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  النسخة العربیة مقدمة من دولة اإلمارات العربیة المتحدة. ١

   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت

  بحث المسائل الرئیسیة واإلطار التنظیمي المتعلق بها  من جدول األعمال: ٢البند 
   دخول األسواق  :١-٢

يالعالم يتطویر اتفاقیة متعددة األطراف لتحریر النقل الجو  إمكانیة  
 ) ارات العربیة المتحدة(مقدمة من دولة اإلم

  الموجز التنفیذي
الثنائیة الحالي وعالقته بمستوى تطور صناعة النقل الجوي  االتفاقیاتتستعرض نظام ، ورقة العمل هذه

الدور الریادي الذي تلعبه المنظمة الدولیة للطیران المدني لتطویر اتفاقیة متعددة األطراف لتسهیل مزید  وتدعم 
   ألسواق.التحریر لدخول ا من 

  . ٥في الفقرة  الواردةالموافقة على التوصیة : المؤتمر مدعو إلى اإلجراء

 .www.icao.int/meetings/atconf6 تتوافر وثائق المؤتمر المرجعیة على الموقع الشبكي التالي:  المراجع:

  مقدمةال - ١

للدخول  أوسعفرص السماح ب" فان ،ATConf/6-WP/13ورقة العمل رقم  ياریة المؤتمر فوضحت سكرتأكما   ١- ١
العائق " هيوتبقى القیود المفروضة على دخول األسواق  يالعالم الجويلتطویر نظام النقل  يهو امر جوهر  لألسواق

الف من آ يعلى دخول األسواق راسخة ف... لتحقیق اقصى الفوائد للدول واألفراد". وقد ظلت هذه القیود المفروضة  سيالرئی
  بین الدول. ياتفاقیات خدمات النقل الجو 

وتطویر نظام متعدد  االقتصاديیوفر فرص هائلة لتطویر السیاحة والتجارة واإلنعاش  يتحریر النقل الجو   ٢- ١
قد حان الوقت للتحول من . علیه فهیضاعف من هذه الفوائد لكل الدول المشاركة فی أنیمكن  ياألطراف لتحریر النقل الجو 

متعدد األطراف یفتح األسواق ویطور المنافسة العادلة ویوفر  يالنقل الجو  التفاقیاتلى نظام شامل إ يالحال أالنظام المجز 
 يمن الدول الت ٨٥ن أجرته السكرتاریة مؤخرًا أطر تنظیمیة عالمیة مناسبة. وقد أوضح استبیان أصناعة عالمیة مع نظام و 

فإن المنظمة العالمیة  هوعلی االتجاه.هذا  يببذل جهد ف يتؤید قیام المنظمة العالمیة للطیران المدن االستبیان ياشتركت ف
 لتطویر نظام متعدد األطراف لتسهیل وتوسیع فرص فتح األسواق. يمطلوب منها لعب دور ریاد يللطیران المدن

http://www.icao.int/meetings/atconf6
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 الخلفیة  - ٢

كثر من ثالثة أللناقالت الجویة  العالمي الجويتنظم حقوق النقل  التي الثنائیة الجوير عدد اتفاقیات النقل قدّ ی  ١- ٢
ن هذه أ يإال أن الحقیقة تبقى وه االتفاقیاتوجه الشبه بین هذه ألف اتفاقیة ثنائیة بین الدول. وبالرغم من وجود الكثیر من أ

بالتشغیل ، وعدد الرحالت المسموح بتشغیلها، على الكثیر من القیود المتعلقة بعدد الناقالت المسموح لها  يتحتو  االتفاقیات
فات ین تشغلها والتعر أیمكن  ي، وطرازات الطائرات التلكهان تسأیمكن  إلىن تخدمها، والطرق أیمكن  يوالمدن والمطارات الت

سم و تشغیل وم سمو التفاوض حولها بین م إعادةعادة ما تتم  -مالحقها  أو - الجوين تتقاضاها. اتفاقیات النقل أیمكنها  يالت
 يمر التخطیط لألسطول بعید المدى أمر فأممارسات تجعل  يالمتغیرة لشركات الطیران لكل طرف وه بالمتطلبات يخر لتفآ

  ذا لم یكن مستحیًال.إغایة الصعوبة 
تبنى ما  ١٩٤٤مؤتمر شیكاغو  يغلبیة المشاركین فأالثنائیة بعد فشل  يتطور نظام اتفاقیات النقل الجو   ٢- ٢

ن إ. جواءالدولیة لعبور األ واالتفاقیة يالدول يعداده مع معاهدة الطیران المدنإتم  ي"اتفاقیة الحریات الخمسة" الذ ـــــــــب یعرف
ذلك الوقت كانت كافیة لمقابلة احتیاجات الصناعة والمسافرین حینما كان  يتمت مناقشتها ثنائیًا ف يالت ياتفاقیات النقل الجو 

اصبح فیه السفر بالجو عالمیًا ویخدم زمن  يقل جدوى فأتصبح  االتفاقیاتالسفر بالجو متاحًا فقط للقلة الممیزة. مثل هذه 
  مئات المالیین من سكان العالم.

