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  منظمة الطیران المدني الدولي

  ورقة عمل

  المؤتمر العالمي للنقل الجوي

 السادساالجتماع 

  ٢٠١٣مارس  ٢٢إلى  ١٨ل، من یامونتر

  بحث القضایا الرئیسیة وٕاطار تنظیم اللوائح ذي الصلة  : ٢البند رقم 
  ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم  :٢-٢  

 والسیطرة علیهمالناقلین الجویین تحریر ملكیة 
 )األمانة العامة (وثیقة مقدمة من 

 الملخص

حریر ملكیة شركات النقل الجوي وقواعد السیطرة علیها فیما یتصل بتعیین شركات الخیارات الممكنة ل تبحث ورقة العمل هذه
  صات.العتماد نهج متعدد التخصالطیران بمقتضى اتفاقات الخدمات الجویة الثنائیة، بما یشمل اقتراحًا 

 : المؤتمر مدعو إلى ما یلي:اإلجراء

 الواردة في هذه الورقة؛ والتقییماتاستعراض المعلومات   )أ 
 ؛٤إقرار االستنتاجات الواردة في الفقرة   )ب 
 .٥اعتماد التوصیات الواردة في الفقرة   )ج 

  .www.icao.int/meetings/atconf6 یمكن االطالع على المواد المرجعیة للمؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي على الموقع:  :المراجع

 المقدمة - ١

تحــتفظ الــدول عمومــًا، بمقتضــي اتفاقــات الخــدمات الجویــة الثنائیــة، بحقهــا فــي منــع أو إلغــاء أو فــرض شــروط علــى إذن  ١- ١
ولـة التعیـین أو التشغیل الذي یحتاجه الناقل الجوي األجنبي إذا لم تكن "ملكیة الناقل الجوي الجوهریة والسیطرة الفعلیـة علیـه" فـي أیـدي د

مواطنیها. وقد اسُتخدم معیار "شرط الجنسیة" هذا منـذ األربعینیـات فـي الغالبیـة العظمـى مـن اتفاقـات الخـدمات الجویـة وال یـزال ُیـدرج فـي 
  العدید من االتفاقات الثنائیة المبرمة حدیثًا.

ي ودولة التعیین بحیث یتسنى ألطـراف االتفـاق في وجود صلة مناسبة بین الناقل الجو  لشرط الجنسیةوتكمن المبررات المنطقیة  ٢- ١
 مــا یلــي: (أ) تنفیــذ سیاســة "تــوازن المنــافع" بالنســبة لشــركات الطیــران المعنیــة؛ (ب) الحیلولــة دون أن تجنــي دولــة غیــر طــرف، مــن خــالل ناقلهــا

ة واألمــن. ویشــكل الــدفاع عــن المصــالح الســالم البلــد المســؤول عــن الرقابــة علــىالجــوي، منفعــة غیــر متبادلــة بصــورة غیــر مباشــرة؛ (ج) تحدیــد 
 الوطنیة أیضا عامال في بعض الحاالت. وكان لشرط الجنسیة مبررات واضحة عندما كانت معظم شركات الطیران مملوكة للدول. 

وقــد حــدثت تغییــرات كبیــرة فــي قطــاع شــركات الطیــران خــالل العقــدین الماضــیین بفضــل اتجاهــات التحریــر والخصخصــة  ٣- ١
تحققــت االســتثمارات عبــر الوطنیــة فــي مجــال النقــل الجــوي علــى غــرار انتشــار الملكیــة المتعــددة الجنســیات فــي القطاعــات والعولمــة. وقــد 
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الخدماتیة األخرى. ویتزاید تعارض القواعد األصلیة الستخدام شرط الجنسیة مع التطورات الحاصلة في بیئة األعمال العالمیة التي یجب 
ت الدراسات التحلیلیـة التـي أجرتهـا االیكـاو فـي الماضـي وممارسـات الـدول فـي السـنوات األخیـرة أن مـن وقد أكد أن تعمل الصناعة فیها.

