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   والثالثونالسادسة الدورة -الجمعية العمومية 
  ١االقتصاديةاللجنة 

  تنظيم خدمات النقل الجوي الدولي:   من جدول األعمال٤٠البند 

  ة والضماناتالمنافسة الشريف
  )من المملكة العربية السعوديةة قدمم(

   التنفيذيالملخص
تحررة للنقل ية مسة الشـريفة والضمانات في خضـم بيئة تنافستتطرق هذه الورقـة إلى وضع الكيفيـة المثلى لتطبيـق المناف

  .الجـوي الدولي
ة الشريفة س االيكاو إلى النظر في وضع إطار تنظيمي عالمي متعـدد األطراف لقوانين المنافتدعو الجمعية العمومية :اإلجراء

  . والضمانات في مجال تنظيم النقل الجوي الدولي

الهدف 
  :االستراتيجي

  .Dلعمل هذه ترتبط بالهدف االستراتيجي ورقة ا

  .ال ينطبق  :اآلثار المالية
    :المراجع

 المقدمة - ١

ريفة لقة بضمان تحقيق المنافسة الش بدأت المفاهيم التقليدية المتع،مع البدء في تحرير النقل الجوي الدولي ١- ١
ريفة ال سيما في ولتحقيق المنافسة الش.  جياًالدولي باالنتشار تدري ومنح فرض عادلة للناقلين الجويين في سوق النقل الجوي

 فال بد من االلتزام بقواعد سلوك محددة ومن تطبيق ،ة الحرة على نظام المنافسالحاالت التي تكون الدول قد وافقت فيها
 عن  وينحصر دور الحكومات في الدول التي انتهجت مبادئ التحرير على التيسير والتنظيم عوضاً. قواعد معينة للمنافسة

  . القيام بدور المشاركة الشاملة في تنمية النقل الجوي الدولي
 ، وفرت قوى السوق الصلة الضرورية بين مقدمي الخدمات والمستهلكين،وفي إطار النظام الناشئ ٢- ١

واضطلعت هيئات مستقلة معنية بالتنظيم والمنافسة بالدور الحيوي المتمثل في مراقبة عمل قوى السوق بغرض ضمان 
 تطورت عمليتا ، وكما حدث في قطاعات اقتصادية أخرى، ومع مرور السنين. ار عمل النظام على المدى الطويلاستمر

 وقد وافقت الدول . ة وسياساتها لتصبح عالقة مساندة متبادلة تعـزز كل منهما األخرىسالتحرير وتطبيق قواعد المناف
بة لحق دخول األسواق في سعلى التحول نحو نظام أقل قيوداً بالن ،المعنية باالنتقال إلى وضع تحرير النقل الجوي الدولي

                                                   
  . فقط العربيةباللغةهذه الورقة المملكة العربية السعودية  وفّرت  ١
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اد شعور باستمرار الحاجة إلى االتفاق بصورة مشتركة على مجموعة من تدابير المشاركة س و،االتفاقيات الثنائية فيما بينهما
نهج تدريجي ومتوالي  واعتبر ذلك ضرورياً لتوفير ،أو غير شـريفة/ووصف عام لما يمكن اعتباره منافسة شـريفة و

  . ومتسلسل وتطوري يضمن المشاركة والتكييف والمنافسة العـادلة
ويعتمد نجاح االنتقال إلى وضع تحرير النقل الجوي الدولي على تطوير آليـات قابلة لالستعمال تضمن  ٣- ١

 ورغم أنه من . لة لالستمرار في النقل الجوي الدولي مشاركة فعالة وقاب، وال سيما البلدان النامية،مشاركة جميع البلدان
 ، ال سيما في األسواق الصغيرة، فإن اشـتراط ضمان الخدمة،المتوقع أن تتفاوت مستويات وطبيعة مشاركة مختلف الناقلين

  . يعد مهماً في هذا السياق

  الطرق الممكنة لتطبيق قواعد المنافسة والضمانات في ظل التحرير - ٢
 تبرز ،نظراً الختالف مراحل التحرير ونهجه بين الدول والتفاوت في تطوير وتطبيق قوانين المنافسة ١- ٢

  :السيناريوهات الثالثة التالية لمعالجة الوضع الحالي 
بيئة ) أو جميع األطراف في اتفاق متعدد األطراف(الحاالت التي يعتمد فيها الطرفين في اتفاق ثنائي   )أ 

 وذلك مع وجود أو عدم وجود اتفاق ،لدولي توجد فيها قواعد وسياسات للمنافسةمتحررة للنقل الجوي ا
  . تعاون ثنائي منفصل بخصوص مواضيع المنافسة

الحاالت التي تتفق فيها األطراف بموجب اتفاق ثنائي أو متعدد األطراف على التحول إلى بيئة   )ب 
لنسـبة للناقليـن المعينين لدى كل من  با،بالكامل" أجواء مفتـوحة "  حتى لو لم تكن بيئة  ،متحررة

 غير أن هناك حاجـة إلى ترتيب مؤسسي لضمان المنافسـة والمشاركة الحقيقية ،تلك األطراف
  .  بغض النظر عن حجـم الناقل وقدرته على المنافسـة،والفعالة للناقلين الجويين من تلك األطراف

 ولكنها ، مسـتعدة لتحرير حق دخول األسواقالحاالت التي ال تكون فيها األطراف في اتفاق ثنائي  )ج 
 وترغب في إتباع نهج تدريجي وتصاعدي ،تدعم التحرير بوصفه هدفاً مرجوا على المدى الطويل

   . ومتسلسل وتطوري يمكن أن يضمن المشاركة والتكيف والمنافسة الشـريفة

 تنتاجليل واالسالتح - ٣

 عموماً سـياسات تهـدف إلى تعزيز عالقة دعم متبادل  سـتتبع،إن الدول التي تنتمي إلى السيناريو األول ١- ٣
بشأن الجوانب ) متعدد األطراف(منافسة عن طريق تعاون ثنائي أو بين تحرير النقل الجوي الدولي وتطبيق قوانين ال

صلة من  ويحتمل أن تفي بحاجتها إلى مجموعة منف. لقواعد المنافسة) أي االلتقاء( وكذلك الجوانب الموضوعية ،اإلجرائية
 عن طريق زيادة االعتماد على التحليالت والمعايير التي تعتمد ،الخطوط اإلرشادية للمنافسة لمعالجة مسائل النقل الجوي

  . الة على حدهبإتباع نهج لكل ح
أما الدول التي تنتمي إلى الوضعيين األخيرين المبينين آنفاً فمن المحتمل أن العالقة بين تحرير النقل الجوي  ٢- ٣

 وتتطلب من تلك الدول التي هي في وضع االنتقال إلى بيئة ،ق قواعد المنافسـة ما زالت لديها في طور التكوينوتطبي
أو اتفاق بشأن تطبيق قواعد المنافسـة وسيكون لزاماً / إتباع ترتيب مؤسسي معين مثل آلية الضمانات و،محررة بالكامل

 . لتسـوية النزاعاتعليها استخدام أداة عمل أخرى تتمثل في آلية فعالة

  ـ انتهـى ـ


