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 1 العالمي لمنقل الجويالمؤتمر 
 السادس االجتماع

  2013 مارس 22إلى  11، من ليارمونت

 استعراض عالمي عام لالتجاهات والتطوراتمن جدول األعمال:  1لبند ا
 الصناعة والتطورات التنظيمية  :1-1 

 بحث المسائل الرئيسية واإلطار التنظيمي المتعمق بها من جدول األعمال: 2البند 
  دخول األسواق:  2-1 

 مقترحات لتحرير دخول األسواق

 (شيميمف  ة)مقدم

 الموجز التنفيذي
يوجزاً نخبزة شٍهً بشأٌ ححزٌز دخول األسواق وحعزض بعط انًقخزحاث عهى ورقت انعًم هذِ حقذو 

رطزا  االٌكاو العخًاد حذابٍز يٍ أجم دعى وحشجٍع عًهٍت انخحزٌز. وهً حقخزح أٌضاً َصاً الحفاق يخعذد األ

 بشأٌ ححزٌز انُقم انجوي انذونً.

 :  4المكافقة عمى التكصيات الكاردة في الفقرة المؤتمر ُيرجى مف : اإلجراء

  www.icao.int/meetings/atconf6ATConf/6 reference material is available at. انًزاجع:

 في مجال تحرير دخول األسواق خبرة شيمي -1

تقـك خبرة شيمي بشأف سياسة الطيراف التجارم التي تيدؼ إلى ضماف تمتع البمد بأفضؿ كصؿ جكم، أم  1-1
أعمى قدر مف الرحالت الجكية الممكنة، بدكف أم تكاليؼ تتكبدىا الدكلة، بصرؼ النظر عف جنسية النقؿ الجكم الذم يشغؿ 

كُطبؽ بدكف تغيير منذ ذلؾ الحيف. كتتككف ىذه السياسة مف أقؿ  1979ىذا القانكف في عاـ  ىذه الرحالت الجكية. كلقد سهف  
بما في ذلؾ  أماـ الدكؿ عمى أساس متبادؿ لألجكاءقدر ممكف مف تدخؿ السمطات في الشؤكف التجارية، بينما تقترح الفتح التاـ 

 الطيراف الداخمي.

الثالثة كالرابعة مع أكثر مف  لمحريتيفالمفتكحة  لألجكاءاتفاقات  كنتيجة ليذه السياسة، فإف شيمي لدييا حاليان  1-2
ػأربعيف دكلة. كمف مجمكع ىذه االتفاقات، تشمؿ اتفاقات السماء المفتكحة، الحرية الخامسة كالحرية السادسة مع أكثر مف 

ف ىذه المجمكعة، كالحرية الثامنة المفتكحة الحرية السابعة مع أكثر مف عشريف دكلة م األجكاءثالثيف دكلة كتشكؿ اتفاقات 

                                                 
 .قذيج شٍهً هذِ انورقت بانهغت اإلسباٍَت
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كالحرية التاسعة أك الطيراف الداخمي مع أكثر مف عشر دكؿ. كلقد كانت التجربة الشيمية تجربة ناجحة. كفي كؿ مرة اتفقت 
تيجة ، ازدادت العمميات الجكية مع ىذه الدكلة. كتمثمت النشيمي مع دكلة ما لرفع القيكد، كخاصة تمؾ المتعمقة بالحرية الخامسة

لسياسة الطيراف التجارم ىذه في التطكر اإليجابي لقطاع الطيراف في شيمي عمى أساس القطاع الخاص بالكامؿ، بدكف  لاألخر 
لدييا حركة جكية أكثر مف معظـ %(، 5775نسبة لعدد سكانيا )بمعامؿ قدره بيف اإلحصاءات أف شيمي، أم دعـ حككمي. كتُ 

 الدكؿ في إقميـ أمريكا الالتينية.

كتبيف التجربة الشيمية أف القيكد التي تطبقيا بعض الدكؿ لحماية السكؽ لناقمييا الجكييف الكطنييف تعني بالفعؿ  1-3
رحالت  تشغيؿعمى كؿ مف دكلة الناقؿ األجنبي الذم يحاكؿ  بيف الرحالت كفقداف فرص إنمائية، التي قد تؤثرخسارة الكصؿ 

سياسات اقتصادية لألسكاؽ  تنتيجكؿ التي دكليس ثمة شرح بسيط ليذه الحالة في الجكية جديدة كالدكلة التي تطبؽ ىذه القيكد. 
الحرة في جميع مجاالت اقتصاداتيا باستثناء النقؿ الجكم، بينما تكاصؿ تقييد المنافسة بيف شركات الطيراف، كىك مكقؼ ال يقكـ 

 عمى أساس سميـ.

