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  العالمي لمنقل الجويالمؤتمر 
 السادس االجتماع

  2083 مارس 22إلى  81، من ليارمونت
 بحث المسائل الرئيسية واإلطار التنظيمي المتعمق بها :  من جدول األعمال 2البند 

 الجويين والسيطرة عميهمممكية الناقمين  : 2-2     

 ة الناقمين الجويين والسيطرة عميهم باالتفاقات الثنائية يبنود ممك
 لخدمات الحركة الجوية

 والدوؿ األعضاء األخرى   1ة مف أيرلندا بالنيابة عف االتحاد األوروبي ودولو األعضاء)مقدم
 ((ECAC) 2األوروبية لمطيراف المدنيمجنة الفي 

 الموجز التنفيذي
مييـ في عترمي ىذه الورقة إلى إبراز الحاجة إلى توفير زخـ جديد لعممية تحرير بنود ممكية الناقميف الجوييف والسيطرة 

إطار االتفاقات الثنائية لمخدمات الجوية ولعرض الخبرة اإليجابية التي اكتسبتيا الدوؿ األوروبية خالؿ العقود الماضية 
في إطار تناواًل شاماًل في ىذا المضمار. وينبغي لممؤتمر العالمي السادس لمنقؿ الجوي أف يتناوؿ ىذا الموضوع 

وأف يوافؽ، بناء عمى المناقشات، عمى أف تشجع االيكاو الدوؿ األعضاء عمى المنظورات االقتصادية والتنظيمية، 
شروط الجنسية في اتفاقات الخدمات الجوية ووضع إطار يحدد المسار  زاءسابؽ إلانتياج نيج تحررية أكثر مف ا

 الواجب انتياجو بالنسبة لعممية التحرير في المستقبؿ.
 يمي:ما ب القياـالمؤتمر ُيرجى مف : اإلجراء
 استعراض المعمومات وعمميات التقييـ والمقترحات المعروضة في ىذه الورقة؛ ( أ

جراء مناقشة مفتوحة بشأف فرص تحرير  ( ب  ممكية والسيطرة في النقؿ الجوي عمومًا؛التقييدية لحكاـ األوا 
 .5الموافقة عمى التوصيات المعروضة في الفقرة و  ج( 

  www.icao.int/meetings/atconf6ATConf/6 reference material is available at. المراجع:

  مقدمةال -1

 لقواعدفإف  ،أكثر تحررُا لمنقؿ الجوي الدوليرغـ التقدـ المحرز في جميع أنحاء العالـ بشأف نظاـ تنظيمي  1-1
الممكية والسيطرة لمناقميف الجوييف ىي قواعد تقييدية في الغالب. والتزاؿ كثير مف الدوؿ تحتفظ بقواعد في اتفاقات خدمات 

                                                 
1
ستونيا، و الدانمرؾ، و الجميورية التشيكية، و قبرص، و  بمغاريا،و بمجيكا، و النمسا،     يرلندا، و ىنغاريا، و اليوناف، و ألمانيا، و فرنسا، و فنمندا، و ا  يطاليا، و ا  التفيا، و ا 
سبانيا، و سموفينيا، و سموفاكيا، و رومانيا، و البرتغاؿ، و بولندا، و ىولندا، و مالطة، و لكسمبورغ، و ليتوانيا، و   السويد والمممكة المتحدة.  و ا 

2
 ،صربياو  ،ساف مارينوو  ،النرويجو  ،الجبؿ األسودو  ،ناكوو مو  ،مولدوفاو  ،أيسمنداو  ،جورجياو  ،كرواتياو  ،البوسنة واليرسؾو  ،أذربيجافو  ،أرمينياو  ،ألبانيا  
 تركيا وأوكرانيا.و  ،جميورية مقدونيا اليوغوسالفيا السابقةو  ،سويسراو 
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في يد مواطنيف مف  يجب أف تكوف ممكيتو والسيطرة الفعمية عميوالحركة الجوية تنص عمى أف الناقميف الجوييف لمطرؼ المتعاقد 
 لنقؿ الجوي.الطرؼ المتعاقد الذي عيَّف ا

