديم اخطار رفض التعريفات المعنية الى الطرف اآلخر                  
رة على هـذه  وينبغي للدول أن تالحظ أن باالمكان ممارسة المراقبة غير المباش   . االتفاق على تقديم هذا االخطـار الى شركات الطيران المعنية        

التعريفات من خالل حق الدولة في قبول أو رفض قواعد تركيب التعريفات مما سيؤدي غالبا الى تحديد مستوي التعريفات عندما تكون الرحلـة      
  .متعددة القطاعات

   مدة سريان التعريفات المعتمدة— ٧الفقرة 

بموجب (كات الطيران المعنية، أو رفض أحد الطرفين أو كليهما يصلح هذا النص لظروف مختلفة مثل سحب التعريفات من جانب شركة أو شر            
، أو رفض من جانب     )نهج بلد المنشأ  (للتعريفة المعتمدة من قبل، أو رفض من جانب الطرف الذي يبدأ النقل من أراضيه               ) نهج موافقة الطرفين  

ء الموافقة ألن هذا األمر متروك للـشريكين فـي االتفـاق            ولم يبين النص الجهة التي يرسل اليها اخطار الغا        ). نهج رفض الطرفين  (الطرفين  
  . الثنائي

ان الربط بين سحب التعريفة وموافقة الطرفين المعنيين أمر اختياري ألن بعض الدول قد تفضل السماح لشركة الطيران المعنية أن تركن الـى                
وينبغـي  . سلطة لضمان استمرارية أي تعريفة تعتبرها مستصوبة  تقديرها لألمور التجارية، في حين تفضل دول أخرى أن تحتفظ لنفسها بهذه ال            

  .النص  شهرا أن تغفل العبارات االختيارية الواردة في هذا١٢للدول التي ترغب في تطويل مدة سريان التعريفة لمدة تتجاوز 



 
  األجور واألسعار الدولية—الجزء الرابع  4-19

  

   تنفيذ التعريفات —٨الفقرة 
. وفي نهج بلد المنشأ جية باعتبارها أحكاما اختيارية في نهج موافقة الطرفين      لقد أدرجت األحكام التقليدية لتطبيق التعريفات في النصوص النموذ        

أن كل الناقلين الجويين الذين يشغلون رحالت مغـادرة مـن   ) أ: (وقد تفضل الدول تحرير مواد مناسبة لظروف االتفاق الثنائي لتضمن ما يلي         
أن كل شركة طيران مسؤولة تماما عن انتهاك        ) ب. (يفات التي أودعت ولم ترفض    أراضيها ووافدة اليها يتخذون التدابير المناسبة لتطبيق التعر       

  .للوكالء وكالئها للتعريفات المعتمدة، باستثناء الرحالت التي تندرج في اطار المسؤولية المطلقة
  :  قد تجد الدول من المناسب أن تعتمد اجراء أو أكثر من االجراءات التالية في أحكام تطبيق التعريفات

  .المعني التعاون فيما بينها لحث شركات الطيران المعنية على االمتثال للتعريفات المعتمدة وفقا لالتفاق الثنائي  )أ 
تشجيع التشاور وتبادل المعلومات بين الحكومات وجميع قطاعات صناعة الطيران من شركات طيران ووسـطاء ومـستهلكين              )ب 

  .أو تحاول تحسين النشاط/يمية لشركات الطيران ترصد التعريفات وحيثما أمكن ذلك، فضال عن أي تجمعات محلية أو اقل
دعم أو مراعاة البرامج المحلية أو االقليمية التي أنشأتها شركات الطيران، وذلك للمحافظة على سالمة التعريفات، وعند تحديد                    )ج 

  .المعايير الوطنية وأساليب االشراف على االمتثال لهذه التعريفات
  .زالة أسباب انتهاك التعريفاتبذل جهود منسقة ال  )د 

   اآلليات متعددة األطراف  )ج(
  لتحديد األجور واألسعار

. الجـوي  صدر عدد من التوصيات حول هذا الموضوع العام من فريق خبراء األجور واألسعار ومن ثالثة مؤتمرات للنقـل                   ٣-٤
واعتمد المجلس هذه   ). ١٩٨٥ المؤتمر الثالث للنقل الجوي   ، و ١٩٨٠، والمؤتمر الثاني للنقل الجوي      ١٩٧٧المؤتمر الخاص للنقل الجوي     (

  .التوصيات كما اعتمدت الجمعية العمومية بعضها

  معلومات عامة

تشجع التوصية التالية على عقد اجتماعات بين شركات الطيران المنتظم وشركات الطيران غير المنتظم لمناقشة المسائل التي                   ٤-٤
   .بالتعريفات تتعلق

  الصادرة عن المؤتمر الخاص للنقل الجوي) ٧(م التوصية رق

ينبغي لاليكاو أن تحث الدول على تشجيع ناقليها الجويين على االجتماع على الصعيد االقليمي لتضمن مراعاة آراء النـاقلين الجـويين الـذين                       
  .يعملون على الطرق الجوية المعنية عند تحديد األجور واألسعار الدولية
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في نقـل   ص للنقل الجوي في توصيته الواردة أدناه على تحقيق تكافؤ الفرص أمام شركات الطيران لتشارك       حث المؤتمر الخا    ٥-٤
   .جميع أنواع الحركـة الجوية على الطرق التي تشملها اتفاقات التعريفات

  الصادرة من المؤتمر الخاص للنقل الجوي ) ١٧(التوصية رقم 
تنظمها االياتا، وفي خارج آلية االياتا لتحديد األجور، ينبغي لشركات الطيران أن تلتزم عند             في اطار مؤتمرات الحركة الدولية التي         -١

طيران تشغل خطا جويا أو أجزاء من خط جوي لتـشارك          عقد االتفاقات الخاصة بالتعريفات التزاما صارما بمبدأ تكافؤ الفرص أمام كل شركة           
  .في نقل الحركة الجوية

  .فقة على التعريفات أن تتحقق من أن شركات الطيران ملتزمة التزاما صارما بالمبدأ المذكورعند الموا ينبغي للحكومات -٢

وأكـدت الـدورة   .  لتعزيز دور اآللية متعددة األطراف لتحديد التعريفـات        ٩اعتمد المؤتمر الثاني للنقل الجوي التوصية رقم          ٦-٤
 وأيدت المنظمة بالتالي دور تعدد األطراف في تحديد التعريفات الدولية ،٩السابعة والعشرون للجمعية العمومية على صحة التوصية رقم         

   .الجويين للناقلين

  الصادرة من المؤتمر الثاني للنقل الجوي) ٩(التوصية رقم 
  .بأن تشمل دراسة أي نظام لوضع آلية متعددة األطراف لتحديد التعريفات الدولية مشاركة مجتمع الطيران الدولي بأسرهيوصي   -١
 بتجنب االجراءات االنفرادية التي تتخذها الحكومات وقد يكون لها آثار سلبية على جهود الناقلين الجويين الهادفة الى التوصل      يوصي  -٢
  .اتفاق الى
بتحديد التعريفات الدولية بطريقة متعددة األطراف، وعندما تحدد التعريفات على الصعيد االقليمي ينبغـي مراعـاة النظـام                  يوصي    -٣
  .لعالمي متعدد األطرافا
 باختيار اآللية العالمية متعددة األطراف التابعة لمؤتمرات االياتا للحركة الجوية قبل اختيار غيرها لتحديد األجور واألسـعار                 يوصي  -٤

  .ليةالدولية التي تعرض على موافقة الدول المعنية، واالمتناع عن تثبيط عزيمة الناقلين الجويين على المشاركة في هذه اآل

تشجع التوصية التالية التي أصدرها فريق خبراء األجور واألسعار على اتباع التعريفات الشاملة والبسيطة مع التسليم بقيمـة                    ٧-٤
  .التمتع بمجموعة كبيرة من الخيارات

  الصادرة من فريق الخبراء ) ٤-١١(التوصية رقم 
  المعني باألجور واألسعار

يران على وضع تعريفات سهلة الفهم وبسيطة البنية مع مراعاة المنافع التي يمكـن أن تنـتج عـن تنـوع     أن تشجع شركات الط ينبغي للـدول  
  .التعريفات
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أصدر فريق الخبراء المعني باألجور واألسعار ثالث توصيات بشأن تدخل الحكومات في اآللية متعددة األطـراف لتعريفـات         ٨-٤
 المذكورة مـن    ٩التوصيتان األوليان يمكن اعتبارهما مكملتين للتوصية رقم        . توصياتالخطوط الجوية المنتظمة، واعتمد المجلس هذه ال      

. أو التعديالت الحكومية، والثانية تتعلق باألوامر الحكوميـة       /قبل والصادرة عن المؤتمر الثاني للنقل الجوي، أوالهما تتعلق بالتحفظات و          
   .وميةأما التوصية الثالثة فهي تتعلق بمدد سريان األوامر الحك

  الصادرة من فريق الخبراء ) ١-٢(التوصية رقم 
  المعني باألجور واألسعار

الكاملة (أن تضع في اعتبارها أن التحفظات التي تبديها الحكومات على هياكل التعريفات المتفق عليها بتعدد األطراف، والتعديالت                 ينبغي للدول 
وأن تمتنع الى أقصى قدر ممكن عن اتخاذ أي تدبير من شأنه أن يؤثر على الهياكل الحالية           التي تدخلها قد تضر بهياكل التعريفات،       ) أو الجزئية 

  .سلبيا تأثيرا

  الصادرة من فريق الخبراء ) ٢-٢(التوصية رقم 
  المعني باألجور واألسعار

فـق عليهـا بتعـدد األطـراف      أن تضع في اعتبارها أن بعض األوامر الحكومية قد تقوض أو تعرقل وضع هياكل متكاملـة ومت          ينبغي للدول 
للتعريفات، وأن تأخذ بعين االعتبار آراء الدول األخرى المعنية وأن تتفادى الى أقصى قدر ممكن اصدار أي أمر حكومي من شـأنه أن يـؤدي    

  : الى ما يلي 
  .التمييز لصالح المنتفعين أو الناقلين الجويين  )أ 
  .التأثير على منطقة جغرافية واسعة  )ب 
  .بير عن الهيكل السارياالختالف الى حد ك  )ج 

  الصادرة من فريق الخبراء ) ٣-٢(التوصية رقم 
  المعني باألجور واألسعار

 أن تراعي أن هياكل التعريفات المتفق عليها بتعدد األطراف تخضع لعملية تعديل متواصلة وان الظروف التي اضطرت الحكومـة          ينبغي للدول 
تعيد النظر في كل أمر حكومي بعد فترة زمنية مناسبة لتحديد مدى استصواب االبقـاء علـى              على اصدار األمر الحكومي قد تنتفي أحيانا وأن         

  .األمر الحكومي أو الغائه، وأن تضع له تاريخا النتهاء صالحيته لتقرر بعد ذلك التاريخ تمديده حسب االقتضاء

   أساليب العمل واالجراءات التي تتعلق )د(
   بتحديد األجور واألسعار

 ثالثة مؤتمرات للنقل الجوي توصيات بشأن هذا الموضوع العام، حدثها أحيانا فريـق الخبـراء المعنـي بـاألجور                    اعتمدت  ٩-٤
"  توصـيات عامـة    "وترد أدناه التوصيات السارية، وهي مقسمة تحت عنوانين، أحـدهما           . واألسعار وفريق خبراء تنظيم النقل الجوي     

  ."غير المنتظمة  خطوط الشحن والخطوط "واآلخر 
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  توصيات عامة

وضع فريق الخبراء المعني باألجور واألسعار مقتضيات محددة تتعلق بايداع التعريفات الكترونيا وقيـام شـركات الطيـران           ١٠-٤
  . ١-١١  ورقم٢-٩وقد وردت هذه المقتضيات في توصيتي الفريق رقم . بايداع المعلومات في الوقت المناسب عن هذه التعريفات

الجوي طلبا حثيثا موجها الى الدول لتسهل على جميع األطراف المعنيـة              الصادرة عن المؤتمر الثاني للنقل     ١٠قم  وتضمنت التوصية ر  
  . الصادرة عن ذلك المؤتمر طلبت ادراج حوافز في اطار أجور السفر الدولي١٦ ايداع التعريفات، في حين أن التوصية رقم

 تنظر الدول في ادراج مبالغ اضافية وأجور داخلية معينة وتوليفات بـين األجـور               أوصى فريق الخبراء المعني باألجور واألسعار بأن      
   ). الصادرة من فريق الخبراء المعني باألجور واألسعار١-٩ التوصية رقم(الداخلية واألجور الدولية في أجور السفر الدولي 

  الصادرة من فريق الخبراء ) ٢-٩(التوصية رقم 
  المعني باألجور واألسعار

  :  أن تقوم بما يلي عند انشاء النظم االلكترونية اليداع التعريفاتنبغي للدولي
  .أن تسمح لشركات الطيران بمواصلة ايداع التعريفات يدويا عند االقتضاء  )أ 
أن تضمن التوافق بين نظام ايداع التعريفات الذي تنشئه، ونظم ايداع التعريفات التي تنشئها هيئات الـدول األخـرى، ونظـم                    )ب 

  .ز اآللي التي تستخدمها شركات الطيرانالحج
  .التعريفات عندما يكون ذلك مناسبا أن تستشير الدول األخرى وشركات طيران وناشري  )ج 

  الصادرة من فريق الخبراء ) ١-١١(التوصية رقم 
  المعني باألجور واألسعار

ووافية عـن خطـوطهم     وفي الوقت المناسب بمعلومات دقيقة أن تشجع ناقليها الجويين على موافاة هيئات الطيران بناء على طلبهاينبغي للدول 
المنتظمة وغير المنتظمة، وذلك ليتسنى لهيئات الطيران أن تتخذ اجراءاتها بسرعة وتتيح بسرعة للمستهلكين أجور الـسفر وأسـعار الـشحن                     

  .الجديدة، وكذلك للنهوض بالحركة الجوية الجديدة

  لثاني للنقل الجويالصادرة من المؤتمر ا) ١٠(التوصية رقم 
 الدول، عندما يودع المستثمرون الجويون للخطوط المنتظمة والخطوط غير المنتظمة تعريفاتهم لديها، أن تقدم هـذه التعريفـات حـسب     يوصي

  .، الى جميع األطراف التي أبدت اهتمامها بهذه التعريفات المودعة)ولقاء أجر حسب تقدير الحكومات(االمكان وبناء على الطلب 

  الصادرة من فريق الخبراء ) ١-٩(التوصية رقم 
  المعني باألجور واألسعار

  :من التعريفات الدولية   وفقا التفاقاتها الثنائية، أن تعتبر ما يلي جزءا،ينبغي للدول
أي قيمة النقل على قطاعات دولية أو محلية التـي تحـدد لغـرض واحـد هـو تركيـب التعريفـات الدوليـة                     (االضافات    )أ 

  ).لمباشرةا للرحالت
التعريفات الداخلية التي ال تباع اال وهي مقترنة بتعريفة دولية، وال تطبق على الرحالت الداخلية الصرف وال تطبق أيـضا                       )ب 

  .بالتساوي على جميع الناقلين الجويين الدوليين والمنتفعين بخطوطهم
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ة، ويكون سعرها أدنى مـن التعريفـة الدوليـة    أي تعريفة لرحلة مباشرة، تنتج عن التوليف بين تعريفة دولية وتعريفة داخلي           )ج 
  .المعتمدة

  .ويجوز للدول تبعا لذلك أن تشترط ايداع هذه االضافات والتعريفات الداخلية والتعريفات المولفة للموافقة عليها

  خطوط الشحن والخطوط غير المنتظمة

ه ينبغي في ظروف معينة فرض التنظـيم علـى          بأن) ٣-١١ التوصية رقم (أوصى فريق الخبراء المعني باألجور واألسعار         ١١-٤
  .الوسطاء الذين يشاركون في وضع ثمن تذاكر نقل الركاب وأسعار الشحن على الخطوط غير المنتظمة

 بـشأن  ٢٠، والتوصية رقم )وتبسيطها( بشأن الممارسات المقترنة بتعريفات الشحن       ٢٢أصدر المؤتمر الثاني للنقل الجوي التوصية رقم        
   .لمشاكل االدارية عندما تنفرد الدول بالسيطرة على تعريفات نقل الركاب على الخطوط غير المنتظمةتخفيف حدة ا

  الصادرة من فريق الخبراء ) ٣-١١(التوصية رقم 
  المعني باألجور واألسعار

ة الالزمة، أن تشترط علـى منظمـي         التي تقتنع بأن الشروط متوافرة للنهوض بمصالح المنتفعين، وتكون لديها التشريعات الوطني            ينبغي للدول 
الرحالت ووكالء الشحن المعنيين بالحركة الناشئة من أراضي الدولة أن يحصلوا على رخص أو ما يماثلها من اجراءات تنظيمية تشمل حـسب            

  .االقتضاء ايداع أسعار التجزئة والشروط المرتبطة باألسعار

   الجويالصادرة من المؤتمر الثاني للنقل) ٢٢(التوصية رقم 

  . بأن أسواق الشحن الجوي معقدة للغاية ومختلفةاذ يعترف

 بأن تشجع الدول الناقلين الجويين على انشاء طائفة عريضة من الخطوط واتباع المرونة في التـسعير بمـا يفـي بـسرعة                يوصي  -١
  .باالحتياجات المتباينة والمتباعدة لمختلف فئات المنتفعين

قة أوضح وأبسط تتيح نشر التعريفات على نطاق واسع يسهل تطبيقها، وذلك للتقليل مـن تفـسير                بعرض أجور السفر بطري    يوصي  -٢
  .األجور المنطبقة تفسيرا تعسفيا

 القواعد والشروط المقترنة بأجور  ) ھ(
  نقل الركاب على الخطوط المنتظمة

أجور السفر بعد شراء التـذاكر، وطلـب الـى    أصدر المؤتمر الثاني للنقل الجوي توصية تتعلق بالتغييرات التي تدخل على      ١٢-٤
وبالتالي وافق المجلس على عدد من التوصيات المقدمة مـن  . المجلس أن يستعرض القواعد والشروط المقترنة باألجور واألسعار الدولية  

ات التي قدمت تحت العناوين ، وهي التوصي)والتي شذبها أحيانا فريق خبراء تنظيم النقل الجوي(فريق الخبراء المعني باألجور واألسعار    
نشر القواعد والـشروط الخاصـة   "و"  الشروط المقترنة بفئات األجور المختلفة "و" شروط النقل"و" األمتعة"و" ضمان أجور السفر "التالية  

    "الشحن "و"  رفض صعود الركاب الى الطائرات" و" اجراءات رد المبالغ"و" بالتعريفات
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  ضمان األجور

   .تمر الثاني للنقل الجوي التوصية التالية التي تزود المستهلكين بحماية معقولة من زيادة األجور بعد شراء التذاكرأصدر المؤ  ١٣-٤

  الصادرة من المؤتمر الثاني للنقل الجوي) ١١(التوصية رقم 
  . وجود قواعد عامة تقضي بأن يدفع الركاب أجور السفر المنطبقة في يوم بدء الرحلةيالحظ

  : ما يلييوافق على
عندما ترتفع أجور السفر تصبح تلك القواعد مجحفة بالركاب الذين التزموا التزاما تاما بحسن نية بالسفر باألجور األقل التـي         )أ

  .كانت سارية من قبل، وخصوصا عندما تكون الزيادات المقترحة كبيرة وأكثر تواترا
ء الركاب، والركاب اآلخرين الذين قد يتحملون بموجب القواعـد         ان تراعي في تغيير تلك القواعد التضارب في مصالح هؤال           )ب

  .المعدلة عبءا ال داعي له من اجراء ارتفاع أجور السفر، وشركات الطيران التي تواجه زيادة ال مناص منها في التكاليف
  .أن تستعرض شركات الطيران بنفسها هذه القواعد وأن تقترح هي التعديل المقبول  )ج

  األمتعة

بالنسبة لألمتعة المسموح بها ورسوم األمتعة، توخى المجلس أكبر تقليص لآلثار السلبية المترتبة عن التمييز بين نظام الوزن             ١٤-٤
  .ونظام القطعة، وتسهيل وضع نظام موحد لألمتعة الداخلة في أجور السفر ورسوم الوزن الزائد

قائم على موافاة الركاب ) الصادر من فريق الخبراء المعني باألجور واألسعار    ١-٥االستنتاج رقم   (االستنتاج األول الذي اعتمده المجلس      
  . بالمعلومات الوافية عن مقدار األمتعة الداخلة في أجور السفر وعن رسوم األمتعة

تطبيق قواعد حث فيه على )  الصادرة مـن فريق الخبراء المعني باألجور واألسعار٤-٦التوصية رقم (اعتمد المجلس تدبيرا آخر مؤقتا   
   .نقطة المنشأ على األمتعة الداخلة في أجور السفر وعلى رسوم األمتعة بصحبة الركاب

  الصادرة من فريق الخبراء ) ١-٥(التوصية رقم 
  المعني باألجور واألسعار

الى آخر وتتفاوت أحيانـا   أن األمتعة المسموح بنقلها مجانا والرسوم المفروضة على الوزن الزائد تتفاوت من طريق جوي اذ يالحظ   -١
  .من ناقل جوي الى آخر

  : بأن تشجع الدول شركات الطيران ووكالئها على اعالم الركاب قبل السفر بمدة كافية بالمسائل التالية يوصي  -٢
  .المنشأ الحدود المفروضة على األمتعة المسموح بنقلها مجانا من نقطة  )أ

س نظام الوزن واما بنظام القطعة، قد تخضع لمعايير مختلفة حسب اختالف قطاعات            ان األمتعة المسموح بنقلها، اما على أسا        )ب
رحلة التكميل أو رحلة االياب، وتقديم المعلومات المفصلة وبقدر االمكان عن جداول األجور التي قد تطبق على الرحلة مـن                 

  .أولها الى آخرها
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فرض وفقا للنظام المطبق وللقواعد المتبعة، مع ايضاح المعلومات         أن شركة الطيران قد تقبل شحن الوزن الزائد لقاء رسوم ت            )ج
  .المتعلقة بمستوى هذه الرسوم

  الصادرة من فريق الخبراء ) ٤-٦(التوصية رقم  
  المعني باألجور واألسعار

 في امكانية وضع ترتيبات بأنـسب  بغية تبسيط األمور على المنتفعين، وريثما يوحد نظام األمتعة الداخلية في أجر السفر، ينبغي للدول أن تنظر      
  .رحلته بشروط نقل األمتعة المطبقة عند نقطة االنطالق، اذا هو أراد ذلك الطرق تسمح للراكب بأن يحتفظ طوال

وللتشجيع على وضع نظام موحد لألمتعة من خالل التنسيق التدريجي، وافق المجلس أيضا على توصية أخـرى أصـدرها                     ١٥-٤
  . اقترح فيها عناصر مشتركة للتوفيق بين النظامين األساسيين) ٣-٦ة رقم التوصي(فريق الخبراء 

وجهها الى الدول بشأن هذه المسألة واقترح فيها التنسيق بطريقة خاصة بين نظـام              ) ٥-٦التوصية رقم   (واعتمد المجلس توصية أخرى     
  . من حيث رسوم الوزن الزائد"  الوزن "ونظام "  القطعة "

فتطالب الدول باتخاذ التدابير الالزمـة لخفـض   ) ٢-١٠التوصية رقم   (رت عن الفريق المعني باألجور واألسعار       أما أحدث توصية صد   
وربطها بمستويات التكلفة، األمر الذي يعتبر خطوة نحو األهـداف طويلـة   "  الوزن "الرسوم المفروضة على األمتعة الزائدة وفقا لنظام      

  ". الوزن " ظامون"  القطعة "األجل للتوفيق بين نظام 

  الصادرة من فريق الخبراء ) ٣-٦(التوصية رقم 
  المعني باألجور واألسعار

توخيا للتبسيط، وللمضي قدما في اعتماد نظام موحد لألمتعة الداخلة في أجر السفر، ينبغي للدول أن تنظـر مـن خـالل االيكـاو ومنظمـات             
وذلك بوضع  " الوزن"ونظام  " القطعة"  على اتخاذ التدابير الالزمة للتوفيق بين نظام       أخرى أو بمفردها في امكانية تشجيع شركات الطيران        دولية
  :ما يلي

  .سفر الراكب حد مشترك للوزن االجمالي لألمتعة الداخلة في أجر  )أ
  . الراكب عدد موحد لقطع األمتعة الداخلة في أجر سفر  )ب

الحد المشترك ) ٢(ستصواب تطبيق عدة أحكام مختلفة على فئات أجور السفر، وكذلك مدى ا) ١: (وعند اتخاذ هذه التدابير ينبغي النظر فيما يلي     
  .بين الوزن األقصى وأبعاد الحقيبة

  الصادرة من فريق الخبراء ) ٥-٦(التوصية رقم 
  المعني باألجور واألسعار

شركات الطيران عند مراجعة الرسـوم المفروضـة    للدول أن تقيم االعتبار من خالل االيكاو ومنظمات دولية أخرى أو بمفردها لتشجيع             ينبغي
  . مناسبة من أجر السفر العادي لرحلة الذهاب على األمتعة الزائدة على مراعاة التوفيق بين هذه الرسوم، وذلك بجعلها نسبة مئوية 

  الصادرة من فريق الخبراء المعني باألجور واألسعار) ٢-١٠(التوصية رقم 
وعلى . من أراضيها والى أراضيها أن تضمن أن هذه الرسوم مرتبطة بتكلفة النقل  األمتعة الزائدة المسجلة للنقل عند مراجعة رسوم  ينبغي للدول 

في المائة من أجر رحلـة الـذهاب فـي     ١هذا األساس ينبغي للدول أن تنظر في ما اذا كان ينبغي تحديد هذه الرسوم على مستوى ال يتجاوز                 
  . األمتعة الزائدةالدرجة السياحية لكل كيلوجرام من
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  شروط النقل

ان الشروط المختلفة التي تشترى بها تذاكر السفر مدرجة جزئيا في شروط النقل العامة لشركة الطيران، ومدرجـة جزئيـا                 ١٦-٤
   .وبهدف تأمين توافر واتساق الشروط المتعلقة بأجور السفر، اعتمد المجلس التوصية التالية. حسب أجور السفر الفردية

  الصادرة من فريق الخبراء ) ٧-٦(ية رقم التوص
  المعني باألجور واألسعار

 رهنا بالتزاماتها الدولية وسياساتها الوطنية، أن تضمن أن كل الشروط المتعلقة باألجور والمعتمدة من الحكومات متسقة     ،ينبغي للدول   -١
  .ةسواء كانت مدرجة في شروط النقل أو مرتبطة بأجور السفر المودعة والمعتمد

 أن تشجع شركات الطيران على أن تتيح ألفراد الجمهور بناء على طلبهم جميع تفاصيل شروط النقل والشروط المتعلقة              ينبغي للدول   -٢
  .السفر بأجور

  الظروف المقترنة بفئات أجور السفر المختلفة

تدخل في تحديد شروط أجور السفر اال  من الدول أال ت١-٨ طلب فريق الخبراء المعني باألجور واألسعار في توصيـته رقم     ١٧-٤
   .بأدنى قدر ضروري

   الصادرة من فريق الخبراء ١-٨التوصية رقم 
  المعني باألجور واألسعار

  :مع مراعاة المنافع التي تعود على شركات الطيران والمنتفعين والتي تنتج عن كثرة فئات أجور السفر، ينبغي للدول أن تقوم بما يلي 
  .نى قدر ضروري في وضع شروط أجور السفرأن تتدخل بأد  )أ
أن توجه أي تدخل من هذا القبيل على وجه الخصوص نحو الحؤول دون تطبيق شروط أجور السفر التي تميز بافراط بـين                        )ب

  .المنتفعين أو تفرض شروطا باهظة الثمن على المنتفعين أو تكون غير اقتصادية صراحة

  االفصاح عن قواعد وشروط التعريفات

  .تتعلق التوصية التالية باالفصاح الكامل عن الشروط المقترنة باألجور واألسعار  ١٨-٤

، وهي مدرجـة اآلن فـي   )SL 85/68كتاب المنظمة (وأرسلت الى الدول "  المواد االرشادية للمنتفعين بالنقل الجوي "وقد صدرت بعدها  
، وتناول المـؤتمر العـالمي الخـامس للنقـل الجـوي      Doc 9626 لدوليبالوثيقة الصادرة بعنوان دليل تنظيم النقل الجوي ا       ) ٤(المرفق  

ويمكن ). من هذه الوثيقة  ) ٤(انظر الملحق   ( أيضا القضية األوسع نطاقا لمصالح المستهلكين وتوصل إلى بعض االستنتاجات            ٢٠٠٣ لعام
  .(Doc 9626) من الوثيقة ٩-٤الحصول على معلومات إضافية عن حقوق المسافرين جوا في الفصل 
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  الصادرة من فريق الخبراء ) ٦-٨(التوصية رقم 
  المعني باألجور واألسعار

  .ينبغي لاليكاو أن توفر للدول ما يمكن من محتويات المطبوعات الرامية الى اعالم مستعملي النقل الجوي بحقوقهم وواجباتهم

  اجراءات رد المبالغ

ار الممارسات التي تتعلق برد قيمة التذاكر غير المستعملة دراسة مفصلة، بعد أن درس فريق الخبراء المعني باألجور واألسع   ١٩-٤
  .٤-١٠ وضع استنتاجاته في التوصية رقم

  الصادرة من فريق الخبراء ) ٤-١٠ (
  المعني باألجور واألسعار

ئق الحركة الجوية، أن تضمن مراعـاة  الطيران بشأن رد ثمن التذاكر بناء على وثا عند استعراضها لألحكام التي أودعتها شركات    ،ينبغي للدول 
  : مصالح المنتفعين ومصالح شركات الطيران مراعاة تامة، وأن تقوم بما يلي لهذا الغرض

أن تحث شركات الطيران على توعية الركاب بأن من حقهم استرداد ثمن التذاكر وبأن من واجـبهم تقـديم وثـائق الحركـة        )أ
اعالم الركاب بأي جزاءات ممكنة أو أي رسوم مفروضة علـى تعـديل التـذاكر أو    المناسبة وغيرها من الوثائق األخرى، و   

  .الغائها أو ضياعها، ونصحهم بالتأمين على الغاء السفر وعواقب اخفاقهم في االمتثال لشروط الجوازات والهجرة
  .ض عليه رسوماأن تعتبر أن رد قيمة التذاكر في حالة المرض أو الوفاة يعزى الى ظروف الارادية وال تفر  )ب
قد حسبت بسعر الـصرف   أن تضمن وفقا ألحكام مراقبة النقد أن المبالغ المردودة بعملة غير العملة التي اشتريت بها التذكرة           )ج

  .المصرفي المناسب بين العملتين
ستفيد في ذلك مـن  تشجيع شركات الطيران على التقليل الى أدنى حد مـن تأخرها في رد ثمن التذاكر كلما أمكن ذلك، وأن ت             )د

  . تطورات االستخدام اآللي التي تعجل البت في مطالبات االسترداد

  رفض صعود الراكب الى الطائرة

الصعود الى الطائرة على الرحالت التي أكدوا حجزهم عليهـا، وافـق           فيما يتعلق بمسألة تعويض الركاب الذين يمنعون من         ٢٠-٤
وقد وافـق أيـضا     . عني باألجور واألسعار لتشجيع الدول على اعتماد مخططات للتعويض        المجلس على توصية قدمها فريق الخبراء الم      

   .المجلس على مجموعة من االرشادات التي وضعها ذلك الفريق لتعتمدها الدول بصفة اختيارية وتكيف هذه المخططات

  الصادر من فريق الخبراء ) ١-٦(التوصية رقم 
  المعني باألجور واألسعار

 أن تنظر في امكانية اعتماد مخطط لتعويض الركاب الذين يمنعون من الصعود على متن الطائرات، وأن تتبع كل دولة فـي ذلـك         ينبغي للدول 
ويمكن أن يجري ذلك اما من واقع السلطة الحكومية واما بتشجيع شركات الطيـران             . الوسائل التي تعتبرها أنسب لظروفها وتشريعاتها الوطنية      

  .طط من هذا القبيل بالتشاور مع السلطات التنظيمية والهيئات التي تمثل المستهلكينجماعة على اعتماد مخ
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ارشادات بشأن مخططات تعويض الركاب الذين يمنعون من الصعود على متن الطـائرة             
  )لالستخدام االختياري والتكييف حسب القوانين الوطنية والحاالت الخاصة(

  نطاق االنطباق

  . التي تغادر من الدولة المعنية، والرحالت الداخلية في دولة المغادرة التي تشكل توصيلة مباشرة مرتبطة برحلة دوليةالرحالت المنتظمة الدولية

  تعريف الحجز المؤكد
في األمكنة المناسبة على تذكرة الـسفر  ) OK(أن تحدد شركات الطيران أو وكالؤها المعتمدون رقم وتاريخ وموعد الرحلة الجوية وتضع كلمة  

  .١أو هوية شركة الطيران أو الوكيل المعني /وينبغي دعم هذه المالحظات حسب االمكان برقم مرجعي للحجز و.  االخطار االلكترونيأو

  مواصفات أحكام التعويض
  :حدها األدنى هو التوفير المجاني لما يلي أو دفع تكاليفه: المصاريف الشخصية  )أ

  .دمكالمة هاتفية أو برقية الى مكان المقص  )١
وجبات الطعام والمرطبات المناظرة لمدة االنتظار الى حين الصعود على أول رحلة بديلة تالية تابعة لشركة الطيـران                )٢

  ).أو وسيلة نقل أخرى (٢ نفسها أو غيرها
  .٣ اقامة فندقية عندما تتجاوز مدة االنتظار بضع ساعات  )٣
  .نقل بري من المطار واليه  )٤
  .ترة التأخير في أثناء الطريق بسبب التخلف عن رحلة المواصلة المشمولة بنفس التذكرةأي نفقات أخرى طوال ف  )٥

  أو/و

في المائة من قيمـة قـسيمة   ] س[أو القصوى التي يعاد النظر فيها بصفة دورية،    /رهنا بالحدود الدنيا و    : األضرار التقديرية   )ب
في المائة من القسيمة التالية الواحدة ] س[له، باالضافة الى نسبة قطاع الرحلة الذي منع الراكب من الصعود الى الطائرة الكما        

كانت قيمـة القـسيمة      واذا. أو األكثر المشمولة في نفس التذكرة وتخلف عنها الراكب بسبب منعه من الصعود على الطائرة              
ضرار النقدية المدفوعـة ينبغـي أن   الواحدة أو األكثر قابلة للتقييم أو حسب الرحلة المكملة أو الرحالت الشاملة، فان مبلغ األ         

في المائة من أجر السفر الكامل بين النقاط التي تغطيها القسيمة المنطبقة، الواحدة أو األكثـر، المناسـبة للنقـل              ] س[يساوي  
الذي كان سيدفع لو لم يتبع حساب التناسـب أو حـساب الرحلـة    ) لنفس الدرجة وبنفس شروط النقل الذي حرم منه الراكب      (

  .٤ملة أو الوسائل البرية المك

  الظروف التي ال يدفع فيها التعويض
  للراكب الذي منع صعوده

ال تدفع المصاريف الشخصية اذا حاول الراكب أن يسترد على الفور قيمة القسائم غير المستخدمة من تذكرة السفر بدال مـن                     )أ
  .بديلة أن يقبل رحلة

أن تصل الى جهة مقصد الراكب في أقـل  ) أو وسيلة النقل األخرى( للرحلة البديلة ال تدفع األضرار التقديرية اذا كان المقرر      )ب
  ٥.ساعة بعد الرحلة التي منع الراكب من الصعود على طائرتها] ص[من 
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  .عندما ال يلتزم الراكب بشروط استصدار التذكرة وتسجيل األمتعة  )ج
  .المغادرةعندما ال ينهي الراكب اجراءات الفرز األمني أو اجراءات   )د
  .عندما ال يتواجد الراكب عند باب المغادرة بعد التسجيل  )ھ
عندما يخل الراكب بالظروف المحددة في القوانين الوطنية المنطبقة أو شروط النقل التي وضعتها شركات الطيران، ومن هذه                )و

  .الظروف مثال سلوك الراكب وحالته الصحية أو نقص وثائق السفر الالزمة
  .جري الغاء سعة الرحلة كليا أو جزئيا ألسباب تتجاوز ارادة شركة الطيرانعندما ي  )ز
  .عندما يحصل الراكب على خدمات درجة أعلى من المحددة في تذكرة السفر على الرحلة نفسها دون زيادة المبلغ المدفوع  )ح
الطيران أو وكالة الـسفريات أو هيئـة        عندما يكون الراكب مسافرا بالمجان أو بسعر مخفض ال توفره للجمهور العام شركة                )ط

  .تنظيم الرحالت

  نظام أولويات منع الصعود الى الطائرة أو الخروج منها
التي تفضلها، على أنه ينبغي لها أيضا أن تقيم االعتبار للركاب المضطرين للسفر       ينبغي السماح لشركات الطيران بأن تطبق كل منها األولويات        

وينبغي أن تقدم شـركة     . اء أسرهم، وأن تراعي أيضا الركاب المسنين أو المرضى واألطفال غير المرافقين           بسبب وفاة أو مرض أي من أعض      
  .الطيران الى الراكب بناء على طلبه نسخة من ترتيب هذه األولويات

  نظام التطوع بالمكان للممنوع صعوده
وعدم قبول ذلك الراكب التنازل عن الصعود، بأن تستطلع مـن           ينبغي السماح لشركات الطيران، قبل أن ترفض صعود أي راكب الى الطائرة             

  .الركاب من يريد التطوع بترك مقعده المؤكد حجزه والتفاوض معه على تعويض له

  الحق في التعويض 
ينبغي تطبيق أحكام المخطط صراحة وبال ضـرر، وينبغـي أال           :  عندما يكون التعويض قاصرا على المصاريف الشخصية        )أ

  . أو يشكل أي تنازل عن حق الراكب في التماس التعويضيستتبع ذلك
ينبغي أن تشكل من حيث المبدأ الموافقة على الدفع ارضاء كـامال للحقـوق   . عندما يتضمن التعويض دفع األضرار التقديرية       )ب

 الراكب األضـرار    وعندما يقبل .  غير أنه يحق للركاب أن يرفضوا قبض المبلغ ويلتمسوا التعويض بالمقاضاة           ٦.وفقا للقانون 
دفـع أي    التقديرية الناجمة عن رفض صعوده الى طائرة، يمكن مطالبته بأن يوقع على بيان بأن شركة الطيران حـل مـن                   

  .وينبغي أن يكون في هذا البيان ما يلفت نظر الراكب الى توافر امكانية المقاضاة بدال من القبول. تعويضات أخرى

  المهل الزمنية للمطالبات
ساعات أو أيام، ويجب على شـركة       ] ص[راكب الذي يرغب في المطالبة بالتعويض عن األضرار التقديرية أن يقوم بذلك في غضون               ينبغي لل 

  .٧ أيام ساعات أو] ص[الطيران التي تقبل هذه المطالبة أن تدفع التعويض في غضون 

  اعالن ممارسات شركات الطيران للجمهور 

ت السفر بعرض اعالنات تشرح بوضوح مخطط التعويض الذي وضعته الـشركة أو اعتمدتـه الحكومـة            ينبغي الزام شركات الطيران ووكاال    
المعنية في حالة منع الراكب من الصعود الي الطائرة، وينبغي لشركات الطيران أن تدرج في شروط النقل اشارة الى وجود مخطط مـن هـذا                 

  .الطائرة مقرر للراكب الذي تمنعه من الصعود الىوينبغي لشركات الطيران أيضا أن تقدم االخطار ال. القبيل
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  : مالحظات

ان الموافقة على هذا التعريف ألغراض التعويض في حالة منع الراكب من الصعود الى الطائرة ال تعني بالضرورة دليال ألغراض                      -١
  .المقاضاة

  ". الراكب بناء على اختيار "ينبغي أن تضاف حسب االقتضاء عبارة مثل   -٢
  .في المخططات بغي أن يحدد حسب االقتضاء عدد الساعات الفعليةين  -٣
 في المائة مـن المـصاريف       ٥٠وتتراوح هذه النسب في المخططات الحالية بين        . ينبغي تحديد النسب المئوية الفعلية في المخططات        -٤

  . في المائة عندما ال تصرف هذه النفقات٢٠٠ في المائة أو ١٠٠ الشخصية و
د عدد الساعات في المخططات وينبغي أيضا التمييز حسب االقتضاء بين التأخير في الرحالت في داخل االقلـيم الواحـد                    ينبغي تحدي   -٥

  .والتأخير في الرحالت بين اقليمين أو أكثر
  . به الحل البديل هو خصم المدفوعات المقبولة من قيمة التعويض المحكوم  -٦
  .المخططاتينبغي تحديد المهل الزمنية الفعلية في   -٧

  الشحن

 مشكلة االفتقار الى الوضوح في تحديد       ٣-٨وتعالج التوصية رقم    . تتعلق التوصيات التالية بالشروط المقترنة بأسعار الشحن        ٢١-٤
  . التزامات وكالة الشحن أو شركة الطيران بتسليم الشحنة في وقتها

  . يطبقها وكالء الشحن ومجمعي الشحنات فتعالج مسألة توفير هياكل أسعار الشحن التي٤-٨أما التوصية رقم 

   . على اعالم الجمهور بجميع تفاصيل التعريفات والشروط المتصلة بها٥-٨وتشجع التوصية رقم 

 أيضا القضية األوسع نطاقـا لتحريـر خـدمات    ٢٠٠٣وباإلضافة إلى هذه التوصيات، تناول المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي لعام     
ويمكـن  ). من هـذه الوثيقـة  ) ٤(انظر الملحق ( بندا نموذجيا إلدراجها الممكن في اتفاقات الخطوط الجوية للدول       الشحن الجوي واعتمد  

  .(Doc 9626) من الوثيقة ٥-٤الحصول على معلومات إضافية بشأن خدمات الشحن الجوي وتنظيمها في الفصل 

  الصادرة من فريق الخبراء ) ٣-٨(التوصية رقم 
  ألسعارالمعني باألجور وا

بغية تفادي سوء التفاهم والنزاع بال داع، ينبغي للدول أن تشجع وكاالت الشحن ووكاالت تجميع الشحنات وشركات الطيران أن تقدم للمنتفعـين           
كل المعلومات الضرورية عن تاريخ تسليم البضاعة في جهة المقصد، وأن تضع ضمانات وأولويات تشتمل على ترتيبات للتعويض فـي حالـة        

  .وللتشجيع على ذلك، ينبغي للدول أن تراعي الحاجة الى المحافظة على حق الشاحن في اللجوء الى القانون لرد حقه.  األداءعدم

  الصادرة من فريق الخبراء )  ٤-٨(التوصية رقم 
  المعني باألجور واألسعار

ع الشحنات التي تعرض النقل بأسعارها الخاصة على أن     رهنا بالتشريعات الوطنية، ينبغي للدول أن تحث وتشجع وكاالت الشحن ووكاالت تجمي           
  .تعرض هذه األسعار بشروط ال تقل في مزاياها عن تلك التي تقدمها شركة الطيران المعنية
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  الصادرة من فريق الخبراء ) ٥-٨(التوصية رقم 
  المعني باألجور واألسعار

ميع الشحنات على أن تفصح للجمهور بناء على الطلب جميـع تفاصـيل             ينبغي للدول أن تشجع شركات الطيران ووكاالت الشحن ووكاالت تج         
  .شروط النقل وتفاصيل الشروط التي تتعلق بأسعار الشحن المنطبقة

  

  





 
 
 
 

5-1 

  الجزء الخامس

  نظم الحجز اآللي

ـ           ١-٥ ا عرضـة  سلم المؤتمر الثالث للنقل الجوي بأن نظم الحجز اآللي تفيد شركات الطيران والمنتفعين بنظـام الطيـران وبأنه
، بعد انجـاز هـذه الدراسـة،        ١٩٨٨وفي عام   .  الى اجراء دراسة لجميع جوانب نظم الحجز اآللي        ٢٠لالنتهاز، فدعا في توصيته رقم      

وطلبت . لمساعدة الدول على وضع سياسات وقواعد لنظم الحجز اآللي        ) ٢١٤الكتاب الدوري رقم    (أصدرت األمانة العامة مواد ارشادية      
 من المجلس أن يجـري دراسـات   ١٩٨٩ الصادر في دورتها السابعة والعشرين المعقودة في عام  ١٦-٢٧في قرارها   الجمعية العمومية   

وأعدت األمانـة العامـة     . لوضع مدونة قواعد خاصة بنظم الحجز اآللي تصلح للتطبيق العالمي وتفضي الى عقد اتفاق متعدد األطراف               
، اعتمـد   ١٩٩١ وفي ديسمبر . زرة مجموعة خبراء من دول متعاقدة ومنظمات دولية       مدونة قواعد ومالحظات بشأن تطبيقها، وذلك بمؤا      

  .المجلس مدونة القواعد وقرارا حث فيه الدول على اتباعها
 أوصى المؤتمر العالمي للنقل الجوي باستعراض مدونة ١٩٩٤وفي عام . قرر المجلس أيضا استعراض المدونة في غضون ثالث سنوات 

، اعتمدت الجمعية العمومية فـي دورتهـا الحاديـة          ١٩٩٥وفي عام   . تبعها بوصفها أساس تنظيم نظم الحجز اآللي      قواعد االيكاو لكي ت   
 وطلبت فيه أن يكمل المجلس استعراضه للمدونة في ضوء الخبرة المكتسبة من تطبيقها واآلثار المترتبة عـن                  ١٣-٣١والثالثين القرار   

وأكمـل المجلـس بعـد ذلـك     . ع المجلس بندا نموذجيا لتتبعه الدول في نظم الحجز اآللـي  االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات، وأن يض      
ويرد في قرار الجمعية العمومية     .  وأصدر نصا منقحا لها وبندين نموذجيين بشأن نظم الحجز اآللي          ١٩٩٦استعراضه للمدونة في يونيو     

  .ا يلي نص ذلك القرار بيان بسياسة االيكاو المستمرة ازاء نظم الحجز اآللي، وفيم١٥-٣٦
وتجدر مالحظة أن هناك تغييرات مهمة في توزيع شركات الطيران خالل السنوات األخيرة، بما في ذلك استخدام اإلنترنت بشكل متزايد                   

ونظر المؤتمر العـالمي الخـامس للنقـل    . وعلى نطاق واسع لتسويق وبيع منتجات شركات الطيران، مما ينطوي على آثار في التنظيم             
  ). انظر المرفق الرابع بهذه الوثيقة( في هذه المسألة وخلص إلى بعض االستنتاجات ٢٠٠٣جوي لعام ال

  بشأن نظم الحجز اآللي  قرار الجمعية العمومية  )أ(

  توزيع منتجات شركات الطيران — القسم الثالث، )أ(المرفق : ١٥-٣٦
سيما على  نية قد أثر تأثيرا ملحوظا على طريقة عمل صناعة شركات الطيران، والتقدم تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات االلكترو لما كان

  .توزيع منتجاتها
 مرتبطين بذلك لتستخدمهما ن االيكاو قد وضعت مدونة سلوك لتنظيم وتشغيل نظم الحجز اآللي لتتبعها الدول ووضعت بندين نموذجييولما كانت

  .لجويةالدول حسب اختيارها في اتفاقاتها للخدمات ا

  : الجمعية العموميةفإن
يرصد تطورات توزيع منتجات شركات الطيران والممارسات ذات الصلة بها وأن ينشر على الدول المتعاقدة  المجلس أن الى تطلب  -١

  .المعلومات عن أهم التطورات
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جز اآللي والبنود النموذجية في ضوء  المجلس أن يستعرض ما إذا كانت هناك حاجة مستمرة لقواعد االيكاو بشأن نظم الحإلى تطلب  -٢
  . التغييرات في التنظيم والصناعة

  مدونة االيكاو لقواعد نظم الحجز اآللي  قرار المجلس بشأن اعداد  )ب(

 ولقرار الجمعيـة العموميـة    ١٩٩١استجابة للقرار الذي اعتمد بموجبه المجلس مدونة قواعد نظام الحجز اآللي في ديسمبر                ٢-٥
كما اعتمد قرارا يحث فيه الدول .  صيغة منقحة لهذه المدونة تحل بكاملها محل الصيغة السابقة٢٥/٦/١٩٩٦ المجلس في  ، اعتمد ١٣-٣١

ولتعزيز هذه المدونة واستكمالها، وافق المجلس أيضا على بندين نموذجيين لتـستخدمهما الــدول حـسب                . على اتباع المدونة الجديدة   
   .الثنائية ومتعددة األطرافتقديرها في اتفاقاتها وترتيباتها 

 ١٦-٢٧ على مدونة قواعد لتنظيم وتشغيـل نظم الحجز اآللي عمال بقرار الجمعية العمومية ١٧/١٢/١٩٩١ المجلس عندما وافق في حيـث أن  
  . حث الدول على اتباع تلك المدونة وتعهد بمراجعتها على ضوء الخبرة التي ستكتسب من تطبيقها في الدول المتعاقدة

 مراجعة المدونة على ضوء تعليقات الدول واستنتاجات المؤتمر العالمي للنقل الجوي أظهرت الحاجة الى ادخال تغييرات عليها البراز      يث ان وح
مبادئ الشفافية وحق الدخول وعدم التمييز فيما يتعلق بنظم الحجز اآللي بما يفي بحاجات جميع الدول وصـناعة النقـل الجـوي ومـستخدمي              

  .ويالج النقل
 أن يكمل المجلس مراجعتـه للمدونة على سبيل األولوية، وطلبت الى الدول أن تـولي               ١٣-٣١ الجمعية العمومية طلبت في قرارها       وحيث ان 

  .اعتبارها الواجب والعاجل لنتائج هذه المراجعة
أن نظم الحجز اآللـي الدراجـه فـي     أن ينظر المجلس في وضع بند نموذجي بش١٣-٣١ الجمعية العمومية طلبت أيضا في قرارها   وحيث ان 

  .االتفاقات الثنائية أو الترتيبات متعددة األطراف بشأن الخطوط الجوية

  فان المجلس 
على مدونة القواعد المرفقة التي وضعتها المنظمة لتنظيم وتشغيل نظم الحجز اآللي، على أن تحـل بالكامـل اعتبـارا مـن                  يوافق  -١
  .١٧/١٢/١٩٩١ي  محل المدونة الصادرة ف١/١١/١٩٩٦
  .بذلك  الدول المتعاقدة على اتباع هذه المدونة وعلى ابالغ األمين العامويحث  -٢
 بأن تدرج الدول المتعاقدة البندين النموذجيين المرفقين بشأن نظم الحجز اآللي، حسب االقتضاء، في اتفاقـات أو ترتيبـات                    ويوصي  -٣

  . االيكاوالخطوط الجوية كوسيلة لتعزيز وتكميل مدونة قواعد
  . بأن يراجع مدونة القواعد عندما تقضي الظروف بذلكويتعهد  -٤

  مدونة قواعد لتنظيم وتشغيل نظم الحجز اآللي  ) ج(

  مقدمـة
ان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي يدرك أن نظم الحجز اآللي تعود بمنافع كبيرة على صناعة النقل الجوي وعلى مستخدمي النقل الجوي                      

وألجل تشجيع الممارسات النافعة وتجنب الممارسات الضارة في        . ومع ذلك فان هذه النظم يمكن أن تستخدم أيضا بطرق ضارة          . واءعلى حد س  
 على مدونة االيكاو لقواعد نظم الحجز اآللـي،     ١٧/١٢/١٩٩١توزيع منتجات الناقلين الجويين عن طريق نظم الحجز اآللي، وافق المجلس في             

  . هاوحث الدول على اتباع
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وخالل تلك المراجعة وضع المجلس في اعتباره مدى قيام الدول المتعاقدة لدى االيكـاو  . تعهد المجلس آنذاك بمراجعة المدونة في ضوء التجربة    
ـ                        ي، بتطبيق مدونة قواعد السلوك، والحاجة الى تقوية فعالية المدونة، وأثر االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات الذي يـشمل نظـم الحجـز اآلل

الذي ) ١٣-٣١(واالستنتاجات الخاصة بنظم الحجز اآللي التي أصدرها المؤتمر العالمي للنقل الجوي، والقرار المنقح الخاص بنظم الحجز اآللي      
 نظـام   وقد توصل المجلس الى االقتناع بأن ثمة حاجة الى        . أصدرته الدورة الحادية والثالثون للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي         

 بالموافقـة على هذه المدونة المنقحة لتحـل    ٢٥/٦/١٩٩٦أكثر انضباطا يمكن تطبيقه واستخدامه في جميع أنحاء العالم، ولذلك قام المجلس في              
  .١/١١/١٩٩٦محل المدونة الحالية برمتها اعتبارا من 

والمدونة ال تجـب وال  . قرر أن تتبعها أن تخطر االيكاو بذلكال تحتاج هذه المدونة الى عملية تصديق رسمية ولكن يتوقع من كل دولة متعاقدة ت 
تنسخ أي اجراءات منفردة أو جماعية من قبل الدولة أو الدول فيما يتعلق بتنظيم نظم الحجز اآللي، كما ال تتضمن االصرار على اتباع اجـراء                     

ر قواعد وطنية لنظم الحجز اآللي على أساس هـذه المدونـة، أو أن   وهكذا يمكن للدولة أن تختار اتباع المدونة كآلية للتنظيم، أو أن تطو      . بعينه
تعدل قواعدها الوطنية حسب الضرورة لتتمشى مع المدونة، أو أن تستخدم األحكام القائمة في التشريعات الخاصة بالتجارة أو المنافسة أينما كان                

 نظم الحجز اآللي والناقلين الجويين والمـشتركين، أو أن تـستخدم أي   ذلك واردا، أو أن تشترط أو تشجع ترتيبات لمراقبة الذات من قبل بائعي          
مجموعة من هذه الوسائل أو مثيالتها، أو أن تطبقها في عالقاتها الثنائية ومتعددة األطراف مع الدول األخرى وذلك بادراج البند النموذجي لنظم                    

  .الحجز اآللي
. ا، وترسي المادة الثانية المصطلحات المناسبة، وتحدد المادة الثالثة نطاق تطبيق المدونـة     تصف المادة األولى من المدونة الغرض منها وأهدافه       

المادة (والناقلين الجويين ) المواد من الخامسة حتى الثامنة    (وبائعي نظم الحجز اآللي     ) المادة الرابعة (ويلي هذه المواد مواد تحدد التزامات الدول        
، وتتناول المادة الحادية عشرة حماية خصوصية المعلومات الشخصية، أمـا المـادة          )المادة العاشرة ( اآللي   والمشتركين في نظم الحجز   ) التاسعة

والمدونة تغطي مجاال سريع التغيـر حيـث أن التطـورات           . الثانية عشرة فانها تتعلق بالتطبيق والتنقيح واالستثناءات الخاصة ببعض األحكام         
وبالتالي فان المادة الثانية عـشرة تتـيح للمجلـس أن    . م والتجارة تشكل وتدفع أنشطة نظـم الحجز اآلليالسريعة في مجال التكنولوجيا والتنظي 

  .يراجع المدونة عندما تقضي الظروف بذلك
وتشرح هذه المالحظات الغرض والقصد من المواد كما تعين العوامـل المناسـبة      . ويتبع نص المدونة مالحظات تكميلية تتعلق بتطبيق كل مادة        

  .التي يجب أخذها في االعتبار عند تطبيق المدونة

   الغـرض—المادة األولى 
تقوم هذه المدونة على الوضوح وامكانية استخدامها وبعدها عن التمييز، وهي تهدف الى تعزيز المنافسة العادلة بين شركات الطيران وبين نظم                  

وتحقيقا لهذه الغاية تأخذ المدونة  . مكن من الخيارات من أجل تلبية احتياجاتهم      الحجز اآللي وتزويد مستخدمي النقل الجوي الدولي بأوسع نطاق م         
في حسبانها الممارسات المتداولة في األسواق حاليا، والمصالح المعنية للبلدان النامية، والحاجة الماسة الى اتساق التنظيمات الوطنية واالقليميـة            

  .المتنوعة لنظام الحجز اآللي

  المصطلحات —المادة الثانية 
  :في هذه المدونة
يعني نظام كمبيوتر يوفر عرضا للمواعيد واألماكن المتاحة وأسعار النـاقلين الجـويين يمكـن                " )CRS(نظام الحجز اآللي    "   )أ

  .بواسطته اجراء الحجز على خطوط النقل الجوي
  .آلي يعني الطرف الذي يقوم بتشغيل أو تسويق نظام حجز" بائع النظام"  )ب
يعني الناقل الجوي الذي يستخدم نظاما واحدا أو أكثر للحجز اآللي لتوزيع خدمات نقله الجوي، سواء كبائع         " ناقل المشترك   ال"   )ج

  .للنظام أو نتيجة التفاق مع بائع للنظام
 النقـل   يعني أي طرف، كوكالة سفر مثال، يستخدم نظام الحجز اآللي بموجب عقد مع بائع للنظام لبيع خـدمات                 " المشترك  "   )د

  .الجوي للجمهور
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   نطاق التطبيق—المادة الثالثة 
وعندما تقرر الدولة ضرورة    .  تنطبق هذه المدونة على توزيع منتجات خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة نظم الحجز اآللي               )أ

ت الناقلين الجـويين   من المدونة، يجب عليها تطبيق نظم الحجز اآللي التي توفر عروضا لمواعيد رحال            ١ تلبية غرض المادة  
  .واألماكن المتوافرة واألسعار، دون أن تكون قادرة على اجراء الحجز

عندما يشمل العرض الرئيسي على شاشة النظام رحالت غير منتظمة، يجب التنويه بذلك كما يجب أن تعرض هذه الـرحالت          )ب
خدمات النقل الجوي بـأي شـروط خاصـة        بنفس المواصفات التي تعرض بها الرحالت المنتظمة، ويجب اخطار مستخدمي           

  .منطبقة

   التزامات الدول—المادة الرابعة 
  :على الدولة التي تتبع هذه المدونة أن تقوم بما يلي 

وبائعي النظم في أنشطتهم الخاصـة بـنظم     ) حسب االمكان (تتأكد من اتباع هذه المدونة من قبل الناقلين الجويين والمشتركين             )أ
  .ضيهاالحجز اآللي في أرا

تزيل المعوقات التنظيمية، ان وجدت، التي تعترض االستثمار في نظم الحجز اآللي في أراضيها من قبل الناقلين الجـويين أو                )ب
  .األطراف األخرى الكائنة في أراضي دولة أخرى تتبع هذه المدونة

في أراضيها على أساس مـن الالتمييـز وبمـا    تسمح لبائعي النظم الذين يتبعون المدونة أن يوفروا خدمات نظم الحجز اآللي      )ج
  .فيها يتمشى مع أي اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف أو أي ترتيبات تكون الدولة طرفا

  .تعامل مع جميع بائعي النظم بدون تمييز فيما يخص أنشطة نظم الحجز اآللي في أراضيها  )د
وعبر حدودها لتلبية طلبات الحجز وما اليها من مستخدمي النقـل           تسمح بحرية انطالق المعلومات الضرورية داخل أراضيها          )ھ

  .الجوي
تتشاور مع الحكومات لحل أي نزاع ينشأ مع دولة أخرى تتبع هذه المدونة فيما يخص توزيع منتجات النقل الجوي بواسـطة                        )و

  .مباشر نظم الحجز اآللي وال يمكن حله بصورة مرضية من قبل األطراف المعنية بشكل
 تسمح للناقلين الجويين وبائعي األنظمة الداخلين في اختصاصها وال تطالبهم بأن يتخذوا تدابير تتعارض مع هذه المدونة اال                   ال  )ز

لتزيل بصورة سليمة ومتناسبة حاالت عدم المعاملة بالمثل في نظم الحجز اآللي أو عواقب فشل التشاور بين الحكومـات فـي     
  .يحل أي منازعات حول نظم الحجز اآلل

   التزامات بائعي النظم ازاء الناقلين الجويين—المادة الخامسة 
  :يجب على بائع النظام أن يقوم بما يلي

  .يسمح باشتراك أي ناقل مستعد لدفع الرسوم المطلوبة ولقبول الشروط الموحدة التي يطلبها بائع النظام  )أ

  .قصر أو في نسبة معينة من أنشطتهمال يشترط على الناقلين أن يشتركوا في نظامه هو على وجه ال  )ب

ال يفرض على االشتراك في نظامه للحجز اآللي شروطا غير مرتبطة بشكل مباشر بعملية توزيع منتجات الناقل الجوي عـن           )ج
  .طريق نظام الحجز اآللي
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الوقت المناسب وبال تمييز ال يميز بين ناقل وآخر في خدمات نظام الحجز اآللي التي يقدمها، بما في ذلك تسهيل الوصول في                 )د
الى وسائل تحسين الخدمات، وذلك في حدود المواصفات الفنية أو غير ذلك من االعتبارات التي تقع خـارج سـيطرة بـائع                     

 .النظام

  : يضمن أن الرسوم التي يتقاضاها  )ھ
  . غير تمييزية  )١
  .لينوليست مبنية على أساس يحول بطريقة غير شريفة دون مشاركة صغار الناق  )٢
ومركبة تركيبا معقوال وترتبط ارتباطا معقوال بتكاليف الخدمة المقدمة والمستخدمة، وأن تكون موحـدة علـى وجـه                    )٣

  .الخصوص لكل مستوى خدمة
والتفصيل الكفيلين بالسماح ) بما في ذلك، اذا طلب منه، الوسائط االلكترونية  (يقدم المعلومات عن رسوم خدمات النظام بالشكل          )و

  .لين المشتركين من التحقق على وجه السرعة من صحة الفواتيرللناق
  :يدرج في العقود بندا يسمح للناقل الجوي بأن ينهي العقد بموجب اخطار مسبق بالشرطين التاليين  )ز

  .أال يتجاوز ستة أشهر، وأال ينتهي قبل نهاية السنة األولى  )١
  .وأن يكون وفقا لما ينص عليه القانون الوطني  )٢

يدخل المعلومات التي يوفرها له الناقلون المشتركون بقدر متساو من العناية وبال تمييز وبدقة وفي الوقت المناسب وذلك فـي                  )ح
  .الحدود التي تفرضها طريقة االدخال التي يختارها الناقل المشترك

ات على الشاشة بصورة غير دقيقة أو       ال يتالعب في المعلومات التي يوفرها له الناقلون بأي طريقة تؤدي الى عرض المعلوم               )ط
  .بشكل فيه تمييز

يوفر في نظامه للحجز اآللي أي معلومات تخص بطريقة مباشرة أي حجز وعلى أساس من المساواة للمشترك المعني ولجميع                  )ي
ـ                   ن النـاقلين   الناقلين المعنيين بالخط الذي يشمله الحجز، وال يقدم هذه المعلومات ألي أطراف أخرى بدون موافقة خطيـة م

  .المعنيين ومستخدمي النقل الجوي
ال يميز بين الناقلين المشتركين في توفير المعلومات الناتجة من نظام الحجز اآللي بصورة اجمالية وبـال أسـماء، باسـتثناء                      )ك

  .المعلومات المالية الخاصة بنظام الحجز اآللي نفسه

  كين  التزامات بائعي النظم ازاء المشتر—المادة السادسة 
  بالنسبة للترتيبات التجارية

  :يجب على بائع النظام أن يلتزم بما يلي
  .أال يميز بين المشتركين في خدمات نظام الحجز اآللي التي يقدمها  )أ
أال يقيد حرية وصول المشتركين الى نظم الحجز اآللي األخرى بأن يطلب منهم أن يقتصروا على استخدام نظامه للحجز اآللي       )ب

  .وسيلة أخرىأو بأي 

  .أال يفرض رسوما تختلف قيمتها الكلية أو الجزئية حسب هوية الناقلين الذين يقوم المشترك ببيع خدماتهم الجوية  )ج

  .دون غيره أال يشترط على المشتركين أن يستخدموا نظام الحجز اآللي لبيع خدمات ناقل جوي بعينه  )د
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ع خدمات أي ناقل جوي معين وبين قيام المشترك باختيار أو استعمال نظـام  أال يربط بيـن أي ترتيبات تجارية تنص على بي        )ھ
  .الحجز اآللي لبائع النظام

أال يشترط على المشتركين أن يستخدموا وحداته الطرفية وأال يمنعهم من استخدام معدات أو برامج كمبيـوتر تمكـنهم مـن                       )و
يشترط أن تكون هذه المعدات والبرامج متوافقة فنيا مـع نظامـه      من نظام الى آخر للحجز اآللي، ومع ذلك يمكنه أن            التحول

  .للحجز اآللي

  :أال يشترط على المشتركين أن يوقعوا عقودا  )ز

  .تزيد على خمس سنوات  )١

  .ال يمكن للمشترك أن يلغيها في أي وقت بعد مرور سنة بموجب اخطار وبدون المساس بحق استرداد التكاليف الفعلية  )٢

  .طا يتعذر بسببها انهاء العقدتتضمن شرو  )٣

   التزامات بائعي النظم بشأن عرض المعلومات—المادة السابعة 

  :يجب على بائع النظام أن يقوم بما يلي 
وال تمييزي وشـامل   يوفر عرضا رئيسيا أو أكثر لمواعيد الناقلين الجويين واألماكن المتاحة لديهم وأسعارهم تبين بشكل عادل   )أ

  :ة ما يلي وحيادي مع مراعا

  .عدم التأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بهوية الناقلين المشتركين أو بهوية المطار  )١

  .ترتيب المعلومات بشكل متساو بالنسبة لجميع الناقلين المشتركين وبالنسبة لكل زوج مدن  )٢

  . أي عرض آخر يوفرهيضمن أن كل عرض رئيسي متاح سيظل كامل التشغيل وسهل االستعمال بنفس سهولة استعمال  )ب

  .يوفر دائما عرضا رئيسيا، اال اذا تسلم طلبا محددا من أحد مستخدمي النقل الجوي باستخدام عرض آخر  )ج

مثـل مواعيـد   (أن يتبع في ترتيب الخدمات في العرض الرئيسي، وفي اختيار وتنظيم رحالت التوصيل أسـسا موضـوعية      )د
صرم بين بدء المغادرة من المطار األصلي ونهاية الوصول الى مطـار المقـصد،              المغادرة والوصول، والوقت االجمالي المن    

  ).ذلك والطريق الجوي، وعدد مرات التوقف، وعدد رحالت التوصيل، واألسعار، وما الى

  :يوفر للمشتركين أيا مما يلي   )ھ

بدون توقـف، ثـم مواعيـد       عرضا رئيسيا لرحالت الطيران مرتبة على أساس مواعيد سفر جميع الرحالت المباشرة               )١
الرحالت المباشرة األخرى التي ال تستدعي تغيير الطائرة، ثم جميع رحالت التوصيل حـسب طـول وقـت الرحلـة                

  .االجمالي

  .عرضا رئيسيا لرحالت الطيران بأي ترتيب مبين على أسس موضوعية  )٢

  ).٢و ) ١عروضا رئيسية مبنية على أساس   )٣
  .ي عرض رئیسي أال یحصل أي ناقل على میزة غیر عادلةیراعى عند ترتیب الخدمات ف  )و

  :یبین بوضوح ما یلي في أي عرض رئیسي للمعلومات عن المواعید   )ز
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ما هي الرحالت غير المنتظمة، وما اذا كان من المقرر تغيير طائرة أثناء الرحلة، وما اذا كان رمـز الهويـة الـذي                         )١
 آخر، واسم الناقل الفعلي لكل رحلة، وعدد مرات التوقـف المقـررة فـي    يستخدمه الناقل الجوي ينتمي الى ناقل جوي 

  .الرحلة، وأي تغييرات في القطاعات األرضية أو المطارات
أن المعلومات المعروضة والخاصة بالخدمات المباشرة ليست شاملة اذا كانت معلومات الناقلين المـشتركين الخاصـة                  )٢

نية أو اذا كان من المعروف أن هناك خطوطا مباشرة يـشغلها نـاقلون غيـر                بالخطوط المباشرة غير كاملة ألسباب ف     
  .العرض في مشتركين ولم تدرج

للنقط الموصلة على أساس غير تمييزي لـضمان مجـال          ) فردية أو متعددة  (يختار أكبر قدر ضروري من الخيارات المتاحة          )ح
  .يبنيها في العرض الرئيسيواسع لالختيار، وذلك عندما يختار وينظم خطوط التوصيل التي س

  .ال يعرض سهوا أو اهماال معلومات غير دقيقة أو مضللة  )ط
يدرج شروطا مناسبة في تعاقده مع كل مشترك تضمن احترام المشترك ألحكام المادة العاشرة اذا كان من الصعب على الدولة                )ي

  .أن تتحقق من هذا االحترام
قلين كحد أقصى ـ بعرض رحالته على حدة برمز هويته اذا كان الناقل عـضوا فـي    يسمح لكل ناقل معني ـ لغاية ثالثة نا   )ك

مشروع مشترك أو في ترتيبات تعاقدية تنص على أن يأخـذ ناقالن أو أكثر مسؤولية مستقلة عن عـرض وبيـع رحلـة أو               
  .مجموعة رحالت

   االلتزامات األخرى  لبائعي النظم—المادة الثامنة 
  : يلتزم بما يلييجب على بائع النظام أن

يوفر، كتابة وفي الوقت المناسب، وبناء على طلب مكتوب من أي طرف معني، معلومات عن الخدمات التي يقـدمها نظـام                       )أ
الحجز اآللي، وعن رسوم االنتفاع، وعن اجراءات الدخال وتخزين المعلومات في نظام الحجز اآللي، وعـن الطـرق التـي              

  .المعلومات المعروضة على المشتركينيستخدمها لتطوير وتعديل وتحديث 
  .وبعضهم يمتنع عن الممارسات التي تكبح أو تعوق المنافسة بين بائعي النظم وبعضهم أو بين الناقلين الجويين  )ب

  التزامات الناقلين الجويين— المادة التاسعة 
  :يجب على الناقل الجوي أن يلتزم بما يلي 

  .ي يقدمها الى بائع النظام الدخالها في نظام الحجز اآللييكون مسؤوال عن دقة المعلومات الت  )أ
  :عندما يقدم المعلومات عن خطوط النقل الجوي الى بائعي النظم   )ب

  .يضمن أنه ال يعرض الخطوط عرضا خاطئا  )١
كـان رمـز   يبين بوضوح ما هي الرحالت غير المنتظمة، وما اذا كان من المقرر تغيير الطائرة أثناء الرحلة، وما اذا        )٢

الهوية الذي يستخدمه الناقل الجوي ينتمي الى ناقل جوي آخر، واسم الناقل الفعلي لكل رحلة، وعدد مـرات التوقـف                    
  .المقررة في الرحلة، وأي تغييرات في القطاعات األرضية أو المطارات

مه المشتركون في دولة يحتل الناقل      ال يرفض اال ألسباب فنية أو تجارية مشروعة االشتراك في أي نظام للحجز اآللي يستخد                )ج
فيما عدا ما ينشأ نتيجـة  (فيها مركزا مهيمنا في السوق، وذلك اذا كان له صلة مالية أو أي صلة أخرى بنظام حجز آلي آخر                   

  ).التفاق اشتراك مع بائع النظام
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تخدم المشتركون نظامه للحجز اآللـي      ال يرفض اال بموجب القانون أن يوفر المعلومات عن المواعيد واألسعار لبائع نظام يس               )د
في الدولة موطن الناقل، وذلك اذا كان يوفر بالفعل هذه المعلومات لبائع نظام آخر يستخدم المشتركون نظامه للحجز اآللي في               

  .تلك الدولة
ترتيبات تجاريـة   ال يشترط على المشتركين أن يستخدموا نظام حجز آلي بعينه لمبيعات خطوطهم الجوية، وال يربط بين أي                    )ھ

معقودة مع المشتركين بشأن بيع خدمات الخطوط الجوية وبين اختيار أو استعمال المشترك ألي نظام حجز آلي بعينه فـي أي        
  : من الحالتين التاليتين 

  .عندما تكون للناقل مصلحة مالية أو عندما يكون مرتبطا بنظام الحجز اآللي هذا  )١
  .هذا ير عادل نظام الحجز اآلليعندما يحبذ هذا األمر بشكل غ  )٢

   التزامات المشتركين—المادة العاشرة 
  :يجب على المشترك أن يلتزم بما يلي 

يستخدم أو يوفر عرضا رئيسيا لكل عملية يفي بشروط المادة السابعة ما لم يكن أحد المنتفعين بالنقل الجوي قد بين أنه يفضل                        )أ
  .آخر عرضا

ي يوفرها نظام الحجز اآللي بطريقة تسفر عن اعطاء المنتفع بالنقل الجوي معلومات غير دقيقـة أو        ال يتالعب بالمعلومات الت     )ب
  .مضللة

  .يكون مسؤوال عن دقة أي معلومات يدخلها في نظام الحجز اآللي  )ج
 اآللي يتـضمن  يخطر المنتفع بالنقل الجوي بما اذا كانت الرحلة غير منتظمة أو مشروطة بشروط خاصة اذا كان نظام الحجز    )د

  .رحالت غير منتظمة
يخطر مستخدمي النقل الجوي بما اذا كان من المقرر تغيير الطائرة أثناء الرحلة، وما اذا كان رمز الهوية الذي يستخدمه أحد                       )ه

ـ            ارات الناقلين الجويين ينتمي الى ناقل جوي آخر، واسم الناقل الفعلي لكل رحلة، وأي تغييرات في القطاعات األرضية والمط
  .رحلة في كل

  .ال يقوم بأي حجز صوري بواسطة نظام حجز آلي  )و

   حماية خصوصية المعلومات الشخصية—المادة الحادية عشرة 
يجب على الدول أن تتخذ التدابير المناسبة التي تضمن حماية خصوصية البيانات الشخصية لجميع األطراف المـشتركة فـي                  )أ

  .عمليات نظم الحجز اآللي
لون الجويون وبائعو النظم والمشتركون واألطراف األخرى المشتركة في النقل الجوي مسؤولون عن حماية خـصوصية                الناق  )ب

المعلومات الشخصية المدرجة في نظم الحجز اآللي التي يستعملونها، وال يجوز لهم االدالء بأي من تلـك المعلومـات بـدون     
  .موافقة الراكب

  لتنقيح واالستثناء التطبيق وا—المادة الثانية عشرة 
ويمكن للمجلس أن ينقحها عندما يرى أن الظروف تقتضي ذلك، علـى أن   . ١/١١/١٩٩٦يبدأ سريان هذه المدونة اعتبارا من         )أ

  .تجب كل مدونة منقحة المدونة السابقة برمتها
ويجب على الدولة التي تقرر     . مةيجب على الدولة التي تلتزم باتباع هـذه المدونة أن تعلن عن ذلك بتوجيه اخطار الى المنظ                 )ب

  . المنظمة عدم االستمرار في هذا االلتزام أن تعلن عن ذلك بتوجيه اخطار الى



 
  نظم الحجز اآللي—الجزء الخامس  5-9

  

يمكن ألي دولة صنفتها األمم المتحدة في عداد الدول النامية وأخطرت المنظمة بأنها تتبع المدونـة أن تعـزف عـن اتبـاع                       )ج
  : بالشرطين التاليين٣١/١٢/٢٠٠٠من المادة الرابعة لغاية ) ج الفقرة

  .أن تخطر المنظمة بذلك  )١
  .اأن يكون هذا االجراء متخذا وفقا ألي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف تكون الدولة طرفا فيه  )٢

نـة وفقـا   يجب على الدولة التي أخطرت ايكاو بالتزامها باتباع المدونة وسمحت أو طالبت باجراءات ال تتمشى مع هذه المدو              )د
  .من المادة الرابعة أن تخطر المنظمة بهذه االجراءات) ز للفقرة

  .أعاله) الى د) سيقوم المجلس بصفة دورية باعالم الدول باالخطارات الواردة وفقا للفقرات ب  )ھ
الـى جانـب   ) ھ  الـى ) أ من المادة الخامسة والفقـرات ) الى ك) تعفي نظم الحجز اآللي متعددة المنافذ من اتباع الفقرات ح         )و

  .من المادة السابعة) ك الفقرة

  مدونة قواعد السلوك  مالحظات حول تطبيق  )د(

   الغـرض—المادة األولى 
وتقوم االلتزامات المنصوص عليهـا فـي   . توفر المدونة ارشادا للتطبيق العالمي في شكل مبادئ عامة بشأن تشغيل نظم الحجز اآللي وتنظيمها          

وللناقلين الجويين ولبائعي األنظمة والمشتركين على المنافسة العادلة والوضوح وعدم التمييز الى جانب مراعاة الممارسات المدونة بالنسبة للدول 
وتم ادراج نهج عامة من أجل الحاجة الماسة الى اتـساق التنظيمـات الوطنيـة               . المتداولة حاليا في األسواق، والمصالح المعينة للبلدان النامية       

وتم ادراج هذه البدائل عندما تستخدم السلطات التنظيمية سـبال مختلفـة لتحقيـق نفـس        . متنوعة لنظام الحجز اآللي عند االقتضاء     واالقليمية ال 
ويجوز للدولة التي تختار اتباع المدونة توسيع نطاق تنظيم نظام الحجز اآللي بشكل يتجاوز أحكام المدونة، بشرط أال يتعارض هذا                    . األغراض

  .مدونة وغرضهاالتوسيع مع ال

   المصطلحات—المادة الثانية 

  )]الفقرة أ[CRSنظام الحجز اآللي

تـوفير شاشـات عـرض    : يحدد هذا المصطلح عنصرين أساسيين لتعريف نظام حجز آلي ألغراض هذه المدونة، أال وهما القدرة على، أوال              
ان تقديم المعلومات عن عدة . القيام بعمليات الحجز لخدمات النقل الجوي: نيا للمواعيد واألماكن المتاحة واألسعار الخاصة بالناقلين الجويين، وثا       

ناقلين جويين هو ما يميز نظام حجز آلي يخضع للمدونة عن نظام يقوم بتشغيله ناقل جوي واحد مستخدما اسمه وبذلك فهو مرتبط بخدمات ذلك              
 القيام بعمليات الحجز لخدمات النقل الجوي فانه يميز نظام الحجـز اآللـي كمـا    أما العنصر األساسي الثاني، القدرة على    . الناقل الجوي بالذات  

ال يوفر اال معلومات عن مواعيد وأسعار الناقلين الجويين مثال كنسخة الكترونية من أدلة شـركات  ) نظام كمبيوتر(تعرفه المدونة عن نظام آلي     
وتقدم نظم الحجز اآللي الحديثـة  ). ية في العالم والدليل الرسمي للخطوط الجوية للخطوط الجو  ABC. سي. بي. مثل دليل اي  (الطيران المتعددة   

مجموعة كبيرة متنوعة من الوسائل األخرى المتصلة بتسويق وبيع النقل الجوي مثل الوصول الى األنظمة الخاصة بكل ناقل جـوي واصـدار                 
  .التذاكر وهي وسائل ال يتطلبها أو يحددها أو يستثنيها هذا التعريف

أي تلك التي توفر للمشتركين وسائل اتصال مباشرة بشاشات عرض نظم الحجـز    (ويشمل المصطلح ما يسمى بنظم الحجز اآللي متعددة المنافذ          
مـن بعـض    ) رغم أن مثل هذه النظم معفاة في المادة الثانية عشرة و          ) اآللي الخاصة بكل ناقل جوي عن طريق مركز وصل أو ربط مشترك           
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وحاليا ال يوجد اال عدد قليل جدا من هذه النظم التي تختلف عن النظم ذات شاشـات                . األنظمة التي ال تقدر فنيا على الوفاء بها       التزامات بائعي   
وقد تم ادراج هذه الـنظم لكـي   . العرض الرئيسية لناقلين متعددين والتي تعمل على النطاق العالمي، في أنها تعمل على نطاق وطني أو اقليمي         

  .حجز اآللي من النوعين، على قدر ما هو مستطاع، نفس االلتزامات ولكي تتبع نفس قواعد السلوكيكون لنظم ال
ورغـم أن هــذا   . وقد تتطلب بعض الدول قدرا من ملكية ناقل جوي لنظام الحجز اآللي كشرط قانوني يخول لسلطات النقل الجوي تنظيمـه                 

دونها وكما هو مبين أدناه، فان نظم الحجز اآللي التي تدخل في نطاق التعريـف فـي        المصطلح ال يتطلب مثل هذه الملكية فانه أيضا ال يحول           
ومع ذلك فان على الدول التي تشترط ملكية الناقلين الجويين لنظم الحجز اآللي كأساس لتنظيم هـذه الـنظم أن                    . المدونة مملوكة لناقلين جويين   

وعلى أي حال فان على الدول أن       . ن تدخل ضمن تعريف المدونة لنظم الحجز اآللي       تدرك أن هيئات مختلفة غير مملوكة لناقلين جويين يمكن أ         
  .تمييزي تضمن تنظيم جميع نظم الحجز اآللي التي تنطبق عليها هذه المدونة تنظيما عادال وال

  )]الفقرة ب[بائع النظام 
أما اليوم فان نظم الحجز اآللي الكبرى يملكها فـي  .  مباشرةكانت نظم الحجز اآللي في أول عهدها مملوكة عادة لناقلين جويين يشغلها كل منهم            

وبغض النظر عمن يملك نظام الحجز اآللي أو يتحكم فيه في نهاية األمـر،            . الغالب مجموعات من الناقلين ويتم تشغيلها كأعمال تجارية مستقلة        
أو (ق نظام الحجز اآللي المعني، أي أنه يتوقع أن تكـون الجهـة    فان هذه الفقرة تعرف بائع النظام على أنه الهيئة أو الجهة التي تشغل أو تسو              

أي جهة ذات صلة تخضع لسلطة الجهـاز        ) حسب االقتضاء (التي يتعاقد معها المشترك في نظام الحجز اآللي، ويمكن أيضا أن تشمل             ) الجهات
  .التنظيمي مثل الناقل المالك كليا أو جزئيا لنظام الحجز اآللي

  )]لفقرة جا[الناقل المشترك 
رغم أن الناقلين المشتركين عادة يدخلون في اتفاق مع أحد بائعي النظم ويدفعون رسوما مقابل الخدمات المختلفة التي يوفرها لهم فان المصطلح                 

  .يمكن أن يشمل ايضا بائع النظام نفسه في تلك الحاالت التي يكون فيها البائع ناقال جويا أو عدة ناقلين جويين
فبعض بائعي النظم يفـضلون عـرض معلومـات تتعلــق      . قلين الذين تشمل نظم الحجز اآللي خطوطهم الجوية ناقلين مشتركين         ليس كل النا  

وكثيرا ما يخطرون المشتركين بضرورة االتصال بالناقل       ") ناقلين غير مشتركين    "  سيدعون في هذه المالحظات باسم    (بناقليـن جويين آخرين    
  .الحجز مباشرة الجراء

  )]الفقرة د [ركالمشت
ويعني هذا التحديد أن . اال اذا استخدموا نظام الحجز اآللي لبيع خدمات النقل الجوي للجمهور" مشتركين " ال يعتبر مستخدمو نظام الحجز اآللي       

  .معظم المشتركين في نظم الحجز اآللي هم وكالء السفر

  نطاق التطبيق —المادة الثالثة 

  )]لفقرة أا [التطبيق االعتيادي للمدونة

وعندما تقرر  . صممت المدونة بصورة عامة لتطبق على توزيع منتجات خدمات الركاب في الرحالت الجوية الدولية بواسطة نظم الحجز اآللي                 
  ). تلك التي ال تتمتع بقدرة على اجراء حجوزات(الدول ذلك، فهي تنطبق أيضا على نظم معلومات الكمبيوتر 

ى منتجات خدمات الركاب في الرحالت الجوية الداخلية، فان للدول أن تستعمل المدونة لتنظيم ناحية النقل الجوي           ورغم أن المدونة ال تنطبق عل     
فانه ) مثل زيادة النفقات والصعوبات الفنية في توفير شاشات عرض منفصلة للخدمات المحلية والدولية    (ومن أجل االتساق وألسباب أخرى      . هذه

  .باع نفس قواعد السلوك الخاصة بنظم الحجز اآللي لكل من الخدمات المحلية والدوليةمن األرجح أن تحبذ الدول ات
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. ويدخل في نطاق المدونة، ولكنه ال يقتصر عليه، توزيع منتجات خدمات النقل الجوي الدولية بواسطة نظم الحجز اآللـي علـى المـشتركين                      
مستخدمي النقل الجوي بواسطة شبكات االتصاالت والكمبيـوترات الشخـصيـة   وبالنسبة للتوزيع بواسطة وسائل أخرى، مثل التوزيع المباشر ل     

". المشتركين" أو " بائعي النظم " فانهـا قـد تدخـل في نطاق المدونة وهذا يتوقف على ما اذا كانـت الجهات المعنية ينطبـق عليها تعريفات     
تي تستخدم لتوزيع منتجات خدمات النقل الجوي بـصورة مباشـرة أو غيـر              والمبدأ العام الذي يحكم نطاق المدونة هو أن نظم الحجز اآللي ال           

  .مباشرة على مستخدمي النقل الجوي والتي يتم بواسطتها عمل الحجز في مثل هذه الخدمات تخضع لنفس القواعد وااللتزامات

فان المدونة ال تنطبق على النظم التـي تقتـصـر   وباستثناء المجاالت التي حددت فيها الدول انطباق المدونة على خدمات معلومات الكمبيوتر،        
، وشبكات السفر المتعددة المتوفرة "الدليل الرسمي للخطوط الجوية   " على تقديم المعلومات مثل قاعدة البيانات االلكترونية التي يتم تسويقها باسم            

  ).عندما ال تتمتع بقدرة على اجراء الحجوزات(على االنترنت 
  : لحجز اآللي والمشترك في المادة الثانية، فان المدونة ال تنطبق على اآلتيوتبعا لتعاريف نظام ا

مثال تلك التي تتعلق بالرحالت السياحية الشاملة، واالقامة وايجار السيارات    (األجزاء التي ال تختص بالنقل الجوي في أي نظام            —
  ).وما الى ذلك

على أسـاس أن أي شـخص يتـصل    (أو في مكاتب البيع التابعة له هو األنظمة التي يستخدمها ناقل جوي بشكل منفرد داخلي    —
  ).بالذات مباشرة بناقل معين يتوقع أن تقدم له منتجات ذلك الناقل

  .األنظمة التي ال تستخدم لبيع النقل الجوي للجمهور مثل أقسام خدمات السفر في المؤسسات المختلفة  —

  )] الفقرة ب [الرحالت غير المنتظمة
الحجز اآللي في بداية األمر لتسويق وبيع منتجات خدمات النقل الجوي المنتظمة، وقد عكست اللوائح والمدونات الوطنية والدوليـة   صممت نظم   
وقد . أما منتجات خدمات النقل الجوي غير المنتظمة فان تشغيلها وتسويقها وبيعها للجمهور كان وما يزال يتم بصورة مختلفة تماما        . ذلك الوضع 

في األجـزاء التي ال تختص بالنقل الجوي من نظم الحجز اآللي كأحد مكــونات الـرحالت الـسياحية                  ) الخدمات غير المنتظمة  (ها  تم ادراج 
وألنها كذلك فانه ال يتم بيعها على أساس أنها خدمات نقل جـوي             ] ). المحزومة" [المنتجات المجمعة " والتي يشار اليها أحيانا بعبارة      (الشاملـة  
  .ا وبذلك فانها ال تخضع لقواعد المدونةفي حد ذاته

ومع ذلك، ففي السنوات األخيرة، في بعض الدول واألقاليم، أخذت الفروق بين الرحالت الدولية المنتظمة وغير المنتظمـة تـضمحل بـصورة          
أي في شاشـات    (م الحجز اآللي    ملحوظة مما يؤدي الى امكان ادراج الرحالت غير المنتظمة في األجزاء المتعلقة بخدمات النقل الجوي في نظ                

أن تفي بـنفس الـشروط التـي    ) ١وتنطبق المدونة على الرحالت غير المنتظمة على أساس المبدأ العام في الفقرة الفرعية  ). العرض الرئيسية 
تغييرات كبيرة في الطريقة وهذا سيتطلب، كاجراء عملي، . تنطبق على منتجات الخدمات الجوية المنتظمة بما في ذلك التزامات الناقلين الجويين     

ومع ذلك فاذا كان مشغلو الرحالت غير المنتظمة مستعدين لعمـل التغييـرات     . التي كان يتم بها تقليديا تشغيل وتسويق الرحالت غير المنتظمة         
مات بـنفس طريقـة مـشغلي       الالزمة والتعهد بااللتزامات الضرورية فانه ينبغي السماح لهم باستخدام نظم الحجز اآللي لتسويق منتجاتهم للخد              

  .الرحالت المنتظمة
وهناك ثالث خطوات ضرورية للتأكد من أن المشتركين ومستخدمي النقل الجوي يمكنهم تمييز الرحالت غير المنتظمة في شاشـات العـرض                     

فـي المـادة    ( المطلوبـة    والخطـوة األولـى   . الرئيسية وأن الركاب المحتملين يتم اخطارهم بالرحالت غير المنتظمة والشروط المتعلقة بهـا            
هي أن الناقلين الجويين عليهم في المعلومات التي يقدمونها لبائعى النظم أن يميزوا كرحلة غير منتظمة أي خدمـة ال ينطبـق              )) ٢ )ب التاسعة

  :عليها التعريف التالي لخدمة جوية دولية منتظمة كما أقرها مجلس ايكاو 
  :التالية الرحالت تتميز بكل الخصائصالخط الجوي الدولي المنتظم هو سلسلة من "

  .أن يعبر المجال الجوي ألراضي أكثر من دولة  )أ
أن يتم أداؤه بواسطة طائرة لنقل الركاب أو البريد أو البضائع لقاء مقابل وبحيث تكون كل رحلة متاحة لالستخدام مـن قبـل                  )ب

  .أفراد الجمهور



  سياسة ومواد ارشادية بشأن 
دوليالتنظيم االقتصادي للنقل الجوي ال   5-12 

 

  طتين أو النقط، امايتم تشغيله لخدمة الحركة الجوية بين نفس النق  )ج
  بمقتضى جدول زمني منشور، أو  )١
  ".برحالت منتظمة ومتكررة بحيث تشكل سلسلة تتبع نظاما يسهل التعرف عليه  )٢

كمـا  ) أما الخطوة الثانية لتعزيز شفافية الرحالت غير المنتظمة فهي أنه على البائعين أن يبينوا بوضوح هذه الرحالت في عروضهم الرئيسية                    
والخطوة الثالثة هي أن يقوم المشتركون باخطار الركاب المحتملين بما اذا كانت الرحلة غيـر منتظمـة وبـأي                   )). ١) مادة السابعة ز  تتطلب ال 

  )).د المادة العاشرة(شروط خاصة بها 

   التزامات الدول—المادة الرابعة 
) أو دول أخرى(وقع أن أي دولة تقوم باالشتراك مع دولة أخرى    رغم أنه في معظم الحاالت تضطلع الدول بهذه االلتزامات منفردة فانه من المت            
  .في اتباع المدونة تضمن أن االجراءات المتخذة بشكل جماعي تفي بالتزاماتها

  )]الفقرة أ [االتباع
نظم الحجـز اآللـي فـي       على كل دولة تتبع المدونة أن تتأكد من امتثال بائعي النظم لها والناقلين الجويين والمشتركين في أنشطتهم الخاصة ب                  

من المادة الثالثة وجوب انطباق المدونة على ) أ وباالضافة الى ذلك، يتعين أيضا على الدول التي قررت وفقا للفقرة        . أراضيها، أينما أمكن عمليا   
تتبع وسائلها الخاصة لتحقيق وللدول أن . خدمات معلومات الكمبيوتر أيضا أن تحدد كيفية ضمان االمتثال للنظم التي تقتصر على المعلومات فقط  

وربما كان لبعض الجهات المنظمـة  . وفي الظروف االعتيادية تكون القواعد المعنية جزءا من اللوائح التي تنظم بها الدول النقل الجوي       . االتباع
وفـي بعـض   ". أينما أمكن عمليـا  " امكانات تنفيذ محدودة، خصوصا فيما يتعلق بالمشتركين، وهذا يدخل في االعتبار باستخدام العبارة المقيدة  

  ).مثال تلك التي تغطي التنافس والتجارة وحماية المعلومات وما الى ذلك(الدول قد تغطي تشريعات أكثر عمومية بعض أوجه المدونة 

  )]الفقرة ب[ملكية نظم الحجز اآللي 
، ولما كانت نظم الحجـز اآللـي   )ال لناقل واحد بمفرده   (طرتهم  لما كان العديد من نظم الحجز اآللي اآلن مملوكا لعدة ناقلين جويين أو تحت سي              

الكبرى يتم تشغيلها في األغلب كجهات تجارية منفصلة، وتحت تأثير لوائح التنظيم الحكومية، فان منافع النقل الجوي التي كانت تعود في األصل 
ونظرا ألهمية نظم الحجز اآللي في تسويق منتجـات الخـدمات   . يدللناقل الذي يملك أو يسيطر على نظم الحجز اآللي قد تم تقليصها الى حد بع 

الجوية ونظرا الى أنه من المرغوب فيـه تعزيز تشغيل هذه األنظمة بطريقة عادلة متنافسة ال تمييزية فانه من المستحب أن يجـرى توسـيع                        
وبناء عليه . الناقلين الجويين والجهات األخرى في الدول الناميةملكية نظم الحجز اآللي أو السيطرة عليها بقدر االمكان بما في ذلك زيادة اهتمام    

فان هذه الفقرة تدعو الدول الى ازالة المعوقات التنظيمية، ان وجدت، لالستثمار في نظم الحجز اآللي الكائنة في أراضيها مـن قبـل النـاقلين                     
 والقصد من هذا الشرط هو تشجيع المعاملـة بالمثـل فـي ازالـة               .الجويين أو األطراف األخرى الكائنة في أراضي دولة أخرى تتبع المدونة          

ومع ذلك فـان  . المعوقات التنظيمية لالستثمار في نظم الحجز اآللي بين الدول التي تتبع المدونة وعدم تطلبها بالنسبة للدول التي ال تتبع المدونة   
  .المدونة اذا رغبت في ذلكالمدونة ال تمنع الدول من ازالة مثل هذه المعوقات أمام دول ال تتبع 

  )]الفقرة ج [الوصول الى السوق
األول هو . على كل دولة تتبع المدونة أن تسمح لبائعي النظم الذين يتبعون المـدونة أن يقدموا خدماتهم لنظم الحجز اآللي في أراضيها بشرطين     

والشرط الثـاني   . لتجنب التمييز بين الدول   ) ١٩٤٤شيكاغو  (الدولي   من اتفاقية الطيران المدني      ٤٤شرط المعاملة الالتمييزية وفقا لهدف المادة       
هو أن يكون توفير مثل هذه الخدمات متساوقا مع أي التزامات على الدولة نتيجة التفاقيات أو ترتيبات ثنائية، أو متعددة األطراف تكون الدولـة     

ية، التي تتعلق على وجه التعيين بوصول نظم الحجز اآللي الى السوق، أو ويشمل ذلك على سبيل المثال الشروط، في االتفاقات الثنائ     . طرفا فيها 
والتي قد يقرنها ناقل جوي أجنبـي  (بجمل أكثر عمومية مثل تلك التي تتعلق باتاحة الفرص بشكل عادل ومتكافئ للتنافس في سوق النقل الجوي       
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متعددة األطراف على سبيل المثال االلتزامات التي تضطلع بهـا الـدول   وتشمل االتفاقات ال). بتوفير خدمات نظام حجز آلي يقدم عرضا رئيسيا 
األطراف في االتفاق العام لتجارة الخدمات وبذلك تساعد على تجنب أي تعارض بين التزامات الدول التي تتبع المدونة وتكون في نفس الوقـت             

طراف اللوائح المنظمة لنظم الحجز اآللي أو المدونات التي تطبق علـى            وتشمل الترتيبات المتعددة األ   . أطرافا في االتفاق العام لتجارة الخدمات     
  .المدني أساس اقليمي مثلما في حالة االتحاد األوروبي واللجنة األوروبية للطيران

  )]الفقرة د [عدم التمييز

وعلى سبيل المثـال فـان أي شـروط    . ييزعلى كل دولة تتبع المدونة أن تتعامل مع كل بائعي النظم، سواء كانوا مواطنين أو أجانب، بدون تم     
قطرية تنطبق على بائعي النظم فيما يتعلق بالوصول الى واستعمال وسائل االتصاالت وباختيار واستخدام األدوات الفنية والبـرامج وتركيـب                    

  .خراآلالت أو أي أوجه تشغيل أو مبيعات نظم الحجز اآللي ال ينبغي أن يؤدي الى تفضيل بائع نظام على بائع آ

  )]ھالفقرة [بنظم الحجز اآللي  حرية تدفق المعلومات الخاصة

حتى يمكن تلبية طلبات الحجز وغيرها من المنتفعين بالنقل الجوي يحتاج الناقلون الجويون الى حرية انطالق المعلومـات ذات الـصلة داخـل           
خاصة بخصوصية المعلومات الشخصية والتـي تغطيهـا    ومع ذلك ففي المقابل يجب أن تكون هناك ضوابط          . األراضي الوطنية وعبر حدودها   

  .المادة الحادية عشرة

  )]الفقرة و [العمليات االستشارية بين الحكومات

القصد من هذا الشرط هو التأكد من أن كل دولة تتبع المدونة ستستخدم الى أقصى حد ممكن عمليا آلية فض النزاع المقبولة دوليا وهي استخدام                 
النـاقلين  (حكومات لحل أي نزاع خاص بنظم الحجز اآللي ينشأ مع دولة أخرى تتبع المدونة بدال من السماح ألطراف خاصة االستشارات بين ال 

وللدولة التي تتبع المدونة أيضا أن تستخدم مثل هذه االستشارات في النزاعـات             . أو مطالبتها بأن تتخذ اجراءات أحادية     ) الجويين وبائعي النظم  
  .ال تتبع المدونةالتي تنشأ مع دول 

  )]الفقرة ز [تدابير تتعارض مع المدونة
تحدد هذه الفقرة حالتين من المقبول فيهما لدولة تتبع المدونة أن تسمح للناقلين الجويين أو بائعي األنظمة الداخلين في نطاق سلطتها أو أن تتطلب   

  .منهم أن يتخذوا تدابير تتعارض معها
وهذا ضروري ألن الناقلين . رد على عدم المعاملة بالمثل فيما يتعلق بنظم الحجز اآللي في دولة ال تتبع المدونة             وأول الحالتين هو الحاجة الى ال     

المـادة  (الجويين في الدول التي ال تتبع المدونة يتوقع أن يستفيدوا من بعض شروط المدونة، مثل تلك التي تضمن االشتراك في نظام حجز آلي       
أو )) الـى ح ) المادة السابعة، الفقرات مـن ب )لك التي تتطلب عروضا رئيسية للمعلومات الخاصة بالناقلين المشتركين  أو ت )) أ الخامسة، الفقرة 

واذا لم تكن هذه المنافع متبادلة في دولة ال تتبـع           )). و ك ) المادة الخامسة، الفقرتان ي   (تلك الخاصة بالمعلومات التي ينتجها نظام الحجز اآللي         
فانه من حق الدول التي تتبع المدونـة أن تمـسك           ) ذا رفض بائع نظام في تلك الدولة مشاركة ناقل جوي من دولة تتبع المدونة             مثال ا (المدونة  

  ).ج وقد ينشأ عدم المعاملة بالمثل أيضا عندما تستخدم دولة نامية االستثناء المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة. هـذه المنافع
أو مع دولة   ) من هذه المادة  ) كما تصف الفقرة و   ( فشلت العمليات االستشارية بين الحكومات مع دولة أخرى تتبع المدونة            والحالة الثانية هي اذا   

  .ال تتبع المدونة في حل أي نزاع خاص بنظم الحجز اآللي
. ابير سليمة ومناسبة للموقف المعني بحد ذاته      وفي كلتا الحالتين فانه يجب أال يسمح للناقلين الجويين أو بائعي النظم أو يتطلب منهم اال اتخاذ تد                 

وباالضافة الى ذلك فانه بالسماح للناقلين الجويين أو بائعي النظم أو التطلب منهم أن يتخذوا تدابير تتعارض مع هذه المدونة، يجـب أن تأخـذ                        
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 أخرى على األطراف المعنية األخرى وخـصوصا  الدول في االعتبار أثر ذلك على نوعية المعلومات المتاحة لمستخدمي النقل الجوي وأي آثار        
  .أولئك الذين يتبعون المدونة

  ازاء الناقلين الجويين  التزامات بائعي النظم—المادة الخامسة 

  )]الفقرة أ [االشتراك متاح لكل الناقلين

ز آلي وتبعا لذلك فان بائع النظام ال يمكنه        المبدأ الذي تقوم عليه هذه الفقرة هو أن يكون ألي ناقل جوي الفرصة في االشتراك في أي نظام حج                  
يضمن أن يقدم بائع النظام للناقلين الجويين المعلومات التي تساعدهم على أن )) أ المادة الثامنة، الفقرة(وهناك شرط منفصل . أن يرفض اشتراكه

  .يقرروا ما اذا كانوا يرغبون أو ال يرغبون في االشتراك في نظامه

ظمة بحاجة الى استرداد التكاليف الكبيرة التي يتطلبها انشاء وتشغيل نظم الحجز اآللي، فان اشتراك الناقلين الجـويين لـيس       ولما كان بائعو األن   
  .مضمونا اال اذا كانوا مستعدين لدفع الرسوم المطلوبة والقبول بشروط بائع النظام االعتيادية

واذا خلق مثل . قات نظم الحجز اآللي ليلبوا رغبات الناقلين الجويين في االشتراك         وقد يضطر تنفيذ هذه الفقرة بعض بائعي النظم أن يوسعوا طا          
  .هذا التوسيع مشاكل فان األمر يجب أن يحال الى السلطات التنظيمية ذات االختصاص

  )]الفقرة ب[االستخدام القصري لنظام الحجز اآللي 

ظام حجز آلي ال ينتقص منه بائع نظام يشترط االشتراك في نظامه للحجز      قصد هذه الفقرة هو ضمان أن حق ناقل جوي في االشتراك في أي ن             
وال يقصد من هذه الفقرة أن يمنع الناقلون الجويون . اآللي على وجه القصر أو في نسبة معينة من أنشطة الناقل مثل عمليات الحجز أو المبيعات       

  . البعض بخصوص اشتراكهم في نظام الحجز اآللي ذلكالذين يملكون نظاما للحجز اآللي من الدخول في اتفاقات مع بعضهم

  )]الفقرة ج[الشروط الخارجة 

القصد من هذه الفقرة هو ضمان أن حق ناقل جوي في االشتراك في نظام حجز آلي ال ينتقص منه بائع نظام يفرض شروطا على مثـل هـذا                     
للناقل بواسطة نظام الحجز اآللي مثل اشتراط شراء أو بيع أي سلع أو             االشتراك ال عالقة معقولة ومباشرة لها بعملية توزيع منتجات نقل جوي            

وال يقصد من هـذه الفقـرة أن        . أو برامج الطيران المتواتر   ) الربط بين الخطوط  (خدمات أخرى، أو المشاركة القسرية في رموز الرحالت أو          
  .الدفع قود مثل شروطتمنع، البائع من اضافة شروط أخرى ذات طبيعة عامة توجد بشكل طبيعي في الع

  )]الفقرة د[عدم التمييز بين الناقلين المشتركين 

تلزم هذه الفقرة بائع النظام أن يتعامل مع كل الناقلين الذين اختاروا االشتراك في نظامه للحجز اآللي على نحو ال تمييزي وخصوصا فيما يتعلق    
تقديم التحـسينات لكـل     " الوقت المناسب   " ويعني مصطلح   . للخدمات الحالية بتوفير وسائل التحسين لهم في صورة خدمات جديدة أو تحسينات           

مثال في الحاالت التي قد ال يحـصل    (وتدرك العبارة المقيدة أنه قد تكون ثمة قيود فنية تحول دون ذلك             . الناقلين الجويين في نفس الوقت تقريبا     
ويعنـي  ). ة ما في نفس الوقت أو أن يكون لديهم طاقات مختلفة لمعالجة البيانات           يحصل فيها الناقلون على امكانية استخدام برنامج جديد أو قدر         

  .الشرط الالتمييزي أيضا أن ناقال يمتلك حصة في نظام ما يجب أال يحصل على أي معاملة تفضيلية فيما يتعلق بنظام الحجز اآللي
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  )] ھالفقرة  [الرسوم
وهذا مبدأ . أوال، يجب أن تكون الرسوم غير تمييزية    . ئع النظام للناقلين الجويين المشتركين    ترسي هذه الفقرة ثالث معايير ألي رسوم يحددها با        

تنص الفقـرة  (عام ينطبق على جميع جوانب الرسوم التي يفرضها البائع، ولكنه ال يعني أن تختلف باختالف مستويات الخدمة أو أنواع التشغيل    
  ). خدمة م كل مستوىبالتحديـد على عدم التمييز في رسو) ٣الفرعية 

. وثانيا، يجب ترتيب الرسوم بحيث يمكن لكل الناقلين الذين يرغبون في ذلك أن يشتركوا على مستوى والى مدى يجدونه مناسـبا الحتياجـاتهم          
تركين تبعا لمستوى   ويمكن للرسوم لمستويات مختلفة من االشتراك أو لتحسينات معينة أن تتفاوت وبذلك تتفاوت أيضا النفقات على الناقلين المش                 

مثال رسم معين مقابـل  (ومع ذلك فان ترتيبا للرسوم يعتمد على دفع مبلغ في البداية باالضافة الى الرسوم المرتبطة بمستوى النشاط               . اشتراكهم
الناقلين فهي غيـر  " ر صغا" أما عبارة . قد يمنع صغار الناقلين من االشتراك اذا كانت الدفعة األولى أكبر مما يطيقون        ) كل حجز أو كل صفقة    

ونية هذا النص تهدف الى منح معاملة عادلة للناقلين الصغار بدال من التشجيع علـى  . معرفة عن عمد ألنها يحتمل أن تتنوع من سوق الى آخر       
  و. التمييز لصالحهم أو على الدعم المزدوج بين فئات الناقلين المشاركين

تصل بتكلفة الخدمة المقدمة والمستخدمة كما يجب أن تكون متماثلة في حالـة تماثـل مـستوى                 ثالثا يجب أن تبنى الرسوم على أسس معقولة ت        
ويوفر المعيار الثالث للدول مبدأ لتحديد معقولية هيكل ومستوى الرسوم التي يفرضها البائعون على الناقلين الجويين نظـرا للـشواغل                    . الخدمة

واذا أصبحت الرسوم متناسبة مع التكاليف فان       .  قلون الجويون للمشاركة في أنظمة الحجز اآللي      الواسعة النطاق بشأن التكاليف التي يتكبدها النا      
ذلك يوفر قدرا من الحماية للناقلين الجويين في البلدان النامية التي ينتابها القلق بشكل خاص بشأن احتمال استبعاد ناقليهـا الجـويين بواسـطة                        

وعلى الدول أن تحدد أفضل السبل لتنفيذ هذا المعيار، رهنا بالحالة التنافسية، والقـدرة              .  ا باهظة شركات نظام الحجز اآللي التي تفرض رسوم      
  .التحليلية وظروفها الخاصة

  )]الفقرة و[المعلومات الخاصة بتحصيل الرسوم 
ان مطالبة البـائعين  .  الحجز اآلليالغرض من هذه الفقرة هو ضمان أن يكون بوسع الناقلين الجويين أن يتحققوا من دقة فواتيرهم لخدمات نظم              

. أن يقدموا تلك المعلومات الكترونيا تمكن الناقلين الجويين الذين يرغبون في ذلك أن يستخدموا برامج كمبيوتر لمراجعة وتحليل فواتيرهم آليـا                    
 نظام الحجـز اآللـي، ومـستوى    وينبغي أن تشمل المعلومات الخاصة بتحصيل الرسوم، ولكن ال تقتصر بالضرورة على، نوع الحجز بواسطة  

، ورمز المدينة، ومدينة الوصـول أو  )ان وجدت(الفعالية، واسم الراكب أو الركاب، وعدد الركاب والدولة، ورموز االتحاد الدولي للنقل الجوي      
 السجل ومؤشر الحجز أو     ، وتاريخ الرحلة، ورقم الرحلة، ووضع الحجز، ودرجة الخدمة، ورقم موقع          )تاريخ الصفقة (المرحلة، وتاريخ الحجز    

ان تحسين مقدرة الناقلين الجويين على التحقق بسرعة من مصدر كل حجز يتم محاسبة الناقل عليه سوف يساعد علـى تحديـد أنـواع      . االلغاء
  .الحجز التي قد ال يرغب الناقل الجوي في حدوثها مثل الحجز المكرر

  )]الفقرة ز [الغاء العقد
. رط الغاء مرتبط بمدة زمنية محددة يخفف بعض األوجه غير المرغوب فيها للعقود ذات اآلجال الطويلة جـدا                وجدت بعض الدول أن ادراج ش     

الى أن مدونتي االتحاد األوروبي واللجنة األوروبية للطيـران المدني لنظم الحجز اآللي تنـصان علـى عقـود    ) أ فمثال تشير الفقرة الفـرعية 
 فـي حـسبانها     ٢ واذ تأخذ الفقرة الفرعيـة    . في أي وقت بعد سنة واحدة على أن يعطي مهلة ستة شهور           تسمح للناقل الجـوي أن يلغي العقد       

  .االختالفات في ممـارسات انهاء العقد في القوانين األخرى، فانها تترك للقانون الوطني تحديد التفاصيل المتعلقة بالمهلة

  )]الفقرة ح[ادخال المعلومات الخاصة بالناقلين المشتركين 
شجعت زيادة المنافسة والتوسع في استخدام نظم الحجز اآللي الناقلين الجويين على تغيير المواعيد واألسعار أكثر مما كان يحدث في الماضـي                 

ن، وأي ويحتاج المشتركون الى االحاطة علما بمثل هذه التغييرات بأسرع ما يمك  . اما بمبادرة منهم أنفسهم أو استجابة لتغييرات الناقلين اآلخرين        
ولالحتراز ضد امكانية قيام أحد بائعي النظم الذي هو أيـضا ناقـل         . تأخير في ذلك يمكن أن يسفر عن عواقب تجارية وخيمة للناقلين المعنيين           
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ت التـي  جوي بمحاولة تأخير تنفيذ تغييرات ناقلين مشتركين قد يكون في تنافس معهم، فان هذه الفقرة تتطلب من بائع النظام أن يدخل المعلوما                  
في الحدود التـي تفرضـها طريقـة    (ويصدق هذا . يقدمها له الناقلون المشتركون بقدر منسق من العناية وبال تمييز وبدقة وفي الوقت المناسب    

  .سواء وصلت المعلومات من الناقل المشترك مباشرة أو عن طريق وسيط) االدخال التي يستخدمها الناقل

 الفقرة أيضا علي أي مقدرة ادخال معلومات خاصة يوفرها بائع النظام ويقصد بها ضمان أنها اذا قـدمت                   في هذه " الالتمييز  " وينطبق عنصر   
  .لناقل مشترك واحد فيجب أن تقدم الى كل الناقلين المشتركين

   )]الفقرة ط[التالعب في المعلومات 

مثال العادة تجميعهـا فـي   ( الى معالجة هذه المعلومات ألسباب فنية بعد أن يقوم بائع نظام بادخال المعلومات التي يتلقاها من الناقلين قد يحتاج            
والقصد من هذه الفقرة هو ضمان أن أي معالجة لهذه المعلومات ال تؤدي الى عرض هذه المعلومات بطريقة غيـر دقيقـة أو                   ). تنسيق مختلف 

  .تمييز بشكل فيه

  )]الفقرة ي[المعلومات الخاصة بالحجز الفردي 

 الحجز اآللي تعالج الماليين من صفقات البيع الخاصة بكثير من المشتركين المختلفين والناقلين المشتركين فانها قـادرة علـى     بما أن بعض نظم   
مثال بيانات خاصـة بكيفيـة      (الحصول على كم هائل من البيانات المتصلة بالمبيعات يمكن أن يكون ذا أهمية كبرى للناقلين ألغراض التسويق                  

ولالحتراز ضد امكانيـة محاولـة   ). بة للركاب أو المشتركين أو بيانات حول حجم الحركة الجوية والعائدات بالنسبة للناقلين   وطرق الحجز بالنس  
تحددان ) و ك ) الناقلين أن يحصلوا على فوائد تجارية غير عادلة بالحصول على البيانات الخاصة بالمبيعات في نظام حجز آلي فان الفقرتين ي                   

بحمايـة خـصوصية    ) ب يرد التزام، أكثر عمومية ولكنه مرتبط، في المادة الحادية عـشرة          . (أن تكون هذه البيانات متاحة    الى أي مدى يمكن     
تتطلب من بائع نظام أن يوفرها على أساس مـن      ) وفي الحاالت التي تتعلق المعلومات مباشرة بحجز فردي، فان الفقرة ي          ). البيانات الشخصية 

وكيل السفر الذي عمل الحجز والذي قد يحتاج الى الوصول اليـه          (عنيين بالخدمة التي يشملها الحجز وللمشترك المعني        المساواة لكل الناقلين الم   
  . ولكن ال يقدمها الى أي أطراف أخرى بدون موافقة خطية من الناقل الجوي ومستخدم الناقل الجوي) مثال الجراء تصحيح أو تجهيز تذكرة

ورغم أن بعض الدول قد اعتمدت على تدابير وقائيـة تتطلــب            .  من الصعب على معظم الدول التحقق من ذلك        ومن الناحية العملية قد يكون    
. تغييرات في طريقة ترتيب نظام الحجز اآللي ومراجعة الحقة، فان البعض اآلخر آثر أن يتعامل مع كل حالة من حاالت عدم االتباع على حدة              

ثمة مشكلة فان اجراء مراجعة يمكن أن يبدد الشكوك بشأن اتباع التعليمات الخاصة بتقييد الحصول على                وفي الحاالت التي تعتقد فيها الدول أن        
  .بيانات الحجز ولكن االفراط في استخدام عملية المراجعة قد ينجم عنه زيادة التكلفة بدون منافع متناسبة

  )]الفقرة ك[البيانات االجمالية 

تتطلب هذه الفقرة مـن بـائع       ) مثال لتوفير قاعدة بيانات تسويقية    (ومات بصورة اجمالية أو باغفال األسماء       في الحاالت التي يتم فيها جمع المعل      
والـنص علـى أن   . فاذا وفرها لناقل مشترك فعليه أن يوفرها لكل الناقلين   : النظام أال يميـز بين الناقلين المشتركين في توفير هذه المعلومات           

 باغفال األسماء اقرار بالتزام بائعي األنظمة على وجه العموم أال يقدموا لناقلين جويين آخرين أي معلومات سرية                  تكون هذه البيانات اجمالية أو    
واستثناء البيانات المالية الخاصة بعمليات نظام الحجز اآللي نفسه يأخذ في االعتبار أن النواتج المالية لبائع نظام                 . أو خاصة بناقل جوي مشارك    

  .ملوكة للناقل الجوي أو الناقلين الجويين الذين يملكونهايمكن اعتبارها م
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  التزامات بائعي النظم —المادة السادسة 
  ازاء المشتركين بالنسبة للترتيبات التجارية

ي يرغـب  المبدأ العام الذي تقوم عليه هذه المادة هو أن المشترك ينبغي أن تتاح له فرصة الوصول بدون قيد الى أكبر عدد من نظم الحجز اآلل                
في الوصول اليها ونتيجة لذلك يجب أال يسمح لبائع النظام أن يحرف صورة قوي السوق التي تؤثر على اختيار أو استعمال مشترك ما لنظـام                       

  .بذاته حجز آلي

  )]الفقرة أ [التمييز بين المشتركين
خدمات نظام الحجـز    "وفي هذا السياق فان     . ام الحجز اآللي  تتطلب هذه الفقرة من بائع النظام أال يميز بين المشتركين فيما يقدم من خدمات نظ              

  .تتاح أن تشمل كل التحسينات أي أي خدمة محسنة أو اضافية يمكن" اآللي

  )]الفقرة ب[القصر 
د أن يتطلب ويمكن أن يشمل مثل هذا التقيي. القصد من هذه الفقرة هو منع بائع النظام من تقييد وصول المشتركين الى نظم الحجز اآللي األخرى     

أو ) مثال كم معين على األقل من المبيعات كل سنة(بائع النظام من مشترك ما أن يستخدم نظامه للحجز اآللي قصرا أو لحجم معين من المبيعات     
 معينة من   وكمثل آخر، اصرار بائع نظام على ربط عدد معين أو نسبة          ).  بالمائة من عمليات الحجز    ٥٧مثال  (لنسبة معينة من أنشطة المبيعات      

  .شاشات عرض نظام الحجز اآللي التي يستخدمها المشترك بنظام الحجز اآللي المملوك للبائع

  )ھو ) ، د)الفقرات ج [بهوية الناقل الترتيبات المرتبطة

نظامه للحجـز اآللـي     تتشابه هذه الفقرات الثالث في أنها جميعا تهدف الى منع بائع نظام من محاولة التأثير على اختيار أو استعمال مشترك ل                    
وفي هذا الصدد فمن المهم أن نذكر أن كثيرا من بائعي . بادخال اعتبارات ترتبط بهوية الناقلين الجويين التي يبيع المشترك خدماتهم للنقل الجوي 

  . األنظمة هم أنفسهم ناقلون جويون أو ذوو عالقة ببائعين جويين

سعار أقل مما يعرض على المشتركين اآلخرين لخـدمات نظامـه للحجـز اآللـي ألولئـك      الى منع بائع النظام من عرض أ) وتهدف الفقرة ج  
تهدف الى منع بائع النظام من االصرار على أن يستخدم مشترك ما نظامه للحجز اآللي  ) والفقرة د . المشتركين المستعدين لترويج ناقلين بأعينهم    

 تهدف الى منع بائع النظام من عمل أي ترتيب مع أي ناقل يقدم ترتيبـات تجاريـة            )والفقرة  . حين يبيع خدمات النقل الجوي ألي ناقل بعينه       
  .للمشتركين الذين يختارون أو يستعملون نظام البائع للحجز اآللي) مثل دفع عموالت أعلى(خاصة 

  )]الفقرة و [اختيار معدات العرض وبرامج الكمبيوتر
وتشتمل أبسط معدات العرض على لوحة مفاتيح وشاشة بينمـا تعتمـد            .  الحجز اآللي  تستخدم معدات العرض كوسيلة ربط بين المشترك ونظام       

  .المعدات المتقدمة على أجهزة كمبيوتر شخصية يمكن أن يستخدم فيها المشترك البرامج الخاصة به
عرض التي يوفرها بائع النظام ممـا  وقد أعرب عن القلق بشأن الحاالت التي يصر فيها بائعو األنظمة على أال يستخدم المشتركون اال معدات ال         

ولكي تواجه هذه الفقرة تلك الشواغل فانها تمنع بائع النظام من االصـرار علـى أال   . يعطي بائع النظام سوقا مقيدة مقتصرة على تلك المنتجات   
  .يستخدم المشتركون اال معدات عرضه فقط

كن المشترك من أن يكون مرتبطا بأكثر من نظام للحجز اآللي وبذلك تتيح له              وهناك أيضا معدات اتصال متوفرة يمكنها، ببرامج مناسبة، أن تم         
ولذلك فان الفقرة تحظر على بائع النظـام أيـضا أن   . الوصول الى معلومات اضافية مما يجعل المشترك أقل اعتمادا على نظام حجز آلي بعينه   

  .يمنع استخدام مثل هذه المعدات
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" التوافـق "ومع ذلك وبما أن . ون المعدات والبرامج التي يستخدمها المشترك متوافقة مع نظامه للحجز اآللييحتفظ بائع النظام بحق تطلب أن تك    
  .يمكن أن يكون عرضة لتأويالت مختلفة، فربما تحتاج الدول الى التأكد من أن بائعي النظم ال يسيئون استخدام هذا الشرط

  )]الفقرة ز[شكل العقد 

 يسترد التكاليف العالية التي يتكبدها في سبيل تطوير وتشغيل جهاز الحجز اآللي، أن يضمن ارتباط المـشتركين                  من مصلحة بائع النظام، لكي    
وقد كانت هناك بعض الحاالت في بعض الدول أضاف فيها بائعو األنظمة شروطا يـزعم  . ألطول وقت ممكن باستخدام نظام الحجز اآللي ذلك    

وتشمل مثل هذه الشروط آجاال طويلة جدا للعقود، وما يسمى    . هم مع المشتركين لكي يحققوا هذا الهدف      أنها غير معقولة وغير عادلة الى عقود      
وشـروطا جزائيـة   ) مثل اعادة بدء مدة العقد عندما تضاف معدات أو برامج جديدة       (التي تضعف شروط انهاء العقد      " التجديد التلقائي "بشروط  

  . لك شروط غير واقعية لألضرار المقررةعالية في حالة االنسحاب من العقد بما في ذ

ورغم أن احتمال وجود مثل هذه المشاكل ضئيل حيث توجد منافسة بين بائعي النظم وفي الحاالت التي يمتلك المشتركون معدات العرض ومـا       
 محددة لمواجهة هذه المـشاكل  شابه ذلك من معدات آلية، فان بعض القائمين على تنظيم هذه األمور قد وجدوا أنه من الضروري اضافة أحكام              

وقد اختيرت القيود المحددة في البندين األولين لتشمل اللـوائح  ). في العقد(اما بتحديد حد أقصى لمدة سريان العقد أو باشتراط وجود فقرة الغاء   
ع النظام قد يدخل في أكثر من عقد مـع  الى أن بائ" عقود"ويشير استخدام صيغة الجمع في    . الوطنية والمدونات المتعددة األطراف القائمة حاليا     

والقصد مـن المـدة األطـول    . (مثال يمكن أن يكون هناك عقد اشتراك يتضمن فقرة الغاء وعقد معدات ال يزيد عن خمس سنوات      . ما مشترك
  ).بالنسبة لعقد المعدات هو أن تسمح باسترداد التكاليف الفعلية

  عرض المعلوماتبشأن   التزامات بائعي النظم—المادة السابعة 
وعندما ال تتسع الشاشة األولى لتقديم كل المعلومات، كما يحدث كثيرا بالنـسبة       . بعد أخرى " شاشة  " تقدم المعلومات عادة على معدات عرض،       

  .المعلومات المعتاد على عدة شاشات"  عرض "ويشتمل . لمعلومات المواعيد، يتم توفير شاشة أو شاشات اضافية

  )]الفقرة أ [سيتوفر العرض الرئي

تم انتقاء عناصر العرض الرئيسي بقصد ضمان أن يكون للناقلين الجويين فرصة عادلة لتسويق منتجاتهم وللمشتركين وسيلة ناجعة فعالة لخدمة              
ى تضمين كل ويشير الشرط الشامل ال. عمالئهم ولمستخدمي النقل الجوي أكبر فرصة اختيار واسعة محايدة ممكنة من بين خيارات النقل الجوي          

، وال يشير الى مدى تغطية نظام حجز آلي من حيـث      )المواعيد أو األسعار مثال   (المعلومات ذات الصلة في عرض المعلومات الرئيسي المعني         
  .عدد الناقلين الجويين الذين يشتمل العرض على المعلومات الخاصة بهم

 أال يتأثر العرض، بشكل مباشر أو غيـر مباشـر،           –وأول معيـار محدد    . واحدةويتيح االختبار الثنائي للحياد معيارين محددين وقاعدة عامة         
والمشاركة في نظـام الحجـز اآللـي        .  يعني أنه يجب أن يعامل كل الناقلين الجويين على قدم المساواة وبال تمييز             –بهوية الناقلين المشتركين    

لين الجويين غير المشتركين ألن االشتراك في نظام حجز آلي متاح لكل النـاقلين       وال يشمل شرط المعاملة الالتمييزية الناق     . مفتوحة لكل الناقلين  
واذا لم يكن ناقل ما مستعدا لدفع الرسوم المطلوبة ليصبح ناقال مشتركا فال يجب أن يضطر بائع النظام أن يضمن المعلومات الخاصـة بـذلك                         

ومع ذلك فمن المسلم به أن لبعض بائعي النظم أن يختاروا تضمين ). عرضأو بأي شكل محايد في ذلك ال   (الناقل في أي عرض معلومات محايد       
وفيما عدا االشتراط على بائع النظام أن يشير الى ذلك بوضوح عندما تغفل العروض الرئيسة بعض أنواع المعلومات عن                   . مثل هذه المعلومات  

فان المدونة ال تشتمل على شروط محددة خاصة بعـرض معلومـات   ) ابعةمن المادة الس  ) ٢ ، الفقرة الفرعية  )ز الفقرة(الناقلين غير المشتركين    
فالمدونة مثال ال تقول أي شيء عما اذا كان من الضروري عرض معلومات كل مثل أولئك الناقلين في السـوق اذا تم             . الناقلين غير المشتركين  

  .ذلك من تنظيم هذه المسألةومع ذلك فان هذا ال يمنع الدول التي تود فعل . عرض معلومات أي واحد منهم
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وهذا يشمل عدم التمييز على أساس المطار المستخدم عندما تطلب مدينة . أما المعيـار المحدد الثاني فهو أال يكون العرض متأثرا بهوية المطار         
مفيـدا فـي تقريـر أي     لمناطق العواصم الحـضرية  IATAوقد يكون وصف االتحاد الدولي للنقل الجوي . سواء كنقطة المغادرة أو الوصول  
ومع ذلك فان بعض التعريفات األخرى ممكن، المهم هو أنه مهما كانت مجموعـة المطـارات التـي يـتم          . المطارات عادة يقرن بمدينة معينة    

لحياد في ويمكن أن تتزايد أهمية شرط ا   . اختيارها بالنسبة لمدينة معينة، يجب أن تستخدم هذه المجموعة بشكل متسق في كل العروض الرئيسية              
فضال عن ذلك اذا سمح للعرض الرئيسي للخدمة بين مدينتي الرحلة أن يتأثر بهوية مطار            . هوية المطارات نتيجة لزيادة التنافس بين المطارات      

  .محدد فقد يكون ذلك في صالح ناقلين مشتركين معينين

العرض الرئيسي بحيث تمنع، على سبيل المثال، استخدام معـايير  وقد صيغت القاعدة العامة التي تشترط التطبيق المتسق لترتيب المعلومات في  
وينطبق شرط االتساق هذا داخل كل عرض رئيـسي  . مختلفة في أسواق مختلفة قد تكون في صالح خدمات بعض الناقلين على حساب اآلخرين       

 ونظرا لتنوع األفضليات التي يختارها مستخدمو وليس من الضروري أن تستخدم العروض الرئيسية المختلفة نفس المعيار الالتمييزي. على حدة
  .النقل الجوي فانه يجب توقع اختالف المعايير

  )]الفقرة ب[فعالية العروض الرئيسية 

القصد من اشتراط أن يكون استخدام العروض الرئيسية بنفس درجة سهولة استخدام العروض األخرى المتاحة هو تشجيع استخدام هذه العروض 
  .كما سيتم شرحه أدناه) يتعلق بالفقرة جوبخاصة فيما 

  )]الفقرة ج[استخدام العروض الرئيسية 

تهدف هذه الفقرة الى ضمان أن يوفر البائعون دائما عرضا رئيسيا ما لم يطلب مستخدم نقل جوي طلبا يقتضي استخدام عـرض محـدد مثـل             
وفي هذا الصدد فان كل العروض األصلية ينبغي أن تكـون  . ي بعينه عرض مواعيد الرحالت أو األماكن المتاحة أو األسعار الخاصة بناقل جو          

التي تشترط أال يكون استخدام مشترك لعـرض آخـر اال   ) ويجب قراءة هذه الفقرة مع المادة العاشرة، الفقرة أ     . وفق معايير العروض الرئيسية   
  .من قبل مستخدم نقل جوي) طار بعينهمثل ناقل جوي بعينه أو ناقلين جويين بعينهم أو م(لتلبية تفضيل غير موضوعي 

  )]الفقرة د[المعايير الموضوعية 
بينما يمكن عادة لناشري الجداول الزمنية المطبوعة أن يقدموا خيارات خدمة متنوعة بين أي نقطتين على صفحة واحدة فان معدات عرض نظم          

وحـين تـشتد ضـغوط الوقـت     . خدمة في شاشة العرض األولىالحجز اآللي المستخدمة حاليا ال تسمح اال بعرض عدد محدود من خيارات ال         
ونتيجة لذلك فـان الترتيـب الـذي    . والموارد المحدودة يميل المشتركون الى حجز واحد من أول الخيارات التي تلبي طلبات الراكب المعروفة              

  .ه عواقب تجارية كبيرة للناقلين المعنيينيعرض به بائع نظام خيارات الخدمة يمكن أن يؤثر على احتماالت الحجز لكل منها مما ينتج عن

تحاول أن تعرض خيارات الخدمة بترتيب يعتقدون أنه ") اللوغاريتمات " يشار اليها أحيانا كـ (ونتيجة لذلك فقد طور بائعو النظم عدة منهجيات   
ض اآلخر مركب يأخذ عـدة عوامـل فـي    وبعض هذه المنهجيات بسيط نسبيا بينما البع    . يعكس بصورة مناسبة رغبات مستخدمي النقل الجوي      

حسب معايير معينة ويتم عرض خيارات الخدمة       " نقط جزاء "فمثال بعض المنهجيات تقوم على أساس نظام تعطى فيه خيارات الخدمة            . االعتبار
 تقلع في الوقت المحدد، أو وفي مثل هذا النظام تحصل خيارات الخدمة على نقط جزاء اذا كانت، مثال، ال. التي تحصل على أقل نقط جزاء أوال     

  . اذا كانت تتطلب وقت سفر أطول من الالزم، أو اذا كانت تتطلب رحالت مكملة أو توقفا في الطريق أو استخدام أكثر من ناقل

موعة بعينها مـن  واحترازا ضد امكانية استخدام بائع نظام ما لمنهجية تؤدي وبطريقة منتظمة الى اعطاء أسبقية أكثر أو أقل لناقل بعينه أو لمج         
الناقلين، فان هذه الفقرة تشترط أن يكون ترتيب المعلومات الخاصة بالخدمات في عرض رئيسي للمواعيد على أساس معايير موضوعية وتعطي     

  .وينطبق هذا الشرط أيضا على اختيار وتنسيق الرحالت المكملة. بعض األمثلة على مثل هذه المعايير
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  ])ھ الفقرة[عروض خيارات الطيران 
الـرحالت المفـردة أو   (قام بائعو النظم، نتيجة للخبرة وللوائح التنظيمية على المستوى الوطني والدولي، بتطوير وسائل لترتيب خيارات السفر         

نتا االتحاد  هو الترتيب الذي يحدده مدو    ) ١والترتيب الوارد في الفقرة الفرعية      . لتلبية الطلبات المختلفة لمستخدمي النقل الجوي     ) مجموعات منها 
األوروبي واللجنة األوروبية للطيران المدني والمبني على افتراض أن مستخدمي النقل الجوي عادة يفضلون الرحالت التـي ال تتوقـف علـى         

جويـون  الرحالت المباشرة ويفضلون كليهما على الرحالت المكملة التي تستدعي تغيير الطائرة وعلى أن أنماط الخدمة التي يقدمها النـاقلون ال               
وهذا العرض الذي حدده االتحاد األوروبي واللجنة األوروبية للطيران المدني متوافر في نظم الحجـز   . تعكس، في معظم األحيان، هذا التفضيل     

