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 النسخة العربیة مقدمة من مصر. ١

   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت

  بحث المسائل الرئیسیة واإلطار التنظیمي المتعلق بها  من جدول األعمال: ٢البند 
  ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم  :٢-٢

  تجربة مصر في تحریر ملكیة شركات الطیران 

 )مصرمن  ة(مقدم

  جز التنفیذيالمو 
المشتركة ودور التجمعات  الجويتجربة مصر مع مؤسسات النقل معلومات عن تعرض ورقة العمل هذه .

  .الطیران والسیطرة علیهم تحریر ملكیة شركات  فياإلقلیمیة 
   .٣الموافقة على التوصیات الواردة في الفقرة إلى : المؤتمر مدعو اإلجراء

:Ɯүǚـ ƺƵǚ  ع المؤتمر السادس للنقل الجوي على الموقع التالي: یمكن االطالع على مراج
atconf6www.icao.int/meetings/. 

  مقدمةال - ١

 التي الجويالثنائیة على أن تكون ملكیة مؤسسة أو مؤسسات النقل  الجويالنقل  اتفاقیات فيینص عادة   ١- ١
جرت العادة منذ  ید رعایاه فقد  فيید الطرف الذى عین المؤسسة أو  فيالمتعاقدین وكذلك الرقابة علیها  یعینها أحد الطرفین 

المتعاقدین لنفسه بحق عدم  ینص  علـــى " یحتفظ كل من الطرفین  االتفاقات فيعلى وضع مبدأ  ١٩٤٤مؤتمر شیكاغو 
اآلخر وكذلك وقف أو إلغاء ترخیص التشغیل  یعینها الطرف  تيال الجويالموافقة على  قبول تعیین مؤسسة أو مؤسسات النقل 

أیة حالة ال یقتنع فیها أن جزءًا  فيمادة حقوق النقل وذلك  في أو فرض ما یراه ضروریًا من شروط لممارسة الحقوق المبینة 
  ید رعایاه ". فيأو  ید الطرف المتعاقد اآلخر الذى عینها فيعلیها  جوهریًا من ملكیة المؤسسة والرقابة الفعلیة 

 التيالجنسیة  فيودولة التعیین تتمثل  الجويوالمقصود بهذا الشرط هو ضمان وجود رابطة قویة بین الناقل  ٢- ١
حتى یسهل ألطراف  تحملها المؤسسة التابعة ألحد الطرفین عن طریق ربطها بملكیة رأس مال المؤسسة وٕادارتها الفعلیة وذلك  

أخرى بصورة تابعة لدول غیر أطراف  منافع بین شركات الطیران المعینة  أو منع دخول شركات ال فيالعالقة تحقیق توازن 
واألمن  غیر مباشرة للحصول على منافع غیر متبادلة بصورة مباشرة ،  كذلك لسهولة تحدید المسئولین عن السالمة   بطریقــــــة 

  المصالح الوطنیة لكل طرف. والدفاع عن 

http://www.icao.int/meetings/


 -2 - ATConf/6-WP/41 

لها  ن هذا الشرط كانت مبرراته واضحة عندما تكون شركات الطیران مملوكة للدول المعینة وبناء على ذلك فإ ٣- ١
   ومسجلة فیها.

الدولیة  الجويوبالرغم من أهمیة شرط الملكیة والرقابة الفعلیة ومع ظهور مؤسسات النقل  ١٩٥٠عام  ففي    ٤- ١
 االیكاو والقرارات الصادرة من مجلس ١٩٤٤ الدولي لعام الطیران المدني اتفاقیةمن  ٧٧والمشتركة وتماشیًا مع روح المادة  

نقل جوى  نقل جوى ثنائیة  ولم تشترط فیها على الطرف اآلخر تعیین مؤسسة  اتفاقاتالمادة  فقد وقعت مصر على  بشأن تلك 
سسات الدولیة والمشتركة رغم المؤ  الملكیة الجوهریة والرقابة الفعلیة وأجازت تعیین  اشتراطمملوكة وتحت رقابته ،   بل تجاوزت  

 .عدم تبعیتها بالكامل للطرف المتعاقد اآلخر وحده 

عقدت بین مصر وكل من السوید والدنمارك والنرویج مع كل دولة من  التيالثنائیة  الجويالنقل  اتفاقاتأن  ٥- ١
وبمقتضى هذا    “   SAS CLAUSE “  مـــــادة تعیین المؤسسات  یعرف " بشرط ساس "  فيهذه الدول على حده  تتضمن نص  

المؤسسة المعینة من جانبها   باعتبارهاالشرط یحق لكل دولة من هذه الدول  أن تعین " الخطوط الجویة اإلسكندنافیة  " 
خطابات  فيأو یرد  االتفاقصلب  فيإما  ویرد هذا الشرط  االتفاقهذا  فيالمنصوص علیها  واالمتیازاتلممارسة الحقوق 

   ال یتجزأ منه.  كجزء  باالتفاقلطرفین المتعاقدین ویلحق هذا الخطاب متبادلة بین ا
إیر  مؤسسة  فينقل جوى ثنائیة مع الدول األعضاء  اتفاقاتذلك الوقت بتوقیع عدة  فيكذلك قامت مصر     ٦- ١

سطى بعد مفاوضات الو  أفریك ( مؤسسة نقل جوى مشتركة ) وهى السنغال والكونغو "برازافیل" والكامیرون وجمهوریة أفریقیا 
   عشره دولة من دول وسط وغرب أفریقیا.  أثتنىبین  ١٩٦١منفصلة وتواریخ مختلفة وقد أنشئت هذه المؤسسة المشتركة عام 

