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  ١ العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت

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

  توسیع نطاق دخول األسواق لیشمل النقل الجوي الدولي
  ومحمي على نحو استباقي وتقدمي ومنظم

 )الصین من مقدمة (وثیقة

  الموجز التنفیذي
توسیع نطاق دخول الصین في سیاساتها بشأن  معلومات عن االعتبارات التي تعتمدهاتستعرض ورقة العمل هذه 

األسواق، وبخاصة ما یتعلق بتبادل حقوق الحركة الجویة والتقدم المحرز في هذا الصدد منذ االجتماع الخامس للمؤتمر 
للنقل الجوي. وترى الصین أن تحریر النقل الجوي ینبغي أن یكون وسیلة ال غایة، وأن على الدول أن تختار  العالمي

  محتوى التحریر ونهجه ووتیرته وفقًا لظروفها المحلیة.
  : المؤتمر مدعو إلى ما یلي:اإلجراء
 اإلحاطة علمًا بالمعلومات الواردة في هذه الورقة؛  )أ 
 ؛٤في الفقرة   الستنتاجات الواردةا تأیید  )ب 
  .٥في الفقرة  الواردة  التوصیات اعتماد  )ج 

  .www.icao.int/meetings/atconf6 وثائق المؤتمر المرجعیة على الموقع الشبكي التالي: یمكن االطالع على  المراجع:

 المقدمة  -١
االقتصادیة، خطوات منذ االجتماع الخامس للمؤتمر العالمي للنقل الجوي في سیاق العولمة اتخذت الصین،   ١- ١
)ATConf/5 ،للتكیف مع التوجه العالمي لتحریر النقل الجوي الدولي بفتح أسواقها تدریجیًا أمام النقل الجوي الدولي على نحو ٢٠٠٣ (

  حتیاجات السفر لعامة الجمهور.یلبي احتیاجات البلد المتزایدة إلى التبادل مع الدول األخرى كما یلبي ا

                                                 
  ١  قدمت الصین الوثیقة باللغة الصینیة. 

http://www.icao.int/meetings/atconf6
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 رأي الصین بشأن تحریر النقل الجوي وممارساتها في مجال فتح األسواق - ٢

ترى الصین أن تحریر قطاع النقل الجوي وسیلة ولیس غایة. فهدف التحریر هو تهیئة بیئة تنظیمیة تتیح للناقلین   ١- ٢
صحي ومستدام. فالتحریر سیرورة ولیس نتیجة، وینبغي أن تنتهج الدول الجویین الوطنیین واألجانب والدولیین العمل والنمو على نحو 

سیاسة التحریر وفق اختیارها وبالوتیرة التي تناسبها حسب مراحل تنمیة طیرانها المدني وظروفها الذاتیة والموضوعیة. لذا ینبغي أن ال 
  لجوي لدى بلد ما جیدة وسلیمة أم غیر ذلك.ُتستخدم سیاسة التحریر بذاتها كمعیار لتقییم ما إذا كانت سیاسة النقل ا

، تبنت الصین خالل العقد الماضي نهجًا "استباقیًا وتقدمیًا ومنظمًا ومحمیًا" ١- ٢وانطالقًا من الرأي الموضح في الفقرة   ٢- ٢
التي أبرمتها ویناهز عددها  إزاء فتح أسواقها أمام النقل الجوي الدولي. وأدمجت العدید من الترتیبات المحررة في اتفاقات النقل الجوي

اتفاقا منها حریات  ١٢منها جداول مسارات مفتوحة، فیما یتیح  ٢٧اتفاقا منها تعیین شركات طیران متعددة، ویتیح  ٨٦اتفاقا یتیح  ١١٣
ائیة تتیح حریات اتفاقات ثن ٧غیر مقیدة من المستویین الثالث والرابع للركاب وخدمات الشحن معا. وباإلضافة إلى ذلك، أبرمت الصین 

اتفاقات أخرى تتیح حقوق حریة من المستوى الخامس لخدمات الشحن. وهناك  ٧من المستویین الثالث والرابع لجمیع عملیات الشحن، و
اتفاقًا إقلیمیًا  ٢٠١١اتفاقا أیضا تتضمن أحكاما تتیح لشركات طیران البلدان الثالثة التشارك في الرموز. وأبرمت الصین في عام  ٥٨