 رد في المرفق (أ) معلومات أساسیة إضافیة.الممكن الحفاظ على السالمة واألمن دون االعتماد على شرط الجنسیة التقلیدي. وت

مسـتفیض ووضــعت إرشــادات للــدول فـي هــذا المجــال. ورغــم ولتیسـیر التحریــر فقــد تصــدت االیكـاو لهــذه المســألة بشــكل  ٤- ١
إحــراز بعــض التقــدم المشــجع فــي ممارســات الــدول علــى صــعید تخفیــف تطبیــق القواعــد أو قبــول شــركات الطیــران األجنبیــة الملكیــة، فــإن 

تتغیـر كثیـرًا. فبعـد عشـرة أعـوام علـى القیود القانونیة على ملكیة شركات الطیران والسـیطرة علیهـا فـي قـوانین الـدول واالتفاقـات الثنائیـة لـم 
بأنـه أمـر ضـار  فـي أغلـب األحیـاناسـتمرار هـذه القیـود القانونیـة  ، یوصـف٢٠٠٥في عـام  انعقاد المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي

شـاركة بفعالیـة أكبـر فـي وغیر طبیعي. والحاجة إلى تمكین الناقلین الجویین من مواكبة التغیرات في البیئة العالمیة وتمكین الدول مـن الم
احـة للتصــدي لهــذه المسـألة المعقــدة، بــالتركیز النقـل الجــوي الـدولي تســتدعي تغییــرًا فـي الــنهج المطبـق. وتتنــاول هــذه الورقـة الخیــارات المت

 أساسًا على تعیین شركة الطیران وشروط الترخیص في اتفاقات الخدمات الجویة.

 التطورات الرئیسیة وأعمال االیكاو - ٢

لتوسـیع شركات الطیران التي تواجه منافسة شدیدة من جهة وقیود األنظمة من جهة أخرى إلى وسائل متنوعـة  توصلت ١- ٢
تشـمل التحالفـات وعملیـات االنـدماج والشـراء، ویتضـمن الكثیـر منهـا اسـتثمارات أجنبیـة أو  نطاق الشـبكات عبـر الحـدود الوطنیـة، بوسـائل
سـارعًا غیـر عـادي فـي هـذا االتجـاه. ففـي أوروبـا وأمریكـا الالتینیـة وآسـیا، أصـبحت شـركات تبادل األسهم. وقـد شـهدت السـنوات األخیـرة ت

الطیــران ذات الملكیــة أو الســیطرة األجنبیــة أو عبــر الوطنیــة وشــركات النقــل الجــوي فــي البلــدان المختلفــة التــي تنتمــي إلــى "أســرة واحــدة" 
بعــض الشــيء إلفســاح المجــال أمــام هــذه التطــورات، فــإن معظــم عملیــات  ظــاهرة شــائعة ومتنامیــة الیــوم. ورغــم تعــدیل اإلطــار القــانوني

االنــدماج والشــراء التــي نتجــت عنهــا شــركات الطیــران الجدیــدة هــذه حــدثت دون حمایــة قانونیــة كاملــة ممــا ینطــوي علیــه بنــد الجنســیة مــن 
مــن الحـاالت، اضـطرت إدارة شـركات الطیــران  وفـي العدیـدإمكانیـة منـع الخـدمات الجویـة أو رهنهــا بشـروط جـراء هـذه الكیانــات الجدیـدة. 

إلــى اعتمــاد الهیاكــل المعقــدة للشــركات "القابضــة" أو إنشــاء مســتویات مختلفــة مــن الملكیــة للحفــاظ علــى درع قــانوني یحمــي مــن التــذرع 
 بشروط الجنسیة.

ملكیـة شـركات وقد اعتمدت بعض الدول، في ظل التغیرات التي یشهدها القطاع، معاملة أكثر مرونة بخصوص شـرط  ٢- ٢
الطیـران والسـیطرة علیهـا. وأصـبح عـدد متزایـد مـن البلـدان اآلن مهیئــًا لقبـول الخـدمات الجویـة التـي تشـغلها شـركات الطیـران ذات الملكیــة 
األجنبیة بشكل أساسي أو ذات الطابع المتعدد الجنسیات أو عبر الوطنیة، كما ظهر من ممارسـات الـدول خـالل العقـد الماضـي. وقبـول 

دولة بمبدأ "الناقل االتحادي" لدى االتحاد األوروبي من خـالل "االتفاقـات األفقیـة" هـو أحـد المظـاهر البـارزة لهـذا التغییـر الهـام وٕان  ١١٤
لــم یكــن المظهــر الوحیــد لــه. فهنــاك أمثلــة أخــرى تشــمل اســتخدام معــاییر بدیلــة لتعیــین شــركات الطیــران وترخیصــها فــي االتفاقــات الثنائیــة 

