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   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
  الناقلین الجویین والسیطرة علیھم ملكیة  :  ٢-٢
متعدد األطراف بشأن تحریر النقل الجوي الدولي: قاعدة للتنظیم االقتصادي الاالتفاق 

   المقبل لخدمات المالحة الجویة
 )نیوزیلندا(مقدم من 

  الموجز التنفیذي
منذ األربعینات لم یعد مناسبا ألغراض القرن الحادي  التي تفید بأن اطار تبادل الحقوق الجویة الذي اعتمدحجج الهذه الورقة  تعرض

متعددة األطراف لمعالجة مسائل الجدیدة الل حلو أولویاتها في إعداد التشریع في ظل االیكاو بأن تضع  اشد هذه الورقةوالعشرین.  وتن
 لكي. و أسواق األسهم العالمیةلدخول أكبر  فرص ،المالیةالمحفوف بالمخاطر لقطاع شركات الطیران الدولي  ،األسواق وتوفیردخول 

االتفاق المتعدد األطراف بشأن وتقدم هذه الورقة  على نطاق أوسع من توافق اآلراء.تتسم هذه التدابیر األخیرة بالكفاءة البّد من إقامتها 
فكار ویرغبون في لألعضاء الذین یتشاطرون نفس األومؤقت كبدیل عصري مرن  (MALIAT) (مالیات) تحریر النقل الجوي الدولي

كان ذلك على أساس الرحالت المشتركة أو على أ ،استخدام مواثیق متعددة األطراف لتوسیع عالقاتهم في مجال الخدمات الجویة
  رحالت نقل الشحن فقط.أساس 
   .٥یرجى من المؤتمر أن یوافق على التوصیات المقدمة في الفقرة : اإلجراء

  .eetings/atconf6www.icao.int/m التالي: اإلنترنتیمكن االطالع على مراجع المؤتمر السادس للنقل الجوي على موقع   المراجع:

  مقدمةال - ١

بما أن النقل الجوي الدولي یضطلع بدور حیوي في النجاح االقتصادي واالجتماعي في عصرنا الحالي، من  ١- ١
اطار قیود أعدت ما زالت معتمدة على أن نرى أن التنظیمات االقتصادیة للنقل الجوي الدولي في القرن العشرین المفارقة باب 

تكنولوجیا شركات الطیران  تحیث كان ،االستعماریة اإلمبراطوریاتة نهایة حقبعند أي  ،في النصف األول من القرن العشرین
هذه  اصلمن الصعب أن نفسر للمنتفعین بالنقل لماذا تو و على صفوة من األغنیاء.  تقتصر السیاحة العالمیة و في نشأتها 
.  فما من قطاع والمجزأید اعتمادها على هذه االطار التنظیمي االقتصادي المق ،التي هي دولیة من حیث طبیعتها، الصناعة

 یخضع لمثل هذه القیود. ،بما في ذلك النقل البحري، دولیةالصناعة آخر من قطاعات ال

   

http://www.icao.int/m


 - 2 - AN-Conf/12-WP/34 

 WPsغ عنها في ورقات العمل وترحب نیوزیلندا بنتائج الدراسة االستقصائیة التي أجرتها األمانة العامة (المبلّ  ٢- ١
ار الحالي للتنظیمات طاإل تغییرسعي إلى وتوافق على أنه قد حان الوقت لكي تستخدم االیكاو كمحفل لل ،)24و 13و 12

أدرك  ،في منظمة التجارة العالمیةالتي جرت التجارة الدولیة بشأن في آخر مفاوضات  ،االقتصادیة للنقل الجوي الدولي.  ولكن
المصالح أصحاب آلراء یشمل عدد كبیر من دولي لتوافق  إلىتوصل ال، لمن باب التحدیات المعقدةه المجتمع الدولي أن

 .المختلفةوالمسائل 

كنقطة للبدایة والتي تعتمد  ،مجموعة من الدول التي تتشاطر نفس األفكاریمكن لن بأخبرة نیوزیلندا  تفیدو  ٣- ١
 برزیحل محل النظام الثنائي.  و  طور بدیال متعدد األطرافتأن  ،نماذج اتفاقات خدمات جویة ثنائیة مقبولة على نطاق واسع

