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  ١ العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت

  الصلة  يبحث القضایا الرئیسیة وٕاطار تنظیم اللوائح ذ  من جدول األعمال: ٢لبند ا
   المنافسة العادلة  :٤-٢  

  نظر الدول العربیة فیما یتعلق بالمنافسة العادلة وجهات

 )٢بالنیابة عن مجموعة من الدول العربیة اإلمارات العربیة المتحدةمن  ة(مقدم

  الموجز التنفیذي
وتخلص إلى أن اآللیات والنماذج الحالیة التي أعدتها االیكاو  بالمنافسة العادلةتتناول ورقة العمل هذه المسائل المرتبطة 

  بدون الحاجة إلى إعداد المزید من المبادئ والوثائق. المنافسة العادلةتكفي لغرض ضمان 
  .٦: ُیرجى من المؤتمر اعتماد التوصیة الواردة في الفقرة اإلجراء

:Ɯүǚـ ƺƵǚ  احة على العنوان التاليالمواد المرجعیة الخاصة باالجتماع السادس للمؤتمر العالمي للنقل الجوي مت : 
6www.icao.int/meetings/atconf.  

 مقدمة - ١

، وازدیاد ٥تحریر قطاع النقل الجوي على مستوى العالم منذ مؤتمر النقل الجوي العالمي/ فيإن التقدم السریع  ١- ١
 (Hubs) حد المنافسة، وازیاد عدد شركات الطیران المستقلة عن التحالفات العالمیة ذات الشبكات العالمیة وتطویر مراكز تجمع

 قوانین المنافسة العادلة القائمة حالیًا. فيتراح إعادة النظر بدیلة توفر منافع للمسافرین كلها عوامل شجعت بعض الدول على اق
 االقتصادیةبین الدول، وتباین واضح فیما یتعلق بالنظم القانونیة والنماذج  اقتصادیةمن المالحظ وجود فروق  ٢- ١

 لشركات الطیران.
هناك أهداف مشتركة للمنافسة العادلة أال وهى توفیر خدمات بكفاءة عالیة للمستهلكین والشاحنین عبر عرض  ٣- ١

 .بین المدن وتوفیر قیمة أفضل للمال االتصالبدائل للخدمات وتطویر وتیرة وكفاءة 

                                                 
   هذه الورقة باللغة العربیة. اإلمارات العربیة المتحدةقدمت   ١
ولة والبحرین ومصر والعراق واألردن ولبنان ولیبیا وموریتانیا والمغرب والمملكة العربیة السعودیة والسودان وعمان وفلسطین وقطر وتونس ود الجزائر  ٢

  اإلمارات العربیة المتحدة والیمن.
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 التطورات األخیرة - ٢

نهایتها أن تتبنى  فيحلقة نقاش اقترحت  ٢٠١٢نوفمبر  ١٤الهیئة األوروبیة للطیران المدني في  نظمت ١- ٢
 .المنظمة الدولیة للطیران المدني المبادئ األساسیة للمنافسة العادلة والسیاسات المتعلقة بها

لجوي تقر بأن قطاع النقل ا التيبعض التوصیات  ٢٠١٢دیسمبر  ٢٠ فينى االتحاد األوروبي تبّ  ٢- ٢
 االتحادوالناقالت الجویة لالتحاد األوروبي تواجه تحدیات صعبة في سوق نقل جوي یتسم بالمنافسة الحادة، وتوصل 

أرضیة مشتركة لتوحید الجهود من خالل اطار جدید للمنافسة  إلیجادیمثل فرصة   ٦إلى أن مؤتمر النقل الجوي/ األوروبي
 .العادلة

  (االیكاو) الدوليمنظمة الطیران المدني ما حققته  - ٣

تتطرق إلى "المنافسة العادلة" وتطرح  الجويخدمات النقل  التفاقیةمن عینة نموذج المنظمة  ١٥المادة  ١- ٣
خیارات لنصوص تقلیدیة ونصوص تعبر عن التحریر التدریجي لألجواء ونصوص تحریریة كاملة تضمن المنافسة العادلة. 

اإلجراءات المناسبة إللغاء جمیع أنواع ممارسات المنافسة غیر  باتخاذأما الخیار الثاني ینص على ان كل طرف له الحق 
 .والتي یمكن أن تؤثر سلبًا على المیزة التنافسیة للناقالت الجویة المعینة من قبل الطرف المتعاقد األخرالعادلة 

عددًا من  خدمات النقل الجوي تتطرق الى "الضمانات" وتورد التفاقیةمن نموذج المنظمة  ١٨المادة  ٢- ٣
لعادلة. تشمل هذه الممارسات، ضمن ممارسات ممارسات الناقالت الجویة التي یمكن اعتبارها ممارسات ضارة بالمنافسة ا

 أخرى، تقاضي أسعار غیر كافیة لتغطیة التكلفة الحقیقیة للخدمة المقدمة وطرح سعة تزید عن حاجة السوق.