بنـاء  و. ومع ذلك فان لمستخدمي النقل الجوي رغبات أخرى كما أن أنماط خدمات الناقلين الجويين تتفاوت كثيرا     . اآللي في معظم مناطق العالم    
تقر بأن أنماط الترتيب األخرى لخيارات الطيران التي تتمشى مع معايير هذه المادة يمكن أن تلبي مثـل هـذه            ) ٢على ذلك فان الفقرة الفرعية      

ومع ذلك يجب االعتناء بصفة خاصـة بـأن تكــون الـرحالت      . الرغبات أو أنها في أسواق ذات خصائص مختلفة ومن ثم فانه مسموح بها            
تسمح ولكنهـا ال  ) ٣وأخيرا فان الفقرة الفرعية  . من المادة السابعة معروضة بطريقة عادلة وغير تمييزية       ) ٢) ھة بناء على الفقرة     المعـروض

تتطلب أن يوفر بائعو النظم عرضا رئيسيا مبنيا على معايير االتحاد األوروبي واللجنة األوروبية للطيران المدني وأي عرض رئيـسي آخـر                      
  .ير المادة السابعةيتمشى مع معاي

تقتصر عروض خيارات الطيران المذكورة في هذا الشرط على المشتركين اعترافا بأنه بسبب حجمها وتعقيدها فانها على األرجح لـن تكـون                     
لمتاحة ومع ذلك فان الشروط األخرى في هذه المادة الخاصة بالعروض تنطبق على العروض ا          . مفيدة اذا قدمت مباشرة لمستخدمي النقل الجوي      

من المادة السابعة مثال تنطبق في هذا الصدد بالنسبة لمتـى يـتم تـوفير    ) ج فالفقرة. لمستخدمي النقل الجوي وألطراف أخرى غير المشتركين    
  .العروض الرئيسي ومتى يتم توفير عروض أخرى لمستخدمي النقل الجوي وألطراف أخرى

  )]الفقرة و [الميزة غير العادلة
وفـي هـذا   . ن بائع النظام أن يراعي، عند ترتيب الخدمات في عرض رئيسي، أال يحصل أي ناقل على ميزة غير عادلة              تتطلب هذه الفقرة م   

والتي يـشار اليهـا أحيانـا    (األول، في حالة كل الرحالت التي تستخدم طائرة واحدة    . الصدد يحتاج بائعو النظم الى أن يحيطوا علما بموقفين        
عي أن ينتقل الراكب من طائرة الى أخرى والتي يتم ترتيب عرضها قبل الرحالت المكملة التي تستدعي مثـل    والتي ال تستد  ) كرحالت مباشرة 

هذا االنتقال، قد يحاول بعض الناقلين الجويين الحصول على أعلى ترتيب ممكن على الشاشة لخدماتهم باستخدام رقم رحلـة واحـد لـرحلتين              
مثل هذه الرحالت يجب اعتبارها رحـالت  "). الوهمية " وهي ما يشار اليه أحيانا بالرحالت (ريق منفصلتين تتطلبان تغيير الطائـرة فـي الط   

  . الجوي مكملة ويجب عرضها على هذا األساس ال لتجنب أي ميزة غير عادلة للناقل الجوي المعني فقط بل لتجنب أي تضليل لمستخدمي النقل
ين رحالت مكملة لنفس الناقل ورحالت مكملة تستخدم أكثر من ناقل، اما بعرض الـرحالت               والثاني حين يستخدم بائعو النظم منهجيات تميز ب       

المكملة لنفس الناقل قبل الرحالت المكملة التي تستخدم أكثر من ناقل أو بترتيب خيارات الخدمة على أساس صيغة تفضل الـرحالت المكملـة              
مثل الوقت الذي تـستغرقه  (قل، يجب أن يكون التفضيل مبنيا على أسس موضوعية لنفس الناقل على الرحالت المكملة التي تستخدم أكثر من نا    

  .ويجب تطبيقه بصورة متسقة) الرحلة

  )]الفقرة ز [محتويات العروض الرئيسية
) ١رعية والهدف من الفقرة الف. يجب أن يحتوي أي عرض رئيسي للمعلومات الخاصة بالمواعيد على العناصر المذكورة في الفقرتين الفرعيتين        

أن توفر لمستخدم النقل الجوي، مباشرة أو عن طريق أحد المشتركين، المعلومات التي تهمه بصورة عامة على األرجح مثل متى يتعين تغييـر                
رحلـة  فال. (الطائرة وما اذا كانت احدى الرحالت رحلة غير منتظمة أو الناقل الفعلي للرحلة في حالة الرحالت التي تشارك في استخدام الرموز 

المشتركة في الرموز هي رحلة تشترك في الرمز المسمي الثنين من الناقلين الجويين أو ألكثر من ناقل، بواسـطة تـسجيل نفـس الرحلـة أو       
فـي  ) ب(مشتـركا فـي اتفاق مع الناقل الجـوي        ) أ(فمثال اذا كان الناقل الجوي      . مجموعة من الرحالت على حدة تحت رمز كل ناقل جوي         

 بـين   A123فـان هـذه الرحلـة يمكن أن تعرض مرتين، مرة كرحلة          ) ص(الى المدينـة   ) س( الرموز في رحلة مـن المدينة       المشاركة في 
] ك الـسابعة  المـادة [وتتناول ). رغم أنه ال يوجـد اال رحلة واحدة يشغلها أحد الناقلين         ) س(و  ) ص( بين   B456ومرة كرحلـة   ) ص(و  ) س(

  ).وزعرض الرحالت المشتركة في الرم
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تتطلب أنه اذا حـذفت بعـض الخــدمات    ) ٢ ولكي يكون مستخدمو النقل الجوي على بينة من أن المعلومات ليست شاملة، فان الفقرة الفرعية   
وال ينطبق هذا الشرط على الخدمات المكملة ألنه من غير المتوقع من بائعي النظم أن . المباشرة من عرض رئيسي، يجب أن يبين ذلك بوضوح     

وهنـاك مجموعتــان مختلفتـان مـن     ). من هذه المادة) كما يفسر في المذكرات الخاصة بالفقـرة ح   ( كل الخيارات المجمعة الممكنة      يضمنوا
  ).٢ الظروف التي تصدق عليها الفقرة الفرعية

م اصالح الوضع يجـب أن ينبـه       والى أن يت  . أوال، يمكن أن تكون المعلومات الخاصة بالرحالت المباشرة للناقلين الجويين ناقصة ألسباب فنية            
ثانيا يجب أن ينبه مستخدم النقل الجوي أيضا حين تكون المعلومـات الخاصـة         . مستخدم النقل الجوي الى أن المعلومات المعروضة غير كاملة        

التـي  "وعبـارة  . النظـام ببعض أو كل الخدمات المباشرة التي يعرف بوجودها والتي يقدمها الناقلون غير المشتركين قد تم حذفها من قبل بائع    
اقرار بأن المدونة ال تتطلب من بائع النظام مثال أن يعرض الجدول الكامل لمواعيد السفر الخاص بكل الناقلين الجويين غيـر                   " يعرف بوجودها 

  .المشتركين وأيضا بأنه من الممكن أال يكون البائع على علم بوجود خدمات معينة
فيما يتعلق بالمعلومات الناقصة أن تتطلب تنبيها في كل شاشة، بل يكفـي أن يكـون التنبيـه فـي     " ضوح يبين بو" وليس المقصود من العبارة   

  .شاشة أول

  )]الفقرة ح[النقط الموصلة 
احترازا ضد امكانية قيام بائع نظام ما عمدا باختيار أو حذف نقط موصلة يخدمها ناقل بعينه فان هذه الفقرة تتطلب استخدام أكبر قدر ضروري                

ألن عـدد  " ضروري " وقد تـم استخدام التعبير . من النقط الموصلة التي يتم اختيارها على أساس ال تمييـزي لضمـان مجال واسع لالختيار      
أكبر "أما المصطلح . خيارات النقط الموصلة المطلوب قد يختلف من سوق الى أخرى حسب عوامل مثل المسافة وخصائص شبكة طرق الناقلين           

وفي الواقع فان في أسـواق المـسافات القـصيرة ذات الخدمـة        . فليس المقصود منه أن يشمل الخطوط البديلة غير العملية        " راتقدر من الخيا  
ومع ذلك فان هذا ال يمنع أي جهة منوطـة  . المستمرة التي ال تتوقف قد ال يكون من المعقول، من وجهة نظر الراكب، اختيار أي نقاط موصلة          

وقد تم اتباع هذا المبدأ فـي كنـدا   .  أدنى معين من النقاط الموصلة البديلة يتم استخدامه في كل الحاالت، اذا ارتأت ذلك        بالتنظيم من تحديد عدد   
  .والواليات المتحدة وفي مدونتي قواعد السلوك الخاصة بنظم الحجز اآللي لالتحاد األوروبي واللجنة األوروبية للطيران المدني

  )]قرة طالف [دقة المعلومات المعروضة
فانه يتوقع من بائع النظام أال يألو جهـدا  )) أ المادة التاسعة(رغم أن المسؤولية عن دقة المعلومات التي تقدم لبائع النظام تقع على الناقل الجوي           

رض هي أال يقـوم  والمعايير المستخدمة لهذا الغ . في التأكد من أن المعلومات المقدمة معروضة بشكل دقيق وغير مضلل لمستخدم النقل الجوي             
بائع النظام عمدا أو بسبب االهمال بعرض معلومات غير دقيقة أو مضللة، مثال بأال يضمن في عروضه معلومات معينة تلقاهـا مـن نـاقلين                         

  .مشتركين

  )]الفقرة ي[اتباع المشتركين 
المنظمة امكانات تنفيذ محدودة خاصة فيما يتعلـق     قد يكون لبعض الجهات     ) أ حسب الشرح الوارد في المذكرات الخاصة بالمادة الرابعة، الفقرة        

ففي الحاالت التي ال تعتقد الدول أنه من العملي ضمان اتباع المادة العاشـرة،              ). المادة العاشرة (بالمشتركين واتباعهم اللتزاماتهم حسب المدونة      
والهدف من ذلك هو تفـادي أي  . ع في عقدهم مع كل مشتركتدعو هذه الفقرة بائعي النظم أن يضمنوا الشروط المناسبة الخاصة بمثل هذا االتبا    

  .تمييز بين المشتركين التابعين لواليات قانونية مختلفة، وذلك بجعلهم خاضعين جميعا لنفس االلتزامات بصرف النظر عن أماكنهم

  )]الفقرة ك [عرض الرحالت المشتركة في الرموز
عة الواحدة من الرحالت أكثر من ثالث مرات كحد أقصى يستهدف الرحالت ذات الرمز              ان النص الذي يمنع عرض الرحلة الواحدة أو المجمو        

ألن عرضها أكثـر مـن   ). من المادة السابعة تعريف للرحالت ذات الرمز المشترك) ١) يـوجد في المالحظات التي تخص البند ط     . (المشترك
يث يؤدي االفراط في قائمة العرض الى ترحيل رحالت أخرى الى           ح" (حشو الشاشة   " ثالث مرات يمكن أن يفضي الى ممارسة مستهجنة هي          

الصفحة التالية من الشاشة، األمر الذي يقتضـي جهدا من المشترك أو من مستخدمي النقل الجوي لالطالع على الرحالت األخرى التي تخـدم                    



  سياسة ومواد ارشادية بشأن 
دوليالتنظيم االقتصادي للنقل الجوي ال   5-22 

 

لواحد يعني في بعض الظروف أن الناقل المـشترك  على أن الحد من عدد مرات عرض الرحالت المشتركة في الرمز ا). زوجا معينا من المدن   
في الرمز لن يجد رمز هويته معروضا على نظام الحجز اآللي، على عكس الناقلين اآلخرين المشتركين في نفس الرمز والذين تعرض الرحلة                      

 الجانب التمييزي الكامن فـي  وصحيح أن السماح لكل ناقل مشترك في رمز الرحلة بعرض رمز هويته هو قـد يقضي على         . برمز هويتهم هم  
  .الحد من عدد مرات العرض، ولكنه سيشجع على حشو الشاشة الى درجة غير مستصوبة
على أنه عندما يصبح حشو الشاشة مـشكلة خاصـة،     . ان عرض أسماء ثالثة ناقلين كحد أقصى سيفي باحتياجات جميع ترتيبات تقاسم الرموز            

عظم ترتيبات تقاسم الرموز تعقد بين اثنين من الناقلين، وألن مدونة قواعد االتحاد األوروبي ولجنة               ذلك ألن م  . يمكن تخفيض هذا الحد األقصى    
الطيران المدني األوروبية تقضي بالحد من عرض الرحلة ذات الرمز المشترك أو مجموعة الرحالت ذات الرمز المشترك بحيـث ال يتجـاوز             

 حالة اشتراك أكثر من ناقلين اثنين في الرحلة ذات الرمز المشترك، يمكـن اللجـوء الـى    ولكي يتسنى تطبيق هذا الحد في . مرتين كحد أقصى  
  .التي وضعها االتحاد الدولي للنقل الجوي" عملية اختيار خط السفر المناسب"

   االلتزامات األخرى لبائعي النظم—المادة الثامنة 
  )]الفقرة أ [الشفافية

ورغم أن . جل الشفافية، أن يوفر بعض المعلومات الخاصة بنظامه للحجز اآللي، لكل طرف معني بذلك            تتطلب هذه الفقرة من بائع النظام، من أ       
ذلك يشمل الوسائل المتبعة لتطوير عروض المعلومات، فان بائع النظام ليس ملزما بتوفير المعلومات المملوكة له مثل برنامج النظام الفعلي الذي 

  .يستخدمه

  )]الفقرة ب [ر بالتنافسأو تض الممارسات التي تعوق
وقـد تمـت   . تتطلب هذه الفقرة من بائعي النظم أن يمتنعوا عن الممارسات التي من شأنها أن تقلل التنافس بين بائعي النظم أو الناقلين الجويين                 

دولة الى أخرى وتـضم  صياغتها بأسلوب عام نظرا ألن مثل هذه الممارسات سوف تخضع لقوانين وسياسات المنافسة الوطنية التي تختلف من          
أمثلة الممارسات التي يمكن أن تعوق المنافسة ضمن أمور أخرى، والدخول في اتفاقات مع بائعي النظم اآلخرين فيما يتعلق بـأي مـن أوجـه             

  .أخرى خدمات نظم الحجز اآللي من شأنها أن تقسم األسواق على أساس جغرافي أو أي أسس

  الجويين التزامات الناقلين —المادة التاسعة 

  )]الفقرة أ [دقة المعلومات المقدمة الى بائعي النظم

تجعل هذه الفقرة الناقل الجوي مسؤوال عن دقة المعلومات التي يقدمها لبائع النظام لتضمينها في نظام حجز آلي، مباشرة أو بطريق غير مباشر                 
ت الخاصة بمواعيد وأسعار الناقل مثل ناقل آخر أو دار نـشر            وهكذا فان ذلك يشمل توفير المعلومات عن طريق وسيط يجمع وينشر المعلوما           (

وقد تمت صياغة الفقرة بحيث ال يكون الناقل مسؤوال عن دقة معلومات عن خدماته التي لم يقم بتوفيـرها لبائع النظام كما قد يكـون                 ). مستقلة
  .في حالة الناقلين غير المشتركين

  )]الفقرة ب[ الى بائعي النظم مضمون المعلومات المقدمة
يقدم الناقلون الجويون المشتركون قدرا كبيرا من المعلومات الكترونيا لبائع نظام أو أكثر وبما أن الناقل هو المصدر األصلي للمعلومـات فانـه         

  . أصلح من يضمن أنه ال يقدم صورة غير صادقة للخدمات
يجـب  )) و كما وصفت في المذكرات الخاصة بالمادة السابعة      " (الوهمية  " بالنسبة لعـدم تقديم صورة صادقة للخدمات فان ما يسمى بالرحالت           

  .أن تقدم بطريقة توضح أن هناك تغييرا للطائرة
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تتطلب من  ) ٢ فان الفقرة الفرعية في هذا البند     ) ھ و) د وللمشترك أن يتبع المادة العاشرة    ) ١ )ز وحتى يمكن لبائع النظام أن يتبع المادة السابعة       
أن يبين بوضوح في المعلومات التي يقدمها لبائعي النظام حول خدماته للنقل الجوي عدة أمور تتطلب المدونة أن تـوفر للركـاب        الناقل الجوي   

  .مثل ما اذا كانت الرحلة غير منتظمة أو أي ناقل جوي هو الناقل الفعلي في حاالت الرحالت ذات الرموز المشتركة

  )]قرة جالف [رفض االشتراك في نظم حجز آلي معينة
وفي بعض الحاالت يكون السبب في ذلك أن الناقل ال يرغب في توزيـع خدماتـه               . يختار الناقلون أحيانا أال يشتركوا في نظم حجز آلي معينة         

 ومع ذلك فقد كانت هنــاك حـاالت  ). مثال اذا اعتبرت التكاليف أكثر مما ينبغي(بواسطة نظام حجز آلي معين ألسباب تجارية لها ما يبررها           
. أن يشترك في نظام حجز آلي منافس ليجعل ذلك النظام أقل جاذبية للمـشتركين        ) أو مرتبط ببائع نظام   (رفض الناقل فيها وهو نفسه بائع نظام        

وفي األسواق التي يلعب فيها الناقل دورا رئيسيا فان عمال من هذا النوع يؤدي في الغالب الى التأثير سلبا على خيارات نظـم الحجـز اآللـي                 
  .لمتاحة للمشتركين وفي نهاية األمر على نوعية المعلومات المتاحة للركابا

ولذلك فان هذه الفقرة تهدف الى منع الناقل من رفض االشتراك في أي نظام للحجز اآللي ولكنها تنطبق فقط في الدولة التي يكون للناقل فيهـا                          
ولكن يستثنى من ذلك الحاالت التـي  . نظام حجز آلي مثل وكيل التسويقمركز مسيطر وحيث يكون على صلة مالية أو أي ارتباط آخر مع أي      
وفي هذا السياق يكون االشتراك الى نفس الحد والمستوى مـن الفعاليـة   . تكون فيها الصالت واالرتباطات نتيجة التفاق اشتراك مع بائع النظام       

لمثال توفير جميع المعلومات الخاصة بالمواعيد والحجـز والـسماح   مثل اشتراك ناقل مسيطر في نظامه هو للحجز اآللي بما يشمل على سبيل ا  
وتسمح هذه الفقرة باستثناء في الحاالت التي توجد فيها أسـباب           . بالحجز وتأكيده واصدار التذاكر على أساس من المساواة وفي الوقت المناسب          

  . أال توجد مثل هذه األسباب اال في حاالت نادرة جدا ومتفرقةفنية مشروعة لعدم االشتراك في نظام حجز آلي معين ولكن المتوقع تجارية أو

  )]الفقرة د[رفض توفير المعلومات لنظم حجز آلي معينة 
فمثال قد يختار ناقل غير مشترك أال يـوفر أي معلومـات   . يختار الناقلون أحيانا أال يوفروا المعلومات الخاصة بخدماتهم لنظم حجز آلية معينة          

ومع ذلك فكما في حالة رفض االشتراك في نظام .  المعني ألنه منافس لنظام حجز آلي يكون للناقل معه صلة مالية أو ارتباط      لنظام الحجز اآللي  
قد يؤدي ذلك الى التأثير سلبا على التنافس بين بائعي نظم الحجز اآللي فيما يتعلق بخيارات نظم الحجز اآللي ) انظر الفقرة السابقة(الحجز اآللي 

وفي حالة الناقلين المشتركين فان المعلومات المقدمة الى . للمشتركين وفي نهاية األمر بنوعية المعلومات المتاحة لمستخدمي النقل الجوي     المتاحة  
  .يحكمها عادة عقد االشتراك بين البائع والناقل الجوي) وتلك، بالعكس، التي يمكن حجبها(بائعي النظم 

الناقل من رفض توفير المعلومات الخاصة بالمواعيد أو األسعار لبائع نظام ولكنها ال تنطبق اال في الدولة                 ولذلك فان هذه الفقرة تهدف الى منع        
وقد تم تضمين . موطن الناقل واال اذا كان الناقل يوفر مثل هذه المعلومات لبائع نظام آخر يستخدم نظامه للحجز اآللي المشتركون في تلك الدولة  

وقد ترغب بعض الدول أن توسع نطاق هذه      . ألخذ التشريعات التي تسمح بمثل هذا الرفض في االعتبار        " القانون بذلك اال حيث يسمح    "االستثناء  
  .الفقرة بحيث تشمل المعلومات عن األماكن المتاحة الى جانب المواعيد واألسعار

 ومع ذلك فال شيء في المدونة يمنع الناقل من أن .عبئا غير مرغوب فيه على بعض الناقلين خصوصا صغارهم) وقد يضع االلتزام في الفقرة د    
التي لن تكون عالية، مع ذلك، ألن المعلومـات  (يفرض رسوما على بائعي النظام السترداد أي نفقات اضافية يتحملها بتقديم مثل هذه المعلومات   

كن لبائعي النظام أيضا الحصول علـى المعلومـات   وفضال عن ذلك في كثير من األحيان قد يم). تقتصر على تلك التي تقدم الى بائع نظام آخر   
  .الخاصة بالمواعيد مثال من مصادر عامة

  )]ھ المادة  [العالقات مع المشتركين
تهدف هذه الفقرة الى التأكد من أن الناقلين ال يحاولون التدخل في اختيار مشترك ما أو استعماله لنظام حجز آلي، ومنع الممارستين المذكورتين        

) المادة الـسادسة، الفقرتـان د     (وهي شديدة الشبه بالتزامين من قبل بائعي النظم حيال المشتركين           . لنيل من المنافسة بين بائعي النظم     هنا من ا  
بنظام معـين  ) مثال بواسطة العمل كوكيل وحيد(تنطبق على الناقلين الجويين الذين لديهم مصلحة مالية أو مرتبطين      ( ١ فالفقرة الفرعية . ))ھ و
جز اآللي والذين قد يحصلون على ميزة تنافسية غير عادلة بالنسبة الى نظم الحجز اآللي األخرى بواسطة اجبار المـشتركين أو اغـرائهم               للح

تنطبق على الناقلين الجويين الذين ) ٢ ولجعل هذا الشرط شرطا غير تمييزي، فان الفقرة الفرعية  . باستخدام ذلك النظام للحجز اآللي دون غيره      
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 لديهم مصلحة مالية وال هم مرتبطون بنظام حجز آلي معين، غير ان أعمالهم قد تكون في صالح ذلك النظام اآللي بصورة عادلـة دون                      ليست
ال تقصد منع ناقلين جويين من استخدام نظام حجز آلي معـين نتيجـة أسـباب              ) ٢ ومع ذلك فان الفقرة الفرعية    . أنظمة الحجز اآللي األخرى   

مثال يمكن للناقل التجاري الذي يشترك فقط في نظام واحد للحجز اآللي أن يشترط على المـشتركين، أو يـشجعهم علـى،        ف. تجارية مشروعة 
استخدام نظام الحجز اآللي المذكور ويكون للناقلين الجويين أن يفضلوا استخدام نظام حجز آلي معين ألن أسعاره وخدماته وعمله أفـضل دون           

  .بصورة غير عادلةتفضيل هذا النظام على غيره 

   التزامات المشتركين—المادة العاشرة 

  )]و ب) الفقرتان أ[استخدام العرض الرئيسي والتالعب بالمعلومات 
من بائع النظام أن يوفر للمشتركين عرضا رئيسيا أو عروضا عامة محايدة وغير متحيزة بقدر االمكان             ) ج و) تتطلب المادة السابعة، الفقرتان أ    

ومع ذلك فان هذا ال يكفي لضمان اسـتخدام المـشتركين   . ما مثل هذا العرض أو العروض ما لم يكن هناك طلب محدد لنوع آخر          وأن يوفر دائ  
فقد ال يكون من مصلحة مشترك ما أن يقدم معلومات محايـدة لمـستخدمي النقـل       . لمثل هذا العرض لتقديم المعلومات لمستخدمي النقل الجوي       

ولـذلك فـان   . القناع المشتركين بعمل الحجز على خدماتهم) مثل عموالت أعلى(لناقلين يقدمون حوافز خاصة الجوي خصوصا اذا كان بعض ا  
تلزم المشترك أن يستخدم أو يوفر عرضا رئيسيا يفي بمتطلبات الفقرات ذات الصلة في المادة السابعة لكل صفقة، اال حيث يكون مـن      ) أ الفقرة

ومع ذلك فبما أن كثيرا من المشتركين ). أي راكب أو شخص ينوب عنه  (بة يبديها مستخدم نقل جوي      الضروري استخدام عرض آخر لتلبية رغ     
يعتبرون أنه من الضروري أن يستخدموا عروضا بديلة لتلبية احتياجات العمالء أو احتياجاتهم هم وبما أنه من المرجح أن يكون هنـاك حجـم                  

وضع هذا االلتزام موضع التنفيذ حتى عندما يدرج بائعو النظم هذا االلتزام في عقـودهم  كبير من الصفقات يوميا فسوف يكون من الصعب أن ي      
  .مع المشتركين

أو أكثـر مـن     (مناسبة، أن يأخذ المعلومات المتاحة من نظام حجز آلي          ) كمبيوتر(يمكن لمن يرغب في ذلك من المشتركين، وبمساعدة برامج          
وبينما يمكن أن يكون هذا مفيدا للركاب بأن يسمح للعـروض أن          .  هؤالء المشتركون أنفسهم   وأن يعيد تجميعها في صيغة عرض صممها      ) نظام

. تفصل حسب احتياجاتهم المحددة فان هناك أيضا خطرا وهو أن المشتركين قد يقومون باعادة تجميع البيانات لكي يحققوا أغراضهم هم التجارية    
 التالعب بالمعلومات التي يوفرها نظام حجز آلي فانها تحاول تجنب حدوث ذلك بأي طريقة بأن المشتركين قد يرغبون في  ) وبينما تقر الفقرة ب   

  .وهذا أيضا قد يكون من الصعب وضعه موضع التنفيذ عمليا. ينجم عنها معلـومات غير دقيقة أو مضللة لمستخدمي النقل الجوي

  )]الفقرة ج[دقة المعلومات 
سؤوال عن دقة أي معلومات يقوم بادخالها في نظام الحجز اآللي مثل البيانات المتعلقة بطلبات راكب                تتطلب هذه الفقرة من المشترك أن يكون م       

ومع ذلك فغالبا ما يحصل على بعض هذه المعلومات على األقل من الراكب وفي هذه الحاالت يكون المشتركون عادة فـي موقـف                       . أو ركاب 
  .ماتيسمح لهم بتحميل الركاب المسؤولية عن دقة المعلو

  )]ھو ) الفقرتان د[ اخطار مستخدمي النقل الجوي
عندما تكون الرحالت غير المنتظمة مدرجة في نظام حجز آلي يكون المشتركون مسؤولين عن اخطار مستخدمي النقل الجوي بشأن هذه الحقيقة     

قل الجوي التي يجب مناقشتها مـع مـشغل الجولـة          والمتطلبات الخاصة المتعلقة بها مثل شراء خدمات أخرى أو باألمور المتعلقة بترتيبات الن            
ولمسؤولية المشترك عن اخطار الركاب والركاب المتوقعين بالمعلومات في         )). الفقرة د (مثال ال مع الناقل الجوي الذي يشغل الرحلة         ) السياحية(

لبيانات في المعلومات المقدمـة والمعروضـة علـى    نظير في مسؤوليات الناقلين الجويين وبائعي النظام أن يبينوا بوضوح مثل تلك ا        ) ھالفقرة  
ولهذه المسؤولية أهمية خاصة فيما يتعلق بالرحالت ذات الرموز المشتركة، فالمشتركون مسؤولون عن اخطار مستخدمي النقل الجـوي   . التوالي

  .قاسم للرموزاذا تضمن برنامج الرحالت رحلة فيها ت) الناقل الحقيقي(بشأن هذه الحقيقة وبشأن اسم المستثمر 
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  )]الفقرة و[أنواع الحجز المحظورة 
الحجز الوهمي، ألغراض هذه المدونة، هو حجز لم يتم بناء على طلب المستهلك، على سبيل المثال، عندما يتم عمل حجز ألغراض التـدريب                       

مباشرة عند الناقل أو من خالل أطـراف   (ورغم أن الحجز الوهمي يمكن اجراؤه عبر قنوات متعددة. باستخدام أسماء يتم اختيارها بشكل جذافي  
أوال يمكن لهذا النـوع مـن   . فان هذه الفقرة تحظر مثل هذا الحجز عندما يتم بواسطة نظام حجز آلي ألنه يمكن أن يسبب مشكلتين         ) أخرى الخ 

وثانيـا ألن  . لب على رحالت بعينهاالحجز أن يدل داللة غير حقيقية على الطلب الفعلي لخدمة ما بحيث يخلق صعوبة في موائمة السعة مع الط   
والمدونـة ال تعامـل     . البائعين يفرضون رسوما على الناقلين الجويين مقابل الحجز مما قد ينجم عنه تكاليف اضافية على الناقل الجوي المعني                 

 لعدم وجود اجماع عند الـصناعة  )رغم أن هذا األخير يمكن أن ينتج عنه مشاكل مشابهة(الحجز الوهمي على قدم المساواة مع الحجز المزدوج      
ومع ذلك فان كال من الحجز الوهمي والمزدوج اللذين ال يرغب الناقلون الجويون فيهما يمكن               . أو الجهات المنظمة بشأن جواز الحجز المزدوج      

ض حاالت الحجز المزدوج من نفس  بأن يقوم الناقل بمراجعة فواتير رسوم الحجز، وبالتطورات في تكنولوجيا الكمبيوتر التي تمنع بع             : تقليلهما  
نظام الحجز اآللي، وباستخدام برامج الكمبيوتر لنظم الحجز اآللي نفسها في تدريب المشتركين، وبأحكام السيطرة على بـرامج الحـوافز التـي     

  ).وهو سبب مزعوم لبعض حاالت الحجز الوهمي(تتطلب من المشتركين تحقيق أهداف حجز معينة 

   حماية خصوصية المعلومات الشخصية— المادة الحادية عشرة
 الدول والناقلون الجويـون وبـائعو   -يتم تناول حماية المعلومات الشخصية في مادة منفصلة في هذه المدونة ألهميتها وألن كل أصحاب الشأن              

  . المعلومات وهي تحت أيديهم يتقاسمون مسؤولية ضمان حماية هذه- النظم والمشتركون واألطراف األخرى ذات الصلة بالنقل الجوي الدولي

  )]الفقرة أ[االجراءات المناسبة 
وعلى الدول أن تعتمد على هذه المصادر لتقرر ما   . تختص بحماية المعلومات الشخصية   ) وطنية ودولية (هناك اجراءات قانونية وتنظيمية كثيرة      

ن يوجد ما يبرر ذلك، استخدام العقوبات حين ال يتم المحافظة وقد تشمل هذه االجراءات، حي. ينطبق على عمليات نظم الحجز اآللي في أراضيها  
  .على خصوصية المعلومات الشخصية

ومع ذلك فال يقدم هنا تعريف محدد لما . هو ما اذا كانت تتصل بفـرد يمكن تحديد هويته" المعلومات الشخصية "وأحد المحكات الختبار ما يمثل      
  .ن متفاوتـا بين الدول فيما يتعلق بالقوانين والممارسات الوطنية والدوليةألن هذا أيضا قد يكو" معلومات شخصية"يمثل 

 IATA لالتحاد الدولي للنقل الجـوي  ١٧٧٤وبالنسبة للممارسات في صناعة النقل الجوي يمكن للدول أن تقتدي بأسلوب العمل الموصى به رقم             
  "). في النقل الجوي الدولي للركاب واألمتعةحماية خصوصية وانتقال المعلومات الشخصية عبر الحدود المستخدمة("

  )]الفقرة ب [األطراف المعنية وموافقة الراكب
وقد تشمل . لعمل حجز بواسطة نظام حجز آلي يحتاج المشترك الى ادخال بعض المعلومات الشخصية التي تخص الراكب في نظام الحجز اآللي      

 بالنسبة للغذاء ومعلومات أخرى يحتاج اليها الناقل المعني والتي اذا وقعت في أيد غيـر          هذه المعلومات عمر الراكب وجنسيته ومتطلباته الدينية      
وهكذا يجب على كل األطراف المعنية أن تحمي خـصوصية هــذه المعلومـات          . أمينة قد تتسبب في تعريض سالمة المسافر أو ماله للخطر         

الذين لديهم مسؤولية محددة فيما يتعلق بمعلومات الحجز الفـردي فـي            (نظم  في هذا السياق أساسا بائعي ال     " كل األطراف   " وتعني  . الشخصية
والناقلين الجويين والمشتركين كما تشير أيضا الى أطراف أخرى يمكنها الوصول الى المعلومات الشخـصية مثـل                 )) المادة الخامسة، الفقرة ي   

  .ي تعالج معلومات المطالبة بالدفعالشركات التي تعد البيانات الدخالها في نظم الحجز اآللي أو تلك الت
والشرط الخاص بعدم االدالء بأي معلومات شخصية بدون موافقة الراكب المعني مبدأ عام ينبغي تطبيقه بشكل معقول وليس قاعـدة ال مرونـة         

المستخدم قد وافق ضـمنا  فمثال عند تقديم معلومات لمشترك بغرض عمل حجز أو شراء تذكرة للنقل الجوي يمكن أن يفترض أن الراكب             . فيها
وهكذا فان بنوك المحاسبة ال تحتـاج الـى موافقـة         . على نقل هذه المعلومات الى أطراف أخرى تحتاج الى الوصول اليها الكمال هذه الصفقة             

البة بالدفع ألحـد  الركاب تحديدا لكي تنهي اجراءات الدفع التي قد تحتوي على معلومات شخصية كما ال تحتاج اليها شركة تعالج معلومات المط        
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كما أن األطراف المعنية بالنقل الجوي يمكن أن تشمل مثال سلطات المطار التي قد يطلب منها توفير مقعـد متحـرك ألحـد                       . الناقلين الجويين 
  .الركاب

)) ه(حـسب الفقـرة   (يكاو وهذا االعـالن األحادي للقصد الذي تخطر به اال. على الدول التي تلزم نفسها باتباع المدونة أن تخطر االيكاو بذلك 
ومع ذلك فان أي دولـة تخطــر   . وتقوم االيكاو بنشره وتعميمه يساعد على اخطار الدول األخرى وكل األطـراف ذات المصلحة بهذا القرار    

وللدول، بالطبع، أن تلـزم  . االيكاو أنها تتبع المدونة يمكن أن تنهي ذلك االلتزام باخطار االيكاو وستقـوم االيكاو أيضا بنشر وتعميم هذا القرار    
نفسها باتباع المدونة بوسائل أخرى من خالل االتفاقات الدولية والترتيبات مع الدول األخرى على المستوى الثنائي أو متعدد األطراف أو مـن                       

  .خالل تطبيقها بصورة ثابتة مستمرة

   التطبيق والتنقيح واالستثناء—المادة الثانية عشرة 

  )]فقرة أال[التطبيق والتنقيح 
 وقبول عدد كبير من الدول لها وحاجة الـدول الـى   ١٩٩١ديسمبر  ١٧آخـذا في االعتبار لتجربة الدول مع المدونة التي اعتمدها المجلس في     

ـ  ١وقت لمراجعة المدونة المنقحة قبل اخطار ايكاو بالتزامها باتباعها تجعل هذه الفقرة المدونة المنقحة سارية المفعول اعتبـارا مـن                      وفمبر  ن
١٩٩٦.  

وتبعا لـذلك فـان     . ان تسويق خدمات النقل الجوي بواسطة نظم الحجز اآللي مجال من مجاالت صناعة النقل الجوي يتعرض لتغيرات سريعة                 
 أي وتوخيا للبساطة ولكي تكون مدونة واحدة سارية في. المدونة تحتاج الى المراجعة عندما تدعو الظروف ألخذ التطورات الجديدة في االعتبار  

  .برمتها وقت بعينه فان أي مدونة منقحة يعتمدها المجلس ستحل محل المدونة السابقة

  )]الفقرة ب[اتباع المدونة 
أن الدولة تحاول تطبيق المبادئ العامة للسلوك المبينة في المدونة في تنظيمها لنظم الحجز اآللي أو أنها تتبـع            " اتباع المدونة   " يعني المصطلح   

أما كيف تفعل الدول ذلـك      .  قواعد متسقة مع المدونة داخل أراضيها وفي عالقاتها مع الدول األخرى التي تتبع المدونة أيضا               سياسات أو تطبق  
فبعضها قد يعتمد على المدونة بشكل مباشر والبعض اآلخر قد يكون عنده لوائح وطنيـة أو اقليميـة                  . فانه يختلف اختالفات كبيرة في التطبيق     

والبعض قد يكون لديه أحكام خاصة بنظم الحجز اآللي في اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ينبغي أخذها .  الحجز اآلليتفصيلية بخصوص نظم 
  .في االعتبار عند تطبيق المدونة

  )]الفقرة ج[ االستثناءات الخاصة بالدول النامية

ورغم أن استخدام نظم الحجز اآللي قد  . متحدة وعدة دول في أوروبا    بدأ استخدام نظم الحجز اآللي في دول متقدمة معينة يذكر منها الواليات ال            
انتشر في جميع أنحاء العالم فان بعض الدول النامية قد ترتئي تأجيل ادخال نظم الحجز اآللي الى أراضيها الى حين يكون هناك مـثال هيكـل                

دونة تنص على أن مثل هذه الدول يمكنها أن تعزف عن اتباع المادة ولذلك فان الم. تنظيم مناسب أو نظام لتوزيع المنتجات في أسواقها الوطنية        
ومن الواضح أن كثيرا من الدول النامية ال ترغب في وال تنوي اسـتخدام              .  بشرط توافر الشروط المبينة أدناه     ٢٠٠٠ ديسمبر   ٣١حتى  )  ج ٤

نامية تود استخدام هذا االستثناء، ولذلك فانه من األفضل اتبـاع         هذا االستثناء، ومع ذلك فليست هناك وسيلة ناجعة للتقرير، مسبقا، أي الدول ال            
  .اجراء مبني على االختيار الفردي

فيتطلب أن يكون   ) ٢(أما الشرط الثاني    . يجب أن تخطر االيكاو بذلك    ) ج هو أن أي دولة تستخدم االستثناء من المادة الرابعة        ) ١(الشرط األول   
والقصد من . ي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف تكون الدولة التي تستخدم االستثناء طرفا فيها استبعاد نظم الحجز اآللي متسقا مع أ      
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هذا هو تحقيق االتساق بين التزامات الدولة بمقتضى المدونة وأي التزامات خاصة بنظم الحجز اآللي تكون طرفا فيها مثال بالنـسبة التفاقـات                    
  . االتفاق العام لتجارة الخدماتخدمات جوية ثنائية أو بمقتضى

  )]الفقرة د [استثناءات بسبب عدم المعاملة بالمثل أو الخالف
يمكن أن ينشأ استثناء آخر في اتباع دولة ما للمدونة في حالة عدم المعاملة بالمثل أو الفشل في حل المنازعات بين الحكومات فيما يخص نظـم                  

ولضمان الشفافية الكاملة بالنسبة لتطبيق المدونة فان أي دولة تسمح أو تتطلب اجراء أو اجـراءات ال  ). ز الحجز اآللي كما تنص المادة الرابعة   
تتمشى مع المدونة عليها أن تخطر االيكاو باالجراء أو االجراءات وأن تدرج معلومات كافية عن البائعين والناقلين والدول المعنية لكـي تبـين                

  .تمدى وطبيعة وآثار مثل تلك االجراءا

  )]ھالفقرة  [الشفافية 

فـي هـذه   ) الى د) حتى تكون كل الدول على علم بتلك الدول التي ال تتبع المدونة كليا أو جزئيا في أي من الحاالت المبينة في الفقرات من ب             
ل تقرير من هذا النوع بعـد  ومن المتوقع أن يصدر أو. المادة فان مجلس االيكاو سيقوم باصدار تقارير دورية بشأن االخطارات التي تم تسلمها           

وسـيتم اصـدار التقـارير    . ابتداء سريان المدونة بوقت قصير حين تعلن الدول قراراتها األولية حول ما اذا كانت مستعدة التباع المدونة أم ال          
  .تطلب الالحقة حين وحسبما

  )]الفقرة و [االعفاءات
جز اآللي متعددة المنافذ بطبيعتها ال يمكنها اتباع بعض التزامات بـائع النظـام فـي             كما تقدم في المذكرات الخاصة بالمادة الثانية فان نظم الح         

المدونة وأنها لذلك معفاة من تلك الشروط في المادة الخامسة الخاصة بتحميل ومعالجة واتاحة معلومات معينة وكذلك الشروط الخاصة بتجهيـز                
وتخضع هذه النظم ألحكام أخرى في المدونة بحيث تصبح خاضعة بقدر االمكان . عةوتوفير العروض الرئيسية المنصوص عليها في المادة الساب      

  .والشروط لنفس االلتزامات
الطريقة األولى . ومع ذلك يمكن معالجة هذا التمييز بطريقتين. ان النظم متعددة المنافذ تعد بطبيعتها ومحابية للناقل المهيمن على السوق المعني          

والطريقة الثانية هي أن تتصرف . ى تقدم عروضا موضوعية في نفس األسواق التي تخدمها النظم متعددة المنافذ    هي توفير نظم حجز آلي أخر     
من المادة الرابعة لتصد الجانب التمييزي الموجود في النظم متعددة المنافذ كلما وجدت هذه الدول نقصا في المعاملة بالمثل   ) الدول وفقا للفقرة ز   

  .على نظم الحجز اآللي

  بندان نموذجيان بشأن نظم الحجز اآللي  ) ھ(

ان هذين البندين النموذجيين البديلين قد صيغا لتدرجهما الدول وفقا لما تراه في اتفاقاتها الثنائية أو متعددة األطراف لتعزيز أو                   ٣-٥
واالقليمية لنظم الحجز اآللي قد تتجـاوز       تكميل مدونة قواعد االيكاو لتنظيم وتشغيل نظم الحجز اآللي مع مراعاة ان التنظيمات الوطنية               

  .هذه المدونة في جوانب معينة
وبالنسبة لالتفاقات التي ليس لدى أي من أطـرافها وال يتوقع أن تكون لديه تنظيمات وطنية أو اقليمية لنظم الحجز اآللي، ينطبق البنـد                     

يتوقع أن تكون لديه ترتيبات وطنية أو اقليمية لنظم الحجز اآللـي،  ، أما بالنسبة لالتفاقات التي لدى طرف واحد أو أكثر أو   )أ(النموذجي  
انظـر الملحـق   ( وأدرجت هذه البنود النموذجية أيضا في نموذج اإليكاو التفاقات خدمات المالحة الجويـة            ).ب(ينطبق البند النموذجي    
  ).الخامس بهذه الوثيقة
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  لنظام الحجز اآللي) أ(البند النموذجي 
  .أن يطبق في أراضيه مدونة االيكاو لقواعد تنظيم وتشغيل نظم الحجز اآللييجب على كل طرف 

  لنظام الحجز اآللي) ب(البند النموذجي 
يجب أن يطبق كل طرف في أراضيه مدونة ايكاو لقواعد تنظيم وتشغيل نظم الحجز اآللي بما يتسق مـع التنظيمـات وااللتزامـات المنطبقـة      

  .األخرى بشأن نظم الحجز اآللي
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  الجزء السادس

  األمور التجارية لشركات الطيران

 أربعة ترتيبات تنظيمية لألنشطة التجارية التي تزاولها شركات الطيران من ١٩٩٤أصدر مؤتمر النقل الجوي العالمي في عام     ١-٦
يف األجانب، وبيـع وتـسويق      الخدمات األرضية، وتبديل العملة، وتحويل االيرادات، وتوظ      :  أجل تشغيل الخطوط الجوية الدولية وهي     

وبناء على توصية المؤتمر باجراء المزيد من األعمال لوضع هذه الترتيبات في هيكل رسمي، أصـدر فريـق        . منتجات الخطوط الجوية  
 التي تضمنت بنودا نموذجيـة بـشأن تلـك    ٥-٩ التوصية رقم    ١٩٩٧خبراء تنظيم النقل الجوي في اجتماعه التاسع المعقود في فبراير           

 ١٩٩٧وقد اعتمد المجلس في مايو     . المحلية، ومالحظات تفسيرية لهذا البند     مور التجارية األربعة، وبندا جديدا بشأن دفع المصروفات       األ
هذه البنود النموذجية التي حلت محل الترتيبات التي كان المؤتمر قد وضعها من قبل، وأرسل المجلس البنود الجديدة الـى الـدول لكـي            

  .بها تسترشد
وتشكل المالحظات المرتبطة بكل بنـد  . ن ادراج البنود النموذجية الواردة في األجزاء التالية في االتفاقات الثنائية أو متعددة األطراف يمك

 وأدرجت هذه البنود النموذجية     .نموذجي جزءا ال يتجزأ من الترتيبات التنظيمية، وتستخدم ألغراض المفاوضات وتفسير البنود وتطبيقها            
  ).انظر الملحق الخامس بهذه الوثيقة(نموذج اإليكاو التفاقات خدمات المالحة الجوية أيضا في 

  الصادرة من فريق خبراء تنظيم النقل الجوي) ٥-٩(التوصية رقم 
  :ان فريق الخبراء يوصي بما يلي 

ط الجوية البنود النموذجية التاليـة والـشروح   تشجيع الدول على أن تستخدم حسب االقتضاء في اتفاقاتها الثنائية ومتعددة األطراف بشأن الخطو        
الواردة قرينها بشأن األمور التجارية، وهي بنود القصد منها مساعدة السلطات التنظيمية على ازالة القيـود والتحـرك صـوب تهيئـة بيئـة                        

  .تنافسا أكثر

   الخدمات األرضية ) أ(
  بند نموذجي

األكثر التابع للطرف اآلخر الواحد أو األكثر باجراء ما يلي بناء علـى اختيـار كـل      يجب على كل طرف أن يرخص للناقل الجوي الواحد أو           
  :جوي  ناقل

  .أداء جميع خدماته األرضية بنفسه  )أ
  .تقديم الخدمات لناقل جوي آخر أو أكثر  )ب
  .االشتراك مع ناقلين غيره في تشكيل هيئة لتقديم الخدمات  )ج
  .لمتنافسين على تقديم هذه الخدماتاختيار من يقدم له الخدمات من ضمن ا  )د
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  مالحظات

باتفاقيـة الطيـران   ) التسهيالت(تستخدم الحلول المذكورة أعاله طبقا لاللتزامات الدولية واالرشادات الواردة في الملحق التاسع      )١
لمطارات ورسوم خـدمات  بيانان من المجلس الى الدول المتعاقدة بشأن رسوم ا        " والمعلومات الواردة في الوثيقة     المدني الدولي   
  . والقوانين والتنظيمات الوطنية، وبالتشاور مع مستثمر المطار)Doc 9082( " المالحة الجوية

يجب اعطاء الناقل الجوي حرية اختيار أي من الحلول المتاحة له وأن يجمع بين الحلول التي اختارها أو يغيرها، ما عدا فـي                      )٢
باستثناء تقديم خدماته بنفسه (عملي أو مناف العتبارات السالمة واألمن ذات الصلة، وكذلك         الحالة التي يتبين فيها أن ذلك غير        

وفي بعض المطارات قد    . اذا كان حجم عمليات المطار أصغر من أن يتحمل أكثر من مقدم خدمات واحد             ) أعاله) حسب البند أ  
وفـي هـذه   . ع الناقلين الجويين الخدمات األرضية بأنفسهم     ال يسمح عدد الناقلين الجويين وقلة التجهيزات المادية بأن يقدم جمي          

الحاالت ينبغي اختيار الناقلين الذين يسمح لهم بذلك، وأن يكون هذا االختيار طبقا الجراءات موضوعية وشفافة وغير تمييزية،             
  .وينبغي أن يكون هناك مقدمو خدمات متنافسون وبديلون

ابير الضرورية التي تضمن التسعير المعقول على أساس التكاليف والمعاملـة العادلـة            سيطلب دائما من األطراف أن تتخذ التد        )٣
  .والمنصفة للناقل الجوي الواحد أو األكثر التابع للطرف اآلخر الواحد أو األكثر

ماد على أكثـر  ينبغي للدول، كل حسب ظروفها، أن تنظر في قيام الناقلين بتقديم الخدمات األرضية الى أنفسهم تدريجيا واالعت                )٤
  .من مورد حسب االقتضاء وحسب حجم المطار

  تبديل العمالت وتحويل االيرادات  ) ب(
  بند نموذجي

يجب على كل طرف أن يسمح للناقل الجوي الواحد أو األكثر التابع للطرف اآلخر الواحد أو األكثر أن يبدل ويحول الى الخارج، الـى الدولـة         
ميع ايراداته المحلية التي حصلها من بيع خدمات النقل الجوي ومن األنشطة المرتبطة مباشرة بالنقل الجوي                التي يرتضيها، وبناء على طلبه، ج     

والزائدة على المبالغ التي صرفها محليا، وأن يأذن كل طرف بالتبديل والتحويل بسرعة وبدون قيود أو تمييز أو ضرائب، وبـسعر الـصرف                       
  .ويلالمعمول به في تاريخ طلب التبديل والتح

  مالحظات
) مثل اتفاقات صندوق النقد الدولي واالتفاق العام بشأن تجارة الخـدمات (يخضع هذا الترتيب التنظيمي ألحكام االتفاقات الدولية     )١

التي تسمح بممارسة ضوابط الرقابة على النقد في بعض الحاالت التي تتعلق بحماية ميزان مدفوعات الدولة، كما يخضع أيضا                   
االتفاق العـام بـشأن    "وينبغي للدول أن تراعي أحكام      . لمنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الوطنية المنطبقة      لالجراءات ا 

التي تسمح للطرف المتعاقد أن يعتبر النقل الجوي عنصرا أساسيا في برنامجه االقتصادي أو االنمـائي عنـد                 " تجارة الخدمات 
  .النظر في وضع ضوابط للرقابة على النقد

تشمل األنشطة التي ترتبط ارتباطا وثيقـا بتقـديم الخـدمات التـي تتـصل      " واألنشطة المرتبطة مباشرة بالنقل الجوي"ارة  عب  )٢
بالطيران، مثل تشغيل الباصات بين المطارات والفنادق وكذلك، حسب االقتضاء، تقديم الخدمات األرضـية لنـاقلين جـويين                  

ى األنشطة األخرى مثل تشغيل الفنادق، وتأجير السيارات، واالسـتثمار فـي            وال تنطوي هذه العبارة االصطالحية عل     . آخرين
عقارات أو أسهم أو سندات محلية، ألن هذه األنشطة ستخضع على وجه االفتراض لنظام مختلف مـن حيـث تبـديل العملـة         

  .والتحويل الى الخارج
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 والتحويل الى الخارج، ال الى الضرائب الوطنيـة         تشير الى الضرائب التي تفرض على تبديل العمالت       " بدون ضرائب "عبارة    )٣
المفروضة على الدخل والتي يعالج أمرها أفضل ما يعالج على أساس معاهدات عدم االزدواج الضريبي أو أي ترتيبات أخرى                   

لـة  تعفي ايرادات بيع خدمات النقل الجوي بمعرفة شركات الطيران األجنبية من ضريبة الدخل الوطنية علـى أسـاس المعام                  
على أنه في حالة عدم وجود معاهدة لمنع االزدواج الضريبي أو أي ترتيب آخر من هذا القبيل، يمكن للدول أن تـدرج       . بالمثل

  .هذا البند لتتبادل اعفاء الناقلين الجويين من ضرائب االيرادات األجنبية، على أن توضح نيتها في هذا الصدد

   دفع المصروفات المحلية ) ج(

  بند نموذجي
يجب على كل طرف أن يسمح للناقلين الجويين التابعين للطرف اآلخر الواحد أو األكثر بأن يدفعوا بالعملة المحلية مصــروفاتهم المحليــة                     

  .في أراضيه، بما في ذلك مصروفات شراء الوقود، أو بأي عملة أخرى قابلة للتغيير يرتضونها ومصرح بها
  مالحظات

 ٢"بيانان من المجلس الى الدول المتعاقدة بشأن رسوم المطارات ورسوم خـدمات المالحـة الجويـة               "طبقا لما ورد في الوثيقة        )١
)Doc 9082( يحول هذا الترتيب التنظيمي دون قيام سلطات المطارات بتحديد رسوم خدمات المطار بعمالت حـرة قابلـة                  ، ال

ويجب أن تكون هذه الرسوم . معدات والخدمات المستوردة  للتغيير اذا كان ذلك يساعد على تثبيت هذه الرسوم وعلى دفع قيمة ال            
مفروضة بطريقة ال تميز بين الناقلين الجويين األجانب والناقلين الجويين المتمتعين بجنسية دولة المطار ممن يشغلون عمليات                  

  .دولية متشابهة، وال تميز بين أي اثنين أو أكثر من المستفيدين األجانب
ومع ذلك يجوز في الظروف االستثنائية، مثـل        . ينبغي التعبير عن رسوم االنتفاع ودفعها بالعملة المحلية       في الظروف العادية،      )٢

تقترح الدولة تحديد رسوم االنتفاع بعملة غير محلية أو تسمح بتحديدها بعملة غير              عدم استقرار األوضاع االقتصادية، وعندما    
  .عملة المقررة لتلك الرسوم، مستخدمة في ذلك سعر الصرف المعمول بهمحلية، يجوز لشركات الطيران أن تبيع التذاكر بال

   توظيف األجانب والحصول على الخدمات المحلية ) د(

  بند نموذجي
  :يجب على كل طرف أن يسمح للناقلين الجويين التابعين للطرف اآلخر الواحد أو األكثر بما يلي 

ء المهام االدارية والتجارية والفنية والتشغيلية والمهـام المتخصـصة األخـرى    احضار موظفين أجانب الى أراضيه وتعيينهم ألدا    )أ
  .لهم المطلوبة لتقديم خدمات النقل الجوي، وذلك طبقا لقوانين وتنظيمات الدخول واالقامة والعمل في الدولة المستقبلة

 تعمل في أراضيه ومرخص لها بتقديم       االستعانة بخدمات موظفين من أي مؤسسة أخرى أو شركة أخرى أو شركة طيران أخرى               )ب
  .هذه الخدمات

  مالحظات

 ممن يؤدون مهـام     -من هذا الترتيب التنظيمي هو تسهيل ايفاد بعض موظفي الناقلين الجويين الى الخارج              ) الغرض من الفقرة أ     )١
ة الطـائرة وال المـضيفين ألن   والموظفون الذين يؤدون مهام تشغيلية ال يتضمنون طـاقم قيـاد         . ادارية وتجارية وفنية وتشغيلية   

                                                        

   الجويةسياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة  العنوان الحالي لهذه الوثيقة هو  -١



  سياسة ومواد ارشادية بشأن 
 4-6  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

ويخضع هذا الترتيـب لاللتزامـات الدوليـة    . تحركات هذه الطواقم مشمولة بأحكام الملحق التاسع باتفاقية الطيران المدني الدولي    
كافي فـي  وكذلك ألحكام القوانين الوطنية السارية على الدخول واالقامة والعمل في البلد المستقبل، وينبغي أن يكون مرنا بالقدر ال          

  .معظم األحوال للوفاء بالتزامات أي طرف بموجب هذا الترتيب
يستند هذا الترتيب الى مبدأ المعاملة بالمثل عموما من حيث فئة الموظفين التي يستطيع الناقل الجوي أن يوفدها لالقامة في دولـة                )٢

التي أوفـدها النـاقلون    بنفس عدد الموظفين ونفس الفئةأجنبية، ويجب أال يفسر مبدأ المعاملة بالمثل على نحو كمي، كالتقيد مثال             
  .الجويون الوطنيون الى دولة الناقل الجوي األجنبي

هو تلبية حاجة الناقل الجوي الى كثرة االستعانة بموظفين من بلدان أخرى بسبب ازديـاد عـدد التحالفـات        ) القصد من الفقرة ب     )٣
وبالتالي يشمل هذا الترتيب امكانية االستعانة بموظفين وخـدمات مـن          .  الطيران وتدويل األنشطة التجارية التي تمارسها شركات     

  .شركة طيران شريكة في التحالف أو شريكة في ترتيبات تقاسم الرموز

   بيع وتسويق منتجات الخطوط  الجوية ) ھ(

  بند نموذجي
بمـنح النـاقلين الجـويين    ) يختارهم الناقل الجوي بنفسه مباشرة أو عن طريق الوكالء أو غيرهم من الوسطاء الذين           (يجب أن يقوم كل طرف      

التابعين للطرف اآلخر الواحد أو األكثر حق بيع وتسويق منتجات الخطوط الجوية الدولية والمنتجات ذات الصلة بها في أراضيه، بما في ذلـك              
  .حق تأسيس مكاتب لهم في المناطق التي يخدمونها والمناطق التي ال يخدمونها

  مالحظات

يتضمن هذا الترتيب قاعدة قياسية بسيطة وعادلة تسمح بالترخيص للناقلين الجويين ببيع وتسويق خدماتهم في الخارج مع مراعاة                    )١
". االتفاق العام بشأن تجارة الخـدمات     "التزامات الدول التي قطعت على نفسها عهدا محددا بالمعاملة الوطنية لهذه الخدمة بموجب              

بخصوص المعاملة الوطنية، ألن    " االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات    "يتسق مع القاعدة القياسية التي وضعها       وهذا البند النموذجي    
غير انه في . المعاملة الممنوحة للناقلين الجويين األجانب لن تكون في الواقع أقل عادة من تلك الممنوحة للناقلين الجويين الوطنيين           

 الوطنية عن شروط للناقلين األجانب وللناقلين الوطنيين، وهي شروط أكثر تقييدا من هـذا  بعض الظروف قد تسفر قاعدة المعاملة  
  .البند النموذجي، وفي هذه الحاالت ستكون المعاملة بهذا البند النموذجي أكثر تحررا

ول أن تتبع ازاء هـذه      ال ينطبق هذا البند على بيع وتسويق منتجات الخطوط الجوية عن طريق نظم الحجز اآللي، ألن بوسع الد                   )٢
  .النظم قواعد االيكاو لتنظيم وتشغيل نظم الحجز اآللي، والتنظيمات الوطنية أو االقليمية، حسب الحالة

يشرح الحالة التي يكون فيها المكتب موجودا في مدينة أو في دولة يخدمها الناقل "  مكاتب لهم في المناطق التي يخدمونها    "التعبير    )٣
دولـة ال   /الموجود فـي مدينـة     فيقصد به المكتب  "  لهم في المناطق التي ال يخدمونها      مكاتب "رة، أما التعبير    الجوي خدمة مباش  

  .مباشرة يخدمها الناقل الجوي

  الجوانب المتعلقة بالمستهلكين من اقتسام الرموز)   و(

حالت إحدى شركات الطيران في خدمـة      في التسعينات، أصبح اقتسام الرموز، وهو ممارسة تتمثل في استخدام رمز تعيين ر              ٢-٦
 فـي هـذه   ١٩٩٤ونظر المؤتمر العالمي للنقل الجوي لعـام  . تؤديها شركة أخرى، شكال شائعا لالتفاقات التعاونية بين شركات الطيران     

ة المقبلة بـشأن دخـول   المسألة باعتبارها أحد المجاالت التي ينبغي النظر في اآلثار التي تنطوي عليها في ما يتعلق بالترتيبات التنظيمي                
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وصـدرت فـي    (وبالتالي نظر فريق الخبراء المعني بتنظيم النقل الجوي، استنادا إلى دراسة أجرتها األمانة عن هذا الموضوع                 . السوق
الية  في الجوانب االقتصادية والمتعلقة باقتسام الرموز وأصدر في اجتماعه التاسع التوصية الت(Circular 209 AT/110)شكل كتاب دوري 

  . ووزعها على الدول إلرشادها١٩٩٧ووافق المجلس على هذه التوصية في مايو . التي تعالج هذه الجوانب األخيرة من الموضوع
وباعتماد هذه التوصية، وافق فريق الخبراء على أن المعلومات الضرورية المقدمة للمستهلكين ينبغي أن تـشمل الـرحالت والمـشغلين              

وفي هذا الصدد، تشارك عدة عناصر للنقل الجوي الدولي إلى     .  وتغيير الطائرات والخطوط الجوية والمطارات     وأماكن التوقف المتوسطة  
  .جانب الناقلين الجويين أنفسهم، بما في ذلك وكالء السفر وأنظمة الحجز اإللكتروني والمطارات وغير ذلك من الجهات المعنية بالتسهيل

الخامس للنقل الجوي أيضا في الموضوع األوسع نطاقا لمصالح المستهلكين في عملية التحرير    ، نظر المؤتمر العالمي     ٢٠٠٣وفي مارس   
  . وخلص إلى بعض االستنتاجات التي يمكن االطالع عليها في الملحق الرابع بهذه الوثيقة

   الصادرة من فريق خبراء تنظيم النقل الجوي)٦-٩(التوصية رقم 

  : فريق الخبراء يوصي بما يليإن
تتخذ الدول اإلجراءات الضرورية لضمان إخبار المستهلكين وحمايتهم بشكل كامل في ما يتعلق بتشغيل الرحالت من خالل اقتسام الرمـوز                    أن  

  :من وإلى إقليمها وأن وتزويد الركاب، على أقل تقدير، بالمعلومات الضرورية بالطرق التالية
  شفويا، وإن أمكن ذلك، كتابة عند الحجز؛  )أ
على وثيقة مسار الرحلة المرفقة بالتذكرة أو أي وثيقة أخرى تحل محـل       ) إن لم يمكن ذلك   (أو  /، على تذكرة السفر بالذات و     كتابة  )ب

التذكرة، مثل تأكيد خطي، بما في ذلك معلومات عمن يجب االتصال به في حالة وقوع مشكلة وإشارة واضحة إلى شركة الطيران           
  ة؛المسؤولية في حالة وقوع ضرر أو حادث

  .شفويا أيضا، من قبل موظفي شركة الطيران األرضيين في جميع مراحل الرحلة  )ج
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  الجزء السابع

  توسيع اطار التنظيم

   تجارة الخدمات ) أ(

 أثناء انعقاد مؤتمر النقل الجوي الثالث، ومنذ ذلك الوقت وهـو علـى   ١٩٨٥ أثير موضوع تجارة الخدمات ألول مرة في عام    ١-٧
جولـة   "وقد تابعت المنظمة عن كثب تطور هذا الموضوع، ال سيما نشأة االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات فـي                 . يكاوجدول أعمال اال  

 فـي   وأفضت الى أمور كثيرة من بينها انـشاء منظمـة التجـارة العالميـة    ١٩٨٦التي بدأت في عام " أوروغواي للمفاوضات التجارية 
 وقد كانت لاليكاو مواقف ازاء هـذا   . المتعلق بالخطوط الجوية   العام بشأن تجارة الخدمات    ، وكذلك استعراض مرفق االتفاق    ١٩٩٥ يناير

  . الوارد أدناه١٥-٣٦قرار الجمعية العمومية في الموضوع، وقد أدرجت موقفها األخير 

  تجارة الخدمـات —، القسم الرابع لفالمرفق أ: ١٥-٣٦القرار 
 وعملت بنشاط )GATS(طار االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات إفي التي أدرجت لنقل الجوي الدولي مسألة جوانب ااهتمت ب قد  االيكاوتلما كان

 وللصالحية والدور اللذين تنفرد بهما االيكاو في مجال النقل اتفاقية الطيران المدني الدوليلكي يتحسن فهم جميع األطراف المعنية ألحكام 
  .الجوي الدولي

  : الجمعية العموميةفإن
الالزمة  التوصيات والمقترحات وأن تضع المنظمة الترتيبات التنظيمية المستقبلية أن من الضروري أن تستطلع على تؤكد من جديد  -١

  . للتغيرات الداخلية والخارجية التي تؤثر فيهاستجابةللتصدي للتحديات التي تواجه النقل الجوي الدولي، 
 البيئة الالزمة لتطور النقل الجوي الدولي واستمرار ازدهاره على نحو يتسم باالنتظام تهيئ أنتلك الترتيبات ل ه ينبغيبأن سلمت  -٢

مشاركتها الفعالة والمستمرة في النقل ودول المتعاقدة ـمصالح جميع الواالستقرار والكفاءة واالقتصاد بدون تقويض السالمة واألمن، وضمان 
  .الدولي الجوي

  . تنظيم النقل الجوي الدولياتسياسعن  اإلرشادات لاليكاو في وضع  على الدور القياديتؤكد من جديد  -٣
  :يلي  الدول المتعاقدة التي تشارك في المفاوضات التجارية واالتفاقات والترتيبات التي تتعلق بالنقل الجوي الدولي على ماتحث  -٤

 مشاركةلطات الطيران وصناعة الطيران  سةكارشم الوطنية وأن تكفل بصفة خاصة هيئاتهاأن تكفل التنسيق الداخلي في   )أ
  . في المفاوضاتةمباشر

سيما خصائص النقل الجوي الدولي وبنيته  ، والالطيران المدني الدولياتفاقية  تاما ألحكام إدراكا ممثليها إدراكأن تكفل   )ب
  .التنظيمية واتفاقاته وترتيباته

  . االيكاو غير األعضاء في منظمة التجارة العالميةدىالمتعاقدة ل الدول إزاء حقوقها والتزاماتها تراعيأن   )ج



ة بشأن سياسة ومواد ارشادي   
 2-7  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

ضافية متعلقة بالنقل الجوي في االتفاق العام بشأن إخدمات أو أنشطة اقتراح إدراج أي أن تبحث بعناية اآلثار المترتبة على   )د
في  األمنوجوانب السالمة و االرتباط الوثيق بين الجوانب االقتصادية والبيئية  الخاص آخذة بعين االعتبار،تجارة الخدمات

  . الجوي الدوليالنقل

اإلرشادات للتنظيم االقتصادي، بما في ذلك تحرير النقل االيكاو في وضع وصالحيات  تحقيق الفهم التام لدور شجع علىأن ت  )ه
  .الجوي الدولي، وأن تنظر في إتباع هذه اإلرشادات

 وأي التزامات محددة تتعلق بالنقل الجوي إعفاءاتنسخا من أي شيكاغو ية من اتفاق) ٨٣(أن تودع لدى االيكاو بمقتضى المادة   )و
  . بموجب االتفاق العام بشأن تجارة الخدماتعقدتهاالدولي 

  : االهتمام الواجب لما يليإيالء منظمة التجارة العالمية والدول األعضاء والمراقبين فيها من تطلب  -٥

شبه  وواإلقليمي الجوي الدولي والتحرير الذي يجري على المستوى الثنائي بالنقلالهياكل والترتيبات التنظيمية الخاصة   )أ
  .اإلقليمي

  .الدولي، وخاصة مسؤوليتها عن سالمته وأمنه مسؤولية االيكاو الدستورية عن النقل الجوي  )ب

  . الميدان هذاعملها الدائب في بخصوص التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي والراهنة اإلرشاديةسياسة االيكاو وموادها   )ج

  : المجلسإلى تطلب  -٦

أن يواصل االضطالع بدور قيادي عالمي في تسهيل وتنسيق عملية التحرير االقتصادي مع ضمان السالمة واألمن وحماية   )أ
  .البيئة في النقل الجوي الدولي

  . النقل الجوي الدولي، وابالغ الدول المتعاقدة بهاىعلالتي قد تؤثر وأن يتابع بنشاط التطورات المستجدة في تجارة الخدمات   )ب

 المنظماتغيرها من  بين االيكاو ومنظمة التجارة العالمية وةفعالبصورة التعاون والتنسيق االتصال و استمرار أن يشجع  )ج
  . مجال تجارة الخدماتتعمل فيغير الحكومية التي و الحكومية الدولية

    قوانين المنافسة )ب(

 بـشأن التـدابير   ١٤-٢٤ هذا الموضوع ألول مرة في الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العمومية التي اعتمدت القرار      نوقش  ٢-٧
، ثم نوقش الحقا في المؤتمر الثالث للنقـل    )١٥-٣٦ أدمج هذا القرار فيما بعد في القرار      (االنفرادية التي تؤثر على النقل الجوي الدولي        

 نظر المؤتمر العـالمي للنقـل الجـوي فـي هـذا      ١٩٩٤وفي عام . ١٤-٢٤فيذ قرار الجمعية العمومية    الجوي الذي أصدر توصية بتن    
 بـشأن قـوانين     مفـصلة  إرشادية مواد   ٢١٥وتضمن الكتاب الدوري رقم     . الموضوع، وأوصى بترتيبات تنظيمية عرضت على الدول      

، نظر المؤتمر العالمي الخامس للنقـل الجـوي فـي           ٢٠٠٣ عام    وفي .الوثيقة بهذه) ٢(المنافسة، وقد استنسخت هذه المواد في المرفق        
وخلص المؤتمر إلى عدة استنتاجات ووافق على بنـد نمـوذجي           . المسألة األوسع نطاقا للمناقشة الشريفة والضمانات في عملية التحرير        

انظـر  (اتها المتعلقـة بـالخطوط الجويـة    بشأن الضمانات ضد الممارسات المضادة للمنافسة الشريفة لتستخدمها الدول اختياريا في اتفاق     
  ). ٥انظر المرفق (وتضمن نموذج اإليكاو التفاقات الخطوط الجوية البنود النموذجية بشأن قوانين المنافسة ).  من هذه الوثيقة٤ المرفق
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  قرارات الجمعية العمومية

  )مقتطفات(المرفق أ، القسم الثاني  : ١٥-٣٦القرار 
قتصادية والمالية والتشغيلية المطبقة من جانب واحد على المستوى الوطني تؤثر على استقرار النقل الجوي الدولي،  بعض القيود االلما كانت

 تطور النقل الجوي الدولي شيكاغو كما تنافي المبادئ األساسية التفاقية وتنافي في هذا المجال مجحفةوتنحو إلى ممارسات تجارية تمييزية 
  .بانتظام وتوافق

 ...  

  : الجمعية العموميةفإن

، وأن تضمن عدم بانتظام وتناسقر النقل الجوي الدولي ي تطوعلى تؤثر انفرادية الدول المتعاقدة على أن تتجنب اتخاذ تدابير تحث  -١
  .تطبيق السياسات والتشريعات المحلية على النقل الجوي الدولي بدون المراعاة الواجبة لسماته الخاصة

  ن المؤتمر الثالث للنقل الجويعة الصادر) ٥(التوصية رقم 
  : يلي  بما١٤-٢٤المجلس عند تطبيقه قرار الجمعية العموميـة  يوصي -١

أن يضع على سبيل األولوية المواد االرشادية المناسبة لتجنب نشوء الخالفات أو حلها إن هي نشأت بين الدول المتعاقدة حـول             )أ
سيما عندما يتعلق األمر بأحكام االتفاقات الثنائية للخطوط الجويـة    الدولي، التطبيق قوانين المنافسة الوطنية على النقل الجوي      

  .أو تطبيق األحكام خارج أقاليم الدول

  .أن يستعرض التطورات المستجدة في قوانين المنافسة، وأن يقدم تقارير عنها الى الدورة  السادسة والعشرين للجمعية العمومية  )ب

  :١٤-٢٤ لي عند تطبيقها قرار الجمعية العموميةالدول المتعاقدة بما ييوصي  -٢

أن تتعاون على تثبيط التدابير االنفرادية وأن تضمن انشاء خطوط بين الدول وتحديثها بما يوفر الفرص العادلة والمتكافئة أمام                     )أ
  . المنافع كل دولة وناقليها الجويين للمشاركة في

 المنافسة على النقل الجوي الدولي بطريقة ال تتضارب مـع االلتزامـات التـي          أن تضمن أن تطبيق قوانينها الوطنية في مادة         )ب
تفضي الى تطبيق تلك القـوانين   أو بموجب اتفاقية شيكاغو، وبطريقة ال   /قطعتها على نفسها بموجب اتفاقات الخطوط الجوية و       

  .خارج أقاليمها بدون اتفاق سابق مع الدول المعنية

اجراء يعتبـر مـشموال بقـرار        قدة األخرى التي قد يتأثر ناقلوها الجويون، وذلك قبل أن تتخذ أي           أن تتشاور مع الدول المتعا      )ج
  . ١٤-٢٤الجمعية العمومية 

أن تبذل جهودها، قبل الوقوع في المشاكل، لعقد اتفاقات ثنائية على األساليب التي تضمن سالسة عالقات النقل الجـوي بـين                       )د
  .ساتها التنافسية في كل منها اختالفا شديدا عما هي في األخرىالدول المتعاقدة التي تختلف سيا
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  الترتيبات التنظيمية التي أوصى بها المؤتمر الرابع للنقل الجوي
  :يتفق كل طرف على ما يلي

  .فسةالمنا أن يعتمد على آلية ضمانات مصممة خصيصا للنقل الجوي الدولي بوصفها الوسيلة األساسية لمنع والغاء التعسف فيذ  )أ

أو البند /ما لم توجد آلية الضمانات أو اذا وجدت ولم تطبق، فعلى كل طرف أن يتبع الخطوط االرشادية التي وضعتها االيكاو و    )ب
بشأن تطبيق قوانين المنافسة من أجل تجنب وتسوية النزاعات التي         ) ٢١٥الكتاب الدوري رقم    (النموذجي الذي وضعته االيكاو     

  . القوانين على النقل الجوي الدوليقد تنشأ عند تطبيق هذه

  حماية البيئة)  ج(

أعدت اإليكاو، خالل السنوات، سياسات ومواد توجيهية لتناول القضايا العامة والخاصة في مجال حماية البيئة، مـع التركيـز          ٣-٧
ظيم النقل الجوي الـدولي التـي       ويتعلق بعض هذه السياسات بالجوانب االقتصادية في تن       . على ضوضاء الطائرات وانبعاثات المحركات    

  :تتضمنها عدة وثائق، أي
  ؛(Doc 9902)  البيئة المستمرة في مجال حمايةوممارسات اإليكاو البيان الموحد بسياسات  ٢٢-٣٦قرار الجمعية العمومية   —

  ؛)١٩٩٦ ديسمبر ٩المعتمد في (وقرار المجلس بشأن التغيرات البيئية والضرائب   —

سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخـدمات المالحـة         ،  Doc 9082(ية بشأن ضوضاء الطائرات     والسياسات التوجيه   —
  ؛)الجوية

 (Doc 9082 &  Doc 9884) إرشادات بشأن رسوم انبعاثات الطائرات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي في المطـارات وحولهـا     —
  ؛(Doc 9885)وإرشادات بشأن استخدام االتجار بانبعاثات الطيران 

   .التنظيمي الذي أوصى به المؤتمر العالمي الرابع للنقل الجوي والترتيب  —
  . وترد نصوص ذات الصلة من الوثائق المذكورة أعاله في األقسام الفرعية التالية

  

االيكـاو  ، وهو الذي ضم في بيان موحـد سياسـات           ١١-٣١اعتمدت الجمعية العمومية في دورتها الحادية والثالثين القرار           ٤-٧
 ٢٢-٣٦البيان الموحد في قرارات الجمعية العمومية التالية وآخرهـا القـرار    هذا  لكماستُو.وممارساتها المستمرة في مجال حماية البيئة     

  . الذي يرد نصه أدناه

  وممارسات اإليكاوموحد بسياسات البيان ال : ٢٢-٣٦القرار 
  البيئة ةحماي لامج يالمستمرة ف 

عادية اعتماد البيـان الموحـد بـسياسات    من دوراتها ال، أن تواصل في كل دورة ٥-٣٥ لعمومية قد قررت، بموجب قرارها   الجمعية ا  لما كانت 
  ،البيئة وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية

  ،مترابطة يتكون من نص تمهيدي وعدد من المرفقات بخصوص موضوعات محددة ولكن ٥-٣٥ القرار ولما كان
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انبعاثـات  و  ضوضـاء  والثالثين للجمعية العمومية في مجـال الخامسةالتعبير عن التطورات التي استجدت منذ الدورة إلى  لحاجة  اإلى   وبالنظر
   أو تخفيضها، الطيران انبعاثات منالمواد اإلرشادية الجديدة لإليكاو عن التدابير القائمة على آليات السوق للحدمحركات الطائرات، بما في ذلك 

)) ح(المرفـق  (ى الحاجة إلى إدراج مرفقات محددة للتعبير عن سياسة اإليكاو في معالجة تأثير الطيران على نوعية الهواء المحلـي         إل وبالنظر
  ،))ل(و) ك(و ) ي(و ) ط(المرفقات (والمناخ العالمي 

  :فإن الجمعية العمومية
حسبما سات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة،  أدناه تشكل البيان الموحد بسياالمذكورة أن مرفقات هذا القرار تقرر  -١

  : للجمعية العمومية والثالثينالسادسةالدورة  اختتامقائمة عند كانت هذه السياسات 
  ةعاملمحة   —  )أ(المرفق 
   بشأن نوعية البيئةاإلرشادية والمواد واإلجراءاتوضع القواعد والتوصيات   —  )ب(المرفق 
  للسيطرة على ضوضاء الطائرات "النهج المتوازن"سياسات والبرامج المبنية على ال  —  )ج(المرفق 
 الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات المنصوص عليها في المجلـد األول               سحب  —  )د(المرفق 

  عشر  من الملحق السادس
  ء في المطاراتلضوضاللحد من افرض القيود التشغيلية المحلية   —  )ه(المرفق 
   استخدام األراضيوإدارةتخطيط   —  )و(المرفق 
   مشكلة الفرقعة الصوتية–الطائرات األسرع من الصوت   —  )ز(المرفق 
  نوعية الهواء المحليأثر الطيران على   —  )ح(المرفق 
   الفهم العلمي—أثر الطيران على المناخ العالمي   —  )ط(المرفق 
   التعاون من األمم المتحدة والهيئات األخرى—لمناخ العالمي أثر الطيران على ا  —  )ي(المرفق 
  برنامج عمل اإليكاو بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ  —  )ك(المرفق 
  التدابير القائمة على آليات السوق، بما فيها االتجار باالنبعاثات  —  )ل(المرفق 

بيانا موحدا بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة العمومية  جمعيةعلى نظر كل دورة عادية تعقدها الالمجلس أن يعرض إلى  تطلب  -٢
  .تستعرضهكي في مجال حماية البيئة ل

  .٥-٣٥  القراريحل محل أن هذا القرار تعلن  -٣

  )أ(المرفق 

  ةعاملمحة 

 وإبقـاء  إيجـاد  أن يساعد كثيرا على تطور الطيران المدني الدولي مستقبال يمكن" تنص على أن اتفاقية الطيران المدني الدوليديباجة  لما كانت   
العمل على تطوير "من تلك االتفاقية تنص على أنه ينبغي للمنظمة     ) الرابعة واألربعين ( المادة   وأن،  ...."الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه     

نقل جوي إلى تلبية احتياجات شعوب العالم .. .مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية وعلى تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل          
  ".يتسم باألمان واالنتظام والفعالية واالقتصاد
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 من الممكن تقليل العديد من اآلثار الضارة للطيران المدني على البيئة بتطبيق تدابير شاملة تتـضمن التحـسينات التكنولوجيـة وإدارة    ولما كان 
ثر كفاءة، واالستخدام المالئم آلليات تخطيط المطارات، وتخطيط وإدارة واستخدام األراضي، والتدابير      الحركة الجوية واإلجراءات التشغيلية األك    

  .القائمة على آليات السوق

 جميع الدول المتعاقدة لدى اإليكاو قد وافقت على االستمرار في متابعة جميع مسائل الطيران المتعلقة بالبيئة والحفـاظ كـذلك علـى          ولما كانت 
  . في وضع إرشادات سياسية بشأن هذه المسائل وعدم ترك مثل هذه المبادرات لمنظمات أخرىالمبادرة

  . منظمات دولية أخرى تؤكد على أهمية السياسات البيئية التي تؤثر على النقل الجويولما كانت

ي والتفاهم بين الشعوب واألمم في المستقبل، لذلك يجـب اتخـاذ    النمو المستدام للطيران مهما للنمو والتنمية االقتصاديين والتجارة والتبادل الثقاف          ولما كان 
  .إجراءات بسرعة لضمان توافقه مع نوعية البيئة وتطوره بطرق تخفف من اآلثار الضارة

قدة السياسة عن آثار الطيران على البيئة ضرورية كي تعد اإليكاو ودولها المتعا  وأفضل المعلومات المتوافرة     المعلومات الموثوق فيها     ولما كانت 
  .بها الخاصة

 بقدر ما توجد أوجه ترابط معترف بها بين آثار الطيران على البيئة، مثل الضوضاء وانبعاثات المحركات، فثمة حاجة للنظـر فيهـا        ولما كانت 
  .عند تحديد سياسات مراقبة المصادر والتخفيف التشغيلي

را في معالجة آثار انبعاثات الطيران من غازات الدفيئة على المناخ العالمي، وأنـه   إدارة وتصميم المجاالت الجوية يمكن أن يؤديا دو  ولما كانت 
  .ينبغي أن تعالج الدول، فرديا أو جماعيا على أساس إقليمي، المسائل االقتصادية والمؤسسية المتعلقة بذلك

 على البيئة ومن أجل وضع السياسات المالئمة لمعالجة  التعاون مع المنظمات الدولية األخرى مهما إلحراز تقدم في فهم آثار الطيرانولما كـان  
  .هذه اآلثار

 بأهمية البحث والتطوير في مجال كفاءة استخدام الوقود وبدائل الوقود للطيران التي ستتيح عمليات النقل الجوي الدولي بتأثير أقل على                     إقراراو
  .البيئة

  :فإن الجمعية العمومية

تعي اآلثار الضارة بالبيئة والتي قد ة األمم المتحدة الرائدة في المسائل المتعلقة بالطيران المدني الدولي، ، بصفتها وكال أن االيكاوتعلن  -١
مسؤولية دولها المتعاقدة عن تحقيق أقصى درجة من بمسؤوليتها وتقر بتها، وأنها لجتكون متعلقة بنشاط الطيران المدني، وأنها ستستمر في معا

والدول المتعاقدة لديها   وعند اضطالع اإليكاو .أخرى والمنظم للطيران المدني من ناحية ونوعية البيئة من ناحية التوافق بين التطور اآلمن
  :يلي بمسؤولياتها، فإنها سوف تسعى للقيام بما

  .الحد أو الخفض من عدد المتأثرين بضوضاء الطائرات  )أ

  .واء المحليالحد أو الخفض من أثر انبعاثات الطائرات على نوعية اله  )ب

  .الحد أو الخفض من أثر انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران على المناخ العالمي  )ج

المجلس أن إلى تطلب المتعلقة بالبيئة والدولي في كل مسائل الطيران المدني أهمية مواصلة إثبات اإليكاو لدورها القيادي  على تشدد  -٢
  . تعترف بخطورة التحديات التي يواجهها القطاع المسائلياسة بشأن هذهلسل إرشادات إعداديحتفظ بزمام المبادرة في 
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 إلى المجلس أن يقيم بانتظام الوقع الحالي والمستقبلي لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات واالستمرار في إعداد تطلب  -٣
  .أدوات لهذا الغرض

 التدابير المؤدية إلى التخفيف من تأثير الطيران على البيئةالمتعلقة بابط والتبادل  بمسألة الترإبقاء وتحديث المعرفة إلى المجلس تطلب  -٤
  .بغية اتخاذ القرارات على النحو األمثل

تقييم أداء عمليات الطيران التي يمكن أن تستخدمها الدول ل إلى المجلس أن يضع مجموعة من المؤشرات البيئية للطيران تطلب  -٥
  .سات والتدابير الالزمة للتخفيف من تأثير الطيران على البيئةالقواعد والسياوفعالية 

 إلى المجلس أن ينشر معلومات عن الوقع الحالي والمستقبلي لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات وعن سياسة تطلب  -٦
  . المنتظمة والحلقات الدراسيةاإليكاو وموادها اإلرشادية في مجال البيئة بطريقة مالئمة، مثال من خالل تقديم التقارير

، وتحث الدول المتعاقدة على دعم األنشطة غير أن تواصل تقديم دعمها النشط ألنشطة اإليكاو المتعلقة بالبيئةإلى  الدول تدعو  -٧
  .المتوقعة في الميزانية عن طريق تقديم مستوى معقول من المساهمات الطوعية

  .الالزمة لتمكين اإليكاو من تقوية عملها في هذا المجالديم المعلومات العلمية  الدول والمنظمات الدولية إلى تقتدعو  -٨
وهيئات األمم المتحدة األخرى بشأن فهم آثار الطيران على البيئة دولية المنظمات مواصلة التعاون الوثيق مع ال المجلس على تشجع  -٩

  .وبشأن وضع السياسات لمعالجة هذه اآلثار
 المدني التطور المنتظم والمستدام للطيران تؤثر سلبا على في مجال البيئة من شأنها أن تدابيرمتناع عن اتخاذ الدول على االتحث   -١٠

  .الدولي

  )ب(المرفق 

  واإلجراءات وضع القواعد والتوصيات 
   بشأن نوعية البيئةاإلرشادية والمواد

 في العالم مازالت تثير القلق العام وتحد من تطوير البنية األساسـية             كثيرة  مشكلة ضوضاء الطائرات في المناطق المجاورة لمطارات       لما كانت 
  .بشأنهاة  مالئمإجراءات وتتطلب اتخاذ ،للمطارات
، الـذي يـشتمل علـى قواعـد تـرخيص      ضوضـاء الطـائرات    : المجلس قد اعتمد المجلد األول من الملحق السادس عشر بعنوان ولما كان 
، وأخطر الدول   ) والهبوط اإلقالع والهبوط والطائرات عمودية     اإلقالعباستثناء الطائـرات قصيرة     (ضوضاء الطائرات دون الصوتية    مستويات

  .المتعاقدة بذلك
متوفرة حول بسياسات اإليكاو   الخاصةرشادات اإلأن في بعض المطارات و ونوعية الهواء المحلي   الرسوم المتعلقة بالضوضاء   الستخدام وإدراكا

  ).Doc 9082 ،يكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجويةسياسات اإل(هذا الموضوع 

  . بصورة كاملةا بالرغم من عدم فهمه المحلية والعالمية تشكل مصدرا للقلق على البيئة لها آثارانبعاثات محركات الطائرات نتولما كا

، الذي يـشتمل علـى قواعـد بـشأن     ات محركات الطائراتانبعاث  :ن المجلس قد اعتمد المجلد الثاني من الملحق السادس عشر بعنوان         ولما كا 
  .االنبعاثات لترخيص محركات الطائرات الجديدة، وأخطر الدول بذلك

 على وضع مزيد مـن القواعـد والتوصـيات    بغرض المساعدة )CAEP( المجلس قد أنشأ لجنة معنية بحماية البيئة في مجال الطيران      ولما كان 
  .محركاتاللضوضاء الطائرات وانبعاثات  اإلرشادية والمواد واإلجراءات
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ضرورة تصميم األجيال المقبلة من الطـائرات بحيـث   إلى ، الذي وجه عناية منتجي ومشغلي الطائرات ١٤-٣٥بالقرار ) ف(مرفق ل ل مراعاةو
  .يلجيل الحال الطائرات النفاثة من اتي تشغل منها من المطارات ال وبأقل إزعاج بيئي ممكنتصبح قادرة على الطيران بكفاءة

  :الجمعية العموميةفإن 

 في الفصل إلدراجها القاعدة القياسية الجديدة األكثر تشددا بخصوص ضوضاء الطائرات ،٢٠٠١ في يونيو ، باعتماد المجلسترحب  -١
  .١/١/٢٠٠٨جين في ، وتطبيق القواعد الجديدة األكثر تشددا النبعاثات أكاسيد النيتروالرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر

 التي تعالج تأثير الطيران على البيئة، اإلرشادية والمواد واإلجراءاتالمجلس أن يواصل بنشاط وضع القواعد والتوصيات إلى  تطلب  -٢
  .األخرى وذلك بمساعدة وتعاون هيئات المنظمة األخرى والمنظمات الدولية

  .ولوجية متوسطة األجل وطويلة األجل ألكاسيد النيتروجين األهداف التكن٢٠٠٧  باعتماد المجلس في مارسترحب  -٣

 إلى المجلس أن يضع أهدافا تكنولوجية وتشغيلية متوسطة األجل وطويلة األجل للضوضاء واحتراق الوقود، إلى جانب أهداف تطلب  -٤
  .ظمات الدولية األخرىأكاسيد النيتروجين التي وضعت مؤخرا، وذلك بمساعدة وتعاون الهيئات األخرى في المنظمة والمن

 الضوضاء واالنبعاثات على وجه يالمجلس ضمان مواصلة لجنة حماية البيئة في مجال الطيران لبرنامج عملها في مجالإلى  تطلب  -٥
  .، وإتاحة الموارد الالزمة لتحقيق ذلكالسرعة من أجل وضع الحلول المالئمة بأسرع ما يمكن

أن تشارك في على  حاليا في لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بالشكل الكافيعالم غير الممثلة  الدول المتعاقدة من أقاليم التحث  -٦
  . تلك اللجنةأعمال

إلى المجلس أن يزود الدول والمنظمات الدولية بكافة المعلومات عن التدابير المتاحة لخفض تأثير عمليات الطيران على البيئة تطلب   -٧
  .ت باستخدام التدابير الفعالة المالئمةبحيث يمكن اتخاذ اإلجراءا

  .من هذا المرفق) ٢( ، األحكام التي وضعتها اإليكاو عمال بالفقرةالمالئمة الدول المتعاقدة على أن تتبع، حسب تحث  -٨

لمستقبل  إلى المجلس أن يواصل العمل في وضع سيناريوهات واستخدامها لتقييم تأثير انبعاثات الطيران على البيئة في اتطلب  -٩
  .والتعاون مع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في هذا المجال

  )ج(المرفق 

  "النهج المتوازن"السياسات والبرامج المبنية على 
  للسيطرة على ضوضاء الطائرات

  .األنظمة البيئيةفي  سيما والالدولي،  من التوافق في مجال الطيران المدني قدر عملي ممكن أحد أهداف اإليكاو هو التشجيع على أكبر لما كان

ـ  للتخفيف من ضوضاء الطائرات يمكـن أن يع وإقليمية القيام على نحو غير منسق بوضع سياسات وبرامج وطنية   ولما كان  ق دور الطيـران  ي
  .المدني في التنمية االقتصادية

 تدابير تقيد عمليات الطائرات، وأثارت معارضة قوية ضـد   حدة مشكلة ضوضاء الطائرات في كثير من المطارات قد أدت إلى اتخاذولما كانت 
  . مطارات جديدةإنشاءتوسيع المطارات الحالية أو 
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 اإليكاو قد قبلت المسؤولية الكاملة عن تحقيق أقصى قدر من التوافق بين تطوير الطيران المدني على نحو آمن واقتصادي ومنظم من      ولما كانت 
لتخفيض ضوضـاء الطـائرات   " النهج المتوازن"ة من ناحية أخرى، ولما كانت تسعى بنشاط إلى تحقيق مفهوم     ناحية، والحفاظ على نوعية البيئ    

  . بشأن كيفية تنفيذ الدول لهذا النهجإرشاداتووضع 

 التـدابير  مطار ثم تحليل مختلفال النهج المتوازن للتعامل مع الضوضاء الذي وضعته اإليكاو يتكون من تحديد مشكلة الضوضاء في ولما كـان  
 اسـتخدام  وإدارةتخفيض الضوضاء عنـد المـصدر، وتخطـيط     : المتاحة لخفض الضوضاء عن طريق استكشاف أربعة عناصر رئيسية هي     

  . وأقل التكاليففعالية التشغيلية لتقليل الضوضاء، وفرض القيود التشغيلية، بهدف معالجة مشكلة الضوضاء بأقصى واإلجراءاتاألراضي، 

  . الوقع الحاضر والمستقبلي لضوضاء الطائرات يعد أداة أساسية لتضع اإليكاو ودولها المتعاقدة السياسات الضرورية تقييمولما كان

 وكل دولة هي التي تتحمـل فـي نهايـة األمـر     ، تنفيذ عناصر النهج المتوازن والمفاضلة بينها أمر في يد الدول المتعاقدة    إجراءات ولما كانت 
  .ئمة لمشكالت الضوضاء في مطاراتها، على أساس سياسات وقواعد االيكاومسؤولية وضع الحلول المال

إرشادات عن النهج المتوازن للسيطرة على ضوضاء       ( المواد اإلرشادية التي أعدتها اإليكاو لمساعدة الدول على تنفيذ النهج المتوازن             ولما كانت 
  . قد تم تحديثها فيما بعد)Doc 9829الطائرات، 

 مما يستدعي اتباع نهج يختلف من مطـار إلـى   ة، المعنياتحلول مشكالت الضوضاء مع الخصائص المحددة للمطار    واءمة  ضرورة م  ل وإدراكا
  .متماثلة في المطاراتالضوضاء التطبيق حلول مماثلة على مشكالت وإمكانية آخر، 

  .النامية سيما من البلدان هم من الشركاء المعنيين وال تدابير معالجة الضوضاء عن تكاليف كبيرة على المشغلين وغيرإلمكانية أن تسفر وإدراكا

للـنهج  "الموضوع قد تؤثر على تنفيـذها  هذا  ألن لدى الدول التزامات قانونية واتفاقات قائمة وقوانين سارية وسياسات ثابتة ذات صلة ب    وإدراكا
  .لاليكاو" المتوازن

  .ة على الضوضاءكون قد وضع سياسات أوسع للسيطري ألن بعض الدول قد وإدراكا

أن التحسينات التي أنجزتها مطارات كثيرة في مجال الضوضاء باالستعاضة عن الطائرات المـستوفية لـشروط الفـصل الثـاني          وبالنظر إلى   
الطائرات التي استوفت قواعد ترخيص الضوضاء، الواردة في الفصل الثاني من المجلد األول من الملحق السادس عشر، ولكـن ضوضـاءها                (

  هـي  بطائرات أقـل ضوضـاء،    ) وز مستويات الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس عشر              تتجا
  . حول المطاراتالعشوائيةستمرار النمو في المستقبل، وال ينبغي النيل منها بالتعديات العمرانية التحسينات تستحق الحماية 

  :الجمعية العموميةفإن 

ميع الدول المتعاقدة لدى االيكاو، والمنظمات الدولية، أن تعترف بالدور القيادي لإليكاو فـي معالجـة مـشكالت ضوضـاء          ج تناشد  -١
  .الطائرات

  : الدول على ما يليتحث  -٢

وااللتزامات القانونية ) Doc 9829( اإليكاو إلرشاداتالمراعاة التامة  اعتماد نهج متوازن للسيطرة على الضوضاء، مع  )أ
الموضوع، عند معالجة مشكالت الضوضاء في هذا تفاقات القائمة والقوانين السارية والسياسات الثابتة ذات الصلة بواال

  .مطاراتها الدولية

  :ذلك ، بما فياإلجراءات على تنفيذ هذه اإلشراف شفافة للنظر في تدابير تخفيف الضوضاء، أو إجراءاتوضع   )ب

طار المعني، اعتمادا على معايير موضوعية وقابلة للقياس وعوامل أخرى ذات تقدير حجم مشكلة الضوضاء في الم  )١
  .صلة
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إلى اختيار التدابير التي تهدف االستناد إلى هذا التقييم في تقييم التكاليف والمنافع المحتملة لمختلف التدابير المتاحة، و  )٢
  .التكاليفبأقل تحقيق أقصى منفعة بيئية 

  . النزاعاتاالعتماد عليها في فضمع الجهات المعنية وعليها أجل التشاور نشر نتائج التقييم من   )٣

  : الدول على ما يليتشجع  -٣

 بوسيلةتخفيضها بأي  تخفيض الضوضاء عند المصدر أوإلى ث والتكنولوجيا الهادفة وتشجيع ودعم الدراسات وبرامج البح  )أ
  .أخرى

 المناطق المتأثرة بالضوضاء، العشوائية فيحد من التعديات العمرانية  استخدام األراضي للوإدارةتطبيق سياسات تخطيط   )ب
  .بهذا القرار) و(وتطبيق تدابير تخفيف الضوضاء في المناطق المتأثرة بالضوضاء، بما يتوافق مع المرفق 

  . بالسالمةاإلضرار بدون قدر اإلمكان التشغيلية لتخفيف الضوضاء اإلجراءاتتطبيق   )ج

 األخرى عناصرال بعد دراسة المنافع الممكن تحقيقها من وعدم تطبيقها إال المالذ األول، باعتبارهايود التشغيلية عدم تطبيق الق  )د
  . ومع مراعاة التأثير المحتمل لهذه القيود على المطارات األخرىبهذا القرار) ه(بطريقة تتوافق مع المرفق ولنهج المتوازن، ل

  :الدولإلى  تطلب  -٤

  .قدر اإلمكان ها وسياساتها وخططها على نحو وثيق لضمان االتساق بين برامجأن تعمل معا  )أ

 تطبيق أي تدابير لتخفيض الضوضاء مع مبدأ عدم التمييز الوارد في المادة الخامسة عشرة من اتفاقية يتوافقأن تضمن أن   )ب
  .شيكاغو

  .النامية مراعاة الظروف االقتصادية الخاصة للبلدان  )ج

 المجلس بسياساتها وبرامجها المتعلقة بالحد من مشكلة ضوضاء الطائرات فـي الطيـران المـدني    إعالمأن تواصل  إلى   الدولتدعو    -٥
  .الدولي

  :المجلسإلى تطلب   -٦

  .إجراء تقييم متواصل لتطور أثر ضوضاء الطائرات  )أ

  .وجعلها مستجيبة لحاجات الدول Doc 9829ضمان تحديث المواد اإلرشادية عن النهج المتوازن الواردة في الوثيقة   )ب

  .تعزيز استخدام النهج المتوازن، من خالل عقد حلقات دراسية مثال  )ج

 الدول تقديم الدعم المناسب ألعمال اإليكاو على وضع اإلرشادات وأي أعمال إضافية بشأن المنهجيات وتقييم تأثير التـدابير أو     تناشد  -٧
  .لضرورةفعاليتها ضمن إطار النهج المتوازن عند ا
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  )د(المرفق 

  سحب الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تتجاوز ضوضاؤها 
  المستويات المنصوص عليها في المجلد األول من الملحق السادس عشر

  .عشر السادس قواعد ترخيص مستويات ضوضاء الطائرات النفاثة دون الصوتية محددة في المجلد األول من الملحق لما كانت
جميـع  السحب، ألغراض هذا المرفق، هو سحب فئة من الطائرات، على أساس الضوضاء، من العمليات الدوليـة فـي                   هذا    تعريف ولما كان 
  .كثراألأو الواحدة دولة المطارات 
 التـي   البلـدان  حماية البيئة في مجال الطيران قد خلصت إلى أن السحب العام لطائرات الفصل الثالث من قبل جميع                المعنية ب لجنة  ال ولما كانت 

  .والمنافع التكاليفال يمكن تأييده على أساس فرضت قيودا تشغيلية على عمليات طائرات الفصل الثاني، أمر 
الطائرات التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات الواردة في الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق             من الخدمة    تبعض الدول قد سحب    ولما كانت 

  .هذا السحبتنظر في قد شرعت في هذا السحب وبعض الدول السادس عشر وكانت بعض الدول 
  .في الملحق السادس عشر ليس فرض القيود التشغيلية على الطائراتالواردة لضوضاء ان القصد من قواعد أل وإدراكا
سـيما علـى مـشغلي     ال، الن القيود التشغيلية على الطائرات الحالية تزيد من تكاليف شركات الطيران وتفرض عبئا اقتصاديا ثقـي              أل وإدراكا

  .البلدان النامية، مثلما هي الحال في  تجهيز أساطيلهمإلعادةالطائرات الذين قد ال يملكون الموارد المالية الالزمة 
اعتراف كل دولة بالمصاعب التي تواجهها الدول األخرى،        إلى  ضوضاء الطائرات يجب أن يستند      إلى   ىأن حل المشاكل التي تعز    وبالنظر إلى   

  .منها  كلإلى تحقيق التوازن بين شواغلو
  :فإن الجمعية العمومية

ها المستويات الواردة في الفصل الثالث من المجلد األول مـن     ؤضوضا  التي تتجاوز  أال تفرض أي سحب للطائرات    الدول على    تحث  -١
  :يلي الملحق السادس عشر، قبل أن تنظر في ما

ساطيل الراهنة من هذه الطائرات سيوفر الحماية الضرورية من الضوضاء حول ألجل األالنهاية الطبيعية  تكانإذا ما   )أ
  .مطاراتها

 أي طائرات كهذه إضافة بوضع أنظمة تمنع المشغلين الجويين التابعين لها من إماكان يمكن تحقيق الحماية الضرورية إذا ما   )ب
  . بتحديث األساطيللإلسراعع حوافز  بوضوإماأساطيلهم، سواء بالشراء أو باالستئجار أو بالتبادل، إلى 

كان يمكن تحقيق الحماية الضرورية بقيود يقتصر فرضها على المطارات والمدارج التي اعتبرتها هذه الدول مثيرة إذا ما   )ج
 إزعاجالمشكالت الضوضاء أو أعلنت أنها مثيرة لمشكالت الضوضاء، وعلى الفترات الزمنية التي تسبب الضوضاء فيها 

  .أكبر
 بنواياها قبل تنفيذها بزمن وإشعارهاقيود من آثار على الدول المعنية األخرى، واستشارة هذه الدول، ال فرضما يترتب على   )د

  .معقول
 سحب الطائرات التي تمتثل لقواعد ، بالرغم من االعتبارات المذكورة في الفقرة األولى من منطوق هذا القرار      ، تقرر التي الدول   تحث  -٢

عشر ولكـن ضوضـاءها تتجـاوز المـستويات          اء المنصوص عليها في الفصل الثاني من المجلد األول من الملحق السادس           ترخيص الضوض 
  :يلي  على أن تقوم بماعشر المنصوص عليها في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس

 تدريجيا اأقاليمها، سحبإلى  جوي والتي تطير حاليا أن تحدد القيود بحيث يمكن سحب طائرات الفصل الثاني التابعة ألي مشغل  )أ
  .تقل عن سبع سنوات على مدى فترة من الزمن ال
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 أول شهادة إصدار سنة على تاريخ ٢٥أال تفرض قبل انتهاء الفترة المذكورة أعاله قيودا على عمليات أي طائرات قبل مرور   )ب
   .صالحية لها

 مزودة اتأي طائر  عريضة الجسم موجودة حاليـا، أواتة قيودا على عمليات أي طائرأال تفرض قبل انتهاء الفترة المذكور  )ج
  .١إلى  ٢بمحركات تكون نسبة التجاوز الجانبي فيها أعلى من 

  . القيود المفروضةجميعأن تبلغ اإليكاو وجميع الدول المعنية ب  )د
  :يلي ما  بهدف تحقيقي واألقاليمقليميواإل الدول على أن تواصل تعاونها على المستوى الثنائي بشدة تشجع  -٣

دون فرض معاناة اقتصادية شديدة على مشغلي ب الضوضاء على المجتمعات المحلية حول المطارات، وذلك تأثيرتخفيف   )أ
  .الطائرات

ني والمسجلة فيها  االعتبار لمشكالت المشغلين التابعين للبلدان النامية فيما يخص الطائرات المستوفية لشروط الفصل الثاإقامة  )ب
التي ال يمكن تبديلها قبل نهاية فترة سحب الطائرات، بشرط تقديم مـا يثبت وجود طلب شراء أو عقد استئجار وحاليا، 

  .لالستعاضة عن هذه الطائرات بطائرات مستوفية لشروط الفصل الثالث، وبشرط قبول أول تاريخ لتسليم الطائرات
لقواعـد تـرخيص   بموجب شهادة الضوضاء األصلية أو المجـددة،   ، لسحب الطائرات التي تمتثل الدول على أال تفرض تدابير   تحث  -٤

  .عشر الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس في الفصل الثالث أوالمنصوص عليها الضوضاء 
مـن الـنهج     ما لم يكن ذلـك جـزءا    الدول على أال تفرض أي قيود تشغيلية على الطائرات المستوفية لشروط الفصل الثالث،             تحث  -٥

  .بهذا القرار) ه(و) ج(المتوازن الذي وضعته اإليكاو للسيطرة على الضوضاء ووفقا للمرفقين 
 بتحديث أساطيلهم بما يزيل العقبات ويـسمح لجميـع          إلى اإلسراع الدول على أن تساعد مشغلي الطائرات في جهودهم الرامية           تحث  -٦

ئجار أو بالشراء، على طائرات مستوفية لشروط الفصل الثالث، بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية متعددة األطراف      الدول بالحصول، سواء باالست   
  .االقتضاء حسب

  )ه(المرفق 

  الضوضاء في المطاراتللحد من فرض القيود التشغيلية المحلية 

  .عشر السادس د األول من الملحق ضوضاء الطائرات النفاثة دون الصوتية مقررة في المجل قواعد ترخيصلما كانت
يقلل من استخدام الطـائرة لـذلك        بشأن الضوضاء يحد أو    إجراءالقيد التشغيلي في أي مطار، ألغراض هذا المرفق، هو أنه            تعريفولما كان   
  .المطار

جة مشكالت الضوضاء في مطاراتها     الدول إلى اعتماد نهج متوازن للسيطرة على الضوضاء عند معال          قد دعا بهذا القرار   ) ج( المرفق   ولما كان 
  .الدولية

خفض الضوضاء أصـبحت    ألن التحسينات السابقة في تكنولوجيا   ، النطاق محدودا لتحقيق مزيد من التخفيض للضوضاء عند المصدر         ولما كان 
  . حدوث طفرات مهمة في هذه التكنولوجيا في المستقبل المنظوروال يتوقعتستوعب تدريجيا في األساطيل 

 التشغيلية لتخفيض الضوضاء تنفذ بالفعل في مطارات كثيرة، وكانت التدابير األخرى            واإلجراءات وتخطيط استخدام األراضي     إدارة كانتولما  
  .لتقليل الضوضاء قد نفذت على الرغم من استمرار التعديات العمرانية في حاالت معينة

ضاء الواردة في الفصل الثاني بالمجلد األول من الملحـق الـسادس عـشر          سحب الطائرات التي تمتثل لقواعد ترخيص الضو      تطبيق   ولما كان 
بهذا ) د( بالشكل المنصوص عليه في المرفق(وتتجاوز ضوضاؤها المستويات المقررة في الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق السادس عشر  
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طيران من المتوقع لعـدد األشـخاص المعرضـين لـضوضاء           قد اكتمل في بعض الدول، وعلى افتراض استمرار النمو في أنشطة ال           ) القرار
  . أخرىإجراءاتالطائرات في بعض المطارات في تلك الدول أن يزداد نتيجة لنمو حركة الطيران ما لم تتخذ 

بـدأت بعـض    ملحوظة فيما يتعلق بمدى توقع ظهور المشكلة من ضوضاء الطائرات خالل العقدين المقبلين و  إقليمية هناك اختالفات    ولما كانت 
لترخيص الواردة في الفصل الثالث من المجلـد األول مـن   االدول تنظر تبعا لذلك في فرض قيود تشغيلية على بعض الطائرات الممتثلة لقواعد   

  .عشر الملحق السادس

 اإليكـاو  وإرشـادات توازن  على أساس النهج المإال ينبغي أال تفرض القيود التشغيلية على طائرات الفصل الثالث في مطارات معينة              ولما كان 
)Doc 9829(وينبغي أن تكون هذه القيود موضوعة خصيصا حسب احتياجات المطار المعني .  

  .دول غير الدول التي فرضت فيها هذه القيودإلى  لهذه القيود تأثير اقتصادي ملحوظ على استثمارات مشغلي الطائرات الذين ينتمون ولما كان

  . األخرى ذات الصلة التي وضعتها االيكاوواإلرشاداتبهذا القرار ) د( في المرفق الموضوعة ات السياسىهذه القيود تتخط  ألنوإدراكا

  .اإليكاو ال تلزم الدول بفرض قيود تشغيلية على طائرات الفصل الثالث  ألنوإدراكا

 الجديـدة يلية على الطائرات، وان القواعـد       القصد من قواعد الضوضاء الواردة في الملحق السادس عشر ليس فرض القيود التشغ              ألن وإدراكا
  .غراض الترخيص فقطألفي الفصل الرابع بالمجلد األول من الملحق السادس عشر قد وضعت   على وجه الخصوصالمدرجة

لـضوضاء  لسيطرة على مشكالت ا   لالتزامات قانونية وقوانين وترتيبات قائمة وسياسات ثابتة        مرتبطة ب  على وجه الخصوص ألن الدول       وإدراكا
  .في مطاراتها ويمكن أن تؤثر على تنفيذ هذا المرفق

  :فإن الجمعية العمومية

كان مدعوما بتقييم مسبق للمنافع المتوقعة واآلثـار        إذا   إالتشغيلية ال يتم    القيود  ال أن اعتماد    اإلمكانالدول على أن تضمن بقدر       تحث  -١
   .الضارة الممكنة

شغيلية في أي مطار على الطائرات التي تمتثل ألحكام الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق     الدول على عدم فرض أي قيود ت       تحث  -٢
  :السادس عشر قبل ما يلي

السادس  االنتهاء من سحب الطائرات التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات المقررة في الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق  )أ
  .عشر في المطار المعني

يم كامل لجميع التدابير األخرى المتاحة لمعالجة مشكلة الضوضاء في المطار المعني وفقا للنهـج المتوازن المبين في  تقيإجراء  )ب
  ).ج(المرفق 

 من المنطوق أعاله، بفرض قيود فـي أي مطـار علـى عمليـات               ٢الدول التي تسمح، رغم االعتبارات المذكورة في الفقرة         تحث    -٣
  : ما يليعلى، المجددة شهادة الضوضاء األصلية أو بموجب الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق السادس عشر الطائرات التي تمتثل ألحكام

 الترخيص التي أجريت وفقا إجراءاتاالستناد في فرض هذه القيود على أداء الطائرة من حيث الضوضاء حسبما تبين من   )أ
  .عشر للمجلد األول من الملحق السادس

  .لنهج المتوازنل وفقا القيود بحيث تتناسب مع مشكلة الضوضاء في المطار المعني  هذهإعداد  )ب

  . المطارمنتماما طائرات  بدال من سحب الاإلمكاناالقتصار على القيود الجزئية حسب   )ج
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  ).مثل الخطوط طويلة المدى(مراعاة العواقب الممكنة على خطوط النقل الجوي التي ال يوجد لها بدائل مناسبة   )د

داعي لها، وذلك عن  البلدان النامية، لتجنيبهم الصعوبات التي الإلى مراعاة الظروف الخاصة لمشغلي الطائرات الذين ينتمون   )ه
  .إعفاءاتطريق منحهم 

  .، بهدف مراعاة اآلثار االقتصادية على مشغلي الطائرات المعنيةاإلمكانفرض هذه القيود تدريجيا، مع مرور الزمن حسب   )و

  .مدة معقولةب مسبقا إخطارا مشغلي الطائرات إعطاء  )ز

  . المدنيمراعاة اآلثار االقتصادية والبيئية على الطيران  )ح

  .الدول المعنية األخرى بجميع القيود المفروضةو اإليكاو إبالغ  )ط

جـب شـهادتها األصـلية أو     التي تمتثل بمو   ، الدول كذلك على أال تسمح بفرض أي قيود تشغيلية تهدف إلى سحب الطائرات             وتحث  -٤
  . لقواعد الضوضاء الواردة في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر،المجددة

  )و(المرفق 

   استخدام األراضيوإدارةتخطيط 

  .ء استخدام األراضي يشكالن عنصرا من أربعة عناصر رئيسية في النهج المتوازن للسيطرة على الضوضاوإدارة تخطيط لما كان

 اسـتخدام األراضـي المحيطـة    وإدارة على الطريقة التي يـتم بهـا تخطـيط    يتوقف عدد األشخاص المتأثرين بضوضاء الطائرات   ولما كان 
  .سيما مدى السيطرة على التنمية السكنية واألنشطة األخرى الحساسة للضوضاء بالمطارات، وال

 االستخدام غير المالئم لألراضـي بـالقرب مـن    يؤدي وثمة خطر في أن ،ارات في نشاط معظم المطكبيرة من الممكن حدوث زيادة     ولما كان 
  .تقييد النمو في المستقبلإلى المطارات 

سحب الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء الواردة في الفصل الثاني من المجلد األول من الملحق  ولما كان
لمستويات الواردة في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس عشر قد نجح في تخفيض نطاقات السادس عشر وتتجاوز ضوضاؤها ا

 للسكان المعرضين اإلجماليالعدد في تخفيض الضوضاء حول مطارات كثيرة يتعرض فيها الناس لمستويات ضوضاء غير مقبولة، و
  .للضوضاء

  .قصى ما يمكن لما فيها من مصلحة المجتمعات المحلية من المهم الحفاظ على هذه التحسينات بأوبما أن

 التي أدرجت في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر إلى زيادة  الجديدة من المتوقع أن تؤدي القاعدة القياسيةولما كان
  .الفرص أمام مشغلي الطائرات لالستعاضة عن طائراتهم بطائرات أقل ضوضاء

شمل أنشطة تخطيط قد تدخل أساسا ضمن مسؤولية السلطات المحلية ولكنها تؤثر مع ذلك على سعة ي استخدام األراضي نظيمتن أل وإدراكا
  .المطارات التي تؤثر بدورها على الطيران المدني

 من دليـل تخطـيط   نيلجزء الثا وردت في ا بشأن التخطيط المناسب الستخدام األراضي وتدابير تخفيض الضوضاء    أن اإلرشادات بالنظر إلى   و
  .مؤخرا ذلك الجزء الذي تم تحديثه، استخدام األراضي والقيود البيئية  بعنوان (Doc 9184) المطارات
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  :فإن الجمعية العمومية

بهـذا القـرار مـع    ) د(  مطاراتها، بالصورة المنصوص عليها في المرفق      من الدول التي ألغت عمليات طائرات الفصل الثاني         تحث  -١
 االستخدام غير المالئم لألراضي أو التعديات في المناطق اإلمكان حسب   ى منافع المجتمعات المحلية بأكبر قدر ممكن، على أن تتفاد         الحفاظ على 

  .التي خفضت فيها الضوضاء

احتمال تخفيض مستويات الضوضاء الناجم عن تشغيل طائرات أقل ضوضاء وممتثلة لقواعـد الفـصل    الدول على أن تكفل أن    تحث  -٢
  .التعديات على األراضيمن جراء االستخدام غير المالئم لألراضي أو لرابع الجديد على وجه الخصوص لن يتعرض للتقويض من جراء ا

  :الوقائية كانت الفرصة ال تزال سانحة لتقليل مشكالت ضوضاء الطائرات بالتدابيرإذا على ما يلي  الدولتحث   -٣

  .ئمة، مثل األماكن البعيدة عن المناطق الحساسة للضوضاء المطارات الجديدة في أماكن مالإنشاء  )أ

 المطار الجديد أو إنشاءاتخاذ التدابير المالئمة لتحقيق المراعاة التامة لتخطيط استخدام األراضي في المرحلة األولية من   )ب
  .تطوير المطار الراهن

 باإلضافةعداد السكان الحالية والزيادة المتوقعة أراعاة تحديد نطاقات حول المطارات ذات مستويات الضوضاء المختلفة، مع م  )ج
  . االيكاوإرشاداتحسب  تقديرات نمو الحركة، ووضع معايير لالستخدام المالئم لتلك األراضيإلى 

  . أو الوسائل المناسبة لتحقيق االلتزام بتلك المعايير الموضوعة الستخدام األراضياإلرشادات التشريعات ووضع إصدار  )د

  . معلومات سهلة الفهم للقارئ عن عمليات الطائرات وآثارها البيئية على المجتمعات المحلية القريبة من المطاراتإتاحةضمان   )ه

  : من المجلس ما يليتطلب  -٤

  .الدول  وجعلها ملبية الحتياجاتDoc 9184  الوثيقة رقموالواردة في  المتعلقة باستخدام األراضياإلرشادات تحديث أن يضمن  )أ

سيما في أجزاء العالم التي قد تتوافر فيها   استخدام األراضي، والإدارةنظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز أن ي  )ب
  .الفرصة لتالفي مشكالت ضوضاء الطائرات في المستقبل

  )ز(المرفق 

  مشكلة الفرقعة الصوتية —الطائرات األسرع من الصوت 

من الصوت في الخطوط التجارية، لتالفي األوضاع غير المقبولة لعامة الناس بسبب              تشغيل الطائرات األسرع    التدابير قد اتخذت، منذ    لما كانت 
  . األشخاص والممتلكات في البر والبحر بسبب تضخيم الفرقعة الصوتيةوإصابة النائمين إقالقالفرقعة الصوتية، مثل 

 البحوث عن اآلثار الجسمانية والفسيولوجية      إجراءالصوت، تواصل هي ودول أخرى       هذه الطائرات األسرع من      بإنتاجالدول القائمة    ولما كانت 
  .الصوتية واالجتماعية الناجمة عن الفرقعة

  :فإن الجمعية العمومية

الناتجـة عـن     على األهمية التي تعلقها على ضمان تالفي األوضاع غير المقبولة لعامة الناس بفعل الفرقعة الصوتية            من جديد  تؤكد  -١
  .غيل الطائرات األسرع من الصوت في الخطوط التجاريةتش
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المجلس، في ضوء المعلومات المتوافرة وباالستعانة باألجهزة المالئمة، بأن يستعرض المالحق والوثائق األخرى ذات الـصلة،       تكلف  -٢
 الالزمة، خاصـة فيمـا   اإلجراءات وأن يتخذ  للتأكد من أنها تراعي المشاكل التي قد يثيرها لعامة الناس تشغيل الطائرات األسرع من الصوت،              

قياس الفرقعة الصوتية، وتعريف المـصطلحات الكميـة أو الوصـفية لعبـارة       طريقة ل اتفاق دولي على    إلى  يتعلق بالفرقعة الصوتية، للتوصل     
  .ووضع الحدود المناظرة" األوضاع غير المقبولة لعامة الناس"

 االلتـزام تزويد اإليكاو في الوقت المناسب باقتراحات حول طريقـة  إلى  األسرع من الصوت  الطائراتبإنتاج الدول التي تقوم  تدعو  -٣
   .بالمواصفات التي تقررها االيكاو

  )ح(المرفق 

  أثر الطيران على نوعية الهواء المحلي
ار المرتبطة بـه علـى صـحة البـشر     هناك قلق متزايد إزاء أثر الطيران على الغالف الجوي فيما يتعلق بنوعية الهواء المحلي واآلث          لما كان 

  .ورفاهيتهم

ملوثات عديدة تؤثر على نوعية الهواء المحلي واإلقليمي وتصدر عن محركات الطائرات قد شهدت انخفاضا كبيـرا خـالل العقـود       ولما كانت 
  .القليلة الماضية

  .ات الغازية األخرى في حاجة إلى مزيد من التقييم والفهمآثار انبعاثات الطيران من أكاسيد النتروجين والمواد الجسيمية واالنبعاث ولما كانت

آثار انبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحلي واالقليمي هي جزء من االنبعاثات اإلجمالية في المناطق المتأثرة وينبغي النظر فيها         ولما كانت 
  .اءفي اإلطار األوسع لجميع المصادر التي تسهم في الشواغل بشأن نوعية الهو

نوعية الهواء المحلي واآلثار الصحية الفعلية النبعاثات الطيران تتوقف على سلسلة من العوامل من بينها اإلسـهام فـي التركيـزات       ولما كانت 
  .اإلجمالية، وعدد السكان المعرضين لها في المنطقة قيد النظر

لية التي أحدثت تخفيضا كبيرا في مدى تلوث نوعية الهواء المحلي           يكاو قد وضعت معايير فنية وعززت تطوير اإلجراءات التشغي        اإل ولما كانت 
  .من الطائرات

 تتضمن أحكاما تتعلق برسوم المطارات والرسوم المماثلة، بما في ذلك مبـدأ    اتفاقية الطيران المدني الدولي    من   الخامسة عشرة  المادة   ولما كانت 
سياسات اإليكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحـة  (بشأن الرسوم المتعاقدة دول  سياسية لل إرشاداتعدم التمييز، وكانت اإليكاو قد أعدت       

 نوعيـة الهـواء   مـن أجـل  باالنبعاثات المتصلة  والرسوم  محددة بشأن الرسوم المتصلة بالضوضاء   إرشاداتبما في ذلك    ) Doc 9082،  الجوية
  .المحلي

االنبعاثات، أوصي فيه على الرسوم والضرائب فرض  بشأن ه السياسات المؤقتةقرارا في ٩/١٢/١٩٩٦ مجلس اإليكاو قد اعتمد في ولما كان
كون في صورة رسوم ال ضرائب، وبأن األموال المحصلة ينبغي أن تستخدم في المقام األول للتخفيف يبشدة بأن أيا من تلك الجبايات يجب أن 

  .من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة

 تحديد هذه التكاليف ىعلى أساس تكاليف تخفيف األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات بقدر ما يتسنينبغي أن تحسب وم  هذه الرسنتولما كا
  .النقل الجويإلى صحيح وعزوها مباشرة الوجه العلى 

الجة أثر انبعاثات محركات الطائرات  مجلس اإليكاو قد اعتمد مواد سياسية وإرشادية تتعلق باستخدام الرسوم المتصلة باالنبعاثات لمعولما كان
  .في المطارات أو حولها
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أن المجلس قد وافق على أنه سيكون من المفيد إعداد تقرير ينظر في تطبيق جميع التدابير المتعلقة باالنبعاثات التي تؤثر في نوعية  تالحظ وإذ
  . وأن اإليكاو تعمل حاليا على هذه المسألة، باتباع نهوج تكنولوجية وتشغيلية وقائمة على آليات السوقالهواء المحلي،

  :الجمعية العموميةفإن 

أن يرصد ما تسببه انبعاثات الطيران والجسيمات وأكاسيد النتروجين والغازات األخرى ويطور معرفته بها،  المجلس من تطلب  -١
لى رفاهية البشر وصحتهم وأن ينشر المعلومات في هذا بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة األخرى مثل منظمة الصحة العالمية، من آثار ع

  .الصدد

من المجلس مواصلة عمله على وضع قواعد قياسية ممكنة التنفيذ فنيا ومفيدة بيئيا ومعقولة اقتصاديا للمضي في تخفيض تأثير  تطلب  -٢
  .تلوث الهواء المحلي من الطائرات

ولوجية وتشغيلية طويلة األجل فيما يتعلق بالمسائل البيئية للطيران، بما في من المجلس مواصلة عمله على وضع أهداف تكن تطلب  -٣
  .ذلك أكاسيد النتروجين المنبعثة من الطائرات

  .من المجلس مواصلة تعزيز التحسينات التشغيلية وتحسينات الحركة الجوية التي تقلل تأثير تلوث الهواء المحلي من الطائرات تطلب  -٤

التي تؤثر على نوعية الهواء من انبعاثات الطيران الدولي للحد  إجراءاتواألطراف المعنية األخرى على اتخاذ اقدة المتع الدول تشجع  -٥
  .والمواظبة على إبالغ اإليكاو بهاأو تخفيضها من خالل التدابير الطوعية المحلي 

 المتصلة بالمطارات وتطلب من المجلس أن يتابع هذا  بوضع وترويج مواد إرشادية بشأن المسائل المتعلقة بتقييم نوعية الهواءترحب  -٦
  .٢٠١٠النشاط على نحو فعال، بهدف إكمال إرشادات نوعية هواء المطارات في عام 

من المجلس العمل باالشتراك مع الدول والمعنيين باألمر في تعزيز وتداول أفضل أساليب العمل المطبقة بالمطارات في التقليل  تطلب  -٧
  .ضارة النبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحليمن اآلثار ال

 من المجلس أن يواصل تحديث هذه اإلرشادات وتطلب بوضع اإلرشادات بشأن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي ترحب  -٨
  . الدول المتعاقدة على تداول المعلومات عن تنفيذ مثل هذه الرسوموتحث

على ضمان أعلى مستوى عملي من التوافق وان تراعي على النحو الواجب سياسات اإليكاو وإرشاداتها بشأن  الدول المتعاقدة تحث  -٩
  .رسوم االنبعاثات التي تؤثر على نوعية الهواء المحلي

  )ط(المرفق 

   الفهم العلمي—المناخ العالمي على أثر الطيران 

 وأعده، بناء على طلب االيكـاو، الفريـق الحكـومي    والغالف الجوي العالميالطيران  عن ١٩٩٩التقرير الخاص الذي صدر في عام     لما كان 
بالتعاون مع فريق خبراء التقييم العلمي لبروتوكول مونتريال عن المواد المستنفدة لطبقـة     ) الفريق الحكومي الدولي  (الدولي المعني بتغير المناخ     

  .جوياألوزون، يتضمن تقييما شامال لتأثير الطيران على الغالف ال

لتقرير الخاص لفريق الخبراء الحكومي الدولي أقر بأن آثار بعض أنواع انبعاثات الطائرات مفهومة جيدا، وكـشف عـن أن آثـار                       ا ولما كان 
بعضها اآلخر ليست مفهومة، وحدد عددا من المجاالت الرئيسية التي ال يشملها اليقين العلمي مما يحد من القدرة على توقع آثار الطيران علـى                

  .المناخ واألوزون
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اإليكاو طلبت من فريق الخبراء الحكومي الدولي أن يحدث االستنتاجات الرئيسية للتقرير الخاص في تقرير التقيـيم الرابـع الـذي                      تولما كان 
  .٢٠٠٧أصدره في عام 

  :فإن الجمعية العمومية

  : من المجلس ما يليتطلب -١

لعلمي ألثر الطيران واإلجراءات المتخذة لمعالجة انبعاثات الطيران مواصلة اتخاذ مبادرات لتشجيع المعلومات عن الفهم ا  ) أ
  .واالستمرار في توفير المحفل لتسهيل المناقشات بشأن الحلول من أجل معالجة انبعاثات الطيران

 البيئية مواصلة التعاون الوثيق مع الفريق الحكومي الدولي والمنظمات األخرى المشتركة في تقييم إسهام الطيران في اآلثار  ) ب
 .على الغالف الجوي

  : الدول على ما يليتحث -٢

تعزيز البحث العلمي الذي يهدف إلى مواصلة معالجة أوجه عدم اليقين المحددة في التقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي   ) أ
  .بشأن الطيران والغالف الجوي العالمي وفي تقرير التقييم الرابع الذي أصدره مؤخرا

ييم الدولي المستقبلية لتغير المناخ التي يضطلع بها الفريق الحكومي الدولي وهيئات األمم المتحدة ضمان أن عمليات التق  ) ب
 .المختصة األخرى تتضمن معلومات محدثة عن اآلثار التي تحدثها الطائرات على الغالف الجوي

  . بذلك من آثار على االنبعاثات المجلس على تحسين فهم إمكانيات استخدام أنواع بديلة من وقود الطيران وما يتصلتشجع -٣

 .الطيران  المجلس والدول على مواصلة أعمال التحديث والتعاون في إعداد نماذج تحليلية تنبؤية لتقييم آثارتشجع -٤

  )ي(المرفق 

   التعاون مع األمم المتحدة والهيئات األخرى—أثر الطيران على المناخ العالمي 

المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ هو تحقيق استقرار تركيز غازات الدفيئة في الغـالف الجـوي علـى         الهدف النهائي التفاقية األمم      لما كان 
  .مستوى من شأنه منع التدخل البشري الخطير في النظام المناخي

 اتفاقية شيكاغو فضال عـن      بمبادئ عدم التمييز وإتاحة الفرص المتكافئة والعادلة لتطوير الطيران المدني الدولي على النحو الوارد في              وإقرارا  
المبادئ واألحكام المتعلقة بالمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة والقدرات ذات الصلة التي تنص عليها اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بـشأن               

  .تغير المناخ وبروتوكول كيوتو

دخل حيـز   و ١٩٩٧  في ديسمبر  بشأن تغير المناخ   اإلطاريةلمتحدة  في اتفاقية األمم ا    بروتوكول كيوتو، الذي اعتمده مؤتمر األطراف      ولما كان 
 وقـود " غازات الدفيئة مـن      الخفض من  أو    الحد مواصلة) األطراف في المرفق األول   (، يطلب من الدول المتقدمة      ١٦/٢/٢٠٠٥النفاذ بتاريخ   

  . )٢-٢ المادة(، وذلك بالعمل من خالل اإليكاو )الطيران الدولي ("الطائرات

  .من شأنها أن تفيد المشاريع التي تشترك فيها دول نامية) مثل آلية التنمية النظيفة( بروتوكول كيوتو ينص على وسائل مرنة مختلفة انولما ك

 وتجري مباحثات بشأن متابعة هذه الوثيقة وستحتاج اإليكاو لمواصلة ٢٠١٢ بروتوكول كيوتو تنتهي في عام        فترة االلتزام األولى في    ولما كانت 
  .هوض بمسؤوليتها عن الحد من غازات الدفيئة المنبعثة من الطيران المدني الدولي أو تخفيضها وإثبات دورها القيادي في ذلكالن
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 جميع المعنيين باألمر يتوقعون من اإليكاو أن تثبت دورها القيادي في التخفيف من اآلثار السلبية النبعاثـات غـازات الدفيئـة مـن                        ولما كان 
  .دد رؤية إلدماج هذه الغايات البيئية في خطة أعمال اإليكاو وبرامج المنظمة األخرىالطيران، وأن تح

 بمالءمة موضوعي تغير المناخ والتنمية االقتصادية في إطار األهداف اإلنمائية لأللفية ودور الطيران في المساعدة على تحقيـق هـذه              وإقرارا
  .األهداف

ات الطائرات بدون إغفال إطارها الخاص لدى تقييم انبعاثات غازات الدفيئة اإلجمالية من الطيـران               بأن من المهم معالجة انبعاث    وإذ تحيط علما    
  .وقطاع النقل والنشاط واالقتصادي العام

ران دوليا  بأن أقاليم العالم المختلفة تشهد اختالفات كبيرة في المستويات المطلقة النبعاثات الطيران ومعدالت ازدياد انبعاثات الطي       وإذ تحيط علما  
  . وداخليا على السواء

  :فإن الجمعية العمومية

  :ما يلي المجلس من تطلب  -١

ضمان أن تضطلع اإليكاو بدورها القيادي بصورة مستمرة في المسائل البيئية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، بما فـي ذلـك         )أ
  .انبعاثات غازات الدفيئة

د أو الخفض من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة ووضع اقتراحات محـددة              مواصلة دراسة الخيارات السياسية للح      )ب
وإسداء مشورة في أقرب وقت ممكن لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، تتضمن حلوال فنية     

بير بالنسبة للبلدان النامية والبلـدان المتقدمـة علـى          وتدابير قائمة على آليات السوق، وتراعي اآلثار المحتملة لمثل هذه التدا          
  .السواء

مواصلة التعاون مع المنظمات المشتركة في صنع السياسات في هذا المجال، وخاصة مع مؤتمر األطراف في اتفاقيـة األمـم              )ج
  .المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ وهيئتها الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

  )ك(المرفق 

  برنامج عمل اإليكاو بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ
اإليكاو والدول المتعاقدة لديها تدرك األهمية البالغة لالضطالع بدور قيادي مستمر للطيران المدني الدولي في مجال الحد أو الخفـض                 لما كانت 

  .من انبعاثاتها التي تسهم في تغير المناخ العالمي

  .للطيران المدني قد زاد بوجه عام من مساهمة الصناعة في انبعاثات غازات الدفيئةالنمو السريع  ولما كان

بمبادئ عدم التمييز واتاحة فرص متكافئة وعادلة لتطوير الطيران المدني الدولي على النحو الوارد في اتفاقية شـيكاغو، فـضال عـن       وإقرارا
التي تنص عليها اتفاقية األمم المتحدة االطارية بـشأن      ت متباينة والقدرات ذات الصلة    المبادئ واألحكام المتعلقة بالمسؤوليات المشتركة وإن كان      

