
 

  منظمة الطیران المدني الدولي

  ورقة عمل

ATConf/6-WP/44 
5/2/13 
 

 

   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت

  بحث المسائل الرئیسیة واإلطار التنظیمي المتعلق بها  من جدول األعمال: ٢البند 
  األسواق دخول :من جدول األعمال ١-٢البند 

  تحریر دخول األسواق
 )تركیامن  ةمقدمورقة (

  الموجز التنفیذي
المؤتمر یقوم أن فیها قترح یُ األسواق و دخول تحریر مسألة تركیا بشأن  من وجهة نظر عتباراتاالورقة العمل هذه تعرض 
األسواق، فضال عن مناقشة إیجابیات وسلبیات دخول تحریر  مسألة هذه المسألة بغیة إحراز المزید من التقدم فيبمناقشة 
  تحریر.عملیة ال
  .٣الموافقة على التوصیات الواردة في الفقرة إلى المؤتمر ُیدعى : اإلجراء

 كتروني التالي:لالموقع اإل متاحة على لمؤتمر العالمي للنقل الجويالخاصة باالجتماع السادس لالمواد المرجعیة   المراجع:
meetings/atconf6www.icao.int/.  

 التحریرسبب القیام بعملیة معلومات أساسیة و  - ١

التي تتطلب اتباع نهج عالمي ألنه یتجاوز الحدود الوطنیة. التجاریة حد نماذج األعمال أ والطیران المدني ه ١- ١
مجال في  التجاریة أطراف في األعماللجمیع الدول التي هي  ةمشتركمن الشواغل الالسالمة واألمن والبیئة هي مسائل ، كذلك

 .الطیران المدني

قویة في وصناعة ة أكبر قوة اقتصادی الدیههناك من . ومن بین هذه البلدان، دولة عضوا ١٩١االیكاو تضم و  ٢- ١
الیوم، فالطیران المدني.  قویة في مجال صناعة تحظى بمعظم الدول األعضاء ال إنومع ذلك، ف .الطیران المدنيمجال 

شتمل وت. دوللاتنمیة على تساعد هذه الصناعة ن إإذ ، دولاألصول االستراتیجیة للإحدى الطیران المدني  ةصناعأصبحت 
التدریب على  ومؤسسات)، MRO(یل والتشغوالصیانة والتصلیح  ،شركات الطیرانو  النقل الجوي علىالطیران المدني صناعة 

، ومرافق األغذیةخدمات قسام الدعم األرضي، و أ، و باني الركاب)، ومرافق التدریب األخرى، والمطارات، ومFTOالطیران (
والموظفین، وفرص العمل  عمالءالعنصر البشري، أي الفي دائما یكمن مصدر القلق الرئیسي . ولكن الشحن وما إلى ذلك

 واالستثمارات.

االیكاو تحترم قواعد  تقریبا جمیع الدولف؛ ةعالمیعادة األمن والعملیات المتعلقة بالسالمة و  قواعدالتكون و  ٣- ١
 بعضتتبع هذه الصناعة، في حین  بشأنبعض الدول أنظمة أكثر تقییدا لفإن التجاریة، المسائل تعلق بما یفیو واللوائح المحلیة. 

 لحكومة.امملوكة مرافق ذات الصلة الطیران و الشركات عادة ما تكون  ،بلدانال معظموفي . تحرراأكثر  انهجالدول األخرى 

http://www.icao.int/
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للصناعة والمنافسة  فرصا تجاریةاألسواق في مجال النقل الجوي دخول تحریر أن یتیح بشكل عام، یمكن و  ٤- ١
التكالیف إلى فوائد من حیث ؤدي في نهایة المطاف مما ی ،فرص العمل والنمووفیر تاحتمال و تورید السلع والخدمات  على

فإن لتدابیر التي تساعد على ضمان منافسة مفتوحة ونزیهة، ورهنا بافي االعتبار، لك لمستهلكین. ومع وضع ذصالح االجودة لو 
بعض المنظمات الدولیة األخرى، فضال عن (االیكاك) و  للطیران المدني ةاألوروبی واللجنة االیكاوبوصفها عضوا في تركیا، 

النقل الجوي في مجال تحریر الجاریة عملیة التعزیز االیكاو على وتشجع تؤید التحاد األوروبي، افي دخول الطور في  اكونه
 السلبیات الواردة في هذه الورقة.مع مراعاة الدولي خطوة بخطوة 

عدیدة، لم یكن هناك  لسنواتف). SBSLAخطوة (بتركیا تجربة جیدة فیما یتعلق بنهج التحریر خطوة ل كانقد و  ٥- ١
وكان ذلك سیئا ألن . غیر شركات الطیران القائمةلعمالء أي خیار آخر لم یكن لحكومة و شركة طیران واحدة تمتلكها السوى 
الماضیة، عشر في السنوات الف. ومع ذلك، لما دفعه المقابل حصل علىیرئیسي، لم ال العبالفي واقع األمر الذي هو ، العمیل

شركة الطیران  ُعرضتثانیة، وكخطوة أمام المنافسة لجمیع شركات الطیران المحلیة. الداخلیة  تم فتح السوقكخطوة أولى، و 
، انخفضت أسعار تذاكر السفر جواعدد الركاب ثالث مرات، و قد ازداد ف. مبهرةالنتیجة كانت و ، للخصخصةالمملوكة للحكومة 

فتح الرحالت الدولیة للمنافسة لجمیع شركات تم اب سعداء. وكخطوة ثالثة، الرككان أكثر، و وتم إنشاء األعمال التجاریة أكثر ف
اتفاق  اآلن عتمد تركیاأیضا، تو ضافیة لشركات الطیران الدولیة. اإلحقوق النقل  إتاحةتم الطیران المحلیة. وكخطوة رابعة، 

