
 

  منظمة الطیران المدني الدولي

  ورقة عمل

ATConf/6-WP/44 
5/2/13 
Revision No.1 
25/2/13 
 

 

   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت

  اللوائح ذي الصلة تنظیم القضایا الرئیسیة وٕاطار بحث   من جدول األعمال: ٢البند 
   دخول األسواق  :١-٢  

  دخول األسواق تحریر

  )تركیا من ةمقدمورقة (

 ١التنقیح رقم 

  الموجز التنفیذي
المؤتمر في األسواق، وتقترح أن ینظر دخول تسلط هذه الورقة الضوء على خبرات تركیا وآراءها فیما یتعلق بتحریر 

  هذا الموضوع. عالمیا بشأنهذه الخبرات واآلراء بغیة إحراز المزید من التقدم 
  .٣الموافقة على التوصیات الواردة في الفقرة إلى  مدعوٌّ : المؤتمر اإلجراء

:Ɯүǚـ ƺƵǚ   لمؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي على الموقع:ل المواد المرجعیةیمكن االطالع على 
eetings/atconf6www.icao.int/m 

 تحریر دخول األسواقدواعي معلومات أساسیة و  -١

الطیران المدني من األنماط التجاریة التي تتطلب توخي منهجیة عالمیة بسبب توسعه خارج الحدود الوطنیة.  ١- ١
في االیكاو وتضم . الدولجمیع لالمشتركة  من االهتمامات والمساعيلسالمة واألمن والجوانب البیئیة للطیران المدني وتعد ا

الكثیر من هذه من الهیاكل األساسیة للطیران المدني، لكّن التنمیة االقتصادیة و من  ةمستویات متفاوتدولة ذات  ١٩١عضویتها 
 وهذا القطاع یقوم في یومنها هذا على عّدةاالقتصادیة.  في التنمیةأهمیة استراتیجیة  ذوقطاع طیران قوي  لیس لهالدول 

مؤسسات )، ومرافق التدریب مثل MRO(واإلصالح والصیانة والتجدید لنقل الجوي (شركات الطیران)، عناصر من بینها ا
بید أّن المطاعم ومرافق الشحن. مات خدالدعم األرضي، و  وأقسام، ومحطات الركاب)، والمطارات، FTO( دریب على الطیرانالتّ 

  لطیران المدني.صلب كل نشاط من أنشطة ادائما في یظّل  البشري العنصر

ذ قواعد االیكاو للسالمة واألمن والعملیات یشهد تزایدا سنویا عبر العالم، فإّن اللوائح ورغم أّن مستوى تنفی ٢- ١
الوطنیة التقییدیة فیما یتعلق بالمسائل التجاریة لقطاع الطیران ال تزال تهیمن على المنهجیات اللیبرالیة. وهناك بلدان كثیرة لم 

 للدولة. مملوكةً فیها قطاعاتها التي ما تزال شركات ومرافق الطیران تحّرر 

http://www.icao.int/m
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 أمام القطاع ویحثّ  فرص األعمالألّنه یولد على النقل الجوي بفوائد كثیرة  فیعودا تحریر دخول األسواق أمّ  ٣- ١
اإلمداد بالسلع والخدمات، بما من شأنه أن یوجد الوظائف ویحفز النمو ویعود في نهایة المطاف على  علىعلى المنافسة 

اللجنة المستهلكین بمنافع في مستوى التكالیف والجودة. ومن هذا المنطلق، فإّن تركیا، باعتبارها عضوا في االیكاو وفي 
على تعزیز  االیكاو، تشّجع هي بصدد االنضمام إلیه اتحاٌد جمركيٌّ  الذيباالتحاد األوروبي  یربطها األوروبیة للطیران المدني

 تفّضل التدّرج في بلوغ هذه الغایة.هي العملیة الجاریة في مجال تحریر النقل الجوي الدولي و 

على مراحل.  فقد كان هناك تحریر التجاري المجال اكتسبت تركیا خالل العقد الماضي خبرة جیدة في هذا، و  ٤- ١
الباهظة التكالیف. بید أّنه  هللدولة، وكان بمثابة الخیار الوحید بالنسبة للركاب رغم خدمات دة ناقل جوي واحد مملوكٌ لسنوات عدی

كل شركات  أمامالبدایة باب التنافس على السوق الداخلیة  وُفتح فيهیكلة وتنظیم القطاع والسوق،  خالل العقد الماضي تمت
فتح باب التنافس  عبارة عنالثالثة و لناقل الجوي المملوك للدولة، لخصخصة بمثابة الخطوة الثانیة  كانت ثمالطیران المحلیة. 