  تغير المناخ وبروتوكول كيوتو،

 مجلس اإليكاو قد وضع خيارات سياسية للحد أو الخفض من األثر البيئي لالنبعاثات الصادرة عن محركات الطائرات مـن الطيـران                 ولما كان 
  بشأن التكنولوجيا والقواعد القياسية، وبشأن التدابير التشغيلية والتدابير القائمة على آليات السوق لخفض االنبعاثات، المدني، وكان العمل يتقدم 
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ان تعزيز النمو المستدام للطيران يستلزم اتباع نهج شامل يتألف من العمل بشأن التكنولوجيا والقواعد القياسـية، وبـشأن التـدابير    وبالنظر إلى   
  التدابير القائمة على آليات السوق والرامية إلى خفض االنبعاثات،التشغيلية و

أنه ينبغي التشديد على خيارات السياسة العامة التي تخفض من االنبعاثات الصادرة عن محركات الطائرات دون أن يكون لها أثـر        إلى   وبالنظر
  سلبي على نمو النقل الجوي ال سيما في البلدان النامية،

 ٧٠م الكبير المحرز في قطاع الطيران، حيث ارتفعت كفاءة استهالك الوقود لكل راكب كيلومتري للطائرات المنتجة حاليا بنـسبة          بالتقد وإقرارا
 سنة، وحيث حققت شركات الطيران التابعة لبعض الدول المتعاقدة تخفيضات صافية في االنبعاثـات خـالل                 ٤٠في المائة عما كانت عليه منذ       

اضية على الرغم من حدوث زيادة في نفس الوقت في العمليات، وحيث تلتزم صناعة الطيران الدولية بتحقيق تحسن في كفاءة السنوات القليلة الم  
  ، ٢٠٢٠ و٢٠٠٥ في المائة بين سنتي ٢٥استهالك الوقود بنسبة إضافية قدرها 

م الحركة الجوية إلى تحسينات اضافية في كفاءة الطيران أن من المتوقع أن يحقق الجيل المقبل من تكنولوجيا الطائرات وتحديث نظ    وبالنظر إلى   
  واستهالك الوقود تستطيع اإليكاو تشجيعها من خالل الخطة العالمية للمالحة الجوية الخاصة بها،

الهـواء المحلـي،    ألن القواعد القياسية لإليكاو وأهدافها بالنسبة ألكاسيد النيتروجين، على الرغم من أن المقصود بها معالجـة نوعيـة        وإدراكا
  .ستساعد أيضا على تقليل أثر الطيران على المناخ

  :فإن الجمعية العمومية

من المجلس تسهيل اتخاذ الدول لإلجراءات عن طريق العمل بهمة على وضع خيارات السياسة العامة للحد أو الخفض من أثر                     تطلب  -١
وإسداء المشورة في أقرب وقت ممكن لمؤتمر األطراف فـي اتفاقيـة األمـم    انبعاثات محركات الطائرات على البيئة، ووضع اقتراحات محددة     
قائمة على آليات السوق، وتراعي اآلثار المحتملة لمثل هذه التدابير بالنـسبة   المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ، تتضمن حلوال فنية وتدابير        

  .السواء للبلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو على

  : إلى المجلس ما يليتطلب  -٢
تشكيل فريق جديد معني بالطيران الدولي وتغير المناخ يتألف من كبار المسؤولين الحكوميين الممثلين لجميع أقـاليم االيكـاو،              )أ

 بغرض تشارك فيه على نحو متكافئ البلدان النامية والبلدان المتقدمة وتقدم لجنة حماية البيئة في مجال الطيران الدعم الفني له،   
أن يعد ويعرض على المجلس برنامج عمل قويا بشأن الطيران المدني وتغير المناخ، يستند إلى توافق اآلراء، ويعكس الرؤيـة      

  :يلي المشتركة واإلرادة القوية لجميع الدول المتعاقدة، ويشمل ذلك ما

بلة للتنفيذ من الناحية التكنولوجية بحيـث       وضع إطار تنفيذي يتضمن استراتيجيات وتدابير تتسم بالكفاءة االقتصادية وقا           )١
  :يلي من جملة أمور تستطيع الدول المتعاقدة استخدامها لتحقيق تخفيضات في االنبعاثات، ويتضمن ذلك ما

  ).مثل التعويض(التدابير الطوعية   —
  .النشر الفعال ألوجه التقدم التكنولوجي في كل من معدات الطائرات والمعدات األرضية  —
  ذ تدابير تشغيلية أكثر كفاءة؛اتخا  —
  إجراء تحسينات في إدارة الحركة الجوية؛  —
  تقديم حوافز اقتصادية ايجابية؛  —
  .اتخاذ تدابير قائمة على آليات السوق  —

  تحديد الوسائل التي يمكن من خاللها قياس التقدم المحرز؛  )٢
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الك الوقود في الطيران الدولي ووضع خيارات ممكنة        تحديد أهداف عالمية وطموحة ممكنة تتمثل في تحقيق كفاءة استه           )٣
  لتنفيذها؛

  .اإلبالغ عن التقدم المترتب على اإلجراءات التي تنفذها الدول المتعاقدة وأصحاب المصلحة  )٤

ن الدعوة لعقد اجتماع رفيع المستوى الستعراض برنامج العمل الذي يوصي به الفريق، يعقد في الوقت المناسب، مع مراعاة أ                    )ب
  .٢٠٠٩مؤتمر األطراف الخامس عشر التفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ سوف ينعقد في ديسمبر 

من المجلس، الذي يعمل من خالل لجنة حماية البيئة، أن يواصل تطوير وتحديث اإلرشادات المقدمة للـدول المتعاقـدة بـشأن      تطلب  -٣
خفض من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة، وإجراء مزيد من الدراسات بهدف تخفيف أثر الطيران تطبيق تدابير ترمي إلى الحد أو ال  

  على تغير المناخ؛

 الدول المتعاقدة والمجلس على تقييم أو مواصلة تقييم تكاليف وفوائد التدابير المختلفة، بما فيها التدابير القائمة، لمعالجة مـسألة       تشجع  -٤
كات الطائرات على أكفأ نحو من حيث التكاليف مع مراعاة مصالح جميع األطراف المعنية، بما في ذلك اآلثـار المحتملـة علـى      انبعاثات محر 
  .الدول النامية

 من المجلس توفير اإلرشادات والتوجيه الالزمين لمكاتب اإليكاو اإلقليمية لمساعدة الدول بالدراسات وعمليات التقيـيم ووضـع    تطلب  -٥
ت، بالتعاون مع الدول األخرى في اإلقليم، للحد أو الخفض من انبعاثات غازات الدفيئة على أساس عالمي، والعمل معا بصورة تعاونية                  اإلجراءا

  لبلوغ المستوى األمثل من المنافع البيئية التي يمكن تحقيقها عن طريق برامجها المختلفة؛

  ة من أجل التحسين المطرد ألدائها في مجال تخفيض انبعاثات الطيران؛الصناعة على وضع أهداف طموح من الدول أن تشجع تطلب  -٦

 من الدول المتعاقدة التعجيل باالستثمارات في مجال البحث والتطوير كيما تطرح في السوق تكنولوجيا أكثـر كفـاءة بحلـول                     تطلب  -٧
  ؛٢٠٢٠ عام

 من ازدحام المجال الجوي الذي يسهم       ٢٠٢٠حلول سنة   من الدول أن تعد مجموعة من اإلجراءات والخطط بهدف أن تخفض ب            تطلب  -٨
  في التأخيرات وحرق الوقود بال داع، وأن تقدم تقارير في هذا الشأن؛ 

 من الدول أن تشجع مشغلي المطارات على تحسين كفاءة عمليات الجانب الجوي وتنفيذ تدابير تحقـق الكفـاءة فـي الجانـب                   تطلب  -٩
  ون؛األرضي من أجل تخفيض كثافة الكرب

  : من المجلس، الذي يعمل من خالل لجنة حماية البيئة، القيام بما يليتطلب  -١٠
أن يقدم، على أساس سنوي، تقارير عن التقدم المحرز في المتوسط في مجال كفاءة استهالك الوقود في أسـطول الطـائرات                       )أ

  ي الدولي، وذلك بالتعاون الوثيق مع الصناعة،العاملة والكميات السنوية اإلجمالية من الوقود التي يحرقها الطيران المدن
  التنبؤ باالحتماالت اإلجمالية لتخفيض انبعاثات الطيران في أسطول الطائرات العاملة،  )ب
  تقييم وقياس أي فرص أخرى لتخفيض االنبعاثات كيما تنظر فيها الجمعية العمومية في دورتها القادمة؛  )ج

ات الالزمة لدعم مبادرة اإليكاو المتعلقة باالنبعاثات، بما في ذلك متابعة تنفيـذ أهـداف اإليكـاو        من المجلس أن يتخذ اإلجراء     تطلب  -١١
الرامية إلى الحد أو الخفض من أثر انبعاثات الطائرات، وتعزيز التعاون بين الدول المتعاقدة لديها، ورصد التقدم المحرز في هذا المجال وتقديم                     

  :يلي الخصوص، أن يقوم المجلس بماوينبغي، على وجه .  تقارير بشأنه
استكشاف البارامترات المالئمة ووضع أهداف تكنولوجية متوسطة األجل وطويلة األجل لحرق وقود الطائرات وتقديم تقريـر                  )أ

  .عن ذلك بحلول الدورة المقبلة للجمعية العمومية
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ارة الحركة الجوية، والتـشجيع علـى اسـتخدام التـدابير     مواصلة إعداد الوسائل الالزمة لتقييم المنافع المرتبطة بتحسينات إد         )ب
كوسيلة للحد أو الخفض من أثر انبعاثات محركات الطائرات على ) ٣٠٣الكتاب الدوري   (التشغيلية المبينة في إرشادات اإليكاو      

  .البيئة

 .التركيز على زيادة كفاءة حرق الوقود في خطة اإليكاو العالمية للمالحة الجوية  )ج

ع، حسبما يكون مالئما، المبادرات اإلقليمية والمبادرات بين األقاليم والمبادرات العالمية مع الدول المتعاقدة لرفـع كفـاءة        تشجي  )د
  .الحركة الجوية من أجل خفض استهالك الوقود

عن التقدم المحرز فـي  تشجيع الدول المتعاقدة على تحسين كفاءة الحركة الجوية مما يؤدي إلى تقليل االنبعاثات، وتقديم تقرير            )ه
  .هذا المجال

  .الطلب من الدول المتعاقدة أن تقدم قائمة باإلجراءات التي تتخذها لخفض انبعاثات الطيران فيها  )و

  .تشجيع استخدام اإلجراءات والتكنولوجيات الجديدة التي لها القدرة على تحقيق فوائد بيئية بالنسبة لتشغيل الطائرات  )ز

أن يشجع الدول والجهات المعنية على نشر وتبادل أفضل الممارسات المطبقة في المطارات لخفض اآلثار السلبية                 من المجلس    تطلب  -١٢
  .النبعاثات غازات الدفيئة من الطيران المدني

ـ                  تطلب  -١٣ د البيئيـة    من المجلس أن يشجع الدول والجهات المعنية على إعداد نماذج مراقبة التدفق وإدارة الحركة الجوية لتحقيق الفوائ
  .المثلى

  : من الدول المتعاقدة ما يليتطلب  -١٤

  .تشجيع أعمال البحوث والتنمية الالزمة لجعل تصميمات المحركات والطائرات أكثر كفاءة بالنسبة للبيئة  )أ

  .تعجيل تطوير وتشغيل الطرق التي تحقق الكفاءة في استهالك الوقود واإلجراءات التي تخفض انبعاثات الطيران  )ب

تعجيل الجهود الرامية إلى تحقيق الفوائد البيئية من خالل تطبيق التكنولوجيات المبنية على األقمار الصناعية من أجل تحـسين            )ج
  .كفاءة المالحة الجوية والعمل مع اإليكاو على تعميم هذه الفوائد على جميع األقاليم والدول

 الطيران لدى رسم الطرق الجوية التي تحقق نتائج أفضل بالنـسبة للبيئـة   تشجيع فعالية التنسيق بين سلطاتها العاملة في قطاع     )د
  .وتحسين اإلجراءات التشغيلية في الطيران المدني الدولي

التقليل من العوائق القانونية واألمنية واالقتصادية وغيرها من العوائق المؤسسية بما يسمح بتنفيذ المفاهيم التشغيلية الجديدة في                   )ھ
  .ة الجوية الستخدام المجال الجوي بكفاءة بالنسبة للبيئةإدارة الحرك

  .التعاون في بناء قدرات القياس والرصد اإلقليمية بما يسمح بتقييم الفوائد البيئية الناجمة عن التدابير المذكورة أعاله  )و

نبعاثات الطيران الدولي من خالل التدابير  الدول المتعاقدة واألطراف المعنية األخرى على اتخاذ إجراءات للحد أو الخفض من ا      تشجع  -١٥
 من المجلس أن يكلف األمين العام بتحديث اإلرشادات التي أعدتها اإليكاو لمثـل هـذه          وتطلبالطوعية، وإحاطة اإليكاو علما بهذه اإلجراءات،       

  .المعنية التدابير، بما في ذلك االتفاق الطوعي النموذجي، وتوفير هذه التجارب لجميع األطراف
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  )ل(المرفق 

  التدابير القائمة على آليات السوق، بما فيها االتجار باالنبعاثات
هي أدوات سياسية وضعت لتحقيق أهداف بيئية بتكلفـة أقـل   ، بما فيها استخدام االتجار باالنبعاثات، التدابير القائمة على آليات السوق    تلما كان 

  .ةوبأسلوب أكثر مرونة من التدابير التنظيمية التقليدي
 الدول المتعاقدة مسؤولة عن اتخاذ القرارات بشأن األهداف وأكثر التدابير مالءمة لمعالجة انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران، مع وإذ تدرك أن  

  . مراعاة اإلرشادات الصادرة عن االيكاو
دولي، الواردة في اتفاقية شيكاغو، والمبادئ واألحكـام        والمنصفة لتطوير الطيران المدني ال    بمبادئ عدم التمييز وإتاحة الفرص العادلة       وإذ تقر   

المتعلقة بالمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة والقدرات ذات الصلة وفقا التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيـر المنـاخ وبروتوكـول                 
  .كيوتو

ى الطيران الدولي على أساس االتفاق المتبادل بين الدول دون غيره، وأن أن غالبية الدول المتعاقدة تؤيد تطبيق االتجار باالنبعاثات عل       وإذ تدرك   
  .الدول المتعاقدة األخرى ترى أنه ينبغي أن يؤسس أي نظام مفتوح لالتجار باالنبعاثات على مبدأ عدم التمييز

خذة التي تستهدف التصدي على نحو مالئـم        ضرورة االشتراك البناء في العمل على تحقيق درجة كبيرة من التنسيق في التدابير المت             وإذ تدرك   
  لتحديات الطيران وتغير المناخ، مع احترام المبادئ المذكورة أعاله،

تصمم وتطبق خصيصا لتعويض تكـاليف تقـديم    جباية الرسم"أن إذ  سياسات اإليكاو تميز بين الرسم والضريبة، من حيث المفهوم،          ولما كانت 
 الوطنية أو المحلية للحكومة وال تستخدم عموما بكاملها فـي        اإليرادات هدفها زيادة ، والضريبة هي جباية     التجهيزات والخدمات للطيران المدني   

  ".تكلفة محددةالطيران المدني وال على أساس 
، ي الـدولي  سياسات اإليكاو بشأن الضرائب في مجال النقل الجو       (بشأن الضرائب   للدول المتعاقدة    سياسية   إرشاداتاإليكاو قد أعدت     ولما كانت 
Doc 8632(    الطائرات ألغراض في من كافة الضرائب المفروضة على الوقود المشحون اإلعفاء بتبادل  — ضمن أمور أخرى     —، أوصت فيها 
 إلـى خفـض      المتعاقدة  أيضا الدول  وتدعوالثنائية،    الجوية الخدمات النقل الجوي الدولي، وهي السياسة المنفذة عمليا من خالل اتفاقات            خدمات

  .إلغائهالضرائب المتصلة ببيع أو استخدام النقل الجوي الدولي، إلى أقصى حد ممكن أو ا
،  في صورة قرار   االنبعاثاتعلى  الرسوم والضرائب   بفرض   بيانا مؤقتا بالسياسات المتعلقة    ٩/١٢/١٩٩٦ مجلس اإليكاو قد اعتمد في       ولما كان 
 األموال المحصلة في المقـام األول للتخفيـف مـن أثـر      تستخدم ضرائب، وبأن  تلك الجبايات في صورة رسوم ال      تكون فيه بشدة بأن     يوصي

  .انبعاثات محركات الطائرات على البيئة
 تحديد هذه التكاليف ىعلى أساس تكاليف تخفيف األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات بقدر ما يتسنينبغي أن تحسب  هذه الرسوم نتولما كا 
  ،النقل الجويإلى  مباشرة صحيح وعزوهاالوجه العلى 

 بخصوص فرض رسوم غازات الدفيئة، وإدراج الطيران فـي  والسياسي عدم وجود إيجاد حل لعدد من المسائل ذات الطابع القانوني         وإذ تالحظ 
  النظم الراهنة لالتجار باالنبعاثات،

  ،)Doc 9885(" مشروع إرشادات بشأن االتجار بانبعاثات الطيران"أن اإليكاو قد أصدرت  وإذ تالحظ
  . الدول المتعاقدة لديها التزامات قانونية واتفاقات راهنة وقوانين قائمة وسياسات مقررةولما كانت
وضع خطط التعويض عن الكربون قد ساعد على زيادة الوعي العام بتغير المناخ، وقد يسهم في تخفيضات االنبعاثـات فـي األجـل         ولما كان   
  .القصير

  :فإن الجمعية العمومية
  : الدول المتعاقدة والمجلس على اعتماد تدابير تتوافق مع اإلطار الوارد أدناهتشجع  -١
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  رسوم وجبايات االنبعاثات  )أ

  . بشأن الجبايات المتعلقة باالنبعاثات٩/١٢/١٩٩٦قرار المجلس الصادر في استمرار صالحية تؤكد   )١

راهن لتطبيق الرسوم على انبعاثـات غـازات الدفيئـة علـى             بأن إرشادات اإليكاو الحالية غير كافية في الوقت ال         تقر  )٢
المستوى الدولي، بالرغم من عدم استبعاد فرض هذه الرسوم باالتفاق المشترك بين الدول األعضاء في إحدى منظمـات          

  . التكامل االقتصادي اإلقليمية على الناقلين التابعين لهذه الدول

  .طبيق رسوم انبعاثات غازات الدفيئة من جانب واحد الدول المتعاقدة على أن تمتنع عن تتحث  )٣

  االتجار باالنبعاثات  )ب

الدول المتعاقدة على عدم تنفيذ نظام االتجار باالنبعاثات على مشغلي طائرات دولة متعاقدة أخرى إال على أسـاس           تحث    )١
  .االتفاق المشترك بين تلك الدولتين

  .والنتائج والخبرات الجديدة في هذا المجال من الدول تقديم تقارير عن التطورات تطلب  )٢

  : من المجلستطلب  -)٣

أن يعمل على استيفاء وتحديث اإلرشادات التي وضعتها اإليكاو إلدراج االنبعاثات من الطيران الدولي في خطـط      )أ
تغير المناخ بما يمكن    اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن       الدول المتعاقدة لالتجار باالنبعاثات، المتوافقة مع عملية      

  . له تلك الدول المتعاقدة من استخدام هذه اإلرشادات حسب المالءمة وبما يتواءم مع هذا القرار والقرارات التالية

أن يجري دراسات أخرى، حسبما يكون مالئما، عن مختلف الجوانب المتعلقة بتنفيذ نظم االتجار باالنبعاثات، وأن              )ب
 ونموه في النظم االقتصادية الناميـة       الطيراننظم موضوعة، مع مراعاة األثر الواقع على        يقيم فعالية تكاليف أي     

  .بما يتواءم مع المبادئ المذكورة أعاله

 الـدولي فـي خطـط االتجـار القائمـة           الطيرانأن يجري تحليال اقتصاديا لألثر المالي إلدراج االنبعاثات من            )ج
ع نظم االتجار القائمة مع التركيز بصفة خاصة على كيفية تطبيقهـا            واستعراض ما كُتب عن تحليل تكاليف ومناف      

  .على قطاعات أخرى بغية استخالص بعض الدروس المستفادة المالئمة لقطاع الطيران

  عمليات تعويض الكربون  )ج

ن على نوعية  المجلس دراسة إمكانية إيجاد آليات لتعويض الكربون كوسيلة أخرى لتخفيف أثر انبعاثات الطيرا  تطلب من   )١
  .الهواء المحلي وتغير المناخ

 من المجلس جمع ونشر معلومات عن نتائج برامج تعويض الكربون التي نفذتها الدول والمنظمات األخرى بـشأن         تطلب  )٢
  .انبعاثات الطيران

  آلية التنمية النظيفة  )د

  .مجاالت المتعلقة بالطيران الدولي الدول المتعاقدة إلى استكشاف استخدام آلية التنمية النظيفة في التدعو  )١
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 والذي يتعلـق بـسياسات فـرض     ١٩٩٦ديسمبر  في  اعتمده المجلس   يرد أدناه البيان الذي أصدره المجلس على شكل قرار            ٥-٧
  . أعاله٢٢-٣٦ بقرار الجمعية العمومية )ل( الرسوم والضرائب على االنبعاثات، بصيغته الواردة في المرفق

  سوم والضرائب البيئيةبشأن الر قرار المجلس

 انبعاثات محركات الطائرات تسهم في تلوث الجو وفي مشكالت الغالف الجوي العالمي كتغير المناخ واستنفاد األوزون فـي الطبقـة                     لما كانت 
ف أفضل لمدى تـأثير  العليا من الغالف الجوي، كما أشارت الى ذلك مؤخرا التقييمات العلمية الدولية، ويسعى المجتمع العلمي للتوصل الى تعري 

  . الطيران
 هناك اعتراف متزايد من قبل الحكومات في السنوات األخيرة بالحاجة الى أن يسدد كل قطاع اقتصادي التكلفة الكلية للـضرر الـذي                   ولما كان 

  . يتسبب فيه للبيئة
 أن ينظر في تطبيق رسوم أو ضرائب بيئية  ١٩٩٥م   الجمعية العمومية لاليكاو قد طلبت الى المجلس في دورتها الحادية والثالثين عا            ولما كانت 

  .١٩٩٨ على الطيران وأن يرفع تقريرا الى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية في عام
 أن موضوع فرض رسوم أو ضرائب بيئية على النقل الجوي قد أثير في هيئات دولية أخرى مسؤولة عن وضع السياسات، ليس فـي   واذ يدرك 

من انبعاثات غازات الدفيئة فحسب، بل أيضا في سياق تعبئة الموارد المالية لخدمة التنمية المستدامة، وأنه من الضروري توضـيح                    سياق الحد   
  .موقف االيكاو بشأن  الرسوم والضرائب البيئية في الوقت الحالي

عتبارها جبايات تحصل لتغطية التكاليف المرتبطة بتوفير       أن سياسات االيكاو تميز بين الرسم والضريبة، اذ أنها تنظر الى الرسوم با             واذ يالحظ 
التجهيزات والخدمات للطيران المدني، بينما تعتبر الضرائب جبايات لزيادة االيرادات العامة للحكومات الوطنية والمحلية وتفـرض ألغـراض                 

  .أخرى غير الطيران
 محركات الطائرات، فان التطورات التكنولوجية وأساليب العمل الجديدة في  أنه حالما تحدد بصورة أفضل المشكالت المرتبطة بانبعاثاتواذ يرى

  .عمليات الطيران يمكن أن تقدم وسيلة لتخفيف حدة هذه المشكالت على المدى الطويل
  :واذ يضع في اعتباره ما يلي

فـي مجـال    لجنة حمايـة البيئـة  أن االيكاو قد حددت قواعد قياسية النبعاثات محركات الطائرات الجديدة، وأن برنامج عمل             )أ
الطيران المنبثقة عن المجلس، يهدف الى التصدي للمشكالت المتعلقة باالنبعاثات وتحديد الحلول المالئمة، مـع األخـذ بعـين              

  .االعتبار امكانية تنفيذها من الناحية الفنية وما اذا كانت معقولة من الناحية االقتصادية ومدى فاعليتها بالنسبة للبيئة
أن العمل جار اآلن في لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بشأن الرسوم ذات العالقة باالنبعاثات، وأن النتائج حتى اآلن تشير              )ب

البيئي النبعاثات الطائرات على البيئة وتحديد هذا األثر من الناحية الكمية، وذلك قبل تحديد أفـضل   الى أنه ال بد من فهم األثر   
ها وان كال من التدابير التنظيمية والرسوم يمكن أن تشكل أدوات فعالة لتخفيض مـستويات االنبعاثـات،                 الوسائل لتخفيف أثر  

  .ولكنه ال يمكن في الوقت الحالي الخروج بأي استنتاج عام عن أي الخيارين أفضل
 المشابهة لها، بما في ذلك  من اتفاقية الطيران المدني الدولي تتضمن أحكاما بخصوص رسوم المطارات والرسوم         ١٥أن المادة     )ج

بيانان من المجلـس الـى      ( الرسوم   مبدأ عدم التمييز، وأن االيكاو قد وضعت ارشادات للسياسة كي تعمل بها الدول في صدد              
   ).٤/٩٠٨٢الدول المتعاقدة بشأن رسوم المطارات ورسوم خدمات المالحة الجوية، الوثيقة 

سياسات منظمة الطيران المدني الدولي بـشأن  ( ة منفصلة بصدد فرض الضرائب      أن االيكاو قد وضعت للدول ارشادات سياس        )د
 باالعفاء المتبادل مـن  - ضمن أمور أخرى -، وتوصي هذه  )٨٦٣٢ فرض الضرائب في مجال النقل الجوي الدولي، الوثيقة 
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هي سياسة مطبقة عمليا مـن  جميع الضرائب التي تفرض على الوقود الذي تأخذه طائرة على متنها في رحالت جوية دولية، و  
خالل اتفاقات الخطوط الجوية الثنائية، كما تناشد الدول أن تخفض أو تلغي الضرائب المتعلقة ببيع أو استخدام النقـل الجـوي             

  .الدولي الى أقصى درجة ممكنة من الناحية العملية

  :فان المجلس 
بايات لتغطية التكاليف البيئية المرتبطة بالنقل الجوي، بينما ال تعتبر  أن عددا من الدول تعتبر أن من المرغوب فيه استخدام الج         يالحظ -١

  .دول أخرى أن ذلك مالئم في الظروف الحالية
 أن انشاء رسم أو ضريبة بيئية متفق عليها دوليا ويتوقع من جميع الدول أن تفرضها على النقل الجوي الدولي ال يبـدو أمـرا               يعتبر -٢

  .ختالف آراء الدول وضخامة المشكالت التنظيمية والعملية التي يرجح أن تنشأ في التنفيذعمليا في الوقت الحالي، نظرا ال
 أن االيكاو تسعى الى تحديد قاعدة رشيدة مشتركة تعتمد عليها الدول التي ترغب في تطبيـق جبايـات بيئيـة علـى              يؤكد من جديد   -٣

  .الجوي النقل
 النقل الجوي، ينبغي أن تكون في شكل رسوم وليس ضـرائب، وأن األمـوال    أن أي جبايات بيئية قد تطبقها الدول على         بقوة يوصي -٤

  : األول للتخفيف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة، كأن تستخدم مثال في األغراض التالية  المحصلة يجب أن تستخدم في المقام
  .معالجة الضرر المحدد الناجم عن هذه االنبعاثات، ان أمكن تحديده  )أ
  .على البيئة تمويل البحث العلمي بصدد أثر االنبعاثات  )ب
التكنولوجيـة واألسـاليب الجديـدة     تمويل البحوث الرامية الى تخفيف أثر االنبعاثات على البيئـة، مـن خـالل التطـورات            )ج

  .الطيران لعمليات
 ١٥أ عدم التمييز المنصوص عليه في المـادة          الدول التي تنظر في فرض رسوم ذات عالقة باالنبعاثات أن تأخذ في الحسبان مبد              يحث -٥

بيـاني   والعمل الجاري في االيكاو في هذا الصدد، وأن تسترشد، في هذه األثناء، بالمبادئ العامة الواردة في      من اتفاقية الطيران المدني الدولي    
 والمبادئ التالية المستمدة من المبادئ التـي        (Doc 9082/4)المجلس الى الدول المتعاقدة بشأن رسوم المطارات ورسوم خدمات المالحة الجوية            

  :وافقت عليها الدورة الحادية والثالثون للجمعية العمومية لاليكاو 
  .ينبغي أال تكون هناك أهداف مالية وراء هذه الرسوم  )أ
  .ينبغي أن تكون الرسوم مرتبطة بالتكاليف  )ب
  . وسائط النقل األخرىينبغي أال تميز الرسوم ضد النقل الجوي بالمقارنة الي  )ج

وترد هذه اإلرشادات أيضا    . أعد المجلس إرشادات السياسة التالية للدول لمعالجة قضية الرسوم المتعلقة بضوضاء الطائرات             ٦-٧
ـ    . سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية        ،(Doc 9082)في   ذ ويمكن االطالع على مواد ارشادية تكميلية بشأن تنفي

  .، دليل اقتصاديات المطارات(Doc 9562)هذه السياسة في 

  الرسوم المتعلقة بالضوضاء
يقر المجلس بأنه رغم تحقيق تخفيضات في ضوضاء الطائرات في المصدر، سيحتاج عديد من المطارات إلى مواصلة تطبيق تدابير للتخفيـف                  

 للـدول،  التقديريـة  الـسلطة  علـى  بناء ،تنفيذ هذه التدابير يمكن تخصيصهاويرى المجلس أن التكاليف المترتبة على . من الضوضاء أو منعه
للمطارات والتعويض عنها من المستخدمين، وأن الدول لها مرونة التخاذ قرار بشأن منهج استرداد التكاليف وفـرض الرسـوم التـي يجـب                       
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اء، يوصي المجلس بإجراء مشاورات بشأن أي بنود إنفاق وفي حالة وجوب جباية رسوم متعلقة بالضوض. استخدامها في ضوء الظروف المحلية  
  :يجب استردادها من المستخدمين وأن المبادئ التالية يجب أن تنطبق

ال ينبغي جباية الرسوم المتعلقة بالضوضاء إال في المطارات التي تعاني من مشاكل الضوضاء وينبغي أن ترمي إلى استرداد ما ال يزيـد عـن       
  .تخفيف منها أو منعهاالتكاليف المطبقة لل

وال ينبغي ربط أي رسوم متعلقة بالضوضاء برسم الهبوط، ربما بواسطة رسوم إضافية أو خصومات وينبغي أن تراعي أحكام اإليكاو المتعلقة                     
تويات ضوضـاء  من اتفاقية الطيران المدني الدولي في ما يتعلق بمـس       حماية البيئة،    –بالتصريح بالضوضاء الواردة في الملحق السادس عشر        

  .الطائرات
وينبغي أال تكون الرسوم المتعلقة بالضوضاء ال تمييزية بين المستخدمين وأال تكون محددة في مستويات عالية حتى يتعذر تنفيذها لتشغيل بعض                

  .الطائرات

جال الطيـران بـشأن      اإلرشادات التالية التي أوصت بها اللجنة المعنية بحماية البيئة في م           ٢٠٠٧اعتمد المجلس في مارس       ٧-٧
السياسة، للتصدي على وجه التحديد لقضية الرسوم المتعلقة باالنبعاثات الناجمة عن محركات الطائرات التي تؤثر فـي نوعيـة الهـواء          

وترد مواد توجيهية إضافية بشأن الرسوم المتعلقة باالنبعاثـات فـي         . ٩٠٨٢المحلي في المطارات وحولها، والتي ترد أيضا في الوثيقة          
  .، إرشادات بشأن رسوم انبعاثات الطائرات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي٩٨٨٤الوثيقة 

، ٩٨٨٥وباإلضافة إلى ذلك، أعدت اإليكاو إرشادات سياسة منفصلة بشأن تداول االنبعاثات الناجمة عن الطيـران تـرد فـي الوثيقـة                      
  . إرشادات بشأن استخدام تداول االنبعاثات للطيران

ات لمعالجة مشاكل نوعية الهواء ثات المرتبطة باالنبعارسوم الطائر
   المحلي في المطارات والمناطق المحيطة بها

يقر المجلس بأنه بالرغم من التخفيضات في بعض الملوثات التي تبعث بها محركات الطائرات التي تؤثر على نوعية الجو المحلي الذي يخضع                      
طابع الفني أو التشغيلي، فقد تفضل بعض الدول تطبيق الرسوم على االنبعاثات لمعالجـة مـشاكل                لمعالجة مجموعة متنوعة من التدابير ذات ال      

 أو ةويرى المجلس أنه ينبغي أن تنسب التكاليف المكبدة نتيجة التقليل من المشكل. نوعية الهواء المحلي داخل المطارات أو بالمناطق المحيطة بها     
رات واستردادها من المنتفعين وأن تتمتع الدول بالمرونة للبت بشأن طريقة استرداد التكـاليف وفـرض                منعها، وفقا لما تراه الدول، إلى المطا      

وفي حالة فرض الرسوم المرتبطة باالنبعاثات التـي تتعـرض إليهـا    . الرسوم التي يجب استخدامها في ضوء الظروف السائدة المحلية السائدة         
  :بيق جميع المبادئ التاليةنوعية الهواء المحلي، يوصي المجلس بضرورة تط

ال ينبغي فرض الرسوم المتعلقة باالنبعاثات التي تتعرض إليها نوعية الهواء المحلي إال على المطارات التي تعاني من مـشكلة          )١
قليـل  محددة لنوعية الهواء المحلي، سواء قائمة أو متوقعة، وينبغي تحديدها السترداد ليس أكثر من التدابير التي تسري على الت  

  من األضرار التي تسببها الطائرات أو منعها؛
  ينبغي وضع أساس احتساب التكلفة بطريقة شفافة وتقييم الحيز الذي يعزى مباشرة إلى الطائرات تقييما سليما؛  )٢
  ينبغي أن تجري المشاورات مع الجهات المعنية قبل فرض أي رسوم على الناقلين الجويين؛  )٣
 نوعية الهواء المحلي لمعالجة مشكلة نوعية الهواء المحلي بطريقـة           لهالمتعلقة باالنبعاثات التي تتعرض     ينبغي تحديد الرسوم ا     )٤

  مجدية من الناحية االقتصادية؛
ينبغي تحديد الرسوم المتعلقة باالنبعاثات التي تتعرض إليها نوعية الهواء المحلي السترداد تكاليف معالجة مشكلة نوعية الهواء                   )٥

، وال ينبغي أن تكون على أساس تمييزي بين المنتفعين وأال تحـدد             منصفة المطارات من المنتفعين بصورة عادلة و      المحلي في 
  على مستويات بحيث تكون باهظة جدا لتشغيل بعض الطائرات؛
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 إلى ضـرورة  في ضوء فرض الرسوم المتعلقة باالنبعاثات التي تتعرض إليها نوعية الهواء المحلي، يوصى بأن يولى االعتبار     )٦
  الحد من األثر المحتمل على البلدان النامية في العالم؛ 

يمكن ربط الرسوم المتعلقة باالنبعاثات التي تتعرض إليها نوعية الهواء المحلي برسوم الهبوط عن طريق زيـادة الرسـوم أو                      )٧
  ردها أو في شكل رسوم منفصلة بل تخضع لتحديد التكاليف بشكل مالئم؛

وفي غيـاب هـذه     . تند برنامج رسوم االنبعاثات على البيانات التي تعكس بشكل أدق العمليات الفعلية للطائرات            يوصى بأن يس    )٨
 حماية البيئة باتفاقية الطيران – ١٦الملحق  (البيانات، ينبغي استخدام مدد مراحل تشغيل دورة الهبوط واإلقالع الموحدة لإليكاو            

  ؛)ات محركات الطائرات انبعاث–المدني الدولي، المجلد الثاني 
ينبغي ألي دولة تفرض الرسوم المتعلقة باالنبعاثات التي تتعرض إليها نوعية الهواء المحلي على الطائرات التي تشتغل بـشكل     )٩

وينبغي للسلطة المعنيـة أن تحـتفظ بالـسجالت المتعلقـة     . دولي أن تبلغ سنويا بوجود برامج فرض الرسوم هذه لدى اإليكاو         
  .جميع المنتفعينلمحصلة واستخدام األموال إلتاحتها بالرسوم ال

، من بين أمور أخرى، في مسألة القوانين البيئية وأوصت بأن تـدرس            ١٩٩٤نظر المؤتمر العالمي الرابع للنقل الجوي لعام          ٨-٧
  . الدول الترتيبات التنظيمية التالية

 جويالمؤتمر الرابع للنقل ال الترتيبات التنظيمية التي أوصى بها

  :يقوم كل طرف بما يلي 
  .االعتراف بأن االيكاو هي المنبر العالمي الذي يضع التدابير البيئية المتعلقة بالنقل الجوي الدولي  )أ
االعتراف بأهمية التدابير المالئمة لحماية البيئة، وبالحاجة الى اتخاذ هذه التدابير، بقدر ما يمكـن للبيئـة أن تتـأثر بوجـود             )ب

  .ة الدوليةالخطوط الجوي
التعهد بالنظر على النحو الواجب في أي عواقب اقتصادية مضادة قد تنجم عن تدابير حماية البيئة وتؤثر تأثيرا سـيئا علـى                        )ج

  .تشغيل الخطوط الجوية الدولية
  .العمل على أال تنطوي تدابير حماية البيئة على أي اجحاف بالناقلين الجويين التابعين للدول األخرى  )د
  .عمل على أال تنطوي تدابير حماية البيئة على أي اجحاف بالنقل الجويال  )ھ

  فرض الضرائب)  د(

لم تتضمن اتفاقية شيكاغو أحكاما بشأن مسألة فرض الضرائب بحد ذاتها، لكن المادة الرابعة والعشرين نـصت علـى مبـدأ       ٩-٧
ودعمـا ألحكـام المـادة الرابعـة       . ثل الوقود وقطع الغيار   االعفاء من بعض الرسوم المفروضة على بعض بنود النقل الجوي الدولي م           

والعشرين، وضعت االيكاو مواد ارشادية للدول تحثها فيها على اعفاء بعض جوانب عمليات النقل الجوي الدولي من الضرائب، وغالبـا                
رض الضرائب في مجال النقل الجوي       سياسات االيكاو بشأن ف    - Doc 8632وأدرجت هذه المواد في الوثيقة      . على أساس المعاملة بالمثل   

) ه(  بالصيغة الواردة في المرفـق     ٣١/١٠/١٩٩٨ونظرت أيضا الجمعية العمومية في هذه المسألة، واتخذت موقفها ازاءها في            . الدولي
  .١٥-٣٦بقرار الجمعية العمومية 
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لتجهيزات والخدمات للطيـران المـدني، أمـا        فالرسوم تفرض السترداد تكاليف توفير ا     : تميز سياسات االيكاو بين الرسوم والضرائب       
وقد وضعت االيكاو مـواد     . الضرائب فتفرض لرفع االيرادات الحكومية العامة أو ايرادات الحكومات المحلية وال عالقة لها بالطيـران             

يكاو بشأن رسوم المطـارات  سياسات اال - Doc 9082لتسترشد بها الدول في سياساتها المتعلقة بالرسوم، وهي المواد الواردة في الوثيقة         
  ). الوثيقة من الجزء الثامن من هذه) ج(انظر أيضا القسم . (وخدمات المالحة الجوية

  المادة الرابعة والعشرون

  الرسوم الجمركية

ة تعفى مؤقتا من الرسوم الجمركية كل طائرة أثناء قيامها برحلة الى أو من أو عبر اقليم دولة متعاقدة أخرى بـشرط مراعـا                )أ
ويعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغير ذلك من الرسوم والفرائض المماثلة التـي              . األنظمة الجمركية لتلك الدولة   

تفرضها الدولة أو السلطات المحلية، الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار واألجهزة المعتادة والمؤن الموجودة على متن طائرة      
وال . لها الى اقليم دولة متعاقدة أخرى متى بقيت هذه المواد بالطائرة عند مغادرتها لهذا االقليم              تابعة لدولة متعاقدة، لدى وصو    

اذا سمحت بذلك األنظمة الجمركية للدولة التي قد تقتـضي           يسري هذا االعفاء على أي كميات أو مواد تنزل من الطائرة، اال           
  .وضع هذه الكميات أو المواد تحت رقابة السلطات الجمركية

تعفى من الرسوم الجمركية قطع الغيار والمعدات المستوردة الى اقليم دولة متعاقدة لتركيبها أو استعمالها فـي طـائرة دولـة           )ب
مع مراعاة قواعد الدولة المعنية التي قد تقتضي وضع هذه المواد تحت           متعاقدة أخرى تعمل في المالحة الجوية الدولية، وذلك       

  .ركيةاشراف ورقابة السلطات الجم

  قرار الجمعية العمومية

   فرض الضرائب-) ھ(المرفق : ١٥-٣٦القرار 
الطـائرات والوقـود   لما كان فرض الضرائب على  دورا رئيسيا في توسيع نطاق التجارة والسفر الدوليين، وؤدي النقل الجوي الدولي ي  لما كان 

 النقل الجوي الدولي والطائرات وغيرها من الممتلكـات  شركات إيراداتعلى  و الفنية االستهالكية التي يستعملها النقل الجوي الدولي       واإلمدادات
 له تأثير اقتصادي وتنافسي ضار علـى عمليـات         وعلى مبيعات وخدمات الطيران    المنقولة المرتبطة بتشغيل الطائرات في النقل الجوي الدولي       

  .النقل الجوي الدولي
 بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي الدولي تميز من ناحية المفهوم بـين الرسـم   (Doc 8632)سياسات االيكاو في الوثيقة  لما كانتو

الرسم هو جباية تهدف على وجه التحديد إلى استرداد نفقات تقديم التجهيزات والخدمات إلى الطيـران المـدني، بينمـا                    "والضريبة باعتبار أن    
لمحلية، وهي عموما ال تنفق على الطيران المدني ال بكاملها وال على أساس تكلفة              الضريبة هي جباية لتحصيل إيرادات للحكومات الوطنية أو ا        

  ".محددة
انتـشار   على نحو متزايد على بعض جوانب النقل الجوي الدولي، و          جبايات من دواعي القلق البالغ قيام بعض الدول المتعاقدة بفرض           ولما كان 

  .النقل الجوي الدوليوخدمات ضرائب على مبيعات الرسوم على أنها  هذ هبعضيمكن تصنيف وفرض الرسوم على الحركة الجوية، 
موحـد بـسياسات   اليـان  الب "٢٢-٣٦  في قرار الجمعية العموميةقد عولجت مسألة الجبايات المتعلقة بانبعاثات محركات الطائرات ولما كانـت  
  ".االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئةوممارسات 

 بالطابع الفريد للطيران المـدني الـدولي      التسليمستهدف  يوشيكاغو  من اتفاقية   ) ٢٤(كمل المادة    ي Doc 8632  في الوثيقة   القرار الوارد  ولما كان 
  . بعض جوانب عمليات النقل الجوي الدولي من الضرائبإعفاءوبالحاجة إلى 
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  : الجمعية العموميةفإن
سياسـات   عنوان الصادرة بDoc 8632  في الوثيقةتردوجلس حسبما الدول المتعاقدة على أن تطبق القرارات الصادرة عن الم       تحث    -١

  .الدولي االيكاو بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي
  . الدول المتعاقدةالحتياجات تلبيتهاوتأمين  Doc 8632 والمشورة الواردة في الوثيقة اإلرشادات المجلس أن يكفل تحديث إلىتطلب   -٢

 في موضوع الضرائب المفروضة على بيع أو استخدام منتجات النقـل            ١٩٩٤ عالمي للنقل الدولي لعام   نظر أيضا المؤتمر ال     ١٠-٧
   :التالية الجوي الدولي، ووافق على أن يوصي الدول بالنظر في الترتيبات التنظيمية

  المؤتمر الرابع للنقل الجوي الترتيبات التنظيمية التي أوصى بها
ى حد ممكن جميع أنواع الضرائب المفروضة على بيع واستعمال النقل الجوي الدولي ويخطـط اللغائهـا      يتعهد كل طرف بأن يخفض الى أقص      

  :حالما تسمح ظروفه االقتصادية بذلك، وال سيما الضرائب التالية 
  .الضرائب المفروضة على اجمالي ايرادات المستثمرين، والضرائب المحصلة مباشرة من الركاب أو الشاحنين  )أ
  .الدولي ئب المفروضة على شكل رسوم تحصل مقابل مهام أو خدمات غير مطلوبة للطيران المدنيالضرا  )ب
  .الضرائب التي توجد تمييزا ضد النقل الجوي أو ضد أي ناقل جوي  )ج
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  الجزء الثامن

  مسائل تنظيمية أخرى

   تسجيل االتفاقات والترتيبات ) أ(

وترد أدناه . ة والثمانون من اتفاقية شيكاغو تسجيل الدول المتعاقدة لالتفاقات والترتيبات  تنظم المادتان الحادية والثمانون والثالث      ١-٨
   .الموضوع  تتعلق بسياسة المنظمة ازاء هذا١٥-٣٦هاتان المادتان، تليهما مقتطفات من قرار الجمعيـة العمومية 

  المادة الحادية والثمانون

  تسجيل االتفاقات القائمة

را كل االتفاقات الجوية القائمة وقت نفاذ هذه االتفاقية بين دولة متعاقدة وأي دولة أخرى أو بين أي مؤسسة نقـل جـوي         تسجل لدى المجلس فو   
  .تابعة لدولة متعاقدة وأي دولة أخرى أو أي مؤسسة نقل جوي تابعة ألي دولة أخرى

  المادة الثالثة والثمانون

  تسجيل الترتيبات الجديدة

ويـسجل فـورا أي مـن هـذه     . السابقة، يجوز ألي دولة متعاقدة أن تتخذ ترتيبات ال تتعارض مع أحكام هذه االتفاقية        مع مراعاة أحكام المادة     
  . الترتيبات لدى المجلس، الذي عليه أن يعلن عنها في أقرب وقت ممكن

  قرار الجمعية العمومية
  )مقتطفات(، القسم األول )أ(المرفق : ١٥-٣٦القرار 

...  

بأن تسجل لـدى  والثالثة والثمانين من اتفاقية شيكاغو    كل دولة متعاقدة بأحكام المادة    تلتزم  ة العمومية قد أكدت مرارا على أن         الجمعي ولما كانت 
  . الترتيبات المتعلقة بالطيران المدني الدولي وفقا لقواعد تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران لدى االيكاوجميع سرع ما يمكنهاأبمجلس االيكاو 

...  
  :ن الجمعية العموميةفا
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...  

اتفاقات وترتيبات التعاون المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وذلك وفقا ألحكام       لدى االيكاو   تسجل  أن   الدول المتعاقدة على     جميع تحث  -٣
  .االيكاو  ووفقا لقواعد تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران لدى شيكاغومن اتفاقية) ٨٣(المادة 

...  

  .تسجيلالالطيران بغرض تبسيط عملية  مجلس أن يستعرض بصفة دورية قواعد تسجيل اتفاقات وترتيبات الإلى تطلب  -٨

 إلـى دون تـأخير، وأن يقـدم   بتسجيل هذه االتفاقات والترتيبات المبادرة إلى ر الدول المتعاقدة بأهمية  األمين العام أن يذكّإلىتطلب    -٩
  .يل اتفاقات وترتيبات الطيران الخاصة بها لدى المجلستسجلالدول المتعاقدة ما تطلبه من المساعدة 

...  

  استئجارها واستئجارها العارض وتبادلها:  الطائرات ) ب(

، موضـوع نقـل   ٢-٢٣ مكرر، وهي تعديل التفاقية شيكاغو وافقت عليه الجمعية العمومية في قرارها           ٨٣تنظم المادة رقم      ٢-٨
وقد نص قراران آخران .  فيما يتعلق باستئجار الطائرات أو استئجارها العارض أو تبادلهابعض مسؤوليات الدول بموجب اتفاقية شيكاغو    

 ٨٣ اللذان ركزا أساسا على التصديق على تلـك المـادة رقـم          ١٣-٢٣ و ٣-٢٣أيضا على هذا الموضوع هما قرارا الجمعية العمومية         
 في الـدول  ٢٠/٦/١٩٩٧ مكرر في ٨٣وقد بدأ سريان المادة رقم . مكرر، وعلى بعض التدابير التي تسهل عملية نقل المهام ذات الصلة     

 .٢١/٧/٢٠٠٨ في ة دول١٥٦التي صدقت عليها، وكان عددها 

وخالل السنوات األخيرة، إلى جانب االتجاه نحو تحرير النقل الجوي، تزايد استخدام استئجار الطائرات، مما جلب أيضا عناية متزايـدة                    
انظر الملحق الرابـع    (يكاو في المسألة واعدت إرشادات للدول، بما فيها بند نموذجي يتعلق باالستئجار             وقد نظرت اإل  . في مجال التنظيم  

بشأن االستنتاجات والبنود النموذجية والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي، والملحق الخامس بـشأن نمـوذج                  
ويمكن االطـالع  ). ٢٩٥الواردة في الكتاب الدوري  ( مكرر   ٨٣ت بشأن تنفيذ المادة رقم      وكذلك إرشادا ) االتفاقات بشأن الخدمات الجوية   

  . Doc 9626 من الوثيقة ٧-٤على مزيد من المعلومات اإلضافية عن استئجار الطائرات في الفصل 

  مكرر ٨٣المادة رقم 

  نقل بعض المهام والواجبات
، عند استثمار طائرة مسجلة في دولة متعاقدة بموجب اتفاق اليجار أو            )أ) (٣٢( و) ٣١( و) ٣٠( و) ١٢(بغض النظر عن أحكام المواد        )أ 

استئجار أو تبادل الطائرة أو بموجب أي ترتيب مماثل، بواسطة مستثمر يكون مركز أعماله الرئيسي أو يكون محل اقامته الدائمة ان لم                      
ل، باالتفاق مع تلك الدولة األخرى، أن تنقل اليها كل أو بعـض  يكن له مركز عمل رئيسي، في دولة متعاقدة أخرى، يجوز لدولة التسجي          

وتعفى دولـة التـسجيل مـن    ). أ( )٣٢( و) ٣١( و) ٣٠( و) ١٢(مهامها أو واجباتها كدولة تسجيل بالنسبة لتلك الطائرة بموجب المواد    
  .المسؤولية فيما يتعلق بالمهام والواجبات المنقولة
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ل متعاقدة أخرى قبل أن يكون االتفاق الذي يتضمنه قد سجل لدى المجلس وأعلن وفقـا للمـادة الثالثـة                    ال يصبح النقل نافذا بالنسبة لدو       )ب 
والثمانين، أو قبل أن تكون سلطات الدولة أو الدول المتعاقدة األخرى المعنية قد أخطرت مباشرة بوجود االتفاق ونطاقه بواسـطة دولـة        

  .طرف في االتفاق
  .أعاله كذلك على الحاالت التي تشملها المادة  السابعة والسبعون) ب(و ) أ(تسري أحكام الفقرتين   )ج 

  قرارات الجمعية العمومية
   مكرر في اتفاقية شيكاغو٨٣ المادة التصديق على البروتوكول بادخال  :٣-٢٣القرار 

 :ان الجمعية العمومية 

 . مكـرر٨٣ني الـدولي باضـافة مـادة جديدة هي المادة اتفاقيـة الطيـران المـد الخـاص بتعديـل ٢-٢٣القرار   قد اعتمدتلمـا كانت

 .جميـع الـدول المتعاقـدة علـى اتمـام أي تغييـرات الزمـة في قانونها الوطني وأن تصدق على التعديل في أقرب وقت ممكـنتحـث 

  )مقتطفات(في العمليات الدولية  تأجير واستئجار وتبادل الطائرات   :١٣-٢٣القرار 
...  

 :معية العمومية ان الج

...  
سيما   وال—على أن تقوم دولة التسجيل، في الحاالت التي يتيسر فيها عقد الترتيبات الخاصة بتأجير واستئجار وتبادل الطائرات    تحـث  -٣

وذلك الـى الحـد   السادس التفاقية الطيران المدني الدولي الى دول المستثمر،    بتفويض وظائفها بموجب أحكام الملحق     —الطائرات بدون طاقم    
  .الذي تراه ضروريا

نظمها الوطنية، اذا لزم األمر، بما يخولها قبول ذلك التفويض للوظائف وبما يلزم               دولة المستثمر، في تلك الحاالت، على تعديل       تحـث  -٤
  .المستثمر بالوفاء بااللتزامات المنصوص عليها في الملحق السادس

قوانينها تأجير واستئجار وتبادل الطائرات الى اعادة النظر في تلك القوانين بهدف ازالـة تلـك             كل الدول المتعاقدة التي تحظر       تـدعو  -٥
  .الموانع وتوسيع سلطاتها بما يمكنها على نحو أفضل من ممارسة الوظائف والواجبات الجديدة التي تقع على عاتقها بصفتها دولة المستثمر

...  

  الجويةرسوم المطارات ورسوم خدمات المالحة  )  ج(

وقـد وضـعت    . أرست المادة الخامسة عشرة من اتفاقية شيكاغو المبادئ األساسية لفرض رسوم المطارات والرسوم المماثلة               ٣-٨
، ومـواد  سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحـة الجويـة   ـ  Doc 9082المنظمة مواد اضافية عن هذا الموضوع في 

 وتـرد  .دليل اقتصاديات خدمات المالحة الجوية ـ  Doc 9161وفي دليل اقتصاديات المطارات،  ـ  Doc 9562ارشادية مفيدة عمليا في 
أدناه نسخة عن البيان الموحد لسياسات االيكاو المستمرة بشأن رسوم المطارات ورسوم خدمات المالحة الجوية، وهو البيان الوارد فـي                    

  . ١٥-٣٦بقرار الجمعية العمومية ) و(المرفق 
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فالرسوم تفرض السترداد تكاليف توفير التجهيزات والخـدمات للطيـران المـدني، أمـا     :  سياسات االيكاو بين الرسوم والضرائب     تميز
وقد وضعت االيكاو مـواد     . الضرائب فتفرض لرفع االيرادات الحكومية العامة أو ايرادات الحكومات المحلية وال عالقة لها بالطيـران             

 من هـذه    من الجزء السادس  ) د(القسم  وكذلك في    Doc 8632اتها المتعلقة بالرسوم، وهي المواد الواردة في        لتسترشد بها الدول في سياس    
   .الوثيقة

  المادة الخامسة عشرة 
  رسوم المطارات والرسوم المشابهة

مادة الثامنة والستين أن يفـتح علـى   كل مطار موجود في دولة متعاقدة ومفتوح لالستعمال العام أمام طائراتها الوطنية يجب مع مراعاة أحكام ال     
وكذلك تطبق شروط موحدة على استعمال طائرات كل دولـة متعاقـدة            . النحو ذاته بشروط موحدة أمام طائرات جميع الدول المتعاقدة األخرى         

ستعمال العام من أجل سالمة     لجميع تسهيالت المالحة الجوية، بما في ذلك خدمات االتصاالت الالسلكية واألرصاد الجوية، المقدمة ألغراض اال              
  .المالحة الجوية وسرعة حركتها

وأي رسوم تفرضها أو تسمح بفرضها دولة متعاقدة نظير استخدام تلك المطارات أو تسهيالت المالحة الجوية بواسطة طائرات أي دولة متعاقدة               
  أخرى يجب أال تزيد،

، عن الرسوم التي تدفعها طائراتها الوطنية من نفس النـوع           بالنسبة للطائرات غير المستخدمة في خطوط جوية دولية منتظمة          )أ 
  .مماثلة والمستخدمة في عمليات

بالنسبة للطائرات المستخدمة في خطوط جوية دولية منتظمة، عن الرسوم التي تدفعها طائراتها الوطنية المستخدمة في خطوط                   )ب 
  .جوية دولية مماثلة

ن المدني الدولي، مع العلم بأنه بناء على طلب من الدولة المتعاقدة صاحبة الشأن، فان الرسـوم     تنشر جميع هذه الرسوم وتبلغ بها منظمة الطيرا       
المفروضة مقابل استخدام المطارات والتسهيالت األخرى تخضع للبحث من المجلس، الذي عليه أن يعد تقريرا أو يوجه توصيات في هذا الشأن                  

جوز ألي دولة متعاقدة أن تفرض رسوما أو ضرائب أو فرائض أخرى تتعلق فقط بحق عبـور أي  وال ي. الى الدولة أو الدول التي يعنيها األمر      
  .متنها طائرة تابعة لدولة متعاقدة فوق اقليمها أو دخولها أو خروجها، أو تتعلق بأشخاص أو أموال على

  قرار الجمعية العمومية

  جويةوخدمات المالحة ال  خدمات المطارات—) و(المرفق : ١٥-٣٦القرار 

  القسم األول ـ سياسة فرض الرسوم
 تميز من ناحية المفهوم بين ،سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية (Doc 9082)سياسات االيكاو في الوثيقة  ولما كانت

جهيزات والخدمات إلى الطيران المدني، بينما الرسم هو جباية تهدف على وجه التحديد إلى استرداد نفقات تقديم الت"الرسم والضريبة باعتبار أن 
الضريبة هي جباية لتحصيل إيرادات للحكومات الوطنية أو المحلية، وهي عموما ال تنفق على الطيران المدني ال بكاملها وال على أساس تكلفة 

  ".محددة
على آليات السوق قد عولجت على حدة في قرار الجمعية  مسألة الجبايات المتعلقة بانبعاثات محركات الطائرات والخيارات القائمة ولما كانت
  ".البيان الموحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة" ٢٢-٣٦العمومية 
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  .عنها من اتفاقية شيكاغو قد حددت أساس فرض رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية واإلعالن) ١٥( المادة ولما كانت

جمعية العمومية قد كلفت المجلس بصياغة توصيات إلرشاد الدول المتعاقـدة إلى المبادئ التي يمكن لمقدمي خدمات المطارات  الولما كانت
وخدمات المالحة الجوية للطيران المدني الدولي أن يفرضوا على أساسها رسوما السترداد تكاليف تقديمها وتحصيل إيرادات أخرى منها، والى 

  . إتباعها لذلك الغرضاألساليب التي يمكن

 ونقحها حسب سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية الصادرة بعنوان Doc 9082المجلس قد اعتمد الوثيقة  ولما كان
  .الضرورة ونشرها

  :فإن الجمعية العمومية

  .شيكاغومن اتفاقية ) ١٥(  الدول المتعاقدة على أن تكفل االحترام التام للمادةتحث  -١

في تقديمها إلى الطيران  تشارك  الدول المتعاقدة، عند استرداد تكاليف خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية التي تقدمها أوتحث  -٢
بشأن سياسات االيكاو  الصادرة بعنوان Doc 9082من اتفاقية شيكاغو وفي الوثيقة ) ١٥( المدني الدولي على إتباع المبادئ الواردة في المادة

  .الجوية  بغض النظر عن الهيكل التنظيمي لتشغيل خدمات المطارات والمالحةرسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية،

 الدول المتعاقدة على أن تكفل استخدام رسوم خدمات المطارات والمالحة الجوية لمجرد تغطيـة التكاليف المرتبطة بتقديم تحث  -٣
  .ن المدنيالتجهيزات والخدمات إلى الطيرا

من اتفاقية شيكاغو لنشر أي رسوم تفرضها الدولة المتعاقدة أو ) ١٥(  الدول المتعاقدة على بذل قصارى جهودها وفقا للمادةتحث  -٤
  .تسمح بفرضها لقاء تقديم التجهيزات المالحية وخدمات المطارات إلى طائرات أي دولة متعاقدة أخرى، وعلى إبالغ المنظمة بهذه الرسوم

  . وتأمين تلبيتها الحتياجات الدول المتعاقدةDoc 9082 المجلس أن يكفل تحديث اإلرشادات والمشورة الواردة في الوثيقة إلى طلبت  -٥

   االقتصاد واإلدارة—القسم الثاني 

  . التكاليف العالمية لتقديم خدمات المطارات والمالحة الجوية تتزايد مع ازدياد أحجام الحركة الجويةلما كانت

  .الجوية  الدول المتعاقدة تصب تركيزا متزايدا علـى تحسين الكفاءة المالية لخدمات المطارات والمالحةما كانتول

 من الضروري إقامة التوازن بين المصالح المالية لمقدمي خدمات المطارات والمالحة الجوية من جهة والمصالح المالية للناقلين ولما كان
  .ن جهة أخرى، وينبغي االستناد في ذلك إلى تشجيع التعاون بين مقدمي الخدمات والمنتفعين بهاالجويين والمنتفعين اآلخرين م

 الدول المتعاقدة قد دعت المنظمة إلى تقديم المشورة واإلرشادات الرامية إلى تشجيع االسترداد المنصف لتكاليف خدمات المطارات ولما كانت
  .والمالحة الجوية

ة أصبحت تكثر من اسناد تشغيل خدمات المطارات والمالحة الجوية إلى هيئات تجارية ومخصخصة قد تكون أقل الدول المتعاقد ولما كانت
إدراكا ووعيا بالتزامات الدول بموجب اتفاقية شيكاغو ومالحقها وسياسات وإراشادات االيكاو في المجال االقتصادي، وتستخدم تجهيزات 

  .من اتفاقية شيكاغو) ٢٨( مات التي تعهدت بها الدول بموجب المادةوخدمات متعددة الجنسيات للوفاء بااللتزا

 المجلس قد اعتمد اإلرشادات عن السياسات المؤقتة لتوزيع تكاليف النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية بما يكفل المعاملة العادلة ولما كان
  .لجميع المنتفعين
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  :فإن الجمعية العمومية

من اتفاقية شيكاغو إزاء ) ٢٨(اقدة بأنها هي وحدها المسؤولة عن الوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها بموجب المادة  الدول المتعتذكر  -١
  .خدمات المطارات والمالحة الجوية، بصرف النظر عن الهيئة أو الهيئات التي تشغل خدمات المطارات والمالحة الجوية المعنية

من أجل استرداد تكاليف تجهيزات وخدمات المالحة الجوية المتعددة الجنسيات ودراسة استخدام الدول المتعاقدة على التعاون  تحث  -٢
  .اإلرشادات عن السياسات المؤقتة التي أصدرها المجلس بشأن توزيع تكاليف النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية

يسهم في زيادة الكفاءة والجدوى االقتصادية في تقديم وتشغيل  المجلس أن يواصل إعداد سياسات وإرشادات االيكاو بما إلى تطلب  -٣
  .سيما إرساء األساس السليم للتعاون بين مقدمي الخدمات والمنتفعين بها خدمات المطارات والمالحة الجوية، وال

ة باألقمار الصناعية وتنسيق  المجلس أن يواصل تنقيحه إلرشاداته عن السياسات بشأن توزيع تكاليف النظام العالمي للمالحتطلب إلى  -٤
  .الجوانب الفنية والقانونية واالقتصادية بما في ذلك التشغيل المشترك المجدي اقتصاديا

 المجلس أن ينشر سياسات االيكاو بشأن رسوم االنتفاع واإلرشادات ذات الصلة، بما فيها المشورة التنظيمية واإلدارية بغية تطلب إلى  -٥
  .ها لدى الدول وهيئات المطارات وخدمات المالحة الجوية التجارية والمخصخصةزيادة الوعي واإللمام ب

 المجلس أن يواظب على دراسة الوضع االقتصادي لخدمات المطارات والمالحة الجوية، وأن يقدم تقارير عنه إلى الدول إلى تطلب  -٦
  .المتعاقدة على فترات مالئمة

 جهودها وبأسرع ما يمكنها لتقديم البيانات المالية المتعلقة بخدمات المطارات والمالحة الدول المتعاقدة على أن تبذل قصارى تحث  -٧
  .الجوية التابعة لها لكي يتمكن المجلس من إسداء تلك المشورة وإعداد تلك التقارير

  االعانات والمساعدات الحكومية)  د(

ضوع وأوصى الدول بالنظر في اتخاذ الترتيبات التنظيميـة         في هذا المو  ) ١٩٩٤( للنقل الجوي     الرابع نظر المؤتمر العالمي    ٤-٨
أيضا في هذا الموضوع في السياق األوسع نطاقا الستدامة الخدمة وضمانها ) ٢٠٠٣(ونظر المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي     . التالية

  ).انظر الملحق الرابع من هذه الوثيقة(وخلصت إلى بعض االستنتاجات 

  ية التي أوصى بها المؤتمر الرابع للنقل الجويالترتيبات التنظيم
  :يقوم كل طرف بما يلي 

يعترف بأن االعانات والمساعدات الحكومية المقدمة الى الناقل الجوي الوطني أو الناقلين الجويين الوطنيين تعطـيهم مزايـا                    )أ 
 الدولية وقد تشكل منافسة غير شـريفة        مالية غير متاحة لمنافسيهم في نفس األسواق الدولية وقد تفسد تجارة الخطوط الجوية            

  .وقد تدعم المنافسة غير الشريفة
يوافق تبعا لذلك على اتخاذ تدابير صريحة وفعالة تضمن ان اعانته ومساعداته الحكومية المقدمة الى بعض الناقلين الجـويين                )ب 

  .لن تضر بالناقلين الجويين المنافسين لهم
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   البريد الجوي الدولي ) ھ(

بقـرار الجمعيـة    ) جميع النصوص التي تشكل سياسة المنظمـة ازاء البريـد الجـوي الـدولي فـي المرفـق ح                  أدرجت    ٥-٨
  . ١٥-٣٦ العمومية

  قرار الجمعية العمومية

   البريد الجوي—) ح(المرفق : ١٥-٣٦القرار 

  . العالمي بخصوص نشاط االيكاو في مجال البريد الجويمستمرة الجمعية العمومية قد أعطت توجيهات لما كانت

  : الجمعية العموميةفإن

 سياسات في مجال البريد الجوي صيغت الطيران المدني الدولي كلما تراعي األثر الذي يقع على الدول المتعاقدة على أن تحث  -١
  . العالمييتحاد البريدالسيما في اجتماعات ا الدولي، وال

  .جاهزة الة بالمعلومات الوقائعيهناء على طلب العالمي بيتحاد البريدال األمين العام بأن يزود اتكلف  -٢

    وقود الطيران )و(

وتتعلق التوصية األولى بأهمية توفير الوقود      . وضع المؤتمر الثاني للنقل الجوي التوصيات الثالث التالية بشأن توفير الوقود            ٦-٨
أما . ران وبقاء هذه الشركات والتغييرات التكنولوجيةوتقر التوصية الثانية بالصلة بين تكاليف شركات الطي      . وتوزيعه حسب سعة الطائرة   

 في اجتماع فريق خبـراء      ١٩٩٧، التي تم تحديثها في عام       ) الصادرة من المؤتمر الثاني للنقل الجوي      ٢٨التوصية رقم   (التوصية الثالثة   
   .عليه المعلومات عن وسائل المحافظةتنظيم النقل الجوي، فهي بشأن تحسين التشاور بين الدول المتعاقدة بشأن توفير الوقود ونشر 

  الصادرة من المؤتمر الثاني للنقل الجوي ) ٥(التوصية رقم 

بأن تزويد الطيران المدني الدولي بالوقود يمكن أن يصبح موضوعا حساسا، وبأن وضع وسائل لتوزيعه على المنتفعين قـد يـصبح                   اذ يعترف   
  .ضروريا

  : " تكافؤ الفرص وتعادلها "د يحد من قدرة شركات الطيران بطريقة تثير مبدأ  بأن التوزيع بموجب أي حصص قواذ يعترف

 بأن تضمن جميع الدول المتعاقدة بأقصى ما يمكنها تقديم الوقود بالقدر الوافي للعمليات المعتمدة، وذلك على أساس عادل وغير تمييـزي            يوصي
  .وباألسعار المتداولة في أسواقها الوطنية
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   الصادرة من المؤتمر الثاني للنقل الجوي)٢٧(التوصية رقم 

من باب المحافظة على مصلحة الجمهور أن تراعي الدول المتعاقدة أهمية الحاجة الى استمرار بقاء شركات الطيران عنـدما      يوصي    -١
 الى استمرار المنافع التي تعـود   تنظر في الطلبات التي تقدمها الشركات لزيادة التعريفات وال سيما تعريفات الوقود،  وأن تراعي أيضا الحاجة                

  .على المستهلكين من التحسينات التكنولوجية وغيرها مثل تطوير كفاءة المعدات

بتشجيع الدول المتعاقدة على اتباع أساليب عمل متماشية مع القواعد القياسية للسالمة الجوية وتهدف الى استخدام الوقود فـي          يوصي  -٢
 وال سيما فيما يتعلق بتجهيزات المطارات ومراقبة الحركة الجوية واالجراءات التنظيمية الفنية األخرى التي       شركات الطيران بطريقة اقتصادية،   

  .تؤثر على تكاليف شركات الطيران وتؤثر بالتالي على التعريفات

  الصادرة من المؤتمر الثاني للنقل الجوي) ٢٨(التوصية رقم 

  :دول المتعاقدة بغية تحقيق ما يلي بأن يشجع المجلس تحسين التشاور بين ال يوصي

  .التنبؤ بمدى وفرة وقود الطيران المتاح لشركات الطيران وتخفيف المشاكل التي تتعلق بذلك حسب االمكان  )أ

الخبرات واألساليب المتعلقة بالمحافظة على وقود الطيران والتخفيف مـن   ضمان نشر المعلومات على أوسع نطاق ممكن عن    )ب
تمييز فيها ضد قطاع الطيران بالمقارنة     األساليب الالزمة لضمان تنفيذ أساليب المحافظة على الوقود بطريقة ال          تكاليفه، وعن 

  .بالقطاعات األخرى المنتفعة بالوقود



 
 
 
 

A1-1 

  )١(المرفق 

  ارشادات بشأن الخطوط الجوية غير المنتظمة

 الخامسة من اتفاقية شيكاغو للدولة أن تفرض تنظيمـات وشـروط          بالنسبة الى تنظيم الخطوط الجوية الدولية غير المنتظمة، تتيح المادة         
ووافق المؤتمر الخاص للنقـل   . وقيود على عملية أخذ أو انزال الركاب أو البضائع أو البريد مادام الخط الجوي غير المنتظم في اقليمها                 

من أن العمليات الدولية المنتظمة والعمليـات       على أن يكون الهدف النهائي في هذا المجال هو التوصل الى سياسات تض            ) ١٩٧٧(الجوي  
وعلى الرغم من الجهـود الحثيثـة   . الدولية غير المنتظمة تلبي معا حاجات الجمهور بطريقة تجعل تشغيل هاتين الفئتين فعاال واقتصاديا          

لتالي، فضل الفريق أن يضع خطوطـا  وبا. التي بذلها فريق خبراء تنظيم النقل الجوي، لم يتم االتفاق على سياسات عالمية من هذا القبيل       
 ٩٤٤٠بتـضمين الوثيقـة رقـم       ) ١٩٨٥(وأوصى المؤتمر الثالث للنقل الجوي      . توجيهية تشمل طائفة من السياسات واألهداف الوطنية      

 ال يـدل  الترتيـب ( خطا توجيهيا ٢٨ويرد أدناه . الخطوط التوجيهية التي وضعها الفريق المذكور لتنظيم الخطوط الجوية غير المنتظمة          
  ).على األهمية

بيد أنه تجدر اإلشارة إلى أنه مع تطور صناعة النقل الجوي والتحرير التنظيمي، وال سيما منذ التسعينيات، اعتمد عدد متزايد من الدول                      
ـ        . سياسة تحريرية بشأن العمليات غير المنتظمة      . ر المنتظمـة وقام بعض الدول فعال بإلغاء التمييز التنظيمي بين الخطوط المنتظمة وغي

   .(Doc 9626) من الوثيقة ٦-٤ويمكن االطالع على معلومات إضافية عن تنظيم الخطوط الجوية غير المنتظمة في الفصل 

اذا استخدمت الدول األدوات التنظيمية المنطبقة على خطوط النقل الجوية غير المنتظمة ألمكنها الوفاء بأهداف وطنيـة متنوعـة، ال         -١
مناسبة من الحماية االقتصادية للخطوط الجوية المنتظمة واستمرار تشغيل شركات الطيران المنتظم بموجب االلتزام بخدمـة         سيما ضمان درجة    

الطيـران  (ولكن ينبغي للدول أن تتجنب الحاالت التي تتراكب فيها األدوات التنظيمية وتجعل تشغيل الخطوط الجوية غير المنتظمـة            . الجمهور
  .اقص الكفاءة أو غير اقتصادي، ألن فئتي الخطوط تلبيان طلبات الجمهور بوسائل مختلفةمستحيال أو ن) العارض

نظرا ألهمية الخطوط المنتظمة للجمهور وسهولة تأثرها بأجور السفر التنافسية والشروط المتـصلة بهـا، ينبغـي ضـمان البقـاء                   -٢
ذلك بدون تطبيق األدوات أو التدابير التنظيمية التي يمكـن أن تمـس             االقتصادي لعمليات الطيران العارض وشركات الطيران غير المنتظم، و        

  .بالخطوط الجوية المنتظمة، مع ضمان التطور السليم والنزيه والمنتظم للسوق ككل

 بـصيغتها   ٦ مع مراعاة المالحظة رقـم    (ان هدف المحافظة على عالقة مقبولة بين العمليات المنتظمة وعمليات الطيران العارض               -٣
يعني التسليم بأن الطيران العارض قـد  ")  الخطوط الجوية الدولية المنتظمة " لعبارة ١٩٥٢ دلة تحت التعريف الذي اعتمده المجلس في عام       المع

  .يتقلص عندما تطبق األدوات التنظيمية المتشددة، وبأن األثر العكسي ينتج من تطبيق األدوات األقل تشددا أو المحددة في أدنى حد

الهدف هو فتح فرصة معقولة أمام الناقلين الجويين في بلدان منشأ رحالت الطيران العارض وبلدان مقصدها ليشاركوا فـي                  لما كان     -٤
الحركة، ينبغي االمتناع عن فرض األدوات التنظيمية التمييزية من جانب الدولة وعن الممارسات التجارية غير النزيهة مثـل اتبـاع التـسعير           

رسـوم عـدم   (ل أيضا أن تمنع أي ممارسات تضر بتطور النقل الجوي، مثل شرط الـدفع للناقـل الجـوي الـوطني       وينبغي للدو . االفتراسي
  ).االعتراض
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اذا اختلفت األدوات التنظيمية المفروضة على عمليات الطيران العارض وعن الشروط المطبقة على الخطـوط الجويـة المنتظمـة                     -٥
وينبغي على وجه الخصوص تقليص هذه االختالفات أو ازالتها .  تقليص هذه االختالفات أو ازالتها    المناظرة لها ينبغي حسب االمكان والضرورة     

  .منتظمة جوية في فترات ذروة العمليات أو في المناطق المحددة التي ال تتوفر فيها خطوط
قبولة لمختلف أنواع رحالت الطيـران      على الصعيد المتعدد األطراف، ينبغي للدول أن تحاول تطوير وتنسيق األدوات التنظيمية الم              -٦

في هيئات الطيران (الدولية المتسقة  وعندما تتوفر التنظيمات. العارض وأن تضمن مع ذلك المرونة الكافية للوفاء بأولوياتها واحتياجاتها الوطنية      
  .ينبغي أن تبذل الدول قصارى جهدها لتطبيقها) المدني االقليمية مثال

ض حد أدنى من األدوات التنظيمية على أنشطة النقل الجوي غير المنتظم غير المتاحة لعمـوم الجمهـور،                  ينبغي حسب االمكان فر     -٧
أما الرحالت التي تشغل لألغراض االنسانية ورحالت الطوارئ ورحـالت التاكـسي            . وذلك من باب السياسات االقتصادية أو التبسيط االداري       

  .بالمثل المكان من أي ضوابط غير االيداع المسبق لخطة الطيران، وذلك على أساس المعاملةالجوي ورحالت االسعاف، فينبغي اعفاؤها بقد ا
لضمان فاعلية األدوات التنظيمية المفروضة على الرحالت العارضة، ينبغي للدول أن تتخذ التدابير المناسبة لرصد امتثال وتنفيذ هذه            -٨

فقد أوصت مثال اللجنة األوروبية للطيران المدني، ضمن ما أوصت          . ألدوات حسب االقتضاء  األدوات التنظيمية، وكذلك لتحديث آلية انفاذ هذه ا       
  :تكرارها أو/به، بتنفيذ التدابير التالية بصورة تدريجية حسب خطورة االنتهاكات و

  .التحقيق بسرعة في أسباب االنتهاكات  )أ 
  .رفض طلب الترخيص  )ب 
  .تعليق الترخيص  )ج 
  .فرض غرامة  )د 

  .لصعود الى الطائرة في حالة التلبس باالنتهاكرفض حق الراكب في ا  )ھ
  .أي عقوبات أخرى تعتبر مناسبة  )و 

فان تنافسها يؤثر على الخطوط المنتظمة أكثر مما يؤثر علـى           "  المجدولة "أو  "  المبرمجة "وبما أن الرحالت العارضة التي تسمى         -٩
 تميز في أحكامها التنظيمية بين الطيران العارض والفئات األخرى مـن            الفئات األخرى من العمليات غير المنتظمة، ولذلك قد ترغب الدول أن          

  .عمليات النقل الجوي المنتظم
دون التواتر المناسب لـرحالت الخطـوط الجويـة         "  المجدولة "أو  "  المبرمجة "ينبغي أال يحول تنافس رحالت الطيران العارض          -١٠

  .غ الصالحية االقتصادية أو للمحافظة عليهاالمنتظمة المباشرة التي تعتبرها الدول ضرورية لبلو
اذا أدت في أي سوق محددة الى "  قيود كبيرة "األدوات التنظيمية التي تطبق على الخطوط الجوية غير المنتظمة تعتبر منطوية على            -١١

ذلـك ألن   . ة الشروط المفروضـة   تواجد جزء مهم من الجمهور غير قادر على استخدام هذه الخطوط أو غير راغب في استخدامها أو في تلبي                  
تتسبب عادة بشكل فعال في قصر النقل الجوي غير المنتظم على الرحالت الترفيهية ذات األسـعار المخفـضة أو الـرحالت             "  الكبيرة "القيود  

التاليـة ولكنهـا   وتتضمن أنواع هذه العمليات العارضـة المتخصـصة الفئـات    . االختيارية أو عمليات النقل المتخصص في الركاب والبضائع  
  :تقتصر عليها  ال

  رحلة عارضة لمجموعة متجانسة   )أ 

  رحلة عارضة لغرض مشترك أو حدث خاص   )ب 

  رحلة عارضة للطلبة  )ج 
  رحلة عارضة لعمال مهاجرين  )د 

  رحلة عارضة مشتركة بين الطيران المدني والطيران العسكري  )ھ
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  )الحج(رحلة عارضة دينية   )و 
  رحلة عارضة ألغراض انسانية أو للطوارئ  )ز 
  اكسي جوي أو اسعافت  )ح 
  : رحلة عارضة لالستخدام الشخصي أو استخدام هيئة واحدة لألسباب التالية   )ط 

  نقل الالجئين  —
  نقل الفرق الرياضية  —
  نقل طواقم السفن  —
  )االنتاجية/المبيعات(رحلة الحوافز   —
  رحلة لبيع األراضي  —

ينبغي أال تكون أكثر تشددا من التـشدد        ) الطيران العارض ( المنتظمة   ان قيود السفر والقيود األخرى التي تطبق على العمليات غير           -١٢
الضروري للمحافظة على التمييز بين النقل الجوي المنتظم والنقل الجوي غير المنتظم فضال عن المحافظة على التوازن المستصوب بين هاتين                  

  .الفئتين من الخطوط الجوية حسب رغبة الدول ومصلحة الجمهور

وفـي  ). الطيران العارض(الى ضعف التمييز بين النقل الجوي المنتظم والنقل الجوي غير المنتظم        "  القيود الكبيرة  " غياب   قد يؤدي   -١٣
على أنها منتظمة، وذلك طبقا للمالحظات التي عـدلها         ) رحالت الطيران العارض  (هذه الظروف يمكن تصنيف الخطوط الجوية غير المنتظمة         

، والحل البديل هو أن تطبق الدول على هاتين الفئتين من           " الخطوط الجوية المنتظمة   " لعبارة   ١٩٥٢وضوع في عام    مجلس االيكاو للتعريف الم   
  .النقل الجوي أدوات تنظيمية متشابهة

وفقا للمادة الخامسة من اتفاقية شيكاغو، ال ينبغي للدولة أن تفرض على دولة أخرى مراقبة مباشرة على سـعة الخطـوط الجويـة                         -١٤
بعد التشاور معها واقامة االعتبار لجميع العوامل ذات الصلة، بما في            ، اذا ما اعتبرت ضرورية، اال     )رحالت الطيران العارض  (المنتظمة   يرغ

  ).الطيران العارض(ذلك المحافظة في معظم الظروف على استمرارية قطاع الطيران غير المنتظم 

ا الدول بحقها في ترخيص أو عدم ترخيص رحالت الطيران العارض ألسـباب تتعلـق               في االطار التنظيمي االنفرادي، تحتفظ دائم       -١٥
غير أنه يجوز للدول أن تحد من هذه السلطة التقديرية بموجب اتفـاق دولـي   . بمصلحة الجمهور حسب نص المادة الخامسة من اتفاقية شيكاغو     

  .١٩٥٦ لمنتظمة في أوروبا، المعقود في عامكاالتفاق متعدد األطراف بشأن الحقوق التجارية للخطوط الجوية غير ا

ينبغي أن تكون األدوات التنظيمية المفروضة على رحالت الطيران العارض نزيهة ومعقولة وغير تمييزية وواضحة ومتوافرة خطيا            -١٦
 من الطبعـة العاشـرة   ٤٢-٢ و٤١-٢تتضمن الفقرتان (بشكل فوري وغير متكررة األغراض وتطبق بأدنى اجراءات كتابية أو تأخير اجرائي  

  ).المنتظمة على أدنى الشروط االجرائية للسماح بتشغيل الرحلة غير للملحق التاسع مثاال

عندما تحدد األدوات التنظيمية التي تتعلق برحالت الطيران العارض، أو عندما تظهر اختالفات فـي تطبيقهـا بـين الـدول، فـان         -١٧
ئية أو متعددة األطراف حسب االمكان تسفر عن التنسيق أو تزيده بما يحول الى أقصى حد دون امكانية                  المشاورات بين الدول أو االتفاقات الثنا     

  .القواعد حدوث مشاكل بسبب تضارب

عندما تنظر الدول في استخدام أدنى قدر من األدوات التنظيمية، أو اذا استبعدت استخدامها كلما أمكنها ذلك، تصبح التدابير التي تحد                  -١٨
واالستخدام األدنى لألدوات التنظيمية أو عدم استخدامها بتاتا قد يحدث فـي        . م أو نوع الرحالت العارضة غير الضرورية الى حد كبير         من حج 

ويمكن أن يحدث ذلك أيضا عندما تتفادى دولـة         . حاالت مختلفة مثل حالة ترخيص رحالت الطائرات الصغيرة أو رحالت األغراض االنسانية           
غير أن الحاجة تظـل  . مقصد استخدام هذه األدوات كل في أراضيها، أو عندما تتفقان على عدم استخدامها كل منهما مع األخرى    المنشأ ودولة ال  
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المستهلكين أو التي تفي بأحكام االتفاقات الدولية الحكومية أو التي تحافظ على قواعد المجاملة  قائمة الى األدوات التنظيمية مثل التي تحمي أموال
  .ملة بالمثلوالمعا

ينبغي للدول وهي تطبق أي أداة تنظيمية على الخطوط الجوية غير المنتظمة أن تضع في اعتبارها انها قد تؤثر على الطلب علـى                         -١٩
هذه الخطوط الموفرة وعلى حجمها، تماما كما تؤثر التسعيرة ومسارات الرحالت وحقوق دخول األسواق والعوامـل المماثلـة علـى الطلـب                      

  .ي مجال الخطوط الجوية المنتظمةوالعرض ف

من فشل الناقلين الجويين أو مؤجري طائرات الرحالت العارضـة أو  ) الطيران العارض(لحماية مستهلكي النقل الجوي غير المنتظم      -٢٠
مانات واثباتات أخرى تـدل   وكالئهم، ينبغي االشراف على هؤالء المستثمرين لضمان أهليتهم لألداء التي تحدد جزئيا بايداع كفالة األداء أو بض                

  .على المالءة المالية المنصوص عليها في االتفاقيات واالتفاقات المنطبقة أو القانون الوطني الساري

عند تعزيز المنافسة في مجال النقل الجوي، ينبغي ايالء االنتباه الكامل للتطورات الممكنة غير المرغوبة فـي مجـال الممارسـات                       -٢١
النقل الجوي الدولي ككل وفي  ات االغراق التي قد تؤدي الى تنافس بال هوادة أو احتكار األقلية أو شروط احتكارية في سوقاالفتراسية أو سياس 

  .أسواق الخطوط الجوية الدولية غير المنتظمة على وجه الخصوص

ودة مثل الطرق الجويـة والمطـارات       عند توسيع نطاق أسواق الركاب والبضائع، ينبغي أن يؤخذ في الحسبان مقدار الموارد المحد               -٢٢
  .والقيود البيئية، وال سيما عندما تعتبر الدول أن توفير الخطوط الجوية غير المنتظمة أقل أهمية من توفير الخطوط الجوية المنتظمة

ة أخرى، ينبغي أال عند السماح بتشغيل العمليات غير المنتظمة على خطوط مباشرة من نقطة الى أخرى ال تتوافر لها أصال أي خدم                    -٢٣
تطرح جانبا امكانية توفير خطوط جوية معقولة لرحالت المواصلة على خطوط جوية منتظمة، وذلك لتقـديم درجـة مناسـبة مـن الحمايـة                        

  .المنتظمة االقتصادية للخطوط الجوية

ر بعناية في الهدف من فرض شـروط   عند النظر في تقليص األدوات التنظيمية التي تطبق على العمليات غير المنتظمة، ينبغي النظ               -٢٤
  .خاصة على العمليات غير المنتظمة، فاذا تبين أن بلوغ هذا الهدف على النحو السليم ال يأتي اال بهذه الشروط، وجب االبقاء عليها

ـ         -٢٥ ة غيـر المنتظمـة   اعترافا بتنوع أهداف الدول وتفاوت مناطق التشغيل، فقد يفيد نشر القواعد الوطنية المطبقة على الخطوط الجوي
  .واالعالن عن هذه القواعد في مساعدة الدول األخرى والناقلين الجويين والمنتفعين

قد يصبح  ان التقليص الى الحد األدنى من األدوات التنظيمية المطبقة على الرحالت العارضة، وازالة هذه األدوات في بعض الحاالت   -٢٦
م لألسعار المنخفضة دون أن يكون هدف هذه الدول األساسي حماية الخطوط الجوية المنتظمة ألنها   وسيلة الدول الراغبة في تشجيع التطوير العا      

  :بالتالي تهتم
  .زيادة السياحة الوافدة زيادة ملحوظة  )أ 
  .توفير أدنى أسعار ممكنة للمنتفعين  )ب 

  .زيادة اسواق الركاب والبضائع  )ج 

  .دية أو التبسيط االداريتقليص القيود الى أقصى حد كجزء من السياسة العامة االقتصا  )د 

  .تلبية الطلبات الدورية سواء الموسمية أو العرضية  )ھ

وان كانت ازالة األدوات التنظيمية هي التي تزيل الفرق بين الخطوط المنتظمة والخطوط غير المنتظمة، ال ينبغي أن يعني ذلـك أن التمييـز                        
  .سيزول بين هذين النوعين من الخطوط الجوية
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لتي ترغب في تشجيع السياحة الوافدة وحماية خطوطها الجوية المنتظمة قد تسمح باجراء الرحالت العارضة التي تنطلـق       ان الدول ا    -٢٧
  .من المطارات األساسية في الخارج غير المطارات األساسية التي تستخدمها شركاتها المنتظمة

قة على الرحالت العارضة والشروط المطبقة على حركة الرحالت    ال بأس من االبقاء على التمييز بين بعض األحكام التنظيمية المطب            -٢٨
المنتظمة اذا كان الغرض هو المحافظة على العالقة االمستصوبة بين الخطوط المنتظمة والخطوط غير المنتظمة وضمان درجة مناسـبة مـن                     

  .الحماية االقتصادية للخطوط المنتظمة واستمرار أنشطة الناقلين الجويين المنتظمين
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  )٢(المرفق 
خطوط ارشادية بشأن تجنب وفض 

الخالفات حول تطبيق قوانين المنافسة 
  على النقل الجوي الدولي

يعد، كأولويـة عاليـة، خطوطـا    "التي طلب فيها الى المجلس أن ) ٥(، أصدر المؤتمر الثالث للنقل الجوي التوصية رقم      ١٩٨٥في عام   
الدول المتعاقدة بشأن تطبيق قوانين المنافسة الوطنية على النقل الجوي الـدولي، ال سـيما             ارشادية مالئمة لتجنب أو فض الخالفات بين        

وبعـد  ". عندما تؤثر هذه القوانين على أحكام االتفاقات الثنائية للخطوط الجوية أو عند صدور ادعاء بأنها مطبقة خارج الحدود الوطنيـة     
العامة دراسة بهذا الشأن بمساعدة فريق من خبراء الدول المتعاقدة والمنظمـات            ، وأجرت األمانة    )٥(ذلك، اعتمد المجلس التوصية رقم      

  .الدولية
أفضت هذه الدراسة الى وضع خطوط ارشادية تتضمن عددا من الخطوط التوجيهية الموجهة الى الدول باالضافة الى تعليقات تفـسيرية                   

 وبعد أن بحثت لجنة النقل الجوي هذه الخطوط االرشادية فـي سـبتمبر     .وبند نموذجي يصلح لالدراج في االتفاقات الثنائية للنقل الجوي        
وبالرغم من أن هذه الخطوط االرشادية غير ملزمة للدولة بأي حال مـن             .  توزيعها على الدول   ١٩٨٨، قرر المجلس في نوفمبر      ١٩٨٨

انين والسياسات والممارسات الوطنية للمنافسة األحوال، فمن شأنها أن تساعد الدول على تجنب وفض الخالفات التي تنشأ حول تطبيق القو
  . على النقل الجوي الدولي

 الذي أصـدرته االيكـاو فـي        AT/85-215وترد في هذا المرفق نسخة من الخطوط االرشادية التي تضمنها أصال الكتاب الدوري رقم               
  .١٩٨٩ عام

  مقدمـة
.  لتشجيع المنافسة في أنشطتها التجارية في الداخل والخارج واما للحد منهـا            تتبع الدول سياسات وممارسات، بل وقوانين في حاالت كثيرة، اما         

ونظرا لتعدد المواقف الوطنية، تنشأ خالفات بين الدول حول التطبيق الفعلي أو االحتمالي لقوانين المنافسة في الدولة على مؤسـسات تجاريـة                      
تجارية التي يوجد فيها تعارض شديد في اآلراء حـول المـستويات المستـصوبة    ويمثل النقل الجوي الدولي أحد األنشطة ال      . تابعة لدولة أخرى  

وبالتالي، فان اتخاذ اجراءات انفرادية بشأن المنافسة في هذا المجال يزيد من احتمال نشوء الخالفات بين الدول وفي . للحماية والمنافسة والتعاون
ية على الخطوط الجوية التابعة لدولة أخرى، مطبقة في ذلك قوانين أو ممارسات فـي  كما ان قيام الدولة بفرض األحكام التنظيم    . داخل كل دولة  

  .الدولي مجال المنافسة ال تقبلها تلك الدولة األخرى، يزيد من احتمال نشوء خالفات بين الدولتين بما يعود بآثار ضارة على النقل الجوي
 عددا من الخطوط التوجيهية المحددة وتعليقات لشرحها وبندا نموذجيا يصلح لالدراج  تشمل المواد االرشادية التالية بشأن تجنب الخالفات وفضها       

وتهدف هذه المواد الى مساعدة الدول حينما يؤدي التطبيق الفعلي أو المحتمل لقوانين المنافسة في دولة ما أو               . في االتفاقات الثنائية للنقل الجوي    
 خصوصا في خارج حدودها االقليمية، الى نشوء خالف فعلي أو محتمل في عالقـات النقـل                 مجموعة ما من الدول على النقل الجوي الدولي،       

تعني أيضا تطبيق سياسات وممارسـات      "  تطبيق قوانين المنافسة   "ويالحظ أن كل اشارة ترد أدناه الى        . الجوي مع دولة أخرى أو دول أخرى      
  .المنافسة التي تشكل جزءا من العمل الحكومي األوسع



  سياسة ومواد ارشادية بشأن 
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 بالذكر أن بعض الهيئات الدولية، ومن بينها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والغرفة التجارية الدولية، وجمعية القـانون الـدولي،                   والجدير
وفضال عن ذلك توجد عدة اتفاقات      . كانت قد أعدت توصيات بشأن المشكلة العامة المتمثلة في تطبيق قوانين المنافسة في خارج الحدود الوطنية               

وكانت هذه الجهود الرامية الى تطبيق تلك التوصيات وهذه االتفاقات على مجاالت أخرى كثيرة         . ئية بشأن اجراءات قوانين المنافسة والتعاون     ثنا
غير مجال النقل الجوي مفيدة في وضع المواد االرشادية الواردة في هذه الوثيقة، ولكن الخطوط التوجيهية التي وضعتها االيكاو ترمي بـصفة                      

وهي تهدف أيضا الى تغطية كل المسائل المحتمل اثارتها في مجال النقل           . اصة الى معالجة الخالفات التي تخص النقل الجوي الدولي بالتحديد         خ
  .الجوي الدولي، كما تقيم االعتبار لتنوع وجهات النظر الوطنية بين الدول المتعاقدة لدى االيكاو بشأن هذه المسألة

  الخطوط التوجيهية
ولما كان الخط الفاصل بين تفـادي الخـالف   . ب كل خط توجيهي تعليق يبرز أهم النقاط، أو يوضح نطاق الخط التوجيهي أو القصد منه      يصاح

وفض الخالف غير دقيق في كل األحوال، لم يوضع خط فاصل بين الخطوط التوجيهية التي تعالج هاتين المـسألتين، بـل رتبـت الخطـوط                         
  .طقي تدريجي يبدأ بسرد مبادئ واجراءات تفادي الخالف، ثم ينتقل بعد ذلك الى سرد مبادئ واجراءات فض الخالفالتوجيهية وفقا لتسلسل من

  )أ(الخط التوجيهي 
ينبغي للدول أن تضمن أن قوانينها وسياساتها وممارساتها المتعلقة بالمنافسة وأساليب تطبيقها علـى النقـل الجـوي الـدولي           

وفيما يتعلق باصدار هـذه القـوانين والـسياسات    .  تعهدت بها بموجب االتفاقات الدولية ذات الصلة  متوافقة مع االلتزامات التي   
والممارسات وتغييرها ينبغي للدول أن تتيح الفرص لتلقي آراء أي طرف أجنبي ذي مصلحة، وأن تبادر بناء على طلب أي دولة           

والسياسات والممارسات والتغييرات علـى أنـشطة شـركات     أخرى أو دول أخرى الى توضيح مدى احتمال تأثير هذه القوانين            
  .الطيران الدولي التابعة لتلك الدولة أو الدول

 ان أحد الجوانب التي تقلق صناعة النقل الجوي هو مدى وضوح األساس القانوني الذي تستند اليه األنشطة التعاونيـة القائمـة بـين              - تعليقات
. أن قام عدد من الدول بتنقيح قوانين المنافسة السارية لديها، وجعلت النقل الجوي في نطاقهـا أحيانـا  فقد حدث في السنوات الماضية    . أعضائها

وكان من بين العواقب المترتبة على ذلك أن مرت شركات الطيران بفترة من الحيرة، وظهرت الحاجة الى توضيح ما اتخذ بالفعـل أو يعتـزم                   
 علـى بعـض المبـادئ     )أ(الخط التـوجيهي    لذا ينص   . ى شركات الطيران الدولي وعلى أنشطتها     اتخاذه من اجراءات لتطبيق تلك القوانين عل      
.  وال سيما التنظيم الثنائيالدولي،فهو يركز على ضرورة التوافق مع التنظيم الراهن للنقل الجوي . واالجراءات التي تهدف الى تسوية األوضاع    

قوانينها وسياساتها وممارسـاتها المتعلقـة       "وجدير بالتنويه أن عبارة     . التزاماتها الدولية فمن المفترض أن تنسق الدول تشريعها الداخلي حسب         
، حسبما وردت في هذا الخط التوجيهي وغيره قد وضعت عمدا بهذا المعنى الواسع، ألن بعض نظم قوانين المنافسة قد تشمل جـزءا         " بالمنافسة

  .جميعا تشملها ياسية والتوجيهات واالجراءات االدارية، وقدفقط من النظم والقواعد والتوجيهات والبيانات الس

  )ب(الخط التوجيهي 
عندما تنفذ الدولة قوانينها وسياساتها وممارساتها المتعلقة بالمنافسة، ينبغي أن تنظر بعين االعتبار التام والتعاطف في آراء أي             

ل الجوي الدولي من جراء ذلك التنفيذ، وينبغي أن تراعـي           دولة أخرى أو دول أخرى قد تتأثر مصالحها األساسية في مجال النق           
  .مبادئ المجاملة واالعتدال والتلطف في العالقات الدولية

 يبرز هذا الخط التوجيهي بعض المبادئ والممارسات الدولية المناسبة التي ينبغي للدول أن تسترشد بها حتى ال يؤثر تنفيـذ قوانينهـا      - تعليقات
مبدأ شائع في النقل الجوي الدولي، ويمثل جزءا بارزا مـن  "  المجاملة "والمعروف أن مبدأ . على مصالح النقل الجوي الدوليالمتعلقة بالمنافسة  

القواعد القضائية والمذاهب والسوابق القانونية التي نشأت بصدد تطبيق التشريع الوطني خارج حدود الدولـة وبـصدد مـسائل االختـصاص                     
وال تعد المجاملة عموما التزاما قاطعا في القانون . م الدولة أو أي هيئة تابعة لها لقوانين دولة أخرى أو هيئة تابعة لها        وهو يعني احترا  . القانوني

  .الدولي، وانما هي من قبيل الكياسة، وتطبق حسب الظروف
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  )ج(الخط التوجيهي 
 الدول الى خالفات فعلية أو احتمالية في عالقاتهـا  عندما تؤدي القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالمنافسة التي تطبقها       

في مجال النقل الجوي، ينبغي للدول المعنية أن تعقد مشاورات فيما بينها للتفاهم على القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة            
ضوح القانوني ويحول دون    بالمنافسة التي يجب أن تطبق على هذه العالقات، بما يوفر لشركات الطيران أكبر قدر ممكن من الو                

  .احتمال نشوء الخالف
على التعاون وتوضيح األساس القانوني، ويشجع الدول على التفاهم على قوانين المنافسة التي ينبغـي أن                ) ج(يشدد الخط التوجيهي     - تعليقات

رتيبات أخرى أقـل مرتبـة تتنـاول مـسألة          على شكل اتفاق أو أي ت     " التفاهم  " ويجوز أن يكون هذا     . تطبق على عالقاتها في مجال الطيران     
  .االعفاءات المحددة

  )د(الخط التوجيهي 
عندما يؤدي تطبيق القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالمنافسة على النقل الجوي الدولي الى نشوء خالفات بين الدول                 

التزاماتها الدولية ذات الصلة والممارسات المتبعة حول مسائل االختصاص القانوني أو السياسات العامة، ينبغي للدول أن تراعي         
وينبغي للدول أن تزن بعناية مصالح الدول األخرى فـي مثـل            . في العالقات الدولية، مثل االبالغ والتشاور والمجاملة والتعاون       

  .المسائل هذه
وهو يحث علـى اتبـاع   . بشأن تفادي الخالفات) ب (  يتناول هذا الخط التوجيهي مسألة تسوية الخالفات، وهو يكمل الخط التوجيهي            - تعليقات

والتطبيق المشار اليه هنا قد يكون من القطـاع العـام أو   . بعض الممارسات في العالقات الدولية عندما يسفر تطبيق قوانين المنافسة عن خالف   
محكمة داخلية بتقييم المصالح األجنبية مثيـرة  وكذلك فإن وزن المصالح قد يكون هو أيضا عاما أو خاصا، ومازالت فكرة قيام            . القطاع الخاص 

  .للجدل

  )ھ(الخط التوجيهي 
كل خالف ناشئ من تطبيق قوانين المنافسة على النقل الجوي الدولي أثارته دولة أخرى ألنه يمس مصالحها الوطنية المهمة أو                    

سمح به القوانين والسياسات الوطنية وباعتبار سياساتها، ينبغي أن يحله الجهاز أو الفرع التنفيذي في الحكومة، وذلك بقدر ما ت           
  .الدول هذا الخالف مسألة تتعلق بالعالقات الدولية بين

 ان أي خالف ينشأ حول تطبيق قوانين المنافسة على النقل الجوي الدولي يصبح خالفا في اطار العالقات الدولية أساسا، وقـد يهـم                        - تعليقات
لذلك، يشدد هذا الخط التوجيهي على أن الجهاز التنفيذي للحكومة هو الذي ينبغي أن يكون البـؤرة      . ولةكذلك مستويات أو فروعا مختلفة في الد      

بقدر ما تسمح به    " وقد استعمل تعبير    . الرئيسية لفض الخالفات في كل الحاالت التي تمس السياسات أو المصالح الوطنية األساسية لدول أخرى              
لة على التسليم بوجود بعض القيود الدستورية واالدارية التي قد تمنع الجهاز التنفيذي للدولة من التدخل فـي                  للدال" القوانين والسياسات الوطنية    

  .أي دعوى قانونية ترفعها جهة خاصة

  )و(الخط التوجيهي 
ا بدون االخالل بحق أي دولة في حماية مصالحها، عندما يحتمل نشوء خالف حول تطبيق احدى الـدول لقوانينهـا وسياسـاته                    

وممارساتها المتعلقة بالمنافسة على مسائل تتعلق بتنفيذ اتفاق النقل الجوي المعقود مع دولة أخرى، ينبغي أن تلجـأ الـدولتان                    
المعنيتان الى استخدام ترتيبات التشاور الثنائي المتفق عليها قبل أن تتخذ أي منهمـا أي اجـراء انفـرادي قـد يـؤدي الـى                       

  .الخالف تفاقم



  سياسة ومواد ارشادية بشأن 
 A2-4  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

العقود األربعة الماضية، أتاحت االتفاقات الثنائية للخطوط الجوية تطوير الممارسات التعاونية بدرجات متفاوتـة فيمـا بـين             خالل   — تعليقات
وفي هذا العصر الذي يعاد فيـه  . وتضمنت كل هذه االتفاقات بال استثناء سمة مهمة وثابتة هي ترتيبات التشاور بين الطرفين        . شركات الطيران 
ت الوطنية وتتغير فيه الشروط التنظيمية حسب الضغوط، يقضي هذا الخط التوجيهي باعطاء األولويـة لعمليـة التـشاور ال                 النظر في السياسا  

. لالجراءات االنفرادية كلما كان من المحتمل أن يكون في الخالف الناشئ من قوانين المنافسة مساس بمسائل منصوص عليها في االتفاق الثنائي              
ومن األمثلة على هذه المسائل الممارسات التعاونية بين . تبطل حق الدولة في اتخاذ االجراءات الالزمة لحماية مصالحها   الغير ان هذه األولوية     

  .شركات الطيران، مثل التنسيق متعدد األطراف للتعريفات

  )ز(الخط التوجيهي 
 يحتمل أن يؤثر على مصالح أو سياسات مهمة في ينبغي للدولة التي تضطلع طبقا لقوانينها المتعلقة بالمنافسة بتحقيق أو اجراء          

. دولة أخرى في مجال النقل الجوي الدولي، أن تبلغ هذه الدولة األخرى بذلك، مسبقا ان أمكن، وأن تتشاور معها اذا طلبت ذلك                     
 نـشوء أي  وينبغي أن توضح المشاورات ما هي المصالح والمشاغل المحددة لكل من الدولتين، وأن يكون الهدف منها تفـادي                

  .خالف بين الدولتين أو التخفيف من حدته أو فضه
 قد ال يكون هناك اتفاق ثنائي للخطوط الجوية بين الدولة التي ترى مساسا بمصالحها أو سياساتها من جراء االجراءات التي اتخذتها                — تعليقات

توجيهي أن يتحسب للحاالت التـي تطبـق فيهـا الـسلطات      لذلك فان الغرض من هذا الخط ال      . دولة أخرى بموجب قوانينها في مجال المنافسة      
وان كان عبء االبالغ يقع على الدولة التي اتخذت االجراءات فإن طلـب التـشاور يقـع ضـمن     . المسؤولة عن المنافسة أي اجراءات تنفيذية 
 بأسرع ما يمكن حتى يتسنى للدولة األخـرى        وينبغي للدولة التي اتخذت االجراءات أن ترسل البالغ       . مسؤولية الدولة األخرى المتضررة بالقوة    

  .التشاور أن تلجأ الى آلية

  )ح(الخط التوجيهي 
عندما ينمو الى علم الدولة أن جهة خاصة قد رفعت دعوى قانونية بموجب قوانينها في مجال المنافسة، ويكون من شأن هـذه                      

الجوي الدولي، ينبغي للدولة األولى أن تبلغ األخرى        الدعوى أن تؤثر في مصالح أو سياسات مهمة لدولة أخرى في مجال النقل              
  .بذلك، وأن تتشاور معها اذا طلبت منها ذلك

وهو ينص أيضا على    . ويشمل الحاالت التي ترفع فيها جهات خاصة دعاوى قانونية        ) ز( هذا الخط التوجيهي يكمل الخط التوجيهي        — تعليقات
في أن االبالغ هنا يجري الحقا بالضرورة ألن من المحال اعطاء اخطار مسبق في حالـة        ) ز (مبدأي االبالغ والتشاور، ولكنه يختلف عن البند      

غير ان التشاور في حـد  ). ز(ولم يحدد هذا الخط التوجيهي ما هي أغراض التشاور مثلما ورد في الخط التوجيهي         . الدعاوى القانونية الخاصة  
  .نشأت لممكنة وتحلها ان هيذاته آلية توضح المصالح وتحول دون نشوء الخالفات ا

  )ط(الخط التوجيهي 
اذا أقيمت دعوى قانونية خاصة بموجب قوانين المنافسة الصادرة في دولة ما، وكان من شأن هذه الدعوى أن تؤثر في المصالح   

 الى الهيئـة    األساسية لدولة أخرى في النقل الجوي الدولي، ينبغي للدولة موطن الدعوى أن تيسر للدولة األخرى سبل الوصول                
ويمكن أن تشمل هذه المعلومـات بيـان        . تزويد تلك الهيئة بالمعلومات، أو االثنين معا حسبما هو مالئم          القضائية المختصة، أو  

المصالح المترتبة على عالقاتها الخارجية، وبيان المصالح التي أبلغتها بها الدولة األخرى المعنية، وان أمكن أيضا بيان نتـائج                   
  .الدعوى لتي تكون قد عقدت مع الدولة األخرى بخصوصالمشاورات ا

 على الرغم من أن الترتيبات الدستورية واالدارية قد تحول دون التدخل الخارجي في الدعوى القضائية، فـان دوال كثيـرة تـسلم                       — تعليقات
قد تتمكن من مساعدة السلطة  لسلطة القضائية، اذبالحاجة الى السماح لألطراف أو الهيئات التي لها مصلحة غير مباشرة في القضية باالتصال با          

".  صديق المحكمـة  "ويعرف هذا األسلوب في بعض النظم القانونية باسم       . القضائية بما تقدمه طوعا من آراء أو معلومات ذات صلة بالدعوى          
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، ولكنه يضع مسؤولية اسـتخدامها علـى   والواقع أن هذا الخط التوجيهي ينطوي على تلك الفكرة. وتسمح دول أخرى بهذه الفكرة بصور أخرى   
ويبين هذا الخط التوجيهي األمور التي يمكن عرضها على السلطة القضائية في حالة قيام الدولة موطن الـدعوى  . الدولة التي قد تتأثر مصالحها  

  .هي ستعرض مصالحهاومن المفترض أن السماح للدولة المتضررة بالتقدم الى السلطة القضائية يعني ان الدولة . بهذا العمل

  )ي(الخط التوجيهي 
ينبغي للدول أن تتعاون طبقا ألي التزامات دولية منطبقة وبالحد الذي ال يخل بقوانينها أو سياساتها الوطنية، من أجل الـسماح                     

 للـسلطات  لناقليها الجويين أو غيرهم من مواطنيها بافشاء المعلومات ذات الصلة بالدعاوى المرفوعة بموجب قانون المنافـسة         
  .المختصة في دولة أخرى، بشرط أال يتعارض ذلك التعاون أو هذا االفشاء مع مصالحها الوطنية األساسية

 ان االجراءات القانونية المتعلقة باعالن المعلومات أو بافشائها وال سيما في الدعاوى الخاصة التي ترفع بموجب قـوانين المنافـسة            — تعليقات
في بعض الدول كرد فعل لالجراءات المتشعبة التي تطبقها دول أخـرى            "  تشريع اعاقة  "وقد سن   .  ومصدرا للنزاع  تشكل مجاال كبيرا للخالف   
وينبغي تشجيع التعاون على تحصيل المعلومات مادام متفقا مع االلتزامات الدولية وغير متعـارض مـع المـصالح                  . للحصول على المعلومات  

التزامات  "وعبارة . لنزاع هو مجرد ارساء معايير معينة تتبع ازاء الممارسات التي قد تشكل مصدرا ل        والهدف من هذا الخط التوجيهي    . الوطنية
 ١٩٧٠ال تعني االتفاقات الثنائية وحدها، بل وتعني أيضا االلتزامات والواجبات الواقعة على الدول األطراف في اتفاقية الهـاي لعـام                     "  دولية

 المقدمة من هيئات قضائية فـي    وقد تضمنت هذه االتفاقية نصوصا بشأن الطلبات      . بشأن أخذ األدلة الى الخارج في المسائل المدنية أو التجارية         
دولة أخرى للحصول على المعلومات، كما تسمح االتفاقية ألي دولة عضو بأن ترفض تقديم المساعدة أو اباحة المعلومات اذا كان ذلـك يخـل                     

  .بسيادتها

  )ك(الخط التوجيهي 
ضع تشاور مع دولة أخرى، ينبغي للدولة      مادام االجراء الذي اتخذته السلطات المسؤولة عن قانون المنافسة في احدى الدول مو            

موطن االجراء أن تمتنع عن المطالبة بافشاء المعلومات الموجودة في أراضي تلك الدولة األخرى، وينبغي لتلك الدولة األخـرى                
  .التي قد تكون سارية على هذا االفشاء"  تشريعات االعاقة "أن تمتنع عن اللجوء الى تطبيق أي من 

هذا الخط التوجيهي أيضا الى احتواء ظروف الخالف، وهو يخص مسألة لجوء أحد الطرفين الى استخدام اجراءات الحصول          يهدف   — تعليقات
الطرفين على االمتناع عن اتخاذ اجراءات       ويحث هذه الخط التوجيهي كال    ".  تشريع االعاقة  "على المعلومات ولجوء الطرف اآلخر الى تطبيق        

ويقتصر تطبيق هـذا الخـط   . المشاورات جارية، وذلك العطاء هذه المشاورات أكبر فرصة ممكنة لتسوية المسألة     في هذين االتجاهين مادامت     
يمتـد نطـاق هـذا الخـط      وال. التوجيهي على التشاور بشأن االجراءات التي تتخذها السلطات المسؤولة عن تنفيذ قانون المنافسة في أي دولة     

صة، وهذا يرجع جزئيا الى أن الهيئة القضائية المعنية قد تكون هي صـاحبة الـسيطرة علـى تحـصيل                    التوجيهي الى الدعاوى القانونية الخا    
  .المعلومات

  )ل(الخط التوجيهي 
ينبغي حسب االقتضاء أن تطبق هذه الخطوط التوجيهية مع ما يلزمها من تعديل، على العالقات بين الدول اذا كان أي منها عضو 

ين وسياسات وممارسات مشتركة تتعلق بالمنافسة، أو اذا كان أي منها قد عقد ترتيبات متعـددة       في مجموعة من الدول لها قوان     
  .األطراف

 يهدف هذا الخط التوجيهي األخير الى تطبيق جميع هذه الخطوط التوجيهية، حسبما هو مالئم، على مجموعات الدول التي لها قوانين     — تعليقات
وهناك عدة مجموعات من هذا النوع أشهرها الجماعة األوروبية التي تطبق باطراد علـى أنـشطة   . منافسة مشتركة تنطبق على كل عضو فيها 

وقرارات محكمـة العـدل     النقل الجوي فيها معايير المنافسة المنصوص عليها في معاهدة روما والمكملة بقرارات وأوامر المفوضية األوروبية              
ستنشأ على األجل الطويل من أنشطة النقل الجوي التي يقـوم بهـا داخـل هـذه الجماعـة      ويكتنف الغموض حتى اآلن اآلثار التي  . األوروبية

  ". بمذهب األثر "ومع ذلك يحتمل أن تنشأ خالفات ألن قانون المنافسة في الجماعة األوروبية يعترف . مستثمرون غير منتمين اليها



  سياسة ومواد ارشادية بشأن 
 A2-6  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  بند نموذجي بشأن قوانين المنافسة

مرشدا شامال وقابال للتكييف ألي دولتين عقدتا اتفاقا ثنائيا أو تعتزمان عقـده، وواجهتـا صـعوبات أو    الغرض من البند التالي أن يكون   
ويعود للـدولتين المعنيتـين   . تواجهان صعوبات في عالقاتهما في مجال النقل الجوي من جراء تطبيق القوانين الوطنية في مادة المنافسة        

تفاقهما الثنائي، اذ لن يكون الستخدامه أي معنى مثال اذا أيد الطرفان الممارسات التعاونيـة              البت في ادراج أو عدم ادراج هذا البند في ا         
فهو يهدف بوجه   . وال يقصد أن يستعاض به عن االجراءات القائمة بالفعل        . بين شركات الطيران ولم يكن لدى أي منهما قوانين للمنافسة         

 وفضها، ووضع المسائل المرتبطة بتطبيق قوانين المنافسة على النقـل الجـوي فـي         عام الى تعزيز آلية العمل الثنائي لتفادي الخالفات       
   .وقد استمد هذا البند النموذجي أساسا من المفاهيم والمبادئ الواردة في هذه الخطوط التوجيهية. االطار الثنائي

  بند نموذجي

  "سين " المادة 
  قوانين المنافسة

لديه من قوانين وسياسات وممارسات تتعلق بالمنافسة وبما يستجد عليها من تغييرات، وبمـا   على كل طرف أن يعلم الطرف اآلخر بما          )١(
لها من أهداف خاصة، يمكن أن تؤثر في تشغيل خطوط النقل الجوي بموجب هذا االتفاق، وعلى كل طرف أن يعين السلطات المسؤولة       

  .عن تنفيذ هذه القوانين والسياسات والممارسات
اعد شركات طيران الطرف اآلخر بقدر ما تسمح به قوانينه وقواعده، وذلك بتقديم االرشاد بشأن مدى توافق أي                  على كل طرف أن يس     )٢(

  .ممارسة مقترحة من شركات الطيران مع قوانين وسياسات وممارسات المنافسة السارية لديه

 والمسائل المتعلقة بتنفيذ هذا االتفاق، فعليـه ابـالغ          اذا رأي أحد الطرفين تعارضا بين قوانينه وسياساته وممارساته المتعلقة بالمنافسة           )٣(
الطرف اآلخر بذلك، وتتبع اجراءات التشاور المنصوص عليها في هذا االتفاق اذا طلبها أحد الطرفين لتحديد ما اذا كـان التعـارض                      

  .حد موجودا وايجاد السبل لفضه أو التقليل منه الى أدنى

في اتخاذ االجراءات القانونية ضد أي شركة طيران تابعة لذلك الطرف اآلخر، وبأي دعاوى  على كل طرف ابالغ الطرف اآلخر بنيته         )٤(
  .بالمنافسة قانونية خاصة علم انها مرفوعة بموجب قوانينه المتعلقة

ين، بدون االخالل بحق أي من الطرفين في التصرف، تتبع اجراءات التشاور المنصوص عليها في هذا االتفاق كلما طلبها أحد الطـرف                    )٥(
  .المنافسة وينبغي أن يكون هدفها تحديد مصالح كل من الطرفين، وتحديد اآلثار التي يرجح أن تنشأ من االجراء المتخذ بموجب قانون

يحاول الطرفان بلوغ اتفاق خالل هذه المشاورات، مع اقامة االعتبار الواجب لمصالح كل منهما وللوسائل البديلة التي قد تـؤدي الـى                      )٦(
  .ض المتوخاة من االجراء المتخذ بموجب قوانين المنافسةتحقيق األغرا

اذا تعذر االتفاق، فعلى كل طرف وهو ينفذ قوانينه وسياساته وممارساته المتعلقة بالمنافسة أن ينظر بعين االعتبار التام وبالتعاطف في                     )٧(
  .القات الدوليةاآلراء التي يعرب عنها الطرف اآلخر، وأن يراعي المجاملة واالعتدال والتلطف في الع

على الطرف الذي ترفع الدعوى القانونية بموجب قوانين المنافسة السارية لديه أن يسهل اتصال الطـرف اآلخـر بالهيئـة القـضائية               )٨(
ويمكن أن تشمل تلك المعلومات بيان المصالح المترتبة على         . المختصة أو تزويد هذه الهيئة بالمعلومات أو االثنين معا حسبما هو مالئم           

قاته الخارجية، وبيان مصالح الطرف اآلخر حسبما أبلغه بها، وان أمكن نتائج المشاورات التي تكون قد عقدت مع الطرف اآلخـر                    عال
  .بخصوص الدعوى



 
A2-7  ٢(المرفق(  

  

على الطرفين أن يتعاونا طبقا ألي التزامات دولية منطبقة وبالحد الذي ال يخل بالقوانين والسياسات الوطنية لكل منهما، من أجل السماح    )٩(
لناقليها الجويين أو غيرهم من مواطنيهما بتقديم المعلومات ذات الصلة بالدعوى المرفوعة بموجب قـانون المنافـسة الـى الـسلطات                    

  .المختصة، بشرط أال يتعارض ذلك التعاون أو هذا االفشاء مع المصالح الوطنية األساسية
ة في أراضي أحد الطرفين موضع تشاور مع الطرف اآلخر، ينبغـي            مادام االجراء الذي اتخذته السلطات المسؤولة عن قانون المنافس         )١٠(

للطرف موطن االجراء أن يمتنع عن المطالبة بافشاء المعلومات الموجودة في أراضي الطرف اآلخر، وينبغي لذلك الطرف اآلخـر أن         
  .يمتنع عن اللجوء الى تطبيق أي من تشريعات االعاقة

  
  
  





 
 
 
 

A3-1 

  )٣(المرفق 
صالح البلدان التدابير التفضيلية ل

  النامية في التنظيم االقتصادي
  للنقل الجوي الدولي

 بأن تشرع االيكاو في اجراء الدراسات واعداد التوصيات بشأن عدد من            ١٩٩٤أوصى المؤتمر العالمي للنقل الجوي الذي انعقد في عام          
جوي الدولي تضمن المشاركة الفعالة للدول النامية في هذا ادراج تدابير تفضيلية في التنظيم االقتصادي للنقل ال"المسائل الهامة التي تشمل 

ووافق المجلس بعد ذلك على هذه التوصية، وأجرت األمانة العامة دراسة بهذا الشأن قدمت فيها، من بين جملـة أمـور، بعـض          ". النقل
  .التدابير التفضيلية المحتملة وربطتها ببعض التعليقات

 توزيع هذه الدراسة على الـدول لكـي      ١٩٩٦، وقرر المجلس في نوفمبر      ١٩٩٦اسة في سبتمبر    نظرت لجنة النقل الجوي في هذه الدر      
وعندما اتخذ المجلس هذا القرار الحظ أن الدول هي التي تحدد على أساس احتياجاتهـا وظروفهـا     . تدرسها وتستخدمها بأقصى ما يمكن    

وقد نظرت أيضا الدورة الثانية والثالثون للجمعية العمومية هـذه          . الخاصة متى وكيف ستطبق أي تدابير تفضيلية في عالقتها التنظيمية         
المسألة، ووافقت على حث الدول على اقامة اعتبار خاص، في عالقاتها في مجال النقل الجوي، لمصالح البلدان النامية واحتياجاتهـا وأن       

  .تمنحها التدابير التفضيلية المناسبة كلما اقتضت الظروف ذلك

في اطار التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي علـى أنـه يعنـي    " التدابير التفضيلية " مانة العامة في دراستها مصطلح   لقد عرفت األ  
الترتيبات التنظيمية التي ال تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل وتوافق الدول ذات العالقة التنظيمية على أن البلد النامي المشترك معها فـي               "

والهدف من هذه التدابير أن تكون جزءا من سلسلة كبيرة مـن  ". اج اليها ليشارك مشاركة فعالة ومستمرة في النقل الجوي  تلك العالقة يحت  
  .األدوات التي يمكن أن تستخدمها البلدان النامية لتعزيز مشاركتها

، وفيـه  )١٧/١/١٩٩٧بتاريخ  EC 2/75-97/1وزعت الدراسة رفق كتاب المنظمة رقم (يرد أدناه جدول مقتبس من دراسة األمانة العامة 
بعض التدابير التفضيلية المحتملة المذكورة على سبيل المثال والتي ال يلغي أي منها اآلخر، ويمكن حسب ظـروف أي سـوق خاصـة                 

وجـدير  . ليميـا ويمكن منح المعاملة التفضيلية بهذه التدابير من طرف واحد أو يتم التفاوض عليها ثنائيـا أو اق        . استخدام أكثر من تدبير   
باالشارة أن هذه التدابير المقترحة ستطبق أساسا عندما تشارك الدولة في النقل الجوي الدولي بخط جوي مباشر تشغله شركة الطيـران،              

  .الواحدة أو األكثر، التي عينتها

  



  سياسة ومواد ارشادية بشأن 
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  التدابير التفضيلية المحتملة المعروضة على الدول واستعمالها حسب االمكان

  حق دخول األسواق
  التعليقـات  لتدابير التفضيلية المحتملةا

عندما تشمل العالقة الثنائية بلدا متقدما وآخر ناميا، يمكـن فـك        -أ 
القيود التنظيمية عن حق دخول السوقين بطريقة غيـر متماثلـة           

علـى  (تميل كفتها لصالح الشريك الذي ينتمي الى البلد النـامي    
ـ          ، )ول األسـواق  األقل في الفترة األولى من التوسع في حق دخ

  :مثال
منح الناقل الجوي من البلد النامي حق تشغيل خطوطه فـي             -

  .المدن المزيد من
على الطرق الجوية التي تهمه والتي      " الحرية الخامسة "منح    -

ال تعطى عادة حق استخدامها ألي طرف ثالـث مـن بلـد           
  .متقدم

السماح له بأن يشغل خطوطا وحده على طرق جوية معينة             -
  .عليها تفقلفترة م

  .السماح له بتشغيل سعة أكبر لمدة ثابتة متفق عليها  -

الالزمة لينشئ لنفسه   " أفضلية السبق "يمكن اعطاء الناقل الجوي المستفيد      
ومثال . وجودا قابال لالستمرار في السوق بما يساعد على تطوير السوق         
متحـدة  هذه الترتيبات اتفاق النقل الجوي المعقود بين الصين والواليات ال       

على أن شركة الطيـران   ، الذي نص ضمن ما نص عليه  ١٩٨٠في عام   
الثانية التي عينتها الواليات المتحدة ستشغل خطوطها بعد عامين من بدء           

  .تشغيل خطوط شركة الطيران األولى المعينة
 بين كندا والواليات المتحدة مثاال على تطبيق        ١٩٩٥ويعد اتفاق عام    

يث منح شركات الواليات المتحدة حق تشغيل       ذلك على بلدين متقدمين، ح    
مونتريـال وتورونتـو   (خطوطها الى ثالثة مطـارات كنديـة رئيـسية      

  .بعد ثالث سنوات من تشغيلها الى المدن األخرى) وفانكوفر

يمكن منح شركات البلدان النامية مرونة أكثـر مـن المرونـة              -ب 
هـا الـى    الممنوحة لنظرائها من البلدان المتقدمة لتشغيل خطوط      

  :مثال  البلدان المتقدمة ومنها
  .السماح بتغيير السعة بين الطرق الجوية في السوق الثنائية  -
السماح بالمشاركة في رموز الرحالت التي تستخدم األسواق        -

التي تهم تلك الشركات بما في ذلك مرحلة أثناء الطريـق،           
  .دون حاجة الى تصريح مستقل

  . بال قيودالسماح بتغيير مقاس الطائرة  -

تساعد هذه التدابير عموما شركات طيران البلدان النامية ألنهـا تحـسن            
قدرة هذه الشركات على دخول السوق وتعطيها مزيـدا مـن المرونـة             

  .التشغيلية
تستفيد البلدان النامية من مشاركة شركاتها في رموز الـرحالت ألن           

 جويـة   هذه الشركات تتمتع بذلك بامكانية تشغيل خطوطها على طـرق         
. ضعيفة جدا وبأدنى التكاليف فتتمتع بحقوقها في الحركة بصورة أفـضل  

ولذا، وحيثما تتطلب األنشطة المشتركة بين شركات الطيران الحـصول          
على تصريح بموجب قوانين المنافسة الوطنية، يصبح النظر فـي هـذا            
النوع من التعاون بين شركات البلدان النامية بعين التعـاطف، ومنحـه            

  .ء أو حصانةاعفا
يمكن السماح للبلدان النامية بفترات تجريبية لفترة زمنية ثابتـة            -ج 

متفق عليها عند العمل بترتيبات جديدة متحـررة مـع البلـدان            
  .الجوية المتقدمة لتشغيل الخطوط

تستطيع بذلك البلدان النامية أن تختبر فوائد الترتيبات الجديدة المتحـررة           
عالج أي نتائج غير مرغوب فيها أو االنسحاب  وهي مطمئنة الى امكانية     

  .اذا لم تنجح الترتيبات

يمكن منح البلدان النامية فترة أطول من الفترات الممنوحة بـين            -د 
البلدان المتقدمة وبعضها لالتفاق تدريجيا على ترتيبـات أكثـر          

  .تحررا لدخول السوق

صد وجـود  ان التدرج عموما يساعد على بلوغ هدف المشاركة، ويتيح ر 
الشركات في السوق وقدرتها على المنافسة، ويـشكل تمهيـدا محـتمال            
للتوسع في تطبيق التدابير ليشمل مثال المستوى االقليمي بل والمـستوى           

  . متعدد األطراف أيضا
ونضرب مثال على كيفية تحقيق ذلك على المستوى الثنـائي اتفـاق            

ت المتحدة والفلبـين،    بين الواليا  ١٩٩٥الخدمات الجوية المعقود في عام      
والذي يعطي الفلبين تدريجيا الحق الكامل في دخول األسواق بحلول عام           

سوقه "والمثل اآلخر هو االتحاد األوروبي الذي نص على انشاء          . ٢٠٠٣
على مراحل باعطاء البلدان المتقدمة في اقليمه الحريـة التامـة       " الواحدة

  .لدخول األسواق
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  التعليقـات  لتدابير التفضيلية المحتملةا
ن تتبادل حقوق دخول المزيد من األسواق       يمكن للبلدان النامية أ     -ه

  .بسرعة أكبر من سرعة تبادلها مع البلدان المتقدمة
حيث تتمتع شركات كل دولـة      (بلدان معاهدة األنديز    : هذه بعض األمثلة  

عضو بالحق الكامل في دخول أسواق جميع الدول الخمس األعضاء في            
ـ    ). ذلك االقليم الفرعي   شتركة الكاريبيـة،   واالتحاد الكاريبي والسوق الم

  .واعالن ياموسوكورو الذي يضم دوال أفريقية

  معايير الملكية والسيطرة

  التعليقـات  التدابير التفضيلية المحتملة
تستطيع البلدان المتقدمة التي اتخذت الترتيبات الكافية لـضمان           -و

السالمة الجوية، أن تتنازل عن حقها في المطالبة بـأن تكـون            
ة للناقل الجوي في البلد النامي والسيطرة الفعلية        الملكية الرئيسي 

  :يلي  عليه في يد ذلك البلد أو مواطنيه، وذلك للسماح مثال بما
قيام شركات تلك الدول بتشغيل الخطوط المتفـق عليهـا،            -

  .سواء كانت ملكية هذه الشركات مشتركة أم أجنبية
حدة باعطاء قيام البلدان النامية المنتمية الى فئة اقتصادية وا        -

شركة من دولة أخرى حق تشغيل الحركة نيابة عنها الـى       
  .ثالث بلد

 ١٢-٢٤في قرار الجمعية العموميـة      " المصلحة المشتركة "وضع مفهوم   
واعتمده فيما بعد المـؤتمر    (بوصفه تدبيرا تفضيليا لصالح البلدان النامية       
  ).العالمي للنقل الجوي لتطبيقه على نطاق أوسع

لدان المتقدمة التي اتخذت الترتيبات الكافيـة لـضمان         يمكن للب   -ز 
السالمة الجوية أن تتنازل عن الشروط المدرجة فـي اتفاقـات           
النقل الجوي لتقييد استعمال الطائرات المستأجرة مـن طـرف          
ثالث، حتى يتسنى لشركات البلدان النامية استئجار معدات حديثة         

  .لتشغيل خطوطها الجوية

لدان النامية على استخدام معدات أحدث حتى وان        يساعد ذلك شركات الب   
كانت تكاليفها أكبر، وتحسين نوعية الخطوط بما يحسن قـدرتها علـى             

سيصبح هذا الهدف سهال بعد أن يصدق عدد كاف من الـدول     . (المنافسة
 مكرر من اتفاقية الطيران المدني الدولي أو أن يتخذ          ٨٣على المادة رقم    

  ).ترتيبات بموجب هذه المادة

  تخصيص الخانات الزمنية في المطارات
  التعليقـات  التدابير التفضيلية المحتملة

عندما يكون الطلب على الخانات فـي المطـارات أكثـر مـن            -ح 
العرض، يمكن تفضيل شـركات البلـدان الناميـة بطـريقتين           

  :الستعمال الخانات الزمنية 
          جـة  منح أولوية لطلباتها كلما خلت خانات جديدة امـا نتي

سقوط الحق لعـدم    "لزيادة سعة المطار واما نتيجة لقاعدة       
  ".ممارسته

        سقوط الحـق لعـدم     "في الحاالت التي تنطبق عليها قاعدة
، تطبق هذه القاعدة بتشدد أقـل علـى الخانـات        "ممارسته

  .الزمنية المخصصة حاليا لشركات البلدان النامية

ات الزمنية تعـرض    مازالت لجان االياتا المعنية بجداول تخصيص الخان      
طريقة صالحة لمعالجة مشاكل تخـصيص الخانـات فـي المطـارات            

غير ان معظم شركات البلدان النامية تملك عددا صغيرا مـن           . المكتظة
الطائرات وتشغلها عادة بتواتر أقل من نظرائها مـن الـدول المتقدمـة،     
ولذلك فان منح تلك الشركات شروطا تفضيلية سيساعدها على تخفيـف           

وبات التي يحتمل أن تواجهها في وضع الجداول الزمنية لعملياتها،          الصع
  .وسيساعد بالتالي على تحقيق هدف المشاركة