(انظر الموقع الشبكي تتویجا لهذا الجهد.  (مالیات) االتفاق المتعدد األطراف بشأن تحریر النقل الجوي الدولي
http://www.maliat.govt.nz/(.  واحد خاص. إقلیم لىعالعضویة فیها ال تقتصر في إعداده بصیغة عمد تم التقد و 

 إلنشاءفیه وسیلة سهلة نسبیا  االتفاق المتعدد األطراف بشأن تحریر النقل الجوي الدولي (مالیات)یوفر و  ٤- ١
  عالقة مفتوحة ال تقتضي المفاوضات.

  خلفیة الموضوع - ٢
م لیسالمدني الن طیراالالقاعدة لنظام عندما أنشأ تقدما هائال  ١٩٤٤لقد سجل مؤتمر شیكاغو المنعقد في عام  ١- ٢
الحقوق الجویة یكون تبادل نظام  اتفاق بشأن إلىأخفق ذلك المؤتمر في التوصل ولكن  .الذي نحن نتمتع به حالیا مأمونالو 

 ،موضوع تجاذباتالحریة الخامسة (وأیضا السادسة)، على وجه الخصوص،  على صعید واسع النطاق.  وكانت مسألة مقبوال
 .وضمن أي نطاق األسواق إلىاألطراف الثالثة الوصول  دولطیران شركات ل یمكنا وهي تتمثل في معرفة ما اذ

ونتیجة لذلك، أعد نظام یشمل آالف من اتفاقات الخدمات الجویة الثنائیة.  وكانت هذه العملیة مستنفذة للكثیر  ٢- ٢
نسبة اللهجة المشتركة ، مع المالحظة بأن في حین أن االتفاقات والتفاهمات المرتبطة بها عادة ما تتبع نمطا قیاسیا ،من الموارد

 المتوقع أو المفروض. بالقدرالقیاسیة لیس 

هذه لكن عادة ما تبرم  ،الخدمات الجویةترتیبات عة نحو تحریر ظهرت في السنوات األخیرة اتجاهات مشجّ و  ٣- ٢
 على أساس إقلیمي حصري. ،طار الثنائيإلخارج ا، القائمة الترتیبات

الخدمات الجویة لترتیبات بهدف الترویج فعن هذا االتجاه. مختلفة ظهرت حالة استثنائیة ملحوظة  فمنذ األربعینات،  ٤- ٢
إلى  ٣١/١٠ منقد تم التفاوض بشأن االتفاق المتعدد األطراف بشأن تحریر النقل الجوي الدولي (مالیات)  ،المفتوحةلألجواء 

 ،وشیلي ،بروني دار السالمبین  ١/٥/٢٠٠١صمة بتاریخ وأبرم االتفاق في واشنطن العا ،في كونا بهاواي ٢/١١/٢٠٠٠
مفتوح  الباب.  و ٢١/١٢/٢٠٠١االتفاق حیز النفاذ في  هذا والوالیات المتحدة األمریكیة.  ودخل ،وسنغافورة ،ونیوزیلندا

ت جزر الكوك انضمفي ما بعد، األطراف في مجال أمن الطیران. و  لیه من أي دولة طرف في االتفاقیات المتعددةإلالنضمام 
  .هذا االتفاق إلىوتونغا وساموا 

وقع علیه كل من بروني دار السالم  ،تم التفاوض بشأن بروتوكول ملحق بهذا االتفاق، في الوقت عینهو   ٥- ٢
  تبادل الحریة السابعة لحقوق الركاب والكابوتاج. إمكانیةألطراف إلى اویوفر البروتوكول  .وسنغافورةونیوزیلندا 

كالتالي: جداول  االتفاق المتعدد األطراف بشأن تحریر النقل الجوي الدولي (مالیات)تتمیز العناصر الرئیسیة و   ٦- ٢
وأحكام  ،مفتوحةوسعة الحریة السابعة لخدمات الشحن؛  حقوق بما في ذلك ،مفتوحةحركة حقوق و زمنیة مفتوحة للطرق الجویة؛ 