للنقل الجوي مع رابطة أمم جنوب شرق آسیا (آسیان) یتیح نقاط اتصال متبادلة لحقوق الحركة الجویة من المستویین الثالث والرابع 
للركاب وخدمات الشحن، وحقوق حریة من المستوى الخامس بقیود معینة. كما اعتمدت الصین من جانبها سیاسة لفتح سوق إقلیم 

لطیران األجنبیة بحقوق حریة من المستویات الثالث والرابع والخامس لخدماتها المتعلقة بالركاب والشحن، هاینن بالكامل أمام شركات ا
  بهدف تلبیة احتیاجات التنمیة السیاحیة لإلقلیم.  

أن االیكاو وضعت إرشادات سیاساتیة معتبرة بشأن دخول األسواق. وترى الصین أن اتفاقات الخدمة الجویة  ویالحظ  ٣- ٢
لمفاوضات بشأن الخدمات الجویة مع البلدان األخرى، حیث استرشدت بالبنود النموذجیة في ذجیة لالیكاو تشكل إرشادات مفیدة لالنمو 

حلقة النقاش اإلقلیمیة لالیكاو عن سیاسات النقل الجوي لدول  ٢٠٠٥بعض اتفاقاتها الجدیدة أو المحدثة. واستضافت الصین في عام 
نغهاي. كما شاركت في مؤتمر االیكاو للمفاوضات بشأن الخدمات الجویة الذي ُعقد في جدة بالمملكة آسیا والمحیط الهادئ في ش

بلدا، مما أسهم بشكل كبیر في تعزیز  ١٣، وعقدت أثناءه اجتماعات رسمیة وغیر رسمیة مع ٢٠١٢العربیة السعودیة في دیسمبر 
  كفاءة العملیة التفاوضیة.

  ي سیاق تنمیة النقل الجو الدوليالتحدیات التي تواجهها الصین ف - ٣

تمثلت إحدى استنتاجات االجتماع الخامس للمؤتمر العالمي للنقل الجوي في "أن كل دولة ینبغي أن تحدد مسار تغییرها   ١- ٣
ووتیرته في سیاق تحریر النقل الجوي الدولي، على نحو مرن ومن خالل المحافل الثنائیة أو دون اإلقلیمیة أو اإلقلیمیة أو الثنائیة 

روفها". والواقع أن النهج التدریجي الذي اعتمدته الصین في فتح سوقها یستند تحدیدًا إلى الحالة الراهنة المتعددة أو العالمیة، حسب ظ
لتنمیة قطاع الطیران المدني لدیها. فقد شهد قطاع النقل الجوي الصیني خالل السنوات الثالثین الماضیة، بالتوازي مع نموها 

في المائة، لتصبح ثاني أكبر منظومة نقل جوي في العالم. وفي عام  ١٧.٣نویًا بمعدل االقتصادي واالجتماعي األوسع نطاقا، نموًا س
ملیون طن من البضائع والبرید. وانضم مطار بیجنغ ومطار بودنغ في  ٥.٤ملیون راكب و ٣١٩نقلت الخطوط الجویة الصینیة  ٢٠١٢

مطارا في الصین یتنقل عبرها سنویًا  ٢١وارد. ویوجد حالیا شنغهاي إلى مصاف أكثر المطارات في العالم ازدحامًا وتعرضًا لضغط الم
 مالیین مسافر. ١٠
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ورغم كل هذه اإلنجازات تواجه الصین تحدیات جمة في تنمیة قطاع النقل الجوي لدیها. فأوًال، من منظور البیئة   ٢- ٣

تحولت اآلن إلى مشكلة اكتظاظ تعرقل نمو الطیران الخارجیة للتنمیة، یتمثل التحدي األبرز في االفتقار إلى موارد المجال الجوي التي 
فباإلضافة إلى المطارات األربعة في المدن الثالث الكبرى، بیجنغ وشنغهاي وغوانغزو، التي تشهد شحا شدیدا في موارد المجال  المدني.

