
 

 

 الملخص التنفيذي

 أعمال المـؤتمر العـالمي      خالل منظمة السياحة العالمية   بالتعاون مع    جريتهذه الدراسة التي أ   فكرة  نشأت   -١
وهي تمثل محاولة لوضع خطة تنظيمية تستطيع الدول أن تستخدمها حسب تقديرها لمنح الدعم المالي               . الخامس للنقل الجوي  

أو مـن  طيران على الطرق الدولية التي يمكن اعتبارها من الخدمات الجوية األساسية ال ات الى شرك  أو المساعدة التنظيمية  /و
 .الى أقل البلدان نموا لطرق األساسية للتنمية السياحية، وخاصةا
ويعبر مفهوم الخدمات الجوية األساسية الموجود أصال في بعض النظم المحلية أو االقليمية بعـد تحريرهـا               -٢

 ال توجد حـوافز كافيـة   عندمالركاب لها طابع عام أو اجتماعي وتعتبر الدولة أنه ينبغي لها أن تقدمه             ا  مقدمة الى  خدمةعن  
 الطـرق   هومنظمة السياحة العالمية عرضتهوالمقصود من مفهوم الطرق األساسية للتنمية السياحية كما         . في السوق لتقديمها  

 اليها حركة السياحة وخاصة أقل البلـدان نمـوا حيـث ال      تأتيالتي  الدولية بين األسواق التي تولد حركة السياحة واألسواق         
 للخطر في ظل بعض الترتيبـات القائمـة فـي السـوق والقواعـد             ةعرضم اأو أنه ) متكامل(توفر الخدمات بمستوى كاف     

 .التنظيمية
خـدمات  لفـي ا  وهناك هدفان مترابطان من الدعم المالي المقدم الى شركات الطيران والشركاء اآلخـرين               -٣

ضـمان  ) أ:  مفهومي الخدمات الجوية األساسية والطرق األساسية للتنمية السياحية، أال وهما    في حاالت تطبيق  الجوية الدولية   
امداد الخدمات الجوية للمقاصد النائية أو المتباعدة في العالم بغض النظر عن ربحية العمليات الفردية، وخاصة فـي حـاالت         

تسهيل التنمية االقتصادية بل ودفعها، وال سـيما مـن          و) ، ب قبل من   ي األسواق التي تم تحريرها    االنتقال الى التحرير أو ف    
 .خالل تشجيع السياحة واالستثمارات نحو الداخل

 عن طريق تطبيـق األسـاليب       وطرق التنمية السياحية   وضع خطة الخدمات األساسية      كيفية الدراسة   تبينو -٤
وفي حالة مفهوم الخدمات الجوية األساسية، هناك       . على المستوى الدولي  الحالية  ساسية   في خطط الخدمات الجوية األ     المتبعة

األساسـية  طـرق   ال حالة مفهـوم     أما.  جاري  أنه  أو اكتمللتحرير سواء كان قد     اخطة في ظل نظام     ال  هذه حاجة الى تطبيق  
 اآلليـة  تستند هذهومن حيث المبدأ، ينبغي أن  .  بهذا األمر  مشروطاال يقتضي تطبيقها بالضرورة أن يكون       فة،  يتنمية السياح لل

شفافية والمساءلة وعدم التمييز وأن تكون مرنة بما فيه الكفاية وموجهة            مبادئ ال  الىذاتها  خطة  البأكملها وكل االجراءات في     
شـركات  كفـاءة فـي   ال وتشجيع عنصرنحو آليات السوق قدر االمكان من أجل التقليل الى أدنى حد من التشويه في السوق        

 .الطيران
لكال المفهـومين ارتكـازا علـى       هذه الخطة   ويستخدم في هذه الدراسة نهج تحليلي خطوة بخطوة لتصميم           -٥

 مستوى الخدمات، واختيار شركات الطيران، ومدة العقد، ودفـع المعونـات،            مواصفاتاختيار الطرق، و  :  التالية المواضيع
 هـذه   وضـع في  مساعدة  لل كأداة   )ج(انظر المرفق   (ستخدام الشكل البياني    ويمكن ا . ومصادر التمويل، والخيارات االضافية   

 .الخطة خطوة بخطوة
 أساس متين من األهداف االجتماعية االقتصادية       مستندة على  ينبغي أن تكون الطرق المؤهلة       :اختيار الطرق  -٦

بحث مـا اذا كانـت هنـاك     للة األولى   المرح. ويقترح في هذه الدراسة اجراء اختبار على مرحلتين       . والمبررات االقتصادية 
أو /و" المناطق النائية أو المتباعـدة    "مثل الطرق التي تخدم     (مستوى كاف من الخدمات الجوية الدولية       وجود  حاجة مثبتة الى    

ات والمرحلة الثانية من االختبار هي اجراء تقييم اقتصادي بناء على الطلب على الخدم            ). لغرض السياحة " يةائنمالمناطق ا ال"
 .الجوية وأوضاع التكاليف التشغيلية لشركات الطيران

 فـي  والحد األدنى المطلـوب  على الدول أيضا أن تحدد ما هو المستوى الكافي   :مواصفات مستوى الخدمة   -٧
ويوصى باعتمـاد نهـج     . يقع عليه االختيار  على كل طريق    ) عادة من حيث التواتر والطاقة االستيعابية الخ      (الخدمة الجوية   

 .التفكير بأسلوب تجاري لعدم اعاقة قدرة شركات الطيران على ن ومبني على آليات السوقمر



 ii  

 طريق من خالل عملية مناقصة أو تقديم         أي  ينبغي اختيار شركة الطيران التي تخدم      : الطيران اختيار شركة  -٨
 أهليةعتمد  وست. لى كل شركات الطيران المؤهلة    تنطبق بصورة متساوية ع   بحيث  عطاءات تنافسية بمعايير واضحة المعالم و     