 هاتعاونكثف من تفهي ، ذلككل ه تركیا الذي تفعل فی وفي الوقتمع الدول األخرى.  اتحرر أكثر ) ASA( خدمات جویة ثنائیة
یمكن أن یكون الطیران ، بحیث بحاجة إلى ذلك ةأي دولإلى  الطیران المدنيالزمة في مجال ال اتقدر الفي بناء  ةساعدقدم المتو 
تي لدول الل اتالقدر بناء ساعد على تالمؤتمرات، و وتعقد ، التدریب في هذا السیاق، توفر تركیاو ستدامة. امدني أكثر موثوقیة و ال
حالة كل القیام به یمكن ي ذالاألقالیم متعدد و/أو  على المستوى اإلقلیميتحریر تكمن في ال. والخطوة التالیة إلى ذلك حتاجت

 على حدة وبموافقة جمیع األطراف المعنیة.

 منظور تركیا - ٢

/االتحاد األوروبي االیكاكورقات  تماشى معتها كما أن. التدریجي األسواقتحریر دخول یزة ا بمتركیؤمن ت ١- ٢
التنظیمیة الخاصة تطورات ال"و"أداء خدمات المالحة الجویة"، و بما یلي: "المبادئ األساسیة لتوفیر المنافسة العادلة"،المتعلقة 

وجهة  لدیناو "، و"المبادئ األساسیة لحمایة المستهلك". الخانات الزمنیة"تخصیص والصناعة في االتحاد األوروبي واالیكاك"، ب
دخول تحریر ومسألة األسواق". دخول " و"تحریر علیهموالسیطرة لناقلین الجویین ا ملكیة: "ما یلي فيالشيء  نظر مختلفة بعض

، وحمایة الخانات الزمنیةالمنافسة العادلة، وتخصیص ا باألكثر تعقیدا من حیث صلته المسائلاألسواق هي واحدة من 
 هة.المستهلك والمفاهیم األخرى المشاب

 ةهناك دائما إمكانیفجعلها أكثر استدامة، یشركات قویة و  إنشاءساهم في ی التحریر أنوعلى الرغم من  ٢- ٢
ساعد على یقویة، فإنه قد ال الساعد على استدامة شركات النقل الجوي ی في حین أنهو شركات الصغیرة. الاالحتكار وٕاضعاف 

الخدمات قد ال توفر قویة الشركات الاألسواق التي تحتلها و كثر أهمیة. األهو ، و التابعة للدول الطیران المدني صناعات استدامة
 یحدث لمتطلبات الخدمات العامة. ماالتي لیست مربحة، ومن ثم مسارات لل

تفاقات بشأن االفي والسیطرة علیهم  ینالجویللناقلین الرئیسیة لحفاظ على الملكیة في اتركیا أیضا وترغب  ٣- ٢
على  كل حالةفي تدریجیا تخفیفهما و/أو یمكن الملكیة والسیطرة  بند عن التنازل ةكون هناك إمكانییقد ولكن . األسواقدخول 

 .لجهات المعنیةل ذلكترك ینبغي أن یُ و . حدة

إفادة األسواق من أجل دخول تحریر  مسألةالمذكورة أدناه في االعتبار بالتوازي مع  المسائل خذأتركیا وتؤید  ٤- ٢
 :الجهات المعنیةجمیع 

ا بالنسبة كثر تحرر األاألسواق جنبا إلى جنب مع الفرص التجاریة دخول تحریر مسألة ینبغي النظر في   أ)
  الطیران؛ للعاملین في مجال
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األسواق تقدر ینبغي أن و استدامة الطیران العالمي، و تطویر مواصلة هم لمإعادة التأكید على الدور ال  ب)
 النحو المبین أدناه:المتقدمة احتیاجات األسواق النامیة على 

  نیة إلى الدول النامیة؛فنقل المعرفة النبغي ی )١
 ؛قطاع النقل الجوي للدول النامیة االستثمارات في ینبغي أیضا تعزیز )٢

لدول النامیة في الصیانة لنیة واالستثمار والتدریب وفرص فمن المهم دعم تطویر القدرات ال )٣
 میة الوطنیة؛دون اإلضرار بمصالح التن، مجال الطیران المدني

في جمیع أنحاء وبإنصاف  بشكل شاملیعه وز تم تإال إذا  النقل الجوي المستدامال یمكن تحقیق  )٤
 العالم.

 التوصیات - ٣

 المؤتمر إلى ما یلي:ُیدعى  ١- ٣

األداء تحقیق مقدم من تركیا من أجل الخطوة بنظر في نهج التحریر خطوة ال من االیكاوطلب أن ی  أ)
  ؛الجهات المعنیةلجمیع  بالنسبة األسواقدخول السلس والمتوازن ل

  األسواق؛دخول التدریجي لتحریر الاعتماد مبادئ أن یطلب من االیكاو   ب)
 ینالناقلمن جانب  حتكارااللمنع  دواتاتخاذ االحتیاطات الالزمة ووضع األأن یطلب من االیكاو   ج)

  ؛ینالجوی
الطیران المدني مع مراعاة توزیع قدرات  ستدامالم لنقل الجويا ممارسات إعدادأن یطلب من االیكاو   د)

  في جمیع أنحاء العالم؛شامل بشكل مستدام و 
تشجع البلدان المتقدمة على تقدیر احتیاجات األسواق األخرى التي ال تزال أن أن یطلب من االیكاو   ه)

  ؛نموال في طور
  .ةالمتقدمللبلدان ضافیة اإلمسؤولیات الق في إطار اسو األدخول التحریر و  ةمسألتقییم   و)

  -انتهى  -