ح التنافر حادًا بشكل متزاید بین مطارا آخر بلغ حد التشبع في موارد المجال الجوي القابلة لالستخدام. وقد أصب ١٧الجوي، هناك 
احتیاجات تنمیة النقل الجوي ومحدودیة موارد المجال الجوي المتاحة. وثانیًا، من منظور الوضع الداخلي للقطاع، یتطلب أساس التنمیة 

ات األساسیة ونوعیة المزید من التحسین والتعزیز. وتتضمن التحدیات التي تواجهها الصین في هذا الصدد نقص البنى التحتیة والمهار 
اإلدارة البعیدة كل البعد عن تلبیة احتیاجات القطاع في الوقت الحاضر. وثالثًا، من منظور فتح سوق النقل الجوي، فإن سوق الصین 

ظروف المحلیة لم تُفتح بشكل كامل بعد ولن یتسن من ثم بلوغ مرحلة التحریر الكامل للسوق أمام النقل الجوي الدولي. واستنادًا إلى 
الصین الذاتیة والموضوعیة المبینة أعاله، فلن یكون بوسعها تحریر الدخول إلى سوق النقل الجوي بین عشیة وضحاها، وٕانما یتعین 
انتهاج عملیة تدریجیة لتحقیق التوازن المنشود بین متطلبات العمل اآلمن وفتح السوق. وهو ما سیساعد على ضمان تنمیة قطاع النقل 

  لدى الصین على نحو أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة.الجوي الدولي 

 االستنتاجات -٤

  :االستنتاجات التالیة في ضوء ما تقدم، یمكن استخالص  ١- ٤

إن تحریر النقل الجوي وسیلة ولیس غایة. وعلى كل دولة أن تختار مضمون هذا التحریر ونهجه ووتیرته   أ) 
  وفقًا لظروفها المحلیة الخاصة؛ 

ل الجوي عملیة مستمرة. فمنذ االجتماع الخامس للمؤتمر العالمي للنقل الجوي، أضفت دول ب) إن تحریر النق
عدیدة، منها الصین، درجات متفاوتة من التحریر على إجراءات دخول األسواق في صیاغة سیاساتها 

ن مختلف المتعلقة بالنقل الجوي الدولي. ونظرًا ألوجه التفاوت في مراحل التنمیة وحالة النقل الجوي بی
  البلدان، فإن عملیات تحریر النقل الجوي لدیها تتسم بمواصفات وسمات مختلفة.  

 التوصیات -٥

  یقترح على المؤتمر دراسة التوصیات التالیة: ١- ٥

ینبغي أن ُتدعم جهود االیكاو لالضطالع بدور ریادي في وضع المقترحات المتعلقة بالسیاسات التنظیمیة   أ)
ویوصى، في ظل تنوع مستویات تنمیة النقل الجوي بین الدول، بأن تعّد لقطاع النقل الجوي الدولي. 

  ؛االیكاو المزید من خیارات السیاسة العامة كي تنظر فیها الدول

، یوصى بأن تأخذ االیكاو في اعتبارها تنوع مستویات تنمیة ١-٤بناء على االستنتاجات الواردة في الفقرة   ب)
الدفع باتجاه خیار سیاسي موحد، في سیاق جهودها لتعزیز تحریر  النقل الجوي لدى الدول وأن تتفادى

 النقل الجوي الدولي؛
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ینبغي دعم االیكاو في دراسة مختلف الخیارات المتاحة لوضع اتفاق متعدد األطراف بشأن دخول   ج)
 ؛األسواق، نظرًا إلمكانیة ذلك وسعیًا لمراعاة مصالح جمیع الدول والجهات المعنیة بقطاع الطیران

یوصى بأن تجري االیكاو المزید من المشاورات حول المسائل المتعلقة بسیاسات النقل الجوي الدولي   د)
وتناول القضایا التنظیمیة المحددة. ومن شأن ذلك أن یساعد في التوصل إلى فهم مشترك وتوافق بین 

  .لدوليالدول وأن یعزز أهمیة المواد اإلرشادیة لالیكاو بشأن سیاسات النقل الجوي ا
 

  – انتهى -


