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 التنافسية غير المنصفةالمنافسة العادلة مثل اإلعانات الحكومية والضمانات والممارسات  مسائلوقد أثيرت  ٢-١
في االجتماع الحادي عشر و همة. ممشترك لهذه المسألة ال، ولكن دون التوصل حتى اآلن إلى فهم االيكاوقشت في نو وغيرها، و 

ينبغي مسألة مهمة ك، تم تحديد هذا األمر ٢٠١٢) في يونيو ATRP/11( التابع لاليكاو خبراء تنظيم خدمات النقل الجويفريق ل
ذها أن تتخاإلجراءات التي يمكن المزيد من في ضوء  هاناقشي) أن ATConf/6( لمؤتمر العالمي للنقل الجويللالجتماع السادس 

 ، مثل وضع مبادئ أساسية للمنافسة العادلة.االيكاو

 عادلةالمفتوحة و الالمنافسة في مجال األوروبية  تجربةال -٢

التحرير بالتوازي قدمت عملية تقد و داخل االتحاد األوروبي.  ةكاملصورة مع مرور الوقت، تم تحرير النقل الجوي ب ١-٢
مفتوحة تماما ومتكاملة وحيدة للنقل الجوي  سوقخلق أدى إلى مما في جميع مجاالت الطيران المدني،  ةالتنظيميمواءمة مع ال

على سلطات مستقلة من جانب ية، فناالقتصادية وال شروطالحكومية، وكذلك ال عونةقواعد المنافسة والميتم فرض حيث بعمق 
 ،مليار يورو ٣٦٥بمبلغ  عمل والمساهمةة فرصمليون  ٥.١ فيرتو من خالل و الوطني و/أو مستوى االتحاد األوروبي.  المستوى

التحاد األوروبي يسهم إسهاما كبيرا في النمو التابع ل قطاع الطيرانفإن ، ٣لناتج المحلي اإلجمالي األوروبيل٪ ٢.٤بنسبة  يأ
لم يكن من اإلقليمي واالجتماعي. و  الترابطالمساهمة في ، فضال عن األشخاصبين االت صتاالو  االقتصادي والعمالة والسياحة

 .المقيدة مثل اتفاقات الخدمات الجوية الثنائيةتقييدا شديدا  المنافسةيقيد في إطار أن تتحقق كبيرة ال منافعالهذه الممكن ل

. ي العاموروبالصعيد األعلى دماج مزيد من اإللل ساساألهو التحاد األوروبي لسوق النقل الجوي كان قد و  ٢-٢
بين االتحاد األوروبي  في مجال الطيران شاملة اتفاقات التي يجري حاليا إنشاؤها من خالل" ة للطيرانمشتركالمنطقة الو"

لضمان المنافسة الئمة مالوتطبيق قواعد المنافسة  ةالتنظيميمواءمة األسواق المفتوحة وال: على نفس المبادئ تقوم  ٤وجيرانه
 العادلة.

مزيد من الشركاء المع  الطيرانة في مجال الشامل تفاقاتبشأن االألوروبي وعالوة على ذلك، تفاوض االتحاد ا ٣-٢
توفر الضمانات القانونية للمنافسة ا مع الواليات المتحدة وكندا بنود تفاقاتوتشمل االالطيران خارج أوروبا.  في مجال الرئيسيين
تطبيق مبادئ من أجل المعنية مع بعضها البعض  تفاقاتألطراف في االذات الصلة التابعة لالسلطات وتتعاون العادلة. 

 .فعاالتطبيقا  بشكل مشتركالمتفق عليها  المنافسة العادلة

ضمان عدم اآلن هم من األف، بشكل متزايد تنافسالو تتسم باالنفتاح أصبحت نقل الجوي للالسوق العالمية وبما أن  ٤-٢
 دخولقيود  فالمنافسة العادلة، من األفضل إلغاء أو تخفيظروف توافر . وحيث تمنصفةالممارسات غير البتشويه المنافسة 

في الواقع، و بحرية. أن تتنافس بحيث يمكن لشركات الطيران  ،الثنائية للخدمات الجوية تفاقاتعلى سبيل المثال في اال ،األسواق
من المرجح وة على ذلك، . وعالمنافعهااألسواق وجني دخول هم لتحقيق هدف التحرير الكامل لممبدأ هي المنافسة العادلة 
 .عليهموالسيطرة الناقلين الجويين ملكية بشأن تحرير عادلة الدول على إحراز المزيد من التقدم لامنافسة الوجود أيضا أن يشجع 