الطيراف بشأف قطاع الناقميف الجوييف غير القائـ في الصناعات  ه األحكاـ ىيكاًل اصطناعيًا لمجاؿوتفرض ىذ 1-2
مكانية الدخوؿ العامة إلى أسواؽ رأس الما األخرى. إف مسألة التوحيد العابرة لمحدود ؿ، التي يراىا الكثير كشرط مسبؽ وا 

إذا كاف الناقؿ الجوي ال يرغب في المخاطرة بإمكانية  قتصادية، ىو أمر يخضع لمقيوداال الستدامة قطاع الناقميف الجوييف
ممارستو الكاممة لحقوقو )مف ناحية الحركة الجوية( بموجب اتفاقات الخدمات الجوية ذات الصمة. وعالوة عمى ذلؾ، فإذ تعمؿ 

تحوؿ دوف ظيور المكاسب الكاممة قد ألسواؽ، فيي أحكاـ الممكية والسيطرة عمى تقميص عدد الجيات المحتمؿ دخوليا إلى ا
 لممنافسة.

 خبرة أوروبا في مجال تحرير الممكية والسيطرة -2

وخالؿ العقود الماضية، حقؽ الكثير مف دوؿ االتحاد األوروبي والدوؿ األعضاء في المجنة األوروبية لمطيراف  2-1
معوَلمة  والسيطرة لمناقميف الجوييف مع متطمبات بيئة اقتصادية المدني تقدمًا كبيرًا ضمف أوروبا مف أجؿ تكييؼ أحكاـ الممكية

وتنافسية. وتتمثؿ العناصر الرئيسية لمسياسات العامة في تيسير تمويؿ الناقميف الجوييف عبر الحدود والتحرير المتزامف إلمكانية 
اسب كبيرة لمناقميف الجوييف ولممستيمكيف الدخوؿ إلى األسواؽ، فضاًل عف تشييع اتساؽ الموائح. ولقد تبعت ىذه اإلصالحات مك

 ولالقتصاد بصفة أعـ.

. وبموجب 1987ولقد شرعت الجماعة األوروبية في تحرير القواعد التي تحكـ سوؽ الطيراف الواحدة في عاـ  2-2
عمييـ لجميع ممكية الناقميف الجوييف األوروبييف والسيطرة  ، فقد أتيحت1993ذىا في عاـ أحكاـ الممؼ الثالث التي بدأ تنفي

وتشمؿ سوؽ الطيراف  مواطني االتحاد األوروبي، شريطة التزاـ الناقؿ الجوي بمتطمبات السالمة والمتطمبات المالية والتشغيمية.
 .2113في عاـ  بانضماـ كرواتيا إليياقريبًا بمدًا، ومف المتوقع أف يزداد عددىا  27االتحاد األوروبي اليـو في الواحدة 

عمى أساس  زامف مع اتساؽ الموائح التاـ، وبالتمتبادؿتحرير الممكية والسيطرة، عمى أساس تـ توسيع نطاؽ  لقد 2-3
 تشريعات الطيراف في االتحاد األوروبي، قد تـ توسيع نطاقيا لكي تشمؿ بمداف المنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا.

قات الخدمات الجوية بيف الدوؿ األعضاء باالتحاد األوروبي لقد ُأدرج مبدأ "التعييف باالتحاد األوروبي" في اتفا 2-4
 " تفاوضتأفقية"، إما مف خالؿ تعديؿ اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية أو عف طريؽ اتفاقات 2112والبمداف الشريكة منذ عاـ 

 يةػ، أيسمندا والنرويج، مفاوضاتبشأنيا المفوضية األوروبية. وكذلؾ فقد أجرت الدولتاف األعضاء بالجماعة االقتصادية األوروب
ف شرط  اوأدرجتثنائية خدمات جوية  اتفاقات بشأف  توىو شرط مقبوؿ عمومًا، وقد أقر  "التعييف باالتحاد األوروبي"ىذا المبدأ. وا 
ت الممكية سموؾ تحرري إزاء متطمبا انتياجخدمات جوية ثنائية اتفاؽ  1111حوالي  يبيِّفدولة شريكة. ووفقًا لذلؾ،  117حاليًا 

 والسيطرة.