 االندماج والشراء عبر الحدود، مع أن أغلبها یحدث ضمن مجموعة إقلیمیة معینة من الدول. یاتلوقبول عم

عــة التحــاد النقــل إجــراءات منســقة مــن خــالل مبــادرة "جــدول أعمــال الحریــة" التاب ٢٠٠٩وقــد اتخــذت ســبع دول فــي عــام  ٣- ٢
بــالتزام سیاســي یقضــي بتحریــر الجوانــب األساســیة مــن  )، فوّقعــت "بیــان مبــادئ السیاســة العامــة" الــذي تعهــدت فیــهالجــوي الــدولي (األیاتــا
الجنسـیة "علـى أسـاس  شـرطلنقل الجوي الدولي، بما فیها ملكیة شركات الطیران والسیطرة علیها، مـن خـالل إلغـاء الممارسات التنظیمیة ل
 یزال باب االنضمام إلیـه مفتوحـًا أمـام أي هذا البیان، الذي أیدته المفوضیة األوروبیة، أربع دول إضافیة وال وقعتالمعاملة بالمثل". وقد 
اآلن أن تقـرر المضـي قـدمًا  علـى المنظمـة عـن رأیهـا بـأن األیاتـاأعربـت للجمعیـة العمومیـة لالیكـاو  ٣٧الـدورة  وفـيدولة مهتمة باألمر. 

   في تنفیذ هذه المبادرة.

ب المصـلحة المعنیـین فـي قطـاع الطیـران وبناء على توصیة االیكاو، اتخذت الوالیات المتحدة كذلك المبادرة مع أصحا ٤- ٢
للجمعیـة العمومیـة  ٣٧الستطالع إمكانیة صـیاغة اتفاقیـة ملزمـة قانونـًا لتحریـر الملكیـة والسـیطرة. واقترحـت الوالیـات المتحـدة، فـي الـدورة 

موال الدولیـة، وهـو مـا وافـق لالیكاو، أن تنظر االیكاو في إعداد اتفاقیة متعددة األطراف لتیسیر حصول شركات الطیران على رؤوس األ
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ویمكــن االطــالع علــى وثیقــة نقــاش  المجلــس علــى إدراجــه فــي برنــامج عملــه المتعلــق بالتحضــیر للمــؤتمر العــالمي الســادس للنقــل الجــوي.
) تتضــــمن مســــودة نــــص االتفاقیــــة المقترحــــة علــــى الموقــــع االلكترونــــي للمــــؤتمر علــــى العنــــوان التــــالي: A37-WP/190(مرفــــق الوثیقــــة 

www.icao.int/meetings/atconf6 .(انظر المراجع) 

ولـدى االیكـاو الكثیـر مـن اإلرشــادات العامـة فـي هـذا المجــال، وهـي تتـألف مـن عــدة معـاییر وبنـود نموذجیـة لتســتخدمها   ٥-٢
وثیقـة العمومیـة واسـتنتاجات وتوصـیات مـؤتمرات النقـل الجـوي (الـواردة فـي  الدول كبدائل في اتفاقات الخدمات الجویـة، وقـرارات الجمعیـة

)). وتتــیح اإلرشــادات للــدول بعــض الخیــارات Doc 9587(الوثیقــة  بشــأن التنظــیم االقتصــادي للنقــل الجــوي الــدولي إرشــادیةسیاســة ومــواد 
أعـاله مثـاًال علـى  ٣-٢یـرد فـي الفقـرة و  متعـددة األطـراف.  المفیدة لتحریر قواعد الملكیة والسیطرة، سواء على أسس أحادیة أو ثنائیـة أو

كمـا طبقـت االیكـاو بعــض ها عـدة دول ذات توجـه فكـري متشـابه. اإلجـراءات المنسـقة التــي اتخـذتأحـد الخیـارات المتاحـة للـدول فـي شـكل 
ع ونشـر السیاسـات المتعلقـة بالـدول توصیات المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي بغرض تیسیر التحریر في هذا المجال، من قبیل جم

ومواقفها وممارساتها. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم واستمرار صالحیة اإلرشادات العامة لالیكاو، فإن قلـة انتشـار هـذه اإلرشـادات 
  واستخدامها یبرز الحاجة إلى استكشاف بدائل أخرى.

