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 ت الوطنية االسياس  .أ 

 العالقات الثنائية  .ب 
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 سوق الطيران العربي بشكٍل عام  .أ 
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 عالقات النقل الجوي بين الدول العربية واالتحاد األوروبي .3
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 توصيات .4

 التوصية األولى بما يتعلق بالسياسات الوطنية  .أ 

 التوصية الثانية بما يتعلق بإتفاقية دمشق  .ب 

 التوصية الثالثة بما يتعلق بالعالقات العربية األوروبية  .ج 

 عالقات النقل الجوي بين الدول العربية .1

 السياسات الوطنية   .أ 

ما زالت األجندات الوطنية هي التي تحكم توجه آل حكومة في العالم العربي فيما يتعلق بدور قطاع 
سلطنة ُعمان : تطبق البلدان العربية التالية سياسة األجواء المفتوحة من جانب واحد. هاالطيران المدني في

  .ودولة الكويت ودولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية اللبنانية
  

 العالقات الثنائية  .ب 

يوجد في . بين هذه الدولتطغى اتفاقيات النقل الجوي الثنائية بين الدول العربية على طبيعة العالقات 
إتفاقية لفتح األجواء بين بعض الدول العربية، أما االتفاقيات األخرى تتضمن  20الوقت الحالي حوالي 

  .قيود إما على عدد الرحالت أو السعة أو غيرها من القيود التي تحد من نمو النقل الجوي بين هذه الدول
 

 اتفاقية دمشق   .ج 

دولة  13؛ وقد تّم التوقيع عليها من قبل 2004إتفاقية دمشق في عام أقّر مجلس وزراء النقل العرب 
عربية وصّدقت عليها ثماني دول، وهي عبارة عن اتفاقية متعددة األطراف لتحرير النقل الجوي بين 

  . الدول العربية
 

النقل  يختلف مدى تطبيق هذه اإلتفاقية بين دولة وأخرى وذلك يعود إلى سياسة آل دولة تجاه: التحديات
 . الجوي التي قد ال تستند بالضرورة إلى بنود اإلتفاقية

 
تختلف القواعد اإلقتصادية من بلد عربي إلى آخر، مما يؤدي إلى تضارب بين متطلبات اإلتفاقية من 

  .جهة، والقوانين السارية في البلدان من جهة أخرى
  

دن وسوريا وفلسطين وسلطنة ُعمان واليمن لبنان واألر: صّدقت البلدان التالية على اإلتفاقية: التنفيذ
البحرين، : وقعت البلدان التالية على اإلتفاقية إنما لم تصّدق عليها. واالمارات العربية المتحدة والمغرب

  . تونس، السودان، العراق، مصر، والصومال
  

 إطار ضمن مل بحريةالطيران العربية الفرصة للع شرآات تكمن أهمية االتفاقية في منح : أهمية االتفاقية
  .اإلقتصادي البحت السوق والتشغيل وتحفيز الوطنية اإلقتصادية المصالح على الحفاظ من

شملت اإلتفاقية قواعد إقتصادية تؤسس إطالق حرية عمل شرآات الطيران ولكن ضمن أسس إقتصادية 
 :تكمن أهمية قواعد التنظيم اإلقتصادي لإلتفاقية بما يلي. مضبوطة محددة

 
تضمن القواعد مشارآة شرآات الطيران العربية وغيرها من الشرآات في سوق النقل الجوي  .1

 .العربي دون تمييز
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تضع أحكام لتطبيق قواعد المنافسة وإجراءات إقليمية وتوصيات محلية حول آيفية الحفاظ على  .2
لمنع االحتكار  المنافسة العادلة، مثل أحكام حول عدم التمييز بين شرآات النقل الجوي، وقواعد

 .وسياسات إغراق السوق بالسعة الزائدة

تتطرق القواعد إلى مواضيع الدعم الحكومي حيث تراعي العديد من الخصوصيات والحاجيات  .3
 .المحلية ضمن إطار التنفيذ النزيه وبعيدًا عن التمييز

المطارات آما تتطرق الضوابط اإلقتصادية إلى مواضيع التعرفات والتأمين وحقوق المستهلك و .4
 .وتقاسم الرموز المشترآة واستئجار الطائرات وغيرها

 
يتابع مجلس وزراء النقل العرب موضوع إتفاقية دمشق عن آثب : قرار مجلس وزراء النقل العرب

وباألخص جهود فريق العمل الذي تم تفويضه بدراسة القواعد اإلقتصادية لإلتفاقية وآيفية تطبيقها والذي 
وآان آخر قرار لمجلس وزراء . امة للطيران المدني في دولة اإلمارات العربية المتحدةتترأسه السلطة الع

يدعم فيه جهود فريق العمل وطلب من الفريق تقديم نتائج عمله إلى الهيئة  2010العرب في أآتوبر 
ى تضمين آما دعا مجلس الوزراء الهيئة إل. العربية للطيران المدني ومن ثم إلى المكتب التنفيذي للمجلس

 .2011محورًا خاصًا بإتفاقية دمشق في مؤتمر خاص بالتنظيم اإلقتصادي للنقل الجوي خالل العام 
 