 المناقشة  -٣

خرى التغلب على القیود أاتفاقیات السماء المفتوحة وترتیبات متحررة  حاولت الكثیر من الدول عن طریق  ١- ٣
بذلته هذه الدول إلزالة القیود المتعارضة مع  يالتقلیدیة. وبالرغم من الجهد المقدر الذ ياتفاقیات النقل الجو  يالموجودة ف

 يف يل العائق األهم لمقدرة قطاع النقل الجو تظ يلإلطار القانون المجزئةن الطبیعة أمصالح المستهلكین والمنافسة الحرة، إال 
  متناول الجمیع. يعلى مستوى العالم شامل وف يالقصوى لتوفیر نقل جو الكامنة  إمكانیاتهتحقیق 

قناعة متزایدة لدى  لىع دلسماء المفتوحة والترتیبات المتحررة الشبیهة تالن النمو المتعاظم لعدد اتفاقیات أ  ٢- ٣
ونیوزیلندا وسنغافورة والوالیات المتحدة ودولة اإلمارات العربیة المتحدة،  ي. دول مثل شیليیر النقل الجو الدول بتأیید فكرة تحر 

تدافع عن اتفاقیة متحررة متعددة هذه الدول ظلت و متحررة مع كل الدول تقریبًا  يكأمثلة، على استعداد لمناقشة اتفاقیات نقل جو 
  األطراف.

األطراف یجب أن تؤسس على التزام الدول  متعددةاتفاقیة متحررة  أين أیة المتحدة تعتقد دولة اإلمارات العرب  ٣- ٣
الرئیس على قوى المنافسة (ولیس القوانین الحكومیة) لتوفیر  واالعتمادالدخول غیر المقید لألسواق السماح بالمشاركة بمبدأ 

مؤتمر بحكمة، فإن اتفاقیة متحررة ومتعددة األطراف شارت سكرتاریة الأالقصوى للدول والمجتمعات. كما  االقتصادیةالفوائد 
مفتوحة  االتفاقیةتلك مستعدة" للمشاركة بصفة فوریة بینما تظل و " لدیها الرغبة  يتطور بصورة مثلى بواسطة الدول الت أنیمكن 

  .إلیها باالنضماملها  والظروف تسمح االحتیاجاتن ألبقیة الدول متى ما رأت 

 الخاتمة  -٤

ن التباین الكبیر أن تطویر اتفاقیة متعددة األطراف ستكون مهمة سهلة. أ اعتقاد أين یكون هناك أب ال یج  ١- ٤
الحالیة توضح بجالء التحدیات أمام مجتمع النقل  يیات النقل الجو قالف من اتفاآ يأحكام والنصوص القانونیة المستخدمة ف يف

 يعلى مواطن يوال ینبغ يعلى المدى البعید الناتجة عن هذا التحد. سیكون من الخطأ تجاهل الفوائد الجمة يالعالم يالجو 
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القادم  يالعالم الجويینتظروا لسنوات أخرى لحین انعقاد مؤتمر النقل  أن يالمنظمة الدولیة للطیران المدن يالدول األعضاء ف

 .إنجازهفعلیًا قد تم  عمالن ألیروا 

 التوصیات  - ٥

  لمتحدة ما یلى:تقترح دولة اإلمارات العربیة ا  ١- ٥
نحو تطویر اتفاقیة متعددة األطراف  يام بدور ریادیبالق ين تقوم المنظمة العالمیة للطیران المدنأ  ) أ

 لتسهیل المزید من تحریر الدخول لألسواق.

التفاوض الوثیق مع الدول األعضاء مع بنحو هذا الهدف  ين تسعى المنظمة الدولیة للطیران المدنأ  ) ب
الخبرات المتراكمة من المحاوالت السابقة لتطویر اتفاقیة متعددة األطراف، الكاملة من  االستفادة

وجهات النظر  إلىالمشابهة باإلضافة  يواتفاقیات السماء المفتوحة واتفاقیات خدمات النقل الجو 
  والمؤسسات األكادیمیة. يالحكومات، وصناعة النقل الجو  يوتوصیات المختصین ف

 - انتهى -