  المناقشة  -٣

شـرط الجنسـیة التقلیـدي فـي اتفاقاتهـا الثنائیــة، ولـم تكتـف بعـدم تغییـره فــي  واصـلت الغالبیـة العظمـى مـن الـدول اســتخدام  ١-٣
االتفاقات القائمة بل اعتمدته أیضا كجـزء مـن االتفاقـات الجدیـدة للخـدمات الجویـة. ویمكـن أن یعكـس ذلـك جزئیـًا تـردد الـدول فـي اعتمـاد 

ة أدلة على أن الـدول تقـاوم فكـرة اعتمـاد نهـج ال یمیـز بسـهولة صیغة جدیدة في مجال تحكمه التقالید منذ أمد. وٕاضافة إلى ذلك، فإن ثم
بین جنسیات المستثمرین من بلدان أخرى. فعلى سـبیل المثـال، تسـمح قـوانین االتحـاد األوروبـي بملكیـة النـاقلین الجـویین والسـیطرة علـیهم 

الوالیـات  كما ألغت. االتحاد األوروبيمع  عاملة بالمثلاتفاقات مالئمة على أساس الم ، فقط إذا أبرمت هذه البلدانلرعایا البلدان األخرى
 المتحدة شرط الجنسیة في الحاالت التي تكون فیها شركة الطیران والمسـتثمرون األجانـب مـن بلـدان أبرمـت معهـا الوالیـات المتحـدة اتفاقـا

  ها بهذه السیاسة بحكم القانون.من اتفاقات "األجواء المفتوحة"، مع إن الوالیات المتحدة تتحفظ عمومًا إزاء إلزام نفس

وبالتالي فإن مـن الجـدیر بالبحـث استكشـاف حلـول عملیـة مـن شـأنها أن تمكـن الـدول مـن أن تتعامـل مـع شـرط الملكیـة   ٢-٣
والسیطرة بمرونة في ضوء اعتبارات السیاسة العامة األخرى ودون الشرط الصـارم الـذي یقتضـي تعـدیل كـل اتفـاق مـن اتفاقـات الخـدمات 

  ة إلتاحة قدر أكبر من الیقین للدول من المنظور التنظیمي وللناقلین الجویین الذین یتخذون قرارات استراتیجیة واستثماریة. الجوی

وفي حین یمكن للدول أن تواصـل اسـتخدام الوسـائل التـي أوصـى بهـا المـؤتمر العـالمي الخـامس للنقـل الجـوي (تـِرد فـي   ٣-٣
حلــول بدیلــة لتحــدیث  استكشــاففــي  بــارزلبلــوغ هــذا الهــدف، فــإن علــى االیكــاو أن تضــطلع بــدور )) Doc 9819تقریــر المــؤتمر (الوثیقــة 

الخاضــعة للعولمــة والتحریــر، ممــا یتــیح تلبیــة احتیاجــات شــركات  األعمــال بیئــةاحتیاجــات تكییفــه مــع الــنهج التنظیمــي علــى نحــو یتــیح 
   الطیران بالعلم ضمن "قطاع طبیعي".

صــیاغة اتفــاق دولــي یتــیح للــدول حــد اإلجــراءات التــي یمكــن لالیكــاو اتخــذاها هــو استكشــاف وفــي هــذا الســیاق، فــإن أ  ٤-٣
إضفاء مزید من المرونة على شروط الملكیة والسیطرة لتعیین شركات الطیران وتیسیر وصولها إلـى رؤوس األمـوال الدولیـة. وقـد أجریـت 

دولة) تؤید تنفیذ  ٦١من أصل  ٤٧في المائة من الدول المجیبة ( ٧٧، وتبین منها أن ٢٠١٢مؤخرًا دراسة استقصائیة للدول في أكتوبر 
االیكاو هذه المبـادرة. ویمكـن أن تسـتند صـیاغة هـذا االتفـاق إلـى الخبـرات الماضـیة ومـا تـم إنجـازه فعـًال فـي هـذا المجـال، كاالتفـاق الـذي 

  ). ٣-٢الفقرة توصلت إلیه الدول في إطار مبادرة االیاتا لمؤتمر جدول أعمال الحریة (انظر 

http://www.icao.int/meetings/atconf6
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لغـاء شـرط الجنسـیة" بحیـث تلتـزم أطـراف االتفـاق قانونـًا، ویتمثل أحد الخیارات المتعلقـة بهـذا االتفـاق فـي اعتمـاد نهـج "إ  ٥-٣
وعلى أساس المعاملة بالمثل، بوقف تطبیق هذا الشرط في اتفاقات الخدمات الجویة القائمة مع شركات الطیران المعینة والمستثمرین من 