بذؿ الجيكد لتشجيع السياحة، كلكف مف جية أخرل، كثمة تناقض بيف ىذه السياسات العمكمية، حيث إنو قد ت 1-4
ؿ المطارات إلى القطاع الخاص كُيطمب منيا  يتـ تقييد عمميات شركات الطيراف األجنبية التي قد تؤدم إلى زيادة السياحة، كُتحكَّ

يمكف شرح  لمطارات. كالأف تصبح ذات تمكيؿ ذاتي غير أنو يتـ منع شركات الطيراف األجنبية مف زيادة رحالتيا الجكية ليذه ا
 .إال إذا ذكرنا أنيا مشكالت ذات معمكمات غير متسقةكؿ ما تقدـ ذكره 

 المناقشة والمقترحات -2

شأف المحافظة عمى ىذه القيكد في أف إحصائيات ب. يتمثؿ أحد العكامؿ المؤثرة تنقيح نظام االيكاو اإلحصائي 2-1
ي تجمعيا االيكاك كمعظـ الدكؿ ال تسجؿ إال عدد الركاب الذيف الحركة الجكية ال تبيف حجـ األسكاؽ. فاإلحصائيات الت

الرحمة كمقصدىا غير أف ىذا العدد ال يتفؽ دائمان مع بداية رحمة الركاب ككجيتيـ النيائية. كبالنسبة لمكثير  بدايةيسافركف بيف 
يائية لمرحمة كلكنيـ يسافركف إلى كجيات مف الطرؽ الجكية، فإف أغمبية الركاب عمى الرحمة الجكية ال يسافركف إلى الكجية الن

 رحالت جكية رابطة.أخرل مع 

كنتيجة لذلؾ فأثناء المفاكضات الثنائية، فإف الدكؿ التي لدييا سياسات تقييدية غالبان ما تمجأ إلى نظيراتيا  2-2
يا تثبت أف حجـ سكؽ إلثبات أف ىناؾ زيادة في الحركة الجكية تسكِّغ رحالت طيراف جديدة. أم أنيا تصر عمى أف نظيرات

ذا كانت ىذه الزيادة قد حدثت أساسان نتيجة الكصؿ بيف الرحالت الجكية عكضان عف  النقؿ الجكم قد ازداد بيف البمديف. كا 
مر، كمف ثـ، فإف نظيراتيا ال يمكنيا الحصكؿ عمى زيادة في عدد رحالت جكية مباشرة فعندىا ال تكجد كسيمة إلثبات ىذا األ

 .الرحالت الجكية

كلذلؾ، يتعيف تحسيف النظـ اإلحصائية لكي تبيف بشكؿ صحيح حجـ األسكاؽ، كىك األمر الذم يجرم  2-3
التفاكض بشأنو بالفعؿ اآلف أثناء المفاكضات الثنائية، رغـ أف المرء ال يعرؼ إال نادران حجـ المكضكع الجارم التفاكض بشأنو. 

. كمف المقترح أف تقـك االيكاك بمراجعة المعايير المنطبقة عمى جمع لفعؿبا إف شركات الطيراف لدييا ىذه المعمكماتفكمع ذلؾ، 
 كمعالجة إحصائيات الحركة الجكية لكي يتسنى قياس ىذه الحركة الجكية كفقان لمنشأ رحمة الركاب كمقصدىـ النيائي.

كحيث  ولي.المفروضة عمى النقل الجوي الدإجراء دراسات بشأن تكاليف والمكاسب المرتبطة بهذه القيود  2-4
بالنسبة لمدكؿ لكي تفتح أسكاقيا،  2553بالفعؿ تكصيات بالمؤتمر العالمي الخامس في عاـ كأقرت إف االيكاك قد كضعت 

تزكيد الدكؿ  يتمثؿ فياألسكاؽ ينبغي أف الحر إلى دخكؿ الكنظران إلى أف الدعـ الذم قد تقدمو االيكاك لتيسير سياسات 
ية لمنقؿ الجكم باقتصاد كؿ دكلة كالتكاليؼ التي تمثميا لكؿ اقتصاد عندما يرغب ناقؿ جكم بالمعمكمات عف القيمة االقتصاد

تكاصؿ فرض ي تتحمميا اقتصادات الدكؿ عندما أجنبي في تشغيؿ رحالت جكية دكلية كيتـ منعو مف القياـ بذلؾ. أم التكمفة الت
 قيكد عمى النقؿ الجكم.