وٕابرام اتفاقات لناقلین الدولیین حقوق حركة إضافیة ل والرابعة عبارة عن منحن المحلیین على الرحالت الدولیة، بین الناقلی
ة الجاریة حالیا فهي تتمثل في التحریر على المستویْین اإلقلیمي والمتعدد ر. أما الخطوة النهائیم بمزید التحرّ سخدمات جویة تت

لوائح  رافقتهااألقالیم، الذي من المتوقع إنجازه وفق كل حالة على حدة وبموافقة كل األطراف المعنیة. وكل خطوة هذه الخطوات 
). أما النتائج فقد BOT( )ناء والتشغیل والتحویلالب(ترتیبات وطنیة جدیدة واستثمارات في الهیاكل األساسیة تمت أساسا وفق 

كانت مثمرة، حیث تضاعف عدد الركاب ثالث مرات، ونزلت أسعار التذاكر، وزادت فرص األعمال. وبالموازاة مع هذه 
یم على تقدعلى تعزیز التعاون اإلقلیمي و  التدریبات والحلقات الدراسیة والمؤتمرات،واسطة ، بتركیا أیضا عملتالخطوات، 

 .قدراتها في مجال الطیران المدنيتطویر  فيلدول ل المساعدة

 منظور تركیا -٢

اللجنة د ورقات العمل المقّدمة من تركیا مقتنعة بمزایا التحریر التدریجي لدخول األسواق. وهي، وٕان كان تؤیّ  ١- ٢
"المبادئ األساسیة للمنافسة العادلة" و"أداء خدمات المالحة  فیما یتعلق بمواضیعواالتحاد األوروبي  األوروبیة للطیران المدني

" و"تخصیص التطورات التنظیمیة والخاصة بقطاع الطیران لالتحاد األوروبي واللجنة األوروبیة للطیران المدنيالجویة" و"
ملكیة الناقلین يء فمیا یتعلق بـ"ا مختلفا بعض الشر ك"، فإّنها تعتمد منظو الخانات الزمنیة" و"المبادئ األساسیة لحمایة المستهل

فهي ُتَعّد من أكثر المسائل تعقیدا تحریر دخول األسواق باألخص  أما مسألة" و"تحریر دخول األسواق". الجویین والسیطرة علیهم
 المنافسة الحرة، وتخصیص الخانات الزمنیة، وحمایة المستهلك وغیر ذلك من المفاهیم المماثلة.مسائل ترتبط ب ألّنها

 قادرین أكثر على االستمرار، ویجعلهمولئن كان تحریر دخول األسواق ُیسهم في إیجاد ناقلین جویین أقویاء  ٢- ٢
ویضعف مركز الشركات الصغیرة في السوق. وهو كذلك قد ال یساعد حتما  احتكارشركات  ظهوریفضي أیضا إلى  ربمافإّنه 

تكون راغبة األسواق التي یهیمن علیها كبار الناقلین قد ال فر األهم. على استمرار قطاعات الطیران المدني الحكومیة، وهو األم
 توفیر الخدمات إلى الطرق األقّل ربحا، وتتغاضى بذلك عن متطلبات توفیر الخدمات العامة.   في

 من مشموالت مبدأ الملكیة والسیطرة على الناقلین الجویین ینبغي أن یظلّ وضمن هذا اإلطار، تعتقد تركیا أّن  ٣- ٢
خول األسواق، مع إمكانیة التخلي عنه و/أو التخفیف منه تدریجیا بحسب كل حالة على حدة وبموافقة كل األطراف دتفاقات ا

 المعنیة.

وتفضل تركیا أن تتم مراعاة النقاط التالیة في عملیة تحریر دخول األسواق وذلك لمصلحة كل األطراف  ٤- ٢
 المعنیة:

موظفي الطیران  فسح المجال بحریة أماممسألة  ى جنب معجنبا إلتحریر دخول األسواق ینبغي بحثه   )أ 
 عبر العالم؛ من فرص العمللالستفادة 
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، بعد إعادة تأكید أهمیة دور التطویر واالستدامة المتواصلین أن تعترف مةینبغي ألسواق الدول المتقدّ   )ب 
وتعزیز استثمارات  المعارف الفنیة إلیهاعبر نقل أسواق الدول النامیة  باحتیاجاتللطیران العالمي، 

 قطاعات النقل الجوي فیها؛

التدریب  وقدراتها في مجالالفنیة  قدراتطویر من المهم دعم الدول النامیة في جهودها من أجل ت  )ج 
مقتضیات تنمیتها وذلك من دون اإلخالل ب ،قطاع الطیران المدنيلوالصیانة والهیاكل األساسیة 

 الوطنیة؛

 إال بتوزیعه بإنصاف وعلى صعید عالمي.لوغه النقل الجوي المستدام ال یمكن ب  )د 

 التوصیات -٣

 :أن االیكاو منالمؤتمر مدعوٌّ إلى أن یطلب  ١- ٣

متدرجة لكي تستطیع كل األطراف المعنیة دخول األسواق تجاري تنظر في اعتماد منهجیة تحریر   )أ 
 بمرونة وبتوازن؛

 تضع مبادئ لتحریر دخول األسواق بتدّرج؛  )ب 

 والتدابیر الالزمة لمنع ظهور شركات االحتكار؛تنظر في اتخاذ اإلجراءات   )ج 

تواصل تطویر ممارسات النقل الجوي المستدام مع النظر في الوقت نفسه في مسألة إیجاد قدرات   )د 
 مستدامة وعالمیة النطاق فیما یتعلق بالطیران المدني؛ 

 النمو؛ في طورهي تشّجع البلدان المتقدمة على االعتراف باحتیاجات األسواق األخرى التي   )ه 

تُقّیم مسائل التحریر التجاري ودخول األسواق ضمن إطار شامل یراعي متطلبات االستثمار في   )و 
 تیسیر استفادة موظفي الطیران من فرص العمل في مجال الطیران عبر العالم.األسواق النامیة ومسألة 

 -  انتهى  -