اعتمد االتحاد األوروبي تنظيما لتخصيص الخانات الزمنية، يـنص         
ضمن أمور أخرى على تخصيص نسبة مئوية محددة من الخانات التـي            

يمكن فيها منح شركة البلـد   وهناك حالة مشابهة،    . تخلو لتوها في السوق   
النامي بناء على طلبها معاملة مشابهة للمعاملة التي تمنح للناقلين الجـدد       
في السوق من المجموعة، وخاصة فيما يتعلق بالخانات الزمنية الالزمـة     

  .لبدء خط جديد
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  األمور التشغيلية

  التعليقـات  التدابير التفضيلية المحتملة
ن النامية بفترات أطول لفك القيود التنظيميـة        يمكن السماح للبلدا    -ط

عن بعض المجاالت التي تتعلق باألمور التشغيلية، مثل المناولة         
األرضية، وتبديل العمالت وتحويلها، وتوظيف المواطنين، ونظم       

وهي تدابير مشابهة للمنصوص عليها في المـادة        (الحجز اآللي   
آللي الصادرة  من قواعد السلوك الخاصة بنظم الحجز ا      )  ج -٢١

  ).عن االيكاو

وضعت غالبية الترتيبات التنظيمية المتعلقة باألمور التشغيلية التي أوصى  
بها المؤتمر العالمي للنقل الجوي بناء على أوضـاع محـددة لـضمان             

وفي حـاالت معينـة قـد     . المنافسة الشريفة بين جميع شركات الطيران     
المحلية في خـدمات المناولـة     تحتاج البلدان النامية الى استخدام العمالة       

األرضية، وفرض الرقابة على النقد األجنبي، وحماية فرص العمل فـي           
. شركات الطيران، وتوفير ضمانات لفتح األسواق أمام نظم الحجز اآللي         

وفي ضوء أهداف الترتيبات التي وضعها المؤتمر لألمـور التـشغيلية،           
المنصوص عليها في بد من توخي الحرص حتى ال تؤدي االستثناءات          ال

هذه الترتيبات في صورة تدابير تفضيلية الى معاملة مجحفـة بالنـاقلين            
وفيما يتعلق بنظم الحجز اآللي، جدير بالمالحظـة أن         . الجويين اآلخرين 

استخدام نظم حجز آلي أخرى قد يؤدي الى تقييد السوق، بل وقد يحد من              
فـي أسـواق البلـدان      الفرص المتاحة لشركات البلدان النامية للمنافسة       

  .األخرى النامية
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  )٤(المرفق 
االستنتاجات والبنود النموذجية والتوصيات الصادرة 

  عن المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي

تحـديات  "، حـول موضـوع   ٢٠٠٣ مارس   ٢٨ إلى   ٢٤المعقود في مونتريال من     ) الدورة الخامسة (نظر المؤتمر العالمي للنقل الجوي      
ويتمثل جوهر نتائج المؤتمر في مجموعة من االستنتاجات والبنود   . ، في طائفة من القضايا التنظيمية في عملية التحرير        "روفرص التحري 

وتتيح هذه النتائج إطـارا  . النموذجية والتوصيات وفي إعالن لمبادئ عالمية لتحرير النقل الجوي الدولي تم اعتماد جميعها بتوافق اآلراء          
واسـتعرض المجلـس    . دات عملية لتحقيق تحرير اقتصادي مضمون يمكن للدول أن تستخدمها كما تشاء وبمرونة            واسعا للسياسة وإرشا  

اإلرشاد واتخـاذ اإلجـراءات    على سبيل وقرر توزيعها على الدولي ٢٠٠٣نتائج الدورة الخامسة لمؤتمر النقل الجوي العالمي في يونيو  
  ).٢٠٠٣ يوليو ٢٥ بتاريخ SC5/1-03/71رسالة الدولة (الالزمة 

ويـرد  . وترد أدنا االستنتاجات والبنود النموذجية والتوصيات الصادرة عن المؤتمر بمقتضى البنود الخاصة بكل منها في جدول األعمال              
 ، تقرير المؤتمر العـالمي الخـامس للنقـل   Doc 9819 والبنود النموذجية والتوصيات في الوثيقة تالسياق الذي تم اعتماد هذه االستنتاجا

أما اإلعالن الصادر عن المؤتمر فيقدم      )). ٥(المقدمة في المرفق    (وُأدرجت البنود النموذجية في نموذج اتفاقات الخطوط الجوية         . الجوي
  . من الجزء األول من هذه الوثيقة) ه(منفصال في القسم 

  الخلفية العامة والخبرات في مجال التحرير  :١-١البند 

  الستنتاجات
  : التحرير وخبرات بشأن خلفية١-١ا يلي من الوثائق والمناقشات التي أعقبتها في اطار البند رقم استنتج المؤتمر م

ه محدود في نطاقه بالضرورة، يوفر أداة أنأن النهج القائم على دراسات الحاالت النموذجية للخبرات في مجال التحرير، رغم   )أ
صعيد الوطني أو االقليمي الفرعي أو االقليمي أو متعدد على ال مناسبة لتحليل ونشر المعلومات عن خبرات الدول

 وخياراتها يةلتحريراهجها انم تطوير علىالدول قد تساعد ن عملية التحرير ع دراسات الحالة النموذجية انو .األطراف
  .السياسية

 . الخبرات في مجال التحريرينبغي أن تواصل االيكاو، بالسبل المناسبة، وضع ونشر دراسات لحاالت نموذجية ومعلومات عن   )ب
  .بصفة عامة لنشرها يهاحث الدول على تقديم هذه المعلومات الأن توينبغي 

الى النهج  خدمات المالحة الجوية هيئات تقديمشركات الطيران والمطارات وتحولت طريقة ادارة ألكثر من عقد من الزمن   ) ج
انتشار ولنهج التجاري الحركي لهذا االتطور التفاعل بين هذا  يستمر وسوف.  سةنافمتزايد فيها التأكثر في بيئة التجاري أكثر ف

  .على اآلخر، وسيؤثر كل منهما التحرير
 التجاري تحولهم الى النهج خدمات المطارات والمالحة الجوية فان هيئات تقديمشركات الطيران وبالرغم من الترابط القائم بين   ) د

التعاون طويل لذلك فان و  .نطرفيالمالية على كال الو اآلثار التنافسية  عدد منيسفران عنوخصخصتهم في بيئة متحررة 
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ينبغي أن يكون التشاور جزءا أساسيا و.  األجل بين شركات الطيران ومقدمي الخدمات وسيلة تحقق االستقرار في تلك البيئة
  .في عالقتهما

بعد  البنية األساسية والبيئة علىالحركة الجوية زيادة ار  بالقدر الممكن لبعض آثتحسب وتا مبكرتقييما تجريينبغي للدول أن   )ھ
  .ر النقل الجويتحري

وينبغي للدول . تنمية صناعة النقل الجوي فيشريكا مهما   ظلالذي ينبغي أن ي   ة  لا العم  قطاع كون للتحرير آثار متعددة على    تقد    )و
تخذ التدابير الـضرورية    وأن ت منظمة العمل الدولية    ن  الصادر ع  ١لعملفي ا مراعاة واحترام اعالن المبادئ والحقوق األساسية       

  .اجتماعيا حلول مبتكرة ومسؤولة لوضعكوسيلة من جانب قطاع العمالة  المشاركة النشطة وضمانللنهوض بالحوار االجتماعي 

  جوانب السالمة واألمن في عملية التحرير  :٢-١البند 

  االستنتاجات
  : بشأن جوانب السالمة واألمن في عملية التحرير٢-١مناقشات التي أعقبتها في اطار البند رقم استنتج المؤتمر ما يلي من الوثائق وال

 لـسليم  النحـو  الىعاألمن ويجب التصدي لهذه اآلثار  ولسالمة اآثار بالنسبة لتنظيم   لى ع تنطوي القتصادي ا لتحرير ا مليةعان    )أ
على أسـاس    لمدني ا لطيران ا طورتاستمرار   بما يضمن   هو مالئم،  سبما ح العالمي،واإلقليمي  والثنائي  ولوطني   ا لمستوى ا لىع

  .سليم ومأمون ومنظم

. األمن والسالمة بلمتصلةاالقياسية والتوصيات الدولية     لقواعد ل المتثال ا مسؤولية لمتعاقدة ا لدول ا لىعتفرض   يكاغو ش تفاقية ا ان  )ب
ـ ألهميـة  ان مائق فدر قلى عالقتصادي، اظيملتن اي فغيير تي أ ن ع لنظر ا غض ب األمن، و لسالمة ا ظل ت ن أ يجبو ـ ي ف  شغيل ت
 ينبغيو. يضاأبل وتعزيزهما  لسالمة انظيم تلى علمحافظةاال مجرد  قتصاديةاال يئةبيتعين بعد تحرير الو. لجوي النقل اتطويرو
 ن م تجزأ ي  ال زءاً ج لتنظيمية ا لمراقبة ا تعزيز و لصلة ا ات ذ األمن و لسالمة ا قواعد ل المتثال ا ضمان لى إ لرامية ا لتدابير ا شكل ت نأ

 .لتحرير اماناتض

 سساأأن تضع   و األمن، و السالمةبلتجارية   ا العتباراتاعدم المساس    كفل ت نأالقتصادي   ا لتحرير ا الشروع في  ندعينبغي للدول     )ج
ـ  وبغض النظـر .  تحريرية رتيبات تي أي فالمشاركة لألطراف األمن ولسالمة ا ن ع المساءلة و لمسؤولية ل اضحةو ن شـكل  ع

الترتيبات والتنظيمات االقتصادية، ينبغي أن تكون هناك نقطة اتصال واضحة مسؤولة عن مراقبة السالمة واألمن في الـدول                  
 .المتعاقدة لدى االيكاو أو في أي سلطة تنظيمية أخرى كلفتها الدولة بأي عملية محددة من عمليات الطائرات

، سواء الطيران أمنوالجوية  لسالمة امراقبة و تنظيم ل المية ع ستراتيجيات ا ضع و ي ف دييا ق دور ب القيام االيكاو واصل ت ن أ نبغيي  )د
 لنقـل  ا جال م ي ف لمتغيرة ا التشغيلية و لتنظيمية ا لبيئة ا تتطلبو. القتصادي ا لتنظيمي ا الصالح ا سهيل ت ياق س  في وبصفة محددة أ  

 يثمـا رو. التي تصاحبها لشواغلاقادرة على تبديد  وتلتغيرا اع ملتكيف الى عادرة قديدة جنظيمية ت دوات أ ضع و لدولي ا لجويا
 يـؤدي  األمـن  ولـسالمة  اتنظيم للحالي النظاماالالزمة لكي يظل  لتدابير اتخاذايتعين  لجديدة، التنظيمية ا لترتيبات ا ذه ه وضعت
 الطيران هيئات وتعاقدةلم الدول ال كانب جن متضافرةا مجهود ولساسوليا دعاونا تيتطلب  لتحدي ا وهذا. عال ف حو ن لى ع ظائفهو

 .لمدني الطيران اي فآلخرين المشاركين اكل والصناعةواالقليمية 

                                                        

 نشرت منظمة العمل الدولية نص االعالن الخاص بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل على موقعها بشبكة االنترنت - مالحظة من أمانة المؤتمر -١
http://www.ilo.org/public/arabic/standards/decl/declaration/index.htm  

http://www.ilo.org/public/arabic/standards/decl/declaration/index.htm


 
A4-3  ٤(المرفق(  

  

بالنظر الى أن الموارد البشرية والمالية الالزمة لضمان السالمة واألمن عند اجراء عملية التحرير مازالت محدودة في كثير من     )ھ
تقديم المساهمات الى آلية االيكاو ألمن الطيران والى برنـامج االيكـاو      البلدان النامية، يتعين استخدام كافة السبل، بما في ذلك          

مثل المـشاريع  (للتعاون الفني والى التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية، ودعم الترتيبات التكميلية األخرى االقليمية والدولية         
تحسين مراقبة السالمة واألمن وتصحيح الثغرات التـي        لمساعدة هذه الدول على     ) التعاونية ومشاريع التنمية التعاونية المشابهة    

  .كشفتها عمليات تدقيق السالمة واألمن التي أجرتها االيكاو
ينبغي أن تجري االيكاو دراسة لتوضيح تعريف الدولة أو الدول المسؤولة عن مراقبة السالمة واألمـن، وأن توصـي حـسب          )و

  .االيكاو في هذا المجالاالمكان بتعديل األحكام التنظيمية الصادرة عن 

  ملكية الناقلين الجويين والسيطرة عليهم  :١-٢البند 

  االستنتاجات
  : بشأن ملكية الناقلين الجويين والسيطرة عليهم١-٢استنتج المؤتمر ما يلي من الوثائق والمناقشات التي أعقبتها في اطار البند رقم 

لمة تتطلب تحديث الشروط التنظيمية الموضوعة لتعيين الناقلين الجويين         ان تزايد وانتشار عمليات التحرير والخصخصة والعو        )أ
وبينما توجد شواغل يتعين التصدي لها، يمكـن  . وترخيصهم، بحيث يتمكن الناقلون الجويون من التكيف مع هذه البيئة الدينامية        

وقـد تبـين مـن الخبـرة     .  السيطرة عليهأن تكون هناك أيضا منافع من جراء تحرير األحكام المتعلقة بملكية الناقل الجوي و    
المكتسبة في مجال تحرير الملكية والسيطرة ان ذلك التحرير يمكن أن يحدث بدون أن يتعارض مع التزامات األطراف بموجب           

 .اتفاقية شيكاغو وبدون التأثير على طبيعة النقل الجوي الدولي

 بآخر، بتحرير األحكام التنظيمية بخصوص تعيين النـاقلين الجـويين           كان هناك تأييد واسع النطاق من الدول للقيام، بشكل أو           )ب
وتتفاوت النهج الخاصة كثيرا، وتتراوح بين التوسيع الملموس لنطاق األحكام بحيث تتجاوز الملكيـة والـسيطرة          .  وترخيصهم

تغيير المحدود في الوقت الراهن     الوطنيتين في األجل القريب من خالل التخفيض التدريجي للنسب المحددة للملكية الوطنية، وال            
، والتطبيق في داخل أقاليم جغرافية معينة، أو )مثل العمليات غير المنتظمة أو عمليات الشحن الجوي      (في بعض أنواع العمليات     

  .النظر ببساطة في كل حالة على حدة

لنهج الذي تختاره وبالوتيرة التي تناسبها مع       يقتضي بذلك توخي المرونة في الترتيبات التنظيمية لتمكين جميع الدول من اتباع ا              )ج
  .استيعاب النهج التي اختارتها دول أخرى

مهما كان شكل التحرير ووتيرته، ينبغي أن تضمن شروط تعيين الناقلين الجويين وترخيصهم أن تظل للسالمة واألمن أهميـة                     )د
  .للمسؤولية والمساءلة عن السالمة واألمنقصوى، وأن ترسم لألطراف المشاركة في ترتيبات التحرير خطوطا واضحة 

عند تحرير شروط تعيين الناقلين الجويين وترخيصهم، ينبغي للدول أن تضمن معالجة مالئمة للتأثير االقتصادي واالجتمـاعي،     )ھ
مثل هروب  (بية  بما في ذلك شواغل العمالة، وأن تقيم االعتبار الكامل للمخاطر األخرى المحتملة المرتبطة باالستثمارات األجن              

  ).رؤوس األموال، وعدم موثوقية تأمين الخدمة

 أدناه، خيارا عمليا للدول الراغبة في تحرير أحكام تعيـين النـاقلين        ٢-٣-١-٢تشكل الترتيبات التنظيمية المذكورة في الفقرة         )و
 الخيارات األخـرى التـي أعـدتها    وباضافة هذه الترتيبات الى.  الجويين وترخيصهم في اتفاقات الخدمات الجوية التي تعقدها     

، تتوفر وسيلة تسهل وتساهم في سعي الدول لتحقيق الهـدف العـام       ")المصلحة المشتركة    "بما في ذلك خيار     (االيكاو من قبل    
ل وبينما يعود لكل دولة اختيار نهج واتجاه التحرير استنادا الى المصلحة الوطنية، فان استعما            .  وهو التحرير التنظيمي المطرد   



  سياسة ومواد ارشادية بشأن 
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غير ان اتباع الدولة للترتيبات المذكورة لن يقتضي منهـا أن  .  هذه الترتيبات يمكن أن يشكل حافزا على توسيع نطاق التحرير       
  .تغير قوانينها أو قواعدها الراهنة المتعلقة بالملكية والسيطرة الوطنية على ناقليها الجويين

مات الجوية، تستطيع الدول أن تتبع على األجل القصير وحـسب تقـديرها             نظرا للمرونة القائمة بالفعل في اطار اتفاقات الخد         )ز
لتسهيل التحرير بقبول الناقلين الجويين األجانـب المعينين غيـر المـستوفين           ) بما في ذلك العمل المنسق    (مناهج أكثر ايجابية    

  .يمية الفعالةللمعاييـر الوطنية للملكية والسيطرة، أو معايير مقر العمل الرئيسي والسيطرة التنظ

يجوز للدول أن تختار تحرير قواعد ملكية الناقلين الجويين والسيطرة عليهم تحريرا انفراديا أو ثنائيا أو اقليميا أو جماعيـا أو                       )ح
  .متعدد األطراف

تتـابع  اضطلعت االيكاو بدور هام ينبغي أن تواصله لتسهيل التحرير في هذا المجال، وينبغـي أن تـروج ارشـاداتها ، وأن                     )ط
  .التطورات وأن تجري المزيد من الدراسات حسب االقتضاء للمسائل الداخلة في سياق التحرير المطرد

دون االخالل بخصائص االتفاقات االقليمية، وافق المؤتمر على أن تنظر الدول في البند النموذجي التالي الستعماله كأحـد الخيـارات وحـسب         
  .تقديرها في اتفاقات الخدمات الجوية

  التعيين والترخيص  ):س(المادة ""

] أي عدد من شركات الطيران حسب ما يرغب] [واحدة أو أكثر] [شركة طيران[لكل طرف الحق في أن يعين كتابة للطرف اآلخر   -١
  .والحق في أن يسحب هذا التعيين أو يغيره] بموجب هذا االتفاق[لتشغيل الخطوط المتفق عليها 

استالم طلب شركة الطيران التي تم تعيينها، بالشكل والطريقة المقررين للحصول على رخصة التشغيل عند استالم هذا التعيين و  -٢
  :، يمنح كل طرف ترخيص التشغيل المالئم بأقل قدر من التأخير في االجراءات، وبشرط ما يلي]واالذن الفني[

  .في اقليم الطرف الذي قام بالتعيين] الدائمومقر اقامتها [لشركة الطيران المعينة * أن يكون مقر األعمال الرئيسي  )أ

  .على هذه الشركة ويحتفظ بهذه السيطرة** أن يتمتع الطرف الذي عين شركة الطيران بالسيطرة التنظيمية الفعالة  )ب

 أمن) (ص( والمادة) السالمة) (س(أن يكون الطرف الذي عين شركة الطيران ملتزما باألحكام المنصوص عليها في المادة   )ج
  ).الطيران

أن تكون شركة الطيران المعينة أهال للوفاء بالشروط األخرى المنصوص عليها في القوانين واللوائح التي تسري عادة على   )د
  .تشغيل خطوط النقل الجوي الدولي في الطرف المستقبل للتعيين

تي تم تعيينها أن تبدأ في أي وقت تشغيل ، يمكن لشركة الطيران ال٢عند استالم ترخيص التشغيل المنصوص عليه في الفقرة   -٣
  .الخطوط المتفق عليها والتي عينت لتشغيلها بشرط االلتزام لألحكام المنطبقة الواردة في هذا االتفاق

  :مالحظات تشكل جزءا من البند النموذجي
 الطرف القائم بالتعيين وفقا للقوانين أن تكون شركة الطيران قد أنشئت وأسست في اقليم:  أدلة مقر العمل الرئيسي تشمل ما يلي*  )١(

واللوائح الوطنية ذات الصلة، وأن يكون قدر كبير من عملياتها واستثماراتها الرأسمالية في التسهيالت المادية قد تم في اقليم الطرف 
اطني الطرف القائم القائم بالتعيين، وأن تدفع ضرائب الدخل، وتسجل طائراتها في ذلك االقليم، وأن توظف عددا كبيرا من مو

  .بالتعيين في وظائفها االدارية والفنية والتشغيلية



 
A4-5  ٤(المرفق(  

  

أن تحمل شركة الطيران شهادة أو رخصة تشغيل :  أدلة السيطرة التنظيمية الفعالة تشمل ما يلي على سبيل المثال ال الحصر**
ير التعيين الخاصة بالطرف القائم صالحة، مثل شهادة المشغل الجوي، صادرة عن سلطة الترخيص، وأن تكون مستوفية لمعاي

بالتعيين بدليل مالءتها المالية وقدرتها على الوفاء بمقتضيات المصلحة العامة، وملتزمة بتشغيل الخطوط، وأن يكون لدى الطرف 
  ."القائم بالتعيين برامج مستمرة لمراقبة السالمة واألمن وفقا للقواعد القياسية الصادرة عن االيكاو

 )".بالغاء الترخيص( من هذه المادة في المادة المتعلقة ٢ تدرج أيضا الشروط الواردة في الفقرة ينبغي أن  )٢(

  توصية
  تحرير معايير ملكية الناقلين الجويين والسيطرة عليهم   ـ١التوصية رقم 

  :يوصي المؤتمر بما يلي
سب الوتيرة التي تفضلها كل دولـة وحـسب         ينبغي تحرير تعيين الناقلين الجويين وترخيصهم ألغراض دخولهم األسواق، ح           )أ

 . ومرنا، مع ممارسة السيطرة التنظيمية الفعالة وخاصة فيما يتعلق بالسالمة واألمناتقديرها، وأن يكون هذا التحرير اطرادي

قاتها الدوليـة  أن تستعين الدول بالمعيار البديل الجديد المقترح عند التعامل مع تعيين وترخيص الناقلين الجويين في اطار عال                 )ب
 .في مجال النقل الجوي، باعتبار هذا المعيار خيارا تتبعه حسب تقديرها وبطريقة مرنة

لتسهيل التحرير، وذلك بقبول الناقلين الجويين      ) بما في ذلك العمل المنسق    (يجوز للدول حسب تقديرها أن تتبع مناهج ايجابية           )ج
لمعايير الوطنية التقليدية للملكية والسيطرة أو معايير مقر العمـل الرئيـسي           األجانب المعينين حتى وان كانوا غير مستوفين ل       

أما الدول التي تود تحرير شروط قبول تعيين الناقل الجوي األجنبي غيـر المـستوفي ألحكـام            .  والسيطرة التنظيمية الفعالة  
  :قيام بذلك بأي من الوسائل التاليةالملكية والسيطرة المدرجة في اتفاقات الخدمات الجوية ذات الصلة، فيجوز لها ال

  .اصدار اعالنات فردية تبين فيها السياسات التي تتبعها لقبول تعيينات الناقلين الجويين األجانب  )١

  أو/اصدار اعالنات مشتركة تبين فيها السياسات المشتركة، و  )٢

  اعداد وثيقة قانونية ملزمة  )٣

  .سياسات أعدت وفقا لمبدأ عدم التمييز ومبدأ المشاركة غير االحتكاريةوذلك مع التأكيد حسب االمكان على أن هذه ال

أن تمارس الدولة التي تعين الناقل الجوي مراقبة مالئمة أو أن تضمن ممارسة هذه المراقبة على السالمة واألمـن بالنـسبة                       )د
  .للناقل الجوي المعين، وذلك وفقا للقواعد القياسية التي تضعها االيكاو

 بما في ذلك االبقاء على المعايير التقليدية، واالعالنات الفرديـة أو            -طر الدول االيكاو بسياساتها ومواقفها واجراءاتها       أن تخ   )ه
 بشأن الشروط التي تقبل بموجبها تعيين الناقل الجوي وفقـا التفـاق الخـدمات    -االعالنات المشتركة عن السياسة المشتركة    

  .الجوية

ومات عن سياسات الدول ومواقفها واجراءاتها بشأن ملكية الناقل الجوي والسيطرة عليـه وأن تنـشرها    أن تحفظ االيكاو المعل     )و
  .على العموم

  ).ج أن تساعد االيكاو الدول أو مجموعات الدول التي تطلب اعداد أو تحسين الخيار الوارد في الفقرة  )ز
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لجويين والسيطرة عليهم، وأن تعالج المسائل ذات الـصلة بهـا   أن تواصل االيكاو رصد التطورات في تحرير ملكية الناقلين ا         )ح
  .حسب االقتضاء

  دخول األسواق  :٢-٢البند 

  تحرير دخول األسواق:  الجزء األول
  االستنتاجات

  : بشأن تحرير دخول األسواق٢-١استنتج المؤتمر ما يلي من الوثائق والمناقشة التي أعقبتها في اطار البند 
، أحرز تقدم كبير في تحرير دخـول األسـواق وال سـيما علـى     ١٩٩٤مر العالمي الرابع للنقل الجوي لعام     منذ انعقاد المؤت    )أ

واألهم من ذلك أن الدول أصبحت أكثر تفتحـا واسـتعدادا        . المستوى الثنائي و المستوى االقليمي والمستوى االقليمي الفرعي       
  .ساتها للتغلب على تحديات التحريرلقبول التحرير بصفة عامة وعدلت الكثير من سياساتها وممار

أكدت تجربة العقد الماضي أن الهياكل التنظيمية الحالية على المستوى الثنائي والمستوى االقليمي والمستوى المتعدد األطراف                 )ب
ف منـاهج   والقائمة على اتفاقية شيكاغو مازالت قائمة معا بالفعل وبوسعها أن تظل قائمة، وتستطيع كل منها التكيف مع مختل                 

ومازالت هذه الهياكل توفر لكل دولة قاعدة مستمرة ومرنة لمواصلة التحرير حسب احتياجاتها الخاصـة               . تنظيم النقل الجوي  
برحت فعالة جـدا فـي    ويدل عدد اتفاقات األجواء المفتوحة واتفاقات التحرير على أن هذه االتفاقات ما         .  وأهدافها وظروفها 

 .لمحافظة على هذه الدفعة القويةزيادة التحرير، وال بد من ا

ولذا ينبغي أن تواصل الـدول االمتثـال       .  ان التفاق عبور الخطوط الجوية الدولية أهمية في تحرير الخدمات الجوية الدولية             )ج
 .أن تواصل االيكاو التشجيع على ذلكوينبغي العالمي لتنفيذ هذا االتفاق 

، في اطار االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات، على حقوق النقل يظل موضوعا    "رعايةالدولة األولى بال  "ان تطبيق مبدأ معاملة       )د
الحقـوق  "وان كان هناك بعض التأييد لتوسيع نطاق ملحق االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات ليشمل ما يسمى . متشعبا وصعبا 

لمي على ضرورة السير في هذا االتجاه أو على         يوجد أي اجماع عا    ، فانه ال  "الحقوق األساسية "باالضافة الى بعض    " الفرعية
يتقرر حتى اآلن ما اذا كان االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات يمثل خيارا فعـاال لتحريـر النقـل               كيفية تحقيق ذلك، بل ولم    

 .الجوي

د اتفاق عالمي متعـدد  مازال هدف االيكاو هو التعددية الى أقصى حد ممكن في الحقوق التجارية، لكن الوقت لم يحن بعد لعق                   )ھ
ولذلك ينبغي أن تستمر الدول في مساعي التحرير في هذا الشأن بناء على ما تفضله وبالسرعة                . األطراف لتبادل حقوق النقل   

ويتـضمن الـنص النمـوذجي    . أو المتعددة األطراف حسبما يالئمهـا /أو االقليمية و/التي تقررها، وذلك باالتفاقات الثنائية و     
  .ات الخدمات الجوية الذي وضعته االيكاو ارشادات مفصلة عن خيارات ومناهج التحريرالمقترح التفاق

لم يكن ازدحام المطارات حتى اآلن عقبة كبيرة أمام االتفاقات التي عقدتها الدول لتحرير الخدمات الجوية، غيـر أنـه عنـد                 )و
طارات ومقدار الهياكل األساسية المطلوبة على األجل تحرير دخول األسواق ينبغي اقامة االعتبار الواجب لحدود السعة في الم    

وعند مناقشة اتفاقات الخدمات الجوية، يمكن حسب االقتضاء معالجة المشاكل التي يتعرض لها النـاقلون الجويـون                 . الطويل
 لطلبـات   وفي هذا االطار ينبغي النظر بتعاطف     .  الذين تعذرت عليهم ممارسة حقوق النقل في المطارات بسبب نقص السعة          

الحصول على المعاملة التفضيلية التي تقدمها الدول ذات المطارات التي ال تعاني من أي قيود على تخصيص الخانات الزمنية          
ولم يفلح ناقلوها الجويون في الحصول على خانات زمنية في المطارات مقيدة الخانات الزمنية، مع االلتزام بالتشريع الوطني                  

  .لدوليةذي الصلة وااللتزامات ا
.  ينبغي بناء نظام تخصيص الخانات الزمنية على أساس االنصاف والشفافية والالتمييز مع مراعاة مصالح جميع المـشاركين                  )ز

وينبغي أن يكون متوافقا على النطاق العالمي وهادفا الى االستخدام الفعال لسعة المطارات بأقصى حـد، وبـسيطا وعمليـا                     
  .وصالحا للبقاء اقتصاديا



 
A4-7  ٤(المرفق(  

  

نبغي أن تتابع االيكاو عن كثب التطورات التنظيمية وتطورات الصناعة، وأن تعد ملخصا للخبرات العملية التـي اكتـسبتها                   ي  )ح
وينبغي كذلك أن تستمر في تحديث المواد االرشادية . الدول في مجال التحرير، وأن تنشر هذه المعلومات على الدول المتعاقدة         

ل الجوي الدولي، وأن تعد االرشادات الجديدة حسب االقتضاء لتسهيل التحريـر وتحـسين             الحالية عن التنظيم االقتصادي للنق    
  .االتساق، وذلك مثال عن طريق النصين النموذجيين المقترحين التفاقات الخدمات الجوية

  تأجير الطائرات: الجزء الثاني
  االستنتاجات

  : بشأن تأجير الطائرات٢-٢قشة التي أعقبت تقديمها في اطار البند خلص المؤتمر الى ما يلي، استنادا الى الوثائق المقدمة والمنا
يوفر مزايا كبيرة لشركات الطيران، ويتيح توسيع نطاق الخدمات الجوية وجعلها أكثر مرونة،             ) بالطاقم أو بدونه  (ان التأجير     )أ

االقتصاد والسالمة الجويـة ويتعـين      غير أنه يثير أيضا مسائل تنظيمية تتعلق ب       .  ويتيح فرصا النشاء شركات طيران جديدة     
  .حلها

ينبغي للدول أن تستعرض، حسب االقتضاء، مواقفها التنظيمية بشأن استعمال طائرات مستأجرة في خطوط دولية من والـى                    )ب
ك اقليمها، وأن تكفل وجود مسؤولية واضحة عن مراقبة السالمة الجوية واالمتثال لحد أدنى من قواعد السالمة، سواء كان ذل                  

 مكـرر مـن     ٨٣بادراج نصوص مناسبة في ترتيبات الخدمات الجوية التي تعقدها، أو بعقد اتفاقات جديدة عمال بالمادة رقم                 
 مكرر من اتفاقية الطيران المدني      ٨٣وفي هذا الصدد يمكن استخدام المواد االرشادية بشأن تنفيذ المادة رقم            .  اتفاقية شيكاغو 

 ).٢٩٥الكتاب الدوري رقم (الدولي التي أصدرتها االيكاو 

ينبغي أن توزع االيكاو على الدول المتعاقدة البند النموذجي الذي اقترحته األمانة العامة بشأن التأجير، بعد تعديلـه واضـافة                 )ج
 :يلي مالحظات تفسيرية له، وأن تترك لها حرية استخدامه حسب تقديرها لتحقيق ما

  ".السلطة المختصة"توضيح معنى   )١
 ".بدون طاقم"والطائرة المستأجرة " بالطاقم"مييز بصورة جلية بين الطائرة المستأجرة الت  )٢

 .اقامة االعتبار لعقود التأجير بالطاقم ألجل قصير أو لمرات معدودة  )٣

  الشحن الجوي: الجزء الثالث
  االستنتاجات

  : بشأن الشحن الجوي٢-٢ت تقديمها في اطار البند خلص المؤتمر الى ما يلي، استنادا الى الوثائق المقدمة والمناقشة التي أعقب
ينبغي وضع الشحن الجوي وخصوصا عمليات الطائرات المخصصة حصرا للشحن الجوي موضـع التحريـر واالصـالح                   )أ

التنظيمي بخطى سريعة، ألن هذه العمليات لها سمات مميزة، ولها طبيعة خاصة وألن صناعة نقل البضائع الجوية ستـستفيد                  
  .افع المحتمل تحقيقها على صعيد التجارة والتنمية االقتصادية بفضل هذه االصالحاتمن المن

 :ينبغي للدول أن تنظر في امكانية تحرير الخدمات المخصصة حصرا للشحن الجوي، مستعينة في ذلك بواحد أو أكثر مما يلي  )ب

جوي، دون اقتضاء المعاملة بالمثل علـى  التحرير االنفرادي لحق دخول األسواق للخدمات المخصصة حصرا للشحن ال    )١
  .المستوى الثنائي، ودون مفاوضات ثنائية

تحرير الخدمات المخصصة حصرا للشحن الجوي، وذلك بعقد اتفاقات ثنائية وباجراء المفاوضات لـضمان المعاملـة                  )٢
  .بالمثل

 .وياتباع نهج جماعي أو متعدد األطراف لتحرير الخدمات المخصصة حصرا للشحن الج  )٣



  سياسة ومواد ارشادية بشأن 
 A4-8  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  .ورأى المؤتمر أن تقيم الدول االعتبار للبند النموذجي التالي لتختار منه ما يناسبها وتدرجه في اتفاقات الخدمات الجوية

  ملحق بشأن خدمات البضائع الجوية
  :يوافق الطرفان على ما يلي

  :يحق لكل شركة طيران معينة كل ما يلي عند مشاركتها في النقل الجوي الدولي للبضائع  -١

أن تمنح معاملة خالية من التمييز من حيث االستفادة من التجهيزات الالزمة لتخليص اجراءات البضائع والمناولة والتخـزين                    )أ
  .والتسهيالت

  .أو تشغل بصورة مباشرة وسائل نقل أخرى رهنا باحترام القوانين والقواعد المحلية/أن تستخدم و  )ب

أن تمتثل للقواعد القياسية للسالمة واألمن التي تنطبق على الطائرات األخرى لشركات   أن تستخدم الطائرات المستأجرة بشرط        )ج
  .الطيران المعينة

أن تعقد ترتيبات تعاونية مع ناقلين جويين آخرين تشمل على سبيل المثال ال الحصر المشاركة في الرموز وحجـز األمـاكن              )د
  .وتبادل نقل البضاعة

  ).طرف أي(ضاعة وتودعها حسب االقتضاء لدى هيئات طيران أي من الطرفين أن تحدد تعريفاتها لنقل الب  )ھ

 أعاله، يجوز لكل شركة طيران معينة، عندما تشارك في العمليات المخصصة حصرا لنقل ١باالضافة الى الحقوق الواردة في الفقرة   -٢
 طرف واليه دونما قيد على وتيرة العمليات أو السعة أو الخط البضائع على خطوط منتظمة أو غير منتظمة، أن تشغل هذه العمليات من اقليم كل     

  .الجوي أو طراز الطائرة أو منشأ البضائع أو مقصدها

  المنافسة الشريفة والضمانات  :٣-٢البند 

   الضمانات التي تكفل المنافسة الشريفة–الجزء األول 
  االستنتاجات

  : بشأن الضمانات التي تكفل المنافسة الشريفة٣-٢قبتها في اطار البند استنتج المؤتمر ما يلي من الوثائق والمناقشة التي أع

وينبغي أن  .  يجب أن يقترن التحرير باجراءات مالئمة تكفل المنافسة الشريفة ومشاركة جميع الدول مشاركة فعالة ومستمرة                )أ
ويجـوز  .   التحرير في جميع مراحله تشكل هذه االجراءات جزءا ال يتجزأ من عملية التحرير وأداة حية تستجيب الحتياجات            

أو توفير ضـمانات لقطـاع الطيـران        /أن تشمل هذه االجراءات العمل على التحرير تدريجيا وسن قوانين المنافسة العامة و            
  .خصيصا

تي بلغتهـا  ان قوانين المنافسة العامة أداة فعالة في حاالت كثيرة بالنظر الى تفاوت نظم المنافسة، واختالف مراحل التحرير ال          )ب
ولذلك قد تقضي الحاجة بوضـع ضـمانات تخـص      . مختلف الدول، واالطار التنظيمي المتميز الخاص بالنقل الجوي الدولي        

وقد يتم هذا عن طريق اعـداد     .  الطيران على وجه التحديد لمنع وازالة المنافسة غير الشريفة في مجال النقل الجوي الدولي             
مناهضة للمنافسة وتعديل هذه القائمة وتنقيحها حسب االقتضاء، بحيث تعتمد عليها الـدول             قائمة متفق عليها من الممارسات ال     

 .كمؤشرات للشروع في تنفيذ االجراءات التنظيمية الضرورية



 
A4-9  ٤(المرفق(  

  

في الحاالت التي تطبق فيها قوانين المنافسة الوطنية على النقل الجوي الدولي، يجب توخي الحذر اجتنابا التخاذ أي اجـراء                       )ج
 األجانب، ينبغي أن تقيم الدول االعتبار الواجب لـشواغل الـدول   جويينالناقلين  وعند دراسة مسائل المنافسة مع ال     .  ديانفرا

وفي هذا السياق تبين أن التعاون بين الدول، وال سيما فيما بين السلطات المعنية بالمنافـسة، وبـين هـذه                    .  األخرى المعنية 
 .سخة في تسهيل التحرير وتجنب الخالفاتالسلطات وسلطات الطيران، له قيمة را

خالفـات حـول اسـتخدام       وفي الحاالت التي تنشأ فيها      .ال يزال التنسيق بين نظم المنافسة المختلفة من التحديات الرئيسية           )د
 وباللجوء الضمانات الخاصة بالطيران تحديدا أو تطبيق قوانين المنافسة عموما، ينبغي أن تحاول الدول حل خالفاتها بالتشاور               

 وفي حالة عقـد هـذه االتفاقـات حبـذا            .الى آليات تسوية الخالفات المنصوص عليها في اتفاقات الخدمات الجوية المعنية          
المواد االرشـادية بشأن التنظيم االقتصـادي للنقل الجوي الـدولي         ات و ـالسياسمن وثيقة    أدرجت فيها نصوص مأخوذة    لو
)Doc 9587 ،١٩٩٩ .( 

لقوانين الوطنية للمنافسة خارج الحدود الوطنية يمكن أن يؤثر على الترتيبات التعاونية التي يعتبرهـا الكثيـرون                 ان تطبيق ا    )ه
ضرورية لضمان الكفاءة واالنتظام واالستمرارية في النقل الجوي الدولي الذي يستفيد المستهلكون والناقلون الجويـون مـن                 

هضة االحتكار أو قوانين المنافسة على هذه الترتيبات، ينبغي مراعاة الحاجـة            وبالتالي عند تطبيق قوانين منا    .  بعض أشكاله 
، بما في ذلك التعاون على تبادل النقل حيثما عاد ذلك بالفائـدة علـى المنتفعـين                 الناقلين الجويين الستمرار التعاون فيما بين     

 .والناقلين الجويين

ال وأن تحدث موادها االرشادية بشأن المنافـسة والـضمانات حـسب    ينبغي أن تواصل االيكاو رصد التطورات في هذا المج   )و
  .االقتضاء في ضوء تطور عملية التحرير

  .رأى المؤتمر انه يجب على الدول أن تقيم االعتبار للبند النموذجي التالي كخيار تستعمله حسب تقديرها في  اتفاقات الخدمات الجوية

  الضمانات ضد الممارسات المناهضة للمنافسة"
  :يتفق الطرفان على أن الممارسات التالية الخاصة بشركات الطيران يحتمل أن تمثل منافسة غير شريفة وتستحق بحثا أوثق  -١

 .فرض أجور وأسعار على الطرق الجوية على مستويات ال تكفي، في مجملها، لتغطية تكاليف القيام بالخدمات المرتبطة بها  )أ

 .رة خدمات زائدةاضافة سعة زائدة أو تطبيق وتي  )ب

 .الممارسات المعنية مستمرة وليست مؤقتة  )ج

 .لها الممارسات المعنية لها أثر اقتصادي سلبي خطير على شركة طيران أخرى أو تسبب ضررا بالغا  )د

 الممارسات المعنية تعبر عن نية واضحة في اعاقة شركة طيران أخرى أو استبعادها أو اخراجها من الـسوق، أو لهـا أثـر       )ھ
  .محتمل من هذا القبيل

 .السلوك الذي يدل على اساءة استغالل المركز المهيمن على الطريق الجوي  )و

اذا اعتبرت سلطات الطيران التابعة ألحد الطرفين أن عملية أو أكثر من العمليات التي تعتزم شركة الطيران التي عينهـا الطـرف                   -٢
، جاز لهـا أن  ١كل سلوكا من سلوكيات المنافسة غير الشريفة وفقا للمؤشرات الواردة في الفقرة اآلخر أن تشغلها، أو التي تشغلها بالفعل، قد تش      

ويجب أن يقترن أي طلب من هذا القبيل باخطار يتـضمن أسـباب طلـب               .  بهدف حل هذه المشكلة   ) التشاور(تطلب التشاور وفقا للمادة ــ      
  .تقديم هذا الطلب يوما من ١٥التشاور، ويجب أن تبدأ المشاورات في غضون 

ما لم تتوصل األطراف الى تسوية المشكلة بالمشاورات، جاز ألي من الطرفين اللجوء الى آلية تسوية الخالفات بمقتضى المادة ــ                 -٣
 ."لحل هذا الخالف) تسوية الخالفات(
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   االستمرارية والمشاركة–الجزء الثاني 

  االستنتاجات
  : بشأن االستمرارية والمشاركة٣-٢مناقشة التي أعقبتها في اطار البند استنتج المؤتمر ما يلي من الوثائق وال

في حالة االنتقال الى التحرير وفي األسواق المحررة بالفعل، قد ترغب الدول في مواصلة تقديم شكل ما من أشكال المـساعدة     )أ
. ها المشروعة المتعلقة بتـأمين الخـدمات   التابعة لها لتكفل استمرارية صناعة النقل الجوي وتبدد مخاوف        الطيرانالى شركات   

غير انه ينبغي أن تضع الدول في اعتبارها أن تقديم المساعدات واالعانات الى الناقلين الجويين الـوطنيين يعطـي هـؤالء                     
 الناقلين فوائد ال يحصل عليها منافسوهم في نفس السوق، األمر الذي قد يشوه التجارة في الخدمات الجوية الدوليـة ويـشكل                    

 .ممارسة تنافسية غير شريفة

بالنظر الى عدم وجود أسلوب مقبول للتحديد الكمي، والى اختالف تدابير المساعدة غير النقدية، من الصعب جدا اجراء تقييم                     )ب
ونظرا لهذه الصعوبة ينبغي أن تدرك الدول       .  دقيق للنطاق الكامل للمساعدات الحكومية وتأثير هذه المساعدات على المنافسة         

 األجنبية التي تتلقى مساعدات أو اعانات، قد تؤدي الى اجراءات انتقامية مـن              الطيرانأن أي اجراءات تتخذها ضد شركات       
 .جانب الدولة المعنية، فيتعرقل التحرير الجاري في مجال النقل الجوي الدولي

جديد هيكل شركات النقل الجـوي وضـمان        أو اجتماعية من حيث ت    /تؤدي المساعدات الحكومية أحيانا الى منافع اقتصادية و         )ج
وحتى في هذه الحاالت الخاصة ينبغي أن تتخذ الدول اجراءات شفافة وفعالة بناء على معايير ومنهجية                 .استمرارية الخدمات 

 .واضحة تضمن بها أن المساعدات واالعانات لن تسفر عن تأثير ضار للمنافسة في السوق

ة تعريف المساعدة، والسماح في اطار عالقاتها في مجال النقل الجوي بتقديم المساعدة للخدمة        ينبغي أن تنظر الدول في امكاني       )د
 .الضرورية على طرق محددة تتسم بطابع الخدمة العامة

ضمانا لمشاركة البلدان النامية مشاركة فعالة ومستمرة، وتسهيال لعملية التحرير، من الضروري أن تقيم الدول اعتبارا خاصا                   )ھ
القاتها في مجال النقل الجوي لمصالح واحتياجات الدول التي لديها ناقلون جويون أقل قدرة على المنافسة، وأن تمـنحهم     في ع 

التفاقـات  " الملحـق االنتقـالي  "ويجوز النص على هذه التدابير في  .  معاملة تفضيلية وتسهل مشاركتهم كلما كان ذلك مالئما       
  .الخدمات الجوية

مشروح، لتختار منها ما يناسبها " ملحق انتقالي"رة أن تنظر الدول في الترتيبات التنظيمية التالية الموضوعة على شكل     وافق المؤتمر على ضرو   
 .وتدرجه في اتفاقات الخدمات الجوية

  *الملحق االنتقالي

  :، أو في أي تاريخ أبكر يتفق عليه الطرفان)التاريخ(ينتهي سريان التدابير االنتقالية  التالية في 

ـ  (على الرغم من أحكام المادة ـــ         -١ التي عينهـا  ) أو شركات الطيران(الطيران ) يجب على شركة(يجوز لشركة ) أو الملحق ــ
 ) ....أو كل طرف) (أ(الطرف 

ـ  (على الرغم من أحكام المادة ـــ         -٢ التي عينهـا  ) أو شركات الطيران(الطيران ) يجب على شركة(يجوز لشركة ) أو الملحق ــ
 :كما يلي.... أن ) أو كل طرف) (أ(لطرف ا

 ،....، )التاریخ(الى ) التاریخ(من   )أ

 ....، )التاریخ(الى ) التاریخ(ومن   )ب

  ....تنظم األحكام التالية ) أو الملحق ـــ(على الرغم من أحكام المادة ـــ   -٣



 
A4-11  ٤(المرفق(  

  

   مالحظات تفسيرية*

أما البند الثـاني  .  ويكون التنفيذ محدودا في الفترة االنتقالية) أو ملحق(ادة يستخدم البند األول عندما ال يبدأ فورا سريان أي م     )أ
) أو ملحـق (ويستخدم البند الثالث عندما ال يبدأ فورا سريان أي مـادة  .  فهو يشبه البند األول ولكنه ينص على فترات زمنية      

 .وتطبق خطة مختلفة في المرحلة االنتقالية

دية على شكل اطار لملحق انتقالي تختار منه الدول المتعاقدة ما يناسبها وتدرجه فـي اتفاقـات                 النص الالحق هو قائمة ارشا      )ب
عدد شركات الطيران المعنية، ومعايير الملكية والسيطرة، والـسعة         : الخدمات الجوية الثنائية أو االقليمية أو متعددة األطراف       

في الرموز، وعمليات الطيران العـارض، والخـدمات متعـددة       ووتيرة العمليات، والطرق الجوية وحقوق النقل، والمشاركة        
وتمثل صـيغة هـذا     .  الوسائط، والتعريفات، وتخصيص الخانات الزمنية، واألمور التجارية المعتادة مثل الخدمات األرضية          

وثيقة االيكـاو  وتتضمن .  وعباراته الملحق الذي تقترحه األمانة العامة مجرد اطار ينبغي أن تتفق األطراف على مصطلحاته 
  . مواد بشأن امكانية المشاركة والتدابير التفضيليةDoc 9587رقم 

  مصالح المستهلكين  :٤-٢البند 

  االستنتاجات
  : بشأن مصالح المستهلكين٤-٢استنتج المؤتمر ما يلي من الوثائق والمناقشة التي أعقبتها في اطار البند 

 بمصالح المستهلكين أن تدرس بعناية عناصر جودة الخدمة التي تهم المـستهلكين      ينبغي للدول عند النظر في المسائل المتعلقة        )أ
ويتبعها مقـدمو الخـدمات، حـسب       (وعولجت على نحو مالئم في الممارسات التجارية الحالية التي تتبعها شركات الطيران             

  .٢عيةأو االلتزامات الطو/والعناصر التي يتعين تناولها من خالل النهج التنظيمي و) الحالة

ينبغي أن تقيم الدول التوازن السليم بين االلتزامات الطوعية والتدابير التنظيمية كلما كان التدخل الحكومي ضروريا لتحـسين               )ب
وينبغي أن تعتمد الدول عموما وفي البداية على االلتزامات الطوعية التي تتعهد بها شركات الطيـران      .  مستوى جودة الخدمة  

  .وأن تنظر في اتخاذ التدابير التنظيمية في الحاالت التي ال تكفي فيها االلتزامات الطوعية) لخدماتويتعهد بها مقدمو ا(

لدى تنفيذ االجراءات التنظيمية الجديدة، ينبغي أن تقلل الدول من االختالفات غير الضرورية في محتوى وتطبيـق القواعـد                     )ج
ت الى أدنى حد تزيل الشكوك القانونية التي يحتمل أن تنـشأ مـن تطبيـق         التنظيمية، ألن الجهود الرامية الى تقليل االختالفا      

 .نطاق المنافسة وال تعيق قواعد واجراءات النقل المشتركتحد من  القوانين الوطنية خارج الحدود االقليمية، وال

مـة مـصالح المـستهلكين،    ينبغي أن تواصل االيكاو رصد التطورات المتعلقة بااللتزامات الطوعية والتنظيم الحكـومي لخد          )د
وبهذا الرصد ستتمكن االيكاو في الوقت المالئم من أن تقرر جدوى .  بهدف تزويد الدول بمعلومات مفيدة لعملية التنسيق   وذلك

 مثل اعداد ميثاق عالمي لقواعد السلوك في نهايـة          —أو ضرورة األخذ بنوع من االجراءات على المستوى متعدد األطراف           
  .نسيق االجراءات التنظيمية لضمان ت—األمر 

                                                        

 القائمة االرشادية التالية، هي وشروط عقد النقل لدى شركان الطيران، بوصفها قائمة مرجعية بالمسائل التي يمكن االعتماد على: األمانة العامةمالحظة من   -٢
قواعد ) ٢. منخفضة، بما في ذلك األسعار التي تعرض على شبكة االنترنت توافر أسعار) ١: تخص مصالح المستهلكين والتي قد ترغب الدول في متابعتها

المعاملة والتعويض ) ٦. اجراءات التسجيل )٥. الشروط التجارية والتشغيلية التي تضعها شركات الطيران) ٤. الدعاية) ٣.  ثمنهاالحجز وصرف التذاكر ورد
االفصاح عن مدى حسن األداء ) ٨. مناولة األمتعة والمسؤولية المالية عنها) ٧. في حالة تأخر الرحالت والغائها ومنع الراكب من الصعود الى الطائرة

مثل األشخاص المصابين بعجز (مساعدة العجزة والركاب المحتاجين الى مساعدات خاصة ) ٩. تشغيلي مثل احترام المواعيد وطريقة معالجة الشكاوىال
  . Doc 9626وستذكر هذه المواضيع في الطبعة المنقحة من وثيقة االيكاو ). الحركة



  سياسة ومواد ارشادية بشأن 
 A4-12  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  توزيع المنتجات  :٥-٢البند 

  االستنتاجات

  : بشأن توزيع المنتجات٥-٢استنتج المؤتمر ما يلي من الوثائق والمناقشة التي أعقبتها في اطار البند 

مرجعي لتنظيم نظم   ينبغي أن تكون مبادئ قواعد السلوك الصادرة عن االيكاو لتنظيم وتشغيل نظم الحجز اآللي هي االطار ال                  )أ
وينبغي أن تراعي الدول أال يؤثر تعديل األنظمـة أو قواعـد   .  الحجز اآللي في الدول المتعاقدة أو الصدار أي قواعد اقليمية     
  .السلوك على مبادئ الشفافية ودخول األسواق وعدم التمييز

لتنظيم وتشغيل نظم الحجز اآللي علـى بعـض         بالنظر الى عدم امكانية تطبيق مجموعة قواعد السلوك الصادرة عن االيكاو              )ب
الحاالت بسبب التغييرات المستجدة في الصناعة أو في التنظميات، فال بأس من أن تقرر كل دولة تطبيق هذه القواعـد علـى     

 .نظم الحجز اآللي باالنترنت حسب ظروفها الخاصة

ترنت توفر للمستهلكين معلومات شاملة وغير مـضللة،  ينبغي للدول أن تنظر في مدى الحاجة الى ضمان أن نظم الحجز باالن         )ج
تقل عن الفرصة التي تتمتع بها في اسـتخدام    فرصة الستخدام هذه النظم الجديدة حسب الضرورة ال    الطيرانوتوفر لشركات   

 .نظم الحجز اآللي التقليدية العالمية

 عبر االنترنت لم تتـضح بعـد،   الطيراننتجات شركات على الرغم من أن الحاجة الى اعتماد قواعد تنظيمية جديدة لتوزيع م       )د
دأبت بعض الدول على بحث هذه المسألة في اطار القواعد واللوائح التنظيمية الراهنة لنظم الحجز اآللي وكذلك فـي اطـار                     

 عن هـذه   وينبغي لاليكاو أن تواصل رصد التطورات عن كثب وتعميم المعلومات         .  قوانين حماية المستهلك وقوانين المنافسة    
  .المسألة، وأن تستعرض باستمرار كفاءة القواعد التي وضعتها لنظم الحجز اآللي

  تسوية الخالفات  :٦-٢البند 

  االستنتاجات
  : بشأن تسوية الخالفات٦-٢استنتج المؤتمر ما يلي من الوثائق والمناقشة التي أعقبتها في اطار البند 

فات نتيجة الزدياد المنافسة وقوى السوق الجديدة، ولذلك ينبغي للدول أن تـسوي     قد تنشأ في بيئة محررة عدة أنواع من الخال          )أ
  .هذه الخالفات بطريقة أكثر كفاءة وسرعة

  :تحتاج الدول وصناعة النقل الجوي الى آلية لتسوية الخالفات تتسم بما يلي  )ب

  .تكفل الثقة وتؤيد التحرير في ظل ضمانات وتؤيد مشاركة الدول النامية  )١

  .تناسب الظروف الخاصة لعمليات النقل الجوي الدولي واألنشطة التنافسية  )٢

  .تضمن امكانية اقامة االعتبار لمصالح األطراف األخرى المتأثرة مباشرة بأي خالف  )٣

  .تكون بالنسبة لألطراف المعنية مباشرة بالخالف شفافة وتتيح االطالع على المعلومات بطريقة سريعة وفعالة  )٤

 .مؤتمر على ضرورة أن تنظر الدول في البند النموذجي التالي لتختار منه ما يناسبها وتدرجه في اتفاقات الخدمات الجويةوافق ال



 
A4-13  ٤(المرفق(  

  

  "الخالفات تسوية): س(المادة ""

...  

x-         وسيط الىاحالته  في االتفاق) أي طرف(من الطرفين يجوز بناء على طلب أي    كل خالف ينشأ وتستحيل تسويته بالمشاورات 
 .هيئة لتسوية الخالفات لتقديم خدمات الوساطة أو تحديد جوهر الخالف أو التوصية بتسوية أو حل لهذا الخالف و الىأ

x-  وشروط االستعانة بالوسـيط أو     التوجيهية أو المعايير،     المبادئعلى   و الوسيط أو الهيئة،   مسبقا على صالحيات     انرفطتفق ال ي
لضرورة في النص على تعويض مؤقت وامكانية اشتراك أي طرف تأثر مباشرة بـالخالف،  ويجب عليهما أن ينظرا حسب ا .  الهيئة

  . وسريعةوملبيةبسيطة اجراءات الهدف والحاجة الى مع مراعاة 

x-               ويجب االنتهاء من اختيـار     . يجوز تعيين الوسيط أو أعضاء الهيئة من قائمة تحفظها االيكاو بأسماء خبراء الطيران المؤهلين
وعنـدما يتعـذر علـى    .  يوما من تسلم طلب عرض الخالف على وسيط أو هيئة) ١٥(و الخبراء في غضون خمسة عشر الخبير أ 

وينبغي أن يكون الخبيـر     . األطراف االتفاق على الخبير المناسب، الواحد أو األكثر، يمكن احالة االختيار الى رئيس مجلس االيكاو              
  . مالئما لمعالجة موضوع الخالفالمستعان به لتنفيذ هذه اآللية مؤهال تأهيال

x-         أي توصـيات  شـامال ينبغي تقديم أي قرار  أو الهيئة، و  يوما من تعيين الوسيط     ) ٦٠(ينبغي اتمام الوساطة في غضون ستين 
على أن يمنح الوسيط أو مسبقا الطرفان تفق ويجوز أن ي.  يوما من تعيين الخبير أو الخبراء) ٦٠(في غضون ستين    حسب االقتضاء   
  .في البداية  يجب البت في هذه المسألة وفي هذه الحالة،الشكوى، اذا ما طلب ذلكمقدم  لا مؤقتالهيئة تعويضا

x-   يـصدر  قرار حكم أو  بتنفيذ أي أن تتعاون بحسن نية في سبيل دفع عملية الوساطة الى األمام وأن تلتزم         األطراف   يجب على
وجـب عليهمـا   الوقـائع فقـط،   تحديد على طلب مسبقا  انتفق الطرفاواذا  . ير ذلكغ على   لم يتم االتفاق   ما   الوسيط أو الهيئة   عن

  .حل الخالفهذه الوقائع في االعتماد على 

x-   القرار النهائيتقسيمها بموجب مع امكانية اعادة   بالتساوي هذه التكاليف وتقسممنذ البداية، اآللية هتكاليف هذتقدر. 

x-   نهاء بموجب المادةالابأو  م فيما بعديالتحكباللجوء الى  أو لمشاوراتباستمرار ااآللية هـذه ال تمس —."  

  الشفافية  :٧-٢البند 

  االستنتاجات

  : بشأن الشفافية٧-٢استنتج المؤتمر ما يلي من الوثائق والمناقشة التي أعقبتها في اطار البند 

ساسيا في عملية التحرير، ألن الدول واألطراف المعنية        ينبغي اعتبار الشفافية هدفا منشودا ضمن االطار التنظيمي وعنصرا أ           )أ
  .في الهيكل التنظيمي تستفيد من تحسين الشفافية

في ضوء عملية التحرير المستمرة في مجال النقل الجوي الدولي والحاجة الى تمكين االيكاو من أداء دورها األساسـي فـي                       )ب
 تشترك فيها الدول لجعل الهيكل التنظيمي أكثر شفافية، ويشمل ذلـك   وضع ارشادات السياسة، يمكن اتباع عدد من النهج التي        

  :ما يلي

 من ٨٣ينبغي للدول أن تسجل لدى االيكاو اتفاقات الخدمات الجوية التي لم تسجلها بعد بموجب التزامها في اطار المادة    )١
  .اتفاقية شيكاغو



  سياسة ومواد ارشادية بشأن 
 A4-14  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

 ٨٣اخلية، وأن تضع في اطار التزاماتها بموجب المـادة          ينبغي للدول، أن تستعرض على سبيل األولوية اجراءاتها الد          )٢
ويمكن للدول أن تنظر في اسناد مسؤولية تسجيل االتفاقات لـدى           .  الوسائل العملية الالزمة لتحسين اجراءات التسجيل     

  .االيكاو الى موظف أو ادارة ما لم تكن أسندتها بالفعل على هذا النحو

بصورة أفضل من الوسائل االلكترونية لنشر المعلومات، مثل فتح المواقع الحكوميـة            ينبغي للدول النظر في االستفادة        )٣
على شبكة االنترنت، لجعل المعلومات عن حالة تحرير النقل الجوي فيها متاحة للجمهور، فضال عن نشر المعلومـات              

  .أو النصوص ذات الصلة باتفاقات الخدمات الجوية

 االمتثال لمسؤولياتها بتسجيل جميع االتفاقات والترتيبات، وضمان فعالية نظام التـسجيل،            ينبغي لاليكاو أن تشجع الدول على       )ج
  .وجعل قاعدة بيانات االتفاقات المسجلة متاحة ومفيدة بصورة أكبر للدول والجمهور

تبارها عنصرا ضـروريا  ينبغي أن تعتبر الشفافية كذلك هدفا يتعين تحقيقه في نطاق األطر التنظيمية الوطنية واالقليمية، واع           )د
وينبغي أن تدعو الدول المتعاقـدة الـى   .  في عملية التحرير، وأن تستفيد الدول وأطراف النظام التنظيمي من ازدياد الشفافية       

 الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي آلسـيا والمحـيط الهـادئ، وتطبيقهـا علـى              ٣اعتماد مبادئ الشفافية، مثل القواعد    
  .مية المختصة بالطيران المدني الدولياالجراءات التنظي

  : رأى المؤتمر أن تنظر الدول في البند النموذجي التالي وتختار منه ما يناسبها وتدرجه في اتفاقات الخدمات الجوية

  التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي): س(المادة "
  ."ليه بمجرد دخوله حيز التنفيذ لدى منظمة الطيران المدني الدولي بتسجيل هذا االتفاق وكل تعديل يدخل ع]اسم الطرف المسجل[يقوم 

  اتفاق نموذجي شامل للخدمات الجوية  :١-٣البند 

  االستنتاجات
  : بشأن االتفاق النموذجي الشامل للخدمات الجوية١-٣استنتج المؤتمر ما يلي من الوثائق والمناقشة التي أعقبتها في اطار البند 

 بدورها في اعداد االرشادات المتعلقة بالسياسة من أجل الدول حول التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي عند نهوض االيكاو  )أ
) ب(و) أ(ينبغي أن تصبح عملية التحرير أسهل بفضل النصين النموذجيين التفاقات الخدمات الجوية الواردين في المـرفقين                 

 .بهذه الوثيقة

 الخدمات الجوية وثائق مصدرية مفيدة لعملية التحرير كي تستخدمهما الدول حسب تقديرها           تتيح النصوص النموذجية التفاقات     )ب
في عالقاتها في مجال الخدمات الجوية، وفي اعداد النهج والخيارات الخاصة بها في مجال التحريـر، بحيـث تكـون هـذه                  

يجـب أن يـستمر   " وثـائق حيـة  "لنموذجية وتعد هذه النصوص ا.  النصوص النموذجية بمثابة أداة نافعة في عملية التحرير  
تطويرها وال سيما بالمواد االضافية الالزمة لتطبيقها، بحيث تشكل ارشادات شاملة تسهل على الـدول اجـراءات التحريـر                   

 .وتحسين المواءمة بين اتفاقات الخدمات الجوية من حيث الصياغة والنهج

تفاقات الخدمات الجوية في عالقاتها الثنائية أو االقليميـة أو متعـددة     يجب تشجيع الدول على استخدام النصوص النموذجية ال         )ج
 .األطراف، وعلى تزويد االيكاو بالمعلومات عن مدى اتباع هذه النصوص النموذجية

                                                        

لصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ منشور في موقع تلك المنظمة على العنوان ا" معايير الشفافية" نص : األمانة العامةمالحظة من   -٣
  www.apecsec.org.sg/virtualib/econlead/10th_Leaders_Dec_ImplTranspStand.html: التالي
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A4-15  ٤(المرفق(  

  

ينبغي أن تواصل االيكاو رصد الخبرات التنظيمية التي اكتسبتها الدول واألقاليم من عملية التحرير ومدى اتبـاع النـصوص               )د
ويجب أن تعمم االيكاو على الدول معلومات عن هذه التطورات، وأن تقـدم المـساعدة         .  نموذجية التفاقات الخدمات الجوية   ال

  .على اتباع وتطبيق هذه النصوص النموذجية التفاقات الخدمات الجوية

  اآلليات التي تسهل مزيد من التحرير  :١-٤البند 

  االستنتاجات
  : بشأن آليات لتسهيل مزيد من التحرير١-٤ثائق والمناقشة التي أعقبتها في اطار البند استنتج المؤتمر ما يلي من الو

تكثفت أعمال االيكاو على مر السنين في مجال التنظيم االقتصادي، ولجأت اليها الـدول التماسـا لالرشـادات الـسياسيـة                      )أ
  .ل العولمة والتحريروالمساعـدة، وخاصة للتكيف مع التطور السريع لسوق النقل الجوي في مجا

يتعين تركيز االهتمام في دور االيكاو بشأن التنظيم االقتصادي على اعطاء دفعة قوية عالمية لالصالح التنظيمـي وعمليـة                     )ب
وينبغي لالرشاد السياسي الذي تقدمه االيكاو وأصبحت الدول تعول عليه أن يتركز بصفة خاصـة علـى عمليـة                   .  التحرير

  .نظمة أن تسهل وتعزز عملية التحرير عن طريق ما تقوم به من أعمال وما تقدمه للدول من مساعداتالتحرير، وينبغي للم
توقعا لألجل الطويل ينبغي لاليكاو أن تدرس امكانية العمل كسوق عالمية والفوائد التي يمكن أن تترتب على ذلك، بمعنـى أن       )ج

أو /تناقش الدول حق دخول األسواق وتتبادله على الـصعيد الثنـائي و         توفر االيكاو التجهيزات والخبرات الفنية الالزمة لكي        
  .متعدد األطراف

ينبغي لاليكاو، في عالقاتها مع جميع المنظمات التي تهتم بالمسائل التنظيمية العالمية أو تشارك فيها، أن تتعاون لتـضمن أن                      )د
وينبغي عالوة على ذلك أن تكفل االيكاو .  تمع الطيران هذه الهيئـات تراعي صالحيات االيكاو ودورها والمصالح العامة لمج        

وينبغي لاليكاو .  والدول المتعاقدة لديها التنسيق مع هذه المنظمات لمواءمة الجهود وتجنب االزدواج فيها على الصعيد العالمي    
تكفل عدم المساس بالـسالمة  كهدف أعلى لها في عالقاتها مع المنظمات األخرى المعنية بالتنظيم االقتصادي للنقل الجوي أن               

  .الجوية وأمن الطيران

  توصية
 ـ دور االيكاو في المستقبل بما في ذلك   ٢التوصية رقم 

  العالقات مع منظمة التجارة العالمية

  :يوصي المؤتمر بما يلي

امة للتحرير االقتصادي   أن الدور المستقبلي لاليكاو بشأن التنظيم االقتصادي ينبغي أن يركز على وضع ارشادات للسياسة الع                )أ
وينبغي لهـذا الـدور أن   .  بما يسمح للدول باختيار مسارها ووتيرتها الخاصة بها ويكفل السالمة واألمن للنقل الجوي الدولي         

  .يشمل أيضا التسهيل والترويج وتقديم المساعدة للدول في تسخير التحرير لتحقيق فائدتها األعم
اتها مع منظمة التجارة العالمية توجيه االنتباه الى سياسة المنظمة بشأن تجارة الخدمات على     ينبغي أن تواصل االيكاو في عالق       )ب

، مع التأكيد على الصلة والترابط بين السالمة الجوية وأمن الطيران والتنظيم A33-19النحو الوارد في قرار الجمعية العمومية      
  .ة التحرير وتعزيزها وتقديم المساعدة الى الدول بشأنهااالقتصادي، وعلى اهتمام االيكاو المنصب على تسهيل عملي
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  )٥(المرفق 
  نموذج اإليكاو التفاقات الخطوط الجوية

وتـشكل نمـوذج    . متعددة األطراف لنموذج اإليكاو التفاقات الخطوط الجوية      /يتضمن هذا المرفق نصوصا من الصيغ الثنائية واإلقليمية       
طوط الجوية التي تشمل مشروع أحكام بشأن النهج التقليدية واالنتقالية واألكثر تحريرا، بما في ذلـك                االتفاقات إطارا شامال التفاقات الخ    

وتستند الصياغة إلى البنود النموذجية أو اللغة التي وضعتها اإليكاو عبـر            . الصياغة االختيارية ومختلف عناصر اتفاق الخطوط الجوية      
وأحكام سـالمة وأمـن     " مزاولة األعمال "جوية مثل السعة والتعريفات وقوانين المنافسة و      السنوات بشأن مختلف بنود اتفاقات الخطوط ال      

أما المصدر اآلخر للغة في أحكام نموذج اتفاق الخطوط الجوية فهو ممارسة الدول وعرفها في اتفاقاتها؛ وبالتالي فإن النص في      . الطيران
  .الي لدى الدول في هذا الميدانمعظم األحكام يمثل استخالصا للعرف األكثر شيوعا أو الح

فالعمود األيسر يحدد النص الحقيقي لمادة أو ملحق في االتفـاق، بمـا فـي ذلـك، عنـد       . ويتم ترتيب شكل نموذج االتفاق في عمودين      
ديلة أو حكم فـي     مثل صيغة ب  (ويتم تقديم مختلف الخيارات     ). التقليدية و االنتقالية والتحرير الكامل    (االقتضاء، مختلف الخيارات والنهج     

أما العمود األيمن فيتضمن مالحظات تفسيرية تكون     . المتاحة في أي نهج، وخاصة النهج االنتقالي، بأي ترتيب تدريجي أو أولوية           ) المادة
قليمـي  وتم تكييف معظم األحكام الثنائية لالستخدام اإل.  إما مخصصة للحكم أو المادة على العموم وتقدم معلومات عن استخدام نهج معين 

متعددة األطراف تتضمن أيضا عددا من المواد التي تحتوي على قضايا ذات /بيد أن الصيغة اإلقليمية. أو متعدد األطراف بتغيير الصياغة  
  ).االستثناءات (٣٦صلة في سياق إقليمي أو متعدد األطراف، مثل المادة 

لنطاق لمفهوم ومحتويات نموذج االتفاق واستخدامه االختياري من قبل  دعما واسع ا٢٠٠٣وقد المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي لعام  
وهـذه القـدرة علـى    ". وثائق حية"الدول في عالقاتها في مجال الخطوط الجوية وكذلك قيام اإليكاو بتطويره مع مرور الزمن باعتباره            

حديد شكل االتفاقات األكثر مناسبة مع وتيرتها ومسارها اختيار نهج مختلفة ألحكام مختلفة في نموذج االتفاق من شأنها أن تسمح للدول بت          
وإضافة إلى ذلك، قد تساعد الدول على تحديـد المجـاالت   . الخاص في التغييرات المتعلقة بدخول السوق وغير ذلك من جوانب التحرير    

موذج، ال سيما فـي مـا يتعلـق بـالمواد          وسيستمر وضع هذا الن   . والصيغ المحتملة للتحرير بمقارنة اتفاقاتها القائمة مع نموذج االتفاق        
اإلضافية بخصوص تطبيقه من أجل توفير إرشادات شاملة للدول لتسهيل التحرير وتحسين المواءمة بين اتفاقاتهـا المتعلقـة بـالخطوط               

  .الجوية من حيث اللغة والنهج

 أيضا في شكل قرص مدمج يتضمن محركا أساسيا    ونماذج اتفاقات الخطوط الجوية ، باعتبارها مواد إرشادية صادرة عن اإليكاو، متاحة           
للبحث من أجل تسهيل استخدامها وكذلك كل واحد من النهج التقليدية واالنتقالية و الكاملة للتحرير، باللغة اإلنجليزية، لنموذج االتفاق في                    

مع احتياجاتهم وظروفهم الخاصة،    وذلك سيمكن المستخدمين من تنزيل وتكييف الصيغة والخيارات في نموذج االتفاق            . MS Wordنسق  
ويمكن طلب القـرص    . وعلى وجه الخصوص عند إعداد المفاوضات حول اتفاق الخطوط الجوية أو عند وضع نهجهم الخاصة للتحرير               

؛ 6769-954-514 1+: ؛ الفاكس8022-954-514 1+: الهاتف(عن طريق وحدة اإليكاو لخدمات المستخدمين  (Order No CD-104)المدمج 
  )sales@icao.int: بريد اإللكترونيال

  

mailto:sales@icao.int


د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-2  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  

  : حول النموذج التفاقات الخطوط الجويةقفي مختلف أجزاء هذا لمرف
تستخدم العالمة النجمية للداللة على أن نصا معينا في المادة يعتبر مشتركا بين النهج   )١

اذا كانت وال ترد عالمة نجمية .  التقليدي منها واالنتقالي وذلك الخاص بالتحرير الكامل
بيد أن النص مستنسخ بالكامل في بعض .  المادة برمتها تنطبق على جميع النهج الثالثة

، وذلك لكل من تلك النهج ألغراض سهولة قراءة المادة "التعيين والتفويض"المواد مثل 
  .ووضوحها

ي في المادة التي تشتمل على أكثر من نهج واحد، مثل النهج التقليدي والنهج االنتقال  )٢
وذلك الخاص بالتحرير الكامل، يجري االحتفاظ بنفس الترتيب المتتابع للعرض في 

  .الصفحة المعنية وذلك تسهيال للقراءة
مثل وجود خيارين ضمن النهج (وبالمثل اذا كان هناك أكثر من خيار ضمن أحد النهج   )٣

ب يرد هذان الخياران بصورة منفصلة أيضا ولكن دون أي ترتيب حس) االنتقالي
 .األولوية
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  مالحظات تفسيرية الديباجة

  ]٢ في رقم ١الخيار [

  ")الطرفين"المشار اليهما فيما يلي باسم .... (وحكومة .... ان حكومة 
 

اق السبب الداعي الى الدخول فيه ويعلن أن يعرض الجزء األولي من االتف
 .األطراف اتفقت على ما سيتلو ذلك في األجزاء الالحقة من االتفاق

باعتبارهما طرفين من أطراف اتفاقية الطيران المدني الدولي، التي فتح باب 
  .٧/١٢/١٩٤٤التوقيع عليها في شيكاغـو فـي 

  .لطيران المدني دولياورغبة منهما في االسهام في احراز التقدم في ا

ورغبة منهما في ابرام اتفاق بغرض انشاء وتشغيل خطوط جوية بين اقليميهما 
  .وفيما وراء االقليمين

  :قد اتفقتا على النحو التالي

  

    ]٢ في رقم ٢الخيار [

قات األكثر ليبرالية والنص الوارد بين قوسين شائع ان هذا النهج شائع في االتفا ")األطراف"المشار اليها فيما يلي باسم .... (وحكومة .... ان حكومة 
  ".األجواء المفتوحة"في اتفاقات 

باعتبارهما طرفين من أطراف اتفاقية الطيران المدني الدولي، التي جرى فتح 
  .٧/١٢/١٩٤٤باب التوقيع عليها في شيكاغو في 

  

يما بين  الدولي مبني على المنافسة فللطيرانورغبة منهما في النهوض بنظام 
 في السوق مع جعل التدخل والتنظيم الحكوميين يقتصران الطيرانشركات 

  .على الحد األدنى

  

ورغبة منهما في تسهيل التوسع في اتاحة الفرص أمام الخطوط الجوية  
  .الدولية

  

واقرارا منهما بأن الخطوط الجوية الدولية ذات الكفاءة والقدرة على المنافسة 
  .جارة ورفاهية المستهلكين والنمو االقتصاديمن شأنها تعزيز الت

  

ورغبة منهما في تمكين شركات الطيران من أن تمنح جمهور المسافرين 
بأدنى األسعار التي ال [وشاحني البضائع طائفة متنوعة من الخيارات الخدمية 

ورغبة في تشجيع ] تتسم بالتمييز وال تمثل اساءة استغالل لموقف يتسم بالهيمنة
 فرادى على تطوير وتنفيذ األسعار التي تتسم بالتجديد الطيرانشركات 

  .والقدرة على المنافسة

  

ورغبة في ضمان أقصى قدر من السالمة واألمن في الخطوط الجوية الدولية 
وتأكيدا مرة أخرى لما يساورهما من القلق العميق بشأن األفعال أو التهديدات 

سالمـة األفـراد أو الممتلكات الموجهة ضد أمن الطائرات معرضة للخطر 
ومسببة لتأثيـر سلبي على تشغيل الخطوط الجوية ومقوضة لثقة الجمهور في 

  .سالمة الطيران المدني

  

    :قد اتفقتا على النحو التالي
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  المادة األولى
 مالحظات تفسيرية التعاريف

  :ألغراض هذا االتفاق، ما لم ينص على غير ذلك
 

طراف في اتفاق الخطوط الجوية تعريف أي عدد من بينما قد تختار األ
المصطلحات المستخدمة في اتفاقها فانه ألغراض الوضوح أو تحسبا لحدوث أي 
التباس تعتبر المصطلحات المذكورة آنفا هي المصطلحات التي قد تكون شائعة في 

 .مادة التعاريف

ت للركاب النقل العام بواسطة الطائرا" النقل الجوي"يعني اصطالح   )أ
والبضائع والشحن والبريد كل على حدة أو بصورة مجتمعة لقاء أجر 

  .أتعاب أو

  

__ ال __ ، أو حالة __الـ __ ، في حالة "الطيرانسلطات "اصطالح   )ب
أو في الحالتين كلتيهما يعني أي سلطة أخرى أو شخص آخر مفوض بانجاز 

  .المهام التي تمارسها اآلن السلطات المذكورة

تعتمد العبارات المطلوب ادخالها على " الطيرانسلطات "يتعلق بمصطلح فيما 
  .الهياكل االدارية السائدة والترتيبات المعمول بها لدى لكل طرف

   .يعني هذا االتفاق ومرفقه وأية تعديالت عليه" االتفاق"اصطالح   )ج

قاس الخدمات التي تقدم بمقتضى االتفاق، وت) مقادير(هي مقدار " السعة"  )د
أو المقاعد أو أطنان البضائع المعروض شحنها ) التواتر(عادة بعدد الرحالت 

أو على طريق معين ) فيما بين أزواج المدن أو من بلد الى آخر(في السوق 
أثناء فترة محددة تكون على سبيل المثال يومية أو أسبوعية أو موسمية أو 

  .سنوية

  

ني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في  المدالطيرانتعني اتفاقية " اتفاقية) "ھ
، وتشمل أي ملحق تم اعتماده ١٩٤٤شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 

من تلك االتفاقية، وأية تعديالت على المالحق أو االتفاقية ) ٩٠(بموجب المادة 
بقدر ما يتحقق سريان مثل تلك المالحق ) ٩٤(و) ٩٠(بموجب المادتين 
  .بة للطرفين كليهماوالتعديالت بالنس

  

تعني شركة طيران تم تعيينها وتفويضها وفقا " شركة طيران معينة"  )و
 .من هذا االتفاق__ للمادة 

  

نقل جوي يكون فيه الركاب كما تكون الحقائب " النقل الجوي الداخلي) "ز
والبضائع والبريد المحمولة على متن الطائرة في اقليم دولة من الدول في 

  . نقطة أخرى في اقليم نفس الدولةاتجاه يقصد

  

    .تعني منظمة الطيران المدني الدولي" االيكاو"  )ح

يعني النقل العام بواسطة الطائرات ومن " النقل الجوي متعدد الوسائل"  )ط
خالل وسيلة نقل سطحية واحدة أو أكثر للركاب والحقائب والبضائع والبريد 

 . أو بعضه لقاء أجر أو أتعاباما بصورة منفصلة أو بالجمع بين كل ذلك

 

هو نقل جوي يكون فيه الركاب وأيضا الحقائب " النقل الجوي الدولي"  )ي
والبضائع والبريد لدى النقل على متن الطائرة في اقليم احدى الدول في اتجاه 

  .يقصد دولة أخرى

  

    .دولة وافقـت رسميـا على االلتزام بهذا االتفـاق" الطـرف"  )ك
يعني أي أجرة أو أتعاب أو رسم لقاء "] التعريفة["أو "] السعر["اصطالح   )ل

دون (نقل الركاب أو الحقائب أو البضائع أو الحقائب والبضائع والركاب معا 
بما في ذلك أية وسيلة أخرى للنقل تتصل (في النقل الجوي ) احتساب البريد

وكذا ، مما تقوم بتحصيله شركات الطيران بما في ذلك وكالؤها، )بذلك
 .الشروط التي تحكم توافر تلك األجور أو األتعاب أو الرسوم

يستخدم بدال من " السعر"بالرغم من أن االصطالح األوسع نطاقا واألحدث 
  .، يعتبر التعريف متماثال في األساس بالنسبة لالصطالحين"التعريفة"



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-6  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة األولى
 مالحظات تفسيرية التعاريف

ياه يعني المناطق األرضية والم[فيما يتعلق بدولة ما " اقليم"اصطالح   )م
] االقليمية المتاخمة لها والمجال الجوي فوقها ضمن سيادة تلك الدولة

  .من االتفاقية) ٢(ولالصطالح المعنى المخصص له بموجب المادة 

األولى من خالل االحالة : ثمة طريقتان ممكنتان لتعريفه" اقليم"وبالنسبة لمصطلح 
الثانية هي ذكر المعنى الذي الى تعريف هذا اللفظ في المادة الثانية من االتفاقية، و

وقد تم عرض المعنيين كصياغة .  ينسب له عادة في القانون الدولي والعرف
  .بديلة

 أو سمحت الطيرانتعني رسما فرضته على شركات " رسوم االنتفاع"  )ن
بفرضه عليها السلطات المختصة لقاء اتاحة ممتلكات المطار أو تجهيزاته أو 

و تسهيالت أو خدمات أمن الطيران بما في ذلك تسهيالت المالحة الجوية أ
الخدمات والتسهيالت التي تلزم لكل ذلك لصالح الطائرات واألطقم والركاب 

  .والبضائع

  

شركـة "، "الخط الجوي الدولي"، "الخط الجوي: "ولالصطالحات التالية  )س
، المعاني المخصصة لها "التـوقف ألغراض غير الحركة"، و"الطيـران
 .من االتفاقية) ٩٦(المـادة بموجـب 

  
  

  
  المادة الثانية
 مالحظات تفسيرية منح الحقوق

يمنح كل طرف الطرف اآلخر الحقوق المنصوص عليها في هذا االتفاق   *-١
 .لغرض تشغيل الخطوط الجوية الدولية على الطرق المحددة في جدول الطرق

الحقوق غير ذات يوضح النص المتعلق بمنح الحقوق كال من حقوق الحركة و
وتحتاج عادة ألن . العالقة بالحركة والتي يمنحها كل من الطرفين للطرف اآلخر

تقرأ بمصاحبة جدول أو ملحق يحدد الطرق والحقوق وأية ظروف تنطبق على 
 .ذلك

الطيران التي يعينها كل ) شركات(رهنا بأحكام هذا االتفاق تتمتع شركة   *-٢
  : طرف بالحقوق التالية

  . الطيران عبر اقليم الطرف اآلخر بدون هبوطحق  )*أ

  .حق التوقف في أراضي الطرف اآلخر ألغراض غير الحركة  )*ب

الحريتان األوليان المذكورتان آنفا من حريات الجو بالرغم من كونهما متضمنتين 
فيما يخص الخطوط المنتظمة في اتفاق عبور (في االتفاقات متعددة األطراف 

، وللخطوط غير المنتظمة في المادة الخامسة من )آياستا(لية الخطوط الجوية الدو
، فانهما واردتان بصورة شائعة أيضا في االتفاقات الثنائية )االتفاقية

متعددة األطراف، اما ألن بعض الدول قد ال تكون أطرافا في اتفاق /واالقليمية
  . العبور للخطوط الجوية أو قد تتوقف عن عضويته

   النهج التقليدي 

المحددة في ) الطرق(على الطريق ) النقاط(حق التوقف عند النقطة   )ج
التفريغ /جدول الطرق بهذا االتفاق بغرض النقل على متن الطائرة واالنزال

بصورة منفصلة أو بصورة تجمع [للحركة الدولية من ركاب وبضائع وبريد 
  ].بين أكثر من عنصر

. األخرى على أساس جدول الطرقويحقق هذا النص التبادل بين حقوق الحركة 
وليس من الضروري التمييز فيما بين الحريات الثالثة والرابعة والخامسة في مادة 
. منح الحقوق حيث يحدد جدول الطرق والنقاط التي تنطبق عليها حريات محددة

بين " بصورة منفصلة أو بصورة تجمع بين أكثر من عنصر"وتوضع جملة واحدة 
ملة اختيارية اذ سوف يمكن ادراجها من تشغيل الخطوط قوسين باعتبارها ج

 ِ اال أن هذه الخطوط يمكن أن تكون . all-cargoالمقتصرة على البضائع
موضوعا لمعالجة منفصلة أو تفاوض عليها فيما بين الطرفين بما في ذلك الطرق 

  .المنصوص عليها تحديدا
   النهج االنتقالي ونهج التحرير الكامل 

وال سيما : يجري تبادل حقوق الحركة في االتفاقات الثنائية باستخدام هذه الصياغة  . المنصوص عليها خالف ذلك في هذا االتفاقالحقوق  )ج
ويحدد الجدول الخاص بالطرق من خالل عرضه " األجواء المفتوحة"اتفاقات 

المختلفة وكذلك الطرق التي قد تحدد النقاط التي يتم " حريات الجو"وصياغته 
  .دلهاتبا



 
A5-7  ٥(المرفق(  

  

  المادة الثانية
 مالحظات تفسيرية منح الحقوق

الشركات المعينة   كل من الطرفين، بخالفطيرانتتمتع أيضا شركات   *-٣
من هذا االتفاق، بالحقوق المنصوص عليها ) التعيين(بمقتضى المادة المعنونة 

  .من هذه المادة) ب٢و) أ٢في الفقرتين 

 الطيرانكال من شركات " شركات طيران كل طرف"يتضمن استخدام اصطالح 
  .معينةالمعينة وغير ال

   النهج التقليدي والنهج االنتقالي 

 )شركات( ما يمكن أن ينظر اليه على أنه يمنح شركة ٢ليس في الفقرة   *-٤
 المعينة التابعة ألحد الطرفين امتيازا يتيح له أن يأخذ على متن الطيران

الطائرة، في اقليم الطرف اآلخر ركابا وبضائع وبريدا مقابل أجر وتكون 
  . أخرى في اقليم الطرف اآلخرقاصدة نقطة

من ) النقل الداخلي بواسطة شركات أجنبية(نص نمطي يستثني عمليات الكابوتاج 
وفي الحاالت الثنائية القليلة التي تم فيها تبادل حقوق الكابوتاج كان . منح الحقوق

  .ذلك في سياق جدول الطرق

    

  المادة الثالثة
 مالحظات تفسيرية التعيين والتفويض

ان صياغة النص الخاص بالتعيين والتفويض يمكن تبسيطها بتناول األسباب  
 التي تجعل الدولة تتلقى تفويضا وذلك في المادة الخاصة ٢الواردة في الفقرة 

 .بالغاء التفويض نظرا ألن شروط عدم منح التفويض ال تختلف

   النهج التقليدي 

الى الطرف اآلخر شركة يتمتع كل طرف بالحق في أن يعين بالكتابة   -١
طيران من أجل تشغيل الخطوط المتفق عليها وفقا لهذا االتفاق كما يتمتع بحق 

  .سحب أو تغيير مثل ذلك التعيين

  .يشير النهج التقليدي الى شركة طيران واحدة أو الى تعيين واحد

عند استالم مثل هذا التعيين، واستالم طلب من شركة الطيران المعينة   *-٢
، يمنح ]وللتصريح الفني[رة واألسلوب الموصوفين للتفويض بالتشغيل بالصو

كل طرف التفويض المناسب ألغراض التشغيل بأقل قدر من التأخير في 
  :االجراءات، شريطة تحقيق ما يلي

  

أن تناط بالطرف الذي يعين شركة الطيران أو مواطني ذلك الطرف أو   )أ
  .رية وسيطرة فعليةبالطرف ومواطنيه على السواء ملكية جوه

تستخدم في أغلب " ملكية جوهرية وسيطرة فعلية"وال تزال الصيغة التقليدية 
وال تتسم تلك العبارة بتحديد يوضحها والطرف المانح للتفويض . االتفاقات الثنائية

. هو الحكم الوحيد بشأن ما اذا كانت معايير الملكية والسيطرة قد جرى الوفاء بها
على أنها تعني أكثر من خمسين " ملكية جوهرية"ر الى عبارة ومع ذلك فانه ينظ

ومن ناحية أخرى تتخذ الدول وجهات نظر متباينة . في المائة من ملكية الشركة
سيطرة "في تشريعاتها المحلية أو ممارساتها فيما يتعلق بتعريف ما يمكن أن يشكل 

 حاالت فردية تنازل وفي وجود البند الخاص بالنهج التقليدي، كانت هناك". فعلية
  .فيها الطرف المانح للتفويض عن حقه في تطلب الوفاء بمعايير الملكية والسيطرة

وبالنسبة لطرف يتلقى التعيين، فانه يحتفظ بحقه المبني على السلطة التقديرية في   
الرفض باعتبار أن ذلك من أشكال السيطرة لتناول الشواغل المشروعة حينما 

ويتناول مثل هذا النص الشواغل المحتملة مثل السالمة أو . يتطلب األمر ذلك
األمن أو غير ذلك من االعتبارات االقتصادية بما فيها احتمال ظهور صيغة 

  ".أعالم المالءمة"



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-8  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة الثالثة
 مالحظات تفسيرية التعيين والتفويض

 يجوز لشركة ٢عند استالم التفويض بالتشغيل الذي تضمنته الفقرة   *-٣
ليها التي من طيران معينة أن تشرع في أي وقت بتشغيل الخطوط المتفق ع

أجلها تم تعيينها، شريطة امتثال شركة الطيران لألحكام السارية في هذا 
 .االتفاق

 

   النهج االنتقالي 

يتمتع كل طرف بالحق في أن يعين بالكتابة الى الطرف اآلخر شركة   -١
طيران واحدة أو أكثر من أجل تشغيل الخطوط المتفق عليها وفقا لهذا االتفاق 

  .حق سحب أو تغيير مثل ذلك التعيينكما يتمتع ب

  

وقد .  واحدة أو أكثر أو تعيينات متعددةطيرانيشير النهج التقليدي الى شركة 
والنهج . فسرت العبارة أحيانا على أساس أنها تتحقق بتعيين شركتي طيران

 المعينة على طرق الطيراناالنتقالي يتضمن أيضا صيغا لزيادة عدد شركات 
لمثال على أساس زيادات تخص عدة سنوات جرى التفاوض محددة على سبيل ا

  .عليها أو تحقيق مستوى محدد من حركة الركاب في أسواق أزواج المدن

عند استالم مثل هذا التعيين والطلب المقدم من شركة الطيران المعينة   -٢
يمنح كل ] والتصريح الفني[بالصورة والشكل المحددين للترخيص بالتشغيل 

ض المناسب بالتشغيل بأقل قدر من التأخير في االجراءات طرف التفوي
  :ويشترط لذلك ما يلي

  

    ]٢ في رقم ١الخيار ) ج(٢الى ) أ(٢الفقرات الفرعية [

أن تكون شركة الطيران مملوكة بصورة جوهرية وخاضعة للسيطرة   )أ
الفعلية من جهة مواطني أي دولة واحدة أو أكثر ضمن مجموعة دول أو من 

  .وأن تظل شركة الطيران كذلك. ف واحد أو أكثر من األطراف ذاتهاجهة طر

المؤتمر  (١٩٩٤يستخدم هذا النهج توصية المؤتمر العالمي للنقل الجوي لعام 
 تكون وتظل مملوكة بصورة جوهرية وخاضعة طيرانوتشير الى شركة ) الرابع

رة من أطراف للسيطرة الفعلية لمواطني دولة واحدة أو أكثر قد ال تكون بالضرو
مجتمع "االتفاق المعني ولكنها تدخل ضمن مجموعة سبق تعريفها ضمن 

وهناك صيغة ثانية تتعلق بمجموعة وضعها المؤتمر العالمي الرابع ". المصالح
للنقل الجوي أال وهي صيغة شركة الطيران التي يملكها ملكية جوهرية ويسيطر 

أكثر من أطراف اتفاق أو أي عليها سيطرة فعلية مواطنو أية دولة واحدة أو 
وتعريف الناقل الجوي في االتحاد . طرف واحد أو أكثر من األطراف ذاتها

وتتضمن معايير االتحاد (األوروبي مثال لتلك الملكية والسيطرة داخل مجموعة 
األوروبي أيضا المكان الرئيسي لمزاولة العمل التجاري والمقار االدارية في دولة 

  ).من بين األعضاء

 ممتثال لألحكام الواردة في الطيرانأن يكون الطرف الذي عين شركة   )ب
  ).أمن الطيران(_ والمادة ) السالمة(_ المادة 

في االتفاقات التي تتضمن إشارة إلى امتالك مواطنين في مجموعة من الدول، 
مثل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، سيتم تعديل النص لكي يأخذ بعين 

  . أي تغيير في تشريعات الجماعة األوروبيةاالعتبار

 مؤهلة للوفاء بالشروط األخرى المنصوص الطيرانأن تكون شركة   )*ج
عليها بموجب القوانين والنظم التي يطبقها عادة على تشغيل خطوط النقل 

 .الجوي الدولي الطرف الذي يتلقى التعيين
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  المادة الثالثة
 مالحظات تفسيرية التعيين والتفويض

    ]٢رقم  في ٢الخيار ) د(الى ) أ(الفقرات الفرعية [

لدولة تعيين ناقلين جويين ان هذا النهج الذي توصي به االيكاو من شأنه أن يتيح ل
) بما في ذلك هؤالء الذين بحوزتهم معظم الملكية الوطنية(حسب مؤهالتهم 

. لالستعانة بهم واالستفادة من حقها المشروع في دخول السوق وفقا التفاق ثنائي
وفي نفس الوقت سوف يعزز ذلك التزام الطرف القائم بالتعيين بالحفاظ على 

على شركة ) بما في ذلك مراقبة السالمة واألمن(لية السيطرة التنظيمية الفع
ومن المتصور أن تكون هذه السيطرة من خالل اصدار .  التي يعينهاالطيران

ولن . التراخيص أساسا والتي يمكن أن تشتمل على عناصر اقتصادية وتشغيلية
و يقتضي هذا الترتيب المقترح من الدولة أن تغير قوانينها القائمة أو سياستها أ

قواعدها التنظيمية المتصلة بالملكية والسيطرة الوطنيتين على ناقليها الجويين 
  .الوطنيين بل سوف يتيح مثل ذلك التغيير اذا رغبت الدولة في ذلك

  

) أدناه) ١(انظر ( المعينة مقر أعمالها التجارية الرئيسي الطيرانشركة   )أ
  .في اقليم الطرف الذي يقوم بالتعيين] واقامتها الدائمة[

لطرف القائم بالتعيين لشركة الطيران السيطرة التنظيمية الفعلية لكون ت  )ب
  .طيران الةفيما يخص شرك) أدناه) ٢(انظر (بتلك السيطرة فظ تويح

  —.مالحظات

انشاء شركة :  ما يليمقر األعمال الرئيسي عوامل مثلاثبات يتضمن   )١ (
م بالتعيين وفقا للقوانين والقواعد وقالذي يفي اقليم الطرف وتأسيسها الطيران 

 وأن يكون هناك قدر كبير من عملياتها التنظيمية الوطنية ذات الصلة
ادية قائمة في اقليم الطرف الذي يقوم واستثماراتها الرأسمالية في تسهيالت م

بالتعيين ودفع الضرائب على الدخل وتسجيل طائراتها في ذلك االقليم واتخاذه 
قاعدة لتلك الطائرات واستخدام عدد كبير من مواطني ذلك الطرف في 

    .الوظائف االدارية والفنية والتشغيلية

يجوز لشركة طيران ) ٢عند استالم التفويض بالتشغيل الوارد في الفقرة   *-٣
ق عليها التي من أجلها تم معينة أن تشرع في أي وقت بتشغيل الخطوط المتف

 . لألحكام السارية في هذا االتفاقالطيرانتعيينها، شريطة امتثال شركة 

 

   التحرير الكامل 

يتمتع كل طرف بالحق في أن يعين بالكتابة الى الطرف اآلخر أي عدد   -١
يشاء من شركات طيران لتشغيل الخطوط المتفق عليها وفقا لهذا االتفاق كما 

  . سحب أو تغيير مثل ذلك التعيينيتمتع بحق

 دون حد أقصى في طيرانيشير نهج التحرير الكامل الى أي عدد من شركات ال
  . التي يمكن تعيينهاالطيرانعدد شركات 

عند استالم مثل هذا التعيين والطلب المقدم من شركة الطيران المعينة   *-٢
، يمنح كل ]يح الفنيوالتصر[في الصيغة وباألسلوب المحدد للتفويض بالتشغيل 

طرف التفويض المناسب بالتشغيل بأقل قدر من التأخير في االجراءات 
  :باشتراط

  

أن تكون شركة الطيران تحت السيطرة التنظيمية الفعلية للدولة القائمة   )أ
  .بالتعيين

يؤدي التحرير الكامل الى ازالة جميع المعايير التي تتصل بشركة الطيران ولكنه 
رة التنظيمية الفعلية من خالل الدولة القائمة بالتعيين لضمان االمتثال يتطلب السيط

وهو حق لغير " حق التأسيس"كما يتضمن أيضا . للقواعد القياسية للسالمة واألمن
الوطنيين في انشاء وتشغيل شركة طيران على أراضي طرف يمكن له عندئذ 

  .العمل في تشغيل الخطوط الجوية المحلية والدولية

 ممتثال لألحكام الطيرانأن يكون الطرف الذي يقوم بتعيين شركة   )*ب
  ).أمن الطيران(_ والمادة ) السالمة(_ الواردة في المادة 

  

المعينة مؤهلة للوفاء بالشروط األخرى شركة الطيران أن تكون   )*ج
المنصوص عليها بموجب القوانين والنظم التي يطبقها عادة على تشغيل خطوط 

  .ي الدولي الطرف الذي يتلقى التعيينالنقل الجو

  



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-10  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة الثالثة
 مالحظات تفسيرية التعيين والتفويض

يجوز لشركة طيران ) ٢عند استالم التفويض بالتشغيل الوارد في الفقرة   *-٣
معينة أن تشرع في أي وقت بتشغيل الخطوط المتفق عليها والتي من أجلها تم 
تعيينها، شريطة امتثال شركة الطيران لألحكام التي تنطبق على ذلك في هذا 

 .االتفاق

 

  

  المادة الرابعة
 مالحظات تفسيرية عدم منح التفويض والغاؤه والحد من نطاقه

 لدى كل طرف بالحق في عدم منح التفويضات الطيرانتتمتع سلطات   *-١
 طيرانمن هذا االتفاق فيما يتعلق بشركة ) التفويض(المشار اليها في مادة 

و فرض شروط على يعينها الطرف اآلخر والغاء تلك التفويضات أو تعليقها أ
 .استخدامها بصورة مؤقتة أو دائمة

ان األسباب التي تجعل الدولة التي تتلقى طلبا بالتفويض ال تعطي التفويض في 
بادئ األمر أو تلغيه أو تعلقه في وقت الحق أو تفرض على التفويض الذي منحته 

ملكية "ل وبالتالي اذا ما اقتضت معايير التعيين صيغة مث. شروطا أسباب متماثلة
، فسوف يكون عدم "المقر الرئيسي لألعمال التجارية"أو " جوهرية وسيطرة فعلية

 .الوفاء بهذا المطلب سببا لاللغاء أو التعليق أو فرض شروط على اذن التشغيل

   النهج التقليدي 

في حالة عدم االطمئنان الى أنه لدى الطرف المعين لشركة الطيران أو   )أ
لطرف أو لديه ولدى مواطنيه في ذات الوقت ملكية لدى مواطني ذلك ا

  .جوهرية لهذه الشركة وسيطرة فعلية عليها

  

في حالة عدم قيام الطرف الذي يعين شركة الطيران باالمتثال لألحكام   )*ب
  ).أمن الطيران(__ والمادة ) السالمة(__ الواردة في المادة 

 للوفاء بشروط أخرى في حالة عدم تأهل شركة الطيران المعينة تلك  )*ج
 التي تطبق في األحوال العادية وردت بمقتضى القوانين والقواعد التنظيمية

  .على تشغيل خطوط النقل الجوي الدولي من خالل الطرف الذي يتلقى التعيين

ومن ضمن األسس األخرى لاللغاء أسس أوسع في نطاقها وتغطيها االشارة 
م السالمة واألمن والقوانين والقواعد الترافقية الى مقتضيات االمتثال ألحكا

  .التنظيمية لذلك الطرف

   النهج االنتقالي 

    ]٢ في رقم ١الخيار ) ج(الى ) أ(الفقرات الفرعية [

في حالة عدم االطمئنان الى أن شركة الطيران كانت وال تزال مملوكة   )أ
 بصورة جوهرية خاضعة لسيطرة فعلية من جهة مواطني دولة أو أكثر من
ضمن مجموعة دول أو من خالل طرف واحد أو أكثر من بين األطراف 

  .نفسها

في االتفاقات التي تتضمن إشارة إلى امتالك مواطنين في مجموعة من الدول، 
مثل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، سيتم تعديل النص لكي يأخذ بعين 

  .االعتبار أي تغيير في تشريعات الجماعة األوروبية

 باالمتثال الطيرانفي حالة عدم قيام الطرف الذي يقوم بتعيين شركة   )ب
  ).أمن الطيران(__ والمادة ) السالمة(__ لألحكام الواردة في المادة 

  

المعينة تلك للوفاء بشروط أخرى  الطيرانفي حالة عدم تأهل شركة   )*ج
ألحوال منصوص عليها في اطار القوانين والقواعد التنظيمية التي تطبق في ا

العادية على تشغيل خطوط النقل الجوي الدولي من خالل الطرف الذي يتلقى 
  .التعيين

  



 
A5-11  ٥(المرفق(  

  

  المادة الرابعة
 مالحظات تفسيرية عدم منح التفويض والغاؤه والحد من نطاقه

   
   النهج االنتقالي 

    ]٢ في رقم ٢الخيار ) د(الى ) أ(الفقرات الفرعية [

في حالة عدم االقتناع بأن شركة الطيران المعينة مقر أعمالها التجارية   )أ
موجود في اقليم الطرف القائم ] رها الدائممق) [أدناه) ١(انظر (الرئيسي 

  .بالتعيين

  

 لديه الطيرانفي حالة عدم االقتناع بأن الطرف الذي يعين شركة   )ب
على شركة ) أدناه) ٢(انظر (سيطرة تنظيمية فعلية ويحتفظ بتلك السيطرة 

  .الطيران

  

  —:.مالحظات

انشاء شركة : يتضمن اثبات مقر األعمال الرئيسي عوامل مثل ما يلي  )١(
الطيران وتأسيسها في اقليم الطرف الذي يقوم بالتعيين وفقا للقوانين والقواعد 
التنظيمية الوطنية ذات الصلة وأن يكون هناك قدر كبير من عملياتها 
واستثماراتها الرأسمالية في تسهيالت مادية قائمة في اقليم الطرف الذي يقوم 

يل طائراتها في ذلك االقليم واتخاذه بالتعيين ودفع الضرائب على الدخل وتسج
قاعدة لتلك الطائرات واستخدام عدد كبير من مواطني ذلك الطرف في 

  .الوظائف االدارية والفنية والتشغيلية

  

يتضمن اثبات السيطرة التنظيمية الفعلية ما يلي على سبيل المثال ال   )٢(
 صادرا عن أن تحمل شركة الطيران شهادة تشغيل صالحة أو اذنا: الحصر

، وأن تتمتع الشركة (AOC)السلطة المرخصة مثل شهادة مشغل جوي 
باألهلية للوفاء بمعايير الطرف الذي يقوم بالتعيين لتشغيل الخطوط الجوية 
الدولية مثل اثبات الصحة المالية والقدرة على الوفاء بمقتضيات المصلحة 

لطرف الذي يقوم العامة وااللتزامات لتأمين تشغيل الخطوط، وأن يكون ل
بالتعيين برامج لمراقبة السالمة واألمن يحتفظ بها امتثاال للقواعد القياسية 

  .لاليكاو

  

باالمتثال  الطيرانشركة قيام الطرف القائم بالتعيين لفي حالة عدم   )*ج
  ).أمن الطيران(_ والمادة ) السالمة(_ لألحكام الواردة في المادة 

  

 المعينة تلك للوفاء بالشروط األخرى الطيران في حالة عدم تأهل شركة  )*د
المنصوص عليها بموجب القوانين والنظم التي يطبقها عادة على تشغيل خطوط 

  .النقل الجوي الدولي الطرف الذي يتلقى التعيين

  

   التحرير الكامل 

في حالة عدم االقتناع بأن شركة الطيران تحت السيطرة التنظيمية   )أ
  .لقائمة بالتعيينالفعلية للدولة ا

  

باالمتثال لألحكام  الطيرانشركة قيام الطرف الذي يعين في حالة عدم   )*ب
  ).أمن الطيران (__والمادة ) السالمة (__الواردة في المادة 

  

 المعينة تلك للوفاء بالشروط األخرى الطيرانفي حالة عدم تأهل شركة   )*ج
قها عادة على تشغيل خطوط المنصوص عليها بموجب القوانين والنظم التي يطب

  .النقل الجوي الدولي الطرف الذي يتلقى التعيين

  



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-12  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة الرابعة
 مالحظات تفسيرية عدم منح التفويض والغاؤه والحد من نطاقه

ما لم يكن من الضروري جدا اتخاذ اجراء فوري للحيلولة دون الخروج   *-٢
عن القوانين والنظم المشار اليها أعاله أو ما لم يتطلب كل من السالمة أو 

، فال تمارس الحقوق )مناأل(أو ) السالمة(األمن اجراء يتم وفقا ألحكام مواد 
 من هذه المادة اال بعد مشاورات بين سلطات ١الواردة حصرا في الفقرة 

  .من هذا االتفاق) المشاورات(الطيران وفقا للمادة 

االمتثال للقوانين والقواعد التنظيمية اضافة الى األحكام الخاصة بالسالمة واألمن 
  .  أوالبالحاجة الى التشاور) ٢(أمر مقيد في الفقرة 

  

  المادة الخامسة
 مالحظات تفسيرية تطبيق القوانين

ترد هذه المادة في معظم االتفاقات الثنائية وهي استنساخ لجوهر المادة الحادية   
وهناك التزام عام من جهة األطراف باستخدام قواعد االيكاو . عشرة من االتفاقية

وتتضمن المادة . هيالتالقياسية وأساليب عملها الموصى بها فيما يخص التس
بالركاب غير المصرح لهم بالدخول وغير الحاملين لوثائق والركاب "الخاصة 

 .التزاما أكثر تحديدا بشأن اجراءات الملحق التاسع" الخاضعين للترحيل

    ]٢ من رقم ١، الخيار ١الفقرة [

تطبق القوانين والنظم الخاصة بكل من الطرفين والتي تحكم دخول   -١
الطائرات المشغلة في الخطوط الجوية الدولية الى أراضيه ومنها أو وخروج 

تشغيل وطيران مثل هذه الطائرات بينما تكون داخل أراضيه على طائرات 
  .شركة الطيران المعينة التابعة للطرف اآلخر

وفي اطار البديل األول، تقر الفقرة األولى بأن قوانين أي من الطرفين فيما يتعلق 
ئرة واالذن بدخول الركاب والطاقم والبضائع والبريد سوف تطبق بتشغيل الطا

  .على شركات طيران الطرف اآلخر

    ]٢ من رقم ٢، الخيار ١الفقرة [

لدى دخول أراضي أحد الطرفين أو الطيران فيها أو مغادرتها تمتثل   -١
 الطرف اآلخر لقوانين ذلك الطرف وقواعده التنظيمية التي طيرانشركات 
  .شغيل وطيران الطائراتتتصل بت

وفي اطار البديل الثاني، تنقل الفقرة األولى محور التوكيد الى امتثال شركات 
 لقوانين أي من الطرفين بشأن تشغيل وطيران الطائرات واالذن بالدخول الطيران

  .للركاب والطاقم والبضائع والبريد وبشأن العبور والمغادرة لكل أولئك

    ]٢ رقم  من١، الخيار ٢الفقرة [

تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين بشأن دخول الركاب والطاقم   -٢
والبضائع بما في ذلك البريد الى اقليمه ومكوثها فيه ومغادرتها له مثل تلك 
القوانين والنظم الخاصة بالهجرة والجمارك والعملة والصحة والحجر الصحي 

 الطرف اآلخر من وذلك على ما تحمله طائرات شركة الطيران التي عينها
  .ركاب وطاقم وبضائع وبريد بينما تكون داخل االقليم المذكور

 على التطبيق بمعنى االمتثال لتلك القوانين والنظم المتعلقة ٢وتركز الفقرة 
  .بالجمارك والهجرة والعملة والصحة والحجر الصحي الخاصة بالطرف اآلخر

    ]٢ من رقم ٢، الخيار ٢الفقرة [
ل أو المغادرة القليم أحد الطرفين أو المكوث فيه يجري لدى الدخو  -٢

االمتثال لقوانينه وقواعده التنظيمية المتعلقة بالسماح بالدخول الى اقليمه أو 
بما في (بمغادرته للركاب أو الطاقم أو البضائع المحمولة على متن الطائرات 

يران والهجرة ذلك القواعد التنظيمية التي تتصل بالدخول والتصاريح وأمن الط
وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي أو في حالة البريد القواعد 

كما يجري االمتثال لها عن الركاب أو الطاقم أو البضائع ) التنظيمية البريدية
  .اما بواسطة شركات طيران الطرف اآلخر أو نيابة عنها

لنظم المتعلقة  على التطبيق بمعنى االمتثال لتلك القوانين وا٢وتركز الفقرة 
  .بالجمارك والهجرة والعملة والصحة والحجر الصحي الخاصة بالطرف اآلخر



 
A5-13  ٥(المرفق(  

  

  المادة الخامسة
 مالحظات تفسيرية تطبيق القوانين

ة طيران أخرى شركأي ال يفضل أي من الطرفين شركة طيرانه أو   *-٣
على شركة الطيران التي عينها الطرف اآلخر والتي تعمل في نقل جوي دولي 

ك والحجر الصحي وما مماثل وذلك فيما يتعلق بتطبيق نظمه للهجرة والجمار
  .اليها

  .والفقرة الثالثة مشتركة بين البديلين وتتناول عدم التمييز

    

  المادة السادسة
 مالحظات تفسيرية المرور العابر المباشر

في بعض االتفاقات، يمكن التعبير عن هذا النص بصورة منفصلة أو ادراجه في   
  .مادة تطبيق القوانين

    ]٢ من رقم ١الخيار [

ال يخضع كل من الركاب والحقائب والبضائع والبريد في حالة المرور العابر 
وتعفى األمتعة والبضائع . المباشر لما هو أكثر من اجراءات التحكم المبسطة

في حالة المرور العابر المباشر من الجمارك وغير ذلك من الضرائب 
  .المماثلة

يالت للمرور العابر المبسط  من االجراءات النمطية الخاصة بالتسه١ان الخيار 
 .ويوجد في معظم اتفاقات الخطوط الجوية

    ]٢ من رقم ٢الخيار [

ال يخضع كل من الركاب والحقائب والبضائع في حالة المرور العابر المباشر 
من خالل أراضي أي طرف والذين ال يغادرون منطقة المطار المحجوزة لمثل 

 أو مكافحة الطيرانسباب أمن هذا الغرض ألي فحص باستثناء الفحص أل
  .المخدرات أو منع الدخول غير القانوني أو في ظروف خاصة

، الذي يوجد في اتفاقات التحرير، يتناول الوضع األمني لحركة ٢ان الخيار 
  .المرور العابر بدال من تناول عمليات المراقبة أو المعاملة الجمركية والضريبية

  
  المادة السابعة
 مالحظات تفسيرية اداتاالعتراف بالشه

 وشهادات الجدارة للطيرانبسالمة شهادات الصالحية يعترف   -١
والتراخيص المصدرة والتي أصبحت سارية المفعول لدى طرف واحد وما 
تزال سارية المفعول وذلك من قبل الطرف اآلخر بغرض تشغيل الخطوط 

ا هذه الشهادات المتفق عليها شريطة أن تكون المتطلبات التي أصدرت بموجبه
أو التراخيص أو أصبحت سارية المفعول بمقتضاها معادلة للمعايير الدنيا التي 

  .قد تنشأ بموجب االتفاقية أو أعلى منها

هذا النص بشأن االعتراف بشهادات يرد في معظم اتفاقات الخدمات الجوية وان 
اقية على من االتف) ب٣٢ و٣٣كان في جوهره بمثابة استنساخ ألحكام المادتين 

  .٢ و١التوالي في الفقرتين 

 يتبادل الطرفان االعتراف بشهادات الصالحية للطيران والجدارة ١في الفقرة 
 .والتراخيص سارية المفعول التي يصدرها الطرف اآلخر

اذا سمحت المزايا أو الشروط الخاصة بالتراخيص أو الشهادات   -٢
ات والتراخيص التي تصدرها  أعاله، وهي الشهاد١المشار اليها في الفقرة 

 معينة أو طيران لدى أحد الطرفين، ألي شخص أو شركة الطيرانسلطات 
تصدرها فيما يتعلق بطائرة تستخدم في تشغيل الخطوط المتفق عليها نقول اذا 
سمحت باالختالف عن المعايير الدنيا التي نشأت بموجب االتفاقية وجرى ايداع 

ان المدني الدولي، فانه يجوز للطرف اآلخر ذلك االختالف لدى منظمة الطير
  .أن يطلب عقد مشاورات بين سلطات الطيران بهدف ايضاح الممارسة المعنية

قد تجد الدول فائدة في وجود اجراء للتعامل مع االختالفات المودعة فيما يتعلق 
  .بالقواعد القياسية التي وضعت وفقا لالتفاقية



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-14  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة السابعة
 مالحظات تفسيرية اداتاالعتراف بالشه

 االعتراف لغرض الرحالت يحتفظ كل طرف مع ذلك بحق رفض  -٣
التي تجري فوق أراضيه أو تهبط داخلها، بشهادات الجدارة واالجازات التي 

  .يمنحها لمواطنيه الطرف اآلخر الذي ال يتبعونه

يحتفظ هذا النص بالحق في رفض االعتراف بأية شهادات أو اجازات صادرة عن 
ستمد من المادة ويعتبر هذا النص الم. الطرف اآلخر لمواطني الطرف األول

تتطلب أن يكون الطيارون مزودين ) أ٣٢من االتفاقية ضروريا ألن المادة ) ب٣٢
وبالتالي فليس من الممكن أن يمتد . باجازات صادرة عن دولة تسجيل الطائرة

  .االعتراف ليشمل اجازة لمواطني الدولة ذاتها صادرة من دولة أخرى

  

  المادة الثامنة
 ريةمالحظات تفسي السالمة

يمكن لكل طرف طلب التشاور في أي وقت بشأن القواعد القياسية   -١
للسالمة التي يواظب عليها الطرف اآلخر في المجاالت المتعلقة بتسهيالت 

 وطاقم الطيران والطائرات وتشغيل الطائرات ويجري هذا التشاور في الطيران
  .غضون ثالثين يوما من الطلب

 اذا وجد طرف أن  الطرف اآلخر ال بعد اجراء مثل هذا التشاور  -٢
يقوم على نحو فعال بالمواظبة على تطبيق القواعد القياسية للسالمة في 

بما يفي بالقواعد القياسية التي تحددت في ) ١(المجاالت المشار اليها في الفقرة 
، يتم ابالغ (Doc 7300)ذلك الوقت بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي 

ثل هذه النتائج والخطوات التي تعد ضرورية للتوافق مع الطرف اآلخر بم
ويقوم الطرف اآلخر حينئذ باتخاذ االجراء التصحيحي . القواعد القياسية لاليكاو

  .المالئم في غضون فترة زمنية متفق عليها

 يتيح اجراء االيكاوالبند النموذجي المذكور آنفا الخاص بالسالمة والذي طورته 
والهدف من ذلك . فا أي اتفاق الشواغل الخاصة بالسالمةموحدا حتى يعالج طر

البند هو ضمان أن الطائرات التي تشغلها شركات طيران معينة في اقليم الطرف 
اآلخر أو يجري تشغيلها نيابة عن تلك الشركات يتم تشغيلها وصيانتها وفقا 

النص وينظر . للقواعد القياسية وأساليب العمل  الموصى الصادرة عن االيكاو
نظرة واسعة نحو تشغيل الطائرات وذلك بادراج تسهيالت الطيران وهذا يعني 
تقديم تسهيالت مثل مراقبة الحركة الجوية والمساعدات الخاصة بالمطار 

  .والمساعدات المالحية باالضافة الى اتاحة الطائرة وطاقمها

ر تقييدا غير أنه ال يوجد شيء يمنع األطراف من ادراج معايير اضافية أو أكث
وتشعر أنها قد تكون ضرورية لتقييم سالمة عملية تشغيل الطائرات مثل الصيغ 
البديلة الخاصة بتفتيش ساحة الوقوف والتي تحدد النتائج والخالصات التي يمكن 
أن تخلص اليها السلطات الجوية بعد تفتيش ساحة الوقوف والتي تتناول باالضافة 

 .وصل الى المكان بسبب تفتيش ساحة الوقوفالى ذلك الوضع الذي ينكر فيه الت

المتفق عليه فضال عن من وفقا للمادة السادسة عشرة من االتفاقية،   -٣
 ألحد طيرانأن تكون أية طائرة يتم تشغيلها بواسطة شركة يجوز أنه ذلك، 

الطرفين أو بالنيابة عنها وذلك في خط من أو الى اقليم طرف آخر موضوعا 
لممثلين المفوضين للطرف اآلخر أثناء وجودها في اقليمه للتفتيش من جانب ا

وعلى الرغم . شريطة أال يتسبب ذلك في تأخير ال داعي له في تشغيل الطائرة
 من اتفاقية شيكاغو، فان الهدف من هذا ٣٣من الواجبات المذكورة في المادة 

وكذلك التفتيش هو التحقق من سالمة وثائق الطائرة ذات الصلة واجازة الطاقم 
من أن معدات الطائرة وحالتها تتوافق مع القواعد القياسية المحددة في ذلك 

  .الوقت بموجب االتفاقية

  

عندما يكون من الجوهري اتخاذ اجراء طارئ لتأمين سالمة عملية   -٤
 يحتفظ كل طرف بحق التعليق أو التغيير على الفور لتفويض ،طيرانشركة ل

  . طيران للطرف اآلخرالتشغيل الخاص بشركة أو شركات

باستثناء هذا النص ليست هناك اشارة محددة الى عقوبات في المادة الخاصة 
 االلغاء من أجل االلغاء أو نصبالسالمة بالنظر الى امكانية اتخاذ اجراء بمقتضى 

التعليق أو فرض الشروط فيما يتعلق بالتفويض الخاص بشركة طيران معينة لعدم 
  .ة بالسالمة ضمن أمور أخرىامتثالها للمادة الخاص

يوقف أي اجراء من جهة طرف واحد يتم عمال بالفقرة الرابعة   -٥
  .الواردة أعاله بمجرد انتفاء أساس اتخاذ ذلك االجراء

 



 
A5-15  ٥(المرفق(  

  

  المادة الثامنة
 ريةمالحظات تفسي السالمة

، اذا تقرر أن يظل أحد الطرفين في حالة عدم ٢باالشارة الى الفقرة   -٦
منية المتفق عليها، وجبت امتثال لقواعد االيكاو القياسية عند انقضاء الفترة الز

كما تجب افادته بالحل المرضي للوضع والذي . افادة أمين عام االيكاو بذلك
  .يأتي في وقت الحق

  

  

 مالحظات تفسيرية
  المادة التاسعة
 أمن الطيران

طورت االيكاو النص المتعلق بأمن الطيران ويتضمن على سبيل االشارة العامة 
التوالي واجبات بشأن أمن الطيران نشأت عن وثائق  على ٣ والفقرة ١في الفقرة 

دولية مختلفة حول التدخل غير المشروع قد يكون الطرفان من بين الموقعين 
عليها، ويتضمن االشارة الى الملحق السابع عشر بشأن أمن الطيران في االتفاقية 

د تطرأ ويجوز ألية تعديالت ق. االيكاووالذي ينطبق على كل الدول المتعاقدة لدى 
على القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها في ذلك الملحق، ربما كان لها 
. أن تسري في وقت الحق العتماد االتفاق، أن تنطبق بدورها على األطراف

ويؤكد البند المساعدة المتبادلة للحيلولة دون االستيالء غير المشروع أو غير ذلك 
 حيثما يوجد عمل غير مشروع أو تهديد من األفعال ويطلب تدابير أمن خاصة

وال يقيد البند حرية التعاقد لألطراف في التوسع أو الحد من . بعمل غير مشروع
 .نطاقه أو في استخدام نهج مختلف

يؤكد الطرفان مجددا بما لهما من حقوق وعليهما من التزامات   -١
أمن بموجب القانون الدولي أن واجبهما نحو بعضهما البعض في حماية 

الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا ال يتجزأ من 
وسوف يعمل الطرفان، بشكل خاص، وذلك دون الحد من . هذا االتفاق

عمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي، بما ال يتعارض مع 
على متن أحكام االتفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب 

 واتفاقية قمع االستيالء غير ١٤/٩/١٩٦٣الطائرات، الموقعة في طوكيو في 
 واتفاقية قمع ١٦/١٢/١٩٧٠المشروع على الطائرات الموقعة في الهاي في 

األفعال غير المشروعة ضد سالمة الطيران المدني، الموقعة في مونتريال في 
ية حول قمع أعمال العنف  وكذا البروتوكول التكميلي لتلك االتفاق٢٣/٩/١٩٧١

غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الموقع في 
 وبما ال يتعارض مع ما التزم به الطرفان من ٢٤/٢/١٩٨٨مونتريال في 

  .اتفاقية أخرى أو بروتوكول آخر فيما يتصل بأمن الطيران المدني

لمساعدات الضرورية يقدم الطرفان، اذا طلب منهما ذلك، كل ا  -٢  
لبعضهما البعض لمنع أفعال االستيالء غير المشروع على الطائرات المدنية 
وغير ذلك من األفعال غير المشروعة ضد سالمة هذه الطائرات وركابها 

 الطيرانوطاقمها والمطارات وتجهيزات المالحة الجوية وأي تهديد آخر ألمن 
  .المدني

 اجراء للتعامل مع االختالفات التي ٣ في الفقرة تقدم الصيغة الواردة بين قوسين
  .يمكن ايداعها وذلك على سبيل القواعد القياسية األمنية

يعمل الطرفان في عالقاتهما المتبادلة بما يتفق مع أحكام أمن   -٣
 التي حددتها االيكاو وأسمتها مالحق لالتفاقية ويتعين على الطرفين الطيران

 الطائرات المسجلة لديهما أو مستثمرو الطائرات أن يتطلبا أن يعمل مستثمرو
الذين يوجد مقر أعمالهم التجارية الرئيسي أو اقامتهم الدائمة في أراضيهما 
ومستثمرو المطارات في أراضي الطرفين وذلك بما يتفق مع مثل تلك األحكام 

يقوم كل طرف باخطار الطرف اآلخر بأية اختالفات . [الخاصة بأمن الطيران
واعده التنظيمية وأساليب عمله الوطنية وبين القواعد القياسية ألمن بين ق

وألي من الطرفين أن يطلب اجراء مشاورات .  الواردة في المالحقالطيران
فوريـة مع الطرف اآلخـر في أي وقت لمناقشة أية اختالفات من هذا 

  .]القبيل

منهم يوافق كل طرف على أن مستثمري الطائرات هؤالء قد يطلب   -٤ 
أعاله وهي أحكام ) ٣مراعاة أحكام أمن الطيران المشار اليها في الفقرة 

يتطلبها الطرف اآلخر من أجل دخول أراضيه أو مغادرتها أو أثناء الوجود 
ويتكفل كل طرف بأن تطبق تدابير كافية بصورة فعالة داخل أراضيه . فيها

ف المحمولة لحماية الطائرات والتفتيش على الركاب والطاقم واألصنا
والحقائب والبضاعة ومخازن الطائرات قبل وأثناء الصعود الى متن الطائرة 

ينظر كل طرف أيضا مع ابداء التعاطف في أي طلب من . أو التحميل
  .الطرف اآلخر لتدابير أمن معقولة خاصة لمواجهة تهديد معين



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-16  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

 مالحظات تفسيرية
  المادة التاسعة
 أمن الطيران

 عندما يقع حادث أو يصدر تهديد بوقوع حادث استيالء غير مشروع  -٥  
على الطائرات المدنية أو غير ذلك من األعمال غير المشروعة ضد سالمة 
مثل تلك الطائرات أو ركابها أو طاقمها أو المطارات أو تسهيالت المالحة 
الجوية، يقوم الطرفان بمساعدة بعضهما البعض من خالل تسهيل اجراء 

الحادث أو االتصاالت وغير ذلك من التدابير المناسبة المقصودة النهاء هذا 
  .التهديد بوقوعه بسرعة وعلى نحو آمن

 على التوالي تفتيش تسهيالت األمن واالجراءات ٧ و٦تتناول الفقرتان البديلتان 
في اقليم الطرف اآلخر والحاجة الى اجراء مشاورات سريعة حول المسائل 

 اضافة) التي تكتسي الحاحا أكبر من المشاورات بشأن أية مسائل أخرى(األمنية 
  .الى القدرة على اتخاذ اجراء مؤقت حينما تبرر الحالة ذلك

يوما من صدور االشعار ) ٦٠(يكون لكل طرف الحق خالل ستين   -٦[
، في أن تقوم سلطات )أو أية فترة أقصر يتفق عليها بين سلطات الطيران(

الطيران لديه باجراء تقييم في اقليم الطرف اآلخر الجراءات األمن التي تتخذ 
عتزم اتخاذها من جهة مشغلي الطائرات فيما يتصل بالرحالت التي تصل أو ي

 على الطيرانويتفق بين سلطات . من اقليم الطرف األول أو تسافر اليه
الترتيبات االدارية الجراء عمليات التقييم تلك وتنفذ تلك االجراءات دون 

  .]تأخير من أجل ضمان االسراع في اجراء عمليات التقييم

 أسس معقولة تحمله على االعتقاد بأن يننما تتوافر ألحد الطرفحي  -٧[  
هذه المادة، للطرف األول أن يطلب اجراء الطرف اآلخر قد خرج عن أحكام 

يوما من تلقي ) ١٥(وتبدأ تلك المشاورات في غضون خمسة عشر . مشاورات
وعدم الوصول الى اتفاق مرض خالل . مثل ذلك الطلب من أي من الطرفين

يوما من بداية المشاورات يشكل أساسا لعدم منح التفويض ) ١٥(عشر خمسة 
الطيران التي يعينها الطرف اآلخر أو اللغائه أو تعليقه أو ) شركات(لشركة 

وللطرف األول أن يتخذ اجراء مؤقتا في أي وقت حينما . فرض شروط بشأنه
 يبرر ذلك وجود طوارئ أو مـن أجل منع المـزيد من عـدم االمتثـال

  .]ألحكام هذه المادة

  

 مالحظات تفسيرية
  المادة العاشرة
 أمن وثائق السفر

تمكن المواصفات الفنية الصادرة عن االيكاو المتعلقة بوثائق السفر المقروءة آليا 
 الصادرة عن االيكاو، من التحقق الفعال من Doc 9303والواردة في الوثيقة 

 ضمانات قوية ضد تغييرها أو صحة وثائق السفر ومن حامليها ومن كفالة
 دولة متعاقدة تصدر جوازات ١٠٠ويوجد ما يقرب من .  تزييفهـا أو تزويـرها

سفر مقروءة آليا ووثائق سفر أخرى مقروءة آليا، وفقا للمواصفات الواردة في 
وتعترف قـرارات االيكاو بأن المواصفات الواردة في .  Doc 9303الوثيقـة 
 فقط فعالة في االسراع بحركة المسافرين الدوليين  ليستDoc 9303الوثيقة 

وأعضاء الطاقم عبر الحدود المراقبة، بل انها تعزز برامج الخضوع لألمن 
وتدعو قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة والهيئات .  ومقتضيات الهجـرة

جانب األخرى التابعة لها الدول الى النهوض بالتعاون الدولي لمكافحة تهريب األ
  .والحيلولة دون استخدام الوثائق التدليسية

ومن شأن ادارج هذه المادة في اتفاقات الخطوط الجوية أن يعزز الجهود الدولية، 
التي تبذلها الدول، لمكافحة استغالل وثائق السفر التدليسية والمزورة في الهجرة 

االرهابية غير المشروعة وتهريب المهاجرين وحركة االرهابيين أو المجموعات 
  .عبر الحدود

يوافق كل طرف على اعتماد التدابير التي تكفل أمن جوازات السفر   -١
  . ووثائق السفر األخرى الصادرة عنه

وفي هذا الشأن، يوافق كل طرف على وضع الضوابط على جوازات   -٢
السفر ووثائق السفر والهوية األخرى، من حيث تكوينها بصورة قانونية 

ق منها واستخدامها سواء تلك الصادرة من قبل الطرف أو واصدارها والتحق
  .بالنيابة عنه

ويوافق كل طرف كذلك على وضع أو تحسين االجراءات التي تكفل   -٣
لوثائق السفر والهوية التي يصدرها نوعية تحول دون اساءة استخدامها 
بسهولة أو تعديلها بشكل غير قانوني أو استنساخها أو اصدارها بصورة 

  .ةميسر

 جوازات ين باصدارطرفمن الكل يقوم وفقا لألهداف الواردة أعاله   -٤
 الصادرة Doc 9303وثائق السفر األخرى وفقا لما ورد في الوثيقة سفره و

 جوازات السفر –الجزء األول : وثائق السفر المقروءة آلياعن االيكاو بعنوان 
أو الجزء الثالث /يا، و التأشيرات المقروءة آل–المقروءة آليا، والجزء الثاني 

  .٢ والحجم ١وثائق السفر الرسمية المقروءة آليا من الحجم  -
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 مالحظات تفسيرية
  المادة العاشرة
 أمن وثائق السفر

بشأن وثائق التشغيلية يوافق كل طرف أيضا على تبادل المعلومات   -٥  
السفر المزورة أو المزيفة والتعاون مع الطرف اآلخر بغية تعزيز مكافحة 

يف لوثائق السفر، واستخدام تزوير وثائق السفر، بما في ذلك التزوير أو التزي
وثائق السفر المزورة أو المزيفة واستخدام المحتالين لوثائق سفر صالحة 
واساءة استخدام وثائق السفر األصلية من قبل حامليها الحقيقيين للمضي في 
ارتكاب جرم واستخدام وثائق السفر التي انتهت مدة صالحيتها أو الملغاة 

  .م الحصول عليها بواسطة التدليسواستخدام وثائق السفر التي ت

  

 مالحظات تفسيرية

  المادة الحادية عشرة
  المسافرون غير المسموح لهم بالدخول وغير الحائزين 

 على وثائق السفر والمبعدون

التفاقية شيكاغو على قواعد ) التسهيالت(ويشتمل الفصل الثالث من الملحق التاسع 
الجراءات العامة التي تتبعها الدول قياسية وأساليب عمل موصى بها تحدد ا

وشركات الطيران عند التعامل مع المسافرين غير المسموح لهم بالدخول وغير 
ويهدف الملحق التاسع الى االستعاضة عن وثائق . الحائزين على وثائق والمبعدين

السفر التدليسية أو المزورة أو المزيفة المصـادرة من مسافرين استعملوها 
هو الحيلولة دون تداول ) ٩( رض من الفقرات الواردة والمرفقوالغ. للسفر

  .الوثائق التدليسية أو المزورة أو المزيفة

ومن شأن ادراج هذه المادة في اتفاقات الخطوط الجوية أن يعزز الجهود الدولية 
المبذولة من جهة الدول ضد تهريب المهاجرين وحركة االرهابيين أو المجموعات 