ويتم اختيار شركة الطيران اما عن طريق اختيار        . ةشركات الطيران على اتفاقات الخدمات الجوية التي تغطي الطرق المعني         
الدول أيضـا فـي مـنح         وقد ترغب بعض      .العطاء الذي يتطلب أقل قدر من المال المدفوع أو أفضل عطاء بصورة عامة            

 .   الدعم أو بدال منه، سواء كان ذلك مع تقديم حصري أو اجازة حصرية لشركة طيران واحدة لضمان االحتكاريازامت

 آثار على كفاءة شركات الطيران وحوافزها، ينبغي تحديدها بعناية علـى     ا نظرا ألن مدة العقد له     :مدة العقد  -٩
رصـد  النفـاذ و االسـتعراض و اليقتضي األمر اجراء عمليات ا  وبالنسبة للعقود طويلة األجل، قد      . أساس كل حالة على حدة    

 . معا في منتصف المدة لمعالجة أي تغيرات غير متوقعةأي منهايق واعادة التفاوض أو دقتالو

 ضمانا لحسن االدارة والشفافية، يجب اجراء عملية تقييم دقيقة لحجم الـدعم المطلـوب               : الدعم سداد مبالغ  -١٠
 عن طريق اجتذاب عدد كاف من الجهـات         الى حد ما  تقليل من مخاطر الدفع الزائد وانعدام الكفاءة        ويمكن ال . سدادهطريقة  و

 .عطاءاتالالتي تقدم 

.  ينبغي أن تتحمل الدولة التي تطرح المناقصة مسؤولية أساسية في تأمين األموال الالزمـة :مصادر التمويل  -١١
 ستحتاج في هـذه الحالـة    أولويات أخرى في االنفاق الوطني،انية أو أي واذا كانت الدولة المسؤولة تواجه أي قيود في الميز        

ـ               البحث عن الى    الخـدمات الجويـة أو      ات الدعم المالي من جهات خارجية مثل الدعم الثنائي من الطرف اآلخر فـي اتفاق
القطـاعين العـام    شـراكة بـين     " الوكاالت الدولية، أو مشاركة القطاع الخاص عن طريق تأسيس            بين ثالثة من الطراف  األ

 .، أو أن تجري ترتيبات تعاونية معها"والخاص

 في عدد من االجراءات االختيارية، التي تمثل أدوات تكميلية أو            قد يقتضي األمر النظر    :الخيارات االضافية  -١٢
 أو سبل المسـاعدة     ويمكن لبعض االجراءات التكميلية مثل الدعم غير المباشر       .  السياحية الطرق األساسية للتنمية  بديلة لخطة   

 في تخفيض مبالغ الدعم الفعلية وعدد الطرق المدعومـة           أن تساعد  األخرى لشركات الطيران أو الشركاء في مجال السياحة       
غير أنـه ينبغـي أن   . على المدى المتوسط أو الطويل بتكلفة تنفيذية صغيرة نسبيا في حال ما يتم تصميمها بصورة صحيحة         

 نفس الشروط والمبادئ التي تنطبق على خطة طرق الخدمات األساسـية والتنميـة السـياحية                تخضع أي تدابير اضافية الى    
 .نفسها نظرا المكانية تشويه السوق

) مثل خطة بدون ضمان االحتكار    " (شكل مخفض " وقد يكون التنفيذ الفردي من جانب واحد لهذه الخطة في            -١٣
مـن تنفيـذ هـذه    ألن نهج العمل من جانب واحد يمكن الدول الفردية          ونظرا  .  هي أكثر األشكال جدوى من الناحية العملية      

 على وجه الخصوص للدول التي تود تقـديم الـدعم فـي الحـاالت               فانه قد يكون جذابا   دون تأخير،   وبالخطة بسرعة نسبية    
 .الطارئة لمعالجة حاالت استثنائية

في االتفاقـات الثنائيـة أو االقليميـة أو          خاص يسمح بمثل هذه الخطة       النهج األكثر تطورا هو ادراج بند     و -١٤
مثل الحاالت التي تنطوي على     " (الشكل المكتمل " بحيث تستطيع الدولة أن تنفذ الخطة في          مع الدولة المعنية   متعددة األطراف 

تنمية ملحق عن الخدمات األساسية وطرق ال     "هذه الدراسة نموذج    اطار  وأعد بالتالي في     . )ضمان االحتكار اذا اقتضى األمر    
ويعطي هذا الملحق أساسا قانونيا لألطـراف  . ، بحيث تستخدمه كل دولة حسب تقديرها في اتفاقات الخدمات الجوية       "السياحية
 .تنفيذ الخطة ويسمح أيضا للدول الفردية بأن تكون عملية وأن تعمل بمرونةلالمعنية 

ل مثل هذه الخطط من خـالل قواعـدها         وفي كلتا الحالتين، يتعين على الدول أن تعمل على تطوير تفاصي           -١٥
 .سبل أخرىمن خالل التنظيمية أو 
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ونموذج الملحق الذي يمكن ادراجه في اتفاقات الخدمات الجويـة كقائمـة             ويمكن االستفادة من هذه الدراسة     -١٦
ر الخدمات األساسـية  طار تنظيمي لتستخدمه الدول من أجل تنفيذ خطة دولية لتوفيإألمور التي ينبغي التحقق منها وك    باعملية  

أوسع نطاقـا  فوائد الى تحقيق  هذه الخطة في أقل البلدان نموا تطبيق يؤديويمكن أن .  وطرق التنمية السياحية بصورة فعالة   
 . الخدمة العامةمن مجرد فائدة
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