األطراف ، مع حمایة والمكان الرئیسي لألعمالالرقابة على كفاءة لتركیز مع االستثمارات في مجال شركات الطیران خاصة با
 نظامو ، وتقاسم الرموز مع دولة ثالثة ،لشركات الطیران ةمتعددتسمیات الوال ،مةءالموا مإعال المستخدمین الجویین الناقلینمن 

  .أدنى حّد من التعریفاتتسجیل 

http://www.maliat.govt.nz/
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االتفاق المتعدد األطراف بشأن تحریر النقل ق على تعدیل ، اتف١٩/٤/٢٠٠٤في المفاوضات التي جرت في   ٧- ٢

األسواق على أساس نقل الشحن فقط.  ودخل هذا التعدیل حیز النفاذ  بدخولمادة جدیدة تسمح  إلدراج الجوي الدولي (مالیات)
  وانضمت منغولیا على هذا األساس. .٢٧/١٠/٢٠٠٥في 
نظرا للضغوط التنافسیة و هذه االتفاقات على أنها فرص لالنفتاح والتوسع ولیس تهدیدا.   إلىینبغي النظر و   ٨- ٢

ٕالى جانب و حیز النفاذ  االتفاق المتعدد األطراف بشأن تحریر النقل الجوي الدولي (مالیات)التي تمت مواجهتها منذ دخول 
في لشركات الطیران الدولي قطاع الدول أخرى، واصل  اتفاقات ثنائیة أخرى لألجواء المفتوحة والتي أبرمتها نیوزیلندا مع

  في االبتكار والنمو.نیوزیلندا 

  المناقشة - ٣
وسیلة ال تتسم بالكفاءة لتبادل حقوق  ،الثنائیةالترتیبات الذي یشمل آالف ، النظام الحاليلكون نیوزیلندا  وتقلق ١- ٣

وغیاب التوحید القیاسي للشروط. وفي حین أن  ،یرانفي مجال شركات الطغموض عند التخطیط بروز  إلىفضي مما قد ی .الجویة
فهو لم یعزز كثیرا من  ،مةءالموا أعالمالذین یستخدمون ن و الجوی ونناقلالقطاع صناعة یهیمن فیه  إلىبنا أدى هذا النظام قد 

دعم هذا النظام  كماحد كبیر من ناحیة األداء المالي.  إلىكان سجله ضعیفا الذي و  ،استدامة قطاع شركات الطیران الدولي
 الكفاءة على حساب المنتفعین من النقل الجوي.وعدم  حمائیةال

مراعاة شرطین أساسیین لتحدید أي الضروري إال أنه من  ،وفي حین ظهرت اتجاهات عالمیة نحو التحریر ٢- ٣
المفروضة القیود  إزالةنافس مع لتوسیع نطاق الت ،. أوالةالجدیدالعالمیة أو المواثیق شكل من األشكال سیتخذه المیثاق العالمي 

السادسة.  ثة/الرابعة وحریة الحركة الخامسة/صطناعي بین الحریة الثالاالتمییز بّد من إزالة ال ال، اتریفعلى الطرق الجویة والتع
. الركاب والشحن ةالتنافس فیما بین حركتعزیز السعة للسماح بحدود القیود المفروضة على  إزالةب ةهذه الخطو  قترنوینبغي أن ت

 ،الملكیة والسیطرة الخارجیةعوامل على أساس بعدم إعطاء التراخیص التشغیلیة لشركة الطیران التهدید تبدید ینبغي  ،ثانیاو 
رأس المال أسواق  إلىقادرة على الوصول بدون أي قیود  ،المخاطر المالیةتواجه التي  ،بحیث تكون صناعة شركات الطیران

فیتیح  ،فضال عن أنه یتجاوز هذا الحدّ  .بهذین الشرطین (MALIAT)ویفي االتفاق المتعدد األطراف  ،ت الماهرةواإلداراالعالمیة 
  المرونة لاللتزام بتبادل كامل لحقوق الحریتین السابعة والثامنة.

