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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 

  االیكاو التي قد تترتب علیها آثار اقتصادیة من أعمالالمجاالت األخرى   :١-٢

  ١ والمالي الذي تفرضه الوالیات المتحدةأثر الحصار االقتصادي والتجاري 
  على كوبا في قطاع الطیران المدني الدولي

 )كوبامن  ةمقدم(

  الموجز التنفیذي
االقتصادي  التأثیر مجتمع الطیران المدني الدولي، بواسطة معلومات وأدلة حدیثة، عن إطالعإلى  العمل هذه تهدف ورقة

المتجاوز بع االطالنقل الجوي في جمهوریة كوبا، وعلى تنمیة  لكوبا ري والماليحصار الوالیات المتحدة االقتصادي والتجال
تدابیر حصار الوالیات المتحدة االقتصادي سبب ب الطیران المدني الدولي لهذا الحصار، وانتهاكات اتفاقیةللحدود اإلقلیمیة 
منع  إذ إنه، استدامة النقل الجويوعلى  لكوبيالحصار على تنمیة الطیران المدني اتأثیر لكوبا، وكذلك  والتجاري والمالي

  الجوي الدولي. الخطوط الجویة الكوبیة من المشاركة في أنشطة النقل
  .٤المؤتمر مدعو إلى الموافقة على التوصیات المعروضة في الفقرة : اإلجراء

 احة على العنوان التالي:المواد المرجعیة الخاصة باالجتماع السادس للمؤتمر العالمي للنقل الجوي مت  المراجع:
www.icao.int/meetings/atconf6. 

  مقدمةال - ١

النقل الجوي الدولي إلى اتفاقیة الطیران المدني الدولي (اتفاقیة شیكاغو). وتحدد  أنشطة تستند المشاركة في ١- ١
) یتلخص في "ضمان االیكاو) أن أحد أهداف منظمة الطیران المدني الدولي (Doc 7300من اتفاقیة شیكاغو (الوثیقة  ٤٤المادة 

االحترام الكامل لحقوق الدول المتعاقدة، ومنح كل دولة متعاقدة فرصة عادلة لتشغیل شركات الطیران التابعة لها على الخطوط 
) قد وافقا، كما جاء في ٢٠٠٣في عام الخامس و  ١٩٩٤م في عا الرابعالجویة الدولیة". كما أن مؤتمري النقل الجوي األخیرین (

، الجزء األول، ٩٥٨٧الوثیقة الصادرة بعنوان سیاسات ومواد إرشادیة بشأن التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي (الوثیقة 
یة شیكاغو ولكنها القسم الخامس)، على أن "... الدول المتعاقدة تتوخى أهدافا وسیاسات تنظیمیة مختلفة ضمن إطار اتفاق

تشترك في هدف أساسي واحد هو المشاركة في نظام النقل الجوي الدولي بشكل مستمر ویعتمد علیه"،  وأن "مصالح 
موقع واحتیاجات البلدان النامیة تتطلب اعتبارا خاصا". ویمكن االطالع على المواد المرجعیة الخاصة بهذا الموضوع في 

 .www.icao.int/meetings/atconf6على العنوان التالي:  لمتاحاالمؤتمر العالمي السادس 

                                                           
  كوبا.النسخة اإلسبانیة قدمتها  ١

http://www.icao.int/meetings/atconf6
http://www.icao.int/meetings/atconf6
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وثمة قلق عام بشأن التدابیر التي تتخذها بعض الدول أو مجموعات الدول من جانب واحد أو تكون خارجة  ٢- ١
عن التشریع الوطني، والتي تؤثر في مصالح الدول األخرى أو في خدمات النقل الجوي. وهذا النوع من اإلجراءات التي تتخذ 

ن جانب واحد موجود في مجاالت مختلفة ومنها: السالمة وأمن الطیران والتنظیم االقتصادي. ومن المسلم به أن التدابیر التي م
 تتخذ من جانب واحد قد تؤدي إلى نزاعات، وتحدث بالتالي تأثیرًا على التنمیة المستدامة للطیران المدني الدولي.   

لي (اإلیكاو) منظمة حكومیة دولیة عالمیة مسؤولة عن الطیران المدني، وباعتبار منظمة الطیران المدني الدو  ٣- ١
التنظیمیة المتعلقة بالجوانب االقتصادیة للنقل الجوي الدولي. وفي مواجهة هذه  اللوائحفإن مهمتها تقضي بتنسیق السیاسات و 

یتعین على اإلیكاو حث الدول على االمتناع  المخاوف بشأن القرارات األحادیة الجانب التي لها تأثیر على النقل الجوي الدولي،
عن اتخاذ هذا النوع من التدابیر. ومن األمثلة على هذه المهمة القرار الذي اتخذته اإلیكاو بشأن النزاع بین كوبا والوالیات 

ت دولیة المتحدة، الذي نشأ حین حظرت الوالیات المتحدة على الخطوط الجویة الكوبیة التحلیق فوق أراضیها ضمن ممرا
 مباشرة معترف بها عالمیًا من كندا وٕالیها. 