شرق أفریقیا  عن الدول الثالثة  اتحادمع دول   ثنائينقل جوى  اتفاقعلى  ١٩٦٤كذلك وقعت مصر عام   ٧- ١
الخطوط الجویة لشرق  كونت فیما بینها مؤسسة  التي    EAST AFRICAN COMMUNITY المكونة له كینیا وأوغندا وتنزانیا  

الملكیة الجوهریة والرقابة  اشتراطالمؤسسة بدون  وقبلت تعیین هذه   EAST AFRICAN AIR WAYS CORPORATION أفریقیا 
نقل جوى ثنائیة مع دول أخرى  اتفاقات في تدخل التيالسابقة أن الدول  األمثلة  استعراضالفعلیة لدولة بعینها وبذلك یتبین من 

   دولیة أو مشتركة تقبل عادة عدم التمسك بشرط الملكیة الجوهریة والسیطرة الفعلیة.  مؤسسات نقل جوى  فيأعضاء 
 الرئیسي نقل جوى مع هونج كونج وتم األخذ بمعیار مركز األعمال  اتفاقوقعت مصر على  ١٩٩٩عام  في  ٨- ١

   .  اقتصادیة الثنائیة مع األخذ بهذا المعیار تحقیق منافع  اتفاقیاتهامصر معظم  ومنذ ذلك التاریخ وقعت
قبول   فيمعاملة أكثر مرونة  المدنيالدولیة والمرتبطة  بالطیران  االقتصادیةظل المتغیرات  فيمصر  اعتمدت  ٩- ١

من خالل توقیع عدد  نیة وقد ظهر ذلك شركات الطیران ذات الملكیة األجنبیة أو ذات الطابع المتعدد الجنسیات أو عبر الوط
تم التوقیع على  األفریقيوعلى المستوى  األوروبي  االتحاد" لدول  االتحاديمع دول أوروبیة مع قبول مبدأ " الناقل  اتفاقیات) ٧(

المؤسسات  مادته السادسة فیما یتعلق بتعیین فيالذى تضمن  األفریقیة  الجويلتحریر دخول أسواق النقل  ویاموسوكر مقرر 
   .. الجویة

طرف  " شركة طیران أفریقیة مؤهلة "  مملوكة لدولة أفریقیة أخرى  أيتعیین  فيحق كل دولة أفریقیة طرف   ١٠- ١
طیران أفریقیة  متعددة الجنسیات  هذا القرار باإلضافة إلى ذلك من حق الدولة أن تعین شركة  فيلدى دولة أفریقیة أخرى طرف 
  األفریقیة المؤهلة وهى: ) شروط الشركة ٩فقراتها ( فيمادة لدى الطرف اآلخر وتضع ال

  ؛ویاموسوكر مقرر  فيإحدى الدول األفریقیة وطرف  فيأن تكون منشأة طبقًا للوائح الساریة    )أ 
    ؛إحدى الدول المعینة في الرئیسيمركز أعمالها  فيأن یكون مقرها ومركز إداراتها    )ب 
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  ؛جرة لمدة ال تقل عن ستة أشهریجوز أن تكون طائراتها مملوكة أو مستأ   )ج 
   ؛اإلیكاو لمبادئأن تكون متماشیة مع شروط السالمة واألمن طبقًا    )د 
  أن تكون تحت السیطرة الفعلیة للدولة.    )ه 

   االستنتاج  - ٢
 الجوي النقل  اتفاقیات فيولكن مع قبول هذا المبدأ فإن القیود القانونیة على شركات الطیران والسیطرة علیها   ١- ٢

 فيبلدان أخرى رغم تطلعها  نهج ال یمیز بسهولة بین جنسیات المستثمرین من  اعتماد فيثیرًا وكأن الدول مترددة لم تتغیر ك
هذا الشأن مع وضع حد زمنى  فيمتعدد األطراف   اتفاقاألغلب األعم إلى تحریر ملكیة الناقلین الجویین وترى مصر أن وضع 

فإن ذلك من شأنه أن   وأوروباإلیه معظم التجمعات اإلقلیمیة مثل أفریقیا  ى وصلت للتحرر من هذا الشرط والبناء  على الحد الذ
   تبنى سیاسة التحرر من شرط الملكیة الجوهریة والرقابة الفعلیة. فيالعالم  یساعد ویمنح ثقه  لمعظم دول 

 :التوصیــــة  - ٣

  المؤتمر مدعو إلى القیام بما یلي: ١- ٣

 معمتعدد األطراف یتسم بالمرونة  اتفاق مشروع كانیة إعدادأن تنظر في إماالیكاو  یطلب منأن    )أ 
 التجمعات اإلقلیمیة بعضوأن تبنى على الحد الذى وصلت إلیه  إللغاء بند الجنسیة وضع حد زمنى 

  ؛فیما یخص التحریر على المستوى العالمي مثل أفریقیا واالتحاد األوروبي وغیرهما
الجویین  ضع إرشادات بشأن سیاستها المتعلقة بملكیة الناقلین و  فياالیكاو مواصلة دورها  یطلب منأن    )ب 

  ؛والسیطرة علیهم
  .بند الجنسیةتوعیة الدول بأهمیة التحرر من  فيدورًا  اإلقلیمیةالمنظمات  یطلب منأن    )ج 

  -  انتهى -