 

                                                 
فريق ) لOxford Economicsايكونومكس ( أكسفوردمؤسسة  هتأعد، تقرير )Aviation: Benefits Beyond Borders( "وراء الحدود المنافعالطيران: "  ٣

أثر ضاعف ت التيكبيرة المستحثة الو  اآلثار غير المباشرة تشمل أن هذه األرقام تجدر اإلشارة إلىو  .٢٠١٢ مارسفي  ،العمل المعني بالنقل الجوي
  على االقتصاد. الطيران

ية جمهور كرواتيا، و ، والبوسنة والهرسك، وجمهورية جمهورية ألبانيا: الدول التاليةبين االتحاد األوروبي و قائمة  " لطيرانة لالمشترك المنطقة " اتفاقات  ٤
، والمملكة ألمم المتحدةل ١٢٤٤قرار مجلس األمن  في إطار وكوسوفو ،صربيا وجمهورية ،الجبل األسود، وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

  إسرائيل. ودولة، مولدوفا، وجمهورية األردنية الهاشمية، وجورجيا، والمملكة المغربية
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 المناقشة -٣

من أجل وضع المبادئ األساسية للمنافسة العادلة، من  عادلة؟المنافسة تتسم بالوصل إلى بيئة تلاما هي شروط  ١-٣
لنقل الجوي. معينة ل) المنافسة العادلة في سوق توجد وجد (أو الت تللمساعدة في تحديد ما إذا كان ضع شروطو المناسب 

 قترح الشروط التالية:تُ و 

  التنظيمية لشروطا
السوق، ومراقبة  القوة عنالوطني أو اإلقليمي يغطي إساءة استخدام  صعيدعلى ال فعال منافسة وجود قانون  ) أ

نطبق على النقل الجوي ي والتيالمنافية للمنافسة والممارسات المتفق عليها،  تفاقاتواال ،دماجاإلحاالت 
األنشطة طبق على تنو مة اصر الة و يشفافالح و و وضتتسم بالالتي حكومية المعونة ال قواعدالدولي، وكذلك 

  ؛العادلةمفتوحة و المنافسة بال، وضمان تحقيق األهداف المرتبطة ٥دولة المعنيةاضعة لتوازن الالخ
 والتياليكاو القواعد والتوصيات الصادة عن اتمييزية، استنادا إلى الشفافة وغير القواعد حد أدنى من ال  ) ب

وحقوق  الخانات الزمنيةو المناولة األرضية و  ٕادارة الحركة الجويةو  واألمن تغطي مجاالت سالمة الطيران
  .نتفاعاالرسوم الضرائب و و  الطيرانموظفي وحماية البيئة والحقوق االجتماعية ل ينالركاب الجوي

  شروط المؤسسيةال
لطيران المدني (مستقلة عن شركات الطيران ومقدمي خدمات المالحة لمستقلة  سلطةفصل المؤسسات:   ) أ

القرارات التي  لمراجعةلمنافسة، وسلطة قضائية مستقلة لمستقلة  وسلطة)، ذلك الجوية والمطارات وغير
 تتخذها السلطات في مسائل النقل الجوي؛

وكذلك القدرات واضحة  تنظيمية وقانونيةوصالحيات مستقلة مسؤوليات السلطات يكون لمثل هذه اليجب أن   ) ب
  .ا بصورة فعالةاإلدارية الالزمة (بما في ذلك الموارد) لالضطالع بمسؤولياته

  االقتصاديةروط شال
صارمة المعونات الحكومية الاحترام قواعد بفي ظل ظروف محددة و  - الهيئات الحكوميةعندما تقدم   أ)

تفعل ذلك ، ينبغي أن اإعانات أو الدعم لشركات النقل الجوي الخاصة بهأو  عونة حكوميةم –المطبقة 
وفر يلسوق أن وٕاذا كان ال يمكن ل، دون تشويه المنافسة في السوق. ر رشيد من القطاع الخاصستثممك

)، يمكن وٕاليها البالد فيالمناطق النائية  منالخدمات الجوية التي تخدم المصلحة العامة (على سبيل المثال 
  القانونية الصارمة؛شروط عليها في ال المنصوصتمييزية الشفافة وغير الواعد معونة حكومية رهنا بالقتقديم 