  .لحدوداالرهابية عبر ا

  .يوافق كل طرف على اقامة مراقبة فعالة للحدود  -١

وفي هذا الشأن، يوافق كل طرف على تنفيذ القواعد القياسية وأساليب   -٢
التفاقية شيكاغو ) التسهيالت(العمل الموصى بها الواردة في الملحق التاسع 

 بشأن المسافرين غير المسموح لهم بالدخول وغير الحائزين على وثائق سفر
  .والمبعدين بغية تعزيز التعاون لمكافحة الهجرة غير المشروعة

وفقـا لألهـداف الواردة أعاله، يوافق كل طرف حسب الحالة،   -٣
بوثائق السفر التدليسية أو "على اصـدار، أو قبـول اصدار، الكتاب المتعلق 

 الوارد في" المزيفة أو المزورة أو الوثائق األصلية التي يقدمهـا محتالون
، عند اتخاذ التدابير وفقا )الطبعة الثانية عشرة(بالملحق التاسع ) ب ٩المرفق 

للفقرات ذات الصلة من الفصل الثالث للملحق، بشأن مصادرة وثائق السفر 
  .التدليسية أو المزيفة أو المزورة

  

  المادة الثانية عشرة
 مالحظات تفسيرية رسوم االنتفاع

منهجان البديالن تجاه أحد األحكام بشأن رسوم يختلف بصورة ملموسة هذان ال  
ويحتاج الطرفان ."  شركات الطيران المعينة"وتشير بعض األحكام الى . االنتفاع

الى بحث ما اذا كانت األحكام بشأن النشاطات المتضمنة في هذا الجزء يجب أن 
 لطرف آخر وذلك بخالف الشركات المعينة الطيرانتمتد أيضا الى جميع شركات 

 .وحدها

    ]٢ من رقم ١ الخيار ٢ و١الفقرتان [

لن يفرض أي من الطرفين أو يسمح بفرض رسوم انتفاع على   -١
شركات الطيران التي عينها الطرف اآلخر تكون أعلى من الرسوم المفروضة 

  .على شركات طيرانه الخاصة به التي تشغل خطوطا دولية مماثلة

ط في الفقرة األولى مبدأ عدم التمييز الذي ان هذا البديل أقل تفصيال ويستحضر فق
يحكم رسوم االنتفاع في المادة الخامسة عشرة من االتفاقية أي أن الرسوم 
المفروضة على طائرة أجنبية لن تكون أعلى من الرسوم المفروضة على الطائرة 

  .الخاصة بذلك الطرف التي تعمل في عمليات دولية مماثلة



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-18  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة الثانية عشرة
 مالحظات تفسيرية رسوم االنتفاع

 التشاور بشأن رسوم االنتفاع فيما بين يشجع كل طرف على اجراء  -٢
أو مقدم خدمة المطار أو خدمات المالحة [سلطة فرض الرسوم الخاصة به 

وشركات الطيران المستخدمة للخدمة والتسهيالت التي تقدمها سلطات ] الجوية
من خالل المنظمات القائمة بالتمثيل لشركات ] أو مقدم الخدمة[فرض الرسوم 

ويجب توجيه اخطار مدته معقولة بأي مقترحات .  أمكن تلك حيثماالطيران
الجراء تغييرات في رسوم االنتفاع وذلك الى هؤالء المنتفعين لتمكينهم من 
االعراب عن وجهات نظرهم قبل اجراء تغييرات ويشجع كل من الطرفين 

وهؤالء ] أو جهة تقديم الخدمة[أيضا سلطات فرض الرسوم المختصة لديه 
  .تبادل المعلومات المالئمة بشأن رسوم االنتفاعالمنتفعين على 

يشجع ذلك النص اجراء التشاور فيما بين سلطات فرض الرسوم والمنتفعين وعلى 
أن يعطى اخطار معقول بشأن أية تغييرات في الرسوم وأن يتم تبادل المعلومات 

سوم هذه المبادئ تعكس سياسات االيكاو بشأن الر.  المناسبة فيما يتعلق بالرسوم
وألن بعض الدول قامت باضفاء الطابع التجاري على ). Doc 9082الوثيقة (

مقدمي خدمات المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجوية لديها وقامت 
بالخصخصة لهذه الجهات وفوضت سلطة فرض رسوم االنتفاع فقد تمت اضافة 

  .صياغة مناسبة بين قوسين لمعالجة هذه األوضاع

    ]٢ من رقم ٢لخيار  ا٢ و١الفقرتان [

سلطات أو هيئات تحديد تفرضها تكون رسوم االنتفاع التي قد    -١
الرسوم الخاصة بكل طرف بالنسبة لشركات طيران الطرف اآلخر عادلة 
ومعقولة وغير تمييزية على نحو مجحف وموزعة توزيعا عادال فيما بين فئات 

بالنسبة لشركات طيران وعلى أي حال يتم تقدير مثل هذه الرسوم . المنتفعين
الطرف اآلخر بشروط ال تكون أقل مواتاة من أفضل الشروط المتاحة ألي 

  .شركة طيران أخرى في الوقت الذي يتم فيه تقدير الرسوم

في البديل الثاني يتضمن هذا الحكم بعض المبادئ التي تعكس مرة أخرى السياسة 
ة الواردة في المادة الخامسة ولكن بدال من استخدام الصيغ. التي طورتها االيكاو

 يطبق نوعا من أنواع النصعشرة من االتفاقية كما تم في البديل األول، فان هذا 
الذي يعد أوسع نطاقا في تطبيقه من المادة الخامسة " الدولة األولى بالرعاية"أحكام 
  .عشرة

 الطرف اآلخر قد طيرانان رسوم االنتفاع المفروضة على شركات   -٢
كن لن تتجاوز، التكلفة الكاملة التي تتحملها سلطات أو هيئات فرض تعكس، ول

الرسوم المختصة لتوفير التسهيالت والخدمات المالئمة الخاصة بالمطار وبيئة 
 وذلك في المطار أو داخل نظام الطيرانالمطار والمالحة الجوية وأمن 

 األصول بعد ويمكن أن تشمل هذه التكاليف الكاملة عائدا معقوال على. المطار
وتقدم التسهيالت والخدمات التي تتحدد لها الرسوم وذلك على . استهالك القيمة

  .أساس فعال واقتصادي

  .ترد في هذا النص بعض مبادئ االيكاو الخاصة باسترداد التكلفة

يشجع كل طرف اجراء التشاور بين سلطات أو هيئات فرض   -٣
ران التي تستخدم الخدمات الرسوم المختصة في أراضيه وبين شركات الطي

 على الطيرانكما يشجع السلطات أو الهيئات المختصة وشركات . والتسهيالت
تبادل المعلومات التي يمكن أن تكون ضرورية للسماح باجراء مراجعة دقيقة 

ويقوم كل . ٢ والفقرة ١لمعقولية الرسوم وفقا للمبادئ الواردة في الفقرة 
المختصة على توجيه اخطار مدته طرف بتشجيع سلطات فرض الرسوم 

معقولة للمنتفعين فيما يخص أية مقترحات بشأن تغيير رسوم االنتفاع بغية 
  .تمكين المنتفعين من االعراب عن وجهات نظرهم قبل فرض الرسوم

هناك مقتضيات مماثلة تتعلق بالمشاورات وتبادل المعلومات واالخطار بمدة زمنية 
  .األولمعقولة حسبما يرد في البديل 

 في اطار اجراءات فض المنازعات وفقا ينال يعتبر أي من الطرف  -٤
  :كام هذه المادة ما لمد أحفي حالة خرق ألح) فض المنازعات(_ للمادة 

يتقاعس عن االضطالع بمراجعة الرسم أو الممارسة موضوع   )أ
  . من جانب الطرف اآلخر في غضون فترة معقولة من الوقتالشكوى

 عن اتخاذ كل الخطوات الممكنة اثر مثل هذه المراجعة أو يتقاعس  )ب
  .لتصحيح أي رسم أو ممارسة تتعارض مع هذه المادة

والنهج الثاني يقوم بادخال عملية استعراض سابقة على أي تناول لرسوم االنتفاع 
ويبين ذلك النهج أنه ليس ثمة انتهاك للمادة بالنسبة . في اطار تسوية المنازعات

  . فض المنازعات في حالة القيام بعملية االستعراضألغراض آلية
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  المادة الثانية عشرة
 مالحظات تفسيرية رسوم االنتفاع

تتاح المطارات والطرق الجوية ومراقبة الحركة الجوية وخدمات   -٥[
المالحة الجوية وخدمات أمن الطيران وكل ما يتصل بذلك من تسهيالت 

لطرف اوخدمات تقدم في أراضي أحد الطرفين الستخدام شركات طيران 
 عن الشروط المتاحة األكثر مالءمة بالنسبة ألي اآلخر بشروط ال تقل مالءمة

شركة طيران تعمل في خدمات جوية دولية مماثلة في وقت وضع ترتيبات 
  .]االنتفاع

الصيغة الواردة بين قوسين هي في أساسها نسخة أكثر تفصيال للمادة الخامسة 
  .عشرة من االتفاقية

  

  المادة الثالثة عشرة
 فسيريةمالحظات ت الرسوم الجمركية

يعفي كل طرف الى اقصى حد ممكن على أساس المعاملة بالمثل   -١
قيود [شركة الطيران التي عينها الطرف اآلخر بموجب قانونه الوطني من 

والرسوم الجمركية وضرائب السلع المحلية وأتعاب التفتيش وغير ] االستيراد
ت المقدمة ليس على أساس تكلفة الخدما[ذلك من الرسوم واألتعاب الوطنية 

على الطائرات والوقود وزيوت التشحيم واالمدادات ] عند الوصول
االستهالكية والفنية وقطع الغيار بما في ذلك المحركات ومعدات الطائرات 

مثل مخزون التذاكر [العادية ومخزونات الطائرات وغير ذلك من األصناف 
الشركة المطبوعة وفواتير الشحن الجوي وأي مواد مطبوعة تحمل شعار 
 الطيرانمطبوعا عليها والمواد الدعائية المعتادة التي توزعها مجانا شركة 

يقصد استعمالها فقط فيما يتعلق بتسيير أو خدمة الطائرات التابعة ] المعينة هذه
  . التي عينها الطرف اآلخر الذي يشغل الخطوط المتفق عليهاالطيرانلشركة 

 األخرى في كل اتفاقات الخطوط يوجد نص بشأن الرسوم الجمركية والرسوم
 من االتفاقية بشأن اعفاء ٢٤الجوية تقريبا وهو يكمل النص الوارد في المادة 

الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية ومخزونات الطائرات التي 
ويعكس النص . يحتفظ بها على متن الطائرة عند الوصول الى أراضي دولة أخرى

اليكاو بشأن فرض الضرائب على النقل الجوي الدولي أيضا سياسات ا
(Doc 8632) والغرض من النص هو اعفاء عمليات الطيران الدولي من مختلف 

الرسوم الجمركية والضرائب األخرى على الوقود وقطع الغيار واالمدادات 
والمعدات وهي الرسوم والضرائب التي تطبق عادة على الطائرات األجنبية عندما 

ان طبيعة النقل الجوي الدولي واألثر االقتصادي . في منطقة والية أخرىتعمل 
السلبي المحتمل لمثل هذه الرسوم هما بمثابة المنطق الداعي الى القبول العالمي 

  .تقريبا للنص على ذلك

تنطبق االعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة على األصناف   -٢
  .١المشار اليها في الفقرة 

التي عينها  الطيراناقليم الطرف بواسطة شركة ة الى المجلوب  )أ
  .الطرف اآلخر أو بالنيابة عنها

المحتفظ بها على متن الطائرة التابعة لشركة الطيران التي عينها أحد   )ب
  .الطرفين عند الوصول الى اقليم الطرف اآلخر أو مغادرته

عة ألحد المأخوذة على متن الطائرة التابعة للشركة المعينة التاب  )ج
 في تشغيل الستخداملالطرفين في أراضي الطرف اآلخر والمقصودة 

  .الخدمات المتفق عليها

بغض النظر عما اذا كانت هذه األصناف مستخدمة أو يتم استهالكها كليا 
داخل أراضي الطرف المانح لالعفاء، شريطة عدم انتقال ملكية هذه 

  .األصناف في اقليم الطرف المذكور

المالحظة أنه توجد تفسيرات مختلفة لما يشكل جزءا دوليا من خط من الجدير ب
ولذلك . جوي، مثال، عند انطباقه على االعفاءات من التعريفات والرسوم الجمركية

قد تسعى الدول الدراج ايضاح بهذا المعنى في أي اتفاق للخطوط الجوية يتم عقده، 
 وفي مثل هذه الحاالت، ). النقل الداخلي(وخاصة عند تبادل حقوق الكابوتاج 

ستعدل االعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة لكي تؤخذ في االعتبار طبيعة 
  .الخط الجوي ومدى توافقه مع القوانين الداخلية

وفي بعض المواقف ال يكون االعفاء اعفاء تاما من كل الضرائب والرسوم فعلى 
على خدمات مقدمة للنقل عندما تكون هناك رسوم حكومية مفروضة : سبيل المثال

، هنا يحتاج االتفاق )مثل الرسوم الجمركية وأتعاب الحجر الصحي(الجوي الدولي 
ليس على أساس تكاليف الخدمات المقدمة عند : "الى بيان وصفي مثل ما يلي

فهي ) ولم تدرج في هذه المادة(أما األصناف األخرى التي يمكن شمولها " الوصول
ليات الحجز وعمليات التشغيل ومعدات األمن وتحميل المعدات المستخدمة لعم

  .البضائع ومعدات مناولة الركاب والمواد التعليمية ومساعدات التدريب

يمكن تفريغ المعدات العادية المحمولة جوا وكذلك المواد واالمدادات   -٣
المحتفظ بها عادة على متن الطائرة التابعة لشركة طيران معينة تابعة ألي من 

فين في اقليم الطرف اآلخر وذلك فقط بموافقة السلطات الجمركية لذلك الطر
في هذه الحالة يمكن أن توضع المعدات واالمدادات تحت اشراف . االقليم

السلطات المذكورة حتى يحين وقت اعادة تصديرها أو التصرف فيها خالفا 
  .لذلك وفقا لنظم الجمارك

  

  



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-20  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  
  المادة الرابعة عشرة

 ظات تفسيريةمالح الضرائب

بينما ال يشيع في االتفاقات وجود نص بشأن فرض الضريبة على الدخل ورأس   
المال، وذلك ألسباب من بينها أن مثل هذه األمور قد تخضع لمعاهدة منفصلة 

فقد قدمنا نصا واحدا أعاله في ضوء . بشأن االزدواج الضريبي فيما بين الطرفين
وبما أن مسألة فرض . منح هذا االعفاء على أن ي(Doc 8632)سياسة االيكاو 

الضرائب واالتفاقات الضريبية فيما بين الدول هي مسألة تخص السلطات المالية، 
فان نصا كالنص المقدم هنا سوف ينطوي على تدخل تلك السلطات فيما يتعلق 

  .بالصياغة والتفاوض بشأنه

    ]٢ في رقم ١ الخيار ٣ الى ١الفقرات من [

ح من تشغيل الطائرات التابعة لشركة طيران معينة في تخضع األربا  -١
الحركة الدولية للضريبة فقط في اقليم الطرف الذي يقع فيه مكان االدارة 

  . هذهالطيرانالفعلية لشركة 

وتعالج الفقرتان األوليان في هذا البديل الضريبة على الدخل ورأس المال على 
  .التوالي

الطائرة التي يتم تشغيلها في ي  فلمثتييخضع رأس المال الذي   -٢
طيران معينة وكذلك في الممتلكات المنقولة الحركة الدولية من قبل شركة 

المتعلقة بتشغيل مثل هذه الطائرة للضريبة فقط في اقليم الطرف الذي يقع فيه 
  .مكان االدارة الفعلية لشركة الطيران

  

يما يتعلق عندما يوجد اتفاق خاص لتفادي االزدواج الضريبي ف  -٣
ين، تسري أحكام ذلك بالضريبة على الدخل ورأس المال فيما بين الطرف

   .االتفاق

وتنص الفقرة الثالثة على ابرام معاهدة فيما بين الطرفين بشأن االزدواج الضريبي 
  .لتكون لها األسبقية على أحكام هذا االتفاق

    ]٢ في رقم ٢ الخيار ٣ الى ١الفقرات من [

 في الحركة الدولية وهي ةاح أو الدخل من تشغيل الطائرتعفى األرب  -١
ين، بما في ذلك ألحد الطرفتابعة شركة طيران تستدرها األرباح التي 

المشاركة في الترتيبات التجارية للنقل بواسطة شركات متعددة في الرحلة 
الواحدة أو مشروعات األعمال المشتركة، وذلك من أية ضرائب على األرباح 

  . تفرضها حكومة الطرف اآلخرأو الدخل

 من بعض الضرائب التي تفرضها حكومة الطيرانويعفي هذا البديل شركات 
الطرف اآلخر بدال من النص تحديدا على الجهات التي تفرض فيها الضريبة على 
شركات الطيران مثال في اقليم االدارة الفعلية لشركة الطيران وبذلك يتضح نطاق 

  .االعفاءات الضريبية

أي من يعفى رأس المال وتعفى األصول الخاصة بشركة طيران   -٢
 في الحركة الدولية وذلك من جميع اتالطرفين فيما يتعلق بتشغيل الطائر

  .حكومة الطرف اآلخر على رأس المال واألصولالتي تفرضها الضرائب 

 بصورة محددة األرباح والدخل من الترتيبات التجارية فيما بين ١تعفي الفقرة 
  .طيرانركات الش

تعفى األرباح من تشغيل الطائرات في الخارج في الحركة الجوية   -٣
الدولية وكذا الممتلكات المنقولة الخاصة بتشغيل مثل تلك الطائرات والتي 
تتلقاها شركة طيران أحد الطرفين، من أية ضرائب على األرباح تفرضها 

  .حكومة الطرف اآلخر

  

المعاملة بالمثل بعض التخفيف لعبء يمنح كل طرف على أساس   *-٤[
ضريبة القيمة المضافة أو الضرائب المماثلة غير المباشرة على السلع 
والخدمات الموردة لشركة الطيران المعينة من قبل الطرف اآلخر والتي 

ويمكن أن . تستخدم ألغراض تشغيل الخطوط الجوية الدولية الخاصة بالشركة
رة االعفاء من الضريبة أو رد المال يأخذ تخفيف العبء الضرائبي صو

  .]المدفوع

ويكون االعفاء على أساس المعاملة بالمثل وان تباين ما يغطيه االعفاء كما يوضح 
قد يختار الطرفان أيضا : فعلى سبيل المثال. النص الوارد بين القوسين المعقوفين

ر أو معدات ادراج قيود االستيراد أو امدادات شركات الطيران مثل مخزون التذاك
  .الكمبيوتر

  



 
A5-21  ٥(المرفق(  

  

  المادة الخامسة عشرة
 مالحظات تفسيرية المنافسة العادلة

     
   النهج التقليدي 

تتاح لكل شركة طيران معينة فرصة عادلة لتشغيل الطرق المنصوص عليها 
  .في االتفاق

تشير التي )  و٤٤المادة (الصيغة التقليدية مبنية على العبارة الواردة في االتفاقية 
  ".فرصة عادلة في تشغيل الخطوط الجوية الدولية"الى أن يكون لكل دولة متعاقدة 

   النهج االنتقالي 

  :يوافق كل طرف
على أن تتاح لكل شركة طيران معينة فرصة عادلة ومنصفة للتنافس   )أ

  .في تقديم خدمة النقل الجوي الدولي التي يحكمها االتفاق

وم على تطبيق الفرصة العادلة والمتكافئة على الطرق النهج االنتقالي المحدود يق
بيد أنه ترد هنا صيغة أوسع كما ترد أيضا . المنصوص عليها في الملحق باالتفاق

  ).في الفقرة ب

وعلى اتخاذ اجراء الزالة جميع أشكال التمييز أو الممارسات الخاصة   )ب
افسي لشركة الطيران بالمنافسة غير العادلة والتي تؤثر سلبا على الموقف التن

  .المعينة الخاصة بالطرف اآلخر

  

   التحرير الكامل 

تتاح لكل شركة طيران معينة بيئة تنافسية عادلة في اطار قوانين المنافسة 
  .الخاص بالطرفين

في اطار التحرير الكامل تستخدم قوانين المنافسة الخاصة بالطرفين لضمان بيئة 
  .  المعينةالطيرانشركات تتسم بالمنافسة العادلة لجميع 

في حين أن بعض الدول تؤيد تماما تطبيق قوانين المنافسة، فهي تشير اليها أحيانا 
  .في مذكرات المشاورات بدال عن االشارة اليها في اتفاق الخطوط الجوية الفعلي

  

  المادة السادسة عشرة
 مالحظات تفسيرية السعة

بنود النموذجية لطريقة التحديد المسبق طورت االيكاو في أوائل الثمانينات ال 
 وطريقة التحرير الكامل لتحديد السعة لكي تشمل النهج ١وطريقة برمودا 

التنظيمية األساسية للدول لتحديد السعة والتي تعرضها شركات الطيران المعينة 
وترد مواد ارشادية واسعة النطاق حول تطبيق وأهداف كل من هذه . التابعة لها

 حدة في وثيقة االيكاو سياسة ومواد ارشادية بشأن التنظيم االقتصادي الطرق على
  .Doc 9587للنقل الجوي الدولي 

   النهج التقليدي 

    التحديد المسبق

يتم االتفاق على السعة الكلية التي تتاح على الخطوط المتفق عليها   -١
 الطيران بواسطة شركات الطيران التي عينها الطرفان وذلك فيما بين سلطات

التابعة للطرفين أو بموافقة تلك السلطات قبل بدء العمليات وبعد ذلك حسب 
  .احتياجات الحركة الجوية المتوقعة

لكل شركة طيران معينة أن تعرض السعة على أساس تحديد مسبق يتفق من 
خالله الطرفان أو تتفق جميع شركات الطيران المعينة بعد موافقة حكومية 

مسبقة حول السعة الكلية التي يتعين عرضها في كل طريق، وبصورة مشتركة و
  .وتحتاج الزيادات الى موافقة الطرفين

أن تشغلها بشأنها والتي ينتظر المتفق للخطوط يكون الهدف األول   -٢
سعة بعوامل حمولة معقولة تفي اتاحة شركات الطيران التي عينها الطرفان هو 

قة التحديد المسبق هي الطريقة التقليدية من حيث عدد االتفاقات الثنائية، تعتبر طري
ان اشتراط االتفاق فيما بين . واألكثر شيوعا في استخدامها في مجال تنظيم السعة

 يضمن تمكين أي الطرفين من أن يطلب أن تتيح الطيرانالحكومتين وشركات 



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-22  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة السادسة عشرة
 مالحظات تفسيرية السعة

  .الطرفينبمقتضيات الحركة الجوية بين اقليمي 
يتيح كل طرف فرصة عادلة ومنصفة لشركات الطيران التي عينها   -٣

المتفق عليها بين اقليميهما بما يحقق المساواة الخطوط الطرفان لتشغيل 
والمنفعة المتبادلة وذلك من حيث المبدأ باقتسام السعة الكلية بالتساوي بين 

  .الطرفين

 المعينة للطرفين نفس القدر من السعة على جميع الطرق ومن الطيرانشركات 
وتتيح شيئا من . ن توافق الحكومتان على أي تغيير في السعة المعروضةاشتراط أ

أقسام "المرونة الممارسة الخاصة بالطرفين المتمثلة في الموافقة الفردية على 
، مثال، أثناء فترات )الرحالت التي تضاف على الرحالت المنتظمة" (اضافية

وهناك نهج رسمي أكثر . العطالت حينما يزداد الطلب بصورة حادة ولكنها مؤقتة
هو أن يوافق الطرفان بعد التوصل الى اتفاق بشأن االستحقاقات األساسية الخاصة 

  .بالسعة على زيادات مؤقتة ال تشكل مع ذلك تغييرا في استحقاقات السعة

 طيرانه المعينة مصالح الطرف )شركات(يراعي كل طرف وشركة   -٤
بحيث ال يؤثر بال داع على طيرانه التي عينها ) شركات(اآلخر وشركة 

  .الخدمات التي يقدمها األخير

  

اذا لم يستطع الطرفان أن يتفقا بعد االستعراض على السعة التي   -٥
تتاح على الخطوط المتفق عليها، وجب أال تتجاوز السعة التي يتعين أن 

بما في ذلك (التي عينها هذان الطرفان السعة الكلية  الطيرانتعرضها شركات 
  .التي تم االتفاق على تقديمها من قبل) يرات الموسميةالتغ

  

   النهج االنتقالي 

  طريقة برمودا األولى
  تحرير "انظر كبديل الى ما يرد أدناه من [

  "]جزئي وزيادة محددة مسبقا

  

تجهيزات النقل الجوي المتاحة لجمهور المسافرين ينبغي أن تكون   -١
  . لى ذلك النقلوثيقة العالقة باحتياجات الجمهور ا

تتاح لشركة الطيران أو شركات الطيران التي عينها كل يجب أن   -٢
على أي طريق ] ولتشغيل عمليات] [للتنافس[طرف فرصة عادلة ومنصفة 

  .جوي متفق عليه يصل بين اقليمي الطرفين

يجب أن يضع كل طرف في االعتبار مصالح شركات الطيران   -٣
خل بال داع بفرصتها في تشغيل الخطوط التابعة للطرف اآلخر بحيث ال ي

  .موضوع هذا االتفاق

 معينة أن تعرض السعة على أساس طريقة برمودا األولى حيث طيرانلكل شركة 
تحدد شركات الطيران السعة كل على حدة، على أساس معايير كيفية رهنا 

  .باستعراض الطرفين لمجريات األمور

عتمد الطرفان مبادئ السعة التي تتبعها في طريقة برمودا األولى لتنظيم السعة ي
، ثم السماح لكل شركة طيران على حدة بحرية تحديد سعتها الطيرانشركات 

الخاصة بها وفقا لهذه المبادئ تأسيسا على تحليل شركة الطيران لمتطلبات 
وتخضع السعة المشغلة على الطرق المتفق عليها لمراجعة سلطات . السوق

ويعد استمرار اتفاق . ر من خالل التشاور فيما بينهاالطيران لمجريات األمو
الطرفين بشأن المبادئ التي تتحدد على أساسها السعة اضافة الى العمل الفعال 

  .آللية المراجعة لما تم أمورا أساسية لألداء الناجح لهذه الطريقة

يجب أن يكون الهدف األساسي للخدمات التي تقدمها شركة الطيران   -٤
مقتضى هذا االتفاق هو اتاحة السعة المالئمة للوفاء بالطلب على المعينة ب

الحركة الجوية بين البلد الذي تحمل شركة الطيران المذكورة جنسيته وبلد 
المقصد النهائي للحركة الجوية وتجب ممارسة حق التحميل واالنزال على هذه 

 منها في أي الخطوط وذلك للحركة الدولية المتجهة الى بلدان ثوالث والقادمة
مطار أو أكثر على الطرق الجوية المحددة في هذا االتفاق، بما يتفق مع 
المبادئ العامة للتطوير المنتظم للنقل الجوي الدولي والتي يتمسك بها الطرفان 

  :وبما يتفق مع المبدأ العام الذي يقضي بأن تربط السعة بما يلي

  



 
A5-23  ٥(المرفق(  

  

  المادة السادسة عشرة
 مالحظات تفسيرية السعة

لدان المقصد النهائي مقتضيات الحركة الجوية بين بلد المنشأ وب  )أ
  .لجويةاللحركة 

  

    .الطيران شركات عبور طائراتعمليات مقتضيات   )ب

مقتضيات الحركة الجوية للمنطقة التي يمر بها الخط الجوي بعد   )ج
  .مراعاة الخطوط الداخلية والخطوط االقليمية

  

يجري الترتيب للمشاورات بين الطرفين كلما طلب أي طرف   -٥
المعروضة بموجب هذا االتفاق لضمان تطبيق المبادئ الواردة مراجعة السعة 

  .في هذا االتفاق لتسيير الخطوط الجوية

  

  التحرير الجزئي والزيادات المحددة مسبقا
  ]أعاله" طريقة برمودا األولى"كبديل انظر [

لكل شركة طيران معينة أن تعرض سعة تقدر حسب التحرير الجزئي والزيادات 
ث يتفق الطرفان على عدم تنظيم السعة في بعض الخطوط أو المحددة سلفا حي

أو يتفقان على واحدة من عدة صيغ لشركات الطيران فرادى تزيد من /الطرق و
وتنقسم المرونة االضافية المتاحة لشركات  .خاللها السعة على أساس منتظم

التحرير الجزئي بما يسمح ) ١:  لتحديد السعة الى فئتين عموميتينالطيران
لشركات الطيران بأن تحدد بحرية وبمفردها السعة الخاصة بها في بعض األسواق 

االتفاق بشأن الزيادات المحددة مسبقا فيما ) ٢أو فيما يخص بعض الخطوط 
  .يخص صيغا أو جداول لزيادات السعة مستقبال

الخطوط ) ١: وال تتضمن أمثلة التحرير الجزئي قيودا للسعة فيما يخص ما يلي  
خطوط الركاب غير المنتظمة الى مطارات ال تخدمها ) ٢صرة على البضائع المقت

الخطوط المنتظمة الى مطارات ال تخدم بمقتضى ) ٣ المنتظمة الطيرانشركات 
االتفاقات القائمة بما في ذلك الحدود المفروضة على حجم الطائرات ولكن دون 

  .الحدود على تواتر الرحالت التي يمكن تشغيلها

المئوية للسعة فيما بين  تنويع النسب) ١: ثلة الزيادات المحددة سلفا ما يليومن أم  
 وصوال الى ٥٠-٥٠شركات الطيران المعينة على أحد الطرق بحيث تتغير من 

الزيادات السنوية المتفق عليها في عدد المقاعد التي تعرضها ) ٢ ٤٠-٦٠
 التي يتفاوض عليها الزيادات) ٣شركات الطيران فرادى في أسواق أزواج المدن 

ويجري التفاوض غالبا على المراحل . في السعة على مدى فترة متعددة السنوات
  ".األجواء المفتوحة"االنتقالية ضمن اتفاق 

   التحرير الكامل 

  التحديد الحر
ال تتطلب بعض االتفاقات مادة منفصلة بشأن السعة ولكنها تشير اليها في جدول 

  .الطريق الجوي

مح كل طرف لكل شركة طيران معينة بتحديد تواتر وسعة النقل يس  -١
  .الجوي الدولي الذي تعرضه على أساس االعتبارات التجارية للسوق

 معينة أن تعرض السعة على أساس التحديد الحر بحيث تحدد طيرانلكل شركة 
شركات الطيران فرادى السعة المعروضة دون موافقة أو تدخل حكوميين رهنا 

  .المنافسة) قوانين(بقانون 

يمتنع كل طرف من جانبه عن الحد من حجم الحركة الجوية أو   -٢
 الطيرانتواترها أو انتظام خطوطها أو طرز الطائرات التي تشغلها شركات 

التي عينها الطرف اآلخر، باستثناء ما تقضي به الجمارك واألسباب الفنية أو 
 يتفق وأحكام المادة الخامسة التشغيلية أو البيئية في ظل ظروف موحدة بما

  .عشرة من االتفاقية

، "األجواء المفتوحة"في طريقة التحديد الحر التي ترد عادة في اتفاقات وترتيبات 
يوافق الطرفان على الغاء سيطرتهما الثنائية المباشرة على السعة مع االحتفاظ 

  . مع االتفاقيةبالقدرة على تطبيق ضوابط غير تمييزية ومتعددة األطراف بما يتفق



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-24  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة السادسة عشرة
 مالحظات تفسيرية السعة

التي  الطيرانمن الطرفين عن أن يفرض على شركات أي يمتنع   -٣
عينها الطرف اآلخر شرط الرفض األول أو شرط نسبة التحميل أو رسم عدم 
الممانعة أو أي شروط أخرى تخص السعة أو التواتر أو الحركة الجوية وتكون 

  .مخالفة لمقاصد هذا االتفاق

لعالقة بين السعة والطلب في طريقة التحديد الحر ال يوجد بند معين حول ا
ويجري االعتماد على التسعير التنافسي واستجابات جداول مواعيد شركات 

وقد يكون أداء هذه اآللية أقل .  لقوى السوق الجراء التسوية الضروريةالطيران
  .فعالية عند اعاقة أو قمع التفاعل الحر لقوى السوق

 عن مطالبة شركات الطيران التابعة للطرف يمتنع كل من الطرفين  -٤
اآلخر بتقديم جداول المواعيد أو برامج الرحالت العارضة أو الخطط التشغيلية 

عليها باستثناء ما قد تتطلبه الظروف بدون تمييز لغرض للحصول على موافقة 
من هذه المادة أو ما تفوضه على ) ٢فرض شروط موحدة حسب نص الفقرة 

وص أي ملحق بهذا االتفاق واذا طلب طرف ايداع أي من وجه التحديد نص
من الحد األدنى الى تلك المعلومات لالحاطة بها علما وجب عليه أن يخفف 

 التي الطيرانالعبء االداري الذي سيحمله وسطاء النقل الجوي وشركات 
  .يعينها الطرف اآلخر من أجل الوفاء بمتطلبات االيداع واجراءاته

ة التحديد الحر جميع أنواع التمييز أو الممارسات التنافسية غير وتمنع عادة طريق
العادلة بما في ذلك نظام التسعير االفتراسي وتكون مثل هذه الممارسات سببا 

ويعالج البند المتعلق بالضمانات الخاصة . ممكنا الجراء التشاور والتصحيح
  .تكميليبالممارسات التنافسية غير العادلة هذا االجراء االضافي ال

وبالنظر الى المجال الواسع الذي يتاح لشركات الطيران التي تعين فيما يخص 
السعة التي قد تعرضها وبالنظر الى زيادة امكانية االجراءات المعادية للمنافسة 

، يجب أن يخضع نهج التحرير الكامل للتدخل على أساس "االغراق في السعة"مثل 
  .قوانين المنافسة الخاصة بالطرفين

  

  المادة السابعة عشرة
 مالحظات تفسيرية )التعريفات(التسعير 

أعدت االيكاو ارشادات موسعة بشأن جميع جوانب األجور واألسعار على  
 مذكرات تفسيرية مفصلة اضافية Doc 9587وترد في الوثيقة . المستوى الدولي

ستخدام ويمكن استخدام نهج مختلطة مع ا. بشأن استخدام وتطبيق تلك البنود
النهجين التقليدي واالنتقالي مثال حيث يتم اختيار نهج تنظيمي للتعريفات العادية 

ولذا يمكن استخدام هذه البنود على نحو مرن . ونهج آخر للتعريفات الدعائية
  .باختيار عناصر مالئمة من كل نهج على النحو المطلوب

  .ادة التعاريفمتضمنة في م" تسعير"أو " تعريفة"ان صياغة تعريف عبارة 
   النهج التقليدي 

من حيث عدد (ويظل نمط الموافقة المزدوجة التقليدي هو النهج األكثر شيوعا   الموافقة المزدوجة
ويمكن أن تتاح درجة من التحرير . وذلك في وضع التعريفات) االتفاقات الثنائية

يران بمقتضى هذا النهج اذا سمح الطرفان بمجال مناورة واسع لشركات الط
المعينة في وضع التعريفات التي يمكنهما الموافقة عليها أو اذا وافق الطرفان على 

  .اعتماد تعريفات معينة مثل التعريفات التي تفي بمعايير نظام تسعير المنطقة

    

تتحدد التعريفات التي يجب أن تطبقها شركة الطيران أو شركات   -١
لتي يشملها هذا االتفاق، على الطيران التي عينها طرف لتشغيل الخطوط ا

مستويات معقولة مع مراعاة كل العوامل ذات الصلة بما في ذلك مصالح 
المنتفعين وتكلفة التشغيل وخصائص الخط الجوي والمكاسب المعقولة 
وتعريفات شركات الطيران األخرى وغير ذلك من االعتبارات التجارية 

  .السائدة في األسواق

االتفاق حول ما هي العناصر التي ينبغي ادراجها أو وقد يحتاج الطرفان الى 
  .تأكيدها

    ]٣ في رقم ١ الخيار ٢الفقرة [

 المعنية الطيرانيجب حسب االمكان الحصول على موافقة شركات   -٢
التي عينها الطرفان على التعريفات بعد أن تتباحث على النحو المطلوب مع 

ويجب . ات الطيران األخرىحكومتها وبعد التشاور حسب االقتضاء مع شرك

رين يقلالن على نحو تدريجي من تتضمن آلية تطوير التعريفات خيارين آخ
ويجوز .  ثنائي أو متعدد األطرافالطيرانالتوكيد على الحاجة الى اتفاق لشركات 

أن تشارك شركات الطيران تحت رعاية اآلياتا وذلك بصورة كاملة في التنسيق 



 
A5-25  ٥(المرفق(  

  

  المادة السابعة عشرة
 مالحظات تفسيرية )التعريفات(التسعير 

التوصل الى هذا االتفاق باستخدام اآللية الدولية المناسبة لتنسيق التعريفات كلما 
وفي غيبة التوصل الى اتفاق متعدد األطراف أو ثنائي، يجوز . كان ذلك ممكنا

  .لكل شركة طيران معينة أن تحدد تعريفاتها بمفردها

الخاص بالتعريفات ألغراض النقل بشركات متعددة في الرحلة الواحدة رهنا 
  .كوماتبموافقة وشروط الح

    ]٣ في رقم ٢ الخيار ٢الفقرة [

تتفق شركات الطيران المعنية التي عينها الطرفان على التعريفات بعد   -٢
ويمكن التوصل الى هذا . التشاور حسب االقتضاء مع شركات طيران أخرى

على أال يجعل أي . االتفاق باستخدام اآللية الدولية المناسبة لتنسيق التعريفات
لمشاركة في التنسيق متعدد األطراف للتعريفات بين الناقلين طرف من هذه ا

الجويين شرطا للموافقة على أي تعريفة وعلى أال يمنع أي طرف أو يتطلب 
الطيران التي يعينها أي من الطرفين في هذا التنسيق ) شركات(مشاركة شركة 

تها ويجوز لكل شركة طيران معينة أن تحدد تعريفا. متعدد األطراف للتعريفة
  .بمفردها، ان شاءت ذلك

  

    ]٣ في رقم ٣ الخيار ٢الفقرة [

يجب حسب االمكان أن تحدد شركات الطيران المعينة تعريفاتها   -٢
التي عينها الطرفان أن تتفق على  الطيرانغير أنه يجوز لشركات بمفردها 

 التي عيناها الطيرانالتعريفات اذا سمح الطرفان لشركة الطيران أو شركات 
 تشارك في النشاطات المالئمة الخاصة باآللية الدولية الواحدة أو األكثر أن

ويخضع كل اتفاق على التعريفات من خالل هذه النشاطات . لتنسيق التعريفات
لموافقة كل من الطرفين ويجوز رفضه في أي وقت بغض النظر عما اذا 

  .كانت الموافقة قد تمت عليه في السابق

  

يشترط على شركة الطيران الواحدة أو األكثر يجوز لكل طرف أن   -٣
أن تخطره بالتعريفات التي ] التي عينها الطرفان] [التي عينها الطرف اآلخر[

 وربما طلب .للنقل الى أراضيه ومنها أو أن تودع هذه التعريفات لديهاقترحتها 
يوما على األكثر من تاريخ االدخال _ تقديم هذا االخطار أو االيداع قبل 

  .ويجوز تخفيض تلك المهلة الزمنية في حاالت خاصة. قترحالم

واعترافا بالحاجة الى ترشيد اجراءات االيداع تحدد البنود فترة االيداع على أنها 
لكي يحدده ) وهو عادة ثالثون يوما(أقصى مدة مع ترك عدد األيام شاغرا 

  .ظرالطرفان وفقا للظروف السائدة المتعلقة باالتفاق الثنائي محل الن

تخضع لموافقة الطرفين التعريفات التي يتعين أن تفرضها شركات   -٤
والتعريفات التي يتعين . [الطيران التي عينها الطرفان للنقل فيما بين اقليميهما

أن تفرضها شركة طيران معينة ألحد الطرفين للنقل بينه وبين اقليم الطرف 
 هذا االتفاق تخضع اآلخر واقليم دولة ثالثة على الخطوط التي يشملها

  .]لمقتضيات الموافقة من الطرف اآلخر

وعلى خالف شروط االيداع، والتي يمكن أن تكون واسعة النطاق، فان نطاق 
الموافقة يقوم أساسا على تعريفات خدمات الحرية الثالثة والحرية الرابعة التي 

اق خيار كما يتضمن ذلك النط. تدخل بصورة كاملة في االطار التنظيمي للطرفين
  . تناول التعريفات بالنسبة للنقل الخاص بطرف ثالث

 وفقا ألحكام اتيجوز أن يمنح أي من الطرفين موافقته على التعريف  -٥
الطيران التي أودعت ) شركات( أعاله بأن يعلنها صراحة لشركة ٤الفقرة 
غير أنه اذا لم يكن أي من الطرفين قد أعطى اشعارا كتابيا . اتالتعريف
بعدم الموافقة على ] الطيران المعنية) شركات(شركة ] أو[و [ف اآلخر للطر

يوما _ الطيران للطرف اآلخر في غضون ) شركات(تلك التعريفات لشركة 
من تاريخ تقديم التعريفات، وجب اعتبار ذلك بمثابة موافقة على تلك 

، ٣ وفي حالة اختصار فترة تقديم التعريفات وفقا ألحكام الفقرة. التعريفات
يجوز أن يوافق الطرفان على اختصار فترة رفض أي من الطرفين 

ال تسري أي تعريفة مادام أحد الطرفين قد قدم اخطارا بالرفض . للتعريفات
  ]. أدناه٦باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة [

أما فيما يتعلق باالجراءات األخرى البديلة للموافقة الصريحة والموافقة الضمنية، 
. يعترف البند بالحاجة الى ترشيد معالجة تقديم التعريفات وتأكيد النهج األخير

وكما هو الحال في فترة االيداع، فقد تركت المدة التي يتعين أن يتم خاللها 
اخطار تبلغ /وهي عادة خمسة عشر يوما لفترة ايداع(االخطار بالرفض شاغرة 

  .هما الثنائية المعينة، لكي يحسمها الطرفان وفقا لظروف)ثالثين يوما

نة بموجب التنظيم الثنائي للتعريفات، دون تقييد وهذا البند يخص عملية تشاور معييجوز لكل طرف أن يطلب التشاور حول أي تعريفة أصدرتها شركة   -٦



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-26  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة السابعة عشرة
 مالحظات تفسيرية )التعريفات(التسعير 
 المشمولة بهذا االتفاق، حتى وان كانت دماتطيران تابعة ألي من الطرفين للخ

ويجب اجراء هذه . التعريفة المعينة قد رفضت بموجب اخطار الرفض
ويجب أن . تالم الطلب يوما اعتبارا من اس__المشاورات في موعد أقصاه 

. يتعاون الطرفان على توفير المعلومات الالزمة لحل المسائل بطريقة معقولة
واذا توصل الطرفان الى اتفاق وجب على كل طرف أن يبذل قصارى جهده 

  .واذا لم يتم التوصل الى اتفاق فان قرار رفض التعريفة هو الذي يسود. لتنفيذه

وفي كل حالة على حدة يترك المدى الزمني . الظروف التي تنطبق عليها بموجبها
   .لعقد هذه المشاورات شاغرا لكي يحسمه الطرفان وفقا لظروفهما الخاصة

اذا لم يتفق الطرفان على تسوية نزاع بصدد التعريفة المذكورة في [  -٧
  ] من االتفاق__ يسوى النزاع وفقا ألحكام المادة ٤الفقرة 

أما النص االختياري فهو يقدم اجراء التحكيم التقليدي لفض المنازعات عندما 
  .تفشل عملية المشاورات لحل المسألة بين الطرفين

تظل التعريفة المعتمدة وفقا ألحكام هذا البند سارية، ما لم تسحبها   -٨
على أال يمدد . عنية أو لغاية اعتماد تعريفة جديدةالم الطيران) شركات(شركة 

 شهرا بعد الموعد األصلي النتهاء السريان اال __سريان التعريفة ألكثر من 
واذا اعتمدت تعريفة بدون تحديد موعد النتهاء سريانها ولم . بموافقة الطرفين

د تودع تعريفة جديدة حظيت بالموافقة، تظل التعريفة سارية الى أن يقدم أح
الطيران المعنية ) شركات(الطرفين بمبادرة منه أو بناء على طلب شركة 

) شركات(أو الى أن تطلب شركة . اخطارا بانهاء موافقته على التعريفة
وال ينتهي سريان التعريفة اال بعد تقديم اخطار .  المعينة انهاء التعريفةالطيران

  ].يوما على األقل_ مدته ال تقل عن 

) شركات( مدة التعريفات المحددة ظروفا مثل سحب شركة ويغطي النص حول
من ) تعريفة موافق عليها من قبل( المعينة للتعريفات، أو االعتراض على الطيران

ويخضع التمديد الى ما وراء موعد االنقضاء . جانب طرف واحد أو كال الطرفين
  .لنظام الموافقة الساري وقد يقتصر على اثني عشر شهرا

 يبذل الطرفان ما في وسعهما لضمان توفير آلية فعالة يجب أن[  -٩
ونشطة في اختصاصهما للتحقيق في انتهاك التعريفات المعتمدة وفقا لهذه المادة 
من جهة أي شركة طيران أو راكب أو وكيل للشحن أو منظم للرحالت أو 
مرحل للشحنات، ويجب أن يضمنا أيضا المعاقبة على انتهاك التعريفات بتنفيذ 

  .]جراءات رادعة بطريقة متسقة وغير تمييزيةا

  :هناك بند بشأن فرض التعريفات متضمن على أساس اختياري

   النهج االنتقالي 

ويشكل نهج بلد المنشأ الخاص بالتعريفات نهجا وسطا بين نهج موافقة الطرفين،   بلد المنشأ
عراض الطرفين وهو الطريقة الشائعة المعتمدة في تنظيم التعريفات، وبين نهج ا

  .حيث ال يتمتع الطرفان المعنيان بسلطة التدخل من جانب واحد في التعريفات

    ]أدناه" اعراض الطرفين"انظر كبديل الى [

 أو شركات الطيرانان التعريفات التي يجب أن تطبقها شركة   -١
الطيران التي عينها أي من الطرفين من أجل الخدمات التي يشملها هذا االتفاق 

ب أن تتحدد على مستويات معقولة، مع مراعاة كل العوامل ذات الصلة، بما يج
في ذلك مصالح المنتفعين وتكلفة التشغيل وخصائص الخدمة والمكاسب 
المعقولة وتعريفات شركات الطيران األخرى وغير ذلك من االعتبارات 

  .التجارية السائدة في األسواق

  . لعوامل التي ينبغي ادراجها أو تأكيدهايحتاج الطرفان الى االتفاق حول ماهية ا

يوافق الطرفان على ايالء اهتمام خاص بالتعريفات التي يمكن   -٢
يدية بسبب يرفضها اذا بدت تمييزية بصورة غير معقولة أو عالية بال داع أو تق

استغالل موقف مهيمن أو متدنية بصورة مصطنعة بسبب الحصول على دعم 
  ".افتراسية"مباشر أو غير مباشر أو 

  

    ]٣ من رقم ١ الخيار ٣الفقرة [
الطرفان يجب حسب االمكان أن تتفق شركات الطيران التي عينها   -٣

على التعريفات بعد أن تتباحث على النحو المطلوب كل مع حكومتها وبعد 
تتضمن آلية تطوير التعريفات خيارين آخرين يقلالن على نحو تدريجي من 

ويجوز .  ثنائي أو متعدد األطرافطيرانالالتوكيد على الحاجة الى اتفاق لشركات 



 
A5-27  ٥(المرفق(  

  

  المادة السابعة عشرة
 مالحظات تفسيرية )التعريفات(التسعير 

ويجب التوصل الى هذا . التشاور حسب االقتضاء مع شركات طيران أخرى
. لدولية المناسبة لتنسيق التعريفات كلما كان ذلك ممكنااالتفاق باستخدام اآللية ا

وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق متعدد األطراف أو ثنائي، جاز لكل شركة 
  .معينة أن تحدد تعريفاتها بمفردها

أن تشارك شركات الطيران تحت رعاية اآلياتا في التنسيق الخاص بالتعريفات 
ألغراض النقل بشركات متعددة في الرحلة الواحدة رهنا بموافقة وشروط 

  .الحكومات

    ]٣ من رقم ٢ الخيار ٣الفقرة  [
رفان على التعريفات بعد تتفق شركات الطيران المعنية التي عينها الط  -٣

ويمكن التوصل الى هذا . التشاور حسب االقتضاء مع شركات طيران أخرى
على أال يجعل أي . االتفاق باستخدام اآللية الدولية المناسبة لتنسيق التعريفات

طرف من هذه المشاركة في التنسيق متعدد األطراف للتعريفات بين الناقلين 
ي تعريفة وعلى أال يمنع أي طرف أو يتطلب الجويين شرطا للموافقة على أ

الطيران التي يعينها أي من الطرفين في هذا التنسيق ) شركات(مشاركة شركة 
ويجوز لكل شركة طيران معينة أن تحدد تعريفاتها . متعدد األطراف للتعريفة
  .بمفردها، ان شاءت ذلك

  

    ]٣ من رقم ٣ الخيار ٣الفقرة [
المعينة تعريفاتها  الطيراندد شركات يجب حسب االمكان أن تح  -٣

 التي عينها الطرفان أن تتفق على الطيرانغير أنه يجوز لشركات . بمفردها
 التي عيناها أن تشارك الطيرانالتعريفات اذا سمح الطرفان لشركة أو شركات 

وكل . في نشاطات اآللية الدولية الواحدة أو األكثر المالئمة لتنسيق التعريفات
 التعريفات من خالل هذه النشاطات يجب أن يخضع لموافقة كل من اتفاق على

الطرفين، ويجوز رفضه في أي وقت بغض النظر عما اذا كانت الموافقة قد 
  .تمت عليه في السابق

  

يجوز لكل طرف متعاقد أن يشترط على شركة الطيران الواحدة أو   -٤
أن تخطره بالتعريفات ] التي عينها الطرفان] [التي عينها الطرف اآلخر[األكثر 

وربما  . للنقل الى أراضيه ومنها أو أن تودع هذه التعريفات لديهاقترحتهاالتي 
تاريخ االدخال المقترح بما ال يزيد عن أو االيداع قبل االخطار لزم تقديم هذا 

  .ويجوز تقليل هذا الحد األقصى في حاالت خاصة. يوما_ 

االيداع يحدد البند فترة االيداع على أنها واعترافا بالحاجة الى ترشيد اجراءات 
لكي يحدده ) وهو عادة ثالثون يوما(أقصى مدة مع ترك عدد األيام شاغرا 

  .الطرفان وفقا للظروف السائدة المتعلقة باالتفاق الثنائي محل النظر

يحق لكل طرف أن يوافق أو يرفض تعريفة النقل باتجاه واحد أو في   -٥
التعريفات التي يتعين . [الطرفين بدءا من أراضيه هواالتجاهين بين أراضي 

فرضها من خالل شركة الطيران التي عينها أحد الطرفين للنقل بين أراضي 
الطرف اآلخر وبين أراضي دولة ثالثة على الخطوط الجوية التي يشملها هذا 

يجب أال يأخذ أي من ]. االتفاق يجب أن تخضع لشروط موافقة الطرف اآلخر
 أي اجراءات انفرادية لمنع سريان التعريفات المقترحة وال لمواصلة الطرفين

التعريفات السارية في اتجاه واحد أو في االتجاهين بين أراضي الطرفين بدءا 
  .من أراضي الطرف اآلخر

وعلى خالف شروط االيداع، التي يمكن أن تكون واسعة النطاق، فان نطاق 
ات الحرية الثالثة والحرية الرابعة التي الموافقة يقوم أساسا على تعريفات خدم

ويشكل نهج بلد المنشأ نهجا وسطا . تدخل بكاملها في االطار التنظيمي للطرفين
بين نهج موافقة الطرفين، وهو الطريقة األكثر شيوعا والمعتمدة في تحديد 
التعريفات، وبين نهج اعتراض الطرفين، حيث ال يتمتع الطرفان بسلطة التدخل 

وأيضا تتضمن فقرة الموافقة خيارا لمعالجة .  واحد في التعريفاتمن جانب
  .التعريفات الخاصة بالنقل لطرف ثالث

يجوز أن يمنح أي من الطرفين موافقته على التعريفة وفقا ألحكام   -٦
الطيران التي أودعت ) شركات( أعاله بأن يعلنها صراحة لشركة ٥الفقرة 

شركة ] أو[و [ين كتابة الى الطرف اآلخر وما لم يقدم أحد الطرف. التعريفات
طيران ) شركات(اخطارا برفض تعريفات شركة ] الطيران المعينة) شركات(

يوما من تاريخ تقديم التعريفات وجب اعتبار ذلك _ الطرف اآلخر في غضون 
وفي حالة اختصار فترة تقديم التعريفات . بمثابة موافقة على تلك التعريفات

 يجوز أن يوافق الطرفان على اختصار فترة رفض أي ٤ة وفقا ألحكام الفقر
  .من الطرفين للتعريفات وفقا لذلك

وهي (تركت فترة االيداع شاغرة وهي الفترة التي يجب االخطار بأي رفض فيها 
، وذلك ليقوم الطرفان )االخطار/ يوما اعتبارا من االيداع٣٠ يوما الى ١٥عادة 

  .نائية الخاصةبالبت في شأنها وفقا لظروفهما الث



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-28  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة السابعة عشرة
 مالحظات تفسيرية )التعريفات(التسعير 

اذا رأى أي طرف أن تعريفة نقل الى اقليمه تندرج في الفئات   -٧
طرف أن يعطي اشعارا بعدم ذلك ال أعاله، فعلى ٢المذكورة في الفقرة 

من ] على األقل[أيام _ قبل ] في أقرب وقت ممكن[الى الطرف اآلخر االرتياح 
ستفادة من اجراءات تاريخ االخطار أو تاريخ ايداع التعريفة، ويمكنه اال

  . أدناه٨التشاور المذكورة في الفقرة 

  

يجوز لكل طرف أن يطلب التشاور حول أي تعريفة أصدرتها شركة   -٨
بهذا االتفاق، حتى وان كانت طيران تابعة ألي من الطرفين للخدمات المشمولة 

. التعريفة المقصودة المعينة قد رفضت بموجب اخطار أو لم تصادف ارتياحا
. يوما بعد استالم الطلب_ ب اجراء هذه المشاورات في موعد أقصاه ويج

ويجب أن يتعاون الطرفان على توفير المعلومات الالزمة لحل المسائل بطريقة 
واذا توصل الطرفان الى اتفاق، وجب على كل طرف أن يبذل . معقولة

لقرار واذا لم يتم التوصل الى اتفاق، أعطيت األسبقية . قصارى جهده لتنفيذه
  . الطرف الذي يبدأ النقل في اقليمه

وال ينطبق بند فض المنازعات التقليدي المنطوي على التحكيم في حالة نهج بلد 
ومع ذلك فان . المنشأ أو اعتراض الطرفين حيث ينطبق فقط بند التشاور

النزاعات التي تنشأ ضد الممارسات التنافسية من قبيل نظام التسعير االفتراسي 
ونظرا لطبيعة . لى أن تنشأ في حالة نهجي بلد المنشأ واعتراض الطرفينمن األو

التعريفات الحساسة للوقت في حالة النزاعات بموجب هذه النظم األكثر لبرالية، 
فقد يرغب الطرفان في استخدام اجراء فض المنازعات السريع الذي طور بصفة 

  .اصة بفض المنازعاتخاصة للتعريفات والسعة على النحو الوارد بالمادة الخ

الى أن تسحبها تظل التعريفة المعتمدة وفقا ألحكام هذا البند سارية   -٩
وال يجوز مد . [الطيران المعنية أو لغاية اعتماد تعريفة جديدة) شركات(شركة 

شهرا بعد الموعد األصلي النتهاء السريان اال _ سريان التعريفة لمدة تتجاوز 
مدت التعريفة دون تحديد موعد النتهاء سريانها ولم واذا اعت. بموافقة الطرفين

تودع تعريفة جديدة حظيت بالموافقة تظل التعريفة سارية الى أن يقدم أي من 
الطرفين بمبادرة منه اخطارا بانهاء موافقته على التعريفة أو الى أن تطلب 

ة اال وال ينتهي سريان التعريف.  المعينة انهاء التعريفةالطيران) شركات(شركة 
  .]يوم على األقل_ بعد تقديم اخطار مسبق ال تقل مدته عن 

) شركات(ويغطي النص حول مدة التعريفات المحددة ظروفا مثل سحب شركة 
من ) تعريفة موافق عليها من قبل(الطيران المعنية للتعريفات أو االعتراض على 

  .جانب الطرف الذي يبدأ النقل في اقليمه

بعد موعد االنتهاء لنظام الموافقة الساري ويمكن أن ويخضع التمديد الى ما 
  .يقتصر على أثني عشر شهرا

يبذل الطرفان ما في وسعهما لضمان توافر آلية فعالة ونشطة في [  -١٠
اختصاصهما للتحقيق في أي انتهاك للتعريفات المعتمدة وفقا لهذه المادة 

 الرحالت أو ترتكبها أي شركة طيران أو راكب أو وكيل للشحن أو منظم
مرحل الشحنات، ويجب أن يكفال أيضا المعاقبة على انتهاك التعريفات بتنفيذ 

  .]اجراءات رادعة بطريقة متسقة وغير تمييزية

  . على فرض التعريفةالنصويرد على أساس اختياري 

  اعتراض الطرفين
  ]كما ورد أعاله" بلد المنشأ"انظر كبديل في [

عتراض على التعريفة لمنع سريانها شركات يعطي اقتضاء قيام الطرفين باال
وما لم يكن لدى أحد الطرفين سبب يحمله . الطيران مجاال أوسع في تحديد األجور

على االعتقاد بأن الطرف اآلخر يمكن أن يقتنع في المشاورات باالعتراض على 
األجرة أو تعديلها، فمن غير المحتمل اتخاذ اجراء ضدها ألن مثل ذلك االجراء 

  . يكون له تأثير عمليلن

 في تحديد التعريفات وقدرة الطيرانان مجال التحرك الواسع الذي يمنح لشركات   
األطراف المحدودة على التدخل لمنع سريان التعريفة في تلك المرحلة والمراحل 
الالحقة من التحرير الكامل أمر قد يدعو الى آلية خارج نطاق نظام التعريفات 

وهناك احتماالن هما مادة الضمانات في نموذج . عادي للمنافسةتتناول السلوك الم
  .اتفاق الخطوط الجوية وقوانين المنافسة الخاصة بالطرفين

باصطالح " التعريفات"وفي بعض مواد اعتراض الطرفين يجري ابدال اصطالح   
  ".التسعير"أعم هو 



 
A5-29  ٥(المرفق(  

  

  المادة السابعة عشرة
 مالحظات تفسيرية )التعريفات(التسعير 

لدول، مثل الدول في االتفاقات التي تتضمن إشارة إلى التسعيرة في مجموعة من ا  
األعضاء في االتحاد األوروبي، سيتم تعديل النص لكي يأخذ بعين االعتبار أي 

 .تغيير في تشريعات الجماعة األوروبية

يوافق الطرفان على ايالء اهتمام خاص للتعريفات التي يمكن   -١
االعتراض عليها اذا بدت تمييزية بصورة غير معقولة أو عالية بال داع أو 

ة بسبب اساءة استغالل وضع يتسم بالهيمنة، أو متدنية بصورة مصطنعة تقييدي
  . بسبب الحصول على اعانة أو دعم من الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر

الخاصة " األجواء المفتوحة"ويعد هذا النص شائعا بصورة خاصة في بنود 
 يقصر وهو يتضمن عناصر الموافقة من نهج اعتراض الطرفين ولكنه. بالتسعير

التدخل على ثالثة معايير ويعتمد على وجه الخصوص على السوق في تحديد 
والنهج هنا هو السماح لشركات . التعريفات التي تعرضها شركات الطيران المعينة

الطيران بتحديد األسعار من جانب واحد وبجعل التدخل يقتصر على وجه التحديد 
ة معينة غير عادلة من جانب على الحاالت التي تنطوي على ممارسات تنافسي

  .الطيرانشركات 

    ]٢ من رقم ١ الخيار ٢الفقرة [

تقديم االخطار أو ايداع التعريفات  أن يشترط ينطرفال  منيجوز لكل  -٢
] التي عينها الطرف اآلخر[الواحدة أو األكثر  الطيرانشركة التي تقترحها 

هذا االخطار أو االيداع وربما طلب تقديم ]. التي عينها الطرفان المتعاقدان[
ويجوز تقليص تلك . يوما_ قبل حلول تاريخ االدخال المقترح بما ال يزيد عن 

  .الفترة في حاالت خاصة

 نهجين بديلين يتعلقان بايداع التعريفات هما نهج يتطلب االيداع ٢وتتضمن الفقرة 
التعريفة وقد يوافق الطرفان على التخلي بصورة تامة عن ايداع . ونهج ال يتطلبه
  .بصفة رسمية

    ]٢ من رقم ٢ الخيار ٢الفقرة [

لن يطلب ايداع أسعار النقل الجوي الدولي بين اقليمي الطرفين ما لم   -٢
.  من هذه المادة٣يطلب هذا االيداع لغرض تنفيذ اتفاق تبادلي بموجب الفقرة 

وال يجوز ألي من الطرفين أن يطلب من شركات الطيران التابعة للطرف 
خر االخطار باألسعار التي يفرضها الناقلون العارضون على الجمهور أو اآل

. ايداعها ما لم يكن ذلك مطلوبا على أساس غير تمييزي ألغراض المعلومات
وعلى الرغم مما سبق، يتعين على شركات الطيران التي يعينها الطرفان أن 

علقة باألسعار تواصل اتاحة التوصل الفوري اذا طلب ذلك الى المعلومات المت
السابقة والقائمة والمقترحة لسلطات طيران الطرفين على نحو مقبول وبصيغة 

  .تقبلها تلك السلطات

  

ال يجوز ألي طرف أن يتخذ اجراء من جانب واحد لمنع تنفيذ تعريفة   -٣
مقترحة أو استمرار تعريفة فعلية لشركة طيران معينة تابعة ألي من الطرفين 

] الطيران التابعة لدولة ثالثة) شركات(املة بالمثل لشركة أو على أساس المع[
  .]أو بين اقليم  الطرف اآلخر واقليم دولة ثالثة[للنقل بين اقليمي الطرفين 

 في هذا البند من امكانية التدخل المنفرد وهي الفقرة ٣وتحد بدرجة أكبر الفقرة 
والطريقة .  مقترحالتي تحظر اتخاذ اجراء منفرد لمنع بدء أو مواصلة فرض سعر

الوحيدة هي اللجوء الى آلية المشاورات اذا كان أحد األطراف غير راض أو 
يعتقد أن السعر ال يتسق مع اعتبارات الممارسات التنافسية غير العادلة الواردة 

وسوف تسري األسعار أو تواصل سريانها اذا لم يتم التوصل الى . ١في الفقرة 
  .راتفاق نتيجة لعمليات التشاو

يجوز أن يمنح أي من الطرفين موافقته على التعريفات وفقا ألحكام [  -٤
 التي أودعت الطيران) شركات( أعاله بأن يعلنها صراحة لشركة ٣الفقرة 

واذا رأى أي طرف أن تعريفة ما تندرج في الفئات المذكورة في . التعريفات
ضا الى الطرف  أعاله، فعلى ذلك الطرف أن يعطي اشعارا بعدم الر١الفقرة 
أيام على األقل من تاريخ االخطار أو _ خالل ] في أقرب وقت ممكن[اآلخر 

تاريخ االيداع للتعريفة، ويمكنه االستفادة من اجراءات التشاور المذكورة في 
وما لم يوافق الطرفان كتابة على رفض التعريفات المعنية .  أدناه٥الفقرة 

  .]عريفات موافقا عليهابموجب هذه االجراءات، وجب اعتبار الت

فقد يرغب الطرفان في تعديل هذا البند . وكما هو الحال في نهج بلد المنشأ
لمعالجة نزاع من خالل المادة المتعلقة بفض المنازعات عندما تفشل عملية 
التشاور في التوصل الى اتفاق ففي مثل هذه الحالة سوف تتأثر الجملة األخيرة في 

تركت فترة االيداع . سريان السعر اذا لم يكن هناك اتفاق، التي تتعلق ب٣الفقرة 
 ١٥وهي عادة (وهي الفترة التي يجب االخطار بأي رفض فيها دون أن تمأل 

، وذلك ليقوم الطرفان باالتفاق ) يوما٣٠اخطار تبلغ /يوما بالنسبة لفترة ايداع
  .بشأنها وفقا لظروفهما الثنائية الخاصة



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-30  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة السابعة عشرة
 مالحظات تفسيرية )التعريفات(التسعير 

التشاور حول أي تعريفة أصدرتها شركة يجوز لكل طرف أن يطلب   -٥
 تابعة ألي من الطرفين عن الخدمات المشمولة بهذا االتفاق، حتى وان طيران

ويجب اجراء هذه . كانت التعريفة المعينة موضوعا الخطار بعدم الرضا
ويجب أن يتعاون الطرفان . يوما بعد استالم الطلب__ المشاورات قبل مرور 

واذا توصل . لالزمة لحل المسائل بطريقة معقولةعلى توفير المعلومات ا
الطرفان الى اتفاق فيما يتعلق بتعريفة قدم بشأنها اخطار بعدم الرضا، وجب 

واذا لم يتم التوصل الى اتفاق . على كل طرف أن يبذل قصارى جهده لتنفيذه
  .تسري التعريفة المعنية أو تستمر في سريانها

ببلد المنشأ بشأن مدة التعريفات القائمة يمكن ادراج نص يماثل النص الخاص 
الطيران المعنية بسحب التعريفات ) شركات(بحيث يشمل أحواال مثل قيام شركة 
  .أو حالة وجود اعتراض من الطرفين

      التحرير الكامل  
التي تفرضها شركات الطيران وال تطلب ] التعريفات[ال يطلب ايداع األسعار 

  .رف من الطرفينالموافقة عليها من جهة أي ط
في اطار التحرير الكامل، ال يمكن االعتراض على التعريفات ألي سبب من 

غير أنه ستظل ممارسات شركات الطيران الخاصة بالتعريفات خاضعة . األسباب
  .لقوانين المنافسة للطرفين

  

  المادة الثامنة عشرة
 مالحظات تفسيرية الضمانات

ت التالية لشركات الطيران يمكن أن يتفق الطرفان على أن الممارسا  -١
  :تعتبر ممارسات تنافسية غير عادلة ويمكن أن تحتاج الى بحث أوثق

فرض أجور وأسعار على الطرق عند مستويات تكون، في االجمال،   )أ
  .غير كافية لتغطية تكاليف تقديم الخدمات التي ترتبط بها

  .اضافة سعة زائدة عن الحد أو زيادة تواتر الخدمة  )ب

  .د النظر مستمرة بدال من أن تكون مؤقتةيالممارسات ق  )ج

خطير أو لها ضرر سلبي ة لها أثر اقتصادي يالممارسات المعن  )د
  .ملموس على شركة طيران أخرى

ظاهرية ولها أثر محتمل في شل الممارسات المعنية تعكس نية   )ھ
  . أخرى من السوقطيرانواقصاء أو اخراج شركة 

  .اساءة استخدام المركز المهيمن على الطريقسلوك يشير الى   )و

سوف يكون البند الخاص بالضمانات ذا صلة وقابال للتطبيق فقط اذا ما وافق 
ومتحررة للناقلين الجويين المعينين " أجواء مفتوحة"الطرفان على االنتقال الى بيئة 

 ويمكن أن تكون قائمة. التابعين لهما حتى لو لم تكن أجواء مفتوحة تماما
ممارسات شركات الطيران التجارية والتي قد تكون اشارات على ممارسات 
تنافسية محتملة غير عادلة مجرد قائمة للداللة قامت االيكاو بتطويرها وتوزيعها 

ويمكن أن يستخدم ذلك النص عندما تتفق دولتان . على الدول المتعاقدة كتوصية
دولتين أو ألي منهما قوانين على التحرك صوب نظام تقل فيه القيود ولم تكن لل

منافسة، فقد تدعو الحاجة الى وجود مجموعة متفق عليها بصورة متبادلة من 
المواصفات التي تعرف ما هي الممارسات التنافسية العادلة أو غير العادلة وذلك 

وبالنظر الى البيئة التنافسية الخاصة التي ستعمل فيها . كاجراء خاص بالضمانات
 وأنظمة قوانين التنافس المنطبقة على أقاليمها، فقد تحدد نالطيراشركات 

األطراف مؤشرات أخرى للسلوك التنافسي غير العادل والتي يمكن أن تدرج في 
  .هذا البند

من بند الضمانات باالضافة الى البديل الرابع الخاص بفض " آلية الضمان"وتتكون 
من توصيات االيكاو متضمنة المنازعات، واجراءات الوساطة المبنية على توصية 

  .في مادة تسوية المنازعات

اذا ما اعتبرت سلطات الطيران ألحد الطرفين أن عملية أو عمليات   -٢
 المعنية التابعة للطرف اآلخر قد الطيرانتقوم بها أو تنتوي القيام بها شركة 

  فلها أن١تشكل سلوكا تنافسيا غير عادل وفقا للمؤشرات المدرجة في الفقرة 
. بهدف حل المشكلة] بشأن التشاور [—تطلب اجراء مشاورات وفقا للمادة 

ويصحب مثل ذلك الطلب اخطار يتضمن أسباب الطلب وأن تبدأ المشاورات 
  . يوما من تقديم الطلب١٥في غضون 

كبديل آللية الضمان، يمكن أن يتفق الطرفان على أن يتم على مراحل تطبيق 
تام والنصوص األخرى، تسهيال لالنتقال الى النص الخاص بدخول األسواق ال

  )).٤(أنظر المرفق (التحرير التام 



 
A5-31  ٥(المرفق(  

  

  المادة الثامنة عشرة
 مالحظات تفسيرية الضمانات

اذا لم يتوصل الطرفان الى حل للمشكلة من خالل المشاورات، يجوز   -٣
تسوية [ —ألي طرف أن يستند الى آلية فض المنازعات في اطار المادة 

  .لحل النزاع] المنازعات

  

  
  المادة التاسعة عشرة

 مالحظات تفسيرية نافسةقوانين الم

يقوم الطرفان بابالغ بعضهما البعض بقوانين المنافسة والسياسات   -١
والممارسات الخاصة بهما والتغييرات التي طرأت عليها، وأية أهداف خاصة 
تتعلق بها قد تؤثر على تشغيل خطوط النقل الجوي بموجب هذا االتفاق، 

  .عن تنفيذهاويقومان كذلك بتحديد السلطات المسؤولة 

يساعد الطرفان، بالقدر المسموح به بموجب قوانينهما ونظمهما،   -٢
 الخاصة بكل منهما من خالل تقديم االرشاد بشأن مدى توافق الطيرانشركات 

أي ممارسة مقترحة لشركات الطيران مع قوانين المنافسة والسياسات 
  .والممارسات لديهما

يعتبران أنه قد يوجد تعارض يخطر الطرفان بعضهما البعض عندما   -٣
بين تطبيق قوانين المنافسة والسياسات والممارسات لديهما وبين األمور 
المتعلقة بعمل االتفاق، ويتم استخدام عملية التشاور المتضمنة في االتفاق اذا 
ما طلب ذلك أي من الطرفين، لتحديد ما اذا كان هناك تنازع والبحث عن 

  .لى أدنى حدطرق حل النزاع أو تخفيفه ا

يقصد بهذا البند النموذجي الوارد آنفا الذي طورته االيكاو أن يكون مجموعة 
شاملة وان كانت قابلة للتطويع من االجراءات في حالة مرور طرفين أو احتمال 
مرورهما بصعوبات في عالقاتهما الخاصة بالنقل الجوي عند تطبيق قوانين 

لى االخطار والتعاون وضبط النفس وتشدد هذه البنود ع. المنافسة الوطنية
وال يكون . والتشاور للحيلولة دون نشوب النزاعات أو احتمال نشوبها وكذا حلها

استخدام البند من جانب األطراف ذا صلة باألمر اذا قام الطرفان على سبيل 
المثال بالتصديق على ممارسات تعاونية لشركات الطيران مثل تنسيق التعريفات 

كما أنه ليس المقصود منه تكملة أية . أي من الطرفين قانون منافسةولم يكن لدى 
بد، بالطبع، من أن توافق سلطات المنافسة التي يخضع لها  وال. اجراءات قائمة

وبصفة عامة ينشد البند تعزيز . الطرفان على االلتزامات التي يتعين ادراجها
ع القضايا التي تنشأ في لآلليات الثنائية لتحاشي المنازعات وفضها كما ينشد وض

ويستمد البند . تطبيق معايير قانون المنافسة على النقل الجوي في اطار ثنائي
أساسا من المفاهيم والمبادئ الواردة في خطوط ارشادية مفصلة بشأن هذا 

انظر (الموضوع طورتها االيكاو في نفس الوقت الذي طورت فيه البند النموذجي 
  ).Doc 9587الوثيقة 

خطر الطرفان بعضهما البعض بنية الشروع في االجراءات ي  -٤
الطيران لدى كل منهما أو اتخاذ أي اجراءات ) شركات(القضائية ضد شركة 

  .ذات صلة بموجب قوانين المنافسة لديهما قد تسترعي انتباههماخاصة قانونية 

  

يتم في اتخاذ اجراء قانوني دون االخالل بحق أي من الطرفين   -٥
عملية التشاور التي يتضمنها هذا االتفاق عند طلب أي من الطرفين استخدام 

ذلك ويجب أن تهدف الى تعريف المصالح الخاصة بالطرفين والنتائج 
  .المحتملة التي تنشأ عن اتخاذ اجراء بموجب قانون المنافسة

  

يسعى الطرفان للوصول الى اتفاق أثناء اجراء التشاور، مع األخذ   -٦
مصالح ذات الصلة لكل طرف وللوسائل البديلة التي قد تحقق في االعتبار لل

  .أيضا أهداف ذلك االجراء المتخذ بموجب قانون المنافسة

  

اتفاق سوف ينظر كل طرف عند تنفيذ في حالة عدم التوصل الى   -٧
قوانين المنافسة والسياسات والممارسات الخاصة بها، بعين االعتبار 

لنظر التي عبر عنها الطرف اآلخر ويقيم والتعاطف الكامل الى وجهات ا
  .االعتبار ألواصر المودة على المستوى الدولي ولالعتدال وضبط النفس

  

يسهل الطرف الذي رفعت بموجب قوانين المنافسة لديه دعوى   -٨
أو توفير /قضائية خاصة نفاذ الطرف اآلخر الى الهيئة القضائية ذات الصلة و

وقد تتضمن مثل هذه المعلومات . لنحو الالئقالمعلومات لتلك الهيئة على ا
المصالح الخارجية الخاصة به ومصالح الطرف اآلخر على النحو المخطر به 
من جانب ذلك الطرف وان أمكن نتائج أية مشاورات مع الطرف اآلخر بشأن 

  .الدعوى

  



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-32  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة التاسعة عشرة
 مالحظات تفسيرية نافسةقوانين الم

ا الوطنية أو م الى الحد الذي ال تمنعه قوانينهانتعاون الطرفي  -٩
ا أو مفقا ألية التزامات دولية مطبقة، بالسماح لشركات طيرانها وومسياساته
ا بالكشف عن المعلومات ذات الصلة بدعوى قضائية بشأن قانون ممواطنيه

 تعارض هذا المنافسة للسلطات المختصة لكل من الطرفين شريطة عدم
  .التعاون أو الكشف مع مصالحهما القومية الهامة

  

حد وعة من جانب سلطات قانون المنافسة أل المرفىبينما تكون الدعو  -١٠
 موضوعا للمشاورات مع الطرف اآلخر، يمتنع الطرف الذي رفعت ينطرفال

 لنتيجة هذه المشاورات عن طلب الكشف عن ا في أراضيه انتظارىالدعو
المعلومات الموجودة في أراضي الطرف اآلخر، كما يمتنع ذلك الطرف 

  .علوماتاآلخر عن تطبيق أي تشريع يحجب الم

  

  

  المادة العشرون
 مالحظات تفسيرية تبديل العمالت وتحويل االيرادات

في بعض االتفاقات، يمكن أن يشكل هذا البند مادة منفصلة أو أن يكون جزءا من   
  ".بالفرص التجارية"المادة الخاصة 

الطيران التابعة للطرف اآلخر بأن تبدل ) شركات(يسمح كل طرف لشركة 
الخارج الى الدولة التي تختارها وبناء على طلبها جميع االيرادات وتحول الى 

المحلية التي حصلتها من بيع خدمات النقل الجوي ومن األنشطة المرتبطة 
مباشرة بالنقل الجوي وذلك لما يزيد عن المبالغ التي صرفت على المستوى 

ودون المحلي، مع السماح على وجه السرعة بالتبديل والتحويل دون قيود، 
تمييز وال ضرائب فيما يتعلق بتلك التحويالت على أن يسري سعر الصرف 

  .الذي ينطبق اعتبارا من تاريخ طلب التبديل والتحويل

هذا البند الذي طورته االيكاو لتسهيل تبديل العمالت وتحويل االيرادات هو نسخة 
ية للخطوط أكثر شموال من النص الوارد على التقريب في جميع االتفاقات الثنائ

  .الجوية
يتضمن عادة أنشطة " األنشطة المرتبطة ارتباطا مباشرا بالنقل الجوي"المصطلح 

مرتبطة ارتباطا وثيقا بتقديم الخدمات الجوية، مثل النقل بالحافلة فيما بين المطار 
وتوفير الخدمات األرضية لشركات الطيران األخرى كلما كان ذلك . والفنادق

 المصطلح أنشطة مثل االيرادات المحصلة من الفنادق ال يتضمن. مسموحا به
وتأجير السيارات واالستثمار في العقارات المحلية واألسهم والسندات التي يحتمل 

دون " والمصطلح . أن تخضع لنظام مختلف لتبديل العمالت وتحويل االيرادات
ير يشير الى الضرائب على تبديل العمالت وتحويل االيرادات وال يش" ضرائب

  ".بالضرائب"الى ضريبة الدخل القومي، التي تتناولها المادة الخاصة 

  
  المادة الحادية والعشرون

 مالحظات تفسيرية بيع وتسويق منتجات الخدمة الجوية

في بعض االتفاقات، يمكن أن يشكل هذا البند مادة منفصلة أو أن يكون جزءا من   
  ".بالفرص التجارية"المادة الخاصة 

ويحتاج ". شركات الطيران المعينة" بعض األحكام الواردة في هذه المادة الى تشير  
الطرفان الى أن يبحثا ما اذا كانت األحكام بشأن النشاطات المتضمنة في هذه 
المادة يجب أن تمتد أيضا الى جميع شركات طيران أحد الطرفين ال الى شركات 

  .الطيران المعينة وحسب
الطيران التابعة للطرف اآلخر حق بيع يمنح كل طرف شركات   -١

وتسويق الخدمات الجوية الدولية وما يرتبط بها من منتجات في أراضيه 
مباشرة أو عن طريق الوكالء أو غيرهم من الوسطاء الذين تختارهم شركة (

في المناطق التي يخدمونها ، بما في ذلك حق تأسيس مكاتب لهم )الطيران
  .والمناطق التي ال يخدمونها

هذا البند الذي طورته االيكاو يقدم قاعدة قياسية بسيطة وعادلة تسمح بالترخيص 
ال ينطبق هذا البند على بيع . لشركات الطيران ببيع وتسويق خدماتها الجوية

وتسويق منتجات الخدمة الجوية عن طريق نظم الحجز اآللي والتي يعالجها بند 
يشرح الحالة التي "  يستخدمونهامكاتب لهم في المناطق التي"التعبير . منفصل
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  المادة الحادية والعشرون
 مالحظات تفسيرية بيع وتسويق منتجات الخدمة الجوية

أما . يكون فيها المكتب موجودا في مدينة أو دولة تخدمها شركة الطيران مباشرة
فيقصد به المكتب في مدينة ال " مكاتب لهم في المناطق التي ال يخدمونها"التعبير 

وتضيف . تخدمها شركة الطيران أو بلد ال تخدمه تلك الشركة بصورة مباشرة
  .قات الثنائية المبرمة مؤخرا النص البديل بين قوسينبعض االتفا

االقليم ذلك يكون لكل شركة طيران الحق في بيع خدمة النقل بعملة [  -٢
 بعمالت قابلة للتحويل بحرية صادرة عن ،ما لها من سلطة تقديرية أو حسب

بلدان أخرى ويحق ألي شخص اشتراء خدمة النقل تلك بالعمالت التي تقبلها 
  .]المذكورةلطيران شركة ا

يقدم النص االختياري ضمانات لشركات الطيران تكفل لها حرية البيع بالعمالت 
القابلة للتحويل التي تقبلها شركة الطيران للمبيعات، دون أن يتطلب ذلك النص من 

  . قبول العمالت التي ال تتعامل بها شركات الطيرانالطيرانشركات 

  
  المادة الثانية والعشرون

  ظفون األجانب واالستعانةالمو
 مالحظات تفسيرية بالخدمات المحلية

في بعض االتفاقات، يمكن أن يشكل هذا البند مادة منفصلة أو أن يكون جزءا من   
  ".بالفرص التجارية"المادة الخاصة 

ويحتاج ". شركات الطيران المعينة"تشير بعض األحكام الواردة في هذه المادة الى   
ن يبحثا ما اذا كانت األحكام بشأن النشاطات المتضمنة في هذه الطرفان الى أ

المادة يجب أن تمتد أيضا الى جميع شركات طيران أحد الطرفين ال الى شركات 
  .الطيران المعينة وحسب

   النهجان التقليدي واالنتقالي 

يسمح لشركة أو شركات الطيران المعينة التي يملكها أي من الطرفين   -١
 أساس المعاملة بالمثل أن تدخل الى اقليم الطرف اآلخر وتبقي فيه وذلك على

ممثليها وعامليها التجاريين والتشغيليين والفنيين حسبما يتطلبه األمر لتشغيل 
  .الخطوط المتفق عليها

تعتمد النهج التقليدية واالنتقالية على المعاملة بالمثل التي لو فسرت بصورة كمية 
ية العددية للعاملين لدى شركات الطيران الذين يمكن فسوف تؤدي الى المحدود

  .وزعهم في اقليم الطرف اآلخر

المتطلبات من العاملين بناء على اختيار شركة أو تلك يمكن تلبية   -٢
التي يعينها أحد الطرفين من خالل عاملي تلك الشركات أو  الطيرانشركات 

 أخرى تعمل في نطيراباالستعانة بخدمات أي مؤسسة أو شركة أو شركة 
  . أخرىطيراناقليم الطرف اآلخر ويصرح لها بتأدية هذه الخدمات لشركات 

  

يخضع ممثلو الشركة وعاملوها للقوانين والقواعد التنظيمية السارية   -٣
  .تفق مع تلك القوانين والقواعدذلك بصورة تالخاصة بالطرف اآلخر و

  

قل قدر من التأخير يمنح كل طرف على أساس المعاملة بالمثل وبأ  )أ
المطلوبة أو تأشيرات الزيارة أو غير ذلك من الوثائق المماثلة العمل تصاريح 

  . من هذه المادة١لممثلي شركة الطيران وعامليها المشار اليهم في الفقرة 

  

تصاريح العمل للعاملين يسهل الطرفان ويسارعان بتحقيق مقتضيات   )ب
  .يوما) تسعين (٩٠ تستغرق أكثر من الذين يؤدون بعض المهام المؤقتة ال

على استخدام العاملين المؤقتين الذين تعد مقتضيات التوظيف ) ب٣تنص الفقرة 
  .واالقامة بالنسبة لهم أقل طوال من تلك الخاصة بالعاملين آلجال طويلة

    

    



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-34  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة الثانية والعشرون
  ظفون األجانب واالستعانةالمو

 مالحظات تفسيرية بالخدمات المحلية

        
      التحرير الكامل  

  :تي التي عينها الطرف اآلخر باآلالطيرانيسمح كل طرف لشركات 
احضار عاملين أجانب الى أراضيه ممن يؤدون واجبات ادارية   )أ

وتجارية وفنية وتشغيلية وغير ذلك من الخدمات المتخصصة التي يتطلبها تقديم 
بما يتسق مع قوانين الدولة المستقبلة وتركهم للبقاء فيها خدمات النقل الجوي 

  .وظيفوقواعدها التنظيمية فيما يتعلق بالدخول واالقامة والت

من هذا البند من بنود االيكاو بشأن العاملين األجانب تسهيل ) يقصد بالفقرة أ
 من أولئك الذين يؤدون الطيرانالوزع في الخارج لبعض موظفي شركات 

ويخضع البند لاللتزامات الدولية وكذلك . واجبات ادارية وتجارية وفنية وتشغيلية
ق بالدخول واالقامة والتوظيف، والتي للقوانين الوطنية للطرف المتلقي فيما يتعل

ينبغي في معظم األحوال أن تكون مرنة بما فيه الكفاية للوفاء بالتزامات الطرف 
  .المعني بموجب هذا البند

أية مؤسسة أو شركة أو شركة من العاملين وخدمات الاالستعانة ب  )ب
  .أخرى تعمل في أراضيه ومفوضة بتقديم مثل هذه الخدمات طيران

هو االستجابة لضرورة الوفاء باالستخدام المتكرر بدرجة ) صد من الفقرة بوالق
أكبر للعاملين من دول ثالثة من جانب الناقلين الجويين نتيجة للعدد المتزايد من 
التحالفات وعولمة األنشطة التجارية لشركات الطيران وبالتالي سوف تتضمن 

الخاصة بشريك في شركات الفقرة القدرة على استخدام العاملين والخدمات 
الطيران ضمن تحالف أو ترتيب مشاركة في الرموز، اضافة الى أية شركة أو 

  . مؤسسة محلية مصرح لها بتقديم خدمة
في بعض االتفاقات، يمكن أن يشكل هذا البند مادة منفصلة أو أن يكون جزءا من 

مل على أو يمكن لجدول الطريق أن يشت". بالفرص التجارية"المادة الخاصة 
  .البند هذا

  
  المادة الثالثة والعشرون

 مالحظات تفسيرية تغيير معايير مواصفات الطائرة

     
   النهج التقليدي 

معينة تابعة ألحد الطرفين عند تشغيل أي خط  طيرانيجوز لشركة   -١
متفق عليه على طريق معين ابدال طائرة بأخرى عند نقطة في اقليم الطرف 

  :شروط التالية فقطاآلخر وفقا لل

  .أن يكون ذلك مبررا على أساس اقتصاد التشغيل  )أ

 الطائرة المستخدمة على قطاع من الطريق أبعد من محطة تكونأال   )ب
 المستخدمة في الطائرةالمطار في اقليم الطرف األول ذات سعة أكبر من 

  .القطاع األدنى

باط مع  باالرتالطائرة المستخدمة على القطاع األبعد فقطتعمل أن   )ج
الخدمة التي تقدمها الطائرة المستخدمة على القطاع األدنى وأن يكون المقرر 

تصل الطائرة األولى عند نقطة تحويل لغرض نقل الحركة . أن تفعل ذلك
المحولة من أو التي ستحول الى الطائرة المستخدمة على القطاع األدنى وتحدد 

  .م األولسعتها باالشارة الى هذا الغرض في المقا

  . للحركة البينيةأن يكون هناك حجم كاف  )د

لجمهور من خالل نفسها على اعرض ب[ شركة الطيران أال تقوم  )ھ
عرض نفسها على نحو مباشر أو غير مباشر سواء ب] [االعالنات أو غير ذلك

 األسعار أو االعالن رضفي الجداول الزمنية أو نظم الحجز اآللي أو نظم ع

يمكن أن يكون بند بشأن تغيير معيار الطائرة مادة قائمة بذاتها أو يمكن معالجته 
ار الطائرة شركة وبصفة عامة يمكن تغيير معي. داخل الجدول الزمني للطريق

 من العمل على قطاعات طريق دولي على مسافة بعيدة من االقليم الذي الطيران
تتبعه بصورة اقتصادية من خالل مطابقة رحالتها على مثل هذه القطاعات مع 
حجم الحركة األقل من والى االقليم الذي تتبعه وهذا ما يتوقعه عادة في حالة 

  .بعيدالقطاعات األبعد بطريق للنقل ال

في النوع التقليدي من صيغ التغيير لمعايير الطائرات يسمح بتغيير الطائرة ولكن 
رهنا بعدد من الشروط بما فيها تنسيق جدول المواعيد وحجم الطائرة وحجم 

وتستهدف الشروط . الحركة والقيود على السعة في حالة نظام سعة مراقب
) في الفقرة الفرعية . الحد منهالسماح باستخدام تغيير معيار الطائرة ولكن مع 

يرد نص اختياري يشمل وسائل تسويق وبيع حديثة أخرى بخالف االعالنات عند 
يتيح النص االختياري ) أما في الفقرة الفرعية ح. تقديم خدمة تغيير الطائرة

مرونة أكثر للناقل الجوي القائم بالتشغيل من خالل السماح، رهنا بتفويض، بأكثر 
اال أن الشروط األخرى المتصلة بتغيير معيار . نقطة التغييرمن رحلة من 

  .الطائرة يمكن أن يستمر تطبيقها



 
A5-35  ٥(المرفق(  

  

  المادة الثالثة والعشرون
 مالحظات تفسيرية تغيير معايير مواصفات الطائرة

كموفرة لخدمة تنشأ عند نقطة يتم عندها تغيير [، ]وسائلأو غير ذلك من ال
كموفرة لخدمة غير الخدمة المتفق عليها على الخطوط المحددة ذات ] الطائرة
  .الصلة

وحيثما تتضمن خدمة متفق عليها تغيير طائرة يعرض ذلك في كل   )و
الجداول الزمنية ونظم الحجز اآللي ونظم عرض السعر واالعالن وغير ذلك 

  .من الوسائل

  

ذا االتفاق جميع الترتيبات المتعلقة بتغيير ه من –أن تحكم بنود المادة   )ز
  .الطائرة

  

 طائرة واحدة داخل االقليم الذي يتم فيه ةأيرحلة فيما يتعلق بأنه   )ح
ما لم [االقليم انطالقا من ذلك التغيير، يجوز السماح فقط باتمام رحلة واحدة 

كثر  لها من جانب سلطات الطيران للطرف اآلخر بتنفيذ أاتكن الطائرة مصرح
  ]من رحلة واحدة

  

تسمح الفقرة الثانية بتغيير غير مقيد لمعيار الطائرة في البلد الذي تنتمي اليه   : من هذه المادة ما يلي١ال ينشأ عن أحكام الفقرة   -٢
  . ولكن الفقرة تحظر وزع الطائرات في اقليم الطرف اآلخرالطيرانشركة 

تغيير الطائرة في اقليم قيام شركة طيران معينة بالحد من الحق في   )أ
  .الطرف الذي يقوم بتعيين شركة الطيران

صة بأحد الطرفين بوزع طائراتها في السماح لشركة طيران معينة خا  )ب
  .اقليم الطرف اآلخر بغرض تغيير الطائرة

  

على  الطيران ةال تؤدي أحكام هذه المادة الى الحد من قدرة شرك  -٣
أو ترتيبات حجز المساحات /ي الرموز وتقديم الخدمات من خالل التشارك ف
الجداول الزمنية للطريق الواردة في هذا [حسبما نص عليه في هذا االتفاق 

  ].االتفاق

ان أحكام مواد التغيير التقليدي لمعايير الطائرة غالبا ال يمكن تطبيقها من الناحية 
أن أو حاالت حجز المساحات واذا جاز /العملية على التشارك في الرموز و

يسمح بهذه النشاطات، احتاج األمر الى استثناء من األحكام المتعلقة بتغيير 
والصيغة الواردة بين القوسين سوف تستخدم حينما يضم الملحق . معايير الطائرة

وفي هذه الحاالت، قد ترغب الدول في أن . باالتفاق الجداول الزمنية للطريق
  .لملحقتدرج أحكام تغيير معايير الطائرة في ذلك ا

   النهج االنتقالي 

معينة تغيير الطائرة على أي الرحالت أو  طيرانشركة كل يجوز ل  -١
عليها جميعا في الخطوط المتفق عليها وباختيارها في اقليم الطرف اآلخر، أو 

  :عند أية نقطة على طول الطرق المحددة شريطة أن

ائرة في جدول تدرج الطائرة المستخدمة الى ما بعد نقطة تغيير الط  )أ
  .المواعيد تزامنا مع الطائرات الداخلة أو الخارجة كيفما كان الحال

ان النهج االنتقالي هو صيغة أكثر حداثة ومرونة من صيغ تغيير معايير الطائرة 
وهي صيغة ال يحد منها اال الشروط المتعلقة بتنسيق جداول المواعيد وحجم 

وتفترض . فيما بعد نقطة التغييرالطائرة عند تشغيل أكثر من طائرة واحدة 
االشارات الواردة في الفقرة الثانية والتي تتعلق باستخدام المعدات المؤجرة 

  .والترتيبات التجارية أن الطرفين قد اتفقا أيضا على هذه األمور

ال يجوز في حالة تغيير الطائرة في اقليم الطرف اآلخر وحيث يتم   )ب
ا بعد نقطة التغيير أن تكون أكثر من طائرة تشغيل أكثر من طائرة واحدة فيم

واحدة من حجم متساو وال يجوز أن تكون أي طائرة أكبر من الطائرات 
  .المستخدمة في قطاع الحريتين الثالثة والرابعة

  

لغرض عمليات تغيير معايير الطائرات، يجوز لشركة طيران معينة   -٢
لنظم الوطنية المعدات استخدام معداتها الخاصة بها وأن تستخدم رهنا با

  .المؤجرة، كما يجوز العمل بموجب ترتيبات تجارية مع شركة طيران أخرى

  



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-36  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة الثالثة والعشرون
 مالحظات تفسيرية تغيير معايير مواصفات الطائرة

 معينة استخدام أرقام رحالت مختلفة أو متطابقة طيرانيجوز لشركة   -٣
  .من أجل قطاعات التغيير الخاصة بها لعمليات الطائرات

  

   التحرير الكامل 

طرق المتفق عليها يجوز أن تقوم شركة في أي قطاع أو قطاعات دولية في ال
طيران معينة بالنقل الجوي الدولي دون أي حد للتغيير للطائرات من حيث 

فيما [النوع أو عدد الطائرات المشغلة عند أي نقطة على الطريق، شريطة أنه 
يكون النقل الى ما وراء تلك النقطة ] عدا الخطوط المقتصرة على الشحن فقط

 من اقليم الطرف الذي عين شركة الطيران وأن يكون النقل هو استمرار للنقل
باتجاه الدخول الى اقليم الطرف الذي عين شركة الطيران هو استمرار للنقل 

  .من جهة ما وراء مثل هذه النقطة

ويتيح مرونة " األجواء المفتوحة"يرد نهج التحرير الكامل في الكثير من اتفاقات 
كما يسمح هذا النوع من البنود . دام المعداتتشغيلية واسعة النطاق في استخ

أيضا، على سبيل المثال، بتمكين عمليات النقطة المحورية من أن تتم في نقطة 
التغيير رهنا بالطبع بالتوصل الى اتفاق مع الشركاء الثنائيين اآلخرين ذوي 

والقيد الوحيد هو اقتضاء تشغيل الخطوط بصورة خطية طولية أي أن . العالقة
ن الرحلة في القطاع الثاني امتدادا أو استمرارا لرحلة الوصل السابقة الداخلة تكو

وتزيل الصيغة الواردة بين قوسين هذا القيد بالنسبة للخطوط . أو الخارجة
  .المخصصة للبضائع فقط

في بعض االتفاقات المتسمة بالتحرير الكامل، ال حاجة لالبقاء على قيد يتطلب   
وفي هذه االتفاقات، ال حاجة لمادة . استمرارا لرحلة وصلأن يكون الخط الجوي 

  ".عدم وجود قيد"منفصلة، ويتضمن جدول الخط الجوي اشارة الى 

  
  المادة الرابعة والعشرون
 مالحظات تفسيرية المناولة األرضية

في بعض االتفاقات، يمكن أن يشكل هذا البند مادة منفصلة أو أن يكون جزءا من   
  ".بالفرص التجارية"صة المادة الخا

أما . يجب أن تتضمن جميع األحكام اشارة ترافقية الى األحكام المتعلقة بالسالمة  
  .الجملة التي تشير الى المناولة األرضية فسوف يغطيها الملحق السادس

واألطراف ". شركات الطيران المعينة"وتشير بعض األحكام في هذه المادة الى   
 اذا كانت األحكام بشأن النشاطات المتضمنة في هذه المادة بحاجة الى أن تبحث ما

 الخاصة بأحد األطراف ال الى الطيرانينبغي أن تمتد أيضا الى جميع شركات 
  . المعينة فقطالطيرانشركات 

   النهج التقليدي 

رهنا باألحكام المعمول بها والمتعلقة بالسالمة بما في ذلك قواعد االيكاو 
ب عملها الموصى بها المتضمنة في الملحق السادس، يجوز القياسية وأسالي

لشركة الطيران المعينة على أساس المعاملة بالمثل أن تنتفع بخدمات شركة 
طيران معينة تابعة للطرف اآلخر من أجل خدمات المناولة األرضية في اقليم 

  .ذلك الطرف

ليدي تؤدي بعامة الى ان الطبيعة القائمة على المعاملة بالمثل الخاصة بالنهج التق
خدمات مناولة أرضية مرضية تقدم حينما تقوم شركات الطيران المعينة الخاصة 

غير أنه في الحاالت . بالطرفين بالخدمة في نفس المطارات لدى كل من الطرفين
على سبيل المثال اذا لم تخدم شركة طيران معينة (التي ليست فيها معاملة بالمثل 

ارا تحظى فيه شركات الطيران المعينة التابعة للطرف تابعة للطرف اآلخر مط
 في بعض األحيان الخدمات الطيرانتجد شركات ) األول بخدمات مناولة أرضية

  .غير مرضية واألسعار غير قادرة على المنافسة
   النهج االنتقالي 

    ]٢ من رقم ١الخيار [
يكاو القياسية رهنا بأحكام السالمة المعمول بها، بما في ذلك قواعد اال

 الطيرانوأساليب عملها الموصى بها المتضمنة في الملحق السادس، لشركة 
  .المعينة أن تختار من بين مقدمي خدمات المناولة األرضية المتنافسين

هذا النهج يسمح لشركة الطيران المعينة بأن تختار من بين مقدمي الخدمات 
ن لذلك أن يتيح بعض التحسين في ويمك. المتنافسين على خدمات المناولة األرضية

وهذا النهج . الخدمات والتكلفة اعتمادا على درجة المنافسة بين مقدمي الخدمات



 
A5-37  ٥(المرفق(  

  

  المادة الرابعة والعشرون
 مالحظات تفسيرية المناولة األرضية

موجود بعامة في المطارات التي فيها عدد كبير من شركات الطيران وقيود مادية 
  .على عدد مقدمي خدمة المناولة األرضية يمكن أن تشملهم تلبية االحتياجات

    ]٢ن رقم  م٢الخيار [

 بما في ذلك قواعد االيكاو القياسية تنطبقرهنا بأحكام السالمة التي   -١
وأساليب عملها الموصى بها المتضمنة في الملحق السادس، يسمح لشركة أو 

التي يعينها أحد الطرفين على أساس المعاملة بالمثل بتأدية  الطيرانشركات 
م الطرف اآلخر وأن تحصل بناء أعمال المناولة األرضية الخاصة بها في اقلي

على اختيارها على خدمات المناولة  األرضية بصورة كلية أو جزئية من 
خالل وكيل فوضته السلطات المختصة للطرف اآلخر لتقديم مثل تلك 

  .الخدمات

يسمح هذا النهج االنتقالي لشركة الطيران على أساس المعاملة بالمثل بأن تؤدي 
لخاصة بها، أو أن تختار اتاحة تلك الخدمات لها من خدمة المناولة األرضية ا

خالل أي وكيل تفوضه السلطات المختصة لدى الطرف اآلخر لتقديم خدمات 
المناولة األرضية لشركات الطيران األخرى التي تعمل في نفس المطار في اقليم 

  .الطرف اآلخر

د كما يحق أيضا لشركة أو شركات الطيران المعينة التابعة ألح  -٢
الطرفين تقديم خدمات المناولة األرضية لشركات الطيران األخرى التي 

  .تعمل في نفس المطار في اقليم الطرف اآلخر

  

 من هذه المادة ٢ و١ال تخضع ممارسة الحقوق الواردة في الفقرتين   -٣
. اال للقيود المادية أو التشغيلية الناشئة  عن اعتبارات سالمة أو أمن المطار

ة قيود بصورة موحدة وبشروط ال تقل مالءمة عن الشروط األكثر وتنطبق أي
 تعمل في خدمات جوية دولية مماثلة في طيرانمالءمة المتاحة ألية شركة 

  .الوقت الذي تفرض فيه تلك القيود

 بأن حقوق المناولة األرضية ربما تعين تقييدها وان كان ذلك راجعا ٣تقر الفقرة 
وتولي الفقرة المعاملة الخاصة بالدولة . أمن المطارفقط الى اعتبارات سالمة أو 

  .األولى بالرعاية والمعاملة على أساس وطني في حالة تطبيق أي من تلك القيود

     التحرر الكامل  

رهنا بتطبيق األحكام المعمول بها المتعلقة بالسالمة بما في ذلك   -١
ضمنة في الملحق قواعد االيكاو القياسية وأساليب عملها الموصى بها المت

الطيران التابعة للطرف اآلخر ) شركات(السادس يفوض كل طرف شركة 
  :بناء على اختيار كل منها صالحية القيام بما يلي

  .أداء خدمات المناولة األرضية الخاصة بها  )أ
  .القيام بالمناولة لصالح ناقل جوي آخر أو ناقلين جويين آخرين  )ب
   اتلخدماتقديم ليئة االنضمام آلخرين في تكوين ه  )ج
  .أو االختيار من بين مقدمي الخدمات المتنافسين/و  )د

 المعينة خيار الطيران، أمام شركة االيكاوفي نهج التحرير الكامل الذي أعدته 
أوسع في نطاقه يتعلق بالمناولة األرضية، ويمكنها أن تؤدي ما يخصها من مناولة 

 أو أن تقدم الخدمات الى شركات  أخرى،طيرانأرضية أو تستعين بخدمات شركة 
 أخرى في تقديم الخدمات بصورة طيرانطيران غيرها أو أن تنضم الى شركات 

  ).Doc 9587انظر الوثيقة (جماعية أو أن تختار بين مقدمي الخدمات المتنافسين 
اعتمادا على الظروف الخاصة للدول يجب أن تبحث الدول ادخال المناولة الذاتية 

تعددين بصورة تدريجية وعلى مراحل وذلك حسب حجم المطار والموردين الم
  .كلما كان ذلك مناسبا

يسمح للناقل الجوي باالختيار الحر فيما بين البدائل المتاحة، أو   -٢
اضافة خياره أو تغييره باستثناء الحالة التي عندها يتضح أن ذلك غير عملي 

 وأ، ألمن ذات الصلةوأيضا عندما يكون ذلك مقيدا باعتبارات السالمة وا
 عمليات المطار مقيدا بنطاق )أعاله) باستثناء المناولة الذاتية الواردة في أ(

  .نصغيرا بحيث ال يتحمل مقدمي خدمات متنافسيالذي يكون 

وفي بعض المطارات قد ال يسمح عدد الناقلين الجويين والتجهيزات المادية 
اولة األرضية الخاصة بهم في القسم المحدودة لجميع الناقلين الجويين بتأدية المن

المراقب جويا، وفي هذه الحاالت يجب أن يختار الناقلون الذين يسمح لهم بالقيام 
بذلك على أساس اجراءات موضوعية وتتسم بالشفافية وعدم التمييز ويجب أن 

  .يتاح موردون بدالء قادرون على المنافسة

الالزمة لكفالة نظام تسعير ويطلب من األطراف دائما اتخاذ التدابير   -٣
للناقل الجوي أو الناقلين الجويين يقوم على التكلفة ومعاملة منصفة وعادلة 

  .للطرف اآلخر أو األطراف األخرى

  

  

  



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-38  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة الخامسة والعشرون
 مالحظات تفسيرية تقاسم الرمز والترتيبات التعاونية

ترتيبات التعاونية األخرى يمكن أن يعامل تقاسم الرمز بنفس األسلوب شأن ال 
لشركات الطيران التي تقتضي أن يكون لدى شركات الطيران المعنية السلطة 

وأن تفي ) في حالة تقاسم الرمز، وحقوق الحركة المترتبة على ذلك(المالئمة 
غير أنه بالنسبة للدول التي قد . بالمقتضيات التي تنطبق عادة على تلك الترتيبات

 . مادة محددة بشأن تقاسم الرمز يرد النص التاليترغب في الحصول على

كبديل لذلك قد تجد بعض الدول أنه من األفضل أن يتم تناول تقاسم الرمز في   
 .مادة بشأن الفرص التجارية أو في المالحظات الخاصة بجدول الطرق

      النهج التقليدي  

 أكثر من شركة في تتناول معظم االتفاقات التقليدية بصورة ضمنية النقل بواسطة  
الرحلة الواحدة من خالل الموافقة على تعريفات ذلك النقل بواسطة أكثر من 
شركة، ولكن تلك االتفاقات نادرا ما تكون بها أحكام محددة تتعلق باستخدام 
الطائرات المؤجرة أو المساحة المحجوزة أو الترتيبات التي وضعت مؤخرا 

 اما توافق عليها سلطات الطيران المعنية ان مثل تلك الترتيبات. لتقاسم الرمز
  .على أساس حالة بحالة أو ضمن مذكرة تفاهم

    ]٢ من رقم ٢الخيار [
      النهج التقليدي  

يجوز لكل شركة طيران معينة الدخول في ترتيبات تسويق تعاونية مثل 
المشاريع المشتركة وحجز المساحات وتقاسم الرمز مع شركات طيران أي من 

، شريطة حيازة شركتي الطيران المعنيتين للتفويض المناسب ووفائهما الطرفين
  .بالمتطلبات التي تطبق عادة على مثل هذه الترتيبات

يقر النهج االنتقالي على وجه التحديد باستخدام هذه األنواع من االتفاقات التعاونية 
. قولكنه يجعلها تقتصر على شركات الطيران المعينة الخاصة بطرفي االتفا

وعلى سبيل االجراءات االنتـقالية تقوم بعض االتفاقات الثنائية بقصر استخدام 
تقاسم الرمز على طرق محددة أو عدد محدد من الرحالت ويمكن تعديل ذلك 

  .أو بتبادل المذكرات/االستخدام أيضا باجراء مناقشات الحقة و

      التحرير الكامل  

 على الطرق المتفق عليها عند تشغيل أو اقامة الخدمات المرخصة  -١
 الدخول في ترتيبات ألحد الطرفينيجوز ألي شركة طيران معينة تابعة 
 أو ترتيبات تقاسم أو حجز المساحاتتسويقية تعاونية مثل المشاريع المشتركة 

  :الرمز مع

  .شركة طيران أو شركات طيران تابعة ألي من الطرفين  )أ

  .ولة ثالثةشركة طيران أو شركات طيران تابعة لد  )ب

شريطة أن تكون كل . مقدم خدمة نقل سطحي تابع ألي بلد من البلدان  )ج
لديها التفويض المناسب ) ١: شركات الطيران الداخلة في مثل هذه الترتيبات

  .تفي بالمتطلبات التي تطبق عادة على مثل هذه الترتيبات) ٢و

ان بلدان ثوالث تتضمن مرحلة التحرير الكامل ترتيبات تعاونية مع شركات طير
تتضمن تلك " األجواء المفتوحة"وفي معظم اتفاقات . ومقدمي الخدمات السطحية

المرحلة أيضا تأجير الطائرات بالطاقم فيما بين شركات طيران الطرفين ولكن 
  .ألغراض هذا االتفاق النموذجي وضعت أحكام منفصلة خاصة بالتأجير

 الضرورية التي تضمن أن أن يوافق الطرفان على اتخاذ االجراءات  -٢
الركاب أصبحوا على علم تام وتمتعوا بحماية تامة فيما يتعلق بالرحالت 
المشغلة بنظام تقاسم الرموز المتوجهة الى أراضيهم أو الوافدة منها، وأن يكون 

  :الركاب مزودين على األقل بالمعلومات الضرورية بالطرق التالية

وذلك للترتيبات التعاونية في حالة " ها عادةالمقتضيات التي تطبق"تتضمن عبارة، 
وقد يأخذ . تقاسم الرمز على سبيل المثال مقتضيات الخطار المستهلك وحمايته

  .Doc 9587ذلك شكل مادة اضافية مأخوذة من الوثيقة 

    .شفاهة وان أمكن تحريريا في وقت الحجز  )أ



 
A5-39  ٥(المرفق(  

  

  المادة الخامسة والعشرون
 مالحظات تفسيرية تقاسم الرمز والترتيبات التعاونية

، على )المكاناذا لم يكن با(أو /وتحريريا على تذكرة السفر نفسها و  )ب
الورقة التي ترافق تذكرة الراكب وتشرح خط سير الرحلة، وعلى أي وثيقة 
أخرى تحل محل التذكرة مثل التأكيد التحريري، بما في ذلك معلومات عن 
الهيئة التي يجب االتصال بها عند نشوء أي مشكلة، وبيان واضح عن اسم 

  .ثشركة الطيران المسؤولة في حالة وقوع الضرر أو حاد

أية وثيقة أخرى تحل محل التذكرة مثل التأكيد ) "العبارة الواردة في الفقرة ب
  .تتضمن التذاكر االلكترونية" التحريري

وشفهيا مرة أخرى، بمعرفة موظفي الخدمات األرضية التابعين   )ج
  .لشركة الطيران في جميع مراحل الرحلة

  

ي مقترح الى سلطات شركات الطيران مطالبة بتقديم أي ترتيب تعاون  -٣[
الطيران التابعة للطرفين للحصول على موافقتها قبل تقديم مقترحها بـ ـ يوما 

  .]على األقل

يمكن أن تخدم متطلبات االيداع االختياري باعتبارها وسيلة يمكن من خاللها 
لسلطات الطيران التحقق من أن شركات الطيران جميعها لديها التفويض المناسب 

وكبديل، يمكن استخدام القوانين . ات التي تنطبق على تلك الترتيباتوتفي بالمقتضي
  .والقواعد الوطنية لهذا الغرض

    ]٢ من رقم ٢الخيار [

      النهج االنتقالي ونهج التحرير الكامل  

رهنا بالمقتضيات التنظيمية التي تطبقها عادة على مثل تلك العمليات   -١
 شركة طيران معينة لدى الطرف سلطات الطيران لدى كل طرف، يجوز لكل

  :اآلخر الدخول في ترتيبات تعاون بغرض تحقيق ما يلي

  

اقامة الخدمات المتفق عليها على طرق محددة من خالل تقاسم الرمز   )أ
على الرحالت التي تشغلها شركة ) أي بيع خدمة النقل تحت الرمز الخاص بها(
  ]. دولة ثالثةأو أية/و[الطيران ألي طرف من الطرفين ) شركات(

للناقلين الجويين باقامة خدماتهم ببيع خدمة النقل في اطار ) تسمح الفقرة الفرعية أ
على الرحالت التي تقوم ) الناقلون القائمون بالتسويق(الرموز الخاصة بهم 

الناقلون (أو ناقلو البلدان الثوالث /بتشغيلها شركات طيران أي من الطرفين و
حتى يقتصر تقاسم . (ث تدرج الصيغة التي بين القوسين، حي)القائمون بالتشغيل

الرموز على شركات الطيران المعينة التابعة للطرفين، يجب حذف الصيغة التي 
  ).بين القوسين

طيران أخرى اذا كانت تلك ) شركات( النقل تحت رمز أية شركة   )ب
 الشركة أو الشركات مصرحا لها من جهة سلطات طيران أحد الطرفين ببيع
خدمة النقل في اطار الرمز الخاص بها وذلك على الرحالت التي تقوم 

  .بتشغيلها شركة الطيران المعنية تلك والتي تتبع الطرف اآلخر

لشركات الطيران المعينة بحمل رموز شركات الطيران ) تسمح الفقرة الفرعية ب
  .األخرى

ن نقاط تقتصر خدمات اقتسام الرمز التي تنطوي على النقل فيما بي  -٢
طيران ) شركات(لدى أحد الطرفين على الرحالت التي تقوم بتشغيلها شركة 

صرحت لها سلطات طيران ذلك الطرف بتقديم الخدمة بين نقاط في أراضي 
وال يتاح أي نوع من النقل بين نقاط في ذلك االقليم ضمن رمز . ذلك الطرف

تقوم . ة دوليةالطيران المعينة للطرف اآلخر اال ضمن رحل) شركات(شركة 
جميع شركات الطيران المشاركة في ترتيبات تقاسم الرمز بتولي القدر المالئم 

ويسمح لشركات الطيران بنقل الحركة فيما بين . من السلطة على الطريق
وال يجوز . الطائرات التي تشترك في خدمات تقاسم الرمز وذلك دون حدود

ع االذن بأن تتم خدمات تقاسم لسلطات الطيران التابعة ألحد الطرفين أن تمن
الطيران المعينة ) شركات(أعاله من خالل شركة ) أ(الرمز التي تحددت في 

التابعة للطرف اآلخر على أساس أن شركة أو شركات الطيران التي تقوم 
بتشغيل الطائرة ليس لديها الحق المصرح به من سلطات الطيران للقيام 

و شركات الطيران المعينة التابعة بالحركة الجوية في اطار رمز شركة أ
  .للطرف اآلخر

 بتقاسم الرمز في القطاعات المحلية في اقليم ٢تسمح الجملة األولى من الفقرة 
 على ٢وتحظر الجملة األخيرة من الفقرة . أحد الطرفين ولكن ضمن رحلة دولية

على سلطات الطيران ألحد الطرفين االمتناع عن الموافقة الخاصة بتقاسم الرمز 
أساس أن شركة الطيران القائمة بالتشغيل ليس لها الحق بتصريح من ذلك 
الطرف للقيام بالحركة في اطار رمز شركة الطيران المعينة التابعة للطرف 

واذا سمح بذلك االمتناع فان الكثير من فرص تقاسم الرمز المحتملة التي . اآلخر
  .طرف اآلخرتهدف األحكام الى السماح بها يمكن أن يمنعها ال



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
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  المادة الخامسة والعشرون
 مالحظات تفسيرية تقاسم الرمز والترتيبات التعاونية

من االتفاق، ال تفرض سلطات الطيران ) السعة(__ وألغراض المادة   -٣
التابعة ألحد الطرفين قيدا على السعة التي تعرضها شركة أو شركات الطيران 

  .التي يعينها الطرف اآلخر فيما يخص خدمات تقاسم الرمز

لمتصلة بالسعة والتي وتقر الفقرة الثالثة بأهمية الوضوح فيما يتعلق باالستحقاقات ا
وغالبا ليست هناك حدود على السعة . يسمح بها من أجل عمليات تقاسم الرمز

يعرضها الناقلون الجويون القائمون بالتسويق بالنسبة لخدمات تقاسم الرمز اال أن 
الرحالت التي يجري تشغيلها بمعدات الناقلين الجويين والتي تتم بمقتضى االتفاق 

ود السعة سواء استخدم رمز ناقل جوي آخر أو لم يستخدم في غالبا ما تخضع لقي
ان السعة الخاصة بالناقلين الجويين القائمين بالتشغيل والتابعين . تلك الرحالت

لبلدان ثوالث ال تخضع في األحوال العادية اال ألحكام اتفاق جوي بين دولة الناقل 
  .الجوي القائم بالتشغيل والطرف اآلخر

  

  دسة والعشرونالمادة السا
  مالحظات تفسيرية تأجير الطائرات

  تعاريف  
  .تعني تأجير طائرة بطاقمها" تأجير بالطاقم"عبارة )  أ

  .تعني تأجير طائرة بدون طاقمها" تأجير بدون طاقم"عبارة )  ب

يجوز ألي من الطرفين أن يمنع استخدام الطائرات المستأجرة لخدمات   -*١
  ).األمن (—والمادة ) السالمة (—متثل للمادة تتم بموجب هذا االتفاق ال ت

تتعلق هذه الفقرة بالطائرات المستأجرة على نفس األساس فيما يخص السالمة 
واألمن الذي تستأجر عليه الطائرات األخرى التي تشغلها شركات الطيران المعينة 

وهي توضح أن أي طرف يمكنه منع استخدام الطائرات . بموجب االتفاق
وفي تنفيذ فقرة من هذا .  التي ال تفي بالقواعد القياسية للسالمة واألمنالمستأجرة

النوع، تقتضي بعض الدول القيام مسبقا بايداع ترتيبات االيجار المتعلقة بطرق 
جوية دولية للسماح باتخاذ اجراءات في الوقت المناسب اذا كانت السلطات 

 تستخدم الدول قوائم وفي بعض الحاالت، قد. يساورها القلق ازاء السالمة
أو قوائم بشركات / التي يجوز استئجار الطائرات منها، والطيرانبشركات 
 التي ال يجوز استئجارها منها، وذلك، مثال، على أساس تقارير تدقيق الطيران

مراقبة السالمة الجوية الصادرة عن االيكاو أو سجالت الفحوص بساحة وقوف 
  .الطائرات

تعلقة بالسالمة فيما يتصل باستخدام الطائرات المستأجرة في ولتلبية الشواغل الم  
بعض الحاالت، يمكن أن تستخدم الدول في جميع المراحل الثالث االتفاقات ضمن 

 مكررا لنقل بعض مسؤوليات دولة التسجيل بمقتضى االتفاقية الى ٨٣اطار المادة 
والطرف الذي لم . دولة جهة تشغيل الطائرة وفقا الرشادات االيكاو ذات الصلة

وهو بذلك غير ملزم باالعتراف باالتفاق المبرم ( مكررا ٨٣يصدق على المادة 
يمكن أن يوافق على االقرار بنقل المسؤوليات حسب اتفاق ) بمقتضى ذلك التعديل

من طرفي اتفاق ) طرف آخر( مكررا يبرمه الطرف اآلخر ٨٣في اطار المادة 
عة الحال لن يمتد سوى للعمليات الداخلة وهذا االعتراف بطبي. الخطوط الجوية

  .ضمن اتفاق الخطوط الجوية ذي العالقة

  
  

ومن الناحية العملية، يجوز لطرف لديه شواغل أمنية بشأن حالة محددة تنطوي 
على استخدام طائرات مستأجرة أن يقرر أنه من األسهل على األقل في بادئ 

 باستئجار الطائرة، واضعا في األمر أن يشاور الطرف الذي قامت شركة طيرانه
. االعتبار أن دولة شركة الطيران القائمة بالتأجير قد ال تكون طرفا في االتفاق

، يجب أن تقوم الدول أوال بتقييم ما اذا ١ولدى النظر في اجراء بمقتضى الفقرة 



 
A5-41  ٥(المرفق(  

  

  دسة والعشرونالمادة السا
  مالحظات تفسيرية تأجير الطائرات

كانت الشواغل األمنية المتعلقة بالطائرات المؤجرة قد عولجت من خالل استخدام 
ت واجراءات االيكاو القائمـة التي توضح المسؤوليـة عن استمرار ارشادا

الصالحية للطيران وكفاية القواعد القياسية الخاصة بالتشغيل والصيانة فيما يتصل 
بتلك الطائرات المستأجرة آخذة بعين االعتبار قواعد االيكاو القياسية وأساليب 

جراءات عمليـات دليـل ا"عملها الموصى بها واالرشـادات من قبيـل 
، )Doc 8335الوثيقة " (التشغيـل والتفتيـش واالجازة واالستطالع المستمر

 ٨٣ارشادات تنفيذ المادة "، و)Doc 9760الوثيقة " (دليل الصالحية للطيران"و
  ). Circular 295الكتاب " (مكررا من اتفاقية الطيران المدني الدولي

     النهج التقليدي

 أعاله، يجوز أن تستخدم شركات الطيران المعينة ١ة مع مراعاة الفقر  -٢
 لتشغيل لكل من الطرفين الطائرات المستأجرة من شركات طيران أخرى

الخطوط الجوية المتفق عليها بمقتضى هذا االتفاق، شريطة أن تفي الترتيبات 
  :الموضوعة لالستئجار بالشروط التالية

ح لشركة طيران مؤجرة من أن تكون هذه الترتيبات غير مساوية للسما  )أ
  .دولة أخرى بالحصول على حقوق نقل ال تتاح بخالف ذلك لتلك الشركة

تضع هذه الفقرات شروطا الستخدام الطائرات المستأجرة، وهي تهدف لضمان أال 
 المعينة الطيرانتمارس الحقوق الممنوحة في االتفاق وأال تنتفع بها سوى شركات 

احية االجرائية، تطلب عموما موافقة مسبقة من ومن الن. للطرفين المتعاقدين
 الستخدام طائرات مستأجرة اال في الحاالت المحددة في الفقرة الطيرانسلطات 

٥.  