من نموذج المنظمة التفاقیة خدمات النقل الجوي تتضمن  ١٩باإلضافة الى ما ذكر أعاله، فإن المادة  ٣- ٣
 نافسة" تمكن من اإلشراف والتنفیذ الفعال لتلك القوانین.أحكامًا شاملة حول "قوانین الم

طورت اإلیكاو أیضًا توصیات ومواد ارشادیة كافیة لإلشراف على وتنفیذ "الضمانات" لتأكید المنافسة  ٤- ٣
 العادلة

  المناقشة - ٤
و"الضمانات"  )fair competition( اإلیكاو قد طورت نماذج واضحة لـ "المنافسة العادلة" أنبما  ١- ٤
)safeguards( "و"قوانین المنافسة )competition laws( ومبادئ، فان هذه النماذج مجتمعة قد تكون مجموعة من األسس 

  .على أساس الفرص التنافسیة المتكافئة والعادلة العالمي الجويكافیة لدعم التحریر التدریجي للنقل 
اتفاقیات النقل الجوي  فيللدول خیار استعمال هذه النماذج السابقة، وبصفة خاصة نماذج "الضمانات"  ٢- ٤

 یمكن أن تؤثر سلبًا على ناقالتها الجویة المعینة. التيلمعالجة اي مخاوف متعلقة بممارسات المنافسة غیر العادلة 
بقًا أن هناك فهم مشترك لتعریف استحداث أي قوانین اضافیة لضمان وجود أرضیة مشتركة یفترض مس ٣- ٤

األرضیة المشتركة في الوقت الذي ال یوجد فیه مثل هذا الفهم المشترك. تدرك المنظمة الدولیة للطیران المدني أنه ال یمكن 
تحقیق إجماع في ظل التباین بین الدول وبین قطاعات النقل الجوي فیها، و بالتالي فإن أي قوانین إضافیة سوف تؤدي 

العالمي الذى یعتمد كثیرًا  االقتصاديإعاقة النمو  بالتاليتالفات في التفسیر والتطبیق وتمثل عائقًا للنقل الجوي و الى اخ
 على هذا القطاع.
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ت كثیر من الدول قوانین تؤثر على المنافسة العادلة وتطبق هذه القوانین على الناقالت األجنبیة التي سنّ  ٤- ٤
تسیر رحالت من والى اقالیمها بغض النظر عن أحكام اتفاقیات النقل الجوي  الموقعة مع تلك الدول.  وتتوفر لهذه الدول 

 دها أو عدمه في مثل هذه األحكام في اتفاقیات النقل الجوي.أدوات التنفیذ الفعال لهذه القوانین بغض النظر عن وجو 
ان إدراج الضمانات اإلضافیة للتأكد من المنافسة العادلة یكون مناسبًا أكثر ضمن إطار التحریر التام  ٥- ٤

ومن خالل اتفاقیة طیران متعددة األطراف تشمل ضمانات تحمي الناقالت الجویة لبلد معین من المنافسة غیر  لألجواء
 العادلة.

 االستنتاجات - ٥
وبقوة المنافسة العادلة المفتوحة والحرة عند توفیر النقل الجوي العالمي وتلتزم التزامًا تامًا بإزالة كل  نؤید ١- ٥

 الممارسات غیر العادلة والضارة بالمنافسة.
طورتها المنظمة الدولیة للطیران المدني كافیة تمامًا لغرض  التيلهذه الغایة فإن اآللیات الحالیة والنماذج  ٢- ٥

 تأكید المنافسة العادلة دون الحاجة لتطویر أسس وأدوات جدیدة یترتب علیها أعباء إداریة اضافیة على سكرتاریة المنظمة.
المي أن مؤتمر النقل الجوي السادس هو المنتدى المثالي للترویج لفكرة تحریر النقل الجوي الع نؤمن ٣- ٥

التام إلمكانیات وموارد المنظمة الدولیة للطیران المدني للحد من القیود السیاسیة/الجویة المفروضة على  االستغاللودعم 
دخول السوق وتبقى تلك القیود هي أكبر األخطار للمنافسة العادلة المفتوحة والحرة. باإلضافة الى ذلك تؤید المنظمة 

المنظمة الدولیة للطیران المدني إلعداد اتفاقیة نقل جوي متعددة األطراف تضمن التحریر العربیة للطیران المدني أن عمل 
 الكامل للنقل الجوي.

حادیة في أمور أالمنظمة الدولیة للطیران المدني إعادة تأكید مبدأ تجنب الدول اتخاذ اجراءات  نطالب ٤- ٥
  تتعلق بالمنافسة العادلة أو حقوق النقل.

 التوصیات - ٦

 :إلى مدعوالمؤتمر  ١- ٦

  ؛ATConf/6-WP/4  التوصیات أ) و ب) و ج) و د) في ورقة العمل تأیید  ) أ
 فیما یتعلق بالتوصیتین هـ ) و و) في ورقة العمل إضافيعدم الحاجة ألي عمل  الموافقة على  ) ب

ATConf/ 6-WP/4 أعاله.   ٥في الفقرة  لألسباب المذكورة 

  – انتهى -