لطيران لالكاملة الكيانات االقتصادية من خالل سلسلة القيمة الدولة و بين شفافة  عالقاتو هياكل إقامة يجب   ب)
  ما يتعلق بالتدفقات المالية؛يشمل بما 

إتاوات عدم فرض شركات الطيران األجنبية: ويشمل ذلك، على سبيل المثال، لغير تمييزية وشفافة معاملة   ج)
شركات لحرية التجارية ال اتاحةالوطنية واألجنبية، ولكن شركات الطيران أو اتفاقات تجارية إلزامية بين 
رسوم الوالمبالغ المستردة و  ضرائبالفرض وعدم وما إلى ذلك،  بيع التذاكرو  الطيران األجنبية بشأن التسعير

  .يةتمييز بصورة المطار وخدمات والوصول إلى مرافق 

                                                 
  .قطاع النقل الجوي المطبقة علىوالقوانين حكومية ال سياسات المنافسة والمعونة عن معلومات االتحاد األوروبي ورقة انظر  ٥
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عادلة، ينبغي اللمنافسة لعالمي فهم . على أساس والحفاظ عليها المنافسة العادلة لضمانالممكنة  االتفاقات ٢-٣
 ظروف المنافسة العادلة في النقل الجوي الدولي لتوفيرالدول األعضاء في االيكاو  جانبواستخدامها من  اتفاقاتوضع 

في  شاملة قاتاتفا، و الوطنية أو اإلقليمية األطر القانونية والمؤسسية في جملة أمور االتفاقاتقد تشمل هذه و . يهاوالحفاظ عل
من يفضل أن تكون ، وشروط المنافسة العادلة في اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية، وآلية لتسوية المنازعات مجال الطيران
 المنافسة.قانون  المنافسة العادلة بين الدول، دون اإلخالل بتطبيقتبديد القلق بشأن خالل االيكاو ل

  االستنتاجات -٤
  :ا يلينتاج ماستيمكن أعاله، الواردة  اتفي ضوء المناقش ١-٤

جانب مفيد ولكنه يتطلب أيضا اتخاذ تدابير من  متكافئ نحو علىالتجربة األوروبية أن فتح األسواق تبين   ) أ
 التنظيميةالشروط هذه التدابير إلى وضع وتهدف ضمان المنافسة العادلة. من أجل  الهيئات التنظيمية

  ؛يهاوالحفاظ علالتي سبق ذكرها  والمؤسسية واالقتصادية
األسواق في مجال النقل الجوي الدولي على دخول المنافسة العادلة هي المبدأ الرئيسي لتحقيق منافع تحرير   ب)

  ؛يمستوى العالمال
فعالة  تدابير لضمان المنافسة العادلة، على سبيل المثال، من خالل وضع قوانينالينبغي للدول أن تتخذ   ج)

ة يشفافالح و و وضللمعونة الحكومية تتسم بالقواعد على النقل الجوي الدولي، وكذلك طبق نتمنافسة لل
، ومن خالل توثيق الثنائية الخدمات الجوية اتفاقاتفي وٕادراجها بنود المنافسة العادلة ٕاعداد و  ،مةاصر الو 

  المنافسة؛بشأن  التعاون بين سلطات كل منها بما في ذلك، عند االقتضاء، في التحقيقات
 ٕاعدادواعتماد المبادئ األساسية للمنافسة العادلة و  إعدادهمة بهدف ملمسألة اهذه ال ناقشتينبغي لاليكاو أن   د)

 اي ينبغي إدراجه في اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية) والحفاظ عليهذال العادلة(مثل بند المنافسة  االتفاقات
كأساس  من المنافسة العادلة لمذكورين آنفالشرطين اابار إلى اعتوُتدعى االيكاو على المستوى العالمي. 

  .لمثل هذه المناقشات
 تاالتوصي -٥

 المؤتمر إلى ما يلي:ُيدعى  ١-٥

بتحقيق المنافع يسمح  وبأنهتحرير النقل الجوي الدولي واصلة هم لممأن المنافسة العادلة مبدأ سلم بأن ي  أ)
  ؛بصورة مستديمة

عادلة في قطاع النقل الجوي الدولي على الونشر المبادئ األساسية للمنافسة على إعداد  االيكاوحث يأن   ب)
  .إعداد ومتابعة االتفاقاتوكذلك  المستوى العالمي

 —انتهى  —