 وال یؤدي اتخاذ اإلجراءات من جانب واحد إلى تنمیة النقل الجوي الدولي من حیث األمن والتنظیم واالستدامة. ٤- ١

 الخلفیة - ٢

 حصارًا اقتصادیًا وتجاریًا ومالیًا على جمهوریة كوریا. ومنذ ١٩٦٠فرضت حكومة الوالیات المتحدة في عام  ١- ٢
 ذلك الحین أثر هذا الحصار تأثیرًا كبیرًا في جمیع القطاعات االقتصادیة للبلد، بما فیها قطاع الطیران المدني.

اتفاقیة الطیران دیباجة وینتهك حصار الوالیات المتحدة االقتصادي والتجاري والمالي لكوبا المبادئ المبینة في  ٢- ٢
 المدني الدولي (اتفاقیة شیكاغو).

دت ، اعتم٢٠١٢في الدورة السابعة واألربعین حتى الدورة السادسة والستین في عام  ،١٩٩٢ومنذ عام  ٣- ٢
، بأغلبیة ساحقة، القرارات المعنونة "ضرورة إنهاء الحصار االقتصادي والتجاري والمالي الذي الجمعیة العامة لألمم المتحدة

، ٢٠١٢في عام  ٦٦/٦مة لألمم المتحدة، اعتمد القرار تفرضه الوالیات المتحدة على كوبا". وفي الدورة األخیرة للجمعیة العا
 أعضاء ضده وامتناع عضوین عن التصویت. ٣عضوًا لصالح القرار و ١٨٨الذي یحمل العنوان نفسه، بتصویت 

من جدول  ٥٤وخالل المناقشات التي دارت بشأن البند العمومیة وفي الدورة السابعة والثالثین للجمعیة  ٤- ٢
 A37-WP/312لقضایا األخرى المطروحة على اللجنة االقتصادیة للنظر فیها"، قدمت كوبا ورقة العمل األعمال، والمعنون "ا

لتنظر فیها هذه اللجنة، وبعد مناقشات حادة ارتأت اللجنة تحویل المسألة لعنایة رئیس المجلس الذي سبق أن شارك بـ"مساعیه 
یة هذا الوضع. وتقدم كوبا الیوم ورقة العمل هذه التي تبین بعضًا من الحمیدة" في هذه القضیة في مناسبات سابقة. ولم یتم تسو 

 آخر األحداث واآلثار االقتصادیة التي سببها هذا الحصار غیر القانوني.

 تحلیل األثر - ٣

للوائح الوالیات المتحدة والتي تثبت أن الحصار التي تتجاوز الحدود اإلقلیمیة اآلثار التي تبین الطبیعة  ١- ٣
 ئیةلیس مسألة ثنا

لتسجیل المسافرین واستالم أمتعتهم المركب في مناطق محطات الركاب. وبینت اآللي یستحیل تحدیث النظام  ١- ١- ٣
أنها ال تستطیع، بسبب حصار الوالیات المتحدة التجاري، تنفیذ العناصر الالزمة  (SITA)جمعیة المواصالت الجویة الدولیة 

رات الكوبیة وشركة خدمات الطیران، التي اضطرت إلى اللجوء إلى الشركة لنظام تسجیل المسافرین المتعاقد علیه بین المطا
 . وقد أدى ذلك إلى نفقات وتأخرات أكبر، مما أثر في الخدمات.Global System التي یمثلها RESAالفرنسیة 
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ر صعوبات خطیرة فیما یتعلق بكوبا، ألن مجمل الدول تقریبًا التي تسیّ في ویتسبب الوضع المذكور أعاله  ٢- ١- ٣
رحالت إلى بلدنا، فضًال عن الغالبیة العظمى لزبائننا، تتطلب استخدام هذه النظم. وتود كوبا، على وجه الخصوص، تسلیط 

 –دقیقة من إقالع الطائرة  ١٥في غضون المقصودة الضوء على قضیة إخطار الركاب بالمعلومات المتقدمة والمتعلقة بالوجهة 
ذلك من جمیع المطارات الكوبیة، والنتائج التي تترتب على ذلك هي الغرامات المفروضة ویتبین أنه من الصعب جدًا القیام ب

على شركات الطیران، والتي تؤثر بدورها على تكالیف تشغیلها مما یعني أنها تصبح عرضة لخطر فقدان تراخیصها التي 
 تخولها العمل في كوبا.