أال تكون المنفعة المالية التي تحصل عليها شركة الطيران المؤجرة   )ب
  . المستأجرةالطيرانمتصلة بالنجاح المالي لعلميات شركة 

  

 الجوية المتفق عليها التي تشغلها شركة الطيران أال تكون الخطوط  )ج
المستأجرة عند استخدام الطائرات المستأجرة مربوطة بحيث توفر خطوطا 
جوية مباشرة عن طريق نفس الطائرات من أو الى الخطوط الجوية التي 

  .تشغلها شركة الطيران المؤجرة على طريقها الجوي أو طرقها الجوية

  

ستئجار المقترحة لموافقة سلطات الطيران لكل ستخضع ترتيبات اال  -٣
 المعينة التي تعتزم الطيرانويجب على شركة .  من الطرفين المتعاقدين

 لكل من الطرفين الطيراناستخدام الطائرات المستأجرة أن تعطي سلطات 
  .المتعاقدين أكثر اشعار مبكر ممكن بالشروط المقترحة لمثل هذه الترتيبات

  

ب أال تمتنع سلطات الطيران عن الموافقة على ومع ذلك، يج  -٤
الترتيبات التي تقوم بمقتضاها شركة أو شركات الطيران المعينة ألي من 
الطرفين المتعاقدين باستئجار طائرات ألسباب الطوارئ، شريطة أال تتجاوز 

يوما وأن يتم اخطار سلطات الطيران بشروط ] ٩٠[فترة مثل هذه الترتيبات 
  .يبات بما في ذلك طبيعة الطوارئمثل هذه الترت

  

ليس في ما تقدم ما يحول دون قيام شركة طيران معينة باستئجار   -٥
طائرات من شركة أو شركات الطيران المعينة األخرى ألي من الطرفين 

وال تسيطر ( ال يسيطر على الطيرانالمتعاقدين أو من مصدر غير شركات 
وفي مثل هذه .   طيران أخرىشركة) عليه وال يخضع لسيطرة مشتركة مع

 في الطيرانالحاالت يكفي مجرد اشعار من شركة الطيران المعينة لسلطات 
  .الطرف المتعاقد اآلخر

  

      النهج االنتقالي  

ويتمثل االختالف الرئيسي في . يتاح في اطار هذا النهج خياران لالختيار منهما  
  .ةمعاملة الطائرات المستأجرة بطواقمها من دول ثالث



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-42  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  دسة والعشرونالمادة السا
  مالحظات تفسيرية تأجير الطائرات

يسمح عالميا تقريبا بعقود استئجار الطائرات بدون طواقمها من مالكين غير   
، وهي ال تكون عموما "المالية"شركات الطيران، التي تسمى أحيانا عقود االيجار 

غير أن بعض الدول أدرجت اشارة صريحة .  موضوعا التفاقات الخطوط الجوية
بين [وتقدم في اطار كل نهج . جويةالى مثل هذه العقود في اتفاقاتها للخطوط ال

  .صيغ اختيارية] قوسين مربعين
  

قد تقوم بعض الدول، عن طريق قانون وطني أو سياسة وطنية أو نظام وطني أو  
 المعنية، بالترخيص مقدما بنوع أو أكثر من الطيرانالموافقة المتبادلة بين سلطات 

ائرات بدون طواقمها من أي أنواع عقود تأجير الطائرات، مثل عقود استئجار الط
 لدى نفس الطيران أو استئجار الطائرات بطواقمها فيما بين شركات طيرانشركة 

 لدى الطرف اآلخر الطيرانالطرف أو استئجار الطائرات بطواقمها من شركات 
أو استئجار الطائرات بطواقمها من شركات الطيران لدى دول ثالثة، ويخضع ذلك 

ذ األحكام الثنائية والوطنية واالقليمية القابلة للتطبيق بشأن في جميع الحاالت النفا
  .السالمة واألمن

في بعض الحاالت، قد تمنع الدولة تشغيل الخطوط الجوية من جانب شركة طيران   
  .يتكون معظم أو كل أسطولها من طائرات مستأجرة بطواقمها من طرف ثالث

    ]٢ من رقم ١الخيار [

 أعاله، يجوز لشركات الطيران المعينة لكل من ١مع مراعاة الفقرة   -٢
  :الطرفين أن توفر خطوطا جوية بمقتضى هذا االتفاق عن طريق ما يلي

] شركة بما في ذلك[استخدام طائرات مستأجرة بدون طواقمها من أي   )أ
  .للطيرانشركات 

استخدام طائرات مستأجرة بطواقمها من شركات طيران أخرى لدى   )ب
  .نفس الطرف

استخدام طائرات مستأجرة بطواقمها من شركات طيران الطرف   )ج
  .اآلخر

  . دول ثالثةطيراناستخدام طائرات مستأجرة بطواقمها من شركات   )د

شريطة أن تكون جميع شركات الطيران المشاركة في الترتيبات المذكورة في 
أعاله حاصلة على الترخيص الالزم ووافية بالمتطلبات التي ) ود) وج) ب
  .بق عادة على تلك الترتيباتتط

المعتادة التي " أو النقل/حقوق الطريق و"معنى أوسع من " الترخيص الالزم"لعبارة 
  :تمنح بمقتضى اتفاق ثنائي وتشمل ما يلي

الترخيص االقتصادي والترخيص بالتشغيل المتعلق بالسالمة الممنوح   )١
 لم يكن بمقتضى سواء أكان ذلك أم( المؤجرة والمستأجرة الطيرانلشركات 

  .على الطرق الجوية التي تقدم فيها الخدمة) االتفاق الثنائي
  .أي موافقات وطنية أو اقليمية مطلوبة للنوع المعين من عقد التأجير المعني  )٢

وفي . تشمل هذه الفقرة أوضاع التأجير األربعة المبينة في الفقرات الفرعية األربع
، يسمح بمثل هذا االستخدام ]ت بدون طواقمهاعقود ايجار الطائرا) [حالة الوضع أ

وتفضل بعض الدول .  بدون قيد، وذلك فقط مع مراعاة متطلبات السالمة واألمن
التعامل مع الطائرات المستأجرة بدون طواقمها والمملوكة لشركات الطيران في 
االتفاق فقط بينما قد ترغب دول أخرى في أن تغطي صراحة جميع عقود 

ئرات بدون طواقمها بما في ذلك تلك المستأجرة من هيئات غير استئجار الطا
  .الطيرانشركات 

، يتيح هذا الخيار مثل هذا االستخدام باخضاعه )وج) في حالة الوضعين ب 
لمتطلبات كل من السالمة واألمن وكذلك اشتراط أن يكون المؤجر والمستأجر 

من أن كل من وعلى الرغم .  حاصلين على الترخيص الضروري بالتشغيل
المؤجر والمستأجر يكونان عادة حاصلين على الترخيص الضروري للتشغيل في 
مثل هذه األوضاع، يرد ذكرهما على حدة هنا لشمول وضع ممكن قد ال تسمح فيه 
متطلبات السالمة لدولة المستأجر بأي عقود استئجار لطائرات بطواقمها من 

  ).مثالالواليات المتحدة (شركات طيران دول أخرى 

استئجار الطائرات بطواقمها من شركات طيران دولة ) [أما بالنسبة للوضع د  
، يتيح هذا الخيار مثل هذا االستخدام باخضاعه لشرط سلطة أوسع ال يشمل ]ثالثة

 في ترتيب االيجار الطيرانمنح أي حقوق اقتصادية ضرورية الى شركات 
ويراعي هذا الوضع الذي . طلوبةفحسب، بل أيضا أي موافقات وطنية أو اقليمية م

  .قد تتطلب فيه الدول ترخيصا محددا لبعض العمليات بالطائرات المستأجرة



 
A5-43  ٥(المرفق(  

  

  دسة والعشرونالمادة السا
  مالحظات تفسيرية تأجير الطائرات

    ]٢ من رقم ٢الخيار [
 أعاله، يجوز لشركات الطيران المعينة لكل من ١مع مراعاة الفقرة   -٢

  :الطرفين أن توفر خطوطا جوية بمقتضى هذا االتفاق عن طريق ما يلي

] شركة بما في ذلك[طائرات مستأجرة بدون طواقمها من أي استخدام   )أ
  .للطيرانشركات 

استخدام طائرات مستأجرة بطواقمها من شركات طيران أخرى لدى   )ب
  .نفس الطرف

استخدام طائرات مستأجرة بطواقمها من شركات طيران الطرف   )ج
  .اآلخر

لثة،  دول ثاطيراناستخدام طائرات مستأجرة بطواقمها من شركات   )د
شريطة القيام بذلك فقط بمقتضى ترتيبات غير مساوية للسماح لشركة 
طيران مؤجرة بالحصول على حقوق نقل ال تتاح بخالف ذلك لتلك 

  .الشركة

يتيح هذا الخيار استخدام طائرات مستأجرة في األوضاع الثالثة األولى مع مراعاة 
فا للخيار األول، يتيح ، وخال)وفي حالة الوضع د.  متطلبات السالمة واألمن فقط

هذا الخيار الثاني مثل هذا االستخدام بشرط أكثر تحديدا وتقييدا، أي أن الترتيب 
 المؤجرة التي تقدم الطائرات وطواقمها الطيرانلن ينجم عنه ممارسة شركة 

  .لحقوق نقل ال تملكها

 المعينة لكل الطيرانأعاله، يجوز لشركات ) د٢على الرغم من الفقرة   -٣
ن الطرفين أن توفر خطوطا جوية بمقتضى هذا االتفاق عن طريق استخدام م

 طيرانطائرات مستأجرة بطواقمها ألجل قصير بصفة مؤقتة من شركات 
  .دول ثالثة

 من هذا الخيار الثاني استثناء من شرط حقوق النقل الوارد في ٣تنشئ الفقرة 
ل تلك التي يجب فيها لمعالجة الحاالت الطارئة غير المتوقعة مث) د٢الفقرة 

االستعاضة عن  طائرة بطائرة بطاقمها بصفة عاجلة لفترة محدودة، مثل تشغيل 
رحلة جوية أو عدة رحالت جوية عندما تصاب الطائرة األصلية بعطل ميكانيكي 

  .على نحو غير متوقع وال يمكن تشغيلها كخط جوي منتظم
      التحرير الكامل 

وز لشركات الطيران المعينة لكل من الطرفين ، يج١مع مراعاة الفقرة   -٢
تشغيل خطوط جوية بمقتضى هذا االتفاق عن طريق استخدام طائرات 

  .مستأجرة تفي بمتطلبات السالمة واألمن القابلة للتطبيق

يتيح هذا النهج استخدام طائرات مستأجرة من جميع األنواع طالما كانت مثل هذه 
  .األمن القابلة للتطبيقالطائرات تفي بمتطلبات السالمة و

  
  المادة السابعة والعشرون
  مالحظات تفسيرية خطوط النقل متعددة الوسائل

    
   النهج التقليدي 

قد تستخدم كل شركة طيران معينة النقل متعدد الوسائل في حالة موافقة 
  .سلطات الطيران التابعة للطرفين

د الوسائل للركاب والبضائع في النهج التقليدي شكل ايداع تعريفات النقل متعد
بالسكك الحديدية أو النقل /مثال النقل الجوي(والموافقة على تلك التعريفات 

  .اقرارا بهذا الشكل من أشكال النقل متعدد الوسائل) بالشاحنات/الجوي
   النهج االنتقالي 

يجوز لكل شركة طيران معينة أن تستخدم خطوطها أو خطوط اآلخرين في 
  .السطحي للبضائع المشحونة جوامجال النقل 

وتتضمن المرحلة االنتقالية تسهيالت مثل استخدام تسهيالت الجمارك بالمطار 
للبضائع التي تشحن بالنقل السطحي، وتلك التي تنقل وهي مرهونة للجمارك، 
والنقل من والى أية نقاط في بلدان ثوالث وتحصيل سعر موحد عن النقل متعدد 

يكون غائبا عن ذهن القائم بالشحن الحقائق المتعلقة بذلك شريطة أال (الوسائل 
  ).النقل

   التحرير الكامل 

    ]٢ من رقم ١الخيار [
يجوز لكل شركة طيران معينة أن تستخدم وسائل النقل السطحية دون تقييد 

  .يتعلق بالنقل الجوي الدولي للركاب والبضائع
ارق الرئيسي بين المرحلة االنتقالية هما الف" دونما قيود"ان ادراج الركاب وعبارة 

  .ومرحلة التحرير الكامل



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-44  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة السابعة والعشرون
  مالحظات تفسيرية خطوط النقل متعددة الوسائل

    ]٢ من رقم ٢الخيار [
بغض النظر عن أي بند آخر من بنود هذا االتفاق، يسمح لشركات الطيران 
والمقدمين غير المباشرين لخدمة نقل البضائع لكل من الطرفين بال قيود، 

ي نقل سطحي للبضائع من والى باالستخدام فيما يتعلق بالنقل الجوي الدولي أل
أي نقاط في أراضي الطرفين أو دول ثالثة، بما في ذلك النقل من والى كل 
المطارات المزودة بتجهيزات الجمارك، بما في ذلك في حالة االنطباق، حق 
نقل البضائع المحفوظة في مستودع البضائع لحين دفع الرسوم الجمركية 

 ويتاح لمثل هذه البضائع حيثما تنقل سطحا .بموجب القوانين والنظم المطبقة
وقد ترغب شركات الطيران . أو جوا، الدخول الى تجهيزات معالجة الجمارك

في القيام بالنقل السطحي الخاص بها أو اتاحته من خالل ترتيبات مع ناقلين 
سطحيين آخرين، بما في ذلك النقل السطحي الذي تشغله شركات طيران 

ويمكن أن تعرض مثل تلك . اشرين لنقل البضائعأخرى ومقدمون غير مب
الخدمات الخاصة بنقل البضائع متعدد الوسائط بسعر موحد يجمع بين النقل 
الجوي والنقل السطحي، شريطة أال يكون غائبا عن ذهن القائمين بالشحن 

  .الحقائق المتعلقة بذلك النقل

ير اضافة الى يهدف النص الى اعطاء خدمة كاملة ومرونة في السعة والتسع
التوصل الى الجمارك والتسهيالت األخرى، وذلك لألطراف العديدة في شحن 

ان مثل ذلك النص تم ادخاله في العديد من اتفاقات . البضائع متعدد الوسائل
، وخاصة حيثما يبرر حجم التجارة بطريق الجو بين الطرفين "األجواء المفتوحة"

  .مثل ذلك النص الذي يقضي بالتحرير

  
  المادة الثامنة والعشرون
  مالحظات تفسيرية نظم الحجز اآللي

ويحتاج الطرفان الى بحث ما " شركات الطيران المعينة"تشير بعض األحكام الى   
اذا كانت األحكام بشأن النشاطات المتضمنة في هذه المادة يجب أن تمتد أيضا الى 

 شركات الطيران جميع شركات الطيران الخاصة بأي طرف من الطرفين بدال من
  .المعينة فقط

    ]٣ من رقم ١الخيار [
يطبق كل طرف قواعد السلوك الصادرة عن االيكاو لتنظيم وتشغيل نظم 

  .الحجز اآللي داخل أراضيه
ان هذا البديل نموذج صادر عن االيكاو لالستخدام بصفة خاصة من قبل 

 على استعداد لتطبيق قد ال تمتلك قواعد تنظيمية لنظم الحجز اآللي ولكنها أطراف
انظر (مدونة قواعد السلوك الصادرة عن االيكاو لتنظيم وتشغيل نظم الحجز اآللي 

  ).Doc 9587الوثيقة 

 ]٣ من رقم ٢الخيار [
 

  

يطبق كل طرف قواعد السلوك الصادرة عن االيكاو لتنظيم وتشغيل نظم 
األخرى التي الحجز اآللي داخل أراضيه بما يتفق مع القواعد وااللتزامات 

  .تنطبق وتتعلق بنظم الحجز اآللي

ان هذا البديل قائم على تطبيق مدونة قواعد االيكاو، ولكنه متسق مع أية قواعد 
ويمكن أن تتضمن تلك القواعد المدونات الخاصة بكل من . (تنظيمية أخرى مطبقة

طيران االتحاد األوروبي واللجنة األوروبية للطيران المدني والهيئة العربية لل
اشارة تقر بأن " االلتزامات"واالشارة الى . المدني أو القواعد التنظيمية الوطنية

التي ) GATS(بعض الدول سوف تطبق أحكام االتفاق العام لتجارة الخدمات 
  .)تتضمن ملحقا بشأن خدمات النقل الجوي التي تنطبق على نظم الحجز اآللي

    ]٣ من رقم ٣الخيار [

  : ما يلييتفق الطرفان على
من ضمن أهم جوانب قدرة شركة الطيران على المنافسة مقدرتها على   )أ

اطالع الجمهور حول خدماتها بصورة عادلة ومحايدة وأن يمثل تبعا لذلك 
مستوى جودة المعلومات حول خدمات الشركة المتاحة لوكالء السفر الذين 

 وكذا القدرة يقومون مباشرة بتوزيع تلك المعلومات على جمهور المسافرين
الخاصة بشركة الطيران على عرض نظم الحجز اآللي القادرة على المنافسة 

  .على هؤالء الوكالء أساسا لفرص المنافسة الخاصة بشركة الطيران

هذا البديل يقر بأن بعض االتفاقات الثنائية تعرض بتفصيل كبير المبادئ المعمول 
عادة ألن أحد األطراف دون . بها التي تحكم تنظيم وتشغيل نظم الحجز اآللي

غيره لديه قواعد تنظيمية واسعة النطاق لنظم الحجز اآللي تعكسها البنود المفصلة 
غير أنه بناء على طبيعة التطور السريع لتوزيع منتج . في هذا النوع من المواد

شركة الطيران، فان اعتماد نهج أقل شموال قد يكون أكثر مرونة وأيسر تطبيقا في 
  .روف القائمةظل الظ
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  المادة الثامنة والعشرون
  مالحظات تفسيرية نظم الحجز اآللي

ومن الضروري أيضا أن نضمن أن مصالح مستهلكي منتجات النقل   )ب
الجوي تلقى الحماية من اساءة االستخدام لتلك المعلومات وعرضها بصورة 
مضللة وأن شركات الطيران ووكالء السفر يتوصلون الى نظم الحجز اآللي 

  .التي تتسم بالمنافسة الفعالة

  

  

  ونالمادة التاسعة والعشر
  مالحظات تفسيرية منع التدخين

يقوم كل من الطرفين بالحظر للتدخين أو بجعل شركات الطيران   -١
تحظر التدخين على جميع الرحالت التي تنقل ركابا وتشغلها شركات طيران 

وينطبق ذلك الحظر على جميع األماكن داخل . فيما بين اقليمي الطرفين
ة في استقبال الركاب الى وقت اكمال الطائرة ويسري اعتبارا من بدء الطائر

  .عملية انزال الركاب

هذه المادة تلزم كال من الطرفين بحظر التدخين في جميع رحالت الركاب التي 
تشغلها شركات الطيران بين الطرفين، وباتخاذ اجراءات معقولة لفرض هذا 

النطاق ومن شأن الحاجة الى هذا النص أن تقل شدتها مع االنتشار عالمي . الحظر
  .لممارسة حظر التدخين خالل الرحالت

يتخذ كل طرف جميع التدابير التي يعتبرها معقولة لضمان امتثال   -٢
شركات طيرانه وامتثال ركابها وأطقم الطائرات ألحكام هذه المادة بما في 

  .ذلك فرض العقوبات المالئمة على عدم االمتثال

  

  
  المادة الثالثون
  تفسيريةمالحظات  حماية البيئة

يؤيد الطرفان ضرورة حماية البيئة بالنهوض بالتنمية المستدامة في مجال 
ويوافق الطرفان فيما يتعلق بعمليات التشغيل فيما بين اقليميهما على . الطيران

االمتثال لقواعد االيكاو القياسية وأساليب عملها الموصى بها الواردة في 
  .يكاو القائمة بشأن حماية البيئةالملحق السادس عشر وسياسة وارشادات اال

وقد ترغب الدول في بحث ادراج بند يتعلق بالبيئة في مجال الطيران في اتفاقاتها 
الثنائية الخاصة بالخطوط الجوية بحيث يؤخذ بعين االعتبار تأثير صناعة النقل 

  .الجوي على البيئة

  
  المادة الحادية والثالثون

  مالحظات تفسيرية االحصاءات
     

   النهج التقليدي 

أو تجعل شركة أو شركات الطيران      [توفر سلطات الطيران التابعة لكل طرف       
] اذا طلب ذلك  [لسلطات الطيران لدى الطرف اآلخر،      ] المعينة التابعة لها توفر   

بيانات دورية أو غيرها من البيانات االحصائية التي قد تطلب على نحو معقول          
على الخطوط الجوية المتفـق عليهـا التـي         لغرض استعراض السعة المتاحة     

  .الطيران المعينة التابعة للطرف األول) شركات(تشغلها شركة 

يوجد بند بشأن االحصاءات عادة في االتفاقات التي لديها اما نظام سعة من طراز 
واالختالف األساسي الستخدام ذلك ". برمودا األولى"التحديد المسبق أو من نوع 

 المحتمل أن يكون توفير االحصاءات الزاميا في حالة التحديد البديل هو أنه من
وقد تقدم سلطات ". حينما يطلب"المسبق، ولكنه يتم في حالة برمودا األولى 

الطيران االحصاءات، أو، على نحو آخر، تقضي بأنه على شركات الطيران 
 حينما يكون الغرض هو استعراض السعة على. المعينة تقديم تلك االحصاءات

الخطوط المتفق عليها، ولهذا الغرض تطلب احصاءات المنشأ والمقصد وتحدد 
بعض االتفاقات الطابع الموسمي لفترة الحركة أو لتقديم االحصاءات، على أساس 

  .شهري مثال، اذا كان تقديم االحصاءات الزاميا
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  المادة الحادية والثالثون
  مالحظات تفسيرية االحصاءات

  
   النهج االنتقالي 

 طلب ذلك، باحصاءات تزود سلطات الطيران لكال الطرفين بعضها البعض، اذا
دورية أو غير ذلك من المعلومات المشابهة المرتبطة بالحركة المنقولة على 

  .الخطوط المتفق عليها

ويجوز تطبيق هذا البديل أيضا على ترتيبات طريقة التحديد المسبق أو طريقة 
وعلى ذلك . برمودا األولى وهو أكثر بساطة وال يحدد غرض تقديم االحصائيات

 يمكن استخدامه في اتفاقات أكثر تحررا حيث ال ترتبط الحاجة الى فانه نهج
  .بل ترتبط باألحرى بمراجعة ما يخص السعة. االحصاءات بمراقبة السعة

وفي بعض تلك الترتيبات، قد يطلب طرف من شركة للطيران أن تقدم بيانات 
ك ادعاء ، فعلى سبيل المثال يحدث ذلك اذا كان هنا)التعريفات(تتعلق باألسعار 

، اعتراض )التعريفات( ـ التسعير ١٧انظر المادة (بوقوع تسعير افتراسي 
  ).، البديل الثاني٢الطرفين، الفقرة 

   التحرير الكامل 

  .في األحوال العادية ايداع أية احصاءات" األجواء المفتوحة"وال تقتضي اتفاقات   

  
  المادة الثانية والثالثون
  مالحظات تفسيرية منيةالموافقة على الجداول الز

    
      النهج التقليدي  

تقدم شركة الطيران المعينة التابعة لكل من الطرفين الجداول المتوخـاة             -١
لرحالتها للحصول على الموافقة وذلك الى سلطات الطيران التابعـة للطـرف            

وينطبق . يوما على األقل  ) ٣٠(اآلخر قبل تشغيل الخطوط المتفق عليها بثالثين        
  .الجراء على أي تعديل للجداولنفس ا

وبالنسبة للرحالت التكميلية التي ترغب شركة الطيـران المعينـة            -٢
التابعة ألحد الطرفين في تشغيلها على الخطوط المتفق عليها خـارج الجـدول             
الزمني المشمول بالموافقة، يجب أن تطلب شركة الطيران تلك اذنا مسبقا مـن             

م تلك الطلبات عادة قبل حلول موعد تشغيل  وتقد. سلطات طيران الطرف اآلخر   
  .تلك الرحالت بيومي عمل على األقل

ان هذا النص شائع في االتفاقات التقليدية حيث يقوم الطرفان بتحديد السعة تحديدا 
وهناك اقتضاء ألن تقدم شركات الطيران المعينة الى سلطات الطيران . مسبقا

ق عليها الخاصة بالرحالت بما في ذلك قبل تشغيل الخطوط الجداول الزمنية المتف
المواعيد، وتواتر الرحالت على الخطوط وأنواع الطائرات التي سوف تستخدم 

  .اضافة الى التعديالت أو الرحالت التكميلية

  .وفي بعض االتفاقات يمكن أن تشمل المادة المتعلقة بالسعة ذلك النص

  
  المادة الثالثة والثالثون

  سيريةمالحظات تف المشاورات

وعادة ما يكون النص الخاص بالتشاور ذا طابع عام في نطاقه ويمكن أن تكون   
بعض الموضوعات مثل سالمة وأمن الطيران، وأيضا السعة والتعريفات، 
باالضافة الى تعديل االتفاق، خاضعة لعمليات تشاور محددة ومنفصلة تتعلق 

  ).دل الوثائقمثل تبا(بالغرض واألطر الزمنية والطرق المعمول بها 
ويستند النص الخاص بعملية التشاور الى صيغة موحدة نسبيا بالرغم من وجود   

عدد من النهج المختلفة في الصياغة فيما يتصل بغرض التشاور، وصيغته وشكل 
  .الطلب
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  المادة الثالثة والثالثون
  سيريةمالحظات تف المشاورات

        
      النهج التقليدي  

ا بينها في روح من التعاون الوثيق تتشاور سلطات الطيران التابعة للطرفين فيم
. من وقت آلخر للتأكد من تنفيذ أحكام هذا االتفاق وااللتزام بها على نحو مقبول

وصوال الى " رفيع المستوى"كما يجوز لكل من الطرفين أن يطلب عقد اجتماع 
المستوى الوزاري، اذا وجدت ضرورة في ذلك، للنهوض بعملية اجراء 

  .المشاورات

التشاور صورة اجراء عادي مع وجود وفي هذا النهج، يمكن أن تأخذ عملية 
  .بديل لرفع مستوى المشاورات الى مستويات حكومية أرفع

   النهج االنتقالي والتحرير الكامل 

يجوز ألي طرف، في أي وقت أن يطلب عقد مشاورات حول   -١
  .تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أو تعديل هذا االتفاق أو حول االلتزام به

أن تنطلق عملية التشاور من خالل طلب من أي من وفي هذا النهج، يمكن 
" الطلب"ويحتمل بدرجة أكبر استخدام صيغة . الطرفين بمعالجة موضوع محدد

األجواء "في االتفاقات التحررية أو اتفاقات " من وقت آلخر"بدال من صيغة 
  .التي تكون فيها الحاجة الى التشاور المنتظم أقل الحاحا" المفتوحة

] التي تتم اما باجراء المناقشات أو بالمراسلة[ المشاورات تبدأ هذه  -٢
مكتوب أو [يوما من تاريخ تسلم الطرف اآلخر لطلب ] ٣٠ [٦٠في غضون 

  .اال اذا اتفق الطرفان على خالف ذلك] شفهي

 في االتفاقات األحدث وتأخذ ٢وترد الصيغة الموجودة بين القوسين في الفقرة 
ل الحديثة والتي تقلل من الحاجة الى عقد اجتماعات بعين االعتبار وسائل االتصا

  .بين العاملين لدى الطرفين

  
  المادة الرابعة والثالثون
  مالحظات تفسيرية تسوية المنازعات

على المستوى الثنائي، تعتبر الخطوة األولية األكثر نجاحا في جميع النهج   
واذا . و المفاوضاتأ/األساسية حيال تسوية المنازعات هي اجراء المشاورات و

لم تؤد تلك العملية الى االتفاق، أو اذا لم يتمكن الطرفان من الوصول الى تسوية 
للنزاع، ترد حينئذ ثالثة بدائل تتضمن التسوية من خالل القنوات الدبلوماسية 

والبدائل الثالثة . والتحكيم والوساطة وهي خطوة وسيطة بين التشاور والتحكيم
غير أنه قد استخدم في أغلب . (لمنازعات باالتفاق الثنائيتربط عملية تسوية ا

األحيان بند خاص بالفرصة واسعة النطاق والعادلة والمنصفة فيما يخص التنافس 
  ).وذلك لتناول الحاالت التي لم يشملها على وجه التحديد هذا االتفاق

   النهج التقليدي  

    القنوات الدبلوماسية
    "]التحكيم"د أدناه وهو نهجا انظر الى البديل الوار[

في أي نزاع ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا االتفاق   -١
، والمادة )المنافسة العادلة(ما عدا تلك المنازعات التي تنشأ بموجب المادة ـ [
، يسعى الطرفان في المقام )]التسعير/التعريفات (__، والمادة )السالمة (__

  .النزاع من خالل اجراء المشاورات والمفاوضةاألول الى فض 

يضع هذا النص في االعتبار صيغة اختيارية قد تتضمن اجراء منفصال للتشاور 
  .يتصل بالمادة المتعلقة بالمنافسة العادلة أو المتعلقة بالمادة المتصلة بالسالمة

 في التوصل الى تسوية من خالل التفاوض، يسوى فشل الطرفاناذا ما   -٢
  .نزاع من خالل القنوات الدبلوماسيةال

يعتمد هذا النهج على القنوات الدبلوماسية في حالة فشل التشاور في التوصل الى 
ويجب االقرار بأن تصعيد مستوى النزاع الى مستويات حكومية أرفع قد . تسوية

  .يؤدي الى مخاطرة بصدور قرار على أسس ال تقتصر على النقل الجوي
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  المادة الرابعة والثالثون
  مالحظات تفسيرية تسوية المنازعات

    التحكيم
  " القنوات الدبلوماسية"الى البديل الوارد أعاله انظر [

    ]الوارد أدناه" التحكيم"أو النهج الثاني 

 فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا االتفاق الطرفينفي أي نزاع ينشأ بين   -١
، والمادة )المنافسة العادلة (__ما عدا تلك المنازعات التي تنشأ بموجب المادة [

 في المقام يسعى الطرفان، )]التسعير/التعريفات (__ ، والمادة)السالمة (__
  .األول الى فض النزاع من خالل اجراء المشاورات والمفاوضات

  

اذا لم يتوصل الطرفان الى تسوية من خالل المشاورات، يجوز أن   -٢
يعرض النزاع بناء على طلب أي طرف من الطرفين، على التحكيم وفقا 

  .لالجراءات الواردة أدناه

ا فشلت عملية المشاورات في التوصل الى اتفاق أو اذا فشل الطرفان في اذ
التوصل الى تسوية للنزاع يعتمد عندئذ هذا النهج على تسوية المنازعات من 
خالل التحكيم ولم يتم اللجوء في الواقع الى عملية التحكيم في االتفاقات الثنائية 

ضمنها ما يترتب على تلك العملية المتعلقة بالخطوط الجوية اال نادرا ألسباب من 
  . من تكاليف ووقت، وأيضا ألن معظم المنازعات ال تتجاوز مرحلة التفاوض

ويكون التحكيم بواسطة محكمة من ثالثة محكمين يقوم كل طرف   -٣
بترشيح واحد منهم، والثالث يتم االتفاق عليه من جهة الحكمين اللذين يتم 

أال يكون مثل هذا الحكم الثالث مواطنا من اختيارهما على هذا النحو شريطة 
يوما ) ٦٠(ويقوم كل طرف بتعيين حكم بغضون ستين . دولة أي من الطرفين

من تاريخ تسلم أي طرف من الطرف اآلخر مذكرة دبلوماسية تطلب التحكيم 
. يوما أخرى) ٦٠(في النزاع، ويتم االتفاق على الثالث في غضـون ستيـن 

يوما أو ) ٦٠(لطرفين الحكم الخاص به خالل فترة ستين واذا لم يعين أي من ا
اذا لم يتم االتفاق على تعيين الحكم الثالث خالل المدة المشار اليها، يجوز أن 

واذا . يطلب أي من الطرفين من رئيس مجلس االيكاو تعيين حكم أو حكمين
ة كان الرئيس من نفس جنسية أحد الطرفين، يقوم نائب الرئيس األكثر أقدمي

  .بالتعيين ما لم يفقد أهليته لذلك لنفس السبب

  .ينتظر أن تقتضي عملية التحكيم اقامة محكمة تحكيم من ثالثة محكمين

  .ويترك هذا البديل للمحكمة صالحية وضع االجراءات الخاصة بها  .تتولى محكمة التحكيم تحديد االجراءات الخاصة بها  -٤

  ]٢ من الرقم ١الفقرة الخامسة، الخيار [
بالتنفيذ الكامل ] بالقدر الذي يتسق مع قانونه الوطني[يقوم كل طرف   -٥

  .ألي قرار أو حكم تصدره المحكمة
  

ومحكمة التحكيم قد . هناك نهج مختلفة يحتمل انتهاجها في تنفيذ قرار للمحكمة
تعقد مؤتمرا بشأن المسائل التي يتعين البت فيها، وقد تتلقى شهادة مكتوبة أو 

الطرفين، أو تضع الجدول الزمني للتوصل الى قرار، أو تصدر شفهية من 
  .وتكفي األغلبية في هيئة المحكمة الصدار قرار. تفسيرات لذلك القرار

    ]٢ من الرقم ٢الفقرة الخامسة، الخيار [
    .يكون قرار المحكمة ملزما للطرفين  -٥

  ]٢ من رقم ١، الخيار ٦الفقرة [
  .تساو مصاريف المحكمةيتقاسم الطرفان على نحو م  -٦

فعلى سبيل المثال، يمكن أن . هناك عدد من الصور المتعددة لقسمة النفقات
يتشاطر الطرفان نفقات المحكمة ويمكن أن يتحمل كل من الطرفين تكلفة المحكم 

  .الذي يعينه وأن يشترك في تحمل التكاليف األخرى للمحكمة

    ]٢ من رقم ٢، الخيار ٦الفقرة [

ويتقاسم الطرفان . كل طرف تكاليف الحكم الذي قام بتعيينهيتحمل   -٦
التكاليف األخرى للمحكمة بالتساوي، بما في ذلك أية نفقات يتحملها رئيس 

  . من هذه المادة٣مجلس االيكاو في تنفيذ االجراءات الواردة في الفقرة 

  



 
A5-49  ٥(المرفق(  

  

  المادة الرابعة والثالثون
  مالحظات تفسيرية تسوية المنازعات

ما دام أي طرف من الطرفين لم يمتثل ألي قرار صدر بموجب الفقرة   -٧
 يجوز للطرف اآلخر أن يحد من أو يسحب أو يلغي أية حقوق أو مزايا ،٣

يكون قد منحها بموجب هذا االتفاق للطرف المخالف أو لشركة الطيران أو 
  .شركات الطيران المخالفة

  

  أو في النهج " القنوات الدبلوماسية"انظر اما الى  [
  ]الوارد أعاله" التحكيم"األول 

 فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا االتفاق الطرفين في أي نزاع ينشأ بين  -١
، )المنافسة العادلة(_  تنشأ بموجب المادة  قدما عدا تلك المنازعات التي[

 في المقام يسعى الطرفان، )]التسعير/التعريفات(_ ، والمادة )السالمة(_ والمادة 
  .األول الى فض النزاع من خالل اجراء المشاورات والمفاوضات

  

ذا لم يتوصل الطرفان الى تسوية من خالل المفاوضات، يجوز أن ا  -٢
يعرض النزاع بناء على طلب أي طرف من الطرفين، على التحكيم وفقا 

  .لالجراءات الواردة أدناه

اذا لم تؤد عملية التشاور الى التوصل الى اتفاق أو اذا لم يتوصل الطرفان الى 
. تسوية المنازعات من خالل التحكيمتسوية للنزاع يعتمد عندئذ هذا النهج على 

ولم يتم اللجوء الى عملية التحكيم في االتفاقات الثنائية المتعلقة بالخطوط الجوية 
في الواقع اال نادرا بسبب ما يترتب عليها من تكاليف ووقت، وأيضا ألن معظم 

  .المنازعات ال تتجاوز مرحلة التفاوض
ة محكمين يقوم كل من الطرفين ويكون التحكيم بواسطة محكمة من ثالث  -٣

بترشيح واحد منهم، والثالث يتم االتفاق عليه من جهة الحكمين اللذين يتم 
اختيارهما على هذا النحو شريطة أال يكون مثل هذا الحكم الثالث مواطنا من 

يوما ) ٦٠(ويقوم كل طرف بتعيين حكم بغضون ستين . دولة أي من الطرفين
الطرف اآلخر مذكرة دبلوماسية تطلب التحكيم من تاريخ تسلم أي طرف من 

. يوما أخرى) ٦٠(في النزاع، ويتم االتفاق على الثالث في غضـون ستيـن 
يوما أو ) ٦٠(واذا لم يعين أي من الطرفين الحكم الخاص به خالل فترة ستين 

اذا لم يتم االتفاق على تعيين الحكم الثالث خالل المدة المشار اليها، يجوز أن 
واذا .  أي من الطرفين من رئيس مجلس االيكاو تعيين حكم أو محكمينيطلب

كان الرئيس من نفس جنسية أحد الطرفين، يقوم نائب الرئيس األكثر أقدمية 
  .بالتعيين ما لم يفقد أهليته لذلك لنفس السبب

  .تقضي عملية التحكيم باقامة محكمة تحكيم من ثالثة محكمين

 عليه خالف ذلك، تحدد محكمة التحكيم حدود فيما عدا ما يتم االتفاق  -٤
وبناء . اختصاصها وفقا لهذا االتفاق كما تتولى تحديد اجراءاتها الخاصة بها

على توجيه المحكمة أو على طلب أي من الطرفين يتم عقد مؤتمر لتحديد 
القضايا المحددة التي يتم التحكيم فيها واالجراءات المحددة التي تتبع في مدة 

  .يوما من تكوين كامل هيئة المحكمة) ١٥(خمسة عشر أقصاها 

يترك هذا البديل للمحكمة صالحية وضع االجراءات الخاصة بها، بما في ذلك 
  .عملية تعيين المحكمين خالل أطر زمنية يجري اتباعها

فيما عدا ما يتفق عليه الطرفان أو تحدده المحكمة، يرفع كل طرف   -٥
يوما من تكوين كامل هيئة ) ٤٥(بعين مذكرة في غضون فترة خمسة وأر

يوما من تقديم ) ٦٠(ويكون الرد مستحقا بعض مضي فترة ستين . المحكمة
وتعقد المحكمة اجتماعا بناء على طلب أي من الطرفين أو بناء على . المذكرة

  .يوما من حلول موعد تلقي الردود) ١٥(سلطاتها التقديرية خالل خمسة عشر 

  

يوما من ) ٣٠(اتخـاذ قرار كتابي في غضون ثالثين تحاول المحكمـة   -٦
االنتهاء من جلسات االستماع أو، اذا لم يكن عقد جلسة االستماع قد تم فبعد 

وتكون الغلبة للقرار الصادر عن أغلبية أعضاء . حلول تاريخ تقديم الردين
  .المحكمة

  



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-50  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة الرابعة والثالثون
  مالحظات تفسيرية تسوية المنازعات

يجوز للطرفين تقديم طلبات توضيح القرار في غضون فترة خمسة   -٧
يوما من صدوره ويتم اصدار أي ايضاح يرد وذلك في غضون ) ١٥(شر ع

  .يوما من تقديم مثل ذلك الطلب) ١٥(فترة خمسة عشر 

  

  أو في النهج " القنوات الدبلوماسية"انظر اما الى 
  ]الوارد أعاله" التحكيم"األول 

  

    ]٢ من رقم ١، الخيار ٨الفقرة [

بالتنفيذ الكامل ]  قانونه الوطنيبالقدر الذي يتسق مع[يقوم كل طرف   -٨
  .ألي قرار أو حكم تصدره المحكمة

  

    ]٢ من رقم ٢، الخيار ٨الفقرة [

    .يكون قرار المحكمة ملزما للطرفين  -٨

  ]٢ من رقم ١، الخيار ٩الفقرة [
  .يتقاسم الطرفان على نحو متساو نفقات المحكمة  -٩

  

    ]٢ من رقم ٢، الخيار ٩الفقرة [

ل طرف تكاليف الحكم الذي قام بتعيينه ويتقاسم الطرفان يتحمل ك  -٩
التكاليف األخرى الخاصة بالمحكمة بالتساوي، بما في ذلك أية نفقات يتحملها 

  . من هذه المادة٤رئيس مجلس االيكاو في تنفيذ االجراءات الواردة في الفقرة 

  

 ٣ ما دام أي من الطرفين لم يمتثل ألي قرار صدر بموجب الفقرة  -١٠
 أو يسحب أو يلغي أية حقوق أو مزايا يكون قد  منيجوز للطرف اآلخر أن يحد

منحها بموجب هذا االتفاق للطرف المخالف أو لشركة الطيران أو شركات 
  .الطيران المعينة المخالفة

  

      النهج االنتقالي والتحرير الكامل 
ة من قبيل ما يخص يعالج هذا البديل الذي أعدته االيكاو المنازعات التجاري  

. التسعير والسعة وغير ذلك من الممارسات التنافسية التي تنشأ في بيئة تحررية
ويمكن أن يستخدم ذلك البديل أيضا لتناول المنازعات بخالف الممارسات غير 
العادلة، مثل المنازعات التي تتصل في التوصل الى السوق في بيئة خاضعة لقدر 

 ولقد جرى تعمد أن تكون اآللية المعنية أوسع في .أقل من السيطرة التنظيمية
نطاقها ويمكن أن تطبق على مسائل غير مدرجة على وجه التحديد في االتفاق 

وليس القصد من هذه اآللية لفض المنازعات أن تكون بديال لعملية . الثنائي
التحكيم الرسمية، بل القصد هو أن تكون وسيلة لحل المنازعات على نحو بسيط 

  .يا وايجابي وفعال من حيث التكلفةنسب

في أي نزاع ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا االتفاق   -١
، والمادة )المنافسة العادلة(ما عدا تلك المنازعات التي تنشأ بموجب المادة ـ [

، يسعى الطرفان في المقام األول )]التسعير/التعريفات(_ ، والمادة )السالمة(_ 
  . فض النزاع من خالل اجراء المشاورات والمفاوضةالى

  



 
A5-51  ٥(المرفق(  

  

  المادة الرابعة والثالثون
  مالحظات تفسيرية تسوية المنازعات

يجوز عرض أي نزاع ال يمكن حله عن طريق المشاورات وذلك بناء   -٢
. على طلب أي من طرفي االتفاق على وسيط أو فريق لخبراء فض المنازعات

ويمكن استعمال ذلك الوسيط أو الفريق للوساطة وتحديد جوهر النزاع أو 
  .ل للنزاعالتوصية بعالج أو ح

قد تؤدي عملية التشاور العادية الى حل مثل هذه المنازعات ولكن يمكن لها أيضا 
أن تتسبب في اطالة ممارسة تنافسية غير عادلة بما يسبب ضررا تجاريا لشركة 

وعليه فقد صمم االجراء المذكور وهو اجراء أقل رسمية وأقل . طيران أو أكثر
 خالل فريق للخبراء الى حل من خالل اضاعة للوقت من التحكيم للتوصل من

الوساطة وتقصي الحقائق أو التوصل الى قرار باستعمال خدمات خبير أو خبراء 
والهدف األساسي هو تمكين الطرفين من استعادة بيئة . في موضوع التنازع

  .تنافسية صحية الى سوق شركات الطيران بأسرع ما يمكن

بغية " اجراءا مماثال الحالة المنازعات "األجواء المفتوحة"كما تتضمن اتفاقات 
  ".اتخاذ قرار الى شخص أو هيئة

يتفق الطرفان مسبقا على صالحيات الوسيط أو فريق الخبراء، والمبادئ   -٣
كما . التوجيهية أو المعايير وشروط التوصل الى جهود الوسيط أو فريق الخبراء

قت مع امكانية يبحث الطرفان أيضا في حالة الضرورة اتاحة انتصاف مؤ
مشاركة أي طرف قد يكون عرضة للتأثر المباشر بالنزاع، مع األخذ في 

  .االعتبار للهدف والحاجة الى اجراءات بسيطة وسريعة وتستجيب للحالة

وتقتضي اآللية موافقة الطرفين مقدما على أمور مثل الغرض من فريق الخبراء 
فريق الخبراء منح انتصاف وصالحياته واجراءاته وخاصة ما اذا كان مسموحا ل

ومثل هذا االنتصاف يمكن أن . مؤقت أو بواسطة أمر من المحكمة لمقدم الشكوى
يأخذ صورة على سبيل المثال، هي تجميد الوضع القائم مؤقتا أو العودة الى 

  .الوضع الذي كان قائما فيما سبق

ى بين المدرجين عليجوز تعيين الوسيط أو أعضاء فريق الخبراء من   -٤
ويتم اختيار .  خبراء الطيران المؤهلين على نحو مالئم تحتفظ بها االيكاوالئحة

يوما من تسلم طلب ) ١٥(الخبير أو الخبراء في غضون فترة خمسة عشر 
اذا فشلت األطراف في االتفاق . عرض الخالف على وسيط أو فريق للخبراء

. يس مجلس االيكاوعلى اختيار خبير أو خبراء، فيجوز احالة االختيار الى رئ
وينبغي أن يكون أي خبير يتم استخدامه لغرض هذه اآللية مؤهال تأهيال كافيا 

  .في الموضوع العام للنزاع

ان االطارين الزمنيين الهامين الموجودين في صلب اآللية هما فترة خمسة عشر 
 يوما لصدور) ٦٠(يوما الختيار الخبراء الذين يشكلون الفريق وفترة ستين ) ١٥(

قرار أو حكم، ومن ثم فان التشديد هو على التقليل الى أدنى حد للشكليات 
القانونية واألطر الزمنية االجرائية ولكن مع اتاحة وقت كاف لكي يتوصل فريق 

  .الخبراء الى قرار أو حكم

يوما من تعيين الوسيط أو ) ٦٠(ينبغي اتمام الوساطة في غضون ستين   -٥
نبغي تقديم أي قرار يتم التوصل اليه بما في ذلك في تشكيل فريق الخبراء كما ي

يوما من تعيين الخبير ) ٦٠(حالة االنطباق أي توصيات في غضون فترة ستين 
وقد يتفق الطرفان مسبقا أنه يجوز للوسيط أو لفريق الخبراء منح . أو الخبراء

انتصاف مؤقت لصاحب الشكوى اذا ما طلب ذلك وفي هذه الحالة يتم اتخاذ 
  .ار بصفة أوليةقر

  

يتعاون الطرفان بحسن نية لتحقيق التقدم في الوساطة وليكونا ملتزمين   -٦
بأي قرار أو حكم صادر عن الوسيط أو فريق الخبراء، ما لم يتفقا على خالف 

واذا ما اتفق الطرفان مقدما على طلب حكم على الوقائع فقط، فيتعين . ذلك
  .لنزاععليهما استخدام هذه الوقائع في فض ا

  

يتم تقدير تكاليف هذه اآللية عند بدئها وتقسم بالتساوي ولكن مع امكانية   -٧
  .اعادة التقسيم بموجب القرار النهائي

  

ال تمس اآللية االستخدام المستمر لعملية التشاور، أو استخدام التحكيم   -٨
  .، أو انهاء العملية بموجبها__فيما بعد بموجب المادة 

  



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-52  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة الرابعة والثالثون
  مالحظات تفسيرية تسوية المنازعات

 الطرفان في التوصل الى تسوية من خالل الوساطة، يجوز اذا ما فشل  -٩
أن يعرض النزاع بناء على طلب أي طرف من الطرفين، على التحكيم وفقا 

  .لالجراءات الواردة أدناه

ان استعمال اآللية ال يحول دون تنفيذ عملية التحكيم اذا كان ذلك منصوصا عليه 
في حل النزاع بما يرضي طرفا أيضا في االتفاق واذا ما فشلت اآللية أعاله 

ولكن يمكن توقع أن يكون التحكيم الذي يتم بعد ذلك . واحدا أو أكثر من طرف
غير ضروري اذا كان الطرفان قد تعهدا بااللتزام بهذا االجراء التكميلي لحل 

  .بعض أنواع المنازعات التجارية والمنازعات الحساسة للوقت

  . نص النهج التقليديتماثل اجراءات التحكيم ما ورد في  
  

  المادة الخامسة والثالثون
  مالحظات تفسيرية التعديالت

يمكن أن يأخذ بند التعديل أو التكييف في اتفاق أشكاال متعددة، وينشأ التعدد نظرا   
) سواء معاهدة أو اتفاق تنفيذي(الختالف المعالجة التفاقات الخطوط الجوية 

 تطبق على اعتماد مثل هذه االتفاقات والختالف االجراءات الدستورية التي
وتعديالتها، وأحيانا يتم التعامل مع عملية التعديل في اتفاق ما في سياق بند 
التشاور حيث انه يمكن النظر الى التفاوض بشأن تعديل على أنه مجرد أمر من 

  .أمور التشاور

يجوز لكل طرف طلب اجراء تشاور في أي وقت مع الطرف اآلخر   -١
ويبدأ مثل هذا ]. أو جدول طرقـه] [أو ملحقه[عديل االتفاق الحالي بغرض ت

ويجوز . [يوما من تسلم مثل هذا الطلب) ٦٠(التشـاور في غضون مدة ستين 
  ].االضطالع بمثل هذه المشاورات من خالل المناقشة أو التراسل

 )٦٠(ويتخذ هذا البديل نهجا أكثر تفصيال، اذ يتضمن اطارا زمنيا مدته ستون 
يوما لبدء المشاورات، وتتيح الصياغة االختيارية في نهاية الفقرة األولى لعملية 

  .التشاور أن تتم بالمكاتبة

أما فيما يتعلق بتاريخ السريان، تختلف الممارسات اختالفا كبيرا وان كان أكثر   .يسري أي تعديل عندما يتم تأكيده بتبادل المذكرات الدبلوماسية  -٢
  .انفاذ التعديالت بعد تبادل المذكرات الدبلوماسيةالنهج شيوعا هو 

    ]٢ من الرقم ١، الخيار ٣الفقرة [

باتفاق كتابي بين سلطات ] لجدول الطرق] [للملحق[يجري أي تعديل   -٣
الطيران التابعة للطرفين ويسري حينما يتم تأكيده من خالل تبادل المذكرات 

  .الدبلوماسية

يل جدول الطرق، تتيح الفقرة الثالثة أن تجري وألجل توفير مرونة أكبر لتعد
  .عملية التشاور والتعديل بين سلطات الطيران

    ]٢ من الرقم ٢، الخيار ٣الفقرة [

تسري أية تعديالت على هذا االتفاق يوافق عليها الطرفان عندما يتم   -٣
  .تأكيدها عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية

 بساطة وال يعالج االجراء الخاص بالتعديل، ويتناول ويأخذ هذا البديل نهجا أكثر
في مثل هذا النهج يفترض أن االجراء . ببساطة سريان أي تعديل يتم االتفاق عليه

الخاص بالتعديل والذي يجري اتباعه هو ذاك الخاص بعملية التشاور العامة في 
  .االتفاق
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  المادة السادسة والثالثون
  مالحظات تفسيرية رافاالتفاقات متعددة األط

هذا النص المتعلق بالتأثير على االتفاق الثنائي ألي اتفاق متعدد األطراف قد   
يسري بالنسبة للطرفين نص تم ادراجه في معظم االتفاقات الثنائية على مر السنين 
ترقبا الحراز تقدم صوب اتفاق نقل جوي موسع متعدد األطراف لتبادل حقوق 

 هذا االتفاق يبقى للنص مغزاه بالرغم من ذلك فيما يتعلق وفي غياب مثل. النقل
  .باالتفاقات االقليمية أو متعددة األطراف األكثر محدودية

من المنظور الثنائي هناك على األقل خياران لكي يراعى أن طرفي االتفاق الثنائي   
لهما في وقت الحق أن يصبحا طرفين من أطراف اتفاق متعدد األطراف يتناول 

وهما اما تعديل االتفاق الثنائي بحيث : س المسألتين اللتين يشملهما االتفاق الثنائينف
يتماشى مع االتفاق متعدد األطراف أو التشاور بشأن ما اذا كانت هناك حاجة الى 

وترد الخيارات المختلفة من المنظور متعدد األطراف وتجري . (القيام بذلك
  ).متعدد األطراف/جوية االقليميمناقشتها في نموذج اتفاق الخدمات ال

    ]٢ من رقم ١الخيار  [

اذا أصبح اتفاق متعدد األطراف يتعلق بالنقل الجوي ساريا بالنسبة لكال 
مع ] بقدر ما هو ضروري[االتفاق الحالي معدال بحيث يتسق ] يعتبر[الطرفين 

  .بنود االتفاق متعدد األطراف

ديل يلزم الطرفين بتعديل االتفاق الثنائي النص غير الوارد بين القوسين في هذا الب
. بحيث يتماشى مع االتفاق متعدد األطراف باستخدام اجراءات التعديل العادية

والنص بين القوسين تنتفي معه الحاجة الى اجراءات التعديل العادية ولكنه يضيف 
على مدى التعديالت الممكن ادخالها على النص " بقدر ما هو ضروري"حدودا 

  .ائيالثن

    ]٢ من رقم ٢الخيار [

اذا أصبح الطرفان من بين أطراف اتفاق متعدد األطراف يتناول مسائل 
يشملها هذا االتفاق، يتعين عليهما التشاور ليقررا ما اذا كان هذا االتفاق ينبغي 

  .تنقيحه لكي يراعي االتفاق متعدد األطراف

اورات، ما اذا كان االتفاق يسمح هذا البديل للطرفين بأن يقررا بعد اجراء المش
  . الثنائي يجب تنقيحه ليراعي االتفاق متعدد األطراف

    
  المادة السابعة والثالثون

  مالحظات تفسيرية  الغاء االتفاق

يجوز ألي من الطرفين في أي وقت تقديم اخطار خطي من خالل القنوات 
وينقل مثل . تفاقالغاء هذا اال] بقراره] [بنيته[الدبلوماسية، الى الطرف اآلخر 

في منتصف [ينتهي هذا االتفاق . هذا االخطار الى االيكاو على نحو متزامن
بعد اثني عشر ] [فورا وقبل مرور العام األول) في مكان تسلم االخطار(الليل 
من تاريخ تلقي الطرف اآلخر لالخطار، ما لم يتم االتفاق على سحب ] شهرا

غياب اقرار الطرف اآلخر باالستالم في . [االخطار قبل انقضاء هذه المدة
يوما من استالم ) ١٤(سوف يعتبر أنه تم استالم االخطار بعد أربعة عشر 

  ].االيكاو لالخطار

) ويطلق على ذلك البند أيضا بند االتفاقية(الى حد ما يعتبر بند االلغاء أو السحب 
 ووجه .بندا نمطيا في صيغته على الرغم من وجود بعض التفاوت في الصياغة

التفاوت األساسي هو الصياغة االختيارية بين القوسين في الجملة األخيرة بحيث 
 وفي –تشمل حالة ال يؤكد فيها الطرف المتلقي لالخطار استالمه الخطار االلغاء 

يوما من استالم ) ١٤(هذه الحالة يعتبر أنه تم استالم االخطار بعد أربعة عشر 
شهرا ) ١٢(اللغاء عادة اخطارا مدته اثنا عشر وتتطلب بنود ا. االيكاو لالخطار

  .قبل سريان االلغاء وان كان يمكن االتفاق على فترة أقصر

    
  المادة الثامنة والثالثون
  مالحظات تفسيرية  التسجيل لدى االيكاو

 من اتفاقية شيكاغو الدول بتسجيل اتفاقات الطيران الخاصة ٨٣ و٨١تلزم المادتان   
وارد آنفا صبغته الرسمية على هذا المطلب على المستوى بها ويضفي البند ال

ومع ذلك فانه في الواقع ال يتم تسجيل اتفاقات وتعديالت عديدة، وهو واقع . الثنائي
وهذا البند الذي أعدته االيكاو يتضمن . له أثر سلبي على شفافية العملية بأكملها



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
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  المادة الثامنة والثالثون
  مالحظات تفسيرية  التسجيل لدى االيكاو

، باسم الطرف )٢لخيار ا(أو السريان ) ١الخيار (اقتضاء التسجيل لدى التوقيع 
المسؤول عن تسجيل االتفاق ويهدف ذلك البند الى التشجيع على تحقيق مزيد من 

  االمتثال لمقتضيات التسجيل

    ]٢ من رقم ١الخيار [

يسجل هذا االتفاق وأي تعديالت لدى منظمة الطيران المدني الدولي حال 
  ).اسم الطرف القائم بالتسجيل(توقيعه وذلك بواسطة 

  

    ]٢ من رقم ٢الخيار [

 المدني الدولي حال الطيرانيسجل هذا االتفاق وأي تعديالت لدى منظمة 
  ].اسم الطرف القائم بالتسجيل[سريانه وذلك بواسطة 

  

  

  المادة التاسعة والثالثون
  مالحظات تفسيرية سريان االتفاق

    ]٢ من رقم ١الخيار [

بعد مدة ثالثين ] [ريخ توقيعهيطبق بصفة مؤقتة من تا[يسري هذا ا التفاق 
يوما من اخطار الطرفين لبعضهما البعض من خالل القنوات ) ٣٠(

من ] [الدبلوماسية بأنه تم استكمال اجراءاتهما الدستورية لسريان هذا االتفاق
  ].تاريخ استكمال تبادل المذكرات الدبلوماسية بين الطرفين

سريان االتفاق والواردان آنفا، يتضمن النهجان األساسيان حيال النص المتعلق ب
في البديل األول عملية تصديق مرتقبة وفي البديل الثاني عملية سريان بسيطة 

وفي البديل األول قد يرغب الطرفان في . وفورية بمجرد التوقيع على االتفاق
النص على رسميات دستورية مطولة بالنص على سريان االتفاق بصفة مؤقتة 

عدد من الصيغ لتاريخ سريان االتفاق بعد االنتهاء من مثل وثمة . بمجرد التوقيع
وسوف تعتمد . هذه االجراءات الرسمية وهناك صيغتان يتضمنهما البديل األول

الخيارات المتعلقة بصياغة هذا البند األخير على االجراءات الوطنية لسريان 
  .اتفاقات الخدمات الجوية بالنسبة للطرفين

  

    ]٢ من رقم ٢الخيار [

    .يسري هذا االتفاق من تاريخ التوقيع عليه
  

  ١المرفق 
  مالحظات تفسيرية جداول الطرق

    ١القسم 
يحق لشركات طيران كل من الطرفين المعينة بمقتضى هذا االتفاق أن تقدم 

  :خدمة النقل الجوي بين النقاط على الطرق التالية
  
  

     النهج التقليدي
الطيران المعينة ) أو شركات(شركة الطرق التي ينتظر أن تقوم   -أ

  :بتشغيل الرحالت فيها) أ(التابعة للطرف 
) أسماء المدن(الى ) النقاط الوسيطة(عبر ) أ(لدى الطرف ) أسماء المدن(من 

  ).النقاط التي وراء ذلك(وما وراء ذلك ) ب(لدى الطرف 

ي طريق يجعل هذا النهج التقليدي النقل الجوي يقتصر على مدن تجري تسميتها ف
. وهذه الصيغة تغطي تبادل الحريات الثالثة والرابعة والخامسة. محددة) طرق(

  .كما أنها تحظر عادة على وجه التحديد النقل الداخلي بواسطة شركات أجنبية
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  ١المرفق 
  مالحظات تفسيرية جداول الطرق

الطيران ) أو شركات(الطرق التي ينتظر أن تقوم بالتشغيل فيها شركة   -ب
  ):ب (التابعة للطرفالمعينة 

  

أسماء (الى ) أسماء النقاط الوسيطة(عبر ) ب(لدى القسم ) مدنأسماء ال(من 
  ).النقاط التي وراء ذلك(وما وراء ذلك ) أ(لدى الطرف ) المدن

  

      النهج االنتقالي 
    ]٣ من رقم ١الخيار [

الطيران ) أو شركات( تقوم بالتشغيل فيها شركة  ينتظر أنالطرق التي  -أ
  ):أ (التابعة للطرفالمعينة 

الى أية نقطة أو ) النقاط الوسيطة(عبر ) أ( أية نقطة أو نقاط لدى الطرف من
  ).النقاط التي وراء ذلك(وما وراء تلك النقاط ) ب(نقاط لدى الطرف 

يقوم هذا النهج بتوسيع االختيار للنقل الجوي الدولي الى أية مدينة لدى أحد 
وصوال الى أية مدينة الطرفين والى أية مدينة لدى الطرف اآلخر وما وراء ذلك 

وهذا االختيار قد جرى تضييق نطاقه بحيث يشمل فقط الخطوط التي . في بلد ثالث
كما أن هذا الخيار يقوم عادة ). الحريتان الثالثة والرابعة(تربط هذين البلدين 

  .وبصورة محددة بحظر النقل الداخلي بواسطة شركات أجنبية
الطيران ) أو شركات(ل فيها شركة الطرق التي ينتظر أن تقوم بالتشغي  -ب

    ):ب (المعينة التابعة للطرف

الى أية نقطة أو ) النقاط الوسيطة(عبر ) ب(من أية نقطة أو نقاط لدى الطرف 
  ).النقاط التي وراء ذلك(وما وراء ذلك ) أ(نقاط لدى الطرف 

  

      النهج االنتقالي 
    ]٣ من رقم ٢الخيار [

الطيران ) أو شركات(تقوم بالتشغيل فيها شركة الطرق التي ينتظر أن   -أ
  ):أ (المعينة التابعة للطرف

والنقاط ) أ(عبر الطرف ) أ(من النقاط الواقعة وراء حدود الطرف   -١
  .أو وراء ذلك) ب(الوسيطة الى أية نقطة أو نقاط لدى الطرف 

حة، يوسع هذا النهج حقوق النقل بصورة أكبر وذلك بادراج الحرية السادسة صرا
مغطيا بذلك الركاب والبريد والبضائع وأيضا الحرية السابعة بالنسبة للخطوط التي 

كما أنه يحظر عادة وبصورة محددة النقل الداخلي بواسطة . تقتصر على البضائع
  .شركات أجنبية

بالنسبة للخط أو الخطوط المقتصرة على البضائع فقط بين الطرف   -٢
  .وأية نقطة أو نقاط) ب(

  

الطيران ) أو شركات( شركة تقوم بالتشغيل فيهالطرق التي ينتظر أن ا  -ب
  ):ب (المعينة التابعة للطرف

  

) ب(الطرف عبر ) ب(من النقاط التي تقع داخل حدود الطرف   -١
أو وراء ) أ(والنقاط الوسيطة المتجهة الى أية نقطة أو نقاط لدى الطرف 

  .اقليمه

  

 تصلالتي وتصر على البضائع، التي تق) الخطوط(بالنسبة للخط   -٢
  . نقطة أو نقاطبأية) أ(الطرف 

  

    ]٣ من رقم ٣الخيار [
المعينة الطيران ) أو شركات(الطرق التي ينتظر أن تشغلها شركة   -أ

  ):أ (التابعة للطرف
واليه مع نقل داخلي محدود ) ب(من النقاط التي تتجه من اقليم الطرف 

  .بواسطة الشركات األجنبية
المعينة الطيران ) أو شركات(رق التي ينتظر أن تشغلها شركة الط  -ب

  ):ب (التابعة للطرف
واليه مع نقل داخلي محدود بواسطة ) أ(من النقاط التي تتجه من اقليم الطرف 

  .شركات أجنبية

يضيف هذا النهج االنتقالي الحرية السابعة لخطوط الركاب والنقل الداخلي بواسطة 
أوال، قطاع محلي . محدود والذي يمكن أن يأخذ شكلينشركات أجنبية على نحو 

استخدم ذلك االتحاد األوروبي لعدة (يجري تشغيله بالتوازي مع قطاع دولي 
أو في حالة االشتراك في محطة ) سنوات في انتقاله نحو السوق األوروبية الموحدة

ة أي أن تقوم بخدم(نهائية بالنسبة لنقطتين لدى طرف تربطهما خطوط دولية 
وذلك من خالل شركة طيران معينة تابعة للطرف ) النقطتين نفس الرحلة مثال

  .اآلخر ويسمح بالنقل الجوي المحلي بين هاتين النقطتين
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  ١المرفق 
  مالحظات تفسيرية جداول الطرق

   
      التحرير الكامل  

    ]٢ من رقم ١الخيار [

الطيران ) أو شركات(الطرق التي ينتظر أن تقوم بالتشغيل فيها شركة   -أ
  ):أ(المعينة التابعة للطرف 

  ).ب(النقاط الى ومن وداخل اقليم الطرف 
الطيران ) أو شركات( التي ينتظر أن تقوم بالتشغيل فيها شركة الطرق  -ب

  ).ب(المعينة التابعة للطرف 

ويوجد لدى الناقلين . يفتح التحرير الكامل جميع األسواق الدولية والمحلية للطرفين
لتوصل الى السوق داخل االتحاد الجويين من الجماعة األوروبية هذا النوع من ا

  .األوروبي

    ).أ(النقاط الى ومن وداخل اقليم الطرف 

  ٢القسم 
  المرونة التشغيلية

  .بعض تلك األحكام قد تنطبق فقط على نهج واحد أو قد تنطبق على أكثر من نهج

يجوز لشركات الطيران التي يعينها أي من الطرفين في أي من الرحالت أو 
  :بناء على اختيار منها أن تقوم بما يليفيها جميعا و

  

    .كليهماتشغيل الرحالت في أحد االتجاهين أو   -١

    .الجمع بين أرقام رحالت مختلفة ضمن عملية تشغيل واحدة للطائرة  -٢

 في اقليمي الطرفين على الطرق بأية يليها وما الوسيطةخدمة النقاط   -٣
  .تباديل أو توافيق

  

    .توقف في أية نقطة أو نقاطاغفال عمليات ال  -٤

من أية طائرة تابعة ) بما في ذلك عمليات تقاسم الرمز(نقل الحركة   -٥
  .لها الى أية طائرة من طائراتها األخرى في أية نقطة على الطرق

في هذا االتفاق، يسمح لشركات ) تغيير معايير الطائرة(_ برغم المادة المعنونة 
ما بين الطائرات المشتركة في عمليات تقاسم الطيران بنقل الحركة الجوية في

  .الرمز دون أية قيود
 رقم أوخدمة نقاط تقع وراء أية نقطة في اقليمها مع تغيير الطائرة   -٦

الدعاية أن تقوم ب والخطوط تلك أن تفتح ولها  أو دون تغيير ألي منهماالرحلة
  . باعتبارها خطوطا بينيةأمام الجمهورلها 

  

د االتجاهية أو الجغرافية ودون أن تفقد أية حقوق في نقل هذا بدون القيو
الحركة الجوية تعتبر خالف ذلك مسموحا بها وفقا لالتفاق الحالي، شريطة أن 

بخدمة نقطة في اقليم ) باستثناء الخطوط التي تقتصر على البضائع(يقوم الخط 
  .الطرف الذي يقوم بتعيين شركة الطيران

  

    ]٢ من رقم ٢الخيار [

يحق لشركات الطيران المعينة لكل من الطرفين تشغيل خطوط جوية،   -١
سواء كان ذلك لنقل الركاب أو البضائع أو البريد أو نقل مجموعة مشتركة 
بين هذه الفئات، الى أو من أو داخل اقليم الطرف اآلخر، بدون قيد من حيث 

  .الطريق الجوي أو السعة أو الوتيرة

  .الكامل بما في ذلك النقل الداخلي على التحرير٢ينص الخيار 

 المعينة الكل من الطرفين أن تمارس، بدون الطيرانيحق لشركات   -٢
  .قيد، حقوق النقل على جميع الخطوط الجوية ومجموعات الخطوط الجوية

  



 
A5-57  ٥(المرفق(  

  

  
  ٢المرفق 

  مالحظات تفسيرية العمليات غير المنتظمة وعمليات االستئجار العارض
. لعمليات غير المنتظمة بطرق وسياقات مختلفة في االتفاقيمكن تناول بند بشأن ا  

ويمكن معالجته أساسا كأمر من أمور منح الحقوق أو أمر يتطلب االهتمام 
  .ويمكن أن يرد في صلب االتفاق أو في االمرفق. التنظيمي المنفصل

وهناك نهج أبسط وأكثر مباشرة يتعلق بمنح الحقوق للعمليات غير المنتظمة هو   
المنتظمة " الخطوط الجوية الدولية"اطة االشارة في مادة منح الحقوق الى تسيير ببس

وبهذه الطريقة تقبل كل بنود االتفاق التطبيق على الخطوط . وغير المنتظمة
  .المنتظمة وغير المنتظمة

      النهج التقليدي  
عة تنطبق بنود هذا االتفاق باستثناء البنود التي تتناول حقوق النقل والس  -١

والتعريفات أيضا على الرحالت غير المنتظمة التي يشغلها ناقل جوي تابع 
ألحد الطرفين من والى اقليم الطرف اآلخر وعلى الناقل الجوي الذي يقوم 

  .بتشغيل تلك الرحالت

يمكن استعمال هذا النهج عندما يتوقع الطرفان امكانية اجراء عمليات غير منتظمة 
 البنود المختلفة الخاصة بالفرص االدارية والفرص وعندما يحتاجان الى تحديد

التجارية التي من شأنها أن تنطبق على هذه العمليات، ولكنهما ال يرغبان في 
اتخاذ موقف حول ما اذا كان سيتم منح تفويض بموجب قوانينهما ونظمهما 

وهذا البند يوضح أن أحكام االتفاق الرئيسي بخالف األحكام الموضوعة . الوطنية
. للخطوط الجوية المنتظمة سوف تنطبق على الخطوط الجوية غير المنتظمة

وكبديل لذلك، يمكن أن يضع ذلك البند قائمة بالمواد الواردة في االتفاق الرئيسي 
والتي تنطبق على الخطوط غير المنتظمة مثل رسوم االنتفاع والتعريفة الجمركية 

  .والسالمة واألمن الخ

    ]٢من رقم  ١، الخيار ٢الفقرة [
لن تؤثر أحكام الفقرة األولى من هذه المادة في القوانين واألنظمة   -٢

الترخيص  العمليات غير المنتظمة أو الترخيص بتأديةالوطنية التي تحكم 
  الجويين أو األطراف األخرى المشتركة في تنظيم هذه العملياتللناقلين
  .باجرائها

واعد التنظيمية لكل طرف أن تحدد أي يترك هذا البند للقوانين الوطنية والق
الخطوط غير المنتظمة سوف يسمح بها وما هي الظروف التي يسمح بتلك 

  .الخطوط في ظلها

      النهج التقليدي  

    ]٢ من رقم ٢، الخيار ٢الفقرة [

الرحالت غير [ينظر كل طرف بعين العطف الى طلبات تسيير   -٢
اقليمي الطرفين للركاب والبضائع فيما بين ] الرحالت العارضة] [المنتظمة

  .وفقا لقوانينه ونظمه

ليس منحا للدخول الى السوق ولكنه ينطوي على " بعين العطف"ان اقتضاء النظر 
معالجة ايجابية للعمليات غير المنتظمة بصفة عامة أو الرحالت العارضة بتحديد 

 التفويض بهذه ويعكس هذا البند أيضا واقع كون النسق التنظيمي الذي يحكم. أكثر
العمليات هو نظام من جانب واحد بصفة عامة تقوم فيه دولة أو دول المقصد 

  .بتطبيق قواعدها الوطنية على أي مقدم لطلب

      النهج االنتقالي  
    ]٣ من رقم ١الخيار [

يقوم كل طرف بمنح التفويض بالقيام برحالت غير منتظمة للركاب   -١
وفي الحاالت التي . خطوط جوية منتظمة قائمةبين النقاط التي ال توجد فيها 

توجد فيها مثل تلك الخطوط المنتظمة، يمنح مثل ذلك التفويض شريطة أال 
تتسبب اتاحة الرحالت غير المنتظمة في خطر لالستقرار االقتصادي للخطوط 

  .المنتظمة القائمة

عند طلب سلسلة من رحالت الركاب غير المنتظمة، فان تلك   -٢
" الرحالت المتضمنة في صفقة شاملة"جب أن تتماشى مع تعريف الرحالت ي

  .ليس لهذا النهج أثر سلبي على الخطوط المنتظمة

من الناحية التاريخية اهتم العديد من البلدان بمنع حدوث أثر سلبي من جراء 
 المنتظمة على الخطوط المنتظمة وجرى تطوير العديد من خطوط الركاب غير

وترد ثالث ). Doc 9587انظر الوثيقة (السياسات واآلليات لتناول هذه المسألة 
السماح باقامة خطوط ركاب غير منتظمة بين ) ١: آليات من هذا النوع في النص

عارضـة الرحالت ال"ويشار الى ذلك عادة باسم (نقاط ال تخدمها خطوط منتظمة 
عـدم السمـاح بخطوط ركاب غير منتظمة تؤثر سلبا ) ٢") خارج الطريـق



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-58  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  ٢المرفق 
  مالحظات تفسيرية العمليات غير المنتظمة وعمليات االستئجار العارض

لذهاب والعودة، مع سفر ووصول يتحددان لويجب أن تنفذ على أساس رحلة 
  .سلفا

في (السماح بأنواع من خطوط الركاب غير المنتظمة ) ٣. على الخطوط المنتظمة
هذه الحالة يشمل ذلك الرحالت السياحية العارضة التي تتضمن صفقة من 

) ضافة الى النقل الجويالخدمات غير الجوية مثل الفنادق والنقل األرضي الخ باال
  .وال ينظر اليها باعتبارها تهديدا للصالحية االقتصادية للخطوط المنتظمة

    ]٣ من رقم ٢الخيار [
لشركات الطيران التابعة لكل من الطرفين والمعينة وفقا لهذا االتفاق   -١

للقيام بالتشغيل بموجب هذا الملحق الحق في تشغيل النقل الجوي الدولي غير 
نتظم على الطرق المعينة ووفقا للحقوق الممنوحة للخطوط المنتظمة في هذا الم

  .االتفاق

يفتح هذا النهج االنتقالي الطرق في االتفاق أمام الخطوط غير المنتظمة، في ظل 
وذلك للخطوط المنتظمة بينما تجري ) مثل تغيير معايير الطائرات(نفس الشروط 

ظمة خارج الطريق على أساس من المعاملة الموافقة أو الرفض للخطوط غير المنت
واعتمادا على منح الحقوق للخطوط المنتظمة فان ذلك . الودية والمعاملة بالمثل

يفتح الخطوط غير المنتظمة في األحوال العادية أمام الركاب والبضائع على 
  .السواء

يقيم كل طرف االعتبار المالئم لطلبات شركات الطيران التابعة   -٢
آلخر لنقل الحركة التي ال يغطيها هذا الملحق على أساس المعاملة للطرف ا

  .الودية والمعاملة بالمثل

في تحديد كم ونوع " المعاملة الودية والمعاملة بالمثل"مع جعل استخدام نتائج 
الرحالت العارضة خارج الطريق مبنيا على أساس رأي الطرف الذي تتسم آراؤه 

  .حالت العارضةبتقييد أكثر فيما يخص تلك الر
    ]٣ من رقم ٣الخيار [

في هذا النهج على الرغم من أن النسق التنظيمي الذي يحكم العمليات غير   
المنتظمة وبالذات العمليات العارضة، هو عادة نظام دولة المقصد، فان األطراف 
في بعض االتفاقات قد تختار النص على وجوب تطبيق القواعد التنظيمية لدولة 

ملية ومن شأن ذلك أن يسهل القيام بهذه العمليات ومن ثم فان هذا هو منشأ الع
مثال لمثل هذا الترتيب الذي يمكن أن يستخدم في اتفاق تحرري وان كان يتطلب 

  .االمتثال للقواعد التنظيمية على الرغم من ذلك

وفقا لشروط [التابعة ألحد الطرفين ] المعينة[يحق لشركات الطيران   -١
اقامة نقل جوي دولي غير منتظم ] ،_ لجدول الزمني للطرق بالملحقتعيينها وا

الى ومن أي نقطة أو نقاط في اقليم الطرف اآلخر، بصورة مباشرة أو على 
سبيل التوقف على الطريق من أجل نقل في رحلة ذهاب وعودة أو في اتجاه 
 .واحد من أو الى نقطة أو نقاط في اقليم الطرف الذي عين شركة الطيران

وعالوة على ذلك . يسمح أيضا بالرحالت العارضة ذات المقاصد المتعددة
التابعة ألحد الطرفين تشغيل رحالت ] المعينة[يجوز لشركات الطيران 

  .عارضة تنشأ فيها الحركة من أو يكون مقصدها في اقليم الطرف اآلخر

يات بينما تحدد الفقرة األولى التوصل الى السوق بصورة واسعة النطاق لتلك العمل
  .تنطبق الفقرة الثانية على القواعد الخاصة ببلد المنشأ

تقوم بنقل جوي بموجب هذا البند ] معينة[تمتثل كل شركة طيران   -٢
لقوانين ونظم وقواعد الطرف الذي تنشأ في اقليمه الحركة سواء على أساس 

لينطبق بذلك ما يحدده ذلك . رحلة في اتجاه واحد أو رحلة ذهاب وعودة
  .الطرف اآلن أو فيما بعد على مثل هذا النقل

يستخدم النص بين القوسين المعقوفين حينما يكون جدول الطرق الوارد في المرفق 
غير منطبق على مدن بعينها وحينما يعين الطرفان شركات طيران للخطوط _ 

وبدون الصيغة الواردة بين القوسين يصرح الطرف اآلخر لجميع . غير المنتظمة
سواء كانت معينة للخطوط ( طيران الطرف األول والعكس بالعكس شركات

بتأدية الخدمات غير المنتظمة التي ورد وصفها في الفقرة ) المنتظمة أو لم تكن
  .األولى

      التحرير الكامل  

ان نهج التحرير الكامل خيار متروك للدول التي قد ترغب في تحرير الخطوط   
وهذا النهج قد يوجد في . تنظيم الخطوط المنتظمةغير المنتظمة مع االستمرار في 
والشروط الخاصة بهذا النهج ". األجواء المفتوحة"االتفاقات التحررية أو اتفاقات 

  .تمثل الحد األدنى



 
A5-59  ٥(المرفق(  

  

  ٢المرفق 
  مالحظات تفسيرية العمليات غير المنتظمة وعمليات االستئجار العارض

    ١القسم 

يحق لشركات طيران كل من الطرفين والتي تعين بمقتضى هذا المرفق أن 
وحمل ما (ت عارضة دولية تقوم وفقا لشروط تعيينها بنقل الركاب في رحال

بما في ذلك دون حصر الرحالت العارضة (أو بضائع /و) معهم من متاع
الخاصة بارسال الشحن وتلك المقسمة بين الركاب والبضائع وتلك التي تجمع 

  ):البضائع/الركاب(بينهما 

بين أي نقطتين أو نقاط في اقليم الطرف الذي عين شركة الطيران وأي نقطة 
  .اقليم الطرف اآلخرأو نقاط في 

بين أي نقطتين أو نقاط في اقليم الطرف اآلخر وأي نقطتين أو نقاط في بلد 
ثالث أو بلدان ثوالث شريطة أن تشكل هذه الخدمات اال فيما يتعلق بالرحالت 
العارضة الخاصة بالشحن جزءا من عملية تشغيل مستمرة مع تغيير للطائرة 

ة النقل الى الوطن بغرض نقل الحركة أو دون تغيير لها، عملية تشمل خدم
  .المحلية بين الوطن واقليم الطرف اآلخر

لدى تأدية الخدمات التي يغطيها هذا المرفق، يحق لشركات طيران كل من 
التوقف في أية ) ١: (الطرفين والتي عينت بمقتضى هذا المرفق القيام بما يلي

لحركة في مرور عابر نقل ا) ٢. (نقاط داخل أو خارج اقليم أي من الطرفين
الجمع في نفس الطائرة بين الحركة التي ) ٣. (خالل اقليم الطرف اآلخر

منشأها اقليم أحد الطرفين والحركة التي تنشأ في اقليم الطرف اآلخر والحركة 
تأدية النقل الجوي الدولي دون أية حدود تحد ) ٤. (التي تنشأ في بلدان ثوالث

لطريق في نوع أو عدد الطائرات التي تعمل من التغيير في أية نقطة على ا
شريطة أنه باستثناء ما يتعلق برحالت شحن البضائع في االتجاه الخاص 
بالخروج، يكون النقل الى ما وراء تلك النقطة استمرارا للنقل من اقليم 
الطرف الذي عين شركة الطيران وفي االتجاه العائد يكون النقل الى اقليم 

  .ة الطيران استمرارا للنقل من خارج تلك النقطةالطرف الذي عين شرك

يقيم كل طرف االعتبار المالئم لطلبات شركات الطيران التابعة للطرف 
اآلخر لنقل الحركة التي ال يغطيها هذا المرفق على أساس المعاملة الودية 

  .ومبدأ المعاملة بالمثل

ا يتعلق بالحقوق يساوي النص بين الخطوط غير المنتظمة والخطوط المنتظمة فيم
ودخول السوق، ودون ضرورة االمتثال للنظم الوطنية لطرف المقصد ولكنه 

كما . يقصر ذلك في الفقرة األولى على شركات الطيران المعينة لكل طرف
يتضمن النص بندا القامة االعتبار المواتي للعمليات غير المنتظمة التي ال تشملها 

لى، على سبيل المثال، خدمات شركات الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة األو
الطيران غير المعينة لتشغيل خطوط منتظمة أو التاحة خدمات الركاب الخاصة 

  .بالحرية السابعة

هناك اختالف بين النهج االنتقالي السابق والتحرير الكامل هو القدرة الخاصة 
د الذي تتبعه بشركة الطيران المعينة على اختيار اما قواعد النقل العارض لذلك البل

الشركة أو تلك الخاصة بالطرف اآلخر من أجل تشغيل الخطوط غير المنتظمة 
  .لتلك الشركة

    ٢القسم 

أية شركة طيران يعينها أي من الطرفين تؤدي نقال جويا دوليا عارضا منشؤه 
اقليم الطرف اآلخر سواء على أساس رحلة في اتجاه واحد أو رحلة ذهاب 

تثال لقوانين ونظم االستئجار العارض والقواعد الخاصة وعودة لها خيار االم
واذا طبق أحد الطرفين قواعد أو نظما أو . اما بالوطن أو بالطرف اآلخر

اشتراطات أو قيودا مختلفة على شركة طيران أو أكثر من بين شركات 
طيرانه أو على شركات طيران تابعة لدول مختلفة تخضع كل شركة طيران 

  .المعايير تقييدامعينة ألقل تلك 

غير أنه ليس ثمة شيء وارد في الفقرة المذكورة أعاله يحد من حقوق 
الطرف اآلخر في تطلب تمسك شركات الطيران المعينة بموجب هذا المرفق 
من قبل أي من الطرفين بالمقتضيات المتعلقة بحماية أموال الركاب وحقوق 

  .الركاب في االلغاء واسترداد األموال

  



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-60  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  ٢المرفق 
  مالحظات تفسيرية العمليات غير المنتظمة وعمليات االستئجار العارض

  ٣القسم 

الف ما يتعلق بقواعد حماية المستهلك المشار اليها في الفقرة السابقة أعاله بخ
ال يطلب أي من الطرفين من شركة الطيران المعينة بمقتضى هذا المرفق من 
قبل الطرف اآلخر فيما يتصل بنقل الحركة من اقليم ذلك الطرف اآلخر أو بلد 

م أكثر من مجرد اعالن ثالث في رحلة في اتجاه واحد أو ذهاب وعودة أن تقد
يثبت االتساق مع القوانين والنظم والقواعد السارية المشار اليها بمقتضى 

 من هذا المرفق أو االعفاء من تلك القوانين أو النظم أو القواعد ٢ القسم
  .والذي تمنحه سلطات الطيران ذات االختصاص

  
  ٣المرفق 

  مالحظات تفسيرية خطوط الشحن الجوي
 االتفاقات على بند محدد للعمليات التي تقتصر على الشحن نظرا ال تنص بعض  

الى أن حق تشغيل الخدمات المقتصرة على الشحن يرد عادة بصورة ضمنية في 
بند منح الحقوق الذي يمنح الطرفان فيه لشركات طيرانهما المعينة حق نقل 

. تفق عليهاالركاب والبضائع والبريد على خطوطها الجوية الدولية المنتظمة الم
الركاب والبضائع "ومع ذلك توجد بعض االتفاقات األكثر تحديدا، مشيرة الى 

وقد يحدد االتفاق في جدول الطريق طرقا ". والبريد أو اليها بصورة مجمعة
محددة، بما في ذلك القيود المفروضة أو المرونة المتفق عليها للخدمات التي 

رق هي تلك الطرق التي تم ابدالها تقتصر على شحن البضائع، أو قد تكون الط
  .لقاء خطوط الركاب المنتظمة

      النهج االنتقالي  
يحق لكل شركة طيران معينة عند االشتراك في عملية النقل الدولي   -١

  للبضائع بطريق الجو
أن تحصل على معاملة خالية من التمييز فيما يتعلق بالتوصل الى   )أ

  .لة والتخزين والتسهيالت عموماتسهيالت المخالصة للبضائع والمناو
أو تشغل بصورة مباشرة وسائل أخرى للنقل، مع /أن تستخدم و  )ب

  .مراعاة القوانين واألنظمة المحلية
أن تستخدم الطائرات المؤجرة شريطة أن تمتثل عملية التشغيل لتلك   )ج

 الطائرات للقواعد القياسية للسالمة واألمن التي تنطبق على الطائرات األخرى
  .لشركات الطيران المعينة

أن تدخل في ترتيبات تعاونية مع الناقلين الجويين اآلخرين ويشمل ذلك   )د
ضمن أمور أخرى اقتسام الرمز وحجز المساحات والنقل في الرحلة الواحدة 

  .بواسطة أكثر من شركة
أن تحدد التعريفات الخاصة بها لنقل البضاعة وهي التعريفات التي ال   )ھ

  .طلب ايداعها لدى هيئات طيران أي طرف من الطرفينيجوز أن ي

الغرض من هذه الفقرة هو تحقيق توازن تنافسي عادل بين جميع الناقلين الجويين 
وحينما يضم االتفاق الرئيسي بندا . الذين يعملون في النقل الجوي الدولي للبضائع

البند من ، يجب حذف ذلك )االستئجار على سبيل المثال(يرد أيضا في المرفق 
  .المرفق

 أعاله، فان كل شركة ١باالضافة الى الحقوق الواردة في الفقرة   -٢
طيران معينة حينما تقوم بنقل يقتصر على شحن البضائع في خطوط 
منتظمة أو غير منتظمة لها أن تقدم هذه الخدمات من والى اقليم كل 

 نوع من الطرفين دون قيود تتعلق بالتواتر أو السعة أو الطريق أو
  .الطائرة أو منشأ أو مقصد البضائع

تنص هذه الفقرة على حريات الجو من الثالثة الى السابعة وذلك فقط للخطوط التي 
وأول . تقتصر على الشحن والتي يجري تشغيلها على أساس منتظم أو غير منتظم

 غير مدرجتين نظرا الى أنهما عادة - التحليق وعمليات التوقف الفنية - الحريتين
والمرونة التشغيلية يرد وصفها بعبارات عامة .  ما تردان في االتفاق الرئيسي

وتشمل العناصر التي تعتبر بعامة ذات أهمية بالنسبة للعمليات المقتصرة على 
  .الشحن



 
A5-61  ٥(المرفق(  

  

  ٣المرفق 
  مالحظات تفسيرية خطوط الشحن الجوي

   
      التحرير الكامل  

والمرفق الخاص بخطوط نقل البضائع جوا ال يحتمل أن يستخدم في التحرير   
وفيها ترد الحقوق " باألجواء المفتوحة"اقات األحدث الخاصة الكامل وفي االتف

  .والمرونة التشغيلية المنصوص عليها في هذا المرفق في صلب االتفاق الرئيسي

 
  ٤المرفق 

  مالحظات تفسيرية االجراءات االنتقالية

المرفق توصية من االيكاو تتناول مسألة المشاركة اضافة الى االستمرارية في   
وهو مأخوذ أيضا من الممارسات والنهج القائمة التي تغطي .  نحو التحرراالنتقال

ويتكون من نوع أو أكثر من . كال من اجراءات المشاركة واالجراءات التفضيلية
واذا انطبقت تلك البنود على كل طرف بنفس األسلوب، . ثالثة أنواع من البنود

  . اجراءات تفضيليةواال فسوف تعتبر. تعتبر حينئذ من اجراءات المشاركة

، أو في تاريخ أبكر من ذلك )التاريخ(تنتهي االجراءات االنتقالية التالية في 
  :يوافق عليه الطرفان

في تطبيق بنود المرفق الثالثة، يمكن جعل الفقرات الثالث التالية من المالحظات 
  .االيضاحية، باستثناء األمثلة المقدمة، جزءا من المرفق

) يتعين على(، يجوز )__أو المرفق (__ كام المادة  من أحبالرغم  -١
  )...أو أي الطرفين) (أ(الطيران المعينة من قبل الطرف ) شركات(شركة 

على الفور ) أو مرفق(ينتظر استخدام البند األول حينما ال تسري مادة معينة 
وعلى سبيل المثال، يوافق . ولكنها تنفذ بصورة محدودة أثناء فترة االنتقال

رفان على أنه بالرغم من المرفق الخاص بجداول الطرق الذي يمنح كل طرف الط
الطيران ألحد ) شركات(حقوق الحرية الخامسة بصورة مطلقة لن يسمح لشركة 

بممارسة تلك الحقوق المحلية للنقل بصورة كاملة بين ) الدولة المتقدمة(الطرفين 
  .ل تاريخ محددودولة ثالثة حتى حلو) الدولة النامية(الطرف اآلخر 

شركة ) يتعين على(، يجوز )__ المرفقأو  (__رغم أحكام المادة   -٢
وذلك )... أو أي الطرفين) (أ( الطيران المعينة من قبل الطرف )شركات(

  :على النحو التالي
  ...، )التاريخ(وحتى ) التاريخ(من   )أ
  ...، )التاريخ(وحتى ) التاريخ(ومن   )ب

فعلى سبيل المثال .  للبند األول ولكنه يشمل مراحل تدرجسيكون البند الثاني مماثال
يوافق الطرفان على أنه بالرغم من وجود مادة تسمح بتشارك في الرمز غير 
محدود فان شركات الطيران لكل طرف يسمح لها بتوسيع خدمات التشارك في 

ات وذلك فقط بصورة تدريجية لفتر) عمليات التواتر(الرمز فيما يخص بلدا ثالثا 
  .محددة

على الفور وعندما تطبق ) أو مرفق(سيستخدم البند الثالث حينما ال تسري مادة   ....، تسود األحكام التالية)__ المرفقأو  (__رغم أحكام المادة   -٣
فعلى سبيل المثال، قد يوافق الطرفان على أنه . خطة أخرى أثناء الفترة االنتقالية

ات المزودة بنظام يسمح باعتراض الطرفين بالرغم من المادة الخاصة بالتعريف
  .يحكم نظام بلد المنشأ التسعير حتى حلول تاريخ محدد

القائمة التالية مؤشر للموضوعات التي قد تغطيها الدول باعتبارها اجراءات  
عدد شركات الطيران المعينة ومعايير الملكية والسيطرة : انتقالية في المرفق وهي
يق وحقوق النقل وتقاسم الرمز وعمليات االستئجار والسعة والتواتر والطر

العارض والخطوط متعددة وسائل النقل والتعريفات وتوزيع الخانات الزمنية 
تشكل الصيغة . مثل المناولة األرضية" بأداء األعمال التجارية"والمسائل الخاصة 

الواردة في المرفق اطارا ينبغي أن يتفق الطرفان في نطاقه بشأن الشروط 
 مواد بشأن المشاركة المحتملة Doc 9587وتتضمن وثيقة االيكاو . والصياغة

  .واالجراءات التفضيلية

  



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-62  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  
  ٥المرفق 

  مالحظات تفسيرية الطرق األساسية للخدمات الجوية وتنمية السياحة

إن تطبيق مخطط للطرق األساسية لتطوير الخدمات الجوية والسياحة يفترض   
وفي الحاالت االستثنائية، يمكن . لية انتقال نحوهوجود سوق دولي محرر أو عم

تطبيق المخطط على طرق غير محررة ذات إمكانيات سياحية، إذ تنص األنواع 
التقليدية من اتفاقات الخطوط الجوية على تقديم مساعدة ضمنية للعمليات في هذه 

  .الطرق بتقييد نطاق المنافسة

وبعد ) أو موافقة منه(يجوز للطرف، بعد مشاورة الطرف اآلخر   -١
إخطار الخطوط الجوية التي يتم تشغيلها في الطريق الجوي، أن يحدد طريقا 
أساسيا للخدمات الجوية أو طريقا أساسية لتنمية السياحة تربط بين نقطة في 
منطقة نائية أو طرفية أو منطقة تطوير في إقليمه ونقطة في إقليم الطرف 

عة من الطرق، يعتبر مستوى الخطوط وفي هذا الطريق أو المجمو. اآلخر
من هذا المرفق، ذا أهمية حيوية لحماية توفير ) ٢(الجوية المحدد في الفقرة 

] بما في ذلك تطوير طرق السياحة. [خط حياة للمنطقة أو لتنميتها االقتصادية
ولكن ال يتم توفيره إذا كانت الخطوط الجوية ال تنظر إال في مصلحتها 

توفيره فقط بأسعار تمييزية بشكل غير معقول أو بأسعار أو يتم [التجارية 
 ].مرتفعة ال مبرر لها أو تقييدية

يوفر المرفق يقينا قانونيا لألطراف المعنية بتنفيذ المخطط ويمكن أيضا للطرف 
من ممارسة المرونة في كيفية تأويل وتنفيذ المعيار المتعلق باختيار الطرق 

اءات المناقصة الختيار شركات النقل الخدمات المالئمة وإجر.ومستويات
 .ومحتويات االتفاقات التعاقدية، على سبيل المثال

يقوم الطرف الذي حدد طريقا أساسيا للخدمات الجوية أو طريقا   -٢
في كل طريق [أساسيا لتطوير السياحة بتقييم مستوى مالئم للخطوط المنتظمة 

ويأخذ في ] لسوقبطريقة مرنة ومركزة على ا] [أو مجموعة من الطرق
االعتبار، من بين أمور أخرى، االحتياجات الخاصة للخطوط المنتظمة في 
الطريق المعني؛ ومستوى الطلب؛ وتوافر خطوط الوصل الجوية والخطوط 
الجوية التابعة لبلد ثالث والجهات المشغلة غير المنتظمة وغير ذلك من أجور 

الجوية المشغلة أو المقرر النقل الجوي وشروطه؛ واألثر على كافة الخطوط 
ويمكن أيضا أن تعتبر الخطوط . [تشغيلها في الطريق والطرق المتاخمة

الجوية غير المنتظمة مالئمة، شريطة أن تستوفي الشروط المحددة في الفقرة 
  ].من هذا المرفق) ١(

من أمثلة النهج المرن تحديد متطلب أدنى للسعة فقط وترك الطائرات تقرر 
ويمكن تحديد متطلبات السعة من . واع الطائرات والتعريفات الخالترددات وأن

في األسبوع " وحدات النقل"من _ حيث عدد المقاعد من األصل إلى المقصد كعدد 
  .خالل جزء من الموسم السياحي أو كله

تحديد (__ والمادة ) السعة(__ بغض النظر عن أحكام المادة [  -٣
، )أو موافقة منه(ة مع الطرف اآلخر ، يجوز للطرف، بعد مشاور)]األسعار

أن يطلب من الخطوط الجوية المشغلة أو المقرر تشغيلها في طريق أساسي 
للخطوط الجوية أو طريق أساسي لتطوير السياحة توفير خدمات جوية تفي 

ويجوز للطرف أن يطلب من الخطوط . [سنة_ بالمستوى المالئم للفترة تبلغ 
أو تعليق أو تخفيض خدمة موجودة في الطريق الجوية التي ترغب في إنهاء 

يوما على األقل قبل تخفيض الخدمة _ دون المستوى المالئم إيداع إشعار 
  .المقترح

إن النص االختياري يلزم الطائرة الداخلة إيداع إشعار مسبق بنية سحب أو 
  .تخفيض خدمات في الطريق

) تحديد األسعار(_ والمادة) السعة(_ المادة [بغض النظر عن أحكام   -٤
وإذا لم تكن أي طائرة تضطلع أو تقدم ). الجداول الزمنية للطرق(المرفق ] و

في ] فرديا أو إجماليا[على االضطالع بخدمات جوية في المستوى المالئم 
. الطريق األساسي للخدمات الجوية أو في الطريق األساسي لتنمية السياحة

. ضمان تشغيل احتكاري مع إعانة) أ: (ت للدعميقدم النموذج بصراحة ثالثة خيارا
  .أو إعانة دون ضمان تشغيل احتكاري) ج(أو ضمان احتكار دون إعانة ) ب(



 
A5-63  ٥(المرفق(  

  

  ٥المرفق 
  مالحظات تفسيرية الطرق األساسية للخدمات الجوية وتنمية السياحة

ى توفير هذه الخدمات وعند ويجوز للطرف المعني أن يدعو الطلبات إل
، أن يقيد )أو موافقة منه(الضرورة ويجوز له، بعد التشاور مع الطرف اآلخر 

باستثناء شركات [الدخول في الطريق المعني على شركة طيران واحد 
أو دفع تعويض اإلعانات /سنة و_ لمدة تبلغ ] الطيران التابعة لبلدان ثالثة

ل هذه الخدمات من خالل مناقصة عامة ويتم منح حق تشغي. لشركة الطيران
ألي شركة طيران معينة لها حق ] إما فرديا أو لمجموعة من هذه الطرق[

وتتمتع شركات الطيران التابعة لبلدان . [خدماتها بين األقاليم] وتسويق[تشغيل 
  ].ثالثة والمؤهلة للتشغيل في الطريق أيضا بحق المناقصة

يغطي كل من الدعوة إلى المناقصة والعقد التابع، من بين أمور   -٥
المستوى والمعيار المطلوبين للخدمات المحدد في : أخرى، المعلومات التالية

ا المرفق وفترة صالحية العقد والقواعد المتعلقة بتعديل العقد من هذ) ٢(الفقرة 
أو إنهائه أو مراجعته، وعلى وجه الخصوص مراعاة التغييرات غير المرتقبة 

  .والعقوبات في حالة عدم امتثال العقد

من المهم مالحظة أنه، بغض النظر عن مدة العقد، ال يكون تطبيق المخطط دائما 
ال سيما في ) فترة بداية في الغالب(معقولة من الزمن فقط بل انتقاليا أو لفترة 

فعلى سبيل المثال، إذا ارتفع طلب الجمهور نتيجة ". مناطق تنمية"طرق تخدم 
لتطور الشبكات أو من خالل تحسين البنية التحتية للطيران، سيصبح احتمال كون 

  .الطريق احتكارا طبيعيا أقل ومن دون حاجة إلى التنظيم

شهرا من قبل الطرف الذي __ اختيار شركة الطيران خالل فترة يتم   -٦
أصدر الدعوة إلى المناقصة ويأخذ في االعتبار، من بين أمور أخرى، قابلية 
االستمرار المالي لمقدم الطلب وخطة العمل المقترحة وطرق وضع شراكات 
مع قطاع السياحة وأجور النقل الجوي وشروطه ومبلغ التعويض الالزم عند 

  .االقتضاء

 

يجوز للطرف الذي أصدر الدعوة إلى المناقصة أن يسدد إلى شركة   -٧
من هذا المرفق للخسائر الناجمة ) ٦(الطيران التي تم اختيارها بموجب الفقرة 

ويتم تقييم هذا التسديد . عن التشغيل المطلوب في المستوى المالئم وفقا للعقد
 واإليرادات المتولدة عن الخدمة بأجر بين التكاليف] المتوقع[باعتباره الفارق 

وال تُدفع أي إعانة إضافية للخدمات فوق .[معقول لرأس المال المستخدم
  ].المستوى المالئم الذي قد تشرع فيها شركة الطيران

  

حيثما ) المشاورات(يتم ترتيب مشاورات بين األطراف وفقا للمادة   -٨
 الطيران ال يتماشى مع أو تعويض شركة/يرى أحد األطراف أن اختيار و
من هذا المرفق أو أن شروط هذا ) ٧(و ) ٦(االعتبارات المحددة في الفقرتين 

إذا لم تتوصل . [المرفق تقيد بصفة ال مبرر لها التطوير والمنافسة في طريق
األطراف إلى حل للمشكلة من خالل التشاور، يجوز لكل طرف أن يحتكم 

  ].لتسوية النزاع) تسوية النزاعات(__ ة بآلية تسوية النزاعات بموجب الماد

إن إدراج كل من المشاورات السابقة والالحقة بأثر رجعي في شكل استعراض 
أو شرط الحصول على موافقة مسبقة من الدول األخرى قد يكون /بين الدول و

رادعا عن احتمال تفضيل كل دولة شركات الطيران الوطنية التابعة لها واستخدام 
 . مفرطالمخطط بشكل

  



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
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A5-65  ٥(المرفق(  

  

  

  يةمالحظات تفسير الديباجة

  ]٢ في رقم ١الخيار  [

  ")الطرفين"المشار اليهما فيما يلي باسم .... (وحكومة .... ان حكومة 
 

يعرض الجزء األولي من االتفاق السبب الداعي الى الدخول فيه ويعلن أن 
 .األطراف اتفقت على ما سيتلو ذلك في األجزاء الالحقة من االتفاق

 الطيران المدني الدولي، التي فتح باب باعتبارهما طرفين من أطراف اتفاقية
  .٧/١٢/١٩٤٤التوقيع عليها في شيكاغـو فـي 

  .ورغبة منهما في االسهام في احراز التقدم في الطيران المدني دوليا

ورغبة منهما في ابرام اتفاق بغرض انشاء وتشغيل خطوط جوية بين اقليميهما 
  .وفيما وراء االقليمين

  :ليقد اتفقتا على النحو التا

  

    ]٢ في رقم ٢الخيار [

ان هذا النهج شائع في االتفاقات األكثر ليبرالية والنص الوارد بين قوسين شائع  ")األطراف"المشار اليها فيما يلي باسم .... (وحكومة .... ان حكومة 
  ".األجواء المفتوحة"في اتفاقات 

 التي جرى فتح باعتبارهما طرفين من أطراف اتفاقية الطيران المدني الدولي،
  .٧/١٢/١٩٤٤باب التوقيع عليها في شيكاغو في 

  

 الدولي مبني على المنافسة فيما بين للطيرانورغبة منهما في النهوض بنظام 
 في السوق مع جعل التدخل والتنظيم الحكوميين يقتصران الطيرانشركات 

  .على الحد األدنى

  

ام الخطوط الجوية  ورغبة منهما في تسهيل التوسع في اتاحة الفرص أم
  .الدولية

  

واقرارا منهما بأن الخطوط الجوية الدولية ذات الكفاءة والقدرة على المنافسة 
  .من شأنها تعزيز التجارة ورفاهية المستهلكين والنمو االقتصادي

  

ورغبة منهما في تمكين شركات الطيران من أن تمنح جمهور المسافرين 
بأدنى األسعار التي ال [ الخيارات الخدمية وشاحني البضائع طائفة متنوعة من

ورغبة في تشجيع ] تتسم بالتمييز وال تمثل اساءة استغالل لموقف يتسم بالهيمنة
 فرادى على تطوير وتنفيذ األسعار التي تتسم بالتجديد الطيرانشركات 

  .والقدرة على المنافسة

  

وية الدولية ورغبة في ضمان أقصى قدر من السالمة واألمن في الخطوط الج
وتأكيدا مرة أخرى لما يساورهما من القلق العميق بشأن األفعال أو التهديدات 
الموجهة ضد أمن الطائرات معرضة للخطر سالمـة األفـراد أو الممتلكات 
ومسببة لتأثيـر سلبي على تشغيل الخطوط الجوية ومقوضة لثقة الجمهور في 

  .سالمة الطيران المدني

  

    :نحو التاليقد اتفقتا على ال
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  المادة األولى
 مالحظات تفسيرية التعاريف

  :ألغراض هذا االتفاق، ما لم ينص على غير ذلك
 

بينما قد تختار األطراف في اتفاق الخطوط الجوية تعريف أي عدد من 
المصطلحات المستخدمة في اتفاقها فانه ألغراض الوضوح أو تحسبا لحدوث أي 

لمذكورة آنفا هي المصطلحات التي قد تكون شائعة في التباس تعتبر المصطلحات ا
 .مادة التعاريف

النقل العام بواسطة الطائرات للركاب " النقل الجوي"يعني اصطالح   )أ
والبضائع والشحن والبريد كل على حدة أو بصورة مجتمعة لقاء أجر أو 

  .أتعاب

  

أو _ ـ ال_ ، أو حالة _الـ _ ، في حالة "الطيرانسلطات "اصطالح   )ب
في الحالتين كلتيهما يعني أي سلطة أخرى أو شخص آخر مفوض بانجاز 

  .المهام التي تمارسها اآلن السلطات المذكورة

تعتمد العبارات المطلوب ادخالها على " الطيرانسلطات "فيما يتعلق بمصطلح 
  .الهياكل االدارية السائدة والترتيبات المعمول بها لدى لكل طرف

   .يعني هذا االتفاق ومرفقه وأية تعديالت عليه" تفاقاال"اصطالح   )ج

الخدمات التي تقدم بمقتضى االتفاق، وتقاس ) مقادير(هي مقدار " السعة"  )د
أو المقاعد أو أطنان البضائع المعروض شحنها ) التواتر(عادة بعدد الرحالت 

 أو على طريق معين) فيما بين أزواج المدن أو من بلد الى آخر(في السوق 
أثناء فترة محددة تكون على سبيل المثال يومية أو أسبوعية أو موسمية أو 

  .سنوية

  

 المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها الطيرانتعني اتفاقية " اتفاقية"  )ھ
، وتشمل أي ملحق تم اعتماده ١٩٤٤في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 

وأية تعديالت على المالحق أو االتفاقية من تلك االتفاقية، ) ٩٠(بموجب المادة 
بقدر ما يتحقق سريان مثل تلك المالحق ) ٩٤(و) ٩٠(بموجب المادتين 

  .والتعديالت بالنسبة للطرفين كليهما

  

تعني شركة طيران تم تعيينها وتفويضها وفقا " شركة طيران معينة"  )و
 .من هذا االتفاق__ للمادة 

  

 جوي يكون فيه الركاب كما تكون الحقائب نقل" النقل الجوي الداخلي"  )ز
والبضائع والبريد المحمولة على متن الطائرة في اقليم دولة من الدول في 

  .اتجاه يقصد نقطة أخرى في اقليم نفس الدولة

  

    .تعني منظمة الطيران المدني الدولي" االيكاو"  )ح

طائرات ومن يعني النقل العام بواسطة ال" النقل الجوي متعدد الوسائل"  )ط
خالل وسيلة نقل سطحية واحدة أو أكثر للركاب والحقائب والبضائع والبريد 

 .اما بصورة منفصلة أو بالجمع بين كل ذلك أو بعضه لقاء أجر أو أتعاب

 

هو نقل جوي يكون فيه الركاب وأيضا الحقائب " النقل الجوي الدولي"  )ي
 اقليم احدى الدول في اتجاه والبضائع والبريد لدى النقل على متن الطائرة في

  .يقصد دولة أخرى

  

    .دولة وافقـت رسميـا على االلتزام بهذا االتفـاق" الطـرف"  )ك
يعني أي أجرة أو أتعاب أو رسم لقاء "] التعريفة["أو "] السعر["اصطالح   )ل

دون (نقل الركاب أو الحقائب أو البضائع أو الحقائب والبضائع والركاب معا 
بما في ذلك أية وسيلة أخرى للنقل تتصل (في النقل الجوي ) ريداحتساب الب

، مما تقوم بتحصيله شركات الطيران بما في ذلك وكالؤها، وكذا )بذلك
 .الشروط التي تحكم توافر تلك األجور أو األتعاب أو الرسوم

يستخدم بدال من " السعر"بالرغم من أن االصطالح األوسع نطاقا واألحدث 
  .عتبر التعريف متماثال في األساس بالنسبة لالصطالحين، ي"التعريفة"



 
A5-67  ٥(المرفق(  

  

  المادة األولى
 مالحظات تفسيرية التعاريف

يعني المناطق األرضية والمياه [فيما يتعلق بدولة ما " اقليم"اصطالح   )م
] االقليمية المتاخمة لها والمجال الجوي فوقها ضمن سيادة تلك الدولة

  .من االتفاقية) ٢(ولالصطالح المعنى المخصص له بموجب المادة 

األولى من خالل االحالة : ثمة طريقتان ممكنتان لتعريفه" اقليم"لح وبالنسبة لمصط
الى تعريف هذا اللفظ في المادة الثانية من االتفاقية، والثانية هي ذكر المعنى الذي 

وقد تم عرض المعنيين كصياغة .  ينسب له عادة في القانون الدولي والعرف
  .بديلة

 أو سمحت الطيران شركات تعني رسما فرضته على" رسوم االنتفاع"  )ن
بفرضه عليها السلطات المختصة لقاء اتاحة ممتلكات المطار أو تجهيزاته أو 
تسهيالت المالحة الجوية أو تسهيالت أو خدمات أمن الطيران بما في ذلك 
الخدمات والتسهيالت التي تلزم لكل ذلك لصالح الطائرات واألطقم والركاب 

  .والبضائع

  

شركـة "، "الخط الجوي الدولي"، "الخط الجوي: "اليةولالصطالحات الت  )س
، المعاني المخصصة لها "التـوقف ألغراض غير الحركة"، و"الطيـران

 .من االتفاقية) ٩٦(بموجـب المـادة 

  
  

  
  المادة الثانية
 مالحظات تفسيرية منح الحقوق

أو متعدد من المسائل األساسية بالنسبة للدول التي تتفاوض على اتفاق اقليمي  
األطراف تحديد ما هي األحكام ان وجدت التي يجب أن ترد في االتفاق االقليمي 
أو متعدد األطراف في ما يتعلق بالحقوق في ما يخص الخطوط الجوية بين 

 .أطراف االتفاق وبين الدول من غير األطراف

   النهج التقليدي 

ض تشغيل النقل يمنح كل طرف األطراف األخرى الحقوق التالية لغر  *-١
  : تابعة ألطراف أخرىطيرانالجوي الدولي بواسطة شركات 

  

  .حق الطيران عبر اقليمه بدون هبوط  )*أ

  .حق التوقف في أراضيه ألغراض غير الحركة  )*ب

الحريتان األوليان المذكورتان آنفا من حريات الجو، بالرغم من كونهما متضمنتين 
يخص الخطوط المنتظمة، في اتفاق عبور فيما (في االتفاقات متعددة األطراف 

، وللخطوط غير المنتظمة في المادة الخامسة من )آياستا(الخطوط الجوية الدولية 
، فانهما واردتان بصورة شائعة أيضا في االتفاقات االقليمية أو متعددة )االتفاقية

األطراف، اما ألن بعض الدول قد ال تكون أطرافا في اتفاق العبور للخطوط 
  .جوية أو قد تتوقف عن عضويتهال

الحق في اتاحة النقل الجوي الدولي من والى أي طرف آخر شريطة أن   )ج
تبتدئ أو تنتهي تلك الخطوط في اقليم الطرف الذي يقوم بتعيين شركة 

يتطلب النقل الجوي الدولي من والى اقليم دولة ليست بطرف .  [الطيران
  .]تفويضا من األطراف المعنية

ج التقليدي، ال تتناول أي اتفاقية الخطوط الجوية بين طرف وغير في النه
األطراف، تاركة تلك الحقوق لتتحدد من خالل االتفاقات ذات الصلة بين أي 

وبهذا المعنى فان تلك االتفاقات يمكن وصفها .  طرف وبين غير األطراف
ذاته هو أن تقوم والبديل لذلك النوع من االتفاق القائم ب.  باعتبارها قائمة بذاتها

  .األطراف بتعريف وتبادل حريات الجو الخمس األولى
    ]٢ في رقم ١ الخيار ٢الفقرة [

الفقرة ما يمكن أن ينظر اليه على أنه يمنح شركة هذه ليس في   -٢
 التابعة ألحد األطراف الحق في أن تأخذ على متن الطائرة، الطيران )شركات(

 أو بضائع أو بريدا مقابل أجر وتكون في اقليم طرف آخر ركابا أو حقائب
  .قاصدة نقطة أخرى في اقليم ذلك الطرف اآلخر

وعلى نحو يماثل الممارسة الجارية في االتفاقات الثنائية، يمكن أن يقوم النهج على 
النقل الداخلي بواسطة شركات (صراحة باستبعاد حقوق الكابوتاج  األطرافقيام 
، وذلك في االتفاق، ال يطلب منها األطرافأن ، أو بتوضيح )١الخيار ) (أجنبية

  ).٢الخيار (منح تلك الحقوق، وبذلك يترك القرار ألطراف االتفاق 
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  المادة الثانية
 مالحظات تفسيرية منح الحقوق

    ]٢ في رقم ٢ الخيار ٢الفقرة [

النقل الداخلي (ال يطلب من أي طرف أن يمنح حقوق الكابوتاج   -٢
  . تابعة لطرف آخرطيرانالى شركة ) بواسطة شركات أجنبية

  

   النتقاليالنهج ا 

األخرى الحقوق التالية لغرض تشغيل النقل  األطرافيمنح كل طرف   *-١
  : تابعة ألطراف أخرىطيرانالجوي الدولي بواسطة شركات 

  

  .حق الطيران عبر اقليمه بدون هبوط  )*أ
  .حق التوقف في أراضيه ألغراض غير الحركة )*ب

 بالرغم من كونهما متضمنتين الحريتان األوليان المذكورتان آنفا من حريات الجو،
فيما يخص الخطوط المنتظمة، في اتفاق عبور (في االتفاقات متعددة األطراف 

، وللخطوط غير المنتظمة في المادة الخامسة من )آياستا(الخطوط الجوية الدولية 
، فانهما واردتان بصورة شائعة أيضا في االتفاقات الثنائية أو متعددة )االتفاقية

ما ألن بعض الدول قد ال تكون أطرافا في اتفاق العبور للخطوط األطراف، ا
  .الجوية أو قد تتوقف عن عضويته

الحق في اتاحة النقل الجوي الدولي من والى أي طرف آخر وفيما   )ج
بين الدول غير األطراف وكذا األطراف األخرى التي تفاوضت معها دولة 

تبدأ تلك الخطوط أو تنتهي في التعيين على حقوق الحرية الخامسة، شريطة أن 
  .اقليم الطرف الذي يقوم بتعيين شركة الطيران

يتوخى هذا النهج االنتقالي التفاوض بين طرفي االتفاق على حقوق تتجاوز االتفاق 
. على أساس معايير محددة) حقوق الحرية الخامسة(تخص غير األطراف 

 على الحصول على حقوق وممارسة هذه الحقوق من شأنها بطبيعة الحال االعتماد
  .تقابلها من الدولة غير الطرف

وغير منتظمة بين أي ] منتظمة[الحق في اتاحة خطوط للشحن الجوي   )د
  .طرف آخر وبين أي دولة من غير األطراف

وغير ) كخيار(يتضمن هذا النهج الحرية السابعة لخطوط النقل الجوي المنتظمة 
  .المنتظمة المخصصة للبضائع وحدها

    ]٢ في رقم ١ الخيار ٢لفقرة ا[

، يصرح ]يوضع التاريخ المتفق عليه بين الطرفين[حتى حلول   -٢
) شركات(لشركة الطرف بحقوق النقل الداخلي بواسطة الشركات األجنبية 

الطيران المعينة التابعة لكل من األطراف األخرى، شريطة ممارسة حقوق 
لجدول باعتباره كذلك، اما الحركة على خط يمثل امتدادا لخط ويوضع في ا

  .من، أو بصورة أولية الى الطرف الذي يقوم بتعيين شركة الطيران

يسبق النهج االنتقالي الخاص بالنقل الداخلي بواسطة شركات أجنبية في العادة 
  .التحول الى النقل غير المقيد بواسطة شركات أجنبية بعد التاريخ المتفق عليه

المحلية والدولية الخاصة بالرحالت جعل هذا النوع االرتباط المباشر للقطاعات 
الحرية (من التشغيل يوصف بأنه النقل الداخلي المتتابع بواسطة شركات أجنبية 

  ).الثامنة
    ]٢ في رقم ٢ الخيار ٢الفقرة [

يصرح الطرف بحقوق النقل الداخلي بواسطة شركات أجنبية لشركة   -٢
راف األخرى شريطة أن يجري المعينة لكل من األط الطيران) شركات(

تشغيل القسم الخاص بالنقل الداخلي بواسطة شركات أجنبية بين قطاعين 
  .دوليين في الرحلة

هذا الخيار يقصر النقل الداخلي بواسطة شركات أجنبية على الحاالت التي يقوم 
فيها الناقل الجوي باتاحة النقل الدولي الى نقطتين في بلد آخر على أساس 

حينما تقوم نفس الرحلة بخدمة نقطتين في دولة ( في المحطة الطرفية االشتراك
  .)أخرى

   التحرير الكامل 

األخرى الحقوق التالية لغرض تشغيل النقل  األطرافيمنح كل طرف   *-١
  :األخرى ألطراف تابعة لطيرانالجوي الدولي بواسطة شركات 

  

  .حق الطيران عبر اقليمه بدون هبوط  )*أ
  .وقف في أراضيه ألغراض غير الحركةحق الت )*ب

الحريتان األوليان المذكورتان آنفا من حريات الجو، بالرغم من كونهما متضمنتين 
فيما يخص الخطوط المنتظمة، في اتفاق عبور (في االتفاقات متعددة األطراف 

، وللخطوط غير المنتظمة في المادة الخامسة من )آياستا(الخطوط الجوية الدولية 
، فانهما واردتان بصورة شائعة أيضا في االتفاقات الثنائية أو متعددة )اقيةاالتف

األطراف، اما ألن بعض الدول قد ال تكون أطرافا في اتفاق العبور للخطوط 
  .الجوية أو قد تتوقف عن عضويته



 
A5-69  ٥(المرفق(  

  

  المادة الثانية
 مالحظات تفسيرية منح الحقوق

الحق وفقا لشروط التعيين في تأدية النقل الجوي الدولي المنتظم   )ج
  :نقطتين على الطرق التاليةوباالستئجار العارض بين 

من نقاط تقع وراء اقليم الطرف الذي يقوم بتعيين شركة الطيران عبر   )١
اقليم ذلك الطرف وعبر نقاط وسيطة الى أية نقطة أو نقاط في اقليم 

  .الطرف الذي يمنح ذلك الحق والى ما يتجاوز ذلك االقليم
شحن أو أي منها، بالنسبة لخطوط الركاب والخطوط التي تقتصر على ال  )٢

  .فمن اقليم الطرف الذي يمنح الحق الى أية نقطة أو نقاط

ان نهج التحرير الكامل يمنح كل طرف ليس فقط حقوق الحركة الكاملة من والى 
كل طرف من األطراف األخرى في االتفاق بل حقوق الحرية الخامسة من والى 

ة الى الحرية السابعة اقليم كل من األطراف األخرى والدول غير األطراف اضاف
وشأن الصيغة االنتقالية تعتمد ممارسة حقوق .  للخطوط التي تقتصر على الشحن

الحرية الخامسة بين طرف آخر وغير األطراف على الحقوق المتاحة بين غير 
األطراف والطرف الذي يمارس حقوق الحرية الخامسة في االتفاق االقليمي أو 

لألجواء "ثال كلما ازدادت االتفاقات الثنائية على سبيل الم. (متعدد األطراف
التي تربط الطرف بدول من غير األطراف، ازدادت امكانية وجود " المفتوحة

وبعض ) طرق من أجل الحرية الخامسة من والى األطراف األخرى في االتفاق
االتفاقات قد تمنح أيضا الحقوق فيما يتعلق بنوع محدد من الخطوط، كأن يتضمن 

  .اول رحالت الشحن غير المنتظمة الى دول غير أطرافنصا يتن
    .الحقوق المنصوص عليها خالف ذلك في هذا االتفاق  )د

يجوز لكل شركة طيران معينة في رحالتها أو في أي منها وبناء على   -٢
  :اختيار منها

معظم تلك األحكام بشأن المرونة التشغيلية مماثلة لألحكام الثنائية التحررية التي 
  .البا ما يشملها جدول الطرقغ

    .أن تقوم بتشغيل رحالت في أي من االتجاهين أو الى االتجاهين كليهما  )أ

    .الجمع بين أرقام الرحالت المختلفة ضمن عملية تشغيل واحدة للطائرة  )ب

الخدمة خلف وما يتخطاها النقاط وفيما بينها في أقاليم األطراف على   )ج
 .وافيقالطرق بأية تباديل أو ت

 

    .الغاء عمليات التوقف في أية نقطة أو نقاط  )د
نقل الحركة من أية طائرة لها الى طائرة أخرى تابعة لها في أية نقطة   )ه

  .على الطرق الجوية
  

الخدمة في نقاط وراء أية نقطة في اقليمها مع تغيير الطائرة أو بدونه أو   )و
ك الخطوط والدعاية لها وسط تغيير أرقام الرحلة أو بدونه ولها اقامة تل

  .الجمهور باعتبارها خطوطا بينية

  

    .القيام بعمليات التوقف في أية نقاط سواء داخل أو خارج اقليم أي طرف  )ز

    .القيام بنقل الحركة الخاصة بالمرور العابر في اقليم أي طرف آخر  )ح

    .لحركةالجمع بين الحركة على نفس الطائرة بغض النظر عن منشأ تلك ا  )ط

دون أية حدود اتجاهية أو جغرافية ودون فقدان ألي حق في نقل الحركة يسمح 
  .به خالف ذلك في اطار االتفاق الحالي

  

في أي قطاع أو قطاعات دولية في الطرق المتفق عليها يجوز أن   -٣
تقوم شركة طيران معينة بالنقل الجوي الدولي دون أي قيد على تغيير 

وع أو عدد الطائرات المشغلة عند أي نقطة على الطريق، الطائرات من حيث ن
يكون النقل الى ما وراء ] فيما عدا الخطوط المقتصرة على الشحن[شريطة أنه 

 وأن الطيرانتلك النقطة هو استمرار للنقل من اقليم الطرف الذي عين شركة 
 هو الطيرانيكون النقل باتجاه الدخول الى اقليم الطرف الذي عين شركة 

  .استمرار للنقل من جهة ما وراء مثل هذه النقطة

قد ال يحتاج األمر الى هذا النص اذا تضمن االتفاق مادة بشأن تغيير معايير 
  .الطائرة

وقد يسمح هذا . يتيح هذا النص مرونة تشغيلية واسعة النطاق في استخدام المعدات
لخاص بالنقطة النوع من البنود، على سبيل المثال، باقامة عملية من النوع ا

المحورية في نقطة التغيير رهنا بالطبع بالتوصل الى اتفاق مع الشركاء ذوي 
والقيد الوحيد هو اقتضاء تشغيل الخطوط بصورة خطية طولية أي أن . العالقة

تكون الرحلة في القطاع الثاني امتدادا أو استمرارا لرحلة الوصل السابقة الداخلة 



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-70  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة الثانية
 مالحظات تفسيرية منح الحقوق

واردة بين قوسين هذا القيد بالنسبة للخطوط وتزيل الصيغة ال. أو الخارجة
  .المخصصة للبضائع فقط

الطيران المعينة ) شركات(يصرح الطرف بحقوق كابوتاج لشركة   -٤
 .لكل طرف من األطراف األخرى دون قيود

ال يتطلب التحرير الكامل أي ربط بين قطاع النقل الداخلي بواسطة شركات أجنبية 
ن يسمح لشركة الطيران المعينة التابعة ألحد وأي قطاع دولي، ومن شأنه أ

على أن تصبح (األطراف بأن تنشئ عملية للمحور وامتداداته المحيطة به 
الكابوتاج القائم بذاته (في اقليم أي طرف آخر ) القطاعات المحلية هي االمتدادات

 ).أو الحرية التاسعة

  
  المادة الثالثة

 مالحظات تفسيرية التعيين والتفويض
 

ان صياغة النص الخاص بالتعيين والتفويض يمكن تبسيطها بتناول األسباب 
 التي تجعل الدولة تتلقى تفويضا وذلك في المادة الخاصة ٢الواردة في الفقرة 

 .بالغاء التفويض نظرا ألن شروط عدم منح التفويض ال تختلف

   النهج التقليدي 

أو شركة [شركة طيران يتمتع كل طرف بالحق في أن يعين بالكتابة   -١
من أجل تشغيل الخطوط المتفق عليها ]  مؤهلة من دولة أخرى طرفطيران

ويبلغ التعيين . وفقا لهذا االتفاق كما يتمتع بحق سحب أو تغيير مثل ذلك التعيين
ويبلغ لجهة [الى األطراف األخرى كتابة من خالل القنوات الدبلوماسية 

  ].االيداع

ويجوز أن يحق . ى شركة طيران واحدة أو الى تعيين واحديشير النهج التقليدي ال
 مؤهلة من دولة أخرى طرف طيرانللدولة الطرف الخيار الخاص بتعيين شركة 

وفي هذه الحالة يجب على األطراف قبل منح . لتشغيل الخطوط الجوية نيابة عنها
قواعد التفويض االتفاق على بعض معايير األهلية مثل حق االنشاء والترخيص وال

 .القياسية الخاصة بالسالمة واألمن

عند استالم مثل هذا التعيين، واستالم طلب من شركة الطيران المعينة   *-٢
، يمنح ]وللتصريح الفني[بالصورة واألسلوب الموصوفين للتفويض بالتشغيل 

كل طرف التفويض المناسب ألغراض التشغيل بأقل قدر من التأخير في 
  :يق ما يلياالجراءات، شريطة تحق

 

أن تكون شركة الطيران مملوكة بصورة جوهرية وخاضعة للسيطرة   )أ
الفعلية لطرف أو أكثر من أطراف هذا االتفاق أو لمواطني ذلك الطرف أو 

  .األطراف أو لألطراف ومواطنيها في آن واحد

ة ان معيار الملكية والسيطرة التقليدي في االتفاقات والترتيبات االقليمية أو متعدد
األطراف هو الملكية والسيطرة على المشاع فيما يخص الناقل الجوي المعني 

وفي محاولة لتوسيع متطلبات . أو مواطنيها/وذلك بواسطة أطراف االتفاق و
الملكية والسيطرة ولتشجيع شركات الطيران متعددة األطراف واجهت تلك 

اف وفي غيبة قبول المحاولة مشكلة قبول هذا المعيار من خالل الدول غير األطر
واسع النطاق من جهة الدول غير األطراف لمعيار الملكية والسيطرة على 
المشاع، فقد تجد شركات الطيران المملوكة اقليميا أسواقها مقتصرة على أقاليم 

  .األطراف األخرى في االتفاق أو الترتيب االقليمي أو متعدد األطراف

يران ممتثال لألحكام المحددة أن يكون الطرف الذي يعين شركة الط  )*ب
  ).أمن الطيران(__ والمادة ) السالمة(__ في المادة 

مؤهلة للوفاء بالشروط المنصوص التي تعين أن تكون شركة الطيران   )*ج
عليها األخرى بموجب القوانين والنظم التي تطبق عادة على تشغيل خطوط 

  . أو الطلباتينظر في الطلبالنقل الجوي الدولي من قبل الطرف الذي 

بالنسبة لطرف يتلقى التعيين، فانه يحتفظ بحقه المبني على السلطة التقديرية في 
الرفض لتناول الشواغل المشروعة باعتبار أن ذلك من أشكال السيطرة حينما 

ويتناول هذا النص الشواغل المحتملة مثل السالمة أو األمن أو . يتطلب األمر ذلك
أعالم "قتصادية بما فيها احتمال ظهور صيغة غير ذلك من االعتبارات اال

  ".المالءمة



 
A5-71  ٥(المرفق(  

  

  المادة الثالثة
 مالحظات تفسيرية التعيين والتفويض

 يجوز لشركة ٢عند استالم التفويض بالتشغيل الذي تضمنته الفقرة   *-٣
طيران معينة أن تشرع في أي وقت بتشغيل الخطوط المتفق عليها التي من 
أجلها تم تعيينها، شريطة امتثال شركة الطيران لألحكام السارية في هذا 

 .االتفاق

 

 من ٢تقوم األطراف التي تمنح التفويضات بالتشغيل وفقا للفقرة   *-٤[
 .]هذه المادة باخطار جهة االيداع بمثل ذلك االجراء

توافق األطراف لدى منح التفويض كخيار من الخيارات على اخطار جهة االيداع 
 باالتفاق وهي الجهة المسؤولة عن االحتفاظ بسجل مركزي يضم التفويض بتعيين

 .  شركة الطيران والتفويض بتشغيلها

   النهج االنتقالي 

يتمتع كل طرف بالحق في تعيين شركة طيران واحدة أو أكثر من   -١
أجل تشغيل الخطوط المتفق عليها وفقا لهذا االتفاق وفي سحب أو تغيير ذلك 

 ويتعين ابالغ األطراف األخرى بهذا التعيين كتابة من خالل القنوات.  التعيين
  ].جهة االيداع[الدبلوماسية كما يتعين ابالغ 

وقد .  واحدة أو أكثر أو تعيينات متعددةطيرانيشير النهج االنتقالي الى شركة 
والنهج . فسرت العبارة أحيانا على أساس أنها تتحقق بتعيين شركتي طيران

 المعينة على طرق الطيراناالنتقالي يتضمن أيضا صيغا لزيادة عدد شركات 
 على سبيل المثال على أساس زيادات تخص عدة سنوات جرى التفاوض محددة

  .عليها أو تحقيق مستوى محدد من حركة الركاب في أسواق أزواج المدن
عند استالم مثل هذا التعيين والطلب المقدم من شركة الطيران المعينة   *-٢

ل يمنح ك] والتصريح الفني[بالصورة والشكل المحددين للترخيص بالتشغيل 
طرف التفويض المناسب بالتشغيل بأقل قدر من التأخير في االجراءات 

  :ويشترط لذلك ما يلي

  

) ١(انظر ( المعينة مقر أعمالها التجارية الرئيسي الطيرانشركة   )أ
  .في اقليم الطرف الذي يقوم بالتعيين] واقامتها الدائمة) [أدناه

سيطرة التنظيمية الفعلية لطرف القائم بالتعيين لشركة الطيران اللكون ت  )ب
  . الطيرانةفيما يخص شرك) أدناه) ٢(انظر (بتلك السيطرة فظ تويح

ان هذا النهج االنتقالي الذي توصي به االيكاو يزيل مقتضيات الملكية ولكنه يحتفظ 
مع اضافة عملية التأسيس ) بما في ذلك مراقبة السالمة واألمن(بالسيطرة الفعلية 

ومن شأن ذلك السماح بقيام .  لدى الطرف القائم بالتعيينومقر األعمال الرئيسي
ومن .  األطرافطيرانالكيانات من غير األطراف باالستثمار في شركات 

المتصور أن تكون هذه السيطرة من خالل اصدار التراخيص أساسا ويمكن أن 
ولن يقتضي هذا الترتيب المقترح من . تشتمل على عناصر اقتصادية وتشغيلية

 أن تغير قوانينها القائمة أو سياساتها أو قواعدها التنظيمية المتصلة بالملكية الدولة
والسيطرة الوطنيتين على ناقليها الجويين الوطنيين بل سوف يتيح مثل ذلك التغيير 

  .اذا رغبت الدولة في ذلك

    —.مالحظات
انشاء شركة :  ما يليمقر األعمال الرئيسي عوامل مثلاثبات يتضمن   )١ (
م بالتعيين وفقا للقوانين والقواعد وقالذي يفي اقليم الطرف وتأسيسها لطيران ا

 وأن يكون هناك قدر كبير من عملياتها التنظيمية الوطنية ذات الصلة
واستثماراتها الرأسمالية في تسهيالت مادية قائمة في اقليم الطرف الذي يقوم 

في ذلك االقليم واتخاذه بالتعيين ودفع الضرائب على الدخل وتسجيل طائراتها 
قاعدة لتلك الطائرات واستخدام عدد كبير من مواطني ذلك الطرف في 

  .الوظائف االدارية والفنية والتشغيلية

  

على سبيل المثال السيطرة التنظيمية الفعلية ما يلي يتضمن اثبات   )٢(
عن  اصادراذنا أو صالحة تشغيل شهادة شركة الطيران أن تحمل : الحصر ال
 وأن تفي الشركة بمعايير (AOC)وي جمشغل شهادة مثل سلطة المرخصة ال

الطرف الذي يقوم بالتعيين لتشغيل الخطوط الجوية الدولية، مثل اثبات الصحة 
المالية والقدرة على الوفاء بمقتضيات المصلحة العامة وبااللتزامات لتأمين 

لمراقبة السالمة تشغيل الخطوط وأن يكون للطرف الذي يقوم بالتعيين برامج 
  ."واألمن يحتفظ بها امتثاال للقواعد القياسية الصادرة عن االيكاو

  



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-72  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة الثالثة
 مالحظات تفسيرية التعيين والتفويض

أن يكون الطرف الذي عين شركة الطيران ممتثال لألحكام الواردة   )*ج
  ).أمن الطيران(__ والمادة ) السالمة(_ في المادة 

أن تكون شركة الطيران المعينة مؤهلة للوفاء بالشروط األخرى   )*د
نصوص عليها بموجب القوانين والنظم التي يطبقها عادة على تشغيل خطوط الم

 .النقل الجوي الدولي الطرف الذي ينظر في الطلب أو الطلبات

بالنسبة لطرف يتلقى التعيين، فانه يحتفظ بحقه المبني على السلطة التقديرية في 
ة حينما الرفض لتناول الشواغل المشروعة باعتبار أن ذلك من أشكال السيطر

ويتناول هذا النص الشواغل المحتملة مثل السالمة أو األمن أو . يتطلب األمر ذلك
أعالم "غير ذلك من االعتبارات االقتصادية بما فيها احتمال ظهور صيغة 

  ".المالءمة

يجوز لشركة ) ٢عند استالم التفويض بالتشغيل الوارد في الفقرة   *-٣
شغيل الخطوط المتفق عليها التي من طيران معينة أن تشرع في أي وقت بت
 لألحكام التي تنطبق من هذا الطيرانأجلها تم تعيينها، شريطة امتثال شركة 

 .االتفاق

 

 من هذه ٢تقوم األطراف التي تمنح التفويضات بالتشغيل وفقا للفقرة   *-٤[
 .]المادة باخطار جهة االيداع بمثل ذلك االجراء

 كخيار من الخيارات على اخطار جهة االيداع توافق األطراف لدى منح التفويض
لالتفاق وهي الجهة المسؤولة عن االحتفاظ بسجل مركزي لتعيين شركة الطيران 

 .  وألي تفويض بالتشغيل

   التحرير الكامل 

يتمتع كل طرف بالحق في أن يعين أي عدد يشاء من شركات طيران   -١
اق وفي سحب أو تغيير ذلك لتشغيل الخطوط المتفق عليها وفقا لهذا االتف

ويتعين ابالغ األطراف األخرى بهذا التعيين كتابة من خالل القنوات .  التعيين
  ].جهة االيداع[الدبلوماسية كما يتعين ابالغ 

 التي يمكن تعيينها أو طيرانيشير نهج التحرير الكامل الى أي عدد من شركات ال
  . تلكالطيرانالى عدم وجود حد أقصى لعدد شركات 

عند استالم مثل هذا التعيين والطلب المقدم من شركة الطيران المعينة   *-٢
، يمنح كل ]والتصريح الفني[في الصيغة وباألسلوب المحدد للتفويض بالتشغيل 

طرف التفويض المناسب بالتشغيل بأقل قدر من التأخير في االجراءات 
  :باشتراط

  

يمية الفعلية للدولة القائمة أن تكون شركة الطيران تحت السيطرة التنظ  )أ
  .بالتعيين

يؤدي التحرير الكامل الى ازالة جميع المعايير التي تتصل بشركة الطيران ولكنه 
يتطلب السيطرة التنظيمية الفعلية من خالل الدولة القائمة بالتعيين لضمان االمتثال 

حق لغير وهو " حق التأسيس"كما يتضمن أيضا . للقواعد القياسية للسالمة واألمن
الوطنيين في انشاء وتشغيل شركة طيران على أراضي طرف يمكن له عندئذ 

  .العمل في تشغيل الخطوط الجوية المحلية والدولية
 باالمتثال لألحكام الطيرانفي حالة قيام الطرف الذي يعين شركة   )*ب

  ).أمن الطيران(__ والمادة ) السالمة(__ الواردة في المادة 
المعينة للوفاء بشروط أخرى وردت شركة الطيران ل في حالة تأه  )*ج

بمقتضى القوانين والقواعد التنظيمية التي تطبق في األحوال العادية على تشغيل 
خطوط النقل الجوي الدولي من خالل الطرف الذي ينظر في الطلب أو 

  .الطلبات

ديرية في وبالنسبة لطرف يتلقى التعيين، فانه يحتفظ بحقه المبني على السلطة التق
الرفض لتناول الشواغل المشروعة باعتبار أن ذلك من أشكال السيطرة حينما 

ويتناول هذا النص الشواغل المحتملة مثل السالمة أو األمن أو . يتطلب األمر ذلك
أعالم "غير ذلك من االعتبارات االقتصادية بما فيها احتمال ظهور صيغة 

  ".المالءمة

يجوز لشركة ) ٢تشغيل الوارد في الفقرة عند استالم التفويض بال  *-٣
طيران معينة أن تشرع في أي وقت بتشغيل الخطوط المتفق عليها والتي من 
أجلها تم تعيينها، شريطة امتثال شركة الطيران لألحكام التي تنطبق على ذلك 

 .في هذا االتفاق

 

هذه  من ٢تقوم األطراف التي تمنح التفويضات بالتشغيل وفقا للفقرة   *-٤[
 .]المادة باخطار جهة االيداع بمثل ذلك االجراء

توافق األطراف لدى منح التفويض كخيار من الخيارات على اخطار جهة االيداع 
لالتفاق وهي الجهة المسؤولة عن االحتفاظ بسجل مركزي يضم تعيين شركة 

 .  الطيران وأي تفويض بالتشغيل
  



 
A5-73  ٥(المرفق(  

  

  المادة الرابعة
 مالحظات تفسيرية الحد من نطاقهعدم منح التفويض والغاؤه و

ان األسباب التي تجعل الطرف الذي يتلقى طلبا بالتفويض ال يعطي التفويض في  
بادئ األمر أو يلغيه أو يعلقه في وقت الحق أو يفرض على التفويض الذي منحه 

وبالتالي اذا ما اقتضت معايير التعيين صيغة مثل ملكية . شروطا أسباب متماثلة
أو مواطنيها على الناقل الجوي /على المشاع من خالل أطراف االتفاق ووسيطرة 

، فسوف يكون عدم الوفاء بهذا المطلب سببا لاللغاء أو "المقر الرئيسي لألعمال"أو 
 .التعليق أو فرض شروط على اذن التشغيل

   النهج التقليدي 

ضات  لدى كل طرف بالحق في عدم منح التفويالطيرانتتمتع سلطات   *-١
من هذا االتفاق فيما يتعلق ) التعيين التفويض(__ المشار اليها في المادة 

 يعينها أي طرف آخر والغاء تلك التفويضات أو تعليقها أو طيرانبشركة 
  .فرض شروط على استخدامها بصورة مؤقتة أو دائمة

  

في حالة عدم االطمئنان الى أنه لدى الطرف المعين لشركة الطيران   )أ
 مواطني ذلك الطرف أو لديه ولدى مواطنيه أو لدى أطراف متعددة أو لدى

قائمة بالتعيين ومواطنيها في ذات الوقت ملكية جوهرية لهذه الشركة وسيطرة 
  .فعلية عليها

  

في حالة عدم قيام الطرف الذي يعين شركة الطيران باالمتثال   )*ب
  ).من الطيرانأ(__ والمادة ) السالمة(__ لألحكام الواردة في المادة 

في حالة عدم تأهل شركة الطيران المعينة تلك للوفاء بشروط أخرى   )*ج
 التي تطبق في األحوال العادية وردت بمقتضى القوانين والقواعد التنظيمية

  .على تشغيل خطوط النقل الجوي الدولي من خالل الطرف الذي يتلقى التعيين

طاقها وتغطيها االشارة ومن ضمن األسس األخرى لاللغاء أسس أوسع في ن
الترافقية الى مقتضيات االمتثال ألحكام السالمة واألمن والقوانين والقواعد 

  . التنظيمية لذلك الطرف

   النهج االنتقالي 

 لدى كل طرف بالحق في عدم منح التفويضات الطيرانتتمتع سلطات   *-١
فاق فيما يتعلق من هذا االت) التعيين والتفويض(__ المشار اليها في المادة 

 يعينها الطرف اآلخر والغاء تلك التفويضات أو تعليقها أو طيرانبشركة 
  .فرض شروط على استخدامها بصورة مؤقتة أو دائمة

  

في حالة عدم االقتناع بأن شركة الطيران المعينة مقر أعمالها   )أ
رف موجود في اقليم الط] مقرها الدائم) [أدناه) ١(انظر (التجارية الرئيسي 

  .القائم بالتعيين

يزيل هذا المعيار االنتقالي اشتراط الملكية ولكنه يبقي على السيطرة الفعلية مع 
. اضافة التأسيس لدى الطرف القائم بالتعيين ووجود مقر األعمال الرئيسي لديه

كما أنه يسمح باالستثمار من جهة الكيانات التابعة لغير األطراف في شركات 
  .طيران األطراف

 لديه الطيرانفي حالة عدم االقتناع بأن الطرف الذي يعين شركة   )ب
على شركة ) أدناه) ٢(انظر (سيطرة تنظيمية فعلية ويحتفظ بتلك السيطرة 

  .الطيران

  