  رأي االتحاد  .د 

إن تبني سياسة تحرير األجواء يؤدي إلى زيادة في حرآة النقل الجوي في الدولة المعنية وإلى زيادة في 
وظائف، آما يؤدي إلى تخفيض في معدل أسعار الناتج المحلي اإلجمالي وإرتفاع فائض المستهلك وعدد ال

التذاآر، بالتالي يرى االتحاد أهمية توجه الحكومات العربية نحو سياسات تحرير األجواء، إنما مع األخذ 
 :في عين اإلعتبار األمور التالية

  
  
حرآة النقل ضرورة تجهيز البنية التحتية للنقل الجوي لزيادة قدرتها على مناولة الزيادة المتوقعة في  .1

 .الجوي
 
إيجاد التشريعات الالزمة للحفاظ على المصالح االستراتيجية للمستهلك من خالل إيجاد قوانين  .2

للمنافسة ولحماية المستهلك والنظم اإلقتصادية لالداء التشغيلي وحماية أعلى مستويات السالمة 
 .واألمن

 
آافية لمواجهة المنافسة المتوقعة إذ أن أهمية تحضير شرآات الطيران الوطنية لتصبح بقوة إقتصادية  .3

تحرير األجواء قد يؤدي إلى إنخفاض في حصص السوق لشرآات الطيران الوطنية، وبالتالي 
  .إنخفاض في أرباحها

    
نظرًا  إعتماد إتفاقية دمشق بين الدول الموقعة على اإلتفاقية في عالقاتها الثنائيةآما يرى االتحاد أهمية 

تفاقية في تعزيز حرآة النقل الجوي بين الدول العربية، ومواجهة التحديات التنافسية في إلى أهمية هذه اإل
المناطق المجاورة التي تطبق سياسات تحرير األجواء فيما بينها آما هو الحال في اإلتحاد األوروبي، 

جوي في باإلضافة إلى تعزيز قدرة سوق النقل الجوي العربي على مواجهة احتمال عزل سوق النقل ال
شبه الجزيرة العربية عن باقي العالم العربي والذي قد ينتج عن مشروع الطيران األورومتوسطي بهيكليته 

 . الحالية
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 أهمية سوق االتحاد األوروبي بالنسبة للعالم العربي .2
 
 سوق الطيران العربي بشكل عام  .أ 

مليون مسافر  37.8األوروبي إلى ، وصل عدد المسافرين بين العالم العربي واالتحاد 2010في العام 
من حجم سوق النقل الجوي من وإلى وداخل العالم العربي، وذلك ثاني أآبر سوق للعالم % 30.2مشكًال 

. من حجم السوق العربي آامًال% 34.5العربي بعد حرآة النقل الجوي ما بين الدول العربية والتي تمثل 
د األوروبي نموًا مستمرًا على مدى السنوات الماضية ففي تسجل هذه الحرآة بين العالم العربي واالتحا

  .2003مقارنة بالعام % 128وبنسبة  2009مقارنة بالعام % 9.6سجلت نموًا بنسبة  2010العام 
  
 شرآات الطيران العربية  .ب 

من مجموع عدد المسافرين مع شرآات الطيران % 30.9، شكل سوق االتحاد األوروبي 2009في العام 
  . لشرآات الطيران العربية) RPKs(من مجموع المسافرين المنقولين % 56.9العربية، و

بلغت حصة شرآات الطيران العربية في حرآة النقل الجوي بين العالم العربي واالتحاد األوروبي 
 .2009من مجموع الحرآة بين المنطقتين في العام % 48.2

 
 

 وروبيعالقات النقل الجوي بين الدول العربية واالتحاد األ .3

 سياسة االتحاد األوروبي الخارجية بما يتعلق بالنقل الجوي  .أ 
 

لتعديل اإلتفاقيات الثنائية القائمة بين البلدان األوروبية وغير األوروبية بما  اإلتفاقيات األفقية، أوًال
يتماشى مع قانون اإلتحاد األوروبي وذلك عن طريق إزالة القيود المفروضة على الجنسية الوطنية في 

  ".الجنسية األوروبية"هذه االتفاقات الثنائية وإستبدالها بـ
على اإلتفاقيات األفقية مع ) لم يصّدق بعد(األردن والمغرب ولبنان وقعت اإلمارات العربية المتحدة و

  .أوروبا
    
، بما في ذلك البلدان المطلة على البحر األبيض المتوسط سوق طيران مشترك مع البلدان المجاورة ثانيًا،

  .من خالل اإلتفاقيات األورومتوسطية في إطار مشروع الطيران األورومتوسطي
غرب واألردن اتفاقيات أورومتوسطية مع اإلتحاد األوروبي، مع اإلشارة إلى إن هذه وقد وقعت آل من الم

اإلتفاقيات تفتح األجواء بين الطرفين، باإلضافة إلى تفعيل التقارب التنظيمي تدريجييًا في مجاالت 
  .السالمة والمالحة الجوية والبيئة وقوانين المنافسة وحقوق الرآاب

    
إلقامة مناطق لألجواء المفتوحة مع شرآاء  مع بلدان في مختلف أنحاء العالم اتفاقيات شاملة ثالثًا،

  .عالميين مثل الواليات المتحدة األميرآية
  

 جهود جماعية في العالم العربي لتعزيز العالقات العربية األوروبية  .ب 

نه، نرى جهود نظرًا إلى ما ورد أعاله