كؿ دبشأف ىذه التكاليؼ كالمكاسب لكي تتمكف ال او إجراء دراساتيتعين عمى االيكعمى أنو  حكينص االقترا 2-5
كؿ بإجراء ىذه دمف معرفتيا قبؿ إجراء المفاكضات الثنائية بشأف حقكؽ الحركة الجكية. كمف المقترح أيضان أف تكصي االيكاك ال

 الدراسات بنفسيا عمى أساس اإلرشادات التي زكدتيا بيا االيكاك.
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. مف المقترح أنو يتعيف عمى االيكاك أف تستحدث سجالن بشأف درجة فتح األجواء التسجيل بشأن درجة فتح 2-6
األجكاء القائمة اآلف في الدكؿ مف خالؿ اتفاقاتيا لمخدمات الجكية، كيمكف استخداـ ذلؾ كمعمكمات لمدكؿ بشأف اإلجراءات 

 ت التي تقدميا الدكؿ طكاعية إلى االيكاك.الجارم تنفيذىا في بمداف أخرل في ىذا الشأف. كيمكف أف تطمب تجميع المعمكما

. مف المقترح أف تضع االيكاك اتفاقان متعدد األطراؼ بشأف تحرير اتفاق متعدد األطراف بشأن التحرير 2-7
كنمكذج ليذا الغرض. كمع ذلؾ فقد  ،حاليان  المطبقةالخدمات الجكية. كيمكف استخداـ بعض االتفاقات الثنائية لفتح األجكاء 

ير. كمثؿ ر يتعيف عمى مرأل النظر في إمكانية كضع اتفاؽ متعدد األطراؼ يقتصر عمى العناصر الرئيسية لعممية التح رح أنواقتُ 
ىذا االتفاؽ يمكف أف يككف مفيدان مف حيث تبسيط عممية التحرير، حيث إف المفاكضات بشأف االتفاقات الثنائية لألجكاء 

 ناقشات بشأف البنكد المطكلة التي ال ُتطبؽ أبدان.بسبب الم مرىقةالمفتكحة عادة ما تصبح عممية 

(، أف تتقمد االيكاك دكر الريادة في كضع ATConf/6-WP/13 مف الكثيقة 4-4اقترحت األمانة العامة )الفقرة ك  2-8
 13مف كرقة العمؿ  5-4تفاؽ متعدد األطراؼ بشأف تحرير دخكؿ األسكاؽ. كتشير الفقرة مثؿ األطراؼ، انيج متعددة 

(WP/13)   إلى أف ىذه المسألة قد تككف ميمة معقدة لمغاية بغية تأديتيا مف جانب االيكاك. كنظران لما تقدـ ذكره، فإننا نعتقد أف
بشأف دخكؿ  مكقفياالنص الذم نقترحو لكضع اتفاؽ متعدد األطراؼ سيتفادل ىذا التعقيد ألف كؿ دكلة لف تحتاج إال إلى تحديد 

عو. كستظؿ جميع المكضكعات األخرل التي عادة ما نجدىا في اتفاؽ ثنائي ضمف نطاؽ األسكاؽ بغية التمكف مف تكقي
 االتفاقات ثنائية األطراؼ، حسب ما ىك األمر عميو حتى اآلف.

يتككف مف ست مكاد فقط، غير أنو يغطي  مي أحد النماذج الممكنة التفاؽ مبسط متعدد األطراؼ. كىكفيما يك  2-9
 خطكطك لفعؿ عندما يتعمؽ األمر بمسألة التحرير كىك يشير إلى الراكب المشترؾ كخدمات الشحف العناصر التي تيـ األغمبية با

ألف جميع الطرؽ الجكية مفتكحة. كيتعايش ىذا االتفاؽ متعدد األطراؼ  ةكال يمـز تكفير جدكؿ لمطرؽ الجكي .الصرفة البضائع
لممكضكعات الكاردة في االتفاؽ المتعدد األطراؼ، ما لـ  بالنسبة ى باألسبقية عميياحظمع االتفاقات الثنائية األطراؼ غير أنو ي