الدول األخرى المعنیة. ویتمثل خیار آخر في بتوافق األطراف علـى معیـار مشـترك لتعیـین شـركات الطیـران وااللتـزام بتطبیقـه، مثـل رعایا 
معیار "المقر الرئیسي لألعمال والسیطرة التنظیمیة الفعلیة" الذي وضعته االیكاو. وینبغي أن یعكس تصمیم االتفاق منظور التحرك قـدمًا 

لــى الواقــع، وأن یأخــذ فــي االعتبــار اســتعداد الــدول للتكیــف مــع التغییــرات بشــكل تصــاعدي والقیــود التــي تواجــه تغییــر علــى نحــو یســتند إ
القوانین المحلیة. وبالتالي ینبغـي أن ال یتصـادم االتفـاق مـع التشـریعات والسیاسـات الوطنیـة ألي دولـة. وفـي ظـل تبـاین احتیاجـات الـدول 

  راف "المستعدة والراغبة" في البدایة، ومن ثم فتحه أمام األطراف األخرى لالنضمام إلیه.وظروفها، یمكن وضع االتفاق لألط
وفـي جمیــع األحــوال، ســیتطلب التوصــل إلــى مثــل هــذا االتفـاق عمــًال جوهریــًا وتصــاعدیًا مــن االیكــاو، بمــا یشــمل إجــراء   ٦-٣

ویتمثــل التحــدي الــذي یواجهــه مجتمــع اإلقلیمیــة.  والمجموعــاتالمزیــد مــن الدراســة حــول الخیــارات الممكنــة والتشــاور مــع الخبــراء والــدول 
الطیران الدولي في االتفاق على أن األوان قد حان الستكشاف فرص التوصل إلى هذا االتفاق بصورة أكثر جدیة وفي عمل االیكـاو مـع 

فعالیـة ممكنـة فــي التنمیـة المســتدامة  الـدول والقطـاع لتحدیــد العناصـر الرئیسـیة التــي یمكـن أن تســتقطب أوسـع دعـم ممكــن وتسـاهم بــأكبر
  لقطاع النقل الجوي الدولي.

  االستنتاجات  -٤
  النقاش أعاله: في ضوءیمكن استخالص االستنتاجات التالیة   ١-٤

المزید من الدول استعدادًا للتحریر منذ انعقاد المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي رغم تباین اآلراء والنهج  تبدي  أ)
ملكیـة جـزء كبیـر مـنح حقـوق فیما یخص ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم، والدلیل على ذلـك هـو التنظیمیة 

بتعیــین شــركات الطیــران التابعــة لــدول أخــرى عنــدما تكــون أغلبیــة رأس  القبــولمــن شــركات الطیــران التابعــة لهــا أو 
  الثنائیة؛ اتفاقاتهاط الجنسیة في ، بغض النظر عن شر والسیطرة الفعلیة علیها المال مملوكة لجهات أجنبیة

تحقــق تقــدم كبیــر علــى الصــعید اإلقلیمــي أیضــا، حیــث اعتمــدت الــدول فــي العدیــد مــن األقــالیم أو األقــالیم الفرعیــة   ب)
ترتیبـات إقلیمیـة لتحریــر ملكیـة النـاقلین الجــویین والسـیطرة علـیهم بــین الـدول األعضـاء المعنیــة، ممـا یسـمح بإنشــاء 

  یران عبر الحدود الوطنیة؛شراكات لخطوط الط

رغم بعض التقدم المحرز في التحریر واستمرار صالحیة إرشادات االیكاو بشأن السیاسات العامة ، فإن الدول ال   ج)
تزال تبدي ترددًا في تحدید سیاسـات عامـة تنطبـق علـى المسـتوى عـالمي أو االلتـزام بقبـول جمیـع شـركات الطیـران 

جنبیــة غیــر محــدودة. وثمــة حاجــة الستكشــاف خیــارات أخــرى أكثــر مرونــة یمكــن أن التابعــة لجمیــع الــدول بملكیــة أ
، بمــــا یشــــمل اعمتــــاد نهــــج تصــــاعدي دون التــــأثیر علــــى تحقــــق قبــــوًال عالمیــــًا وتســــمح بــــدفع عجلــــة التحریــــر قــــدماً 