ة الطیران ، التي تشغلها شركEMB-110ید قطع الغیار والقطع األخرى للطائرة المدنیة باندیرانت ُرفض تور وقد  ٣- ١- ٣
وتنتجها مجموعة شركات الطیران البرازیلیة "إمبرایر". ولم یكن في اإلمكان شراؤها إال بواسطة شركات  –" الكوبیة "أیروكاریبیان

. (األدلة واردة اتفي المائة من قیمة المبیع ٤٠و ٢٠كالیف تتراوح بین تجاریة أو وسیطة، مما أسفر عن تأخرات وزیادة في الت
 .)A37-WP/312للوثیقة  ١في المرفق 

، أعید فتح مبیعات ٢٨/١/٢٠٠٩في  األثر على مبیعات شركة كوبانا دي أفیاسیون بواسطة شبكة اإلنترنتو  ٤- ١- ٣
هیكل تسویق جدید، وبدأت تحقق زیادات كبیرة في بواسطة شبكة اإلنترنت بفتح  شركة الخطوط الجویة كوبانا دي أفیاسیون

أیار من السنة نفسها تعطیل كبیر لهذه العملیات حین تلقى البنك الذي یحصل مایو/ ٢٢أرقام مبیعاتها. غیر أنه حدث في 
تمان لشراء على أموال هذه المبیعات إخطارات من شركة فیزا التي یوجد مقرها في أمریكا الشمالیة بشأن استخدام بطاقات اإلئ

 تذاكر السفر وانتهاك لوائح الحصار التي فرضتها الوالیات المتحدة لشراء تذاكر السفر من شركة كوبانا دي أفیاسیون الجویة.

من هذه النقطة بدأت سلسلة اتصاالت بین شركة الخطوط الجویة والبنك الذي حصل على األموال، حتى و  ٥- ١- ٣
 ٣عملها مع هذا الكیان المالي لتجارتها اإللكترونیة (األدلة واردة في المرفق  تعذر على الشركة في نهایة المطاف أن تواصل

). وفي هذا الصدد، بلغ التأثیر االقتصادي على شركة الخطوط الجویة كوبانا دي أفیاسیون ما یقارب A37-WP/312للوثیقة 
 عام واحد فقط.في دوالر أمریكي  ٣ ٥٠٠ ٠٠٠

دي أفیاسیون نفسها بحظر على تحویل أموال طلبتها الشركة من بنوك  تأثرت شركة الخطوط الجویة كوباناو  ٦- ١- ٣
) بالحظر الذي فرضه مكتب مراقبة األصول BPESAموجودة في بلدان أخرى. وقد أبلغ الشركة بانكو بوبیوالر إسبانیول (

كانون دیسمبر/ید في شهر ) في الوالیات المتحدة على تحویل أموال أمرت إدارة شركة الخطوط الجویة في مدر OFACاألجنبیة (
یورو، أرسلته  ١٠٧ ٧٧٠, ٩٥بإرساله إلى موسكو. واستولى مكتب مراقبة األصول األجنبیة على مبلغ مقداره  ٢٠٠٨األول 
). وباعتبار أن المسؤولیة كانت تقع على A37-WP/312للوثیقة  ٤بواسطة بنك واكوفیا (األدلة واردة في المرفق  BPESAشركة 

یوالر إسبانیول فقد طلبنا منها تسدید هذا المبلغ ولكنها لم تفعل ذلك. وثمة رسائل تقدم دلیًال على هذه الحقیقة عاتق بانكو بوب
 ).A 37-WP/312للوثیقة َ  ٤(األدلة واردة في المرفق 

 انتهاكات اتفاقیة شیكاغو ٢- ٣

المبادئ المبینة في الحصار االقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته الوالیات المتحدة على كوبا ینتهك  ١- ٢- ٣
اتفاقیة شیكاغو، التي تنص على أنه یجب تشغیل الطیران المدني الدولي بطریقة آمنة ومنظمة وأنه یجب وضع خدمات دیباجة 

 الحركة الجویة الدولیة على أساس تساوي الفرص، وینبغي تشغیلها بشكل صحیح واقتصادي. 

في الوالیات المتحدة قد ترك أثرًا مالیًا كبیرًا ألنه  ٕان الحظر المفروض على عمل شركات الطیران الكوبیةو  ٢- ٢- ٣
تعذر على شركات الخطوط الكوبیة أن تخدم المسافرین عن طریق الجو. وهذا یقلل حجم العملیات في مطاراتنا ویحد من حركة 

ها األخرى ومنتجاتها المسافرین. وعالوة على ذلك تحظر هذه القوانین شراء تكنولوجیا الطائرات ومعداتها وقطع غیارها وقطع
 وخدماتها.