عممية التحرير الناجحة عمى الرغبة السياسية والمرونة السياسية مف جانب  ، إلى حد كبير،تستند وكذلؾ 2-5
، والذي ُأدرجت فيو بشكؿ صريح عممية التحرير البمداف الشريكة تمشيًا مع استنتاجات المؤتمر العالمي الخامس لمنقؿ الجوي

 .3عمى أساس إقميمي

ال تزاؿ تعدِّؿ اتفاقاتيا الثنائية لمخدمات الجوية مع فيي مفيـو "مقر األعماؿ الرئيسي"،  اسويسر و إذا تستخدـ  2-6
، فقد تـ في الحسباف مراعاة االتفاقات الثنائية بيف سويسرا وجميع الدوؿ األعضاء باالتحاد األوروبي البمداف الشريكة. وبدوف

 وقت كتابة ىذا التقرير.حتى  ت الثنائية لمخدمات الجويةاالتفاقامف  اتفاقاً  61حوالي تكييؼ 
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ز االستدامة المالية لمناقميف  2-7 لقد صاحبت عممية التحرير ضمف أوروبا أنشطة مكثفة لمتوحيد عبر الحدود تعزِّ
تسفر عف كفاءات ة والسيطرة يمكف أف يكأف تخفيؼ القيود المتعمقة بالمم الجوييف وموقفيـ التنافسي. ومف الميـ أنو قد تبيِّف

 المنافسة. كة في الوقت الذي تحتفظ بو بفوائدكبيرة ومكاسب لمشب

ذ تضاعؼ عدد الطرؽ 2-8 التي يعمؿ عمييا أكثر مف منافس واحد، فقد استفاد المستيمكوف مف انخفاض  وا 
االتحاد األوروبي بيف عاـ لمطرؽ الجوية فيما بيف بمداف  ٪ 141األسعار. وعالوة عمى ذلؾ، فإلي جانب الزيادة التي تُقدَّر بػ 

، فقد استفاد الركاب مف ازدياد عرض الخدمات. ومف ناحية العمالة، تشير التحاليؿ إلى أف اإلصالحات الرامية 2111و 1992
 مميوف وظيفة إضافية. 1,4إلى إنشاء سوؽ واحد لمطيراف األوروبي قد أسفر عف خمؽ 

 المناقشة -3

جيودًا كبيرة مف أجؿ تحرير بنود الجنسية التقميدية  جميع أنحاء العالـلقد بذؿ الكثير مف البمداف المختمفة ب 3-1
واكتسبت خبرة إيجابية عمى الصعيد الثنائي واإلقميمي عمى حد سواء. ويتمثؿ أحد األمثمة في  المرونة الممحوظة لمغاية التي 

ذلؾ، فإف ىذا النيج التحرري إزاء قضايا الممكية أظيرتيا بمداف شريكة كثيرة أثناء تطبيؽ مبدأ التعييف باالتحاد األوروبي. ومع 
 .استثنائياً والسيطرة ال يزاؿ نيجًا 

القيود القانونية المتعمقة بالممكية والسيطرة في اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية التي تمنع شركات ٌحددت  3-2
انخفاض ربحية قطاع شركات الطيراف, مع الطيراف مف إعادة ىيكمة رأس الماؿ عمى الصعيد العالمي عمى أنيا إحدى أسباب 

ينبغي ألطر ، لمستيمكيف فضاًل عف االقتصاد عموماً عمى ا يعود بفوائد جمةيراف خذ في الحسباف بأف قطاع شركات الطاأل
اقتصادي إيجابي ليذا القطاع بغية جمب االستثمارات الالزمة طويمة األجؿ. وقد يؤدي  خمؽ مناخالعمؿ الثنائية أف تيسِّر 