  ؛التشریعات الوطنیة

لتنظیمــي، بمــا فــي ذلــك توجیهــات سیاســاتیة وتیســیر التطــور افــي وضــع  ریــادياالیكــاو بــدور  یمكــن أن تضــطلع  )د
النظــر فــي وضــع اتفــاق متعــدد األطــراف یلبــي احتیاجــات الــدول والقطــاع، علــى النحــو الــذي أوصــى بــه االجتمــاع 

  .)ATRP/11(الحادي عشر لفریق خبراء تنظیم خدمات النقل الجوي 

  التوصیات  -٥

  :ینظر فیهاعلى المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي كي  التوصیات التالیةیمكن عرض   ١- ٥
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ینبغي أن تواصل الدول تحریر ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم بوسائل متنوعة تشمل تلك التي توصي بها   أ)
  االیكاو؛

المتعلقـة بموضـوع ملكیـة النـاقلین الجـویین والسـیطرة علـیهم،  إرشـاداتها السیاسـاتیةینبغي أن تواصل االیكـاو تعزیـز   ب)
. كمـا ینبغـي أن تحـافظ علـى حداثـة هـذه دام إرشاداتها فـي سـیاق ممارسـاتها التنظیمیـةوأن تشجع الدول على استخ

  ؛اإلرشادات واستجابتها لألوضاع والمتطلبات المتغیرة للدول
دولـي تـیح للـدول تحریـر ملكیـة النـاقلین الجـویین والسـیطرة علـیهم، اسـتنادًا االیكاو في وضـع اتفـاق  تبدأینبغي أن    )ج

   .٤-٣واردة في الفقرة إلى المقترحات ال
- -  - - -  - - -  - -  
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  مرفق 
  

  معلومات أساسیة 
  

  لماذا "شرط الجنسیة"
تحتفظ الدول عموما، عند تعیین شركة الطیران وترخیصها بموجب اتفاقاتهـا الثنائیـة للخطـوط الجویـة، بحقهـا فـي منـع أو   ١-١

ي األجنبــي بغیــة القیــام بالخــدمات المتفــق علیهــا اذا لــم تكــن "ملكیــة إلغــاء أو فــرض شــروط علــى إذن التشــغیل الــذي یحتاجــه الناقــل الجــو 
  الناقل الجوي الجوهریة والسیطرة الفعلیة علیه" في أیدي دولة التعیین أو مواطنیها.

إن معیـــار الملكیـــة والســـیطرة الـــوطنیتین، الـــذي اســـتخدم منـــذ األربعینـــات، یـــوفر صـــلة مناســـبة بـــین الناقـــل الجـــوي ودولـــة   ٢-١
ب) الحیلولـة دون أن  ، یستطیع بموجبها الطرفان في االتفاق: أ) تنفیذ سیاسة "توازن المنافع" بالنسبة لشركات الطیران المعنیة، والتعیین

ج) تعریــف المســؤولین عــن شــؤون الســالمة واألمــن. ویشــكل  تجنــي دولــة غیــر طــرف، مــن خــالل ناقلهــا الجــوي، منفعــة غیــر متبادلــة، و
فــي بعــض الحــاالت. وال یــرد هــذا المعیــار فــي اتفاقیــة شــیكاغو لكنــه یعتبــر شــرطا تنظیمیــا علــى المســتویین  الــدفاع الــوطني أیضــا عــامال

الـــوطني والثنـــائي. إال أن هـــذا المعیـــار یـــرد فـــي اتفـــاق عبـــور الخطـــوط الجویـــة الدولیـــة (اتفـــاق العبـــور)، الـــذي أعـــد بـــالتوازي مـــع اتفاقیـــة 
الـــوطنیتین، إضـــافة إلـــى وجهـــة النظـــر بـــأن النـــاقلین الجـــویین لهـــم أدوار اســـتراتیجیة  شـــیكاغو. وأدى الحكـــم الخـــاص بالملكیـــة والســـیطرة

 واقتصادیة وتنمویة هامة، إلى التشجیع على نمو الناقلین الجویین الوطنیین الذین تملكهم الدولة أساسا.