 ال یراعي هذا االتفاقشعر بالقلق بأتس (MALIAT)المذكور تفاق النقر بأن بعض الدول غیر األعضاء في او  ٣- ٣
خاصة بتخصیص الخانات في المطارات  اأحكامفي االتفاق بعض األعضاء المحتملین في أن یروا ، یرغب . فمثالشواغلها
أحد بأن  لنسلمقطاع شركات الطیران (واعتبارات التنافس ذات الصلة).  ونحن  إلىالمساعدات الحكومیة المقدمة بو/أو 
عالقة  إقامةیستطیعون تجنب تكمن في أن من یرغب في االنضمام ال  (MALIAT)تشوب اتفاق التي وأوجه الضعف  لالشواغ

أردنا أن نوّسع أرضیة الموافقة على هذا االتفاق،  بأنه لونقر نحن خدمات جویة مفتوحة مع أي من األطراف األعضاء.  و 
  مسودة وثیقة أو وثائق جدیدة متعددة األطراف صادرة عن االیكاو. إعدادعند  ،كتلك المذكورة آنفا ،مسائلبعض الینبغي مراعاة 

  االستنتاجات - ٤
إلى مواصلة التغییر عالمیة لشركات الطیران والمطارات والسیاحة واللوجستیة الجهات عدیدة في القطاعات وتدعو  ١- ٤

عمال األجدول بعنوان "ألیاتا اعلى غرار ما برز في  ،قطاع صناعة شركات الطیرانفي الل التنظیمات االقتصادیة لكسر أغ
 ومنظمات السیاحة العالمیة.مثل المجلس الدولي للمطارات األخرى وفي الهیئات  ،"لحریةل

اتفاق باتفاق آخر حالما یتوافر استبدالها  إمكانیةوفر حالیا العدید من االتفاقات الثنائیة للخدمات الجویة یو  ٢- ٤
حل  إعدادتركیز عنایتها على  بإعادةأن الساعة قد أزفت لكي تقوم االیكاو مناسب متعدد األطراف.  وتوافق نیوزیلندا على 
طائفة كاملة من حول تحقیق توافق اآلراء واننا لقلقون من أن السعي دوما إلى عصري متعدد األطراف لتبادل الحقوق الجویة.  

 عملیة صعبة وطویلة األمد.سیتمثل في عالجها هذا المؤتمر یالمسائل التي 
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الملكیة الفعلیة "استبدال معاییر التصنیف القائمة على منصبة على ینبغي أن تكون األولویة الحصریة اآلن و  ٣- ٤
األعمال  إلقامة: المكان الرئیسي ما یليیفید بالذي النص النموذجي لالیكاو شبیهة بمعاییر بلشركات الطیران  "والسیطرة الفعالة

بذلك على القیام ینبغي  ،لطبیعة شبكة شركات الطیران الدولیة التي تخدم مجموعة من الدول.  ونظرا "والمراقبة التنظیمیة الفعالة
 لدول األعضاء في االیكاو.تحققه اأساس توافق آراء واسع النطاق 

حال عصریا  االتفاق المتعدد األطراف بشأن تحریر النقل الجوي الدولي (مالیات)یوفر  ،وفي غضون ذلك ٤- ٤
قدر أكبر من عالقات الخدمات الجویة المفتوحة على  قامةإترغب في التي و  ،طر نفس األفكار والمفاهیمومرنا للدول التي تتشا

   أساس قیاسي.

 التوصیات - ٥

  المؤتمر مدعو إلى القیام بما یلي:  ١- ٥
في  ،على سبیل األولویة، الشروععلى المعني بتنظیمات النقل الجوي االیكاو أن یحث فریق خبراء   )أ 

على  ،قل الجوي والسیطرة علیهااألسواق وملكیة الندخول إنشاء اطار جدید لمعالجة مسائل العمل على 
 مع ما یتناسب مع أغراض القرن الحادي والعشرین؛وذلك  ،أساس متعدد األطراف

االتفاق المتعدد األطراف االنضمام إلى  إمكانیةفي  ،في الوقت الحالي ،طلب إلى الدول أن تنظرأن یو   )ب 
بالفعالیة  ي تتسممن األدوات القیاسیة الت على أساس أنه ،النقل الجوي الدولي (مالیات)بشأن تحریر 

خیار االنضمام إلى الخدمات الجویة  التي تمنح، و والكفاءة لتبادل الحقوق الجویة على أساس مفتوح
 للشحن الخالص فقط.

  

  -انتهى  -