مممكية والسيطرة إلى إزالة حاالت الخمؿ باألسواؽ بيف القطاعات االقتصادية، ولذا فيو قد لاإلحجاـ عف وضع إحكاـ تقييدية 
ىذا القطاع. وبالتوازي مع ذلؾ، فإف تحرير حقوؽ الحركة الجوية قد يدعـ بشكؿ مفيد  "تطبيع"يشكؿ خطوة منطقية مف أجؿ 

-ATConf/6االتحاد األوروبي والمجنة األوروبية لمطيراف المدني "تحرير دخوؿ األسواؽ" )ىذه العممية حسب ما ورد بورقة عمؿ 

WP/54.) 

صكوؾ سياسية مف أجؿ المحافظة  وجودولقد بيَّنت الخبرات فيما يتعمؽ بتخفيؼ متطمبات الممكية والسيطرة  3-3
تيسير إمكانية الحصوؿ عمى رأس الماؿ  األسواؽ بينما يتـثيؼ ى خطر تكعمى أسمى معايير السالمة واألمف ولمسيطرة عم

لمناقميف الجوييف. إف الموائح الواضحة بشأف المحافظة عمى سيطرة تنظيمية فعَّالة وقوانيف منافسة فعَّالة وجيود رامية إلى اتساؽ 
 األحكاـ ىي عناصر رئيسية لتحقيؽ ىذه األىداؼ.

ناقميف الجوييف في اتفاقات الخدمات تعمقة بالالمف إحجاـ الدوؿ عف تخفيؼ قيود الممكية والسيطرة يبدو أ 3-4
الجوية الثنائية مرتبط بشواغؿ مختمفة متصمة، عمى سبيؿ المثاؿ، باألمف الوطني والسياسة الخارجية أو  اعتبارات العمالة 

يف الجوييف لمدوؿ إلى بالنسبة لناقمييا الجوييف. وبينما تعود سمطة اتخاذ القرار بشأف متطمبات الممكية والسيطرة بالنسبة لمناقم
، فميس ثمة حجة مقنعة لعدـ السماح لمطرؼ المتعاقد الثالث، بناء عمى المرونة المتبادلة، بتعييف أي مف ناقمييا 4تقدير الدوؿ

 الجوييف الذي لـ يعد يفي بيذا الشرط.

غؿ المذكورة مف أجؿ إجراء مناقشة صريحة لمشوايوفر المؤتمر العالمي السادس لمنقؿ الجوي فرصة فريدة  3-5
. وينبغي ليذا المؤتمر أف يذكِّر بالعدد المتواصؿ والكبير لمقيود لمتبقية لمسألة الممكية والسيطرة، ويتعيف أف يشجع الدوؿ أعاله

نو ينبغي السماح لمطرؼ المتعاقد اآلخر باتفاؽ إاألعضاء بااليكاو عمى تحرير بنود الممكية والسيطرة عمى األقؿ مف حيث 
 الجوييف، وذلؾ عمى أساس المرونة المتبادلة. مف ناقميو اً وية أف يعيف أيمات الجالخد

ويمكف متابعة ىذا المسار صوب المضي في عممية التحرير بواسطة سبؿ مختمفة. فتعديؿ اتفاقات الخدمات  3-6
العمؿ أو تحرير شروط الممكية والسيطرة عمى أساس  مف جانب واحد أو بصورة متبادلةالجوية الثنائية، واإلعفاء مف القيود 
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دخؿ اإلقميـ أو مف إقميـ إلى آخر، ىي تدابير سياسية مناسبة مف حيث المنظور القصير أو متوسط األجؿ. ومع ذلؾ فإف 
مييزيًا وسيؿ ، ُيشَرع فيو عمى مستوى االيكاو، وأال يكوف تجماعياتفاؽ متعدد األطراؼ أو  اليدؼ طويؿ األجؿ ينبغي أف يكوف

 المناولة والتعديؿ ومفتوح لجميع الدوؿ.