لمــة واالتحــاد االقتصــادي ســعى النــاقلون الجویــون الــدولیون خــالل العقــد الماضــي، إضــافة إلــى اتجاهــات التحریــر والعو   ٣-١
اإلقلیمــي، إلــى التكیــف مــع الضــغوط المرتبطــة بزیــادة التكــالیف، والحاجــة لــرأس المــال وازدیــاد المنافســة، وذلــك بعــدة أشــكال، منهــا وضــع 

یــة (مثــل ترتیبـات تعاونیــة مثــل التحالفــات وتقاســم الرمــوز والمشــاریع المشــتركة واالمتیــازات، وقــد تضــمنت بعضــها االســتثمارات عبــر الوطن
شراء أسهم ناقلین جویین من دول أخـرى). كمـا أدت خصخصـة النـاقلین الجـویین، الـذین كانـت تملكهـم الدولـة مـن قبـل أدت أحیانـا، إلـى 

  استثمارات أجنبیة في الناقلین المحولین إلى القطاع الخاص.

  لماذا الحاجة إلى التغییر
ملكیة والسیطرة مع التطورات الحاصلة في بیئة األعمـال العالمیـة التـي یتزاید تعارض القواعد األصلیة الستخدام معیار ال  ٤-١

یجب أن تعمل الصناعة فیها. والحاجة إلى تمكین الناقلین الجویین من مواكبة التغیـرات فـي البیئـة العالمیـة وتمكـین الـدول مـن المشـاركة 
تعامـل مـع المسـألة وتطبیـق المعـاییر الموسـعة بشـكل یتعـدى بفاعلیة أكبر في النقـل الجـوي الـدولي تـدعو إلـى إحـداث تغییـر فـي طریقـة ال

الملكیــة والســیطرة الــوطنیتین بغیــة االســتفادة مــن دخــول الســوق. ومســألة ملكیــة الناقــل الجــوي والســیطرة علیــه مســألة فریــدة وبالغــة التعقیــد 
  وتنشأ بشكل رئیسي من الطریقة الخاصة التي یتم بموجبها تنظیم النقل الجوي الدولي.

  افع التحریر ومخاطرهمن
هناك مزایا واضحة لتحریر ملكیة الناقل الجوي والسیطرة علیه. فعلى سبیل المثال، یمكن أن یزود ذلـك النـاقلین الجـویین   ٥-١

بنطاق أوسع للوصول إلى أسواق رأس المال، ویخفض اعتمادهم على الدعم الحكومي. كما أن من شأن ذلك أن یمكن شركات الطیـران 
تحســین الكفــاءة االقتصــادیة  إلــىبكات أكثــر كثافــة مــن خــالل عملیــات الــدمج أو الشــراء أو التحالفــات. كمــا قــد یــؤدي ذلــك مــن بنــاء شــ

لصناعة النقل الجوي عن طریق إنشاء ناقلین جویین أكثر تنافسا وٕایجاد تنوع أكبر من الخدمات في السوق، مما یؤدي بـدوره إلـى منـافع 
ي عملیــة التحریــر علــى بعــض المخــاطر المقلقــة مثــل: احتمــال ظهــور "أعــالم المالءمــة" فــي غیــاب للمســتهلك. وفــي نفــس الوقــت، تنطــو 
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ل التدابیر التنظیمیـة الفعالـة التـي تمنـع ظهورهـا، واحتمـال تـدهور قواعـد السـالمة واألمـن مـع زیـادة التشـدید علـى النتـائج التجاریـة، واحتمـا
العملیــات. وقــد یــؤثر ذلــك علــى العمالــة، ومقتضــیات الطــوارئ الوطنیــة وتــأمین هــروب رؤوس األمــوال األجنبیــة ممــا یقلــل مــن اســتقرار 

استمرار الخدمة. وفي النهایة، وعلى األمد الطویل، قـد یترتـب عـن ذلـك آثـار علـى المنافسـة بـین شـركات الطیـران نتیجـة الحتمـال تركیـز 
مج علـى نظـام النقـل الجـوي)، وتلـك حقیقـة نراهـا فـي الصـناعة (أي أن یطغـى عـدد ضـئیل مـن الشـركات العمالقـة مـن خـالل الشـراء والـد

معظــم قطاعــات الخــدمات األخــرى، إال أنــه یمكــن عــالج ذلــك بوضــع اإلجــراءات التنظیمیــة ضــد الممارســات المناهضــة للمنافســة. وعنــد 
  النظر للتحریر، تحتاج كل دولة أن تأخذ في اعتبارها كل هذه المنافع والمخاطر عند تقریر خیارها.

 -  ىانته  -