  —.مالحظات
انشاء شركة : يتضمن اثبات مقر األعمال الرئيسي عوامل مثل ما يلي  )١(

لتعيين وفقا للقوانين والقواعد الطيران وتأسيسها في اقليم الطرف الذي يقوم با
التنظيمية الوطنية ذات الصلة وأن يكون هناك قدر كبير من عملياتها 
واستثماراتها الرأسمالية في تسهيالت مادية قائمة في اقليم الطرف الذي يقوم 
بالتعيين ودفع الضرائب على الدخل وتسجيل طائراتها في ذلك االقليم واتخاذه 

  



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-74  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة الرابعة
 مالحظات تفسيرية الحد من نطاقهعدم منح التفويض والغاؤه و

واستخدام عدد كبير من مواطني ذلك الطرف في قاعدة لتلك الطائرات 
  .الوظائف االدارية والفنية والتشغيلية

يتضمن اثبات السيطرة التنظيمية الفعلية ما يلي على سبيل المثال   )٢(
أن تحمل شركة الطيران شهادة تشغيل صالحة أو اذنا صادرا عن : الحصر ال

تفي الشركة بمعايير ، وأن (AOC)السلطة المرخصة مثل شهادة مشغل جوي 
الطرف الذي يقوم بالتعيين لتشغيل الخطوط الجوية الدولية مثل اثبات الصحة 
المالية والقدرة على الوفاء بمقتضيات المصلحة العامة وااللتزامات لتأمين 
تشغيل الخطوط، وأن يكون للطرف الذي يقوم بالتعيين برامج لمراقبة السالمة 

  .قواعد القياسية لاليكاوواألمن يحتفظ بها امتثاال لل

  

باالمتثال  الطيرانشركة قيام الطرف القائم بالتعيين لفي حالة عدم   )*ج
  ).أمن الطيران(__ والمادة ) السالمة(__ لألحكام الواردة في المادة 

  

 المعينة تلك للوفاء بالشروط الطيرانفي حالة عدم تأهل شركة   )*د
 والنظم التي يطبقها عادة على األخرى المنصوص عليها بموجب القوانين

  .تشغيل خطوط النقل الجوي الدولي الطرف الذي يتلقى التعيين

  

   التحرير الكامل 

 لدى كل طرف بالحق في عدم منح التفويضات الطيرانتتمتع سلطات   *-١
من هذا االتفاق فيما يتعلق ) التعيين التفويض(__ المشار اليها في المادة 

 أي طرف آخر والغاء تلك التفويضات أو تعليقها أو  يعينهاطيرانبشركة 
  .فرض شروط على استخدامها بصورة مؤقتة أو دائمة

  

في حالة عدم االقتناع بأن شركة الطيران تحت السيطرة التنظيمية   )أ
  .الفعلية للدولة القائمة بالتعيين

  

باالمتثال  الطيرانشركة قيام الطرف الذي يعين في حالة عدم   )*ب
  ).أمن الطيران(__ والمادة ) السالمة(__ كام الواردة في المادة لألح

  

 المعينة تلك للوفاء بالشروط الطيرانفي حالة عدم تأهل شركة   )*ج
األخرى المنصوص عليها بموجب القوانين والنظم التي يطبقها عادة على 

  .تشغيل خطوط النقل الجوي الدولي الطرف الذي يتلقى التعيين

  

قليدي والنهج االنتقالي ونهج النهج الت 
 التحرير الكامل

  

ما لم يكن من الضروري جدا اتخاذ اجراء فوري للحيلولة دون   *-٢
الخروج عن القوانين والنظم المشار اليها أعاله أو ما لم تتطلب السالمة 

__ أو المادة ) السالمة(__ يتطلب األمن اجراء يتم وفقا ألحكام المواد  أو
 من هذه المادة ١، فال تمارس الحقوق الواردة حصرا في الفقرة )أمن الطيران(
من ) المشاورات(__ بعد مشاورات بين سلطات الطيران وفقا للمادة  اال
  .االتفاق هذا

االمتثال للقوانين والقواعد التنظيمية اضافة الى األحكام الخاصة بالسالمة واألمن 
  . أوالبالحاجة الى التشاور ) ٢(أمر مقيد في الفقرة 



 
A5-75  ٥(المرفق(  

  

  
 مالحظات تفسيرية

  المادة الخامسة
 تطبيق القوانين

ترد هذه المادة في معظم اتفاقات الخطوط الجوية وهي استنساخ لجوهر المادة 
وهناك التزام عام من جهة األطراف باستخدام قواعد . الحادية عشرة من االتفاقية

وتتضمن . سهيالتااليكاو القياسية وأساليب عملها الموصى بها فيما يخص الت
بالركاب غير المصرح لهم بالدخول وغير الحاملين لوثائق "المادة الخاصة 

 .التزاما أكثر تحديدا بشأن اجراءات الملحق التاسع" والركاب الخاضعين للترحيل

  

  ]٢ من رقم ١، الخيار ١الفقرة [  

علق وفي اطار البديل األول، تقر الفقرة األولى بأن قوانين أي طرف فيما يت
بتشغيل الطائرة واالذن بدخول الركاب والطاقم والبضائع والبريد سوف تطبق 

  .على شركات طيران األطراف األخرى

تطبق القوانين والنظم الخاصة بأي طرف والتي تحكم دخول وخروج   -١
الطائرات المشغلة في الخطوط الجوية الدولية الى أراضيه ومنها أو تشغيل 

ت بينما تكون داخل أراضيه على طائرات شركة وطيران مثل هذه الطائرا
  .الطيران المعينة التابعة لكل طرف

  ]٢ من رقم ٢، الخيار ١الفقرة [  

وفي اطار البديل الثاني، تنقل الفقرة األولى محور التوكيد الى امتثال شركات 
 لقوانين أي طرف بشأن تشغيل وطيران الطائرات واالذن بالدخول الطيران

  .اقم والبضائع والبريد وبشأن العبور والمغادرة لكل أولئكللركاب والط

لدى دخول أراضي طرف أو الطيران فيها أو مغادرتها تمتثل   -١
 أي طرف آخر لقوانين ذلك الطرف وقواعده التنظيمية التي طيرانشركات 

  .تتصل بتشغيل وطيران الطائرات

  ]٢ من رقم ١، الخيار ٢الفقرة [  

التطبيق بمعنى االمتثال لتلك القوانين والنظم المتعلقة  على ٢وتركز الفقرة 
  .بالجمارك والهجرة والعملة والصحة والحجر الصحي الخاصة بالطرف اآلخر

تطبق قوانين ونظم أي طرف بشأن دخول الركاب والطاقم والبضائع   -٢
بما في ذلك البريد الى اقليمه ومكوثها فيه ومغادرتها له مثل تلك القوانين 

م الخاصة بالهجرة والجمارك والعملة والصحة والحجر الصحي وذلك والنظ
على ما تحمله طائرات شركة الطيران التي عينها كل طرف من ركاب وطاقم 

  .وبضائع وبريد بينما تكون داخل االقليم المذكور

  ]٢ من رقم ٢، الخيار ٢الفقرة [  

ين والنظم المتعلقة  على التطبيق بمعنى االمتثال لتلك القوان٢وتركز الفقرة 
  .بالجمارك والهجرة والعملة والصحة والحجر الصحي الخاصة بالطرف اآلخر

لدى الدخول أو المغادرة القليم طرف أو المكوث فيه يجري االمتثال   -٢
لقوانينه وقواعده التنظيمية المتعلقة بالسماح بالدخول الى اقليمه أو بمغادرته 

بما في ذلك (حمولة على متن الطائرات للركاب أو الطاقم أو البضائع الم
القواعد التنظيمية التي تتصل بالدخول والتصاريح وأمن الطيران والهجرة 
وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي أو في حالة البريد القواعد 

كما يجري االمتثال لها عن الركاب أو الطاقم أو البضائع ) التنظيمية البريدية
  .ران أي طرف أو نيابة عنهااما بواسطة شركات طي

ة طيران أخرى على شركأي ي طرف شركة طيرانه أو أال يفضل   *-٣  .والفقرة الثالثة مشتركة بين البديلين وتتناول عدم التمييز
شركة الطيران التي عينتها األطراف األخرى والتي تعمل في نقل جوي دولي 

رك والحجـر الصحي مماثل وذلك فيما يتعلق بتطبيق نظمـه للهجرة والجما
  .وما اليها

  



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-76  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  
  المادة السادسة

 مالحظات تفسيرية المرور العابر المباشر

في بعض االتفاقات، يمكن التعبير عن هذا النص بصورة منفصلة أو ادراجه في   
  .مادة تطبيق القوانين

    ]٢ من رقم ١الخيار [

لمرور العابر ال يخضع كل من الركاب والحقائب والبضائع والبريد في حالة ا
وتعفى األمتعة والبضائع . المباشر لما هو أكثر من اجراءات التحكم المبسطة

في حالة المرور العابر المباشر من الجمارك وغير ذلك من الضرائب 
  .المماثلة

 من االجراءات النمطية الخاصة بالتسهيالت للمرور العابر المبسط ١ان الخيار 
 .لجويةويوجد في معظم اتفاقات الخطوط ا

    ]٢ من رقم ٢الخيار [

ال يخضع كل من الركاب والحقائب والبضائع في حالة المرور العابر المباشر 
من خالل أراضي أي طرف والذين ال يغادرون منطقة المطار المحجوزة 

 أو الطيرانلمثل هذا الغرض ألي فحص باستثناء الفحص ألسباب أمن 
  .قانوني أو في ظروف خاصةمكافحة المخدرات أو منع الدخول غير ال

، الذي يوجد في اتفاقات التحرير، يتناول الوضع األمني لحركة ٢ان الخيار 
  .المرور العابر بدال من تناول عمليات المراقبة أو المعاملة الجمركية والضريبية

  

 مالحظات تفسيرية
  المادة السابعة

 االعتراف بالشهادات

 في معظم اتفاقات الخدمات الجوية وان هذا النص بشأن االعتراف بشهادات يرد
من االتفاقية على ) ب٣٢ و٣٣كان في جوهره بمثابة استنساخ ألحكام المادتين 

ويمكن أن يكون هذا النص مادة منفصلة أو أن يكون . ٢ و١التوالي في الفقرتين 
  ".السالمة"جزءا من مادة بشأن 

حية للطيران والجدارة  يتبادل األطراف االعتراف بشهادات الصال١في الفقرة 
 .والتراخيص سارية المفعول التي يصدرها الطرف اآلخر

 وشهادات الجدارة للطيرانبسالمة شهادات الصالحية يعترف   -١
والتراخيص المصدرة والتي أصبحت سارية المفعول لدى أي طرف وما تزال 
سارية المفعول وذلك من قبل كل طرف بغرض تشغيل الخطوط المتفق عليها 

يطة أن تكون المتطلبات التي أصدرت بموجبها هذه الشهادات أو شر
التراخيص أو أصبحت سارية المفعول بمقتضاها معادلة للمعايير الدنيا التي قد 

  .تنشأ بموجب االتفاقية أو أعلى منها

قد تجد الدول فائدة في وجود اجراء للتعامل مع االختالفات المودعة فيما يتعلق 
  . التي وضعت وفقا لالتفاقيةبالقواعد القياسية

اذا سمحت المزايا أو الشروط الخاصة بالتراخيص أو الشهادات   -٢
 أعاله، وهي الشهادات والتراخيص التي تصدرها ١المشار اليها في الفقرة 

 معينة أو طيران لدى أحد األطراف، ألي شخص أو شركة الطيرانسلطات 
الخطوط المتفق عليها نقول اذا تصدرها فيما يتعلق بطائرة تستخدم في تشغيل 

سمحت باالختالف عن المعايير الدنيا التي نشأت بموجب االتفاقية وجرى 
ايداع ذلك االختالف لدى منظمة الطيران المدني الدولي، فانه يجوز لكل 
طرف أن يطلب عقد مشاورات بين سلطات الطيران بهدف ايضاح الممارسة 

  .المعنية

رفض االعتراف بأية شهادات أو اجازات صادرة عن يحتفظ هذا النص بالحق في 
) ب٣٢ويعتبر هذا النص المستمد من المادة . أي طرف لمواطني الطرف األول

تتطلب أن يكون الطيارون مزودين ) أ٣٢من االتفاقية ضروريا ألن المادة 
وبالتالي فليس من الممكن أن يمتد . باجازات صادرة عن دولة تسجيل الطائرة

  .يشمل اجازة لمواطني الدولة ذاتها صادرة من دولة أخرىاالعتراف ل

يحتفظ كل طرف مع ذلك بحق رفض االعتراف لغرض الرحالت   -٣
التي تجري فوق أراضيه أو تهبط داخلها، بشهادات الجدارة واالجازات التي 

  .يمنحها لمواطنيه طرف آخر



 
A5-77  ٥(المرفق(  

  

  
 مالحظات تفسيرية

  المادة الثامنة
 السالمة

 يتيح اجراء االيكاولمذكور آنفا الخاص بالسالمة والذي طورته البند النموذجي ا
والهدف من ذلك . موحدا حتى تعالج أطراف أي اتفاق الشواغل الخاصة بالسالمة

البند هو ضمان أن الطائرات التي تشغلها شركات طيران معينة في اقليم الطرف 
يانتها وفقا اآلخر أو يجري تشغيلها نيابة عن تلك الشركات يتم تشغيلها وص

وينظر النص . للقواعد القياسية وأساليب العمل  الموصى الصادرة عن االيكاو
نظرة واسعة نحو تشغيل الطائرات وذلك بادراج تسهيالت الطيران وهذا يعني 
تقديم تسهيالت مثل مراقبة الحركة الجوية والمساعدات الخاصة بالمطار 

  .طائرة وطاقمهاوالمساعدات المالحية باالضافة الى اتاحة ال
غير أنه ال يوجد شيء يمنع األطراف من ادراج معايير اضافية أو أكثر تقييدا 
وتشعر أنها قد تكون ضرورية لتقييم سالمة عملية تشغيل الطائرات مثل الصيغ 
البديلة الخاصة بتفتيش ساحة الوقوف والتي تحدد النتائج والخالصات التي يمكن 

ة بعد تفتيش ساحة الوقوف والتي تتناول باالضافة أن تخلص اليها السلطات الجوي
 .الى ذلك الوضع الذي ينكر فيه التوصل الى المكان بسبب تفتيش ساحة الوقوف

يمكن ألي طرف طلب التشاور في أي وقت بشأن القواعد القياسية   -١
للسالمة التي يواظب عليها طرف آخر في المجاالت المتعلقة بتسهيالت 

يران والطائرات وتشغيل الطائرات ويجري هذا التشاور  وطاقم الطالطيران
  .في غضون ثالثين يوما من الطلب

بعد اجراء مثل هذا التشاور اذا وجد أي طرف أن  الطرف اآلخر ال   -٢
يقوم على نحو فعال بالمواظبة على تطبيق القواعد القياسية للسالمة في 

واعد القياسية التي تحددت بما يفي بالق) ١(المجاالت المشار اليها في الفقرة 
، يتم (Doc 7300)في ذلك الوقت بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي 

ابالغ ذلك الطرف اآلخر بمثل هذه النتائج والخطوات التي تعد ضرورية 
ويقوم ذلك الطرف اآلخر حينئذ باتخاذ . للتوافق مع القواعد القياسية لاليكاو
  .ون فترة زمنية متفق عليهااالجراء التصحيحي المالئم في غض

المتفق عليه فضال عن من وفقا للمادة السادسة عشرة من االتفاقية،   -٣  
 ألي طيرانأن تكون أية طائرة يتم تشغيلها بواسطة شركة يجوز أنه ذلك، 

طرف أو بالنيابة عنها وذلك في خط من أو الى اقليم طرف آخر موضوعا 
للطرف اآلخر أثناء وجودها في اقليمه للتفتيش من جانب الممثلين المفوضين 

وعلى الرغم . شريطة أال يتسبب ذلك في تأخير ال داعي له في تشغيل الطائرة
 من اتفاقية شيكاغو، فان الهدف من هذا ٣٣من الواجبات المذكورة في المادة 

التفتيش هو التحقق من سالمة وثائق الطائرة ذات الصلة واجازة الطاقم وكذلك 
 الطائرة وحالتها تتوافق مع القواعد القياسية المحددة في ذلك من أن معدات

  .الوقت بموجب االتفاقية

باستثناء هذا النص ليست هناك اشارة محددة الى عقوبات في المادة الخاصة 
 االلغاء من أجل االلغاء أو نصبالسالمة بالنظر الى امكانية اتخاذ اجراء بمقتضى 

علق بالتفويض الخاص بشركة طيران معينة لعدم التعليق أو فرض الشروط فيما يت
  .امتثالها للمادة الخاصة بالسالمة ضمن أمور أخرى

عندما يكون من الجوهري اتخاذ اجراء طارئ لتأمين سالمة عملية   -٤
 يحتفظ كل طرف بحق التعليق أو التغيير على الفور لتفويض ،طيرانشركة ل

  .آخرالتشغيل الخاص بشركة أو شركات طيران لطرف 

يوقف أي اجراء من جهة أي طرف يتم عمال بالفقرة الرابعة الواردة   -٥  
  .أعاله بمجرد انتفاء أساس اتخاذ ذلك االجراء

، اذا تقرر أن يظل أي طرف في حالة عدم ٢باالشارة الى الفقرة   -٦  
امتثال لقواعد االيكاو القياسية عند انقضاء الفترة الزمنية المتفق عليها، وجبت 

كما تجب افادته بالحل المرضي للوضع والذي . دة أمين عام االيكاو بذلكافا
  .يأتي في وقت الحق

  
 مالحظات تفسيرية

  المادة التاسعة
 أمن الطيران

طورت االيكاو النص المتعلق بأمن الطيران ويتضمن على سبيل االشارة العامة 
ن نشأت عن وثائق  على التوالي واجبات بشأن أمن الطيرا٣ والفقرة ١في الفقرة 

دولية مختلفة حول التدخل غير المشروع قد تكون األطراف من بين الموقعين 
عليها، ويتضمن االشارة الى الملحق السابع عشر بشأن أمن الطيران في االتفاقية 

تؤكد األطراف مجددا بما لها من حقوق وعليها من التزامات بموجب   -١
القانون الدولي أن واجبها نحو بعضها البعض في حماية أمن الطيران المدني 

.  غير المشروع يشكل جزءا ال يتجزأ من هذا االتفاقضد أفعال التدخل
وسوف تعمل األطراف، بشكل خاص، وذلك دون الحد من عمومية حقوقها 



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
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 مالحظات تفسيرية
  المادة التاسعة
 أمن الطيران

ويجوز ألية تعديالت قد تطرأ . االيكاووالذي ينطبق على كل الدول المتعاقدة لدى 
ساليب العمل الموصى بها في ذلك الملحق، ربما كان لها على القواعد القياسية وأ

. أن تسري في وقت الحق العتماد االتفاق، أن تنطبق بدورها على األطراف
ويؤكد البند المساعدة المتبادلة للحيلولة دون االستيالء غير المشروع أو غير ذلك 

هديد من األفعال ويطلب تدابير أمن خاصة حيثما يوجد عمل غير مشروع أو ت
وال يقيد البند حرية التعاقد لألطراف في التوسع أو الحد من . بعمل غير مشروع

 .نطاقه أو في استخدام نهج مختلف

والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما ال يتعارض مع أحكام االتفاقية بشأن 
الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في 

 واتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات ١٤/٩/١٩٦٣ي طوكيو ف
 واتفاقية قمع األفعال غير المشروعة ١٦/١٢/١٩٧٠الموقعة في الهاي في 

 وكذا ٢٣/٩/١٩٧١ضد سالمة الطيران المدني، الموقعة في مونتريال في 
في البروتوكول التكميلي لتلك االتفاقية حول قمع أعمال العنف غير المشروعة 

المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الموقع في مونتريال في 
 وبما ال يتعارض مع ما التزمت به األطراف من اتفاقية أخرى ٢٤/٢/١٩٨٨

  .أو بروتوكول آخر فيما يتصل بأمن الطيران المدني

يقدم كل طرف، اذا طلب منه، ذلك طرف آخر كل المساعدات   -٢  
لمنع أفعال االستيالء غير المشروع على الطائرات الضرورية للطرف اآلخر 

المدنية وغير ذلك من األفعال غير المشروعة ضد سالمة هذه الطائرات 
وركابها وطاقمها والمطارات وتجهيزات المالحة الجوية وأي تهديد آخر ألمن 

  . المدنيالطيران

ختالفات التي  اجراء للتعامل مع اال٣تقدم الصيغة الواردة بين قوسين في الفقرة 
  .يمكن ايداعها وذلك على سبيل القواعد القياسية األمنية

يعمل كل طرف في عالقاته المتبادلة بما يتفق مع أحكام أمن   -٣
 التي حددتها االيكاو وأسمتها مالحق لالتفاقية ويتعين عليه أن يتطلب الطيران

الذين يوجد أن يعمل مستثمرو الطائرات المسجلة لديه أو مستثمرو الطائرات 
مقر أعمالهم التجارية الرئيسي أو اقامتهم الدائمة في أراضيه ومستثمرو 
المطارات في أراضيه وذلك بما يتفق مع مثل تلك األحكام الخاصة بأمن 

يقوم كل طرف باخطار كل طرف آخر بأية اختالفات بين قواعده . [الطيران
 الواردة الطيرانسية ألمن التنظيمية وأساليب عمله الوطنية وبين القواعد القيا

وألي طرف أن يطلب اجراء مشاورات فوريـة مع كل طرف . في المالحق
  .]في أي وقت لمناقشة أية اختالفات من هذا القبيل

يوافق كل طرف على أن مستثمري الطائرات هؤالء قد يطلب منهم   -٤ 
كام أعاله وهي أح) ٣مراعاة أحكام أمن الطيران المشار اليها في الفقرة 

يتطلبها كل طرف آخر من أجل دخول أراضيه أو مغادرتها أو أثناء الوجود 
ويتكفل كل طرف بأن تطبق تدابير كافية بصورة فعالة داخل أراضيه . فيها

لحماية الطائرات والتفتيش على الركاب والطاقم واألصناف المحمولة 
ن الطائرة والحقائب والبضاعة ومخازن الطائرات قبل وأثناء الصعود الى مت

ينظر كل طرف أيضا مع ابداء التعاطف في أي طلب من كل . أو التحميل
  .طرف لتدابير أمن معقولة خاصة لمواجهة تهديد معين

عندما يقع حادث أو يصدر تهديد بوقوع حادث استيالء غير مشروع   -٥  
على الطائرات المدنية أو غير ذلك من األعمال غير المشروعة ضد سالمة 

الطائرات أو ركابها أو طاقمها أو المطارات أو تسهيالت المالحة مثل تلك 
الجوية، تقوم األطراف بمساعدة بعضها البعض من خالل تسهيل اجراء 
االتصاالت وغير ذلك من التدابير المناسبة المقصودة النهاء هذا الحادث أو 

  .التهديد بوقوعه بسرعة وعلى نحو آمن



 
A5-79  ٥(المرفق(  

  

 مالحظات تفسيرية
  المادة التاسعة
 أمن الطيران

 على التوالي تفتيش تسهيالت األمن واالجراءات ٧ و٦تتناول الفقرتان البديلتان 
في اقليم طرف آخر والحاجة الى اجراء مشاورات سريعة حول المسائل األمنية 

اضافة الى ) التي تكتسي الحاحا أكبر من المشاورات بشأن أية مسائل أخرى(
  .القدرة على اتخاذ اجراء مؤقت حينما تبرر الحالة ذلك

يوما من صدور االشعار ) ٦٠(الل ستين يكون لكل طرف الحق خ  -٦[
، في أن تقوم سلطات )أو أية فترة أقصر يتفق عليها بين سلطات الطيران(

الطيران لديه باجراء تقييم في اقليم طرف آخر الجراءات األمن التي تتخذ أو 
يعتزم اتخاذها من جهة مشغلي الطائرات فيما يتصل بالرحالت التي تصل من 

 على الترتيبات الطيرانويتفق بين سلطات .  أو تسافر اليهاقليم الطرف األول
االدارية الجراء عمليات التقييم تلك وتنفذ تلك االجراءات دون تأخير من أجل 

  .]ضمان االسراع في اجراء عمليات التقييم

ف أسس معقولة تحمله على االعتقاد بأن اطرحينما تتوافر ألحد األ  -٧[  
 لدى ذلك الطرف الطيرانهذه المادة، لسطات  آخر قد خرج عن أحكام اطرف

وتبدأ تلك المشاورات في غضون خمسة عشر . أن تطلب اجراء مشاورات
وعدم الوصول الى اتفاق . يوما من تلقي مثل ذلك الطلب من أي طرف) ١٥(

يوما من بداية المشاورات يشكل أساسا لعدم ) ١٥(مرض خالل خمسة عشر 
طيران التي يعينها طرف آخر أو اللغائه أو ال) شركات(منح التفويض لشركة 

وألحد األطراف أن يتخذ اجراء مؤقتا في أي . تعليقه أو فرض شروط بشأنه
وقت حينما يبرر ذلك وجود طوارئ أو مـن أجل منع المـزيد من عـدم 

  .]االمتثـال ألحكام هذه المادة

  

 مالحظات تفسيرية
  المادة العاشرة
 أمن وثائق السفر

اصفات الفنية الصادرة عن االيكاو المتعلقة بوثائق السفر المقروءة آليا تمكن المو
 الصادرة عن االيكاو، من التحقق الفعال من Doc 9303والواردة في الوثيقة 

صحة وثائق السفر ومن حامليها ومن كفالة ضمانات قوية ضد تغييرها أو 
ة تصدر جوازات  دولة متعاقد١٠٠ويوجد ما يقرب من .  تزييفهـا أو تزويـرها

سفر مقروءة آليا ووثائق سفر أخرى مقروءة آليا، وفقا للمواصفات الواردة في 
وتعترف قـرارات االيكاو بأن المواصفات الواردة في .  Doc 9303الوثيقـة 
 ليست فقط فعالة في االسراع بحركة المسافرين الدوليين Doc 9303الوثيقة 

بل انها تعزز برامج الخضوع لألمن وأعضاء الطاقم عبر الحدود المراقبة، 
وتدعو قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة والهيئات .  ومقتضيات الهجـرة

األخرى التابعة لها الدول الى النهوض بالتعاون الدولي لمكافحة تهريب األجانب 
  .والحيلولة دون استخدام الوثائق التدليسية
الخطوط الجوية أن يعزز الجهود الدولية، ومن شأن ادارج هذه المادة في اتفاقات 

التي تبذلها الدول، لمكافحة استغالل وثائق السفر التدليسية والمزورة في الهجرة 
غير المشروعة وتهريب المهاجرين وحركة االرهابيين أو المجموعات االرهابية 

  .عبر الحدود

فر يوافق كل طرف على اعتماد التدابير التي تكفل أمن جوازات الس  -١
  . ووثائق السفر األخرى الصادرة عنه

وفي هذا الشأن، يوافق كل طرف على وضع الضوابط على جوازات   -٢
السفر ووثائق السفر والهوية األخرى، من حيث تكوينها بصورة قانونية 
واصدارها والتحقق منها واستخدامها سواء تلك الصادرة من قبل الطرف أو 

  .بالنيابة عنه

كذلك على وضع أو تحسين االجراءات التي تكفل ويوافق كل طرف   -٣
لوثائق السفر والهوية التي يصدرها نوعية تحول دون اساءة استخدامها 
بسهولة أو تعديلها بشكل غير قانوني أو استنساخها أو اصدارها بصورة 

  .ميسرة

 جوازات سفره  باصداركل طرفيقوم وفقا لألهداف الواردة أعاله   -٤
 الصادرة عن Doc 9303ى وفقا لما ورد في الوثيقة وثائق السفر األخرو

 جوازات السفر –الجزء األول : وثائق السفر المقروءة آلياااليكاو بعنوان 
أو الجزء الثالث / التأشيرات المقروءة آليا، و–المقروءة آليا، والجزء الثاني 

  .٢ والحجم ١وثائق السفر الرسمية المقروءة آليا من الحجم  -

بشأن وثائق التشغيلية  كل طرف أيضا على تبادل المعلومات يوافق  -٥  
السفر المزورة أو المزيفة والتعاون مع الطرف اآلخر بغية تعزيز مكافحة 
تزوير وثائق السفر، بما في ذلك التزوير أو التزييف لوثائق السفر، واستخدام 

لحة وثائق السفر المزورة أو المزيفة واستخدام المحتالين لوثائق سفر صا
واساءة استخدام وثائق السفر األصلية من قبل حامليها الحقيقيين للمضي في 
ارتكاب جرم واستخدام وثائق السفر التي انتهت مدة صالحيتها أو الملغاة 

  .واستخدام وثائق السفر التي تم الحصول عليها بواسطة التدليس



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-80  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  

 مالحظات تفسيرية

  المادة الحادية عشرة
  سموح لهم بالدخول وغير الحائزين المسافرون غير الم

 على وثائق السفر والمبعدون

التفاقية شيكاغو على قواعد ) التسهيالت(ويشتمل الفصل الثالث من الملحق التاسع 
قياسية وأساليب عمل موصى بها تحدد االجراءات العامة التي تتبعها الدول 

م بالدخول وغير وشركات الطيران عند التعامل مع المسافرين غير المسموح له
ويهدف الملحق التاسع الى االستعاضة عن وثائق . الحائزين على وثائق والمبعدين

السفر التدليسية أو المزورة أو المزيفة المصـادرة من مسافرين استعملوها 
هو الحيلولة دون تداول ) ٩( والغرض من الفقرات الواردة والمرفق. للسفر

  .المزيفةالوثائق التدليسية أو المزورة أو 

ومن شأن ادراج هذه المادة في اتفاقات الخطوط الجوية أن يعزز الجهود الدولية 
المبذولة من جهة الدول ضد تهريب المهاجرين وحركة االرهابيين أو المجموعات 

  .االرهابية عبر الحدود

  .يوافق كل طرف على اقامة مراقبة فعالة للحدود  -١

 تنفيذ القواعد القياسية وأساليب وفي هذا الشأن، يوافق كل طرف على  -٢
التفاقية شيكاغو ) التسهيالت(العمل الموصى بها الواردة في الملحق التاسع 

بشأن المسافرين غير المسموح لهم بالدخول وغير الحائزين على وثائق سفر 
  .والمبعدين بغية تعزيز التعاون لمكافحة الهجرة غير المشروعة

ه، يوافق كل طرف حسب الحالة، وفقـا لألهـداف الواردة أعال  -٣
بوثائق السفر التدليسية أو "على اصـدار، أو قبـول اصدار، الكتاب المتعلق 

الوارد في " المزيفة أو المزورة أو الوثائق األصلية التي يقدمهـا محتالون
، عند اتخاذ التدابير وفقا )الطبعة الثانية عشرة(بالملحق التاسع ) ب ٩المرفق 

لصلة من الفصل الثالث للملحق، بشأن مصادرة وثائق السفر للفقرات ذات ا
  .التدليسية أو المزيفة أو المزورة

  
  المادة الثانية عشرة
 مالحظات تفسيرية رسوم االنتفاع

يختلف بصورة ملموسة هذان المنهجان البديالن تجاه أحد األحكام بشأن رسوم   
ويحتاج الطرفان ."  ن المعينةشركات الطيرا"وتشير بعض األحكام الى . االنتفاع

الى بحث ما اذا كانت األحكام بشأن النشاطات المتضمنة في هذا الجزء يجب أن 
 لطرف آخر وذلك بخالف الشركات المعينة الطيرانتمتد أيضا الى جميع شركات 

 .وحدها
    ]٢ من رقم ١ الخيار ٢ و١الفقرتان [

نتفاع على لن يفرض أي من الطرفين أو يسمح بفرض رسوم ا  -١
شركات الطيران التي عينها الطرف اآلخر تكون أعلى من الرسوم المفروضة 

  .على شركات طيرانه الخاصة به التي تشغل خطوطا دولية مماثلة

ان هذا البديل أقل تفصيال ويستحضر فقط في الفقرة األولى مبدأ عدم التمييز الذي 
تفاقية أي أن الرسوم يحكم رسوم االنتفاع في المادة الخامسة عشرة من اال

المفروضة على طائرة أجنبية لن تكون أعلى من الرسوم المفروضة على الطائرة 
  .الخاصة بذلك الطرف التي تعمل في عمليات دولية مماثلة

يشجع كل طرف على اجراء التشاور بشأن رسوم االنتفاع فيما بين   -٢
دمات المالحة أو مقدم خدمة المطار أو خ[سلطة فرض الرسوم الخاصة به 

وشركات الطيران المستخدمة للخدمة والتسهيالت التي تقدمها سلطات ] الجوية
من خالل المنظمات القائمة بالتمثيل لشركات ] أو مقدم الخدمة[فرض الرسوم 

ويجب توجيه اخطار مدته معقولة بأي مقترحات .  تلك حيثما أمكنالطيران
 هؤالء المنتفعين لتمكينهم من الجراء تغييرات في رسوم االنتفاع وذلك الى

االعراب عن وجهات نظرهم قبل اجراء تغييرات ويشجع كل من الطرفين 
وهؤالء ] أو جهة تقديم الخدمة[أيضا سلطات فرض الرسوم المختصة لديه 

  .المنتفعين على تبادل المعلومات المالئمة بشأن رسوم االنتفاع

فرض الرسوم والمنتفعين وعلى يشجع ذلك النص اجراء التشاور فيما بين سلطات 
أن يعطى اخطار معقول بشأن أية تغييرات في الرسوم وأن يتم تبادل المعلومات 

هذه المبادئ تعكس سياسات االيكاو بشأن الرسوم .  المناسبة فيما يتعلق بالرسوم
وألن بعض الدول قامت باضفاء الطابع التجاري على ). Doc 9082الوثيقة (

ات ومقدمي خدمات المالحة الجوية لديها وقامت مقدمي خدمات المطار
بالخصخصة لهذه الجهات وفوضت سلطة فرض رسوم االنتفاع فقد تمت اضافة 

  .صياغة مناسبة بين قوسين لمعالجة هذه األوضاع

    ]٢ من رقم ٢ الخيار ٢ و١الفقرتان [

سلطات أو هيئات تحديد تفرضها تكون رسوم االنتفاع التي قد    -١
خاصة بكل طرف بالنسبة لشركات طيران الطرف اآلخر عادلة الرسوم ال

ومعقولة وغير تمييزية على نحو مجحف وموزعة توزيعا عادال فيما بين فئات 
وعلى أي حال يتم تقدير مثل هذه الرسوم بالنسبة لشركات طيران . المنتفعين

الطرف اآلخر بشروط ال تكون أقل مواتاة من أفضل الشروط المتاحة ألي 
  .ة طيران أخرى في الوقت الذي يتم فيه تقدير الرسومشرك

في البديل الثاني يتضمن هذا الحكم بعض المبادئ التي تعكس مرة أخرى السياسة 
ولكن بدال من استخدام الصيغة الواردة في المادة الخامسة . التي طورتها االيكاو

نوعا من أنواع  يطبق النصعشرة من االتفاقية كما تم في البديل األول، فان هذا 
الذي يعد أوسع نطاقا في تطبيقه من المادة الخامسة " الدولة األولى بالرعاية"أحكام 
  .عشرة



 
A5-81  ٥(المرفق(  

  

  المادة الثانية عشرة
 مالحظات تفسيرية رسوم االنتفاع

 الطرف اآلخر قد طيرانان رسوم االنتفاع المفروضة على شركات   -٢
تعكس، ولكن لن تتجاوز، التكلفة الكاملة التي تتحملها سلطات أو هيئات فرض 

هيالت والخدمات المالئمة الخاصة بالمطار وبيئة الرسوم المختصة لتوفير التس
 وذلك في المطار أو داخل نظام الطيرانالمطار والمالحة الجوية وأمن 

ويمكن أن تشمل هذه التكاليف الكاملة عائدا معقوال على األصول بعد . المطار
وتقدم التسهيالت والخدمات التي تتحدد لها الرسوم وذلك على . استهالك القيمة

  . فعال واقتصاديأساس

  .ترد في هذا النص بعض مبادئ االيكاو الخاصة باسترداد التكلفة

يشجع كل طرف اجراء التشاور بين سلطات أو هيئات فرض   -٣
الرسوم المختصة في أراضيه وبين شركات الطيران التي تستخدم الخدمات 

لى  عالطيرانكما يشجع السلطات أو الهيئات المختصة وشركات . والتسهيالت
تبادل المعلومات التي يمكن أن تكون ضرورية للسماح باجراء مراجعة دقيقة 

ويقوم كل . ٢ والفقرة ١لمعقولية الرسوم وفقا للمبادئ الواردة في الفقرة 
طرف بتشجيع سلطات فرض الرسوم المختصة على توجيه اخطار مدته 

فاع بغية معقولة للمنتفعين فيما يخص أية مقترحات بشأن تغيير رسوم االنت
  .تمكين المنتفعين من االعراب عن وجهات نظرهم قبل فرض الرسوم

هناك مقتضيات مماثلة تتعلق بالمشاورات وتبادل المعلومات واالخطار بمدة زمنية 
  .معقولة حسبما يرد في البديل األول

 في اطار اجراءات فض المنازعات وفقا ينال يعتبر أي من الطرف  -٤
  :كام هذه المادة ما لمد أحفي حالة خرق ألح) اتفض المنازع(_ للمادة 

يتقاعس عن االضطالع بمراجعة الرسم أو الممارسة موضوع   )أ
  . من جانب الطرف اآلخر في غضون فترة معقولة من الوقتالشكوى

أو يتقاعس عن اتخاذ كل الخطوات الممكنة اثر مثل هذه المراجعة   )ب
  .المادةلتصحيح أي رسم أو ممارسة تتعارض مع هذه 

والنهج الثاني يقوم بادخال عملية استعراض سابقة على أي تناول لرسوم االنتفاع 
ويبين ذلك النهج أنه ليس ثمة انتهاك للمادة بالنسبة . في اطار تسوية المنازعات

  .ألغراض آلية فض المنازعات في حالة القيام بعملية االستعراض

الحركة الجوية وخدمات تتاح المطارات والطرق الجوية ومراقبة   -٥[
المالحة الجوية وخدمات أمن الطيران وكل ما يتصل بذلك من تسهيالت 

لطرف اوخدمات تقدم في أراضي أحد الطرفين الستخدام شركات طيران 
اآلخر بشروط ال تقل مالءمة عن الشروط المتاحة األكثر مالءمة بالنسبة ألي 

في وقت وضع ترتيبات شركة طيران تعمل في خدمات جوية دولية مماثلة 
  .]االنتفاع

الصيغة الواردة بين قوسين هي في أساسها نسخة أكثر تفصيال للمادة الخامسة 
  .عشرة من االتفاقية

  

  المادة الثالثة عشرة
 مالحظات تفسيرية الرسوم الجمركية

يعفي كل طرف الى اقصى حد ممكن على أساس المعاملة بالمثل   -١
قيود [ الطرف اآلخر بموجب قانونه الوطني من شركة الطيران التي عينها

والرسوم الجمركية وضرائب السلع المحلية وأتعاب التفتيش وغير ] االستيراد
ليس على أساس تكلفة الخدمات المقدمة [ذلك من الرسوم واألتعاب الوطنية 

على الطائرات والوقود وزيوت التشحيم واالمدادات ] عند الوصول
وقطع الغيار بما في ذلك المحركات ومعدات الطائرات االستهالكية والفنية 

مثل مخزون التذاكر [العادية ومخزونات الطائرات وغير ذلك من األصناف 

يوجد نص بشأن الرسوم الجمركية والرسوم األخرى في كل اتفاقات الخطوط 
ة بشأن اعفاء  من االتفاقي٢٤الجوية تقريبا وهو يكمل النص الوارد في المادة 

الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية ومخزونات الطائرات التي 
ويعكس النص . يحتفظ بها على متن الطائرة عند الوصول الى أراضي دولة أخرى

أيضا سياسات االيكاو بشأن فرض الضرائب على النقل الجوي الدولي 
(Doc 8632)الطيران الدولي من مختلف  والغرض من النص هو اعفاء عمليات 

الرسوم الجمركية والضرائب األخرى على الوقود وقطع الغيار واالمدادات 
والمعدات وهي الرسوم والضرائب التي تطبق عادة على الطائرات األجنبية عندما 



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-82  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة الثالثة عشرة
 مالحظات تفسيرية الرسوم الجمركية

المطبوعة وفواتير الشحن الجوي وأي مواد مطبوعة تحمل شعار الشركة 
 الطيرانمطبوعا عليها والمواد الدعائية المعتادة التي توزعها مجانا شركة 

يقصد استعمالها فقط فيما يتعلق بتسيير أو خدمة الطائرات التابعة ] المعينة هذه
  . التي عينها الطرف اآلخر الذي يشغل الخطوط المتفق عليهاالطيرانلشركة 

ان طبيعة النقل الجوي الدولي واألثر االقتصادي . تعمل في منطقة والية أخرى
ه الرسوم هما بمثابة المنطق الداعي الى القبول العالمي السلبي المحتمل لمثل هذ

  .تقريبا للنص على ذلك

تنطبق االعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة على األصناف   -٢
  .١المشار اليها في الفقرة 

التي عينها  الطيراناقليم الطرف بواسطة شركة المجلوبة الى   )أ
  .الطرف اآلخر أو بالنيابة عنها

ظ بها على متن الطائرة التابعة لشركة الطيران التي عينها أحد المحتف  )ب
  .الطرفين عند الوصول الى اقليم الطرف اآلخر أو مغادرته

المأخوذة على متن الطائرة التابعة للشركة المعينة التابعة ألحد   )ج
 في تشغيل الستخداملالطرفين في أراضي الطرف اآلخر والمقصودة 

  .الخدمات المتفق عليها

بغض النظر عما اذا كانت هذه األصناف مستخدمة أو يتم استهالكها كليا 
داخل أراضي الطرف المانح لالعفاء، شريطة عدم انتقال ملكية هذه 

  .األصناف في اقليم الطرف المذكور

من الجدير بالمالحظة أنه توجد تفسيرات مختلفة لما يشكل جزءا دوليا من خط 
ولذلك . عفاءات من التعريفات والرسوم الجمركيةجوي، مثال، عند انطباقه على اال

قد تسعى الدول الدراج ايضاح بهذا المعنى في أي اتفاق للخطوط الجوية يتم عقده، 
وفي مثل هذه الحاالت، ).  النقل الداخلي(وخاصة عند تبادل حقوق الكابوتاج 

بيعة ستعدل االعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة لكي تؤخذ في االعتبار ط
  .الخط الجوي ومدى توافقه مع القوانين الداخلية

وفي بعض المواقف ال يكون االعفاء اعفاء تاما من كل الضرائب والرسوم فعلى 
عندما تكون هناك رسوم حكومية مفروضة على خدمات مقدمة للنقل : سبيل المثال

التفاق ، هنا يحتاج ا)مثل الرسوم الجمركية وأتعاب الحجر الصحي(الجوي الدولي 
ليس على أساس تكاليف الخدمات المقدمة عند : "الى بيان وصفي مثل ما يلي

فهي ) ولم تدرج في هذه المادة(أما األصناف األخرى التي يمكن شمولها " الوصول
المعدات المستخدمة لعمليات الحجز وعمليات التشغيل ومعدات األمن وتحميل 

  .ليمية ومساعدات التدريبالبضائع ومعدات مناولة الركاب والمواد التع

يمكن تفريغ المعدات العادية المحمولة جوا وكذلك المواد واالمدادات   -٣
المحتفظ بها عادة على متن الطائرة التابعة لشركة طيران معينة تابعة ألي من 
الطرفين في اقليم الطرف اآلخر وذلك فقط بموافقة السلطات الجمركية لذلك 

مكن أن توضع المعدات واالمدادات تحت اشراف في هذه الحالة ي. االقليم
السلطات المذكورة حتى يحين وقت اعادة تصديرها أو التصرف فيها خالفا 

  .لذلك وفقا لنظم الجمارك

  

  
  المادة الرابعة عشرة

 مالحظات تفسيرية الضرائب

بينما ال يشيع في االتفاقات وجود نص بشأن فرض الضريبة على الدخل ورأس   
ذلك ألسباب من بينها أن مثل هذه األمور قد تخضع لمعاهدة منفصلة المال، و

فقد قدمنا نصا واحدا أعاله في ضوء . بشأن االزدواج الضريبي فيما بين الطرفين
وبما أن مسألة فرض .  على أن يمنح هذا االعفاء(Doc 8632)سياسة االيكاو 

ص السلطات المالية، الضرائب واالتفاقات الضريبية فيما بين الدول هي مسألة تخ
فان نصا كالنص المقدم هنا سوف ينطوي على تدخل تلك السلطات فيما يتعلق 

  .بالصياغة والتفاوض بشأنه
    ]٢ في رقم ١ الخيار ٣ الى ١الفقرات من [

تخضع األرباح من تشغيل الطائرات التابعة لشركة طيران معينة في   -١
ف الذي يقع فيه مكان االدارة الحركة الدولية للضريبة فقط في اقليم الطر

  . هذهالطيرانالفعلية لشركة 

وتعالج الفقرتان األوليان في هذا البديل الضريبة على الدخل ورأس المال على 
  .التوالي

الطائرة التي يتم تشغيلها في  في لمثتييخضع رأس المال الذي   -٢
لمنقولة طيران معينة وكذلك في الممتلكات االحركة الدولية من قبل شركة 

المتعلقة بتشغيل مثل هذه الطائرة للضريبة فقط في اقليم الطرف الذي يقع فيه 
  .مكان االدارة الفعلية لشركة الطيران
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  المادة الرابعة عشرة
 مالحظات تفسيرية الضرائب

عندما يوجد اتفاق خاص لتفادي االزدواج الضريبي فيما يتعلق   -٣
ين، تسري أحكام ذلك بالضريبة على الدخل ورأس المال فيما بين الطرف

   .االتفاق

لفقرة الثالثة على ابرام معاهدة فيما بين الطرفين بشأن االزدواج الضريبي وتنص ا
  .لتكون لها األسبقية على أحكام هذا االتفاق

    ]٢ في رقم ٢ الخيار ٣ الى ١الفقرات من [

 في الحركة الدولية وهي ةتعفى األرباح أو الدخل من تشغيل الطائر  -١
ين، بما في ذلك ألحد الطرفتابعة شركة طيران تستدرها األرباح التي 

المشاركة في الترتيبات التجارية للنقل بواسطة شركات متعددة في الرحلة 
الواحدة أو مشروعات األعمال المشتركة، وذلك من أية ضرائب على األرباح 

  .أو الدخل تفرضها حكومة الطرف اآلخر

ة  من بعض الضرائب التي تفرضها حكومالطيرانويعفي هذا البديل شركات 
الطرف اآلخر بدال من النص تحديدا على الجهات التي تفرض فيها الضريبة على 
شركات الطيران مثال في اقليم االدارة الفعلية لشركة الطيران وبذلك يتضح نطاق 

  .االعفاءات الضريبية

أي من يعفى رأس المال وتعفى األصول الخاصة بشركة طيران   -٢
 في الحركة الدولية وذلك من جميع تاالطرفين فيما يتعلق بتشغيل الطائر

  .حكومة الطرف اآلخر على رأس المال واألصولالتي تفرضها الضرائب 

 بصورة محددة األرباح والدخل من الترتيبات التجارية فيما بين ١تعفي الفقرة 
  .طيرانشركات ال

تعفى األرباح من تشغيل الطائرات في الخارج في الحركة الجوية   -٣
الممتلكات المنقولة الخاصة بتشغيل مثل تلك الطائرات والتي الدولية وكذا 

تتلقاها شركة طيران أحد الطرفين، من أية ضرائب على األرباح تفرضها 
  .حكومة الطرف اآلخر

  

يمنح كل طرف على أساس المعاملة بالمثل بعض التخفيف لعبء   *-٤[
ى السلع ضريبة القيمة المضافة أو الضرائب المماثلة غير المباشرة عل

والخدمات الموردة لشركة الطيران المعينة من قبل الطرف اآلخر والتي 
ويمكن أن . تستخدم ألغراض تشغيل الخطوط الجوية الدولية الخاصة بالشركة

يأخذ تخفيف العبء الضرائبي صورة االعفاء من الضريبة أو رد المال 
  .]المدفوع

اين ما يغطيه االعفاء كما يوضح ويكون االعفاء على أساس المعاملة بالمثل وان تب
قد يختار الطرفان أيضا : فعلى سبيل المثال. النص الوارد بين القوسين المعقوفين

ادراج قيود االستيراد أو امدادات شركات الطيران مثل مخزون التذاكر أو معدات 
  .الكمبيوتر

  
  المادة الخامسة عشرة
 مالحظات تفسيرية المنافسة العادلة

     
   نهج التقليديال 

تتاح لكل شركة طيران معينة فرصة عادلة لتشغيل الطرق المنصوص عليها 
  .في االتفاق

التي تشير )  و٤٤المادة (الصيغة التقليدية مبنية على العبارة الواردة في االتفاقية 
  ".فرصة عادلة في تشغيل الخطوط الجوية الدولية"الى أن يكون لكل دولة متعاقدة 

   نتقاليالنهج اال 

  :يوافق كل طرف
على أن تتاح لكل شركة طيران معينة فرصة عادلة ومنصفة للتنافس   )أ

  .في تقديم خدمة النقل الجوي الدولي التي يحكمها االتفاق

النهج االنتقالي المحدود يقوم على تطبيق الفرصة العادلة والمتكافئة على الطرق 
ه ترد هنا صيغة أوسع كما ترد أيضا بيد أن. المنصوص عليها في الملحق باالتفاق

  ).في الفقرة ب

وعلى اتخاذ اجراء الزالة جميع أشكال التمييز أو الممارسات الخاصة   )ب
بالمنافسة غير العادلة والتي تؤثر سلبا على الموقف التنافسي لشركة الطيران 

  .المعينة الخاصة بالطرف اآلخر
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  المادة الخامسة عشرة
 مالحظات تفسيرية المنافسة العادلة

     
   التحرير الكامل 

يران معينة بيئة تنافسية عادلة في اطار قوانين المنافسة تتاح لكل شركة ط
  .الخاص بالطرفين

في اطار التحرير الكامل تستخدم قوانين المنافسة الخاصة بالطرفين لضمان بيئة 
  .  المعينةالطيرانتتسم بالمنافسة العادلة لجميع شركات 

ير اليها أحيانا في حين أن بعض الدول تؤيد تماما تطبيق قوانين المنافسة، فهي تش
  .في مذكرات المشاورات بدال عن االشارة اليها في اتفاق الخطوط الجوية الفعلي

  
  المادة السادسة عشرة

 مالحظات تفسيرية السعة
    

    ]٢ من رقم ١الخيار [
  النهج التقليدي والنهج االنتقالي  

 ونهج التحرير الكامل
  

من البدائل التي تنطبق على النهج الثالثة اذا رأى طرف من األطراف أن مقدار   ).المنافسة العادلة(__ لمادة تخضع السعة المعروضة في الخطوط الجوية ل
المنافسة (_ السعة االضافية يشكل ممارسة تنافسية غير عادلة االستناد الى المادة 

  ).العادلة

    ]٢ من رقم ٢الخيار [

   النهج التقليدي 

    ]٢من رقم  ١، الخيار ٢ و ١الفقرتان [

يجوز ألي طرف أن يطلب من شركة الطيران المعينة من جهة   -١
  .الطرف اآلخر أن تودع جداولها فيما يخص أيا من الطرق من والى اقليمه

يجوز ألي طرف أن يمنع الزيادة في السعة في أي طريق من والى   -٢
ؤدي الى خسارة مالية جسيمة لشركات اقليمه وهي الزيادة التي من شأنها أن ت

  . المعينة التي تشغل الخطوط على هذا الطريقالطيران

بالرغم من أنه ال يرد نص يخص التحديد المسبق للسعة في أي اتفاق 
ة في تلك متعدد األطراف، هناك أمثلة للقيود التي يسمح بها على السع/اقليمي

وتلك القيود توضع لتبديد دواعي قلق الدول التي لديها شركات الطيران . االتفاقات
األصغر حجما من أن تؤدي السعة المفرطة الى ازاحة خطوطها الجوية عن 

  .مكانتها

    ]٢ من رقم ٢الخيار [

يجوز ألي طرف أن يحد من العرض فيما يخص خطوط الركاب غير 
المنتظمة في طريق يوجد فيه خط منتظم للركاب، اذا كانت خطوط الركاب 

  .تهدد استقرار مثل ذلك الخط المنتظمغير منتظمة االضافية من شأنها أن 

من البدائل الخاصة بالحق العام في الحد من السعة تطبيق الحد األقصى على نوع 
  .معين من الخطوط، مثل خطوط الركاب غير المنتظمة

   النهج االنتقالي 

أن يحد من سعة شركة ] تاريخ متفق عليه[يجوز ألي طرف حتى حلول 
نسبة مئوية [طرق من اقليمه أو اليه بحيث تصبح طيران معينة على أحد ال

  .من اجمالي السعة المعروضة على ذلك الطريق] متفقا عليها

الهدف من االجراء االنتقالي المحدود زمنيا السماح للسعة المعروضة على أحد 
 ٤٠ الى ٦٠ والنسبة البالغة ٥٠ الى ٥٠الطرق بأن تتراوح بين التقسيم التقليدي 

وذلك ليس مالئما للطرق التي فيها أكثر من شركتي .  أخرىمرورا بمعادلة
  .طيران
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  المادة السادسة عشرة
 مالحظات تفسيرية السعة

     
   التحرير الكامل 

يسمح كل طرف لكل شركة طيران معينة بتحديد تواتر وسعة النقل   -١
  . على أساس االعتبارات التجارية للسوق وذلكالجوي الدولي الذي تعرضه

تحديد الحر الذي بمقتضاه  معينة أن تعرض السعة على أساس الطيرانلكل شركة 
تحدد شركات الطيران فرادى السعة المعروضة دون موافقة أو تدخل حكوميين 

  .المنافسة في حالة ما اذا كانت تنطبق) قوانين(رهنا بقانون 

 الحد من حجم الحركة الجوية أو تواترها بمفردهطرف ال يجوز ألي   -٢
التي  الطيران شركات أو انتظام خطوطها أو طرز الطائرات التي تشغلها

عينها أي طرف آخر، باستثناء ما قد تقضي به األسباب الجمركية أو الفنية أو 
التشغيلية أو البيئية في ظل ظروف موحدة بما يتفق وأحكام المادة الخامسة 

  .عشرة من االتفاقية

توافق األطراف على الغاء سيطرتها المباشرة على السعة مع االحتفاظ بالقدرة 
  .بيق ضوابط غير تمييزية ومتعددة األطراف بما يتفق مع االتفاقيةعلى تط

التي عينها طرف آخر  الطيرانشركات على طرف ال يفرض أي   -٣
شرط المبادءة بالرفض، أو شرط نسبة التحميل، أو رسم عدم الممانعة أو أي 
شروط أخرى تخص السعة أو التواتر أو الحركة الجوية وتكون مخالفة 

  . االتفاقلمقاصد هذا

ال يوجد نص ينص تحديدا على العالقة بين السعة والطلب في طريقة التحديد 
الحر ويجري االعتماد على التسعير التنافسي واستجابات جداول مواعيد شركات 

وقد يكون أداء هذه .  لقوى السوق من أجل اجراء التسوية الضروريةالطيران
  .عل الحر لقوى السوقاآللية أقل فعالية عند اعاقة أو قمع التفا

شركات الطيران التابعة للطرف اآلخر قيام طرف ال يتطلب أي   -٤
بتقديم جداول المواعيد أو برامج الرحالت العارضة أو الخطط التشغيلية 

األمر وعلى أساس ال يتسم تطلبه يعليها باستثناء ما قد للحصول على موافقة 
من هذه المادة أو ) ٢ة لغرض فرض شروط موحدة حسب نص الفقربالتمييز 

 واذا طلب طرف .على وجه التحديد نصوص ملحق بهذا االتفاقتصرح به ما 
الحد الى  عليه أن يخفف ،ايداع أي من تلك المعلومات لالحاطة بها علما

من العبء االداري الذي سيحمله وسطاء النقل الجوي وشركات األدنى 
اء بمتطلبات االيداع  التي يعينها الطرف اآلخر من أجل الوفالطيران

  .واجراءاته

وتمنع عادة طريقة التحديد الحر جميع أشكال التمييز أو الممارسات التنافسية غير 
العادلة، بما في ذلك نظام التسعير االفتراسي باعتبار أن مثل هذه الممارسات 

ويعالج البند المتعلق بالضمانات الخاصة . سبب المكانية اجراء التشاور والتصحيح
  .لممارسات التنافسية غير العادلة هذا االجراء االضافي التكميليبا

وبالنظر الى المجال الواسع الذي يتاح لشركات الطيران التي تعين فيما يخص 
السعة التي قد تعرضها وبالنظر الى زيادة امكانية االجراءات المعادية للمنافسة 

كامل للتدخل على أساس ، يجب أن يخضع نهج التحرير ال"االغراق في السعة"مثل 
  .قوانين المنافسة الخاصة باألطراف اذا كانت تنطبق

  
  المادة السابعة عشرة

 مالحظات تفسيرية )التسعير(التعريفات 
    

    ]٢ من رقم ١الخيار [
  النهج التقليدي والنهج االنتقالي  

 ونهج التحرير الكامل

  

_ من البدائل التي تنطبق على النهج الثالثة حينما يستند أي طرف الى المادة   ). العادلةالمنافسة(__ للمادة ) التعريفات(تخضع األسعار 
نتيجة لألسعار التي تفرض والتي ربما شكلت سلوكا تنافسيا ) المنافسة العادلة(

  .غير عادل
    ]٢ من رقم ٢الخيار [

   النهج االنتقالي 

الطيران المعينة تخضع التعريفات التي يتعين على شركة أو شركات   -١
ألي طرف من األطراف أن تطبقها بخصوص الخطوط التي يغطيها هذا 

  .االتفاق لمبدأ الموافقة على تعريفة دولة المنشأ

يبنى هذا النهج االنتقالي للموافقة على التعريفات فيما بين األطراف على مبدأ بلد 
  .المنشأ



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-86  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة السابعة عشرة
 مالحظات تفسيرية )التسعير(التعريفات 

تجاه واحد أو يحق لكل طرف أن يوافق أو يرفض تعريفات النقل با  -٢
ويجب أال يتخذ أي . في االتجاهين بين أراضي األطراف بدءا من أراضيه هو

طرف اجراءات انفرادية لمنع سريان التعريفات المقترحة وال لمواصلة 
التعريفات السارية في اتجاه واحد أو في االتجاهين للنقل بين أراضي األطراف 

  .بدءا من أراضي الطرف اآلخر

قة يقوم أساسا على تعريفات خدمات الحرية الثالثة والحرية الرابعة ان نطاق المواف
  . التي تدخل بكاملها في االطار التنظيمي لألطراف المعنية

 المعينة الحرية في الطيرانبالرغم من أحكام هذه المادة، لشركة   -٣[
تطبيق التعريفات فيما يخص النقل على الخطوط غير المنتظمة، ما دامت تلك 

  .]يفات قد أخطرت بها األطراف المعنيةالتعر

أدرج نص بشأن الموافقة على تعريفات الخطوط غير المنتظمة على أساس 
  .اختياري

   التحرير الكامل 

التي تفرضها شركات الطيران لدى أي ] التعريفات[ال يطلب ايداع األسعار 
  .طرف وال تطلب الموافقة عليها من جهته

ال يمكن االعتراض على التعريفات ألي سبب من في اطار التحرير الكامل، 
األسباب ويمكن أن تجري ممارسات شركات الطيران الخاصة بالتعريفات رهنا 

  .بقوانين المنافسة لألطراف اذا كانت تنطبق

  
  المادة الثامنة عشرة

 مالحظات تفسيرية الضمانات

يمكن أن تتفق األطراف على أن الممارسات التالية لشركات الطيران   -١
  :تعتبر ممارسات تنافسية غير عادلة ويمكن أن تحتاج الى بحث أوثق

فرض أجور وأسعار على الطرق عند مستويات تكون، في االجمال،   )أ
  .غير كافية لتغطية تكاليف تقديم الخدمات التي ترتبط بها

  .اضافة سعة زائدة عن الحد أو زيادة تواتر الخدمة  )ب

  .ستمرة بدال من أن تكون مؤقتةد النظر ميالممارسات ق  )ج

خطير أو لها ضرر سلبي ة لها أثر اقتصادي يالممارسات المعن  )د
  .ملموس على شركة طيران أخرى

ظاهرية ولها أثر محتمل في شل الممارسات المعنية تعكس نية   )ھ
  . أخرى من السوقطيرانواقصاء أو اخراج شركة 

  .يمن على الطريقسلوك يشير الى اساءة استخدام المركز المه  )و

سوف يكون البند الخاص بالضمانات ذا صلة وقابال للتطبيق فقط اذا ما وافقت 
ومتحررة للناقلين الجويين " أجواء مفتوحة"األطراف على االنتقال الى بيئة 

ويمكن أن تكون . المعينين التابعين لها حتى لو لم تكن متعددة األطراف تماما
التجارية والتي قد تكون اشارات على ممارسات قائمة ممارسات شركات الطيران 

تنافسية محتملة غير عادلة مجرد قائمة للداللة قامت االيكاو بتطويرها وتوزيعها 
ويمكن أن يستخدم ذلك النص اذا اتفقت مجموعة . على الدول المتعاقدة كتوصية

من الدول على التحرك صوب نظام تقل فيه القيود ولم تكن ألي من األطراف 
انين منافسة، فقد تدعو الحاجة الى وجود مجموعة متفق عليها بصورة متبادلة قو

من المواصفات التي تعرف ما هي الممارسات التنافسية العادلة أو غير العادلة 
وبالنظر الى البيئة التنافسية الخاصة التي ستعمل . وذلك كاجراء خاص بالضمانات

س المنطبقة على أقاليمها، فقد تحدد  وأنظمة قوانين التنافالطيرانفيها شركات 
األطراف مؤشرات أخرى للسلوك التنافسي غير العادل والتي يمكن أن تدرج في 

  .هذا البند

من بند الضمانات باالضافة الى البديل الرابع الخاص بفض " آلية الضمان"وتتكون 
نة المنازعات، واجراءات الوساطة المبنية على توصية من توصيات االيكاو متضم

  .في مادة تسوية المنازعات

اذا ما اعتبرت سلطات الطيران ألي طرف أن عملية أو عمليات   -٢
 المعينة التابعة لطرف آخر قد الطيرانتقوم بها أو تنتوي القيام بها شركة 

 فلها أن ١تشكل سلوكا تنافسيا غير عادل وفقا للمؤشرات المدرجة في الفقرة 
. بهدف حل المشكلة] بشأن التشاور [—ة تطلب اجراء مشاورات وفقا للماد

ويصحب مثل ذلك الطلب اخطار يتضمن أسباب الطلب وأن تبدأ المشاورات 
  . يوما من تقديم الطلب١٥في غضون 

كبديل آللية الضمان، يمكن أن تتفق األطراف على أن يتم على مراحل تطبيق 
نتقال الى النص الخاص بدخول األسواق التام والنصوص األخرى، تسهيال لال

  ).٤أنظر المرفق (التحرير التام 
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  المادة الثامنة عشرة
 مالحظات تفسيرية الضمانات

اذا لم تتوصل األطراف الى حل للمشكلة من خالل المشاورات،   -٣
 —يجوز ألي طرف أن يستند الى آلية فض المنازعات في اطار المادة 

  .لحل النزاع] تسوية المنازعات[

  

  
  المادة التاسعة عشرة
 مالحظات تفسيرية قوانين المنافسة

 األطرف بابالغ بعضها البعض بقوانين المنافسة والسياسات تقوم  -١
والممارسات الخاصة بها والتغييرات التي طرأت عليها، وأية أهداف خاصة 
تتعلق بها قد تؤثر على تشغيل خطوط النقل الجوي بموجب هذا االتفاق، وتقوم 

  .كذلك بتحديد السلطات المسؤولة عن تنفيذها
المسموح به بموجب قوانينها ونظمها، تساعد األطراف، بالقدر   -٢

 الخاصة بكل منها من خالل تقديم االرشاد بشأن مدى توافق الطيرانشركات 
أي ممارسة مقترحة لشركات الطيران مع قوانين المنافسة والسياسات 

  .والممارسات لديها
تخطر األطراف بعضها البعض عندما تعتبر أنه قد يوجد تعارض   -٣

لمنافسة والسياسات والممارسات لديها وبين األمور المتعلقة بين تطبيق قوانين ا
بعمل االتفاق، ويتم استخدام عملية التشاور المتضمنة في االتفاق اذا ما طلب 
ذلك أي طرف، لتحديد ما اذا كان هناك تنازع والبحث عن طرق حل النزاع 

  .أو تخفيفه الى أدنى حد

ي طورته االيكاو أن يكون مجموعة يقصد بهذا البند النموذجي الوارد آنفا الذ
شاملة وان كانت قابلة للتطويع من االجراءات في حالة مرور طرفين أو أكثر أو 
احتمال مرورهما بصعوبات في عالقاتهما الخاصة بالنقل الجوي عند تطبيق 

وتشدد هذه البنود على االخطار والتعاون وضبط النفس . قوانين المنافسة الوطنية
وال يكون . لولة دون نشوب النزاعات أو احتمال نشوبها وكذا حلهاوالتشاور للحي

استخدام البند من جانب األطراف ذا صلة باألمر اذا قام أي طرف على سبيل 
المثال بالتصديق على ممارسات تعاونية لشركات الطيران مثل تنسيق التعريفات 

تكملة أية كما أنه ليس المقصود منه . ولم يكن لدى أي طرف قانون منافسة
بد، بالطبع، من أن توافق سلطات المنافسة التي تخضع لها  وال. اجراءات قائمة

وبصفة عامة ينشد البند تعزيز . األطراف على االلتزامات التي يتعين ادراجها
اآلليات لتحاشي المنازعات وفضها كما ينشد وضع القضايا التي تنشأ في تطبيق 

. الجوي في االطار االقليمي أو متعدد األطرافمعايير قانون المنافسة على النقل 
ويستمد البند أساسا من المفاهيم والمبادئ الواردة في خطوط ارشادية مفصلة بشأن 
هذا الموضوع طورتها االيكاو في نفس الوقت الذي طورت فيه البند النموذجي 

  ).Doc 9587انظر الوثيقة (

االجراءات  بعضها البعض بنية الشروع في فطراخطر األت  -٤
الطيران لدى كل منها أو اتخاذ أي اجراءات ) شركات(القضائية ضد شركة 

  .ذات صلة بموجب قوانين المنافسة لديها قد تسترعي انتباههاخاصة قانونية 

  

يتم استخدام في اتخاذ اجراء قانوني دون االخالل بحق أي طرف   -٥
طرف ذلك ويجب أن عملية التشاور التي يتضمنها هذا االتفاق عند طلب أي 

 والنتائج المحتملة التي تنشأ افطرتهدف الى تعريف المصالح الخاصة باأل
  .عن اتخاذ اجراء بموجب قانون المنافسة

  

 للوصول الى اتفاق أثناء اجراء التشاور، مع األخذ فطراسعى األت  -٦
في االعتبار للمصالح ذات الصلة لكل طرف وللوسائل البديلة التي قد تحقق 

  .ا أهداف ذلك االجراء المتخذ بموجب قانون المنافسةأيض

  

اتفاق سوف ينظر كل طرف عند تنفيذ في حالة عدم التوصل الى   -٧
قوانين المنافسة والسياسات والممارسات الخاصة به، بعين االعتبار والتعاطف 
الكامل الى وجهات النظر التي عبر عنها الطرف اآلخر ويقيم االعتبار 

  .ة على المستوى الدولي ولالعتدال وضبط النفسألواصر المود

  

يسهل الطرف الذي رفعت بموجب قوانين المنافسة لديه دعوى   -٨
أو توفير /قضائية خاصة نفاذ كل طرف الى الهيئة القضائية ذات الصلة و

وقد تتضمن مثل هذه المعلومات . المعلومات لتلك الهيئة على النحو الالئق
ة به ومصالح كل طرف على النحو المخطر به من المصالح الخارجية الخاص

جانب ذلك الطرف وان أمكن نتائج أية مشاورات مع كل طرف بشأن 
  .الدعوى
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  المادة التاسعة عشرة
 مالحظات تفسيرية قوانين المنافسة

الى الحد الذي ال تمنعه قوانينها الوطنية أو األطراف تعاون ت  -٩
سياساتها ووفقا ألية التزامات دولية مطبقة، بالسماح لشركات طيرانها أو 

 المعلومات ذات الصلة بدعوى قضائية بشأن قانون مواطنيها بالكشف عن
 تعارض هذا شريطة عدماألطراف المنافسة للسلطات المختصة لكل من 

  .التعاون أو الكشف مع مصالحها القومية الهامة

  

حد  المرفوعة من جانب سلطات قانون المنافسة ألىبينما تكون الدعو  -١٠
نع الطرف الذي رفعت موضوعا للمشاورات مع طرف آخر، يمتاألطراف 

 لنتيجة هذه المشاورات عن طلب الكشف عن ا في أراضيه انتظارىالدعو
المعلومات الموجودة في أراضي طرف آخر، كما يمتنع ذلك الطرف اآلخر 

  .عن تطبيق أي تشريع يحجب المعلومات

  

  
  المادة العشرون

 مالحظات تفسيرية تبديل العمالت وتحويل االيرادات

تفاقات، يمكن أن يشكل هذا البند مادة منفصلة أو أن يكون جزءا من في بعض اال  
  ".بالفرص التجارية"المادة الخاصة 

الطيران التابعة لطرف آخر بأن تبدل ) شركات(يسمح كل طرف لشركة 
وتحول الى الخارج الى الدولة التي تختارها وبناء على طلبها جميع االيرادات 

خدمات النقل الجوي ومن األنشطة المرتبطة المحلية التي حصلتها من بيع 
مباشرة بالنقل الجوي وذلك لما يزيد عن المبالغ التي صرفت على المستوى 
المحلي، مع السماح على وجه السرعة بالتبديل والتحويل دون قيود، ودون 
تمييز وال ضرائب فيما يتعلق بتلك التحويالت على أن يسري سعر الصرف 

  .ن تاريخ طلب التبديل والتحويلالذي ينطبق اعتبارا م

هذا البند الذي طورته االيكاو لتسهيل تبديل العمالت وتحويل االيرادات هو نسخة 
  .أكثر شموال من النص الوارد على التقريب في جميع اتفاقات الخطوط الجوية

يتضمن عادة أنشطة " األنشطة المرتبطة ارتباطا مباشرا بالنقل الجوي"المصطلح 
باطا وثيقا بتقديم الخدمات الجوية، مثل النقل بالحافلة فيما بين المطار مرتبطة ارت

وتوفير الخدمات األرضية لشركات الطيران األخرى كلما كان ذلك . والفنادق
ال يتضمن المصطلح أنشطة مثل االيرادات المحصلة من الفنادق . مسموحا به

هم والسندات التي يحتمل وتأجير السيارات واالستثمار في العقارات المحلية واألس
دون " والمصطلح . أن تخضع لنظام مختلف لتبديل العمالت وتحويل االيرادات

يشير الى الضرائب على تبديل العمالت وتحويل االيرادات وال يشير " ضرائب
  ".بالضرائب"الى ضريبة الدخل القومي، التي تتناولها المادة الخاصة 

  
  المادة الحادية والعشرون

 مالحظات تفسيرية ويق منتجات الخدمة الجويةبيع وتس

في بعض االتفاقات، يمكن أن يشكل هذا البند مادة منفصلة أو أن يكون جزءا من   
  ".بالفرص التجارية"المادة الخاصة 

وتحتاج ". شركات الطيران المعينة"تشير بعض األحكام الواردة في هذه المادة الى   
نت األحكام بشأن النشاطات المتضمنة في هذه األطراف الى أن تبحث ما اذا كا

المادة يجب أن تمتد أيضا الى جميع شركات طيران أحد األطراف ال الى شركات 
  .الطيران المعينة وحسب

لطيران تابعة لطرف آخر حق بيع وتسويق ل ةيمنح كل طرف شرك  -١
أو مباشرة (الخدمات الجوية الدولية وما يرتبط بها من منتجات في أراضيه 

، )عن طريق الوكالء أو غيرهم من الوسطاء الذين تختارهم شركة الطيران
في المناطق التي يخدمونها والمناطق التي بما في ذلك حق تأسيس مكاتب لهم 

  .ال يخدمونها

هذا البند الذي طورته االيكاو يقدم قاعدة قياسية بسيطة وعادلة تسمح بالترخيص 
ال ينطبق هذا البند على بيع . ها الجويةلشركات الطيران ببيع وتسويق خدمات

وتسويق منتجات الخدمة الجوية عن طريق نظم الحجز اآللي والتي يعالجها بند 
يشرح الحالة التي " مكاتب لهم في المناطق التي يستخدمونها"التعبير . منفصل

أما . يكون فيها المكتب موجودا في مدينة أو دولة تخدمها شركة الطيران مباشرة



 
A5-89  ٥(المرفق(  

  

  المادة الحادية والعشرون
 مالحظات تفسيرية ويق منتجات الخدمة الجويةبيع وتس

فيقصد به المكتب في مدينة ال " مكاتب لهم في المناطق التي ال يخدمونها"بير التع
وتضيف . تخدمها شركة الطيران أو بلد ال تخدمه تلك الشركة بصورة مباشرة
  .بعض اتفاقات الخطوط الجوية المبرمة مؤخرا النص البديل بين قوسين

االقليم ذلك يكون لكل شركة طيران الحق في بيع خدمة النقل بعملة [  -٢
 بعمالت قابلة للتحويل بحرية صادرة عن ،ما لها من سلطة تقديرية أو حسب

بلدان أخرى ويحق ألي شخص اشتراء خدمة النقل تلك بالعمالت التي تقبلها 
  .]المذكورةشركة الطيران 

يقدم النص االختياري ضمانات لشركات الطيران تكفل لها حرية البيع بالعمالت 
 التي تقبلها شركة الطيران للمبيعات، دون أن يتطلب ذلك النص من القابلة للتحويل

  . قبول العمالت التي ال تتعامل بها شركات الطيرانالطيرانشركات 

  
  المادة الثانية والعشرون

 مالحظات تفسيرية الموظفون األجانب واالستعانة بالخدمات المحلية

دة منفصلة أو أن يكون جزءا من في بعض االتفاقات، يمكن أن يشكل هذا البند ما  
  ".بالفرص التجارية"المادة الخاصة 

". شركات الطيران المعينة"تشير بعض األحكام الواردة في هذه المادة الى   
وتحتاج األطراف الى أن تبحث ما اذا كانت األحكام بشأن النشاطات المتضمنة 

د األطراف ال الى في هذه المادة يجب أن تمتد أيضا الى جميع شركات طيران أح
  .شركات الطيران المعينة وحسب

   النهجان التقليدي واالنتقالي 

يسمح لشركة أو شركات الطيران المعينة التي يملكها أحد األطراف   -١
وذلك على أساس المعاملة بالمثل أن تدخل الى اقليم طرف آخر وتبقي فيه 

سبما يتطلبه األمر لتشغيل ممثليها وعامليها التجاريين والتشغيليين والفنيين ح
  .الخطوط المتفق عليها

تعتمد النهج التقليدية واالنتقالية على المعاملة بالمثل التي لو فسرت بصورة كمية 
فسوف تؤدي الى المحدودية العددية للعاملين لدى شركات الطيران الذين يمكن 

  .وزعهم في اقليم طرف آخر

ين بناء على اختيار شركة أو المتطلبات من العاملتلك يمكن تلبية   -٢
التي يعينها أحد األطراف من خالل عاملي تلك الشركات أو  الطيرانشركات 

 أخرى تعمل في اقليم طيرانباالستعانة بخدمات أي مؤسسة أو شركة أو شركة 
  . أخرىطيرانطرف آخر ويصرح لها بتأدية هذه الخدمات لشركات 

  

ين والقواعد التنظيمية السارية يخضع ممثلو الشركة وعاملوها للقوان  -٣
  .تفق مع تلك القوانين والقواعدذلك بصورة تالخاصة بطرف آخر و

  

يمنح كل طرف على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير   )أ
المطلوبة أو تأشيرات الزيارة أو غير ذلك من الوثائق المماثلة العمل تصاريح 

  . من هذه المادة١ار اليهم في الفقرة لممثلي شركة الطيران وعامليها المش

  

تصاريح العمل للعاملين طرف ويسارع بتحقيق مقتضيات كل يسهل   )ب
  .يوما) تسعين (٩٠الذين يؤدون بعض المهام المؤقتة التي ال تستغرق أكثر من 

على استخدام العاملين المؤقتين الذين تعد مقتضيات التوظيف ) ب٣تنص الفقرة 
  .لهم أقل طوال من تلك الخاصة بالعاملين آلجال طويلةواالقامة بالنسبة 

   التحرير الكامل 

  : التي عينها طرف آخر باآلتيالطيرانيسمح كل طرف لشركات 

احضار عاملين أجانب الى أراضيه ممن يؤدون واجبات ادارية   )أ
وتجارية وفنية وتشغيلية وغير ذلك من الخدمات المتخصصة التي يتطلبها تقديم 

من هذا البند من بنود االيكاو بشأن العاملين األجانب تسهيل ) يقصد بالفقرة أ
ن يؤدون  من أولئك الذيالطيرانالوزع في الخارج لبعض موظفي شركات 

لاللتزامات الدولية __ ويخضع البند . واجبات ادارية وتجارية وفنية وتشغيلية
وكذلك للقوانين الوطنية للطرف المتلقي فيما يتعلق بالدخول واالقامة والتوظيف، 



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-90  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة الثانية والعشرون
 مالحظات تفسيرية الموظفون األجانب واالستعانة بالخدمات المحلية

بما يتسق مع قوانين الدولة المستقبلة وتركهم للبقاء فيها دمات النقل الجوي خ
  .وقواعدها التنظيمية فيما يتعلق بالدخول واالقامة والتوظيف

والتي ينبغي في معظم األحوال أن تكون مرنة بما فيه الكفاية للوفاء بالتزامات 
  .دالطرف المعني بموجب هذا البن

أية مؤسسة أو شركة أو شركة من العاملين وخدمات الاالستعانة ب  )ب
  .أخرى تعمل في أراضيه ومفوضة بتقديم مثل هذه الخدمات طيران

هو االستجابة لضرورة الوفاء باالستخدام المتكرر بدرجة ) والقصد من الفقرة ب
د المتزايد من أكبر للعاملين من دول ثالثة من جانب الناقلين الجويين نتيجة للعد

التحالفات وعولمة األنشطة التجارية لشركات الطيران وبالتالي سوف تتضمن 
الفقرة القدرة على استخدام العاملين والخدمات الخاصة بشريك في شركات 
الطيران ضمن تحالف أو ترتيب مشاركة في الرموز، اضافة الى أية شركة أو 

  . مؤسسة محلية مصرح لها بتقديم خدمة

  
  دة الثالثة والعشرونالما

 مالحظات تفسيرية تغيير معايير مواصفات الطائرة

في بعض االتفاقات، يمكن أن يشكل هذا البند مادة منفصلة أو أن يكون جزءا من   
أو يمكن لجدول الطريق أن يشتمل على ". بالفرص التجارية"المادة الخاصة 

  .البند هذا

   النهج التقليدي 

معينة تابعة ألي طرف عند تشغيل أي خط متفق  انطيريجوز لشركة   -١
عليه على طريق معين ابدال طائرة بأخرى عند نقطة في اقليم طرف آخر 

  :وفقا للشروط التالية فقط

  .أن يكون ذلك مبررا على أساس اقتصاد التشغيل  )أ

 الطائرة المستخدمة على قطاع من الطريق أبعد من محطة تكونأال   )ب
 المستخدمة في القطاع الطائرةطرف ذات سعة أكبر من أي المطار في اقليم 

  .األدنى

باط مع الطائرة المستخدمة على القطاع األبعد فقط باالرتتعمل أن   )ج
الخدمة التي تقدمها الطائرة المستخدمة على القطاع األدنى وأن يكون المقرر 

 تصل الطائرة األولى عند نقطة تحويل لغرض نقل الحركة. أن تفعل ذلك
المحولة من أو التي ستحول الى الطائرة المستخدمة على القطاع األدنى وتحدد 

  .سعتها باالشارة الى هذا الغرض في المقام األول

  . للحركة البينيةأن يكون هناك حجم كاف  )د

لجمهور من خالل نفسها على اعرض ب[ شركة الطيران أال تقوم  )ھ
 مباشر أو غير مباشر سواء عرض نفسها على نحوب] [االعالنات أو غير ذلك

 األسعار أو االعالن رضفي الجداول الزمنية أو نظم الحجز اآللي أو نظم ع
كموفرة لخدمة تنشأ عند نقطة يتم عندها تغيير [، ]أو غير ذلك من الوسائل

كموفرة لخدمة غير الخدمة المتفق عليها على الخطوط المحددة ذات ] الطائرة
  .الصلة

أن تغيير معيار الطائرة مادة قائمة بذاتها أو يمكن معالجته يمكن أن يكون بند بش
وبصفة عامة يمكن تغيير معيار الطائرة شركة . داخل الجدول الزمني للطريق

 من العمل على قطاعات طريق دولي على مسافة بعيدة من االقليم الذي الطيران
عات مع تتبعه بصورة اقتصادية من خالل مطابقة رحالتها على مثل هذه القطا

حجم الحركة األقل من والى االقليم الذي تتبعه وهذا ما يتوقعه عادة في حالة 
  .القطاعات األبعد بطريق للنقل البعيد

في النوع التقليدي من صيغ التغيير لمعايير الطائرات يسمح بتغيير الطائرة ولكن 
 رهنا بعدد من الشروط بما فيها تنسيق جدول المواعيد وحجم الطائرة وحجم

وتستهدف الشروط السماح . الحركة والقيود على السعة في حالة نظام سعة مراقب
يرد نص ) ھفي الفقرة الفرعية . باستخدام تغيير معيار الطائرة ولكن مع الحد منه

اختياري يشمل وسائل تسويق وبيع حديثة أخرى بخالف االعالنات عند تقديم 
يتيح النص االختياري مرونة أكثر ) حأما في الفقرة الفرعية . خدمة تغيير الطائرة

للناقل الجوي القائم بالتشغيل من خالل السماح، رهنا بتفويض، بأكثر من رحلة 
اال أن الشروط األخرى المتصلة بتغيير معيار الطائرة يمكن أن . من نقطة التغيير
  .يستمر تطبيقها



 
A5-91  ٥(المرفق(  

  

  دة الثالثة والعشرونالما
 مالحظات تفسيرية تغيير معايير مواصفات الطائرة

وحيثما تتضمن خدمة متفق عليها تغيير طائرة يعرض ذلك في كل   )و
الجداول الزمنية ونظم الحجز اآللي ونظم عرض السعر واالعالن وغير ذلك 

  .من الوسائل

  

هذا االتفاق جميع الترتيبات المتعلقة  من __أن تحكم بنود المادة   )ز
  .بتغيير الطائرة

  

 طائرة واحدة داخل االقليم الذي يتم فيه ةأيرحلة فيما يتعلق بأنه   )ح
ما لم [االقليم انطالقا من ذلك تمام رحلة واحدة التغيير، يجوز السماح فقط با

 لها من جانب سلطات الطيران لطرف آخر بتنفيذ أكثر اتكن الطائرة مصرح
  ]من رحلة واحدة

  

تسمح الفقرة الثانية بتغيير غير مقيد لمعيار الطائرة في البلد الذي تنتمي اليه   : من هذه المادة ما يلي١ال ينشأ عن أحكام الفقرة   -٢
  . ولكن الفقرة تحظر وزع الطائرات في اقليم طرف آخرالطيرانركة ش

تغيير الطائرة في اقليم قيام شركة طيران معينة بالحد من الحق في   )أ
  .الطرف الذي يقوم بتعيين شركة الطيران

صة بأي طرف بوزع طائراتها في السماح لشركة طيران معينة خا  )ب
  .اقليم طرف آخر بغرض تغيير الطائرة

  

على  الطيران ةال تؤدي أحكام هذه المادة الى الحد من قدرة شرك  -٣
أو ترتيبات حجز المساحات /تقديم الخدمات من خالل التشارك في الرموز و

الجداول الزمنية للطريق الواردة في هذا [حسبما نص عليه في هذا االتفاق 
  ].االتفاق

لبا ال يمكن تطبيقها من الناحية ان أحكام مواد التغيير التقليدي لمعايير الطائرة غا
أو حاالت حجز المساحات واذا جاز أن يسمح /العملية على التشارك في الرموز و

بهذه النشاطات، احتاج األمر الى استثناء من األحكام المتعلقة بتغيير معايير 
والصيغة الواردة بين القوسين سوف تستخدم حينما يضم الملحق باالتفاق . الطائرة
وفي هذه الحاالت، قد ترغب الدول في أن تدرج أحكام .  الزمنية للطريقالجداول

  .تغيير معايير الطائرة في ذلك الملحق

   النهج االنتقالي 

معينة تغيير الطائرة على أي الرحالت أو  طيرانشركة كل يجوز ل  -١
عليها جميعا في الخطوط المتفق عليها وباختيارها في اقليم الطرف اآلخر، أو 

  :د أية نقطة على طول الطرق المحددة شريطة أنعن
تدرج الطائرة المستخدمة الى ما بعد نقطة تغيير الطائرة في جدول   )أ

  .المواعيد تزامنا مع الطائرات الداخلة أو الخارجة كيفما كان الحال

ان النهج االنتقالي هو صيغة أكثر حداثة ومرونة من صيغ تغيير معايير الطائرة 
يحد منها اال الشروط المتعلقة بتنسيق جداول المواعيد وحجم وهي صيغة ال 

وتفترض . الطائرة عند تشغيل أكثر من طائرة واحدة فيما بعد نقطة التغيير
االشارات الواردة في الفقرة الثانية والتي تتعلق باستخدام المعدات المؤجرة 

  .والترتيبات التجارية أن األطراف قد اتفقت أيضا على هذه األمور

ال يجوز في حالة تغيير الطائرة في اقليم الطرف اآلخر وحيث يتم   )ب
تشغيل أكثر من طائرة واحدة فيما بعد نقطة التغيير أن تكون أكثر من طائرة 
واحدة من حجم متساو وال يجوز أن تكون أي طائرة أكبر من الطائرات 

  .المستخدمة في قطاع الحريتين الثالثة والرابعة

  

ات تغيير معايير الطائرات، يجوز لشركة طيران معينة لغرض عملي  -٢
استخدام معداتها الخاصة بها وأن تستخدم رهنا بالنظم الوطنية المعدات 

  .المؤجرة، كما يجوز العمل بموجب ترتيبات تجارية مع شركة طيران أخرى

  

 معينة استخدام أرقام رحالت مختلفة أو متطابقة طيرانيجوز لشركة   -٣
  .عات التغيير الخاصة بها لعمليات الطائراتمن أجل قطا

  



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-92  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  دة الثالثة والعشرونالما
 مالحظات تفسيرية تغيير معايير مواصفات الطائرة

     
   التحرير الكامل 

في أي قطاع أو قطاعات دولية في الطرق المتفق عليها يجوز أن تقوم شركة 
طيران معينة بالنقل الجوي الدولي دون أي حد للتغيير للطائرات من حيث 

فيما [يطة أنه النوع أو عدد الطائرات المشغلة عند أي نقطة على الطريق، شر
يكون النقل الى ما وراء تلك النقطة ] عدا الخطوط المقتصرة على الشحن فقط

هو استمرار للنقل من اقليم الطرف الذي عين شركة الطيران وأن يكون النقل 
باتجاه الدخول الى اقليم الطرف الذي عين شركة الطيران هو استمرار للنقل 

  .من جهة ما وراء مثل هذه النقطة

كما .  نهج التحرير الكامل مرونة تشغيلية واسعة النطاق في استخدام المعداتيتيح
يسمح هذا النوع من البنود أيضا، على سبيل المثال، بتمكين عمليات النقطة 
المحورية من أن تتم في نقطة التغيير رهنا بالطبع بالتوصل الى اتفاق مع الشركاء 

تضاء تشغيل الخطوط بصورة خطية والقيد الوحيد هو اق. اآلخرين ذوي العالقة
طولية أي أن تكون الرحلة في القطاع الثاني امتدادا أو استمرارا لرحلة الوصل 

وتزيل الصيغة الواردة بين قوسين هذا القيد بالنسبة . السابقة الداخلة أو الخارجة
  .للخطوط المخصصة للبضائع فقط

  
  المادة الرابعة والعشرون
 ظات تفسيريةمالح المناولة األرضية

في بعض االتفاقات، يمكن أن يشكل هذا البند مادة منفصلة أو أن يكون أيضا   
  ".بالفرص التجارية"جزءا من المادة الخاصة 

أما . يجب أن تتضمن جميع األحكام اشارة ترافقية الى األحكام المتعلقة بالسالمة  
  .ق السادسالجملة التي تشير الى المناولة األرضية فسوف يغطيها الملح

واألطراف ". شركات الطيران المعينة"وتشير بعض األحكام في هذه المادة الى   
بحاجة الى أن تبحث ما اذا كانت األحكام بشأن النشاطات المتضمنة في هذه 

 الخاصة بأحد األطراف ال الطيرانالمادة ينبغي أن تمتد أيضا الى جميع شركات 
  . المعينة فقطالطيرانالى شركات 

   لنهج االنتقاليا 

    ]٢ من رقم ١الخيار [

رهنا بأحكام السالمة المعمول بها، بما في ذلك قواعد االيكاو القياسية وأساليب 
 معينة أن طيرانعملها الموصى بها المتضمنة في الملحق السادس، لكل شركة 

  .تختار من بين مقدمي خدمات المناولة األرضية المتنافسين

ة الطيران المعينة بأن تختار من بين مقدمي الخدمات هذا النهج يسمح لشرك
ويمكن لذلك أن يتيح بعض التحسين . المتنافسين على خدمات المناولة األرضية

وهذا . في الخدمات والتكلفة اعتمادا على درجة المنافسة بين مقدمي الخدمات
قيود النهج موجود بعامة في المطارات التي فيها عدد كبير من شركات الطيران و

مادية على عدد مقدمي خدمة المناولة األرضية يمكن أن تشملهم تلبية 
  .االحتياجات

    ]٢ من رقم ٢الخيار [

 بما في ذلك قواعد االيكاو القياسية تنطبقرهنا بأحكام السالمة التي   -١
شركة كل وأساليب عملها الموصى بها المتضمنة في الملحق السادس، يسمح ل

معينة، على أساس المعاملة بالمثل، بتأدية أعمال المناولة ال الطيرانأو شركات 
األرضية الخاصة بها في اقليم أي طرف آخر وأن تحصل بناء على اختيارها 
على خدمات المناولة األرضية بصورة كلية أو جزئية من خالل أي وكيل 

  .فوضته السلطات المختصة لطرف آخر لتقديم مثل تلك الخدمات

نتقالي لشركة الطيران على أساس المعاملة بالمثل بأن تؤدي يسمح هذا النهج اال
خدمة المناولة األرضية الخاصة بها، أو أن تختار اتاحة تلك الخدمات لها من 
خالل أي وكيل تفوضه السلطات المختصة لدى الطرف اآلخر لتقديم خدمات 

 اقليم المناولة األرضية لشركات الطيران األخرى التي تعمل في نفس المطار في
  .الطرف اآلخر

 طرف يكما يحق أيضا لشركة أو شركات الطيران المعينة التابعة أل  -٢
تقديم خدمات المناولة األرضية لشركات الطيران األخرى التي تعمل في نفس 

  .طرفأي المطار في اقليم 

  



 
A5-93  ٥(المرفق(  

  

  المادة الرابعة والعشرون
 ظات تفسيريةمالح المناولة األرضية

 من هذه المادة ٢ و١ال تخضع ممارسة الحقوق الواردة في الفقرتين   -٣
. ادية أو التشغيلية الناشئة  عن اعتبارات سالمة أو أمن المطاراال للقيود الم

وتنطبق أية قيود بصورة موحدة وبشروط ال تقل مالءمة عن الشروط األكثر 
 تعمل في خدمات جوية دولية مماثلة في طيرانمالءمة المتاحة ألية شركة 

  .الوقت الذي تفرض فيه تلك القيود

ألرضية ربما تعين تقييدها وان كان ذلك راجعا  بأن حقوق المناولة ا٣تقر الفقرة 
وتولي الفقرة المعاملة الخاصة بالدولة . فقط الى اعتبارات سالمة أو أمن المطار

  .األولى بالرعاية والمعاملة على أساس وطني في حالة تطبيق أي من تلك القيود

   التحرير الكامل 

لسالمة بما في ذلك قواعد رهنا بتطبيق األحكام المعمول بها المتعلقة با  -١
االيكاو القياسية وأساليب عملها الموصى بها المتضمنة في الملحق السادس 

الطيران التابعة لطرف آخر بناء على ) شركات(يفوض أي طرف شركة 
  :اختيار كل منها صالحية القيام بما يلي

  .أداء خدمات المناولة األرضية الخاصة بها  )أ
  .ح ناقل جوي آخر أو ناقلين جويين آخرينالقيام بالمناولة لصال  )ب
   اتلخدماتقديم لاالنضمام آلخرين في تكوين هيئة   )ج
  .أو االختيار من بين مقدمي الخدمات المتنافسين/و  )د

 المعينة خيار الطيران، أمام شركة االيكاوفي نهج التحرير الكامل الذي أعدته 
مكنها أن تؤدي ما يخصها من أوسع في نطاقه فيما يتعلق بالمناولة األرضية، وي

 أخرى، أو أن تقدم الخدمات الى طيرانمناولة أرضية أو تستعين بخدمات شركة 
 أخرى في تقديم الخدمات طيرانشركات طيران غيرها أو أن تنضم الى شركات 

انظر الوثيقة (بصورة جماعية أو أن تختار بين مقدمي الخدمات المتنافسين 
Doc 9587.(  

ظروف الخاصة للدول يجب أن تبحث الدول ادخال المناولة الذاتية اعتمادا على ال
والموردين المتعددين بصورة تدريجية وعلى مراحل وذلك حسب حجم المطار 

  .كلما كان ذلك مناسبا

يسمح للناقل الجوي باالختيار الحر فيما بين البدائل المتاحة، أو اضافة   -٢
دها يتضح أن ذلك غير عملي وأيضا خياره أو تغييره باستثناء الحالة التي عن

باستثناء  (وأ، عندما يكون ذلك مقيدا باعتبارات السالمة واألمن ذات الصلة
الذي يكون  عمليات المطار مقيدا بنطاق )أعاله) المناولة الذاتية الواردة في أ

  .نصغيرا بحيث ال يتحمل مقدمي خدمات متنافسي

ن الجويين والتجهيزات المادية وفي بعض المطارات قد ال يسمح عدد الناقلي
المحدودة لجميع الناقلين الجويين بتأدية المناولة األرضية الخاصة بهم في القسم 
المراقب جويا، وفي هذه الحاالت يجب أن يختار الناقلون الذين يسمح لهم بالقيام 
بذلك على أساس اجراءات موضوعية وتتسم بالشفافية وعدم التمييز ويجب أن 

  .ون بدالء قادرون على المنافسةيتاح مورد

ويطلب من األطراف دائما اتخاذ التدابير الالزمة لكفالة نظام تسعير   -٣
للناقل الجوي أو الناقلين الجويين يقوم على التكلفة ومعاملة منصفة وعادلة 

  .للطرف اآلخر أو األطراف األخرى
  

  
  المادة الخامسة والعشرون
 مالحظات تفسيرية نيةتقاسم الرمز والترتيبات التعاو

يمكن أن يعامل تقاسم الرمز بنفس األسلوب شأن الترتيبات التعاونية األخرى  
لشركات الطيران التي تقتضي أن يكون لدى شركات الطيران المعنية السلطة 

وأن تفي ) في حالة تقاسم الرمز، وحقوق الحركة المترتبة على ذلك(المالئمة 
غير أنه بالنسبة للدول التي قد . ة على تلك الترتيباتبالمقتضيات التي تنطبق عاد

 .ترغب في الحصول على مادة محددة بشأن تقاسم الرمز يرد النص التالي

كبديل لذلك قد تجد بعض الدول أنه من األفضل أن يتم تناول تقاسم الرمز في   
 .مادة بشأن الفرص التجارية أو في المالحظات الخاصة بجدول الطرق

    ]٢ من رقم ١ الخيار[

      النهج االنتقالي  

يجوز لكل شركة طيران معينة الدخول في ترتيبات تسويق تعاونية مثل 
المشاريع المشتركة وحجز المساحات وتقاسم الرمز مع شركات طيران كل 
طرف، شريطة حيازة شركات الطيران المعنية للتفويض المناسب ووفائها 

يقر النهج االنتقالي على وجه التحديد باستخدام هذه األنواع من االتفاقات التعاونية 
. ولكنه يجعلها تقتصر على شركات الطيران المعينة الخاصة بأطراف االتفاق

وعلى سبيل االجراءات االنتـقالية قد يقتصر استخدام تقاسم الرمز على طرق 
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  المادة الخامسة والعشرون
 مالحظات تفسيرية نيةتقاسم الرمز والترتيبات التعاو

رحالت ويمكن تعديل ذلك االستخدام أيضا باجراء محددة أو عدد محدد من ال  . هذه الترتيباتبالمتطلبات التي تطبق عادة على مثل
  .أو بتبادل المذكرات/مناقشات الحقة و

      التحرير الكامل  

عند تشغيل أو اقامة الخدمات المرخصة على الطرق المتفق عليها يجوز   -١
 الدخول في ترتيبات تسويقية ألحد األطراف شركة طيران معينة تابعة كلل

  : أو ترتيبات تقاسم الرمز معأو حجز المساحاتشتركة تعاونية مثل المشاريع الم
  .شركة طيران أو شركات طيران تابعة ألي طرف  )أ
  .شركة طيران أو شركات طيران تابعة لدولة ثالثة  )ب
شريطة أن تكون كل . مقدم خدمة نقل سطحي تابع ألي بلد من البلدان  )ج

ا التفويض المناسب لديه) ١: شركات الطيران الداخلة في مثل هذه الترتيبات
  .تفي بالمتطلبات التي تطبق عادة على مثل هذه الترتيبات) ٢و

تتضمن مرحلة التحرير الكامل ترتيبات تعاونية مع شركات طيران بلدان ثوالث 
وفي معظم اتفاقات التحرير تتضمن تلك المرحلة . ومقدمي الخدمات السطحية

يران األطراف ولكن ألغراض أيضا تأجير الطائرات بالطاقم فيما بين شركات ط
  .هذا االتفاق النموذجي وضعت أحكام منفصلة خاصة بالتأجير

على اتخاذ االجراءات الضرورية التي تضمن أن األطراف وافق تأن   -٢
الركاب أصبحوا على علم تام وتمتعوا بحماية تامة فيما يتعلق بالرحالت المشغلة 

أو الوافدة منها، وأن يكون الركاب بنظام تقاسم الرموز المتوجهة الى أراضيهم 
  :مزودين على األقل بالمعلومات الضرورية بالطرق التالية

وذلك للترتيبات التعاونية في حالة " المقتضيات التي تطبقها عادة"تتضمن عبارة، 
وقد يأخذ . تقاسم الرمز على سبيل المثال مقتضيات الخطار المستهلك وحمايته

  .Doc 9587ة من الوثيقة ذلك شكل مادة اضافية مأخوذ

    .شفاهة وان أمكن تحريريا في وقت الحجز  )أ
، على )اذا لم يكن باالمكان(أو /وتحريريا على تذكرة السفر نفسها و  )ب

الورقة التي ترافق تذكرة الراكب وتشرح خط سير الرحلة، وعلى أي وثيقة 
مات عن أخرى تحل محل التذكرة مثل التأكيد التحريري، بما في ذلك معلو

الهيئة التي يجب االتصال بها عند نشوء أي مشكلة، وبيان واضح عن اسم 
  .شركة الطيران المسؤولة في حالة وقوع الضرر أو حادث

وشفهيا مرة أخرى، بمعرفة موظفي الخدمات األرضية التابعين لشركة   )ج
  .الطيران في جميع مراحل الرحلة

أخرى تحل محل التذكرة مثل التأكيد أية وثيقة ) "العبارة الواردة في الفقرة ب
  .تتضمن التذاكر االلكترونية" التحريري

شركات الطيران مطالبة بتقديم أي ترتيب تعاوني مقترح الى سلطات   -٣[
الطيران التابعة لجميع األطراف للحصول على موافقتها قبل تقديم مقترحها بـ 

  .]يوما على األقل__ 

الختياري باعتبارها وسيلة يمكن من خاللها يمكن أن تخدم متطلبات االيداع ا
لسلطات الطيران التحقق من أن شركات الطيران جميعها لديها التفويض المناسب 

وكبديل، يمكن استخدام . وتفي بالمقتضيات التي تنطبق على تلك الترتيبات
  .القوانين والقواعد الوطنية لهذا الغرض

    ]٢ من رقم ٢الخيار [

      ونهج التحرير الكاملالنهج االنتقالي   

رهنا بالمقتضيات التنظيمية التي تطبقها عادة على مثل تلك العمليات   -١
سلطات الطيران لدى كل طرف، يجوز لكل شركة طيران معينة لدى طرف 

  :آخر الدخول في ترتيبات تعاون بغرض تحقيق ما يلي

  

 الرمز اقامة الخدمات المتفق عليها على طرق محددة من خالل تقاسم  )أ
على الرحالت التي تشغلها شركة ) أي بيع خدمة النقل تحت الرمز الخاص بها(
  ].أو أية دولة ثالثة/و[األطراف الطيران ألي طرف من ) شركات(

للناقلين الجويين باقامة خدماتهم ببيع خدمة النقل في اطار ) تسمح الفقرة الفرعية أ
على الرحالت التي تقوم ) يقالناقلون القائمون بالتسو(الرموز الخاصة بهم 

الناقلون القائمون (أو ناقلو البلدان الثوالث /بتشغيلها شركات طيران أي طرف و
حتى يقتصر تقاسم الرموز . (، حيث تدرج الصيغة التي بين القوسين)بالتشغيل

على شركات الطيران المعينة التابعة لألطراف، يجب حذف الصيغة التي بين 
  ).القوسين
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  المادة الخامسة والعشرون
 مالحظات تفسيرية نيةتقاسم الرمز والترتيبات التعاو

طيران أخرى اذا كانت تلك ) شركات( تحت رمز أية شركة  النقل  )ب
الشركة أو الشركات مصرحا لها من جهة سلطات طيران أي طرف ببيع خدمة 
النقل في اطار الرمز الخاص بها وذلك على الرحالت التي تقوم بتشغيلها شركة 

  .الطيران المعنية تلك والتي تتبع طرف آخر

لطيران المعينة بحمل رموز شركات الطيران لشركات ا) تسمح الفقرة الفرعية ب
  .األخرى

تقتصر خدمات اقتسام الرمز التي تنطوي على النقل فيما بين نقاط لدى   -٢
طيران صرحت ) شركات(أي طرف على الرحالت التي تقوم بتشغيلها شركة 

لها سلطات طيران ذلك الطرف بتقديم الخدمة بين نقاط في أراضي ذلك 
ي نوع من النقل بين نقاط في ذلك االقليم ضمن رمز شركة وال يتاح أ. الطرف

تقوم جميع . الطيران المعينة لطرف آخر اال ضمن رحلة دولية) شركات(
شركات الطيران المشاركة في ترتيبات تقاسم الرمز بتولي القدر المالئم من 

ويسمح لشركات الطيران بنقل الحركة فيما بين الطائرات . السلطة على الطريق
وال يجوز لسلطات . تي تشترك في خدمات تقاسم الرمز وذلك دون حدودال

الطيران التابعة ألي طرف أن تمنع االذن بأن تتم خدمات تقاسم الرمز التي 
الطيران المعينة التابعة لطرف ) شركات(أعاله من خالل شركة ) أ(تحددت في 

طائرة ليس آخر على أساس أن شركة أو شركات الطيران التي تقوم بتشغيل ال
لديها الحق المصرح به من سلطات الطيران للقيام بالحركة الجوية في اطار 

  .رمز شركة أو شركات الطيران المعينة التابعة لطرف آخر

 بتقاسم الرمز في القطاعات المحلية في اقليم ٢تسمح الجملة األولى من الفقرة 
 ٢ من الفقرة وتحظر الجملة األخيرة. أحد األطراف ولكن ضمن رحلة دولية

على سلطات الطيران ألحد األطراف االمتناع عن الموافقة الخاصة بتقاسم الرمز 
على أساس أن شركة الطيران القائمة بالتشغيل ليس لها الحق بتصريح من ذلك 
الطرف للقيام بالحركة في اطار رمز شركة الطيران المعينة التابعة للطرف 

الكثير من فرص تقاسم الرمز المحتملة التي واذا سمح بذلك االمتناع فان . اآلخر
  .تهدف األحكام الى السماح بها يمكن أن يمنعها الطرف اآلخر

من االتفاق، ال تفرض سلطات الطيران ) السعة(_ وألغراض المادة   -٣
التابعة ألي طرف قيدا على السعة التي تعرضها شركة أو شركات الطيران التي 

  .ات تقاسم الرمزيعينها طرف آخر فيما يخص خدم

وتقر الفقرة الثالثة بأهمية الوضوح فيما يتعلق باالستحقاقات المتصلة بالسعة 
وغالبا ليست هناك حدود على . والتي يسمح بها من أجل عمليات تقاسم الرمز

السعة يعرضها الناقلون الجويون القائمون بالتسويق بالنسبة لخدمات تقاسم الرمز 
 تشغيلها بمعدات الناقلين الجويين والتي تتم بمقتضى اال أن الرحالت التي يجري

االتفاق غالبا ما تخضع لقيود السعة سواء استخدم رمز ناقل جوي آخر أو لم 
ان السعة الخاصة بالناقلين الجويين القائمين بالتشغيل . يستخدم في تلك الرحالت

تفاق جوي بين والتابعين لبلدان ثوالث ال تخضع في األحوال العادية اال ألحكام ا
  .دولة الناقل الجوي القائم بالتشغيل والطرف اآلخر

  
  المادة السادسة والعشرون

 مالحظات تفسيرية تأجير الطائرات

  تعاريف  
  .تعني تأجير طائرة بطاقمها" تأجير بالطاقم"عبارة   )أ

  .تعني تأجير طائرة بدون طاقمها" تأجير بدون طاقم"عبارة   )ب
أن يمنع استخدام الطائرات المستأجرة لخدمات تتم يجوز لكل طرف   -*١

  ).األمن (—والمادة ) السالمة (—بموجب هذا االتفاق ال تمتثل للمادة 
تتعلق هذه الفقرة بالطائرات المستأجرة على نفس األساس فيما يخص السالمة 
واألمن الذي تستأجر عليه الطائرات األخرى التي تشغلها شركات الطيران المعينة 

وهي توضح أن أي طرف يمكنه منع استخدام الطائرات . وجب االتفاقبم
وفي تنفيذ فقرة من هذا . المستأجرة التي ال تفي بالقواعد القياسية للسالمة واألمن

النوع، تقتضي بعض الدول القيام مسبقا بايداع ترتيبات االيجار المتعلقة بطرق 
اسب اذا كانت السلطات جوية دولية للسماح باتخاذ اجراءات في الوقت المن

وفي بعض الحاالت، قد تستخدم الدول قوائم . يساورها القلق ازاء السالمة
أو قوائم بشركات / التي يجوز استئجار الطائرات منها، والطيرانبشركات 
 التي ال يجوز استئجارها منها، وذلك، مثال، على أساس تقارير تدقيق الطيران

ن االيكاو أو سجالت الفحوص بساحة وقوف مراقبة السالمة الجوية الصادرة ع
  .الطائرات
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ولتلبية الشواغل المتعلقة بالسالمة فيما يتصل باستخدام الطائرات المستأجرة في   
 مكررا لنقل بعض ٨٣بعض الحاالت، يمكن أن تعقد الدول اتفاقات بموجب المادة 

ائرة وفقا مسؤوليات دولة التسجيل بمقتضى االتفاقية الى دولة جهة تشغيل الط
  .الرشادات االيكاو ذات الصلة

ومن الناحية العملية، يجوز لطرف لديه شواغل أمنية بشأن حالة محددة تنطوي 
على استخدام طائرات مستأجرة أن يقرر أنه من األسهل على األقل في بادئ 
األمر أن يشاور الطرف الذي قامت شركة طيرانه باستئجار الطائرة، واضعا في 

.  دولة شركة الطيران القائمة بالتأجير قد ال تكون طرفا في االتفاقاالعتبار أن
، يجب أن تقوم الدول أوال بتقييم ما اذا ١ولدى النظر في اجراء بمقتضى الفقرة 

كانت الشواغل األمنية المتعلقة بالطائرات المؤجرة قد عولجت من خالل استخدام 
لمسؤوليـة عن استمرار ارشادات واجراءات االيكاو القائمـة التي توضح ا

الصالحية للطيران وكفاية القواعد القياسية الخاصة بالتشغيل والصيانة فيما يتصل 
بتلك الطائرات المستأجرة آخذة بعين االعتبار قواعد االيكاو القياسية وأساليب 

دليـل اجراءات عمليـات "عملها الموصى بها واالرشـادات من قبيـل 
، )Doc 8335الوثيقة " (ازة واالستطالع المستمرالتشغيـل والتفتيـش واالج

 ٨٣ارشادات تنفيذ المادة "، و)Doc 9760الوثيقة " (دليل الصالحية للطيران"و
  ).Circular 295الكتاب " (مكررا من اتفاقية الطيران المدني الدولي

      النهج االنتقالي 
الختالف الرئيسي في ويتمثل ا. يتاح في اطار هذا النهج خياران لالختيار منهما  

  .معاملة الطائرات المستأجرة بطواقمها من دول ثالثة
يسمح عالميا تقريبا بعقود استئجار الطائرات بدون طواقمها من مالكين غير   

، وهي ال تكون عموما "المالية"شركات الطيران، التي تسمى أحيانا عقود االيجار 
الدول أدرجت اشارة صريحة غير أن بعض .  موضوعا التفاقات الخطوط الجوية

بين [وتقدم في اطار كل نهج . الى مثل هذه العقود في اتفاقاتها للخطوط الجوية
  .صيغ اختيارية] قوسين مربعين

قد تقوم بعض الدول، عن طريق قانون وطني أو سياسة وطنية أو نظام وطني أو   
 بنوع أو أكثر من  المعنية، بالترخيص مقدماالطيرانالموافقة المتبادلة بين سلطات 

أنواع عقود تأجير الطائرات، مثل عقود استئجار الطائرات بدون طواقمها من أي 
 لدى نفس الطيران أو استئجار الطائرات بطواقمها فيما بين شركات طيرانشركة 

 لدى طرف آخر أو الطيرانالطرف أو استئجار الطائرات بطواقمها من شركات 
شركات الطيران لدى دول ثالثة، ويخضع ذلك استئجار الطائرات بطواقمها من 

في جميع الحاالت النفاذ األحكام الثنائية والوطنية واالقليمية القابلة للتطبيق بشأن 
  .السالمة واألمن

في بعض الحاالت، قد تمنع الدولة تشغيل الخطوط الجوية من جانب شركة طيران   
  .مها من دولة ثالثةيتكون معظم أو كل أسطولها من طائرات مستأجرة بطواق

    ]٢ من رقم ١الخيار [
 أعاله، يجوز لشركات الطيران المعينة لكل ١مع مراعاة الفقرة   -٢

  :طرف أن توفر خطوطا جوية بمقتضى هذا االتفاق عن طريق ما يلي
] شركة بما في ذلك[استخدام طائرات مستأجرة بدون طواقمها من أي   )أ

  .للطيرانشركات 
 مستأجرة بطواقمها من شركات طيران أخرى لدى استخدام طائرات  )ب

  .نفس الطرف

المعتادة التي " أو النقل/حقوق الطريق و"معنى أوسع من " الترخيص الالزم"لعبارة 
  :تمنح بمقتضى اتفاق ثنائي وتشمل ما يلي

الترخيص االقتصادي والترخيص بالتشغيل المتعلق بالسالمة الممنوح   )١
  .ها الخدمة المؤجرة والمستأجرة على الطرق الجوية التي تقدم فيالطيرانلشركات 

  



 
A5-97  ٥(المرفق(  

  

  المادة السادسة والعشرون
 مالحظات تفسيرية تأجير الطائرات

استخدام طائرات مستأجرة بطواقمها من شركات طيران أي طرف   )ج
  .آخر

  . دول ثالثةطيراناستخدام طائرات مستأجرة بطواقمها من شركات   )د
شريطة أن تكون جميع شركات الطيران المشاركة في الترتيبات المذكورة في 

  اله حاصلة على أع) ود) وج) ب

  .أي موافقات وطنية أو اقليمية مطلوبة للنوع المعين من عقد التأجير المعني  )٢

وفي . تشمل هذه الفقرة أوضاع التأجير األربعة المبينة في الفقرات الفرعية األربع
، يسمح بمثل هذا االستخدام ]عقود ايجار الطائرات بدون طوقمها) [حالة الوضع أ

وتفضل بعض الدول .  ع مراعاة متطلبات السالمة واألمنبدون قيد، وذلك فقط م
التعامل مع الطائرات المستأجرة بدون طواقمها والمملوكة لشركات الطيران في 
االتفاق فقط بينما قد ترغب دول أخرى في أن تغطي صراحة جميع عقود 
استئجار الطائرات بدون طواقمها بما في ذلك تلك المستأجرة من هيئات غير 

  .الطيران شركات

، يتيح هذا الخيار مثل هذا االستخدام باخضاعه )وج) في حالة الوضعين ب  
لمتطلبات كل من السالمة واألمن وكذلك اشتراط أن يكون المؤجر والمستأجر 

وعلى الرغم من أن كل من .  حاصلين على الترخيص الضروري بالتشغيل
لضروري للتشغيل في المؤجر والمستأجر يكونان عادة حاصلين على الترخيص ا

مثل هذه األوضاع، يرد ذكرهما على حدة هنا لشمول وضع ممكن قد ال تسمح فيه 
متطلبات السالمة لدولة المستأجر بأي عقود استئجار لطائرات بطواقمها من 

  ).الواليات المتحدة مثال(شركات طيران دول أخرى 

ركات طيران دولة استئجار الطائرات بطواقمها من ش) [أما بالنسبة للوضع د  
، يتيح هذا الخيار مثل هذا االستخدام باخضاعه لشرط سلطة أوسع ال يشمل ]ثالثة

 في ترتيب االيجار الطيرانمنح أي حقوق اقتصادية ضرورية الى شركات 
ويراعي هذا الوضع الذي . فحسب، بل أيضا أي موافقات وطنية أو اقليمية مطلوبة

  .لبعض العمليات بالطائرات المستأجرةقد تتطلب فيه الدول ترخيصا محددا 

    ]٢ من رقم ٢الخيار [

 أعاله، يجوز لشركات الطيران المعينة لكل ١مع مراعاة الفقرة   -٢
  :طرف أن توفر خطوطا جوية بمقتضى هذا االتفاق عن طريق ما يلي

] شركة بما في ذلك[استخدام طائرات مستأجرة بدون طواقمها من أي   )أ
  .للطيرانشركات 

استخدام طائرات مستأجرة بطواقمها من شركات طيران أخرى لدى   )ب
  .نفس الطرف

استخدام طائرات مستأجرة بطواقمها من شركات طيران أي طرف   )ج
  .آخر

 دول ثالثة، طيراناستخدام طائرات مستأجرة بطواقمها من شركات   )د
شريطة القيام بذلك فقط بمقتضى ترتيبات غير مساوية للسماح لشركة 

ان مؤجرة بالحصول على حقوق نقل ال تتاح بخالف ذلك لتلك طير
  .الشركة

يتيح هذا الخيار استخدام طائرات مستأجرة في األوضاع الثالثة األولى مع مراعاة 
، وخالفا للخيار األول، يتيح )وفي حالة الوضع د.  متطلبات السالمة واألمن فقط

تحديدا وتقييدا، أي أن الترتيب هذا الخيار الثاني مثل هذا االستخدام بشرط أكثر 
 المؤجرة التي تقدم الطائرات وطواقمها الطيرانلن ينجم عنه ممارسة شركة 

  .لحقوق نقل ال تملكها

 المعينة لكل الطيرانأعاله، يجوز لشركات ) د٢على الرغم من الفقرة   -٣
طرف أن توفر خطوطا جوية بمقتضى هذا االتفاق عن طريق استخدام 

 طيرانرة بطواقمها ألجل قصير بصفة مؤقتة من شركات طائرات مستأج
  .دول ثالثة

 من هذا الخيار الثاني استثناء من شرط حقوق النقل الوارد في ٣تنشئ الفقرة 
لمعالجة الحاالت الطارئة غير المتوقعة مثل تلك التي يجب فيها ) د٢الفقرة 

دة، مثل تشغيل االستعاضة عن  طائرة بطائرة بطاقمها بصفة عاجلة لفترة محدو
رحلة جوية أو عدة رحالت جوية عندما تصاب الطائرة األصلية بعطل ميكانيكي 

  .على نحو غير متوقع وال يمكن تشغيلها كخط جوي منتظم



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-98  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة السادسة والعشرون
 مالحظات تفسيرية تأجير الطائرات

   
      التحرير الكامل 

، يجوز لشركات الطيران المعينة لكل طرف ١مع مراعاة الفقرة   -٢
ريق استخدام طائرات تشغيل خطوط جوية بمقتضى هذا االتفاق عن ط
  .مستأجرة تفي بمتطلبات السالمة واألمن القابلة للتطبيق

يتيح هذا النهج استخدام طائرات مستأجرة من جميع األنواع طالما كانت مثل هذه 
  .الطائرات تفي بمتطلبات السالمة واألمن القابلة للتطبيق

  
  المادة السابعة والعشرون
 حظات تفسيريةمال خطوط النقل متعددة الوسائل

    
   النهج االنتقالي 

يجوز لكل شركة طيران معينة أن تستخدم خطوطها أو خطوط اآلخرين في 
  .مجال النقل السطحي للبضائع المشحونة جوا

تتضمن المرحلة االنتقالية تسهيالت مثل استخدام تسهيالت الجمارك بالمطار 
وهي مرهونة للجمارك، للبضائع التي تشحن بالنقل السطحي، وتلك التي تنقل 

والنقل من والى أية نقاط في بلدان ثوالث وتحصيل سعر موحد عن النقل متعدد 
شريطة أال يكون غائبا عن ذهن القائم بالشحن الحقائق المتعلقة بذلك (الوسائل 

  ).النقل

   التحرير الكامل 

    ]٢ من رقم ١الخيار [

لنقل السطحية دون تقييد يجوز لكل شركة طيران معينة أن تستخدم وسائل ا
  .يتعلق بالنقل الجوي الدولي للركاب والبضائع

هما الفارق الرئيسي بين المرحلة االنتقالية " دونما قيود"ان ادراج الركاب وعبارة 
  .ومرحلة التحرير الكامل

    ]٢ من رقم ٢الخيار [

بغض النظر عن أي بند آخر من بنود هذا االتفاق، يسمح لشركات الطيران 
المقدمين غير المباشرين لخدمة نقل البضائع لكل طرف بال قيود، باالستخدام و

فيما يتعلق بالنقل الجوي الدولي ألي نقل سطحي للبضائع من والى أي نقاط 
في أراضي األطراف أو دول ثالثة، بما في ذلك النقل من والى كل المطارات 

باق، حق نقل البضائع المزودة بتجهيزات الجمارك، بما في ذلك في حالة االنط
المحفوظة في مستودع البضائع لحين دفع الرسوم الجمركية بموجب القوانين 

ويتاح لمثل هذه البضائع حيثما تنقل سطحا أو جوا، الدخول . والنظم المطبقة
وقد ترغب شركات الطيران في القيام بالنقل . الى تجهيزات معالجة الجمارك

الل ترتيبات مع ناقلين سطحيين آخرين، السطحي الخاص بها أو اتاحته من خ
بما في ذلك النقل السطحي الذي تشغله شركات طيران أخرى ومقدمون غير 

ويمكن أن تعرض مثل تلك الخدمات الخاصة بنقل . مباشرين لنقل البضائع
البضائع متعدد الوسائط بسعر موحد يجمع بين النقل الجوي والنقل السطحي، 

  .ذهن القائمين بالشحن الحقائق المتعلقة بذلك النقلشريطة أال يكون غائبا عن 

يهدف النص الى اعطاء خدمة كاملة ومرونة في السعة والتسعير اضافة الى 
التوصل الى الجمارك والتسهيالت األخرى، وذلك لألطراف العديدة في شحن 

  .البضائع متعدد الوسائل

  



 
A5-99  ٥(المرفق(  

  

  
  المادة الثامنة والعشرون
  تفسيريةمالحظات نظم الحجز اآللي

وتحتاج األطراف الى بحث ما " شركات الطيران المعينة"تشير بعض األحكام الى   
اذا كانت األحكام بشأن النشاطات المتضمنة في هذه المادة يجب أن تمتد أيضا الى 
جميع شركات الطيران الخاصة بأحد األطراف بدال من شركات الطيران المعينة 

  .فقط

    ]٣ من رقم ١الخيار [

بق كل طرف قواعد السلوك الصادرة عن االيكاو لتنظيم وتشغيل نظم يط
  .الحجز اآللي داخل أراضيه

ان هذا البديل نموذج صادر عن االيكاو لالستخدام بصفة خاصة من قبل أطراف 
قد ال تمتلك قواعد تنظيمية لنظم الحجز اآللي ولكنها على استعداد لتطبيق مدونة 

انظر (يكاو لتنظيم وتشغيل نظم الحجز اآللي قواعد السلوك الصادرة عن اال
  ).Doc 9587الوثيقة 

    ]٣ من رقم ٢الخيار [

يطبق كل طرف قواعد السلوك الصادرة عن االيكاو لتنظيم وتشغيل نظم 
الحجز اآللي داخل أراضيه بما يتفق مع القواعد وااللتزامات األخرى التي 

  .تنطبق وتتعلق بنظم الحجز اآللي

ل قائم على تطبيق مدونة قواعد االيكاو، ولكنه متسق مع أية قواعد ان هذا البدي
ويمكن أن تتضمن تلك القواعد المدونات الخاصة بكل من . (تنظيمية أخرى مطبقة

االتحاد األوروبي واللجنة األوروبية للطيران المدني والهيئة العربية للطيران 
اشارة تقر بأن " االلتزامات "واالشارة الى. المدني أو القواعد التنظيمية الوطنية

التي ) GATS(بعض الدول سوف تطبق أحكام االتفاق العام لتجارة الخدمات 
  .)تتضمن ملحقا بشأن خدمات النقل الجوي التي تنطبق على نظم الحجز اآللي

    ]٣ من رقم ٣الخيار [

  :تتفق األطراف على ما يلي
افسة مقدرتها على من ضمن أهم جوانب قدرة شركة الطيران على المن  )أ

اطالع الجمهور حول خدماتها بصورة عادلة ومحايدة وأن يمثل تبعا لذلك 
مستوى جودة المعلومات حول خدمات الشركة المتاحة لوكالء السفر الذين 
يقومون مباشرة بتوزيع تلك المعلومات على جمهور المسافرين وكذا القدرة 

لي القادرة على المنافسة الخاصة بشركة الطيران على عرض نظم الحجز اآل
  .على هؤالء الوكالء أساسا لفرص المنافسة الخاصة بشركة الطيران

ومن الضروري أيضا أن نضمن أن مصالح مستهلكي منتجات النقل   )ب
الجوي تلقى الحماية من اساءة االستخدام لتلك المعلومات وعرضها بصورة 

 نظم الحجز اآللي مضللة وأن شركات الطيران ووكالء السفر يتوصلون الى
  .التي تتسم بالمنافسة الفعالة

هذا البديل يقر بأن بعض االتفاقات الثنائية تعرض بتفصيل كبير المبادئ المعمول 
عادة ألن أحد األطراف دون . بها التي تحكم تنظيم وتشغيل نظم الحجز اآللي

د المفصلة غيره لديه قواعد تنظيمية واسعة النطاق لنظم الحجز اآللي تعكسها البنو
غير أنه بناء على طبيعة التطور السريع لتوزيع منتج . في هذا النوع من المواد

شركة الطيران، فان اعتماد نهج أقل شموال قد يكون أكثر مرونة وأيسر تطبيقا في 
  .ظل الظروف القائمة

  
  المادة التاسعة والعشرون

 مالحظات تفسيرية منع التدخين
    

ر للتدخين أو بجعل شركات الطيران تحظر يقوم كل طرف بالحظ  -١
التدخين على جميع الرحالت التي تنقل ركابا وتشغلها شركات طيران فيما 

وينطبق ذلك الحظر على جميع األماكن داخل الطائرة . بين أقاليم األطراف
ويسري اعتبارا من بدء الطائرة في استقبال الركاب الى وقت اكمال عملية 

  .انزال الركاب

لمادة تلزم كل طرف بحظر التدخين في جميع رحالت الركاب التي تشغلها هذه ا
. شركات الطيران بين األطراف، وباتخاذ اجراءات معقولة لفرض هذا الحظر

ومن شأن الحاجة الى هذا النص أن تقل شدتها مع االنتشار عالمي النطاق 
  .لممارسة حظر التدخين خالل الرحالت

بير التي يعتبرها معقولة لضمان امتثال يتخذ كل طرف جميع التدا  -٢
شركات طيرانه وامتثال ركابها وأطقم الطائرات ألحكام هذه المادة بما في 

  .ذلك فرض العقوبات المالئمة على عدم االمتثال

  



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-100  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  
  المادة الثالثون
 مالحظات تفسيرية حماية البيئة

    
تدامة في مجال تؤيد األطراف ضرورة حماية البيئة بالنهوض بالتنمية المس

وتوافق األطراف فيما يتعلق بعمليات التشغيل فيما بين أقاليمها على . الطيران
االمتثال لقواعد االيكاو القياسية وأساليب عملها الموصى بها الواردة في 

  .الملحق السادس عشر وسياسة وارشادات االيكاو القائمة بشأن حماية البيئة

 يتعلق بالبيئة في مجال الطيران في اتفاقاتها وقد ترغب الدول في بحث ادراج بند
الخاصة بالخطوط الجوية بحيث يؤخذ بعين االعتبار تأثير صناعة النقل الجوي 

  .على البيئة

  
  المادة الحادية والثالثون

 مالحظات تفسيرية االحصاءات

    

      النهج االنتقالي  

، باحصاءات تزود سلطات الطيران لألطراف بعضها البعض، اذا طلب ذلك
دورية أو غير ذلك من المعلومات المشابهة المرتبطة بالحركة المنقولة على 

  .الخطوط المتفق عليها

يجوز تطبيق هذا النهج على ترتيبات طريقة التحديد المسبق أو طريقة برمودا 
وعلى ذلك فانه نهج . األولى وهو أكثر بساطة وال يحدد غرض تقديم االحصائيات

في اتفاقات أكثر تحررا حيث ال ترتبط الحاجة الى االحصاءات يمكن استخدامه 
  .بمراقبة السعة، بل ترتبط باألحرى بمراجعة ما يخص السعة

      التحرير الكامل  
  .في اطار التحرير الكامل ال يوجد في األحوال العادية اقتضاء ايداع أية احصاءات  

  
  المادة الثانية والثالثون

 سيريةمالحظات تف المشاورات

عادة ما يكون النص الخاص بالتشاور ذا طابع عام في نطاقه ويمكن أن تكون   
بعض الموضوعات مثل سالمة وأمن الطيران، وأيضا السعة والتعريفات، 
باالضافة الى تعديل االتفاق، خاضعة لعمليات تشاور محددة ومنفصلة تتعلق 

  ).ل الوثائقمثل تباد(بالغرض واألطر الزمنية والطرق المعمول بها 

ويستند النص الخاص بعملية التشاور الى صيغة موحدة نسبيا بالرغم من وجود   
عدد من النهج المختلفة في الصياغة فيما يتصل بغرض التشاور، وصيغته وشكل 

  .الطلب

      النهج التقليدي  

في روح من التعاون الوثيق تتشاور سلطات الطيران التابعة لألطراف فيمـا            
قت آلخر للتأكد من تنفيذ أحكام هذا االتفاق وااللتزام بها على نحو            بينها من و  

" رفيـع المـستوى  "كما يجوز ألي طرف أن يطلب أيضا عقد اجتماع   . مقبول
وصوال الى المستوى الوزاري، اذا وجدت ضرورة لذلك، للنهـوض بعمليـة      

  .اجراء المشاورات

اء عادي مع وجود بديل وفي هذا النهج، يمكن أن تأخذ عملية التشاور صورة اجر
  .لرفع مستوى المشاورات الى مستويات حكومية أرفع



 
A5-101  ٥(المرفق(  

  

  المادة الثانية والثالثون
 سيريةمالحظات تف المشاورات

    
النهج االنتقالي   

  والتحرير الكامل
    

يجوز ألي طرف، في أي وقت أن يطلب عقد مشاورات حول تفسير      -١
  .أو تطبيق أو تنفيذ أو تعديل هذا االتفاق أو حول االلتزام به

ة التشاور من خالل طلب من كـل طـرف          وفي هذا النهج، يمكن أن تنطلق عملي      
بـدال مـن    " الطلب"ويحتمل بدرجة أكبر استخدام صيغة      . بمعالجة موضوع محدد  

في االتفاقات التحررية التي تكون فيها الحاجة الى التشاور         " من وقت آلخر  "صيغة  
  .المنتظم أقل الحاحا

] اسـلة التي تتم اما باجراء المناقشات أو بالمر      [تبدأ هذه المشاورات      -٢
مكتـوب أو  [طـرف لطلـب      لكيوما من تاريخ تسلم     ] ٣٠ [٦٠في غضون   

  . على خالف ذلكفطرا األتاال اذا اتفق] شفهي

 في االتفاقات األحدث وتأخذ بعين ٢وترد الصيغة الموجودة بين القوسين في الفقرة  
االعتبار وسائل االتصال الحديثة التي تقلل من الحاجة الى عقد اجتماعـات بـين              

  .املين لدى األطرافالع

  
  المادة الثالثة والثالثون
 مالحظات تفسيرية تسوية المنازعات

الفارق الرئيسي بين عملية تسوية المنازعات في االتفاقات الثنائية وتلك العملية في   
االتفاقات االقليمية المبنية على تنظيمات اقليمية أوسع وهو اللجوء الى هيئات فوق 

ا من الهيئات والدور الذي تقوم به تلك الهيئات مثل الوطنية، ضمن غيره
ومجلس وزراء ) عهد األنديز(المفوضية األوروبية، ومفوضية اتفاق قرطجنة 

السوق المشتركة ألفريقيا الشرقية والجنوبية اضافة الى اجراءات تسوية النزاعات 
ق للتنظيم االقليمي األوسع نطاقا الذي يمكن أن يصدر قرارات ملزمة تتعل

 .بالنزاعات بين الدول األعضاء التي هي أطراف في اتفاق أو ترتيب اقليمي

   النهج التقليدي 

يعرض أي نزاع ال تتم تسويته باجراء مشاورات أو مفاوضات على             -١
التحكيم اذا طلب ذلك أي طرف في النزاع ويحال وفقا لذلك الى محكم أو أكثر     

اذا لم تتمكن أطراف النزاع خـالل       و. يجري اختيارهم باتفاق أطراف النزاع    
خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب التحكيم من االتفاق بشأن اختيار محكم أو        

من المسؤول أو الكيـان التـابع   [أكثر، فان أيا من تلك األطراف له أن يطلب        
  .ترشيح محكم واحد يحال اليه النزاع للبت فيه] للتنظيم االقليمي