عمى الدوؿ مجموعة كبيرة مف الخيارات، ورغـ  (TASA)خدمات الجوية النموذجي وبينما يقترح اتفاؽ االيكاو لم 3-7
النتائج التي تيا التقديرية، غير أف مطوجود توافؽ في اآلراء مفاده أنو ينبغي لمدوؿ أف تشجع تحرير الممكية والسيطرة وفقًا لس

توصؿ إلييا المؤتمر العالمي الخامس لمنقؿ الجوي ترمي إلى تفسير أكثر تحررًا لممواد ذات الصمة باتفاقات الخدمات الجوية 
، يمكف لممؤتمر العالمي السادس لمنقؿ الجوي أف يمضي قدمًا بأف عمى بحث ىذا الموضوع عد مضي عشر سنواتب. و 5الثنائية

تعمقة بالممكية والسيطرة قيودًا استثنائية، بينما ينبغي أف يتحوؿ نيج يتسـ بمزيد مف التحرر، عمى مر يوصي بجعؿ القيود الم
 قاعدة عامة.إلى الزمف، 

 االستنتاجات -4

 وفي ضوء المناقشات المذكورة أعاله يمكف التوصؿ إلى ما يمي: 4-1

رًا في زيادة الفعالية االقتصادية األوروبية أف تحرير الممكية والسيطرة قد أسيـ إسيامًا كبي التجربةتبيف  ( أ
والمكاسب التي انتقع بيا المستيمؾ. وفي نفس الوقت، يمكف أف ترجع الدوؿ إلى الصكوؾ التنظيمية 

األسواؽ  لتكثيؼالمناسبة، مف أجؿ المحافظة عمى مستوى مرتفع مف معايير السالمة واألمف والتصدي 
 لمنافسة.ا الذي قد يناىض

تقدـ منذ انعقاد المؤتمر العالمي الخامس لمنقؿ الجوي عمى المستوى الثنائي ال بعض ورغـ أنو قد أحرز ( ب
واإلقميمي، غير أف البنود التقميدية والتقييدية بشأف الجنسية ال تزاؿ تستخدـ عمى نطاؽ واسع في 
اتفاقات الخدمات الجوية. وعمى الصعيد الثنائي و/أو اإلقميمي و/أو متعدد األطراؼ يمكف لمدوؿ أف 

 يج نيجًا مختمفة إزاء تعزيز عممية التحرير.تنت

 توصيات -5

يقدـ االتحاد األوروبي والدوؿ األعضاء بالمجنة األوروبية لمطيراف المدني التوصيات التالية إلى المؤتمر  5-1
 العالمي السادس لمنقؿ الجوي مف أجؿ المضي في النظر فييا:

ادات القائمة وحسب بؿ أف تشجع دوليا األعضاء ُيرجى مف االيكاو أال تقـو بتشجيع وتوسيع نطاؽ اإلرش (أ 
 إزاء متطمبات الممكية والسيطرة في اتفاقات الخدمات  الجوية الثنائية؛ أكثر تحرراً عمى انتياج نيج 

ويمكف لممؤتمر العالمي السادس لمنقؿ الجوي أف يشكِّؿ محفاًل مناسبًا لمدوؿ األعضاء بااليكاو مف أجؿ  (ب 
 اعيةإلى التخمي عف بنود الجنسية في اتفاقاتيا بشأف الخدمات الجوية طو الشروع في مبادرات ترمي 

 أساس المرونة المتبادلة؛ وعمى

 .جماعيوُيرجى مف االيكاو اتخاذ الخطوات الالزمة لوضع إطار عمؿ التفاؽ متعدد األطراؼ أو  (ج 

  — انتهى —

 

                                                 
5
 مثل االستعاضت عن البنود التقييديت للملكيت والسيطرة بمفاهيم أكثر تحرراً مثل "مبدأ مقر العمل الرئيسي"  

e.g. the replacement of restrictive O&C articles with more liberal concepts such as “principal place of business” 
   (Cf. Doc 9587, A4-4) .انظر الوثيقت: 