الجك   ىذا النمكذج الرحالت الجكية لمركاب حتى حريةيحرر . ك انفتاح األجكاءتتضمف االتفاقات الثنائية األطراؼ قدران أكبر مف 
مما  ؛عمى أساس اختيارم في نسخة ثانيةكيمكف فتح االتفاؽ لمتكقيع عميو  .، كحتى الحرية السابعة بالنسبة لمبضائعالسادسة
سمح بكضع . كلف يُ 1حتى الحرية السابعة، كلف تترتب عنو إال تغيير األجزاء ذات الصمة بالمادة  خدمات البضائع فقط سيحرر

، كليس مف أجؿ تغييرىما بؿ فقط مف أجؿ 3ك 2أم تحفظات في إطار ىذا االتفاؽ المتعدد األطراؼ باستثناء المادتيف 
 بيا االتفاؽ. دعثنائيما مف االتفاؽ. كستككف االيكاك ىي الجية التي يك است

 مسودة االتفاق المتعدد األطراف  -3

 بشأن تحرير النقل الجوي الدولي

ترغب في تشجيع نظاـ النقؿ الجكم القائـ  ا فيما بعد باألطراؼ(/ إذ  إف األطراؼ بيذا االتفاؽ )كالذم يشار إليي 3-1
ب في تيسير تكسيع نطاؽ ترغ إذ  /  ر ممكف مف تدخؿ الحككمة كلكائحيا؛لطيراف في السكؽ بأقؿ قدعمى المنافسة بيف شركات ا

لمتكقيع في شيكاغك  لتي فتحتتحيط عممُا باتفاقية الطيراف المدني الدكلي ا ك إذ  /  ؛فرص النقؿ الجكم عمى أساس غير تمييزم
 قد كافقت عمى ما يمي: /"؛(باالتفاقية)كالمشار إلييا ىنا فيما بعد " 1944في السابع مف ديسمبر 

: يمنح كؿ طرؼ الحقكؽ التالية لألطراؼ األخرل لتكفير الخدمات الجكية بكاسطة الناقميف الجكييف منح الحقوق —1المادة 
البضائع  خطكطجكية منتظمة كغير منتظمة لمركاب ك/أك الشحف أك  خطكطالتابعيف لألطراؼ األخرل: الحؽ في تكفير 

كأم دكلة ثالثة إما مباشرة )الحرية  األخرلكبيف أراضي األطراؼ  ،يف أقاليـ األطراؼ ) الحريتاف الثالثة كالرابعة(ب الصرفة
الشحف أم نقطة في أراضي الدكلة التي تعيف  سة(، مع عدـ اشتراط أف تشمؿ خطكطالخامسة( أك عبر أراضييا )الحرية الساد

قيكد فيما يتعمؽ بالطرؽ الجكية كالتكاتر كمكاد الرحالت الجكية، كالتي قد تككف  شركة الطيراف )الحرية السابعة(، كبدكف أم
 تستخدـ لمطيراف العارض. مممككة أك مؤجرة أك
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 يسيريحؽ لكؿ طرؼ تعييف أكبر عدد ممكف مف شركات الطيراف حسب رغبتو لت —1: التعيين والترخيص  — 2المادة 
لغاء أك تغيير ىذه التعيينات. كسترسؿ ىذه التعيينات كتابة إلى الطرؼ المقابؿ مف مكجب ىذا االتفاؽ كا  بعمميات النقؿ الجكم 

شركة  تثبتسمطات الطيراف بأحد األطراؼ أف  تشترط—2/ ك خالؿ القنكات الدبمكماسية، فضالن عف إرساليا إلى جية اإليداع.
القكانيف كالمكائح القياسية التي تطبقيا تطبيقان معقكالن  الطيراف التي يعينيا طرؼ آخر أنيا مؤىمة لمكفاء بالشركط التي تنص عمييا

مف ىذه  2طرؼ إيقاؼ أك إلغاء التعييف المشار إليو في الفقرة  لكؿيحؽ  —3/ ىذه السمطات عمى عمميات النقؿ الجكم. ك
مف ىذا  1ي المادة لممارسة الحقكؽ المنصكص عمييا فيراف المعينة كالتي تعتبر الزمة المادة أك فرض شركط عمى شركة الط

ال يتمتع أراضي الطرؼ المعيف أك إذا كاف ىذا الطرؼ الرئيسي في  يااالتفاؽ، إذا لـ تدرج شركة الطيراف كلـ يكف ليا مكتب
 .عمى ىذه الشركة تنظيميةالسيطرة بال

