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  العالمي لمنقل الجويالمؤتمر 
 السادس االجتماع

  2083 مارس 22إلى  81، من ليارمونت

طار تنظيم الموائح ذي الصمةمن جدول األعمال:  2لبند ا  8بحث القضايا الرئيسية وا 
 والسيطرة عميهمممكية الناقمين الجويين  : 2-2

 مقترح بشأن تحرير ممكية الناقمين الجويين والسيطرة عميهم

 (شيميمن  ةمقدمورقة ) 

 الموجز التنفيذي
، وتقترح أن تضع ممكية الناقمين الجويين والسيطرة عمييم تتضمن ىذه الورقة موجز لتجربة شيمي الرائدة في مجال تحرير

االيكاو اتفاقا متعدد األطراف بشأن تحرير ىذا الجانب من النقل الجوي بغية تسييل وصول شركات الطيران إلى أسواق 
   رأس المال.

 .3إقرار التوصية الواردة في الفقرة إلى : المؤتمر مدعو اإلجراء
 لمنقل الجوي عمى موقع االنترنت التالي:السادس العالمي يمكن االطالع عمى مراجع المؤتمر  المراجع:

6www.icao.int/meetings/atconf. 

 تجربة شيمي في مجال تحرير ممكية الناقمين الجويين  -1

  والسيطرة عميهم 

 إلغاء شرط الجنسية  التجاري إلىسعت سياسة شيمي في مجال النقل الجوي ، 1171 في عامو  منذ البداية 1-1
ومن ثم، في ىذا المجال. الناقمين الجويين. وقد كانت شيمي بالفعل من الرائدين  وُمشغِّميبالنسبة لمشيميين ولألجانب من مالكي 

م أو الجويين الشيميين ُتحدَّد عمى أساس ارتباطيم باإلقميم الوطني وليس عمى أساس جنسية مالكيي الناقمينأصبحت جنسية 
 .أما جنسية الناقل الجوي األجنبي فيي محددة من جانب دولة التعيين . ُمشغِّمييم

متومنذ استحداث العمل بيذا النظام في شيمي،  1-2 يممكيم ثالث حاالت لنقالين جويين شيميين منتظمين  ُسجِّ
ىناك أيضا حاالت لناقمين جويين أجانب يعممون في  تمواطنون وأجانب. وكان وُيشغِّميماأجانب، وحالتان يممكيما  وُيشّغميم
 تال يحممون جنسية دولة التعيين. وبما أّن شيمي ال تطبق شرط الجنسية عمى المالكين، فإّن السمطات قد قبم ومالكوىمشيمي 

 التعيين.  سمطات التي تحددىابالجنسية 
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رض أي دولة عمى تعيين أي شركة تالنظام، لم تعوعمى مدى الثالث والثالثين سنة التي تم فييا تطبيق ىذا  1-3
 أن تكونبمواطنين شيميين. ومن ثم، فإّن شرط تعيين شركات الطيران الذي يقتضي لبالكامل طيران شيمية بسبب عدم ممكيتيا 

متيا شيمي في التي أبر اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية بأيادي مواطنين والذي تنص عميو  ممكية الغالبية والسيطرة الفعالة
 عمل شركات الطيران الشيمية في الخارج.أمام  ال عائق، لم يشكّ السابق

ومع ذلك، فإّن السمطات الشيمية قد سعت دائما في مفاوضات االتفاقات الثنائية إلى ضمان عدم التنصيص  1-4
بل مواطني دولة التعيين. وبدال عمى الشركات من ق ممكية الغالبية والسيطرة الفعالةفي بند تعيين شركات الطيران عمى شرط  

مقر شركة الطيران الرئيسي ومكان عمميا األول في دولة التعيين. وقد كانت كل  باشتراط أن يكونمن ذلك، كانت تكتفي 
 االتفاقات الثنائية التي أبرمتيا شيمي خالل السنوات العشر الماضية من ىذا النوع.

 ويمارسصمة باإلقميم الوطني حتى يحصل عمى الجنسية الشيمية وفيما يتعمق باشتراط أن تكون لمناقل الجوي  1-5
. بيد أّن المعيار المطّبق بيذا تقضي بذلكقانونية أو تنظيمية  أي نصوصال توجد فإّنو شيمي، المسندة لحقوق الحركة الجوية 

أمور من وجوب أن يكون مركز األعمال الرئيسي لمناقل الجوي في شيمي، وىذا األمر يجب إثباتو بجممة  الشأن يتمثل في
يميين وصيانتيا تتم في أن يكون مقر معظم الطائرات في شيمي، وأن تكون الطائرات مسجمة في شيمي وطاقميا من الش بينيا:

مجرد  ليصبحالطائرات في شيمي قد تم تغييره في اآلونة األخيرة  الشرط الذي يقضي بأن يكون مقر ولكن رغم ذلك، فإنّ شيمي. 
السيطرة التنظيمية لييئة الطيران الشيمية. أما إذا كانت الطائرة ذات طاقم شيمي ومسجمة في شيمي فإّن الناقل التنصيص عمى 

 الجوي يمكن أن يعتبر نفسو شيميا.

جنسية الشيمية لمناقمين الجويين قد أسيم في نجاح سياسة وىذا التوجو الميبرالي الذي اعتمدتو شيمي في منح ال 1-6
شيمي في مجال النقل الجوي التجاري. وكان السماح لألجانب بممكية ناقمين جويين شيميين وبالسيطرة عمييم بمثابة دافع 

ستثمرين الوطنيين أّن الم اعتقادلالستثمار األجنبي، وأيضا لالستثمار الوطني، في شركات الطيران الشيمية. وىذا مرّده إلى 
أسيم شركات الطيران تكتسب قيمة أكبر من مجرد إدراجيا في أسواق األسيم األجنبية واقتنائيا من قبل األجانب، وذلك في 

 مقابل االقتصار عمى المواطنين في شراء ىذه األسيم.

 االستنتاجات -2

التحرير بشأن اتفاق متعدد األطراف تقترح شيمي، ضوء خبرتيا الوراد وصفيا أعاله، أن تضع االيكاو مشروع  2-1
 .ممكية الناقمين الجويين والسيطرة عمييمالعالمي ل

 التوصية -3
ممكية التحرير العالمي لمشروع اتفاق متعدد األطراف بشأن  المؤتمر مدعوٌّ إلى أن يطمب إلى االيكاو أن تضع 3-1

  .الناقمين الجويين والسيطرة عمييم

 - انتهى -

 