بتسوية المنازعات تتبع بصورة وثيقة النمط الثنائي األحكام التقليدية الخاصة 
للمشاورات والمفاوضات والتحكيم ولكنها تأخذ بعين االعتبار في اجراءات التحكيم 

وباالضافة الى ذلك، ففي حالة . امكانية أن تتعلق المنازعات بأكثر من طرفين
للجوء عدم تمكن أطراف النزاع من االتفاق على محكم، تنص االجراءات على ا

  .الى كيان اقليمي يقوم بدور وسيط في عملية االختيار

    .يكون قرار المحكم أو المحكمين ملزما لجميع أطراف النزاع  -٢

اذا لم يمتثل طرف لقرار تحكيم، يمكن لألطراف األخرى أن تعتمـد              -٣
اجراءات تحد من تشغيل شركة طيران الدولة غير الممتثلة من أجـل تحقيـق       

  .االمتثال

  

النهج االنتقالي   
 والتحرير الكامل

  

يعالج هذا البديل الذي أعدته االيكاو المنازعات التجارية من قبيل ما يخص   
. التسعير والسعة وغير ذلك من الممارسات التنافسية التي تنشأ في بيئة تحررية

ويمكن أن يستخدم ذلك البديل أيضا لتناول المنازعات بخالف الممارسات غير 
، مثل المنازعات التي تتصل بالتوصل الى السوق في بيئة أقل خضوعا العادلة



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-102  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة الثالثة والثالثون
 مالحظات تفسيرية تسوية المنازعات

ولقد جرى تعمد أن تكون اآللية المعنية أوسع في نطاقها . للسيطرة التنظيمية
وليس . ويمكن أن تطبق على مسائل غير مدرجة على وجه التحديد في االتفاق

لتحكيم الرسمية، بل القصد من هذه اآللية لفض المنازعات أن تكون بديال لعملية ا
القصد هو أن تكون وسيلة لحل المنازعات على نحو بسيط نسبيا وايجابي وفعال 

  .من حيث التكلفة

يجوز عرض أي نزاع بين طـرفين ال يمكـن حلـه عـن طريـق           -١
المشاورات والمفاوضات بناء على طلب أي من الطرفين على وسيط أو لجنة            

وسيط أو اللجنة للوسـاطة أو تحديـد   ويمكن استعمال ذلك ال. لفض المنازعات 
  .جوهر النزاع أو التوصية بعالج أو حل للنزاع

قد تؤدي عملية التشاور العادية الى حل مثل هذه المنازعات ولكن يمكن لها أيضا 
أن تتسبب في اطالة أمد ممارسة تنافسية غير عادلة بما يسبب ضررا تجاريا 

راء المذكور وهو اجراء أقل رسمية وعليه فقد صمم االج. لشركة طيران أو أكثر
وأقل اضاعة للوقت من التحكيم للتوصل من خالل لجنة الى حل من خالل 
الوساطة أو تقصي الحقائق أو اتخاذ قرار باستعمال خدمات خبير أو خبراء في 

والهدف األساسي هو تمكين األطراف من اعادة بيئة تنافسية . موضوع التنازع
  .يران بأسرع ما يمكنصحية الى سوق شركات الط

يتفق الطرفان مسبقا على صالحيات الوسيط أو اللجنـة، والمبـادئ             -٢
كما يتعين  . التوجيهية أو معايير وشروط التوصل الى جهود الوسيط أو اللجنة         

أن تبحث األطراف أيضا في حالة الضرورة اتاحة انتصاف مؤقت مع امكانية            
اشر بالنزاع، مع األخـذ فـي       مشاركة أي طرف قد يكون عرضة للتأثر المب       

  .االعتبار الحاجة الى اجراءات مستهدفة بسيطة وسريعة وتستجيب للحالة

وتقتضي اآللية موافقة األطراف مقدما على أمور مثل الغرض من اللجنة 
وصالحياتها واجراءاتها وخاصة ما اذا كان من المسموح به لها منح انتصاف 

ومثل هذا االنتصاف يمكن أن . م الشكوىمؤقت أو بواسطة أمر من المحكمة لمقد
يأخذ مثال صورة تجميد الوضع القائم مؤقتا أو العودة الى الوضع الذي كان قائما 

  .فيما سبق

 بين المدرجين على الئحـة من اللجنة يجوز تعيين الوسيط أو أعضاء    -٣
ويـتم اختيـار   . خبراء الطيران المؤهلين على نحو مالئم تحتفظ بها االيكـاو  ب
يوما من تـسلم طلـب    ) ١٥(خبير أو الخبراء في غضون فترة خمسة عشر         ال

اذا فشلت األطراف في االتفـاق علـى        . عرض الخالف على وسيط أو لجنة     
. اختيار خبير أو خبراء، جازت احالة عملية االختيار الى رئيس مجلس االيكاو  

 كافيا  وينبغي أن يكون أي خبير يتم استخدامه لغرض هذه اآللية مؤهال تأهيال           
  .في الموضوع العام للنزاع

ان االطارين الزمنيين الهامين الموجودين في صلب اآللية هما فترة خمسة عشر 
يوما لصدور ) ٦٠(يوما الختيار الخبراء من أجل تشكيل اللجنة وفترة ستين ) ١٥(

قرار أو حكم، ومن ثم فان التشديد هو على التقليل الى أدنى حد للشكليات القانونية 
ألطر الزمنية االجرائية ولكن مع اتاحة وقت كاف لكي يتوصل فريق الخبراء وا

  .الى قرار أو حكم

يوما من تعيين الوسيط    ) ٦٠(ينبغي اتمام الوساطة في غضون ستين         -٤
أو تشكيل فريق الخبراء كما ينبغي تقديم أي قرار يتم التوصل اليه بما في ذلك           

يوما من تعيـين    ) ٦٠(فترة ستين   حالة االنطباق أي توصيات في غضون        في
وقد يتفق الطرفان مسبقا أنه يجـوز للوسـيط أو لفريـق            . الخبير أو الخبراء  

الخبراء منح انتصاف مؤقت لصاحب الشكوى اذا ما طلب ذلك وفي هذه الحالة 
  .يتم اتخاذ قرار بصفة أولية

  

 أو تتعاون األطراف بحسن نية لتحقيق التقدم في الوساطة ولتنفيذ قرار  -٥
حكم الوسيط أو اللجنة، ما لم تتفق األطراف مقدما على االلتزام بهذا القرار أو       

واذا اتفق األطراف مقدما على طلب حكم على الوقائع فقط، فيتعين        . هذا الحكم 
  .عليها استخدام هذه الوقائع في فض النزاع

  

يتم تقدير تكاليف هذه اآللية عند بدئها وتقسم بالتـساوي ولكـن مـع           -٦
  .امكانية اعادة التقسيم بموجب القرار النهائي

  



 
A5-103  ٥(المرفق(  

  

  المادة الثالثة والثالثون
 مالحظات تفسيرية تسوية المنازعات

ال تمس اآللية االستخدام المستمر لعملية التشاور، أو استخدام التحكيم            -٧
  .__  بموجب المادة، أو االنسحابفيما بعد

  

اذا فشلت األطراف في التوصل الى تسوية من خالل الوساطة، يجوز          -٨
خصوص طرف آخـر علـى      أن يعرض النزاع بناء على طلب أي طرف وب        

ويقوم الطرف الذي يعرض النزاع على  . التحكيم وفقا لالجراءات الواردة أدناه    
التحكيم باخطار جميع أطراف النزاع األخرى بالتزامن مع تقديم طلبه اجـراء      

  .التحكيم

ان استعمال اآللية ال يحول دون تنفيذ عملية التحكيم اذا كان ذلك منصوصا عليه 
واذا ما فشلت اآللية آنفة الذكر في حل النزاع بما يرضي طرفا أيضا في االتفاق 

ولكن يمكن توقع أن يكون التحكيم الذي يتم بعد ذلك . واحدا أو أكثر من طرف
غير ضروري اذا كانت األطراف قد تعهدت بااللتزام بهذا االجراء التكميلي لحل 

  .وقتبعض أنواع المنازعات التجارية والمنازعات الحساسة لعامل ال

  

يكون التحكيم من خالل لجنة من ثالثة محكمين تتشكل علـى النحـو         -٩
  :التالي

اذا لم تتوصل األطراف الى تسوية من خالل الوساطة، يحال النزاع الى لجنة 
وتتضمن المادة اجراءات تحكيم مفصلة للغاية تخص . التحكيم التخاذ قرار

افة الى االجراءات التي النزاعات التي تدور رحاها بين أكثر من طرفين اض
ويوضع . يتدخل بمقتضاها األطراف في عملية تحكيم لها عالقة بأطراف أخرى

  .االطار الزمني للخطوات المختلفة في اجراءات التحكيم

خالل ثالثين يوما من تلقي طلب باجراء التحكيم، يقوم كل طرف في              )أ
الء المحكمين، يقوم    يوما بعد تسمية هؤ    ٦٠وخالل  . نزاع بتسمية محكم واحد   ال

أطراف النزاع باالتفاق على تعيين حكم ثالث، يتصرف بوصفه رئيسا للجنـة            
  .التحكيم

  

اذا لم يقم طرف في النزاع بتسمية محكم، أو اذا لـم يكـن المحكـم             )ب
الفرعية من هذه الفقرة، يجوز ألي طرف       ) لفقرة أ كما تقضي ا  عين  قد  الثالث  

طيران المدني الـدولي تعيـين المحكـم        أن يطلب من رئيس مجلس منظمة ال      
واذا كانت جنسية رئيس    .  يوما ٣٠الضروري أو المحكمين الضروريين خالل      

المجلس هي نفس جنسية أحد أطراف النزاع، يقوم بعملية التعيين أقدم نائـب              
  .رئيس للمجلس اذا لم يكن قد فقد تأهيله على أساس الجنسية أيضا

  

تتفق أطراف النزاع على خالف ذلك حـدود  تحدد لجنة التحكيم ما لم    -١٠
ولجنة التحكـيم،   . واليتها وفقا لهذا االتفاق وتضع القواعد الخاصة باجراءاتها       

وبنـاء علـى   . حال تشكيلها، قد توصي باجراءات مؤقتة انتظارا للبت النهائي      
توجيه لجنة التحكيم أو على طلب أي من أطراف النزاع، يعقد مؤتمر يتعلـق              

حددة التي يتعين التحكيم بشأنها واالجراءات المحددة التـي تتبـع           بالمسائل الم 
 ١٥وذلك في تاريخ تحدده لجنة التحكيم، في موعد ال يجاوز علـى االطـالق    

واذا لم تستطع أطراف النزاع الوصول الى اتفاق        . يوما من تعيين ثالث محكم    
م فيها بالتحديد بشأن تلك المسائل، تحدد لجنة التحكيم المسائل التي يتعين التحكي        

  .واالجراءات المحددة التي تتبع

تحدد لجنة التحكيم قواعد اجراءاتها بما في ذلك التوصية بأية اجراءات لالنتصاف 
  .المؤقت لصالح األطراف انتظارا لصدور قرار نهائي

بخالف الحاالت التي يتفق فيها أطراف النزاع على غيـر ذلـك أو               -١١
لطرف الذي يعرض الشكوى مذكرة في غضون       حسب توجيهات اللجنة، يقدم ا    

 يوما من تعيين المحكم الثالث ويتعين أن يصل رد الطرف المدعى عليـه              ٤٥
وللطـرف  .  يوما من تقديم الطرف صاحب الشكوى للمـذكرة ٦٠في غضون   

الشاكي أن يقدم عريضة ردا على ذلك الرد خالل ثالثين يوما مـن تقـديم رد    

  



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-104  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة الثالثة والثالثون
 مالحظات تفسيرية تسوية المنازعات

ف األخير أن يقدم رده على عريضة الطرف الطرف المدعى عليه ولذلك الطر   
وتعقد لجنة التحكـيم    . الشاكي في غضون ثالثين يوما من تقديم تلك العريضة        

 ١٥جلسة مرافعة بناء على طلب أي من الطرفين أو بمبادرة منها في غضون          
  .يوما من حلول موعد تقديم آخر عريضة

 يوما مـن    ٣٠في غضون   تحاول لجنة التحكيم اصدار قرار مكتوب         -١٢
مرافعة فمن تاريخ تقديم آخر   قد انعقدت جلسة    ة أو اذا لم تكن      عاستكمال المراف 

  .وتكون الغلبة لقرار غالبية أعضاء لجنة التحكيم. عريضة

  

 يوما  ١٥يجوز ألطراف النزاع تقديم طلبات استيضاح للقرار خالل           -١٣
 طلـب    يوما من  ١٥من تاريخ صدوره، ويصدر أي ايضاح يقدم في غضون          

  .االستيضاح

  

في حالة نزاع بين أكثر من طرفين، يمكن لألطـراف المتعـددة أن               -١٤
فـي  أو الدعوى الوارد وصفها في هذه المادة       أي من جانبي    صف  تشارك في   
واالجراءات الواردة في هذه المادة تطبق مع االستثناءات        . الجانبينصف كال   

  :التالية

  

ألطراف في كل من جـانبي النـزاع        ، تقوم ا  )أ٩فيما يتصل بالفقرة      )أ
  .سويا بتسمية محكم واحد

  

أحد جـانبي النـزاع     على  قم األطراف   ت، اذا لم    )ب٩بالنسبة للفقرة     )ب
بتسمية حكم خالل الفترة المسموح بها، يجوز للطرف أو األطراف في الجانب            

  .لكفالة تعيين محكم) ب٩اآلخر استخدام االجراءات الواردة في الفقرة 

  

، يحق لكل طرف على أي من جانبي        ١٣ و ١١ و ١٠النسبة للفقرات   ب  )ج
  .  لمن يوصف بأنه طرفالنزاع أن يتخذ االجراء المتاح

  

أي طرف آخر متأثر بصورة مباشرة بالنزاع له الحق في التدخل في              -١٥
  :بالشروط التاليةوذلك الدعوى اجراءات 

  

ن لدى لجنة التحكيم يودع الطرف الراغب في التدخل اعالنا بهذا الشأ         )أ
  .تسمية المحكم الثالثأيام من عشرة  مرور أقصاهفي موعد 

  

تقوم لجنة التحكيم باخطار أطراف النزاع بأي اعالن من هذا القبيـل           )ب
لكل طرف من أطراف النزاع مهلة ثالثين يوما من تاريخ ارسال ذلك           تعطى  و

على تـدخل بمقتـضى   االخطار ليقدم خاللها الى لجنة التحكيم أية اعتراضات  
وتقرر لجنة التحكيم ما اذا كان ينبغي السماح بأي تدخل وذلك في            . هذه الفقرة 
  . يوما من تاريخ وجوب تقديم تلك االعتراضات١٥غضون 

  

، يقوم الطرف القائم بالتـدخل  تدخلالاذا قررت لجنة التحكيم السماح ب   )ج
ـ    وم لجنـة التحكـيم   باخطار جميع األطراف األخرى في االتفاق بالتدخل، وتق

باتخاذ الخطوات الضرورية لتوفير وثائق القضية للطـرف القـائم بالتـدخل،           
والذي له أن يودع عرائض يتحدد نوعها والموعد األقصى لها من خالل لجنة             

 من هذه المـادة     ١١التحكيم، وذلك خالل االطار الزمني الذي تضمنته الفقرة         
  .يضا في أية اجراءات الحقةبقدر ما يكون ذلك عمليا، وله أن يشارك أ

  



 
A5-105  ٥(المرفق(  

  

  المادة الثالثة والثالثون
 مالحظات تفسيرية تسوية المنازعات

    .ويكون قرار لجنة التحكيم ملزما أيضا بالنسبة للطرف القائم بالتدخل  )د

بصورة تامة والى الحد الـذي يتفـق مـع    جميع أطراف النزاع   تنفذ    -١٦
بما في ذلك األطراف القائمة بالتدخل أي قرار أو حكـم مـن لجنـة               قوانينها  
  .التحكيم

  

يم نسخا من قرارها أو حكمها الى أطراف النزاع بما  تحيل لجنة التحك    -١٧
وتقدم لجنة التحكيم الى جهة االيداع نسخة       . في ذلك أية أطراف قائمة بالتدخل     

من القرار أو الحكم، بشرط ايالء معاملة مالئمة للمعلومات الخاصة بالمسائل           
  .السرية

  

 بالتـدخل   ما في ذلك األطراف القائمة    تتشارك جميع أطراف النزاع ب      -١٨
. ، بما في ذلك أتعاب ونفقات المحكمين       بالتساوي نفقات لجنة التحكيم  قسمة  في  

وأية نفقات يتحملها رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي فيما يتـصل             
  .من هذه المادة تعتبر جزءا من نفقات لجنة التحكيم) ب٩باجراءات الفقرة 

  

  
  المادة الرابعة والثالثون

 الحظات تفسيريةم التعديالت

شأن تسوية المنازعات، فانه بالنسبة لترتيبات النقل الجوي االقليمية المبنية على  
مثل، االتحاد األوروبي وعهد األنديز والسوق [تنظيمات اقليمية أوسع نطاقا 

يعدل المجلس المعني أو المفوضية المعنية ] المشتركة ألفريقيا الشرقية والجنوبية
 .ل صالحية اصدار قواعد تنظيمية جديدة أو معدلةالترتيبات من خال

   النهج التقليدي 

    ]٢ من رقم ١الخيار [

وال يسري ذلك التعديل اال . ألي طرف أن يقترح أي تعديل ألحكام هذا االتفاق
  .بعد قبول جميع األطراف األخرى له

د األطراف من بين القرارات التي تعني الدول التي تفكر في اتفاق اقليمي أو متعد
به نص رسمي على التعديل تحديد المعايير التي تنطبق فيما يتصل بانفاذ تلك 

ويتطلب النهج التقليدي االجماع، أي أن يصدق جميع األطراف على . التعديالت
  .التعديل قبل سريانه

    ]٢ من رقم ٢الخيار [
ويحال نص ذلك . طرف أن يقترح تعديال على هذا االتفاقألي   -١

الذي عليه أن ] مسؤول المنظمة االقليمية[ل واألسباب الداعية اليه الى التعدي
  .يحيلها جميعا بدوره الى حكومة كل من األطراف

هناك نهج تقليدي بديل يعطي دورا اجرائيا في عملية التعديل لمسؤول المنظمة 
  .وتتطلب التعديالت انفاذ موافقة جميع األطراف. االقليمية

بشأن ما اذا كان ] مسؤول المنظمة االقليمية[بالغ قوم األطراف بات  -٢
التعديل المقترح مقبوال أو غير مقبول كما تقوم أيضا بابالغه بضرورة تقديم 

  .أية تعليقات بشأنه

  

اذا وافقت جميع األطراف على التعديل المقترح وأودعت وثائق   -٣
عديل بايداع ، يسري الت]مسؤول المنظمة االقليمية[التصديق الخاصة بها لدى 

  .آخر وثيقة من وثائق التصديق تلك

  



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-106  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة الرابعة والثالثون
 الحظات تفسيريةم التعديالت

  
   النهج االنتقالي 

 هاباستعراض التعديالت واقتراح] الهيئة التي ينشئها هذا االتفاق[تقوم   -١
  .في حاالت الضرورة لهذا االتفاق

يعتمد هذا النهج االنتقالي على اجراءات تعديل أبسط، ومع ذلك يحتاج األمر الى 
  .األطراف قبل انفاذ التعديلموافقة جميع 

تدخل تلك التعديالت حيز النفاذ في حالة موافقة جميع األطراف   -٢
  .عليها

  

   التحرير الكامل 

يتيح نهج التحرير الكامل المرونة ولكنه يسبب كذلك تعقيدا محتمال لعملية التعديل   :يجوز تعديل االتفاق وفقا لالجراءات التالية  -١
  .جراءين للتعديلوذلك بالنص على ا

كحد لجميع األطراف البسيطة غلبية األعلى اقتراح التعديل اذا وافقت   )أ
  . ، تعقد المفاوضات لبحث االقتراحتقديمهاعتبارا من تاريخ أدنى 

ويبنى أحد االجراءين على قبول التعديل والتصديق عليه من جانب أغلبية بسيطة 
ويسري التعديل فيما بين . فاقلألطراف الحاضرة للمفاوضات حتى يعدل االت

األطراف التي صدقت عليه فقط، ولكن يمكن للدول األخرى أن تقبل التعديل 
  .وتصدق عليه في وقت الحق

االتفاق على شيء خالف ذلك، يستضيف الطرف الذي  لم يجرما   )ب
 يوما على ٩٠يقترح التعديل المفاوضات، التي تبدأ في موعد أقصاه مرور 

ويحق لجميع األطراف . فاق بشأن عقد تلك المفاوضاتالتوصل الى ات
  .المشاركة في المفاوضات

  

لألطراف اعتمدت التعديل نسبة ال تقل عن األغلبية البسيطة اذا   )ج
الحاضرة للمفاوضات، تقوم جهة االيداع حينئذ باعداد واحالة نسخة موثقة من 

  .االتعديل الى األطراف للحصول على قبوله

  

ثالثين غضون  فيل فيما بين األطراف التي قبلته ياذ أي تعديجري انف  )د
غلبية أيوما من التاريخ الذي تلقت فيه جهة االيداع اخطارا مكتوبا يفيد قبول 

  . للتعديلاألطرافبسيطة من 

  

ألي طرف آخر في ذلك التعديل يجري انفاذه بالنسبة سريان بعد   )ھ
اع الخطار مكتوب بالقبول من غضون ثالثين يوما من تاريخ تلقي جهة االيد

  .ذلك الطرف

  

، يمكن أن يعدل االتفاق وفقا ١بدال من االجراءات الواردة في الفقرة   -٢
  :لالجراءات التالية

ويتوخى االجراء الثاني تعديال تقبله جميع األطراف عند اقتراحه، ولكنه ال يسري 
  .اال بعد تصديق جميع األطراف عليه

ل األولي لألطراف ازاء التعديل المقترح اضافة الى مدى اعتمادا على رد الفع  
االلحاح المتصور لهذا التعديل، يمكن لألطراف التي تقترح تعديال على االتفاق أن 

  .تختار خيارا يحتمل في الغالب أن يؤدي الى تصديق سريع

 اقتراح التعديل اخطارا قتت جميع األطراف اعتبارا من وقدماذا   )أ
ل القنوات الدبلوماسية أو غيرها من القنوات المالئمة الى مكتوبا من خال

الطرف الذي يقترح التعديل بما يفيد موافقة تلك األطراف على اعتماده، يقوم 
الطرف الذي يقترح التعديل باخطار جهة االيداع التي تقوم حينئذ باعداد 

  .ولهاواحالة نسخة موثقة من ذلك التعديل الى جميع األطراف للحصول على قب

  



 
A5-107  ٥(المرفق(  

  

  المادة الرابعة والثالثون
 الحظات تفسيريةم التعديالت

في على هذا النحو بالنسبة لجميع األطراف اعتمد ري التعديل الذي سي  )ب
يوما من التاريخ الذي تلقت فيه جهة االيداع اخطارا مكتوبا ثالثين غضون 

  .بالقبول من جميع األطراف

  

  
  المادة الخامسة والثالثون
 مالحظات تفسيرية التسجيل لدى االيكاو

من اتفاقية شيكاغو الدول بتسجيل اتفاقات الطيران الخاصة  ٨٣ و٨١تلزم المادتان   
بها ويضفي البند الوارد آنفا صبغته الرسمية على هذا المطلب على المستوى 

ومع ذلك فانه في الواقع ال يتم تسجيل اتفاقات وتعديالت عديدة، وهو واقع . الثنائي
 أعدته االيكاو يتضمن وهذا البند الذي. له أثر سلبي على شفافية العملية بأكملها

، باسم الطرف )٢الخيار (أو السريان ) ١الخيار (اقتضاء التسجيل لدى التوقيع 
المسؤول عن تسجيل االتفاق ويهدف ذلك البند الى التشجيع على تحقيق مزيد من 

  .االمتثال لمقتضيات التسجيل
  

    ]٢ من رقم ١الخيار [

طيران المدني الدولي حال يسجل هذا االتفاق وأي تعديالت لدى منظمة ال
  ).اسم الطرف القائم بالتسجيل(توقيعه وذلك بواسطة 

  

    ]٢ من رقم ٢الخيار [

 المدني الدولي حال الطيرانيسجل هذا االتفاق وأي تعديالت لدى منظمة 
  ].اسم الطرف القائم بالتسجيل[سريانه وذلك بواسطة 

  

  
  المادة السادسة والثالثون

 ات تفسيريةمالحظ االستثناءات

  

   النهج التقليدي 

يجوز ألي طرف أن يرفض التصريح بخطوط جوية اضافية على أي طريق 
يعلن أنه يدخل ضمن الصالح الوطني وال تتجاوز السعة السنوية المعروضة 

  ]. عددا متفقا عليه من المقاعد[فيه 

 والنهج التقليدي .يتيح النهج التقليدي االستثناء من االتفاق غير المحدود بحد زمني
  .يدخل أيضا ضمن تلك الفئة) السعة(_ بالنسبة للمادة 

   النهج االنتقالي 

    ]٢ من رقم ١الخيار [
لكل طرف الخيار بمقتضى اعالن رسمي يصدر كتابة الى األطراف األخرى 

) المواد(في عدم منح وتلقي الحقوق وااللتزامات المنصوص عليها في المادة 
  ].اطارا زمنيا متفقا عليه[لية ال تتجاوز لفترة انتقا__ 

على النقيض من ذلك، هناك استثناء انتقالي محدود زمنيا وقد ينطبق على بعض 
ولذلك، تنتهي . المواد المحتملة مثل منح الحقوق، أو السعة أو التعريفات

وفي الخيار . االعفاءات من تطبيق االتفاق في نهاية الفترة االنتقالية المحددة
ل، يقوم أحد األطراف باطالع األطراف األخرى كتابة على أن حقوقا األو

  .والتزامات محددة في االتفاق لن تمنح لفترة من الزمن



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-108  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة السادسة والثالثون
 ات تفسيريةمالحظ االستثناءات

    ]٢ من رقم ٢الخيار [

بالرغم من األحكام الواردة في هذا االتفاق، توافق األطراف على تطبيق 
وذلك ) النتقاليةاالجراءات ا(_ االجراءات االنتقالية التي وردت في المرفق 

  ].اطارا زمنيا متفقا عليه[لفترة ال تجاوز 

في هذا الخيار، توافق األطراف على أن تطبق لفترة محدودة من الزمن بعض 
  .االجراءات التي تحددها بصورة مشتركة في ملحق لالتفاق

   التحرير الكامل 

بروتوكول باالضافة الى الحقوق الواردة في هذا االتفاق، تقوم أيضا أطراف 
  :  المعينة من قبلها للقيام بما يليالطيرانهذا االتفاق بمنح الحقوق لشركات 

النقل الجوي الدولي المنتظم والعارض لخطوط الركاب والخطوط   )أ
  .المختلطة بين اقليم الطرف الذي يمنح الحقوق وأية نقطة أو نقاط

ول لالتفاق األساسي، قد يتيح االستثناء الخاص بالتحرير الكامل في صيغة بروتوك
حقوقا اضافية مثل الحرية السابعة والنقل الداخلي المحدود بواسطة شركات 

ويالحظ أن . أجنبية، وذلك بالنسبة لألطراف التي ترغب في تبادل تلك الحقوق
الحقوق اذا كانت واردة باالتفاق فلن يحتاج األمر الى بروتوكول وسيستخدم 

  .في اتخاذ خطوات أبعد من المجموعة ككلالبروتوكول لألطراف التي ترغب 

جوي الدولي المنتظم والعارض بين نقاط في اقليم الطرف النقل ال  )ب
  .الذي يمنح الحقوق

  

  
  المادة السابعة والثالثون

 مالحظات تفسيرية االتفاقات القائمة

د تحتاج األطراف الى أن تقرر كيف ستكون العالقة بين االتفاق االقليمي أو متعد 
بين أطراف ) ١األطراف وبين االتفاقات الثنائية واالتفاقات األخرى القائمة 

 .بين األطراف ودول غير أطراف) ٢االتفاق االقليمي أو متعدد األطراف، 

   النهج التقليدي 

ال يؤثر هذا االتفاق على أي اتفاق ثنائي أو متعدد األطراف أو غير ذلك أو 
  . األطراف أو بين طرف وغير طرفعلى ترتيبات تسري بالفعل بين

يقر النهج التقليدي جميع االتفاقات األخرى القائمة فيما بين األطراف وبين غير 
وذلك في حقيقة األمر يخضع االتفاق االقليمي لالتفاقات . األطراف واألطراف

  .القائمة

   النهج االنتقالي 

    ]٢ من رقم ١الخيار [

طوط الجوية فيما بين األطراف ثنائيا كان أو يجب هذا االتفاق أي اتفاق للخ
  .متعدد األطراف بمقدار ما تكون تلك االتفاقات غير متماشية مع هذا االتفاق

يسمح أحد النهج االنتقالية ألحكام أي اتفاق قائم تعتبر متماشية مع االتفاق االقليمي 
هذا يمكن أن و. بأن تبقى سارية بينما األحكام غير المتماشية معه تجبها أحكامه

  .يثير تساؤالت حول ما هي أحكام االتفاقات القائمة التي تدخل ضمن تلك الفئة

    ]٢ من رقم ٢الخيار [

ال تسمح أحكام هذا االتفاق بفرض القيود على ما هو قائم في اتفاقات الخطوط 
  .الجوية التي أبرمتها األطراف فيما بينها

مرونة الخاصة باالتفاق االقليمي باعتبار يميل نهج انتقالي آخر الى التعاطي مع ال
أنها مستوى من مستويات الحد األدنى، مع السماح بترتيبات أكثر مرونة في 

  .االتفاقات الثنائية بين األطراف

     



 
A5-109  ٥(المرفق(  

  

  المادة السابعة والثالثون
 مالحظات تفسيرية االتفاقات القائمة

  

   التحرير الكامل 

لدى انفاذ هذا االتفاق بين أحد األطراف وبين أي طرف آخر يجب هذا االتفاق 
  .طوط الجوية كان قائما بينهما وقت انفاذ االتفاقأي اتفاق ثنائي للخ

ان صيغة التحرير الكامل تقوم ببساطة بابدال أية اتفاقات ثنائية قائمة بين 
وهذا يمنع وجود نظام مزدوج . األطراف باالتفاق االقليمي أو متعدد األطراف

زال حيث ال ت(لالتفاقات بين األطراف في االتفاق االقليمي أو متعدد األطراف 
كما أنه يقضي على التساؤالت المحتملة حول ) تسري بعض أحكام االتفاق الثنائي

ما اذا كانت بعض األحكام الثنائية متماشية أو غير متماشية مع االتفاق االقليمي أو 
  .متعدد األطراف

  
  المادة الثامنة والثالثون

 مالحظات تفسيرية المراجعة

ليتحدد ما اذا كان ] عدد السنوات [يخضع هذا االتفاق للمراجعة كل  -١
وقد تجري المراجعة في وقت أبكر من ذلك اذا . األمر يتطلب أية تعديالت

 .من األطراف ذلك] عدد األطراف[طلب 

تعطي هذه المادة فرصة الجراء المراجعة من أجل تقييم عمل االتفاق وليتقرر ما 
وقد تتفق األطراف على . اذا كان األمر يحتاج الى أية تعديالت لتحسين فاعليته

 .االجراءات الخاصة بالمراجعة

بعد اجراء المشاورات مع األطراف، تقوم جهة االيداع باخطار   -٢
ويجب . جراءات المتفق عليها من أجل مراجعة االتفاقتاريخ واالالاألطراف ب

  .قبل عقد االجتماع] عدد األيام[أن يصدر ذلك االخطار 

  

  
  ونالمادة التاسعة والثالث

 مالحظات تفسيرية االنسحاب

كتابي بتقديم اخطار ألي طرف أن ينسحب من هذا االتفاق   -١
من تلقي ] عدد األيام المتفق عليه[باالنسحاب الى جهة االيداع التي تقوم خالل 
 .االخطار باالنسحاب باخطار األطراف األخرى

قليمية األوسع نطاقا، في حالة بعض االتفاقات االقليمية المبنية على التنظيمات اال
ويحق . يقدم االخطار باالنسحاب الى مسؤول أو كيان في المنظمة االقليمية

للطرف بحكم مصلحته الوطنية أن ينسحب من االتفاق بتقديم اخطار خالل اطار 
 .زمني محدد

 تلقي جهة االيداع  شهرا من١٢في غضون يسري االنسحاب   -٢
طاره من خالل بالغ مكتوب الى جهة بسحب اخ، ما لم يقم الطرف لالخطار

  .االيداع خالل فترة االثني عشر شهرا

 

عدد أطراف هذا االتفاق أقل من صار نتيجة لالنسحابات، لو أنه   -٣[
، يتوقف سريان هذا االتفاق اعتبارا من التاريخ الذي يسري ]عدد متفق عليه[

  .]فيه آخر تلك االنسحابات

ق بالحاالت التي قد يجعل فيها انسحاب طرف ترد بالنص االختياري أحكام تتعل
االتفاق غير نافذ نظرا الى أن بعض االتفاقات قد تتطلب عددا معينا من 

 .التصديقات حتى يظل االتفاق ساري المفعول

  
  المادة األربعون
 مالحظات تفسيرية جهة االيداع

الطرف أو الكيان [تودع النسخة األصلية من هذا االتفاق لدى   -١
  . ، الذي يعين بصفته جهة ايداع لالتفاق]قليمي المتفق عليهاال

تحتاج األطراف الى تعيين جهة ايداع تكون مسؤولة عن احالة نسخ موثقة من هذا 
االتفاق واحالة أية تعديالت أو بروتوكوالت الى جميع األطراف الموقعة 

 .والمنضمة



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-110  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  المادة األربعون
 مالحظات تفسيرية جهة االيداع

 هق الى جميع أطرافتقوم جهة االيداع باحالة النسخ الموثقة من االتفا  -٢
  .والى أية دول قد تنضم في وقت الحق اليه

 

 هبعد انفاذ هذا االتفاق، تحيل جهة االيداع نسخة صحيحة موثقة من  -٣
 من ميثاق األمم ١٠٢الى أمين عام األمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة 

 من ٨٣دة المدني الدولي وفقا للما الطيرانأمين عام منظمة الى و[المتحدة 
وبالمثل تقوم جهة االيداع باحالة نسخ صحيحة موثقة من أية .] االتفاقية

  .تعديالت يجري انفاذها

اخطار االيكاو بواسطة جهة االيداع يمكن أن تشمله مادة منفصلة بشأن التسجيل 
  .لدى االيكاو

تقوم جهة االيداع بتوفير نسخ لألطراف من أي قرار تحكيمي أو   -٤
  .هذا االتفاقمن ) تسوية المنازعات (__تضى المادة حكم يصدر بمق

  

تحتفظ جهة االيداع بسجل مركزي لعمليات التعيين والتفويض   -٥[
، )التعيين والتفويض(__  من المادة ٤التشغيلي لشركات الطيران وفقا للفقرة 

  .]من هذا االتفاق

ي هذا نص اختياري في حالة موافقة األطراف على االحتفاظ بسجل مركز
  .الطيرانلعمليات التعيين والتفويض التشغيلي لشركات 

  
  المادة الحادية واألربعون
 مالحظات تفسيرية التوقيع والتصديق

تتبع هذه المادة الممارسة المعتادة الخاصة باالتفاقات متعددة األطراف حيث يتعين   ].حكومة أطراف االتفاق[يفتح باب التوقيع على االتفاق من جهة   -١
. ح باب التوقيع على االتفاق من جانب جميع الحكومات الواردة في القائمةفت

ويمكن أن يجري التوقيع في أي وقت، مثال، في اجتماع للوزراء، أو يكون ذلك 
  .الحقا من خالل الممثلين الذين تفوضهم تلك الحكومات على النحو الواجب

الحكومة الطرف حتى تصبح طرفا في االتفاق يجب أيضا أن تصدق على قرارها   .هة االيداعوتودع وثائق التصديق لدى ج. يخضع االتفاق للتصديق  -٢
وتودع الوثائق التي تسجل التصديق لدى . وفقا الجراءاتها الدستورية الخاصة بها

  .جهة االيداع المكلفة

  
  المادة الثانية واألربعون

 مالحظات تفسيرية االنضمام

  

   النهج التقليدي 

    ]٢ من رقم ١ار الخي[

اسم المنظمة (يكون هذا االتفاق مفتوحا النضمام أي طرف من أعضاء 
  ).االقليمية

ان النهج التقليدي حيال اضافة أطراف الى اتفاق اقليمي أو متعدد األطراف على 
  .أساس تنظيم اقليمي أوسع نطاقا يعد قائما حينما تقبل دول جديدة في التنظيم

    ]٢ من رقم ٢الخيار [

رهنا ) وصف االقليم(يكون هذا االتفاق مفتوحا النضمام أطراف أخرى من 
  .بموافقة جميع أطراف االتفاق

والنهج التقليدي حيال االتفاقات االقليمية غير المبني على تنظيم اقليمي أوسع نطاقا 
يتعين أن يتطلب اجماع األطراف القائمة للسماح للدول األخرى في االقليم بأن 

  .فا في االتفاقتصبح أطرا



 
A5-111  ٥(المرفق(  

  

  المادة الثانية واألربعون
 مالحظات تفسيرية االنضمام

  

   النهج االنتقالي 

االتفاق الذي (ينطبق هذا االتفاق من جهة على األقاليم التي يكون فيها   -١
مطبقا وبالشروط الموضوعة في ) تنشأ بمقتضاه المنظمة االقليمية األوسع نطاقا

اسم (ومن جهة أخرى، يكون هذا االتفاق مطبقا على أراضي ) االتفاق(ذلك 
  ).تي تندرج في هذا االتفاقالدولة ال

النهج االنتقالي هو التفاوض على اتفاق النضمام دولة من غير أعضاء التنظيم 
  .االقليمي واسع النطاق في الترتيبات االقليمية للنقل الجوي

.  لدى جهة االيداعةاالنضمام المالئموثيقة يودع الطرف المنضم   -٢
يقة لدى جهة االيداع التي عليها أن ويسري االنضمام بتاريخ تلقي مثل تلك الوث

  .تحيل نسخة موثقة الى جميع األطراف

  

   التحرير الكامل 

بعد سريان هذا االتفاق يجوز ألية دولة تعتبر طرفا في اتفاقيات أمن الطيران 
أن تنضم الى هذا االتفاق بايداع وثيقة ) أمن الطيران(__ الواردة في المادة 

  .انضمام لدى جهة االيداع

مع التحرير الكامل، يكون االتفاق مفتوحا أمام أي دولة صدقت على اتفاقيات أمن 
الطيران ولذلك ينطوي االتفاق على أكثر المعايير مرونة لتوسيع نطاق االتفاق 

  .ليشمل دوال أخرى

  
  المادة الثالثة واألربعون

 مالحظات تفسيرية انفاذ االتفاق

  

   النهج التقليدي 

 هذا االتفاق حينما تكون جميع األطراف الموقعة قد أودعت وثائق يجري انفاذ
  .تصديقها لدى جهة االيداع

يتطلب النص التقليدي الخاص سريان االتفاق من جميع األطراف التي تفاوضت 
  .أو وقعت على االتفاق أن تصدق عليه قبل انفاذه بالنسبة ألي طرف/و

   نهج التحرير الكامل/النهج االنتقالي 

اعتبارا من تاريخ ] اليوم المتفق عليه[يجري انفاذ هذا االتفاق في   -١
من وثائق التصديق، وبعد ذلك يكون لكل طرف ] العدد المتفق عليه[ايداع 

  .من األيام بعد ايداع وثيقة التصديق أو االنضمام الخاصة به] عدد األيام[

االتفاق على العدد تحتاج األطراف الى االتفاق على تاريخ االيداع اضافة الى 
. الضروري من الدول الموقعة ليسري االتفاق بالنسبة لألطراف التي صدقت عليه

سوف يكون لالتفاق على عدد التصديقات تأثير على السرعة التي يجري انفاذ 
من )  بالمائة من التصديقات٥٠مثال (وهناك معادلة وسطية معقولة . االتفاق بها

  .اق بصورة سريعة نسبياشأنها أن تسمح بانفاذ االتف

    .تقوم جهة االيداع باخطار كل طرف بتاريخ سريان هذا االتفاق  -٢

  



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-112  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  
  ١المرفق 

 مالحظات تفسيرية العمليات غير المنتظمة وعمليات االستئجار العارض

. يمكن تناول بند بشأن العمليات غير المنتظمة بطرق وسياقات مختلفة في االتفاق  
ا كأمر من أمور منح الحقوق أو أمر يتطلب االهتمام ويمكن معالجته أساس

  .ويمكن أن يرد في صلب االتفاق أو في االمرفق. التنظيمي المنفصل

وهناك نهج أبسط وأكثر مباشرة يتعلق بمنح الحقوق للعمليات غير المنتظمة هو   
مة المنتظ" الخطوط الجوية الدولية"ببساطة االشارة في مادة منح الحقوق الى تسيير 

وبهذه الطريقة تقبل كل بنود االتفاق التطبيق على الخطوط . وغير المنتظمة
  .المنتظمة وغير المنتظمة

    النهج التقليدي 
تنطبق بنود هذا االتفاق، باستثناء البنود التي تتناول حقوق النقل   -١

والسعة والتعريفات، أيضا على الرحالت غير المنتظمة التي يشغلها ناقل 
 ألي طرف من أو الى اقليم طرف آخر وعلى الناقل الجوي الذي جوي تابع

  .يقوم بتشغيل تلك الرحالت

يمكن استعمال هذا النهج عندما تتوقع األطراف امكانية اجراء عمليات غير 
منتظمة وعندما تحتاج الى تحديد البنود المختلفة الخاصة بالفرص االدارية 

 على هذه العمليات، ولكنها ال ترغب والفرص التجارية التي من شأنها أن تنطبق
في اتخاذ موقف حول ما اذا كان سيتم منح تفويض بموجب قوانينها ونظمها 

وهذا البند يوضح أن أحكام االتفاق الرئيسي بخالف األحكام الموضوعة . الوطنية
. للخطوط الجوية المنتظمة سوف تنطبق على الخطوط الجوية غير المنتظمة

أن يضع ذلك البند قائمة بالمواد الواردة في االتفاق الرئيسي وكبديل لذلك، يمكن 
والتي تنطبق على الخطوط غير المنتظمة مثل رسوم االنتفاع والتعريفة الجمركية 

  .والسالمة واألمن الخ

    ]٢ من رقم ١، الخيار ٢الفقرة [

لن تؤثر أحكام الفقرة األولى من هذه المادة في القوانين واألنظمة   -٢
الترخيص  العمليات غير المنتظمة أو الترخيص بتأديةية التي تحكم الوطن
  الجويين أو األطراف األخرى المشتركة في تنظيم هذه العملياتللناقلين
  .باجرائها

يترك هذا البند للقوانين الوطنية والقواعد التنظيمية لكل طرف أن تحدد أي 
تي يسمح بتلك الخطوط غير المنتظمة سوف يسمح بها وما هي الظروف ال

  .الخطوط في ظلها

    ]٢ من رقم ٢، الخيار ٢الفقرة [

الرحالت غير [ينظر كل طرف بعين العطف الى طلبات تسيير   -٢
فيما بين اقليمي الطرفين للركاب والبضائع ] الرحالت العارضة] [المنتظمة

  .وفقا لقوانينه ونظمه

لسوق ولكنه ينطوي على ليس منحا للدخول الى ا" بعين العطف"ان اقتضاء النظر 
معالجة ايجابية للعمليات غير المنتظمة بصفة عامة أو الرحالت العارضة بتحديد 

ويعكس هذا البند أيضا واقع كون النسق التنظيمي الذي يحكم التفويض بهذه . أكثر
العمليات هو نظام من جانب واحد بصفة عامة تقوم فيه دولة أو دول المقصد 

  .ية على أي مقدم لطلببتطبيق قواعدها الوطن
    النهج االنتقالي 

    ]٣ من رقم ١الخيار [

يقوم كل طرف بمنح التفويض بالقيام برحالت غير منتظمة للركاب   -١
وفي الحاالت التي . بين النقاط التي ال توجد فيها خطوط جوية منتظمة قائمة

 أال توجد فيها مثل تلك الخطوط المنتظمة، يمنح مثل ذلك التفويض شريطة
تتسبب اتاحة الرحالت غير المنتظمة في خطر لالستقرار االقتصادي للخطوط 

  .المنتظمة القائمة

عند طلب سلسلة من رحالت الركاب غير المنتظمة، فان تلك   -٢
" الرحالت المتضمنة في صفقة شاملة"الرحالت يجب أن تتماشى مع تعريف 

فر ووصول يتحددان لذهاب والعودة، مع سلويجب أن تنفذ على أساس رحلة 
  .سلفا

  .ليس لهذا النهج أثر سلبي على الخطوط المنتظمة

من الناحية التاريخية اهتم العديد من البلدان بمنع حدوث أثر سلبي من جراء 
خطوط الركاب غير المنتظمة على الخطوط المنتظمة وجرى تطوير العديد من 

وترد ثالث ). Doc 9587انظر الوثيقة (السياسات واآلليات لتناول هذه المسألة 
السماح باقامة خطوط ركاب غير منتظمة بين ) ١: آليات من هذا النوع في النص

الرحالت العارضـة "ويشار الى ذلك عادة باسم (نقاط ال تخدمها خطوط منتظمة 
عـدم السمـاح بخطوط ركاب غير منتظمة تؤثر سلبا ) ٢") خارج الطريـق

في (أنواع من خطوط الركاب غير المنتظمة السماح ب) ٣. على الخطوط المنتظمة
هذه الحالة يشمل ذلك الرحالت السياحية العارضة التي تتضمن صفقة من 



 
A5-113  ٥(المرفق(  

  

  ١المرفق 
 مالحظات تفسيرية العمليات غير المنتظمة وعمليات االستئجار العارض

) الخدمات غير الجوية مثل الفنادق والنقل األرضي الخ باالضافة الى النقل الجوي
  .وال ينظر اليها باعتبارها تهديدا للصالحية االقتصادية للخطوط المنتظمة

    ]٣ من رقم ٢الخيار [

لشركات الطيران التابعة لكل طرف والمعينة وفقا لهذا االتفاق للقيام   -١
بالتشغيل بموجب هذا الملحق الحق في تشغيل النقل الجوي الدولي غير 
المنتظم على الطرق المعينة ووفقا للحقوق الممنوحة للخطوط المنتظمة في هذا 

  .االتفاق

ي االتفاق أمام الخطوط غير المنتظمة، في ظل يفتح هذا النهج االنتقالي الطرق ف
وذلك للخطوط المنتظمة بينما تجري ) مثل تغيير معايير الطائرات(نفس الشروط 

الموافقة أو الرفض للخطوط غير المنتظمة خارج الطريق على أساس من المعاملة 
 واعتمادا على منح الحقوق للخطوط المنتظمة فان ذلك. الودية والمعاملة بالمثل

يفتح الخطوط غير المنتظمة في األحوال العادية أمام الركاب والبضائع على 
  .السواء

يقيم كل طرف االعتبار المالئم لطلبات شركات الطيران التابعة   -٢
لطرف آخر لنقل الحركة التي ال يغطيها هذا الملحق على أساس المعاملة 

  .الودية والمعاملة بالمثل
في تحديد كم ونوع " املة الودية والمعاملة بالمثلالمع"مع جعل استخدام نتائج 

الرحالت العارضة خارج الطريق مبنيا على أساس رأي الطرف الذي تتسم آراؤه 
  .بتقييد أكثر فيما يخص تلك الرحالت العارضة

في هذا النهج على الرغم من أن النسق التنظيمي الذي يحكم العمليات غير   ]٣ من رقم ٣الخيار [
بالذات العمليات العارضة، هو عادة نظام دولة المقصد، فان األطراف المنتظمة و

في بعض االتفاقات قد تختار النص على وجوب تطبيق القواعد التنظيمية لدولة 
منشأ العملية ومن شأن ذلك أن يسهل القيام بهذه العمليات ومن ثم فان هذا هو 

تحرري وان كان يتطلب مثال لمثل هذا الترتيب الذي يمكن أن يستخدم في اتفاق 
  .االمتثال للقواعد التنظيمية على الرغم من ذلك

التابعة ألي طرف اقامة نقل جوي ] المعينة[يحق لشركات الطيران   -١
دولي غير منتظم الى ومن أي نقطة أو نقاط في اقليم طرف آخر، بصورة 
مباشرة أو على سبيل التوقف على الطريق من أجل نقل في رحلة ذهاب 

ة أو في اتجاه واحد من أو الى نقطة أو نقاط في اقليم الطرف الذي عين وعود
. يسمح أيضا بالرحالت العارضة ذات المقاصد المتعددة. شركة الطيران

التابعة ألي طرف تشغيل ] المعينة[وعالوة على ذلك يجوز لشركات الطيران 
  .آخررحالت عارضة تنشأ فيها الحركة من أو يكون مقصدها في اقليم طرف 

تحدد الفقرة األولى التوصل الى السوق بصورة واسعة النطاق لتلك العمليات بينما 
  .تنطبق الفقرة الثانية على القواعد الخاصة ببلد المنشأ

تقوم بنقل جوي بموجب هذا البند ] معينة[تمتثل كل شركة طيران   -٢
 أساس لقوانين ونظم وقواعد الطرف الذي تنشأ في اقليمه الحركة سواء على

لينطبق بذلك ما يحدده ذلك . رحلة في اتجاه واحد أو رحلة ذهاب وعودة
  .الطرف اآلن أو فيما بعد على مثل هذا النقل

يستخدم النص بين القوسين المعقوفين حينما يكون جدول الطرق الوارد في 
غير منطبق على مدن بعينها وحينما تعين األطراف شركات طيران __  المرفق

وبدون الصيغة الواردة بين القوسين يصرح الطرف . المنتظمةللخطوط غير 
سواء كانت معينة (اآلخر لجميع شركات طيران كل طرف والعكس بالعكس 

بتأدية الخدمات غير المنتظمة التي ورد وصفها في ) للخطوط المنتظمة أو لم تكن
  .الفقرة األولى

    التحرير الكامل 

ك للدول التي قد ترغب في تحرير الخطوط ان نهج التحرير الكامل خيار مترو  
  . غير المنتظمة مع االستمرار في تنظيم الخطوط المنتظمة

    ١القسم 

يحق لشركات طيران كل طرف والتي تعين بمقتضى هذا المرفق أن تقوم 
وحمل ما معهم (وفقا لشروط تعيينها بنقل الركاب في رحالت عارضة دولية 

ذلك دون حصر الرحالت العارضة الخاصة بما في (أو بضائع /و) من متاع
بارسال الشحن وتلك المقسمة بين الركاب والبضائع وتلك التي تجمع بينهما 

  ):البضائع/الركاب(

يساوي النص بين الخطوط غير المنتظمة والخطوط المنتظمة فيما يتعلق بالحقوق 
ولكنه ودخول السوق، ودون ضرورة االمتثال للنظم الوطنية لطرف المقصد 
كما . يقصر ذلك في الفقرة األولى على شركات الطيران المعينة لكل طرف

يتضمن النص بندا القامة االعتبار المواتي للعمليات غير المنتظمة التي ال تشملها 
الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة األولى، على سبيل المثال، خدمات شركات 



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-114  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  ١المرفق 
 مالحظات تفسيرية العمليات غير المنتظمة وعمليات االستئجار العارض

بين أي نقطتين أو نقاط في اقليم الطرف الذي عين شركة الطيران وأي نقطة 
  .أو نقاط في اقليم طرف آخر

ر وأي نقطتين أو نقاط في بلد بين أي نقطتين أو نقاط في اقليم الطرف اآلخ
ثالث أو بلدان ثوالث شريطة أن تشكل هذه الخدمات، اال فيما يتعلق بالرحالت 
العارضة الخاصة بالشحن، جزءا من عملية تشغيل مستمرة مع تغيير للطائرة 
أو دون تغيير لها، عملية تشمل خدمة النقل الى الوطن بغرض نقل الحركة 

  . الطرف اآلخرالمحلية بين الوطن واقليم

لدى تأدية الخدمات التي يغطيها هذا المرفق، يحق لشركات طيران كل طرف 
التوقف في أية نقاط ) ١: (والتي عينت بمقتضى هذا المرفق القيام بما يلي

نقل الحركة في مرور عابر خالل ) ٢. (داخل أو خارج اقليم أي من الطرفين
رة بين الحركة التي منشأها الجمع في نفس الطائ) ٣. (اقليم الطرف اآلخر

اقليم طرف والحركة التي تنشأ في اقليم الطرف اآلخر والحركة التي تنشأ في 
تأدية النقل الجوي الدولي دون أية حدود تحد من التغيير في ) ٤. (بلدان ثوالث

أية نقطة على الطريق في نوع أو عدد الطائرات التي تعمل شريطة أنه، 
ت شحن البضائع في االتجاه الخاص بالخروج، يكون باستثناء ما يتعلق برحال

النقل الى ما وراء تلك النقطة استمرارا للنقل من اقليم الطرف الذي عين 
شركة الطيران وفي االتجاه العائد يكون النقل الى اقليم الطرف الذي عين 

  .شركة الطيران استمرارا للنقل من خارج تلك النقطة

م لطلبات شركات الطيران التابعة لطرف آخر يقيم كل طرف االعتبار المالئ
لنقل الحركة التي ال يغطيها هذا المرفق على أساس المعاملة الودية ومبدأ 

  .المعاملة بالمثل

التاحة خدمات الركاب الخاصة الطيران غير المعينة لتشغيل خطوط منتظمة أو 
  .بالحرية السابعة

هناك اختالف بين النهج االنتقالي السابق والتحرير الكامل هو القدرة الخاصة 
بشركة الطيران المعينة على اختيار اما قواعد النقل العارض لذلك البلد الذي تتبعه 

 لتلك الشركة أو تلك الخاصة بطرف آخر من أجل تشغيل الخطوط غير المنتظمة
  .الشركة

  ٢القسم 

أية شركة طيران يعينها أي طرف تؤدي نقال جويا دوليا عارضا منشؤه اقليم 
أي طرف، سواء على أساس رحلة في اتجاه واحد أو رحلة ذهاب وعودة، لها 
خيار االمتثال لقوانين ونظم االستئجار العارض والقواعد الخاصة اما بالوطن 

 قواعد أو نظما أو اشتراطات أو قيودا واذا طبق طرف. أو بالطرف اآلخر
مختلفة على شركة طيران أو أكثر من بين شركات طيرانه أو على شركات 
طيران تابعة لدول مختلفة، تخضع كل شركة طيران معينة ألقل تلك المعايير 

  .تقييدا

غير أنه ليس ثمة شيء وارد في الفقرة المذكورة أعاله يحد من حقوق أي 
 شركات الطيران المعينة بموجب هذا المرفق من قبل طرف في تطلب تمسك

طرف آخر بالمقتضيات المتعلقة بحماية أموال الركاب وحقوق الركاب في 
  .االلغاء واسترداد األموال

  ٣القسم 

بخالف ما يتعلق بقواعد حماية المستهلك المشار اليها في الفقرة السابقة أعاله، 
نة بمقتضى هذا المرفق من قبل ال يطلب أي طرف من شركة الطيران المعي

طرف آخر فيما يتصل بنقل الحركة من اقليم ذلك الطرف اآلخر أو بلد ثالث 

  



 
A5-115  ٥(المرفق(  

  

  ١المرفق 
 مالحظات تفسيرية العمليات غير المنتظمة وعمليات االستئجار العارض

في رحلة في اتجاه واحد أو ذهاب وعودة أن تقدم أكثر من مجرد اعالن يثبت 
 ٢االتساق مع القوانين والنظم والقواعد السارية المشار اليها بمقتضى القسم 

فاء من تلك القوانين أو النظم أو القواعد والذي تمنحه من هذا المرفق أو االع
  .سلطات الطيران ذات االختصاص

  
  ٢المرفق 

 مالحظات تفسيرية خطوط الشحن الجوي

ال تنص بعض االتفاقات على بند محدد للعمليات التي تقتصر على الشحن نظرا   
ضمنية في الى أن حق تشغيل الخدمات المقتصرة على الشحن يرد عادة بصورة 

بند منح الحقوق الذي تمنح األطراف فيه لشركات طيرانها المعينة حق نقل 
. الركاب والبضائع والبريد على خطوطها الجوية الدولية المنتظمة المتفق عليها

الركاب والبضائع "ومع ذلك توجد بعض االتفاقات األكثر تحديدا، مشيرة الى 
د االتفاق في جدول الطريق طرقا وقد يحد". والبريد أو اليها بصورة مجمعة

محددة، بما في ذلك القيود المفروضة أو المرونة المتفق عليها للخدمات التي 
تقتصر على شحن البضائع، أو قد تكون الطرق هي تلك الطرق التي تم ابدالها 

  .لقاء خطوط الركاب المنتظمة
    النهج االنتقالي 
اك في عملية النقل الدولي يحق لكل شركة طيران معينة عند االشتر  -١

  للبضائع بطريق الجو

أن تحصل على معاملة خالية من التمييز فيما يتعلق بالتوصل الى   )أ
  .تسهيالت المخالصة للبضائع والمناولة والتخزين والتسهيالت عموما

أو تشغل بصورة مباشرة وسائل أخرى للنقل، مع /أن تستخدم و  )ب
  .ةمراعاة القوانين واألنظمة المحلي

أن تستخدم الطائرات المؤجرة شريطة أن تمتثل عملية التشغيل لتلك   )ج
الطائرات للقواعد القياسية للسالمة واألمن التي تنطبق على الطائرات األخرى 

  .لشركات الطيران المعينة
أن تدخل في ترتيبات تعاونية مع الناقلين الجويين اآلخرين ويشمل ذلك   )د

ز وحجز المساحات والنقل في الرحلة الواحدة ضمن أمور أخرى اقتسام الرم
  .بواسطة أكثر من شركة

أن تحدد التعريفات الخاصة بها لنقل البضاعة وهي التعريفات التي ال   )ھ
  .يجوز أن يطلب ايداعها لدى هيئات طيران أي طرف

الغرض من هذه الفقرة هو تحقيق توازن تنافسي عادل بين جميع الناقلين الجويين 
وحينما يضم االتفاق الرئيسي بندا . لون في النقل الجوي الدولي للبضائعالذين يعم

، يجب حذف ذلك البند من )االستئجار على سبيل المثال(يرد أيضا في المرفق 
  .المرفق

 أعاله، فان كل شركة ١باالضافة الى الحقوق الواردة في الفقرة   -٢
 في خطوط منتظمة طيران معينة حينما تقوم بنقل يقتصر على شحن البضائع

أو غير منتظمة لها أن تقدم هذه الخدمات من والى اقليم أي طرف دون قيود 
تتعلق بالتواتر أو السعة أو الطريق أو نوع الطائرة أو منشأ أو مقصد 

  .البضائع

تنص هذه الفقرة على حريات الجو من الثالثة الى السابعة وذلك فقط للخطوط التي 
وأول . ري تشغيلها على أساس منتظم أو غير منتظمتقتصر على الشحن والتي يج

 غير مدرجتين نظرا الى أنهما عادة - التحليق وعمليات التوقف الفنية - الحريتين
والمرونة التشغيلية يرد وصفها بعبارات عامة .  ما تردان في االتفاق الرئيسي

رة على وتشمل العناصر التي تعتبر بعامة ذات أهمية بالنسبة للعمليات المقتص
  .الشحن

والمرفق الخاص بخطوط نقل البضائع جوا ال يحتمل أن يستخدم في اتفاقات   
التحرير الكامل وفيها ترد الحقوق والمرونة التشغيلية المنصوص عليها في هذا 

  .المرفق في صلب االتفاق الرئيسي



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
 A5-116  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  
  ٣المرفق 

 مالحظات تفسيرية االجراءات االنتقالية

يكاو تتناول المسائل الخاصة بالمشاركة اضافة الى المرفق توصية من اال  
وهو مأخوذ من الممارسات والنهج القائمة . االستمرارية في االنتقال نحو التحرر

ويتكون من نوع . التي تغطي كال من اجراءات المشاركة واالجراءات التفضيلية
رف بنفس واذا انطبقت تلك البنود على كل ط. أو أكثر من ثالثة أنواع من البنود

واال فسوف تعتبر اجراءات . األسلوب، تعتبر حينئذ من اجراءات المشاركة
  .تفضيلية

في تطبيق بنود المرفق الثالثة، يمكن جعل الفقرات الثالث التالية من المالحظات   
  .االيضاحية، باستثناء األمثلة المقدمة، جزءا من المرفق

، أو في تاريخ أبكر من ذلك )اريخالت(تنتهي االجراءات االنتقالية التالية في 
  :توافق عليه األطراف

شركة ) يتعين على(، يجوز )أو المرفق ـ( من أحكام المادة ـ بالرغم  -١
أو من قبل كل من ) (أ(الطيران المعينة من قبل الطرف ) شركات(

  )...األطراف

ة بصورة فوري) أو مرفق(هذا البند ينتظر استخدامه حينما ال تسري مادة معينة 
وعلى سبيل المثال، . ولكن يجري التنفيذ أليهما بصورة محدودة أثناء فترة االنتقال

توافق األطراف على أنه بالرغم من المرفق الخاص بجداول الطرق الذي يمنح 
) شركات(كل طرف حقوق الحرية الخامسة بصورة مطلقة لن يسمح لشركة 

لك الحقوق المحلية للنقل بممارسة ت) الدولة المتقدمة(الطيران ألحد األطراف 
ودولة ثالثة حتى حلول تاريخ ) الدولة النامية(بصورة كاملة بين الطرف اآلخر 

  .محدد

شركة ) يتعين على(، يجوز ) ـالمرفقأو (رغم أحكام المادة ـ   -٢
أو من قبل كل من ) (أ( الطيران المعينة من قبل الطرف )شركات(

  :وذلك على النحو التالي)... األطراف
  ...، )التاريخ(وحتى ) التاريخ(من   )أ
  ...، )التاريخ(وحتى ) التاريخ(ومن   )ب

فعلى سبيل المثال توافق . هذا البند مماثل للبند األول ولكنه يشمل مراحل تدرج
األطراف على أنه بالرغم من وجود مادة تسمح بتشارك غير محدود في الرمز 

 خدمات التشارك في الرمز فانه سوف يسمح لشركات الطيران لكل طرف بتوسيع
  .وذلك فقط بصورة تدريجية لفترات محددة) عمليات التواتر(فيما يخص بلدا ثالثا 

على الفور وعندما تطبق خطة ) أو مرفق(هذا البند يستخدم حينما ال تسري مادة   ....، تسود األحكام التالية) ـالمرفقأو (رغم أحكام المادة ـ   -٣
فعلى سبيل المثال، قد توافق األطراف على أنه . قاليةأخرى أثناء الفترة االنت

بالرغم من المادة الخاصة بالتعريفات والتي ال تشترط ايداع التعريفات والموافقة 
  . عليها، يحكم نظام بلد المنشأ التسعير حتى حلول تاريخ محدد

القائمة التالية مؤشر للموضوعات التي قد تستخدمها الدول بناء على تقديرها 
عدد شركات الطيران المعينة : اعتبارها اجراءات انتقالية في المرفق وهيب

ومعايير الملكية والسيطرة والسعة والتواتر والطريق وحقوق النقل وتقاسم الرمز 
وعمليات االستئجار العارض والخطوط متعددة وسائل النقل والتعريفات وتوزيع 

مثل المناولة " ل التجاريةبأداء األعما"الخانات الزمنية والمسائل الخاصة 
وتمثل صيغة المرفق اطارا، ينبغي لألطراف أن تتفق فيه على الشروط . األرضية
 مواد بشأن المشاركة المحتملة Doc 9587وتتضمن الوثيقة . والصياغة

  .واالجراءات التفضيلية

  



 
A5-117  ٥(المرفق(  

  

  
  ٤المرفق 

  مالحظات تفسيرية الطرق األساسية للخدمات الجوية وتنمية السياحة

إن تطبيق مخطط للطرق األساسية لتطوير الخدمات الجوية والسياحة يفترض   
وفي الحاالت االستثنائية، يمكن . وجود سوق دولي محرر أو عملية انتقال نحوه

تطبيق المخطط على طرق غير محررة ذات إمكانيات سياحية، إذ تنص األنواع 
ضمنية للعمليات في هذه التقليدية من اتفاقات الخطوط الجوية على تقديم مساعدة 

  .الطرق بتقييد نطاق المنافسة

وبعد ) أو موافقة منه(يجوز للطرف، بعد مشاورة الطرف اآلخر   -١
إخطار الخطوط الجوية التي يتم تشغيلها في الطريق الجوي، أن يحدد طريقا 
أساسيا للخدمات الجوية أو طريقا أساسية لتنمية السياحة تربط بين نقطة في 

ئية أو طرفية أو منطقة تطوير في إقليمه ونقطة في إقليم الطرف منطقة نا
وفي هذا الطريق أو المجموعة من الطرق، يعتبر مستوى الخطوط . اآلخر

من هذا المرفق، ذا أهمية حيوية لحماية توفير ) ٢(الجوية المحدد في الفقرة 
] لسياحةبما في ذلك تطوير طرق ا. [خط حياة للمنطقة أو لتنميتها االقتصادية

ولكن ال يتم توفيره إذا كانت الخطوط الجوية ال تنظر إال في مصلحتها 
أو يتم توفيره فقط بأسعار تمييزية بشكل غير معقول أو بأسعار [التجارية 

 ].مرتفعة ال مبرر لها أو تقييدية

يوفر المرفق يقينا قانونيا لألطراف المعنية بتنفيذ المخطط ويمكن أيضا للطرف 
المرونة في كيفية تأويل وتنفيذ المعيار المتعلق باختيار الطرق من ممارسة 

الخدمات المالئمة وإجراءات المناقصة الختيار شركات النقل .ومستويات
 .ومحتويات االتفاقات التعاقدية، على سبيل المثال

يقوم الطرف الذي حدد طريقا أساسيا للخدمات الجوية أو طريقا   -٢
في كل طريق [قييم مستوى مالئم للخطوط المنتظمة أساسيا لتطوير السياحة بت
ويأخذ في ] بطريقة مرنة ومركزة على السوق] [أو مجموعة من الطرق

االعتبار، من بين أمور أخرى، االحتياجات الخاصة للخطوط المنتظمة في 
الطريق المعني؛ ومستوى الطلب؛ وتوافر خطوط الوصل الجوية والخطوط 

 والجهات المشغلة غير المنتظمة وغير ذلك من أجور الجوية التابعة لبلد ثالث
النقل الجوي وشروطه؛ واألثر على كافة الخطوط الجوية المشغلة أو المقرر 

ويمكن أيضا أن تعتبر الخطوط . [تشغيلها في الطريق والطرق المتاخمة
الجوية غير المنتظمة مالئمة، شريطة أن تستوفي الشروط المحددة في الفقرة 

  ].ا المرفقمن هذ) ١(

من أمثلة النهج المرن تحديد متطلب أدنى للسعة فقط وترك الطائرات تقرر 
ويمكن تحديد متطلبات السعة من . الترددات وأنواع الطائرات والتعريفات الخ

في األسبوع " وحدات النقل"من _ حيث عدد المقاعد من األصل إلى المقصد كعدد 
  .خالل جزء من الموسم السياحي أو كله

تحديد (__ والمادة ) السعة(__ بغض النظر عن أحكام المادة [  -٣
، )أو موافقة منه(، يجوز للطرف، بعد مشاورة مع الطرف اآلخر )]األسعار

أن يطلب من الخطوط الجوية المشغلة أو المقرر تشغيلها في طريق أساسي 
للخطوط الجوية أو طريق أساسي لتطوير السياحة توفير خدمات جوية تفي 

ويجوز للطرف أن يطلب من الخطوط . [سنة_ مستوى المالئم للفترة تبلغ بال
الجوية التي ترغب في إنهاء أو تعليق أو تخفيض خدمة موجودة في الطريق 

يوما على األقل قبل تخفيض الخدمة _ دون المستوى المالئم إيداع إشعار 
  .المقترح

مسبق بنية سحب أو إن النص االختياري يلزم الطائرة الداخلة إيداع إشعار 
  .تخفيض خدمات في الطريق

) تحديد األسعار(_ والمادة) السعة(_ المادة [بغض النظر عن أحكام   -٤
وإذا لم تكن أي طائرة تضطلع أو تقدم ). الجداول الزمنية للطرق(المرفق ] و

في ] فرديا أو إجماليا[على االضطالع بخدمات جوية في المستوى المالئم 
.  للخدمات الجوية أو في الطريق األساسي لتنمية السياحةالطريق األساسي

. ضمان تشغيل احتكاري مع إعانة) أ: (يقدم النموذج بصراحة ثالثة خيارات للدعم
  .أو إعانة دون ضمان تشغيل احتكاري) ج(أو ضمان احتكار دون إعانة ) ب(



د ارشادية بشأن سياسة وموا   
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  ٤المرفق 
  مالحظات تفسيرية الطرق األساسية للخدمات الجوية وتنمية السياحة

ويجوز للطرف المعني أن يدعو الطلبات إلى توفير هذه الخدمات وعند 
، أن يقيد )أو موافقة منه(الضرورة ويجوز له، بعد التشاور مع الطرف اآلخر 

باستثناء شركات [الدخول في الطريق المعني على شركة طيران واحد 
أو دفع تعويض اإلعانات /سنة و_ لمدة تبلغ ] ابعة لبلدان ثالثةالطيران الت

ويتم منح حق تشغيل هذه الخدمات من خالل مناقصة عامة . لشركة الطيران
ألي شركة طيران معينة لها حق ] إما فرديا أو لمجموعة من هذه الطرق[

بلدان وتتمتع شركات الطيران التابعة ل. [خدماتها بين األقاليم] وتسويق[تشغيل 
  ].ثالثة والمؤهلة للتشغيل في الطريق أيضا بحق المناقصة

مور يغطي كل من الدعوة إلى المناقصة والعقد التابع، من بين أ  -٥
المستوى والمعيار المطلوبين للخدمات المحدد في : أخرى، المعلومات التالية

من هذا المرفق وفترة صالحية العقد والقواعد المتعلقة بتعديل العقد ) ٢(الفقرة 
أو إنهائه أو مراجعته، وعلى وجه الخصوص مراعاة التغييرات غير المرتقبة 

  .والعقوبات في حالة عدم امتثال العقد

المهم مالحظة أنه، بغض النظر عن مدة العقد، ال يكون تطبيق المخطط دائما من 
ال سيما في ) فترة بداية في الغالب(بل انتقاليا أو لفترة معقولة من الزمن فقط 

فعلى سبيل المثال، إذا ارتفع طلب الجمهور نتيجة ". مناطق تنمية"طرق تخدم 
تية للطيران، سيصبح احتمال كون لتطور الشبكات أو من خالل تحسين البنية التح

  .الطريق احتكارا طبيعيا أقل ومن دون حاجة إلى التنظيم

شهرا من قبل الطرف الذي __ يتم اختيار شركة الطيران خالل فترة   -٦
أصدر الدعوة إلى المناقصة ويأخذ في االعتبار، من بين أمور أخرى، قابلية 

لمقترحة وطرق وضع شراكات االستمرار المالي لمقدم الطلب وخطة العمل ا
مع قطاع السياحة وأجور النقل الجوي وشروطه ومبلغ التعويض الالزم عند 

  .االقتضاء

 

يجوز للطرف الذي أصدر الدعوة إلى المناقصة أن يسدد إلى شركة   -٧
من هذا المرفق للخسائر الناجمة ) ٦(الطيران التي تم اختيارها بموجب الفقرة 

ويتم تقييم هذا التسديد .  المستوى المالئم وفقا للعقدعن التشغيل المطلوب في
بين التكاليف واإليرادات المتولدة عن الخدمة بأجر ] المتوقع[باعتباره الفارق 

وال تُدفع أي إعانة إضافية للخدمات فوق .[معقول لرأس المال المستخدم
  ].المستوى المالئم الذي قد تشرع فيها شركة الطيران

  

حيثما ) المشاورات(شاورات بين األطراف وفقا للمادة يتم ترتيب م  -٨
أو تعويض شركة الطيران ال يتماشى مع /يرى أحد األطراف أن اختيار و
من هذا المرفق أو أن شروط هذا ) ٧(و ) ٦(االعتبارات المحددة في الفقرتين 

إذا لم تتوصل . [المرفق تقيد بصفة ال مبرر لها التطوير والمنافسة في طريق
راف إلى حل للمشكلة من خالل التشاور، يجوز لكل طرف أن يحتكم األط

  ].لتسوية النزاع) تسوية النزاعات(__ بآلية تسوية النزاعات بموجب المادة 

إن إدراج كل من المشاورات السابقة والالحقة بأثر رجعي في شكل استعراض 
 يكون أو شرط الحصول على موافقة مسبقة من الدول األخرى قد/بين الدول و

رادعا عن احتمال تفضيل كل دولة شركات الطيران الوطنية التابعة لها واستخدام 
 .المخطط بشكل مفرط
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  )٦(المرفق 

   سياسات االيكاو في مجال النقل الجوي

في مجـال   تمرة  المسسياسات اإليكاو   بموحد  البيان   الذي يشكل ال   ١٥-٣٦هذا المرفق يحتوي على النص الكامل لقرار الجمعية العمومية          
  .Doc 9902 القرارات السارية المفعول الصادرة عن الجمعية العموميةيوجد هذا القرار أيضا في . النقل الجوي

  في مجال النقل الجويالمستمرة سياسات اإليكاو بموحد البيان ال  :١٥-٣٦القرار 

 مقدمةال

النقل الجوي الدولي على خدمات ر يتباعها لتطوإية التي يجب على الحكومات  المبادئ األساستحددالطيران المدني الدولي قد  اتفاقية لما كانت
 للنقل خدماتنشاء إ إلىالمبادئ والترتيبات الرامية  هو دعملذلك كان أحد أغراض االيكاو و، يتسم باالنتظام والكفاءة واالقتصاد والتجانسنحو 

  .العام  االحترام المتبادل لحقوق الدول ومراعاة الصالح معواقتصادي مالجوي الدولي على أساس تكافؤ الفرص وتشغيلها على أساس سلي

  .ة الدوليياتلى المستوإضافة إل على المستوى الوطني باستمرة النقل الجوي عامال رئيسيا في تشجيع وتعزيز التنمية االقتصادية المولما كان

 ولمواكبة التحديات طوير النقل الجويى حد والتصدي للتحديات التي تجابه تستغالل الفرص المتاحة إلى أقص تدبير الموارد الالزمة الولما كان
  .، وخاصة على البلدان الناميةالتي يفرضها الطلب على النقل الجوي يزداد صعوبة

تواظب على أن لدول المتعاقدة على نحو مستمر وينبغي في ا بشأن تطوير النقل الجوي وإحصاءات ودراسات إرشادات المنظمة تعد ولما كانت
  .فعالية على الدول المتعاقدة بأكثر الوسائلوتوزيعها  تحديث وتركيز وتكييف هذه المواد

 هذه إعداد من المعلومات األخرى لكي يتسنى للمنظمة وغيرها دقيقة وواقعية إحصائيةتوفر بيانات أن الدول المتعاقدة المقرر على  من ولما كان
  .اإلرشادات

  . نحو نظام اإلدارة حسب األهداف مع زيادة تركيزها على تنفيذ القواعد القياسية أكثر من وضعها المنظمة تتجهولما كانت

على متعاقدة دول اللالمنظمة واإلجراءات التي اتخذتها هذه المنظمة لتنفيذ أهدافها االستراتيجية تساعد ا  هذهناإلرشادات الصادرة ع تولما كان
  .عولمة النقل الجوي الدولي وتحوله إلى التشغيل التجاري وتحريرهوضع السياسات والممارسات التي تسهل 

  . المنظمة في مجال النقل الجوي هذهلاعمأ من المهم للدول المتعاقدة أن تشارك في ولما كان

  : الجمعية العموميةفإن



  سياسة ومواد ارشادية بشأن 
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تلك كما كانت الجوي،  في مجال النقلسياسات االيكاو المستمرة ب أن مرفقات هذا القرار المذكورة أدناه تشكل البيان الموحد تقرر  -١
  : والثالثين للجمعية العموميةة السادسةعند ختام الدورقائمة السياسات 

  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي  —  )أ(المرفق 
  اإلحصاءات  — )ب(المرفق 
  التوقعات والتخطيط االقتصادي  —  )ج(المرفق 
  التسهيالت  —  )د(المرفق 
  بفرض الضرائ  —  )ه(المرفق 
  خدمات المطارات والمالحة الجوية  —  )و(المرفق 
  اقتصاديات الناقلين الجويين  —  )ز(المرفق 
  البريد الجوي  —  )ح(المرفق 

تجديداتها  المجلس في الوثائق المذكورة في هذا البيان الموحد وتجديداتها التي يعدها الدول المتعاقدة على مراعاة هذه السياسات وتحث  -٢
  .دوريةال كتبالدلة واأللعام في  األمين االتي يعدها

 وأن تدعم كذلك ،وقرارات الجمعية العموميةشيكاغو ن اتفاقية م الدول المتعاقدة على أن تبذل كل جهد للوفاء بالتزاماتها الناشئة تحث  -٣
والمعلومات األخرى  اإلحصاءاتنشاط المنظمة في مجال النقل الجوي، وأن تقدم على وجه الخصوص وبأقصى سرعة وعلى الوجه األكمل 

  .التي تطلبها المنظمة لدراساتها في مجال النقل الجوي
 ممكن للنقل إسهام أهمية خاصة لمشكلة تمويل تنمية الموارد البشرية والفنية الضرورية لتحقيق أفضل إعطاء المجلس إلى تطلب  -٤

  .النامية الجوي في الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للبلدان
 رأى ذلك إذا الدول المتعاقدة ونمثلي موضوع في مجال النقل الجوي مشورة خبراء لكل  بأنسب الوسائلالمجلس أن يلتمس إلى تطلب  -٥

 مجموعات الدراسة التابعة لألمانة العامة، إلى لجنة النقل الجوي أو إلى تقاريرها قدم فرق من الخبراء المؤهلين تإنشاءمفيدا لعمله، بما في ذلك 
  .الفرق بالمراسلة أو باالجتماعاتوأن تعمل هذه 

 الوسيلة الرئيسية باعتبارها جميع الدول المتعاقدة أن تشارك فيها، تستطيععقد مؤتمرات أو اجتماعات عالمية أن ي المجلس إلى تطلب  -٦
 التي يتعين حلها مسائلمية ال ذات األهمية العالمية في مجال النقل الجوي، عندما يبرر عقد هذه االجتماعات عدد وأهمسائلتقدم في حل اللل

  . بناءة بصددهاإجراءات اتخاذ توجد امكانيةوحيث 
 المجلس أن يوفر ما يلزم لتنظيم الحلقات الدراسية والندوات وغيرها من االجتماعات المماثلة التي يتطلبها نشر سياسات إلى تطلب  -٧

  .ل المتعاقدة وفيما بينهاااليكاو في مجال النقل الجوي وما يتصل بها من إرشادات على الدو
 البيان الموحد لسياسات االيكاو في مجال النقل الجوي وأن يخطر الجمعية العمومية واظب على مراجعة هذا المجلس أن يإلى تطلب  -٨

  .يه تغييرات علإدخال إلىالحاجة كلما دعت 
  .١٨-٣٥ القرارل أن هذا القرار يحل مح تعلن  -٩

  )أ(المرفق 
   للنقل الجوي الدوليالتنظيم االقتصادي

   االتفاقات والترتيبات—القسم األول 
المبادئ األساسية المذكورة في اتفاقية شيكاغو، وهي احترام السيادة، واالنصاف والمساواة في الفرص، وعدم التمييز، والترابط،  لما كانت

  .أساس تطوره في المستقبلوالتناسق، والتعاون، قد ساعدت على أفضل نحو النقل الجوي الدولي ومازالت تشكل 



 
A6-3  ٦(المرفق(  

  

  . أهداف المنظمةأحد أقصى حد ممكن في الحقـوق التجارية مازال يمثل إلىتعدد األطراف  ولما كان

 ولكنها تشترك في هدف أساسي واحد هو  شيكاغو اتفاقيةإطارمختلفة ضمن   الدول المتعاقدة تتوخى أهدافا وسياسات تنظيميةولما كانت
  .الجوي الدولي بشكل مستمر ويعتمد عليهالمشاركة في نظام النقل 

  الجوية الدوليةالخدمات اتفاق عبور وكان تشغيال سليما واقتصاديا، ة النقل الجوي الدوليخدمات أحد أهداف اتفاقية شيكاغو هو تشغيل ولما كان
  .تحقيق هذا الهدفاألطراف فيه المتعاقدة على الدول سهل  يفي هذا الخصوص

بأن تسجل لدى والثالثة والثمانين من اتفاقية شيكاغو  كل دولة متعاقدة بأحكام المادةتلتزم لعمومية قد أكدت مرارا على أن  الجمعية اولما كانت
  .لقواعد تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران لدى االيكاو الترتيبات المتعلقة بالطيران المدني الدولي وفقا جميع سرع ما يمكنهاأبمجلس االيكاو 

دقة غير مستصوبة حيث انها تقوض  أمور حاالت التأخير بال داع في تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران وعدم االلتزام بذلك التسجيل ولما كانت
  .واكتمال المعلومات التنظيمية وتعزيز الشفافية

  . الجوية بشكل مرضاتالخدمتنمية  وشفافة لعادلةينبغي أن يتم بطريقة لنقل الجوي الدولي ا تحديد أجور وأسعار ولما كان

الحاجة تقضي بالتكيف مع البيئة التنظيمية والتشغيلية دائبة التغير في مجال النقل الجوي، وكانت المنظمة قد وضعت إرشادات عن  ولما كانت
 في —حسب رغبتها  —سياسات تنظيم النقل الجوي الدولي، بما في ذلك بنود نموذجية واتفاقات خدمات جوية نموذجية لكي تستعين بها الدول 

  .االتفاقات الثنائية أو اإلقليمية

  : الجمعية العموميةفإن

  . تنظيم النقل الجوي الدولي وفي تسهيل التحريراتسياسعن  إرشادات إعداد لاليكاو في األساسي من جديد على الدور تؤكد  -١

في بادر على وجه السرعة إلى النظر أن تعلى دولية  الجوية الالخدمات اتفاق عبور إلى الدول المتعاقدة التي لم تنضم بعد تحث  -٢
  .إليهاالنضمام 

اتفاقات وترتيبات التعاون المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وذلك وفقا ألحكام لدى االيكاو تسجل أن  الدول المتعاقدة على جميع تحث  -٣
  .االيكاو لطيران لدىلقواعد تسجيل اتفاقات وترتيبات ا ووفقا  شيكاغومن اتفاقية) ٨٣(المادة 

وأي اتفاقات أو ترتيبات الخدمات الجوية  بالمشاكل المهمة الناشئة عن تطبيق تاما الدول المتعاقدة على أن تحيط المجلس علما تحث  -٤
  .هدف تحقيق مبدأ تعدد األطراف في تبادل الحقوق التجاريةفي بلوغ   وتفيد أو متوقعةمستجدةتطورات 

 تدابير التعاون، بما في ذلك الترتيبات على دراسة وإعداد اإلقليمية شبه واإلقليمية يواصل التعاون مع الهيئات  المجلس أنإلى تطلب  -٥
في الوقت المالئم بتطبيق تدابير مماثلة أو أخرى على الدول المتعاقدة توصية إمكانية حررة، واستعراض نتائج هذه التدابير، لكي يقرر تالم

  .أوسع نطاق

 الدراسة المقارنة والتحليلية لسياسات الدول المتعاقدة وشركات الطيران وألساليب عملها إجراءالمجلس أن يواصل  إلى تطلب  -٦
على  جميع الدول المتعاقدة بأي تطورات جديدة في التعاون الدولي يخطر وأن ، الجويةالخدماتبخصوص الحقوق التجارية وأحكام اتفاقات 

  .ا بأي ترتيبات متحررةسيم واللحقوق التجارية، تبادل ا

واظب على استعراض آلية المنظمة لوضع إرشادات عن سياسات تنظيم النقل الجوي الدولي، وأن ينقحها أو المجلس أن ي إلى تطلب  -٧
  .يحدثها حسب االقتضاء



  سياسة ومواد ارشادية بشأن 
 A6-4  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

  .سجيلتالالطيران بغرض تبسيط عملية   المجلس أن يستعرض بصفة دورية قواعد تسجيل اتفاقات وترتيباتإلى تطلب  -٨
 الدول إلىدون تأخير، وأن يقدم بتسجيل هذه االتفاقات والترتيبات المبادرة إلى ر الدول المتعاقدة بأهمية  األمين العام أن يذكّإلىتطلب   -٩

  .تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران الخاصة بها لدى المجلسلالمتعاقدة ما تطلبه من المساعدة 
  يحثاالجوية الدولية وتنفيذه، وأنالخدمات  إلى اتفاق عبور الجميعالعام أن يشجعا على انضمام من رئيس المجلس واألمين  تطلب  -١٠

  .االتفاقهذا  االنضمام إلى بمدى اعتزامها األمانة العامة  على إبالغالدول المتعاقدة

  الترتيبات التنظيميةمجال  التعاون في —القسم الثاني 

الية والتشغيلية المطبقة من جانب واحد على المستوى الوطني تؤثر على استقرار النقل الجوي الدولي،  بعض القيود االقتصادية والملما كانت
 تطور النقل الجوي الدولي شيكاغو كما تنافي المبادئ األساسية التفاقية وتنافي في هذا المجال مجحفةوتنحو إلى ممارسات تجارية تمييزية 

  .بانتظام وتوافق

 الدول سيما والتطوير اقتصاد الكثير من الدول النامية، لجوي بصورة منتظمة ويعتمد عليها يتسم بأهمية أساسية النقل ال خدمات شغيل تولما كان
  .التي تعتمد على السياحة

ق النقل طيران بممارسة حقوق الطريق وغيرها من حقوالشركة عند اإلذن للة ا والسيطرة الفعالغالبيةالتشدد في تطبيق معيار ملكية  كانما لو
  .على الفوائد المثلىمنها دولية والحصول الجوية ال الخدماتتشغيل ل كثيرة من تكافؤ الفرص العادلة نامية ال يحرم دوقدالجوي 

تعيين الناقلين الجويين وترخيص دخول األسواق ينبغي تحريرهما وفقا للوتيرة التي تختارها كل دولة ووفقا لتقديرها، وذلك على نحو ولما كان 
  .سيما فيما يتعلق بالسالمة واألمن طرادي ويتسم بالمرونة، في ظل الرقابة التنظيمية الفعالة والا

توسيع نطاق المعايير أو تطبيقها بمرونة فيما يخص تعيين وتفويض شركات الطيران قد يساعد على تهيئة بيئة تشغيلية ينمو فيها النقل  ولما كان
تتسم بالكفاءة واالقتصاد، ويسهم في هدف مشاركة الدول في عملية التحرير بدون المساس بالتزامات الجوي الدولي ويزدهر بصورة مستقرة و

  .الدول بالنسبة لسالمة الطيران وأمنه

 تسهل وإقليمية تجمعات اقتصادية التي تنشئ من خالل الترتيبات التعاونية ا متزايداتحقيق أهداف التنمية بين تلك الدول يلقى تشجيع ولما كان
عبر عن التقارب والتماثل في المصالح القائمة بصورة خاصة بين الدول النامية التي تنتمي إلى حركات التكامل الذي يالتعاون الوظيفي 

  . اإلقليمياالقتصادي

 وتهتم بهذه التي تتمتع بهذه الحقوقنامية ال تعزز مصالح الدولالنقل  حقوق الطريق وغيرها من حقوقأي شركة طيران لممارسة  ولما كانت
المصلحة المشتركة، كلما كانت ملكية غالبية رأسمال هذه الشركة والسيطرة الفعالة عليها في يد دولة نامية أو أكثر أو في يد مواطنيها ممن لهم 

  .مصالح متماثلة

  : الجمعية العموميةفإن

، وأن تضمن عدم تطبيق بانتظام وتناسقلنقل الجوي الدولي ر اي تطوعلى تؤثر انفراديةالدول المتعاقدة على أن تتجنب اتخاذ تدابير تحث   -١
  .السياسات والتشريعات المحلية على النقل الجوي الدولي بدون المراعاة الواجبة لسماته الخاصة

ألي  ممارسة حقوق الطريق وغيرها من حقوق النقل الجويوالسماح لها بالدول المتعاقدة على قبول تعيين أي شركة طيران  تحث  -٢
 نفس التجمع، وفقا لألحكام والشروط التي يقبلها األطراف، بما في ذلك اتفاقات النقل الجوي التي في سيما الدول النامية أو دول، والدولة 
  . األطراف المعنيةعقدها أو تعقدتها



 
A6-5  ٦(المرفق(  

  

 ا سليماأساسبوصفه  اإلقليمية شبه أو اإلقليميةلتجمعات االقتصادية لالدول المتعاقدة على االعتراف بمفهوم المصالح المشتركة  تحث  -٣
 والسيطرة األغلبية تكون ملكية ما حيثاإلقليمي نفس التجمع االقتصادي مندولة نامية أخرى ألي نامية بتعيين شركة طيران تابعة الدولة اللقيام 
  .مواطنيهافي يد أو الواحدة أو األكثر لة على تلك الشركة في يد تلك الدولة النامية األخرى االفع
 على التفكير في إتباع معايير بديلة لتعيين وتفويض شركات الخطوط الجوية، بما في ذلك إتباع معايير االيكاو، الدول المتعاقدة تحث  -٤

وعلى اعتماد نهج مرن وايجابي لمساعدة الدول األخرى في جهودها الرامية إلى التحرر من معياري الملكية والسيطرة فيما يخص الناقلين 
  .، دونما إخالل بالسالمة واألمنالجويين

 الجوية الدولية إلى أن تقدم إلى المجلس بصفة للخدمات الدول المتعاقدة التي لديها خبرة في مختلف أشكال التشغيل المشترك تدعو  -٥
  .لمتعاقدةالدول ابالذات لما فيه فائدة المنظمة جميع معلومات هذا المجال تجمع مستمرة معلومات كاملة بخصوص خبرتها حتى 

التجمعات االنضمام إلى ة إلى الدول المتعاقدة التي ترغب في جدي كل مساعدة مبناء على الطلب المجلس أن يقدم إلى تطلب  -٦
  .دوليةالجوية ال الخدمات لتشغيل اإلقليمية شبه أو اإلقليميةاالقتصادية 

مشاركة  هذه الترتيبات التعاونية للإعدادتعاقدة التي تبادر إلى  إلى الدول المبناء على الطلب المجلس أن يقدم المساعدة إلى تطلب  -٧
التابعة لها بوضع تلك الترتيبات، وأن  التي تقوم شركات الطيرانالدول المتعاقدة  أو إلى ، الجوية الدوليةالخدماتملكية وتشغيل المباشرة في 

  . على الدولالتعاونيةالترتيبات تلك  المعلومات المتعلقة ببتوزيعيقوم المجلس على الفور 

   توزيع منتجات شركات الطيران—القسم الثالث 

سيما على  تقدم تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات االلكترونية قد أثر تأثيرا ملحوظا على طريقة عمل صناعة شركات الطيران، وال لما كان
  .توزيع منتجاتها

 مرتبطين بذلك لتستخدمهما نل نظم الحجز اآللي لتتبعها الدول ووضعت بندين نموذجيي االيكاو قد وضعت مدونة سلوك لتنظيم وتشغيولما كانت
  .الدول حسب اختيارها في اتفاقاتها للخدمات الجوية

  : الجمعية العموميةفإن

عاقدة يرصد تطورات توزيع منتجات شركات الطيران والممارسات ذات الصلة بها وأن ينشر على الدول المت المجلس أن الى تطلب  -١
  .المعلومات عن أهم التطورات

 المجلس أن يستعرض ما إذا كانت هناك حاجة مستمرة لقواعد االيكاو بشأن نظم الحجز اآللي والبنود النموذجية في ضوء إلى تطلب  -٢
  . التغييرات في التنظيم والصناعة

  تجارة الخدمات —القسم الرابع 

 وعملت )GATS(طار االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات إفي التي أدرجت ل الجوي الدولي مسألة جوانب النقاهتمت ب قد  االيكاوتلما كان
 وللصالحية والدور اللذين تنفرد بهما االيكاو في مجال النقل اتفاقية الطيران المدني الدوليبنشاط لكي يتحسن فهم جميع األطراف المعنية ألحكام 

  .الجوي الدولي

  : الجمعية العموميةفإن

الالزمة  التوصيات والمقترحات وأن تضع المنظمة الترتيبات التنظيمية المستقبلية أن من الضروري أن تستطلع على كد من جديدتؤ  -١
  . للتغيرات الداخلية والخارجية التي تؤثر فيهاستجابةللتصدي للتحديات التي تواجه النقل الجوي الدولي، 



  سياسة ومواد ارشادية بشأن 
 A6-6  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

بيئة الالزمة لتطور النقل الجوي الدولي واستمرار ازدهاره على نحو يتسم باالنتظام تهيئ ال أنتلك الترتيبات ل ه ينبغيبأن سلمت  -٢
مشاركتها الفعالة والمستمرة في النقل ودول المتعاقدة ـمصالح جميع الواالستقرار والكفاءة واالقتصاد بدون تقويض السالمة واألمن، وضمان 

  .الدولي الجوي

  . تنظيم النقل الجوي الدولياتسياسعن  اإلرشاداتيكاو في وضع  على الدور القيادي لالتؤكد من جديد  -٣

  :يلي  الدول المتعاقدة التي تشارك في المفاوضات التجارية واالتفاقات والترتيبات التي تتعلق بالنقل الجوي الدولي على ماتحث  -٤

 مشاركةت الطيران وصناعة الطيران  سلطاةكارشم الوطنية وأن تكفل بصفة خاصة هيئاتهاأن تكفل التنسيق الداخلي في   )أ
  . في المفاوضاتةمباشر

سيما خصائص النقل الجوي الدولي وبنيته  ، والالطيران المدني الدولياتفاقية  تاما ألحكام إدراكا ممثليها إدراكأن تكفل   )ب
  .التنظيمية واتفاقاته وترتيباته

  .االيكاو غير األعضاء في منظمة التجارة العالمية المتعاقدة لدى الدول إزاء حقوقها والتزاماتها تراعيأن   )ج

ضافية متعلقة بالنقل الجوي في االتفاق العام بشأن إخدمات أو أنشطة اقتراح إدراج أي أن تبحث بعناية اآلثار المترتبة على   )د
في  األمنانب السالمة و االرتباط الوثيق بين الجوانب االقتصادية والبيئية وجو الخاص آخذة بعين االعتبار،تجارة الخدمات

  . الجوي الدوليالنقل

اإلرشادات للتنظيم االقتصادي، بما في ذلك تحرير النقل االيكاو في وضع وصالحيات  تحقيق الفهم التام لدور شجع علىأن ت  )ه
  .الجوي الدولي، وأن تنظر في إتباع هذه اإلرشادات

 وأي التزامات محددة تتعلق بالنقل الجوي إعفاءاتنسخا من أي شيكاغو من اتفاقية ) ٨٣(أن تودع لدى االيكاو بمقتضى المادة   )و
  . بموجب االتفاق العام بشأن تجارة الخدماتعقدتهاالدولي 

  : االهتمام الواجب لما يليإيالء منظمة التجارة العالمية والدول األعضاء والمراقبين فيها من تطلب  -٥

شبه  وواإلقليمي الجوي الدولي والتحرير الذي يجري على المستوى الثنائي نقلبالالهياكل والترتيبات التنظيمية الخاصة   )أ
  .اإلقليمي

  .الدولي، وخاصة مسؤوليتها عن سالمته وأمنه مسؤولية االيكاو الدستورية عن النقل الجوي  )ب

  . الميدان هذاها الدائب في بخصوص التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي وعملالراهنة اإلرشاديةسياسة االيكاو وموادها   )ج

  : المجلسإلى تطلب  -٦

أن يواصل االضطالع بدور قيادي عالمي في تسهيل وتنسيق عملية التحرير االقتصادي مع ضمان السالمة واألمن وحماية   )أ
  .البيئة في النقل الجوي الدولي

  .لنقل الجوي الدولي، وابالغ الدول المتعاقدة بها اعلىالتي قد تؤثر وأن يتابع بنشاط التطورات المستجدة في تجارة الخدمات   )ب

 المنظماتغيرها من  بين االيكاو ومنظمة التجارة العالمية وةفعالبصورة التعاون والتنسيق االتصال و استمرار أن يشجع  )ج
  . مجال تجارة الخدماتتعمل فيغير الحكومية التي و الحكومية الدولية



 
A6-7  ٦(المرفق(  

  

  لسياساتعن ا اإلرشادات وضع —القسم الخامس 

  . التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدوليفي  عليها التزامات ومسؤوليات دوليةالحكومات لما كانت

التحرير االقتصادي وتطور صناعة النقل الجوي سيستمران في إتاحة الفرص وإثارة التحديات والمسائل في مجال تنظيم النقل الجوي  ولما كان
  .الدولي

  . األخرىاالرشاديةالمواد السياسات و مسائل تنظيمية كثيرة وجمعتجت عالقد  المنظمة ولما كانت

  : الجمعية العموميةفإن

 السياسات والمواد االرشادية التي أعدتها االيكاو بشأن التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي،  الدول المتعاقدة على أن تراعيتحث  -١
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  . التنظيميةااالضطالع بمهامه

 وأن يعد حسب  الدول المتعاقدةجعلها ملبية الحتياجاتوالسياسات والمواد االرشادية   هذهتحديثأن يضمن المجلس  إلى تطلب  -٢
  . الناشئة التي تهم الجميعاالقتضاء إرشادات بشأن مسائل التنظيم

  )ب(المرفق 

  اإلحصاءات

  . برنامج االيكاو لإلحصاءات يمثل أساسا مستقال وعالميا لغرض تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدوليلما كان

 من ٦٧ جلس وفقا للمادة التي يطلبها المبتقديم اإلحصاءات النقل الجوي التابعة لها شركاتم و كل دولة متعاقدة قد تعهدت بأن تقلما كانتو
  .اتفاقية شيكاغو

 الطرق الدولية، طبقا جهيزات والمطارات الدولية وتالخدمات الجوية الداخلية عمليات إلحصاءات شروطا المجلس قد أعد أيضا ولما كان
  .من اتفاقية شيكاغو) ٥٥(و) ٥٤(للمادتين 

  . من اتفاقية شيكاغو٢١دنية المسجلة طبقا للمادة المجلس قد أعد شروطا لجمع البيانات عن الطائرات الم ولما كان

 المجلس قد اعتمد سياسة اإلدارة القائمة على تحقيق األهداف التي تقتضي قياس أداء المنظمة ككل وأداء مكوناتها من حيث بلوغ ولما كان
  .األهداف االستراتيجية الموضوعة لها

تكاملة لتزويد الدول المتعاقدة وغيرها من المنتفعين بنظام مباشر يتسم بالكفاءة إلثبات صحة  االيكاو قد أنشأت قاعدة بيانات إحصائية مولما كانت
  .البيانات اإلحصائية وخزنها واسترجاعها

  .قدمها عدد آخر غير كاملة التي طلبها المجلس، واإلحصاءاتقدم بعد ي عدد من الدول المتعاقدة لم ولما كان

  .اإلحصاءات الطيران وتوزعها يخفف من عبء تقديم إحصاءاتجمع ت التيدولية  التعاون بين المنظمات الولما كان

  : الجمعية العموميةفإن
  . في حينها وبشكل الكتروني كلما أمكنها ذلك المطلوبةاإلحصاءاتدها لتقديم و الدول المتعاقدة على أن تبذل قصارى جهتحث  -١
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ف التخصصات المطلوبة ليدرسوا بصفة منتظمة البيانات اإلحصائية التي لخبراء الوطنيين في مختل المجلس أن يدعو إلى تطلب  -٢
وليضعوا المقاييس الضرورية لرصد أداء المنظمة من حيث أكثر فاعلية، تلبية   ودولها المتعاقدةتلبية احتياجات المنظمةتجمعها االيكاو، وذلك ل

  .الدول المتعاقدة، وشكل ومحتوى التحليالتمن جانب  وموقوتية تقديمها هااكتمالمدى  واإلحصاءات اتساق بلوغ أهدافها االستراتيجية وتحسين

  : المجلس ما يليإلى تطلب  -٣

 الطيران إحصاءات في جمع العاملةأن يواصل استكشاف سبل التعاون على نحو أوثق مع المنظمات الدولية األخرى   )أ
  .وتوزيعها

 إحـصاءات  المساعدة إلى الدول المتعاقدة بناء على طلبها لتحـسين  انة العامة المالئمة لكي يقدم موظفو األمترتيباتالأن يضع     )ب
  .بها  المنظمةإبالغالطيران المدني وتحسين عملية 

  )ج(المرفق 

   والتخطيط االقتصاديالتنبؤات

  .وتطوير النقل الجوي الدولي استقالل االيكاو في تتبع التوجهات وتطبيق التحليالت االقتصادية يمثل أساسا ضروريا لتعزيز تخطيط لما كان

 مختلف  الستخدامها في عن تطورات الطيران المدني الدولي في المستقبلوإقليمية عالمية تنبؤات الدول المتعاقدة تحتاج إلى تنلما كاو
  .األغراض

التي يحتمل أن تتطلب اتخاذ تدابير  المستمرة في المجال االقتصادي أن يتوقع التطورات المستقبلية إطار أعماله من واجب المجلس في ولما كان
  .من جانب المنظمة، وأن يبادر باتخاذ تلك التدابير في الوقت المناسب

  .  المنظمة مطالبة بتقييم أدائها بصورة منتظمة وفقا لألهداف االستراتيجية مع التركيز الخاص على السالمة واألمن والبيئة والكفاءة تولما كان

  .ةالبيئ حماية قتصادي ألغراض تخطيط المطارات ونظم المالحة الجوية وتخطيطالدعم االى ال محددة وإلى تنبؤاتتحتاج  المنظمة ولما كانت

  : الجمعية العموميةفإن

في الطيران المدني، سواء وتحديث التنبؤات باالتجاهات والتطورات في المستقبل  بإعداد االقتضاء المجلس أن يقوم حسب إلىتطلب   -١
، وأن يلبي  للدول المتعاقدةها والعالمية، وأن يتيحالمحلية واإلقليميةالبيانات  هذه التنبؤات شملة، على أن ت أو محددة عامبؤاتالتنكانت هذه 

  .الحاجة إلى البيانات في مجاالت السالمة واألمن والبيئة والكفاءة

 مردودية وتحليل التكاليف والمنافع أو لتنبؤاتا الالزمة إلعداد واإلجراءات المجلس أن يعمل على وضع المنهجيات إلى تطلب  -٢
تخطيط المالحة الجوية والنظم ل اإلقليميةالمجموعات و  المنظمةباحتياجاتحسب االقتضاء  دراسات األعمال، بحيث تفي وإعدادالتكاليف، 
  . تخطيط البيئة التابعة للمنظمةأجهزة وغيرها مناألخرى 

 الجارية لألغراض المحددة في التنبؤاتلجمع ووضع المعلومات عن أساليب الالزمة ترتيبات ال المجلس أن يضع إلى تطلب  -٣
  .تنبؤاتها وتخطيطها االقتصادي لها في إرشادات لتكون بمثابة آخرها على الدول المتعاقدة من آن إلى عوزأن ي و، أعاله٢ و١ الفقرتين



 
A6-9  ٦(المرفق(  

  

  )د(المرفق 
  التسهيالت

  يالتأحكام التسهوتنفيذ  إعداد —القسم األول 

شيكاغو، اتفاقية  من) ٢٤(و) ٢٣(و) ٢٢( التزامات الدول المتعاقدة بموجب المواد  للتركيز علىضعقد والتسهيالت  — الملحق التاسع لما كان
  ).٣٥(و )٢٩(و) ١٤(و) ١٣(و) ١٠( الالزمة للوفاء بالشروط القانونية المشار اليها في المواد اإلجراءاتتوحيد لو

اعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق التاسع أمرا أساسيا لتيسير تخليص الطائرات والركاب وأمتعتهم والبضائع والبريد  تنفيذ القوولما كان
  .ومواجهة التحديات في مراقبة الحدود وإجراءات المطارات بما يحافظ على كفاءة عمليات النقل الجوي

 أكبر قدر من الكفاءة في النقل الجوي، وأن تقوم في نفس الوقت بحماية الطيران المدني  أن تواصل الدول المتعاقدة تحقيقحيوي من الولما كان
  .الدولي

 الركابإجراءات  تخليص بتعجل في استحداث نظم فاعليتهاثبتت أ مواصفات وثائق السفر المقروءة آليا التي أعدتها المنظمة قد ولما كانت
  .الهجرةاالمتثال لالجراءات التي تضعها سلطات برامج ز يتعزوي المطارات فالدوليين وأفراد الطواقم 

 تهعليا فأثبت  اآلخرين قدنتفعينالمسافرين والمعلى  ات المطارباني مالتي تسهل الحركة في مجموعة من الالفتات القياسية إعداد ولما كان
  .تهوفائد

  : الجمعية العموميةفإن

  .لزيادة جهودها لتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق التاسع الدول المتعاقدة على أن تعطي اهتماما خاصا تحث  -١

بحيث يفي بالمتطلبات المعاصرة للدول المتعاقدة فيما يتعلق التسهيالت  — تحديث الملحق التاسع يواظب علىالمجلس أن  إلى تطلب  -٢
  .قم، والبضائع والركاب، وحماية صحة الركاب والطوا ضوابط الحدودبإدارة

  .األمن —والملحق السابع عشر التسهيالت  —بين أحكام الملحق التاسع والتكامل  المجلس أن يكفل التوافق إلىتطلب   -٣

ق وثائ  بعنوان الصادرةDoc 9303  الوثيقة رقمفيالواردة  واإلرشاداتتحديث المواصفات يواظب على  المجلس أن إلىتطلب   -٤
  . اإلجراءات تخليصالتي تحسن استكشاف الحلول التكنولوجية واصل وأن ي، التقدم التكنولوجيفي ضوءوذلك ، السفر المقروءة آليا

 بانيألشخاص في ما إلرشاد الدولية اإلشارات" بعنوان  الصادرةDoc 9636  رقملوثيقةا تحديث واظب على المجلس أن يإلى تطلب  -٥
  . الدول المتعاقدةاحتياجات وتأمين وفائها بإليها  البيانات الجديدةوذلك بإضافة، " البحريةوانئ والماتالمطار

   التعاون الدولي على حماية أمن وسالمة جوازات السفر—  الثانيالقسم

بوسع المقصد بأن  دولة العبور أووتهدف إلى إبالغ  جواز السفر هو الوثيقة الرسمية األساسية التي تدل على هوية الشخص وجنسيته بما أن
  .هلدولة التي أصدرت جوازحامله أن يعود إلى ا

  .جواز لها أهمية فائقة في تشغيل نظام السفر الدوليكل  الثقة الدولية في سالمة وبما أن
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 أن – ٨/٩/٢٠٠٦التي اعتمدتها في " االستراتيجية العالمية لمكافحة اإلرهاب" بموجب –الدول األعضاء في األمم المتحدة قد قررت  تولما كان
ها على جميع المستويات حسب االقتضاء لتحسن أمن إنتاج وإصدار وثائق الهوية والسفر ولتحول دون تغيرها ولكشف تزيد من جهودها وتعاون

  .استخدامها بالتزوير

 تزوير وتزييف جوازات السفر، واستخدام بما في ذلك الغش في جوازات السفر، مكافحة من المطلوب التعاون بين الدول على مستوى عال لولما كان
 مدة صالحيتها أو التي انتهتهويات، واستخدام جوازات السفر الت السفر المزورة أو المزيفة، واستخدام جوازات السفر الصالحة من جانب منتحلي جوازا

  .الملغاة، واستخدام جوازات السفر التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع

  .العالم ممن يحاولون دخول بلد بهوية مزورة استعمال جوازات سفر فارغة مسروقة يتزايد في أنحاء ولما كان

لمساعدة الدول في المسائل التي تشمل تخطيط المشاريع وتنفيذها والتعليم " التنفيذ العالمي لوثائق السفر المقروءة آليا" االيكاو قد أنشأت مشروع ولما كانت
 إلصدار جوازات السفر المقروءة آليا ووضعت دليل المفاتيح العامة ٢٠١٠والتدريب وخدمات تقييم النظم بحيث تستطيع الدول االلتزام بموعد سنة 

  ).الجوازات االلكترونية(لتعزيز أمن جوازات السفر المقروءة آليا المعززة بالقياسات البيولوجية 

  : الجمعية العموميةفإن

صادرة عنها، ولحماية هذه الجوازات من أمن وسالمة جوازات السفر الللمحافظة على  أن تكثف جهودها الدول المتعاقدة على تحث  -١
  . أن تساعد بعضها بعضا في هذه المسائلعلىالغش، و

الدول المتعاقدة التي لم تصدر بعد جوازات السفر المقروءة آليا طبقا للمواصفات الواردة في الجزء األول من الوثيقة رقم  إلى تطلب  -٢
Doc 9303 ١/٤/٢٠١٠ أن تبادر إلى إصدارها في موعد أقصاه.  

  .٢٤/١١/٢٠١٥ الدول المتعاقدة على أن تكفل انتهاء صالحية جوازات السفر غير المقروءة آليا قبل تحث  -٣

 الدول المتعاقدة التي تطلب المساعدة في إطار مشروع التنفيذ العالمي لوثائق السفر المقروءة آليا أن تتصل بااليكاو على وجه تحث  -٤
  .السرعة

والتوصيات القواعد من خالل تنفيذ  الغش في جوازات السفر، مكافحةفعالية عمليات العمل على تعزيز واصل يأن  المجلس إلى تطلب  -٥
 الحفاظ على سالمة وأمن جوازات السفر ووثائق على لمساعدة الدول المتعاقدة اإلرشاديةالمواد الدولية ذات الصلة في الملحق التاسع، ووضع 

  .عنها السفر األخرى الصادرة
  .الدول التي تصدر الجوازات االلكترونية على االنضمام إلى دليل المفاتيح العامة لاليكاو حثت  -٦
 الدول المتعاقدة التي ال تفعل ذلك على أن تقدم بيانات روتينية ومحدثة عن الجوازات المفقودة والمسروقة إلى آلية الشرطة تحث  -٧

  .يانات الخاصة بوثائق السفر المسروقة والمفقودةقاعدة الب/للبحث اآللي) انتربول(الجنائية الدولية 

   التسهيالتعلى مسائل الوطنية والدولية والتعاون اإلجراءات — الثالث القسم

  .عمليات تخليص اإلجراءات مستمرة لتحسين فعالية وكفاءة إجراءاتالدول المتعاقدة تقضي بأن تضع حاجة ال  كانتالم
  . التحسينات الالزمةإلدخالت وتشغيلها بفعالية يمثل وسيلة ناجحة  لجان وطنية للتسهيالإنشاء ولما كان
 التسهيالت بين الدول المتعاقدة ومع مختلف األطراف الوطنية والدولية التي تهمها شؤون التسهيالت قد عاد بالنفع على مسائل التعاون ولما كان

  .ينعلى جميع المعني

  : الجمعية العموميةفإن



 
A6-11  ٦(المرفق(  

  

 الدول مع اإلقليميتعتمد سياسات للتعاون أن تستعين بها، وأن وطنية للتسهيالت و دة على أن تنشئ لجاناالدول المتعـاق تحث  -١
  .المجاورة

 المعنية الدولية الحكومية األخرى لمنظماتل اإلقليمية شبه واإلقليميةالدول المتعاقدة على المشاركة في برامج التسهيالت  تحث  -٢
  .بالطيران

 التدابير الضرورية من خالل لجان التسهيالت الوطنية أو بالوسائل المالئمة األخرى للقيام جميعقدة على أن تتخذ الدول المتعا تحث  -٣
  :يلي بما

  :يلي ما للحاجة إلى ، كل في حكومتها، المختصةجميع الهيئاتاسترعاء اهتمام المواظبة على   )أ

  .حق التاسع ومقاصده مع أحكام الملمتوافقة الوطنية القواعد والممارساتجعل   )١

  . الحلول المناسبة للمشاكل اليومية في مجال التسهيالتإعداد  )٢

  . الضرورية المتابعةتنفيذ إجراءاتالمبادرة إلى   )ب

 الدول المتعاقدة على أن تشجع لجان التسهيالت الوطنية أو لجان التسهيالت األخرى على دراسة مشاكل التسهيالت، وأن تنسق تحث  -٤
  .صالت جويةب معها ترتبط الدول المتعاقدة األخرى التي إليها الدراسات مع النتائج التي توصلت نتائج هذه

 كلما تبين الدول المتجاورة والمتاخمة على أن تتشاور فيما بينها بشأن المشاكل المشتركة التي قد تجابهها في مجال التسهيالت، تحث  -٥
  .المشاكل لتلك موحدأن تلك المشاورات قد تؤدي إلى حل 

  :يلي  ما على أن يواصلوا التعاون على نحو مكثف مع حكوماتهم بشأنمشغليها الجويين الدول المتعاقدة على أن تشجع تحث  -٦

  .تحديد مشاكل التسهيالت وحلها  )أ

  .ح الوطنية التي تهدد المصالاألخطارالهجرة غير القانونية وغيرها من منع وضع ترتيبات تعاونية لمنع تهريب المخدرات و  )ب

ي النظم االلكترونية لتبادل ـالدول المتعاقدة على أن تدعو المشغلين الجويين واتحاداتهم إلى المشاركة إلى أقصى حد ممكن ف تحث  -٧
  . مستويات الكفاءة في خدمة الركاب والبضائع في المطارات الدولية أقصى لتحقيق، وذلكالبيانات

عمليات مناولة  تعجيل الجهود الممكنة لجميع بالتعاون مع المنظمات الدولية المهتمة أن يبذلوا على الدول والمشغلين الجويين تحث  -٨
  .إجراءاتها، وأن يضمنوا في الوقت ذاته أمن سلسلة اإلمدادات الدوليةتخليص الجوية والبضائع 

  )ه(المرفق 
  فرض الضرائب

الطائرات والوقود لما كان فرض الضرائب على التجارة والسفر الدوليين، و دورا رئيسيا في توسيع نطاق ؤدي النقل الجوي الدولي يلما كان
 النقل الجوي الدولي والطائرات وغيرها من الممتلكات شركات إيراداتعلى  و الفنية االستهالكية التي يستعملها النقل الجوي الدوليواإلمدادات

 له تأثير اقتصادي وتنافسي ضار على عمليات لى مبيعات وخدمات الطيران وعالمنقولة المرتبطة بتشغيل الطائرات في النقل الجوي الدولي
  .النقل الجوي الدولي
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 بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي الدولي تميز من ناحية المفهوم بين الرسم (Doc 8632)سياسات االيكاو في الوثيقة  لما كانتو
 التحديد إلى استرداد نفقات تقديم التجهيزات والخدمات إلى الطيران المدني، بينما الرسم هو جباية تهدف على وجه"والضريبة باعتبار أن 

الضريبة هي جباية لتحصيل إيرادات للحكومات الوطنية أو المحلية، وهي عموما ال تنفق على الطيران المدني ال بكاملها وال على أساس تكلفة 
  ".محددة

انتشار  على نحو متزايد على بعض جوانب النقل الجوي الدولي، وجباياتدول المتعاقدة بفرض  من دواعي القلق البالغ قيام بعض الولما كان
  .النقل الجوي الدوليوخدمات ضرائب على مبيعات الرسوم على أنها  ذه هبعضيمكن تصنيف وفرض الرسوم على الحركة الجوية، 

موحد بسياسات اليان الب "٢٢-٣٦  في قرار الجمعية العموميةعولجتقد  مسألة الجبايات المتعلقة بانبعاثات محركات الطائرات ولما كانت
  ."االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئةوممارسات 

 بالطابع الفريد للطيران المدني الدولي التسليمستهدف يوشيكاغو من اتفاقية ) ٢٤(كمل المادة  يDoc 8632  القرار الوارد في الوثيقةولما كان
  . بعض جوانب عمليات النقل الجوي الدولي من الضرائباءإعفوبالحاجة إلى 

  : الجمعية العموميةفإن
سياسات  عنوان الصادرة بDoc 8632  في الوثيقةتردوالدول المتعاقدة على أن تطبق القرارات الصادرة عن المجلس حسبما  تحث  -١

  .الدولي االيكاو بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي
  . الدول المتعاقدةالحتياجات تلبيتهاوتأمين  Doc 8632 والمشورة الواردة في الوثيقة اإلرشاداتجلس أن يكفل تحديث  المإلى تطلب  -٢

  )و(المرفق 
  خدمات المطارات والمالحة الجوية

   سياسة فرض الرسوم—القسم األول 

ل الجوي الدولي تميز من ناحية المفهوم بين الرسم  بشأن فرض الضرائب في مجال النق(Doc 8632)سياسات االيكاو في الوثيقة  لما كانتو
الرسم هو جباية تهدف على وجه التحديد إلى استرداد نفقات تقديم التجهيزات والخدمات إلى الطيران المدني، بينما "والضريبة باعتبار أن 

الطيران المدني ال بكاملها وال على أساس تكلفة الضريبة هي جباية لتحصيل إيرادات للحكومات الوطنية أو المحلية، وهي عموما ال تنفق على 
  ".محددة

في قرار الجمعية على حدة  والخيارات القائمة على آليات السوق قد عولجت مسألة الجبايات المتعلقة بانبعاثات محركات الطائرات ولما كانت
  ".ة البيئة المستمرة في مجال حماي االيكاوموحد بسياسات وممارساتالبيان ال" ٢٢-٣٦العمومية 

  .عنها واإلعالن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية فرض أساس شيكاغو قد حددتمن اتفاقية ) ١٥( المادة ولما كانت

 الدول المتعاقـدة إلى المبادئ التي يمكن لمقدمي خدمات المطارات إلرشاد الجمعية العمومية قد كلفت المجلس بصياغة توصيات ولما كانت
الى ، ومنها أخرى إيرادات السترداد تكاليف تقديمها وتحصيل رسوماعلى أساسها أن يفرضوا ة الجوية للطيران المدني الدولي وخدمات المالح

  .لذلك الغرض إتباعهااألساليب التي يمكن 

 ونقحها حسب ة الجويةخدمات المالحوسياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات بعنوان  الصادرة Doc 9082 المجلس قد اعتمد الوثيقة ولما كان
  .الضرورة ونشرها

  : الجمعية العموميةفإن



 
A6-13  ٦(المرفق(  

  

  . شيكاغومن اتفاقية) ١٥(  الدول المتعاقدة على أن تكفل االحترام التام للمادةتحث  -١

 لطيرانافي تقديمها إلى  تشارك  المطارات وخدمات المالحة الجوية التي تقدمها أو خدمات الدول المتعاقدة، عند استرداد تكاليفتحث  -٢
سياسات االيكاو بشأن بعنوان الصادرة  Doc 9082 الوثيقة فيشيكاغو ومن اتفاقية ) ١٥(  المبادئ الواردة في المادةإتباعالمدني الدولي على 

  .الجوية  المطارات والمالحةلتشغيل خدمات التنظيمي الهيكل بغض النظر عن ،رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية

ة التكاليف المرتبطة بتقديم ـتغطيلمجرد  أن تكفل استخدام رسوم خدمات المطارات والمالحة الجوية علىمتعاقدة  الدول التحث  -٣
  .طيران المدني إلى الالتجهيزات والخدمات

 أو متعاقدةالدولة  اللنشر أي رسوم تفرضهاشيكاغو من اتفاقية ) ١٥( دها وفقا للمادةو الدول المتعاقدة على بذل قصارى جهتحث  -٤
  . بهذه الرسوملمنظمةا على إبالغو، طائرات أي دولة متعاقدة أخرى إلى المطاراتخدمات  التجهيزات المالحية ولقاء تقديمتسمح بفرضها 

  .الدول المتعاقدةوتأمين تلبيتها الحتياجات  Doc 9082  الوثيقة والمشورة الواردة فياإلرشادات يكفل تحديث المجلس أن إلى تطلب  -٥

  واإلدارة االقتصاد —لثاني القسم ا

  .الجوية أحجام الحركة ازديادالمالحة الجوية تتزايد مع و التكاليف العالمية لتقديم خدمات المطارات تنلما كا

  .الجوية المالحةوخدمات المطارات لى تحسين الكفاءة المالية ـ علا متزايدا تركيزصبدة تق الدول المتعاولما كانت

من جهة والمصالح المالية للناقلين  التوازن بين المصالح المالية لمقدمي خدمات المطارات والمالحة الجوية امةإق من الضروري ولما كان
  .الجويين والمنتفعين اآلخرين من جهة أخرى، وينبغي االستناد في ذلك إلى تشجيع التعاون بين مقدمي الخدمات والمنتفعين بها

 الرامية إلى تشجيع االسترداد المنصف لتكاليف خدمات المطارات واإلرشاداتمة إلى تقديم المشورة  المنظدعت الدول المتعاقدة قد ولما كانت
  .والمالحة الجوية

هيئات تجارية ومخصخصة قد تكون أقل المالحة الجوية إلى خدمات المطارات وتشغيل أصبحت تكثر من اسناد  الدول المتعاقدة ولما كانت
بموجب اتفاقية شيكاغو ومالحقها وسياسات وإراشادات االيكاو في المجال االقتصادي، وتستخدم تجهيزات إدراكا ووعيا بالتزامات الدول 

  . شيكاغومن اتفاقية) ٢٨(  بموجب المادة الدولللوفاء بااللتزامات التي تعهدت بهاوخدمات متعددة الجنسيات 

كاليف النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية بما يكفل المعاملة العادلة  المجلس قد اعتمد اإلرشادات عن السياسات المؤقتة لتوزيع تولما كان
  .لجميع المنتفعين

  : الجمعية العموميةفإن

اتفاقية شيكاغو إزاء من ) ٢٨(مسؤولة عن الوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها بموجب المادة ال هي وحدها بأنهاالدول المتعاقدة  تذكر  -١
  . المطارات والمالحة الجوية المعنيةتشغل خدمات بصرف النظر عن الهيئة أو الهيئات التي مالحة الجوية،خدمات المطارات وال

 ودراسة استخدام  وخدمات المالحة الجوية المتعددة الجنسياتجهيزاتالدول المتعاقدة على التعاون من أجل استرداد تكاليف ت تحث  -٢
  .ا المجلس بشأن توزيع تكاليف النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعيةاإلرشادات عن السياسات المؤقتة التي أصدره

أن يواصل إعداد سياسات وإرشادات االيكاو بما يسهم في زيادة الكفاءة والجدوى االقتصادية في تقديم وتشغيل  المجلس إلى تطلب  -٣
  . بين مقدمي الخدمات والمنتفعين بهاسيما إرساء األساس السليم للتعاون ، والالمالحة الجويةو المطارات خدمات



  سياسة ومواد ارشادية بشأن 
 A6-14  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

 

 المجلس أن يواصل تنقيحه إلرشاداته عن السياسات بشأن توزيع تكاليف النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية وتنسيق تطلب إلى  -٤
  .الجوانب الفنية والقانونية واالقتصادية بما في ذلك التشغيل المشترك المجدي اقتصاديا

لس أن ينشر سياسات االيكاو بشأن رسوم االنتفاع واإلرشادات ذات الصلة، بما فيها المشورة التنظيمية واإلدارية بغية  المجتطلب إلى  -٥
  .زيادة الوعي واإللمام بها لدى الدول وهيئات المطارات وخدمات المالحة الجوية التجارية والمخصخصة

قدم تقارير عنه إلى الدول أن يلخدمات المطارات والمالحة الجوية، و الوضع االقتصادي دراسة يواظب على المجلس أن إلى تطلب  -٦
  .المتعاقدة على فترات مالئمة

المطارات والمالحة  تقديم البيانات المالية المتعلقة بخدماتما يمكنها لدها وبأسرع وأن تبذل قصارى جهعلى  الدول المتعاقدة تحث  -٧
  . تلك التقاريروإعداد تلك المشورة اءإسدالجوية التابعة لها لكي يتمكن المجلس من 

  )ز(المرفق 
  اقتصاديات الناقلين الجويين

مستوى هناك اهتمام مستمر لدى المنتفعين، بما في ذلك المنظمات الدولية التي لها مصالح في قطاعات السياحة والطيران والتجارة ب لما كان
  .اإليراداتهم المالئمة من تكاليف تشغيل الناقلين الدوليين وأجورهم وأسعارهم وعائدات

تكاليف عن  الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية األخرى تستخدم على نطاق واسع الدراسات الموضوعيـة التي تقوم بها االيكاو ولما كانت
  .داتاإليرا لتقاسم إنصافا وهي الدراسات التي شجعت على عدم التحيز وأفضت إلى نظام أكثر ، النقل الجوي الدوليإيرادات

تكاليفهم وبياناتهم التشغيلية التي تساعد المجلس على تقييم فعالية التدابير  الناقلين الجويين وإيرادات االيكاو تحتاج إلى معرفة ولما كانت
  . والدراسات االستثمارية وألغراض أخرىةالبيئيالمقترحة لتنفيذ أهداف االيكاو االستراتيجية ولتخطيط المسائل 

  :مومية الجمعية العفإن

 في مستوى التكاليف التشغيلية للنقل اإلقليمية دراسة عن االختالفات ةدوري بصفة  المجلس أن يكلف األمين العام بأن يصدرإلى تطلب  -١
قل النعلى تعريفات  و التكاليف على مستوياتالمستلزماتوأسعار أن يحلل في هذه الدراسة تأثير اختالف العمليات التشغيلية الجوي الدولي، و

  .الجوي

لها على بيانات   من الناقلين الجويين الدوليين التابعينبأسرع ما يمكندها للحصول والدول المتعاقدة على أن تبذل قصارى جه تحث  -٢
  .االيكاو تطلبهاالتي خرى األبيانات ال وواإليراداتف يلاالتك

  )ح(المرفق 
  البريد الجوي

  . بخصوص نشاط االيكاو في مجال البريد الجوي العالميمستمرة الجمعية العمومية قد أعطت توجيهات لما كانت

  : الجمعية العموميةفإن



 
 
 
 

(v) 

  تصدير

، وهي خالصة وافية لالستنتاجات والمقررات والمواد اإلرشادية التـي وضـعتها اإليكـاو           ٩٥٨٧هذه هي الطبعة الثالثة من الوثيقة         -١
لتي تـم إعـدادها عمـال     اDoc 9440وأصل هذه المجموعة هو الوثيقة . ألطرافها المتعاقدة فيما يتعلق بالتنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

. ١٩٩٢ الصادرة فـي عـام      Doc 9587، وحلت محلها الطبعة األولى من الوثيقة        ١٩٨٤ للجمعية العمومية، وصدرت في عام       ١٧-٢٣ ربالقرا
  .العهد ك وتشمل التوجيهات الجديدة بشان السياسات التي وضعتها المنظمة منذ ذل١٩٩٩وتستكمل هذه الوثيقة الطبعة الثانية الصادرة في عام 

  المحتوى والتنظيم

االستنتاجات والمقررات والمواد اإلرشادية التي يتضمنها النص الرئيسي هي تلك التي تعالج الجوانب االقتصادية لتنظيم النقل الجوي                   -٢
 لكفالة تغطية شاملة لكافة     وفي ضوء تغير الساحة التنظيمية الدولية، تم بذل جهود        . الدولي الذي حظي بتأييد كل من الجمعية العمومية والمجلس        

ولتحقيق سهولة استخدام الوثيقة وتيسير الرجوع إليها، تـم         . سياسات اإليكاو وموادها اإلرشادية ذات الصلة بالموضوع في هذه الوثيقة الوحيدة          
يهـات جديـدة بـشأن    وأدمجـت توج . تنظيم النص الرئيسي من هذه الطبعة في ثمانية أجزاء يندرج كل واحد منها في موضوع تنظيمي واسع        

  .السياسات حول القضايا الناشئة، مثل سالمة الطيران وأمنه وحماية البيئة، التي تضغط أيضا على التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

ـ                       -٣ داد وتتضمن هذه الوثيقة، إضافة إلى ذلك، ستة مرفقات لتوفير مواد إرشادية إضافية معظمهما من إعداد فريق الخبراء أو مـن إع
 مبادئ إرشادية بـشأن الخـدمات   -١المرفق : وبقيت المرفقات الثالثة األولى كما هي في الطبعة األولى، أي  . األمانة ووافق عليها األمين العام    

ي؛  مواد إرشادية بشأن تفادي أو تسوية المنازعات حول تطبيق قوانين المنافسة على النقل الجـوي الـدول                 -٢مة؛ والمرفق   غير المنتظ الجوية  
: أما المرفقات الثالثة الجديـدة فهـي التاليـة     .  التدابير التفضيلية لصالح البلدان النامية في التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي           -٣والمرفق  
 الـذي   -٥والمرفـق   .  الذي يقدم االستنتاجات والفقرات النموذجية والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي             -٤ المرفق
 للجمعية العمومية، البيان الموحد لسياسات اإليكاو       ١٥-٣٦ الذي يستنسخ القرار     ٦والمرفق  .  الخدمات الجوية  ة النموذجي ات اإليكاو  اتفاق يتضمن

  .الثابتة في مجال النقل الجوي

  المصادر والمنشورات ذات الصلة
اتفاقيـة  (جوي مستمدة من بعض مواد اتفاقية الطيران المدني الـدولي  وكما يتجلى في الوثيقة، فإن سياسات اإليكاو في مجال النقل ال         -٤

وفـي  .  واتفاق النقل الجوي الدولي وقـرارات الجمعيـة العموميـة ذات الـصلة بالموضـوع               اتفاق عبور الخطوط الجوية الدولية    و) شيكاغو
رارات السابقة للجمعية المتعلقة بالنقل الجوي في قـرار  لتوحيد كافة الق ١٧-٣٢ ، اعتمدت الجمعية العمومية القرار١٩٩٨تشرين األول /أكتوبر

و منذ ذلك الحين تم استكمال هذا البيان بشكل منتظم بقرارات الجمعيـة        . واحد يشكل بيانا موحدا لسياسات اإليكاو الثابتة في مجال النقل الجوي          
  .١٥-٣٦العمومية الالحقة وآخرها القرار 

نصوص ذات الصلة بالموضوع مستقاة من قرارات أخرى للجمعية العمومية : فة إلى ما ذكر أعالهوتتضمن هذه الوثيقة أيضا، باإلضا      -٥
وقرارات المجلس وبياناته ومقرراته؛ واإلعالنات الصادرة عن مؤتمرات اإليكاو ذات الصلة بالموضوع والتوصـيات التـي   ) مثل حماية البيئة  (

ووافق عليها المجلس والتوصـيات ذات الـصلة        ) ٢٠٠٣ و   ١٩٩٤ و   ١٩٨٥ ١٩٨٠  و ١٩٧٧(اعتمدتها خمس مؤتمرات عالمية للنقل الجوي       
فريق الخبراء المعنـي    (فريق خبراء تنظيم النقل الجوي    بالموضوع التي وضعها فريق الخبراء المعني بآليات تحديد األجور واألسعار الدولية و           

  .التي أقرها المجلس) بتنظيم خدمات النقل الجوي سابقا



 
A6-15  ٦(المرفق(  

  

 سياسات في مجال البريد الجوي صيغت الطيران المدني الدولي كلما تراعي األثر الذي يقع على الدول المتعاقدة على أن تحث  -١
  . العالمييتحاد البريدالسيما في اجتماعات ا الدولي، وال

  .جاهزة الة بالمعلومات الوقائعيه العالمي بناء على طلبيتحاد البريدالألمين العام بأن يزود ا اتكلف  -٢

  
  - انتهى -

  