ینتهك الحصار االقتصادي والتجاري والمالي أیضًا إلى جانب تدابیره التمییزیة لوائح وأحكام اتفاقیة شیكاغو، و  ٣- ٢- ٣
التي ترسي ضمن مقاصد منظمة الطیران المدني  ٤٤من المادة  و(ط) و(حـ) و(ز) و(و) و(د) و(جـ) (أ)الفقرات ال سیما 
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تشجیع تطور النقل الجوي الدولي؛ وتلبیة احتیاجات شعوب العالم في هذا الصدد، وضمان احترام حقوق الدول الدولي وأهدافها: 
وهي تنتهك أیضًا تطور جمیع جوانب الطیران المدني الدولي.  –المتعاقدة احترامًا تامًا، وتجنب التمییز فیما بینها، وبوجه عام 

ع دولتین أو أكثر من الدول األعضاء من تشكیل منظمات مشتركة لتشغیل النقل اللتین تدعوان إلى عدم من ٧٩و ٧٧المادتین 
 الجوي. وقد اضطرت كوبا إلى إلغاء اتفاقات مشتركة مع شركات الخطوط الجویة األخرى.

وتشكل اآلثار التي سوف تنعكس فیما بعد مثاًال النتهاكات اتفاقیة شیكاغو فیما یتعلق بشركات الطیران لدینا  ٤- ٢- ٣
لطیران المدني الكوبي عمومًا، الذي كان ملتزمًا على الدوام بتقدیم أفضل الخدمات لعمالئه وتخفیض التكالیف، وجعل ونظام ا

 النقل الجوي وتقدیم الخدمات أكثر فعالیة على وجه العموم.

 بعض األمثلة عن نفقات إضافیة ناجمة عن شراء سلع ولوازم في أسواق مختلفة وبأسعار مختلفة ٣- ٣

، فیما یتعلق بتورید قطع الغیار وقطع   ATRطراز تصادي الذي یترتب على صیانة الطائرات من األثر االق ١- ٣- ٣
إلصالح الطائرات والمجموعات الكبیرة في ظل الظروف الراهنة، نحن مضطرون للقیام بالمشتریات الضروریة وٕاجراء 

 ٪.٤٠ضروریة، كالزیادة في التكالیف بنسبة  اإلصالحات في أسواق بعیدة، ال سیما في أوروبا. ویتسبب ذلك في زیادات غیر

وٕان شراء الطائرات التي تستخدم التكنولوجیا المتقدمة یفرض على كوبا تكالیف باهظة، مما یعني أننا  ٢- ٣- ٣
مضطرون إلى استئجار الطائرات في ظل ظروف غیر عادیة وغیر مؤاتیة. لهذه األسباب، رأت الخطوط الجویة الكوبیة نفسها 

 دوالرًا أمریكیًا. ٥٤ ٠٧٤ ٠١٧واحد فقط بما مقداره متأثرة في عام 

 التوصیات - ٤

 المؤتمر مدعو إلى ما یلي: ١- ٤

الحصار االقتصادي والتجاري والمالي  تأثیرالنظر في المعلومات الواردة في ورقة العمل هذه المتعلقة ب  )أ 
 قل الجوي.الذي تفرضه حكومة الوالیات المتحدة على جمهوریة كوبا، من حیث نشاطها المتعلق بالن

االعتراف بأن التدابیر األحادیة الجانب التي تفرضها دولة عضو على دولة عضو أخرى تؤثر في تنمیة   )ب 
قطاع الطیران لدیها، وتشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ اتفاقیة شیكاغو وأهدافها، كما ینجم عنها سوابق 

 .سلبیة یمكن أن تؤثر في دول أخرى تنتمي إلى مجتمع الطیران الدولي

التأكید من جدید على أن المشاركة في النقل الجوي الدولي یستند إلى اتفاقیة شیكاغو. وتنص المادة    )ج 
) على أن أحد أهداف منظمة الطیران المدني ٧٣٠٠من اتفاقیة الطیران المدني الدولي (الوثیقة  ٤٤

دولة متعاقدة فرصة  الدولي (اإلیكاو) هو "ضمان االحترام الكامل لحقوق الدول المتعاقدة، ومنح كل
 عادلة لتشغیل شركات الطیران التابعة لها على الخطوط الجویة الدولیة".

 حث الدول على االمتناع عن اتخاذ هذا النوع من التدابیر.  )د 

  -انتهى  -