ييا، قد تبـر شركة : عند تشغيؿ أك المحافظة عمى خدمات مرخصة عمى الطرؽ الجكية المتفؽ عمالفرص التجارية —3المادة 
مع شركات طيراف معينة بكاسطة أم أطراؼ كالحيِّز المحجكز  طيراف معينة بكاسطة أحد األطراؼ اتفاقات مثؿ تبادؿ الرمكز
أف يككف لدل شركات الطيراف التي تدخؿ في ىذه االتفاقات  (1)ك/أك شركات طيراف مف دكلة ثالثة شريطة تكفر ما يمي: 

أف تككف تذاكر الطيراف كأم كثيقة أخرل التي تبيف بشكؿ كاضح، كفقان  (2)جكية ذات الصمة، كالحركة الالتجارية حقكؽ 
بالنسبة لمشارم أك المستخدـ لمخدمة المعنية ماىية شركة الطيراف التي  الممرات الجكية،لشركط النقؿ الجكم ك/أك فكاتير 

كعند  —2/ . كىذه العالقة التعاقدية التجارية طو معياستربكماىية شركة الطيراف التي  الخطستشغؿ كؿ جزء بالفعؿ مف 
يجكز ألم شركة طيراف معينة بكاسطة أحد ة المتفؽ عمييا، تشغيؿ أك المحافظة عمى الخدمات المرخصة عمى الطرؽ الجكي

كتأجير الطائرات مف (، بدكف الطاقـ الطائرات، كاتفاقات تأجير الطائرات )اإليجار "تبادؿ"األطراؼ إبراـ اتفاقات تجارية مثؿ: 
طقـ، كالتي قد تشمؿ أك ال تشمؿ التأميف كاتفاقات تأجير الطائرات مع  األ اعات"سدة تأجير الطائرات لم"الباطف، كاتفاقات 
 مع شركات طيراف معينة مف جانب أم مف األطراؼ ك/أك شركات طيراف مف دكلة ثالثة. ،(مع الطاقـ كالصيانة )اإليجار

التي ترغب في نقميا  سعةكؿ شركة طيراف معينة حرة في تحديد مستكل  —1: بين شركات الطيران المنافسة —4المادة 
عمؿ عمى تقييد مف جانب كاحد لحجـ الحركة الجكية أك تكاترىا أك تنظيـ أف ي كز ألم مف األطراؼال يج —2/ تكفيرىا. ك
األسباب الجمركية أك ما تقتضيو مف ؼ ثالث، باستثناء التي يعينيا طر  أك نكع الطائرات التي تشغميا شركات الطيراف الخطكط

 عمى أساس غير تمييزم. دائمان ك مف االتفاقية،  15المادة  البيئية، كفقان لمشركط المعتادة تمشيان مع كأالفنية كالتشغيمية 

اإليداع. كيبدأ تنفيذ : يجكز لألطراؼ الخركج مف ىذا االتفاؽ بكاسطة إبالغ كتابي إلى جية الخروج من االتفاق —5المادة 
ترغب ما لـ تخطر األطراؼ جية اإليداع أنيا ستالـ جية اإليداع ليذا اإلخطار شيران عمى ا 12الخركج مف االتفاؽ بعد مركر 

 في سحب إخطارىا قبؿ انتياء المكعد النيائي.

 ؿ عمى األقؿ عمى االتفاؽ.فيو أربع دك  تكقع: يبدأ تطبيؽ ىذا االتفاؽ في التاريخ الذم بداية التطبيق —6المادة 

 التوصيات -4

 ٌُزجى يٍ انًؤحًز انقٍاو بًا ٌهً: 4-1

لكي تقيس حجـ  إحصائيات الحركة الجويةأف يطمب مف االيكاك مراجعة المعايير المنطبقة عمى  ( أ
 األسكاؽ كفقان لمنشأ رحمة الركاب كمقصدىـ النيائي؛
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المفركضة عمى النقؿ الجكم  ودمكاسب وتكاليف القيأف يطمب مف االيكاك إجراء دراسات بشأف ك  ( ب
 الدكلي؛

كأف يطمب مف الدكؿ إجراء دراسات، حسب ما كرد في النقطة )ب(، عمى أساس المعايير التي    ج( 
 تقدميا ليا االيكاك؛

التي حققتيا البمداف مف خالؿ اتفاقاتيا  سجل بشأن درجة انفتاح األسواقكأف يدعك االيكاك إلى إنشاء   د( 
 الجكية؛بشأف الخدمات 

عمى أساس النص  اتفاق متعدد األطراف بشأن تحرير النقل الجوي الدوليكحث االيكاك عمى كضع   ق( 
 المقترح أعاله.

 

  — انتهى —

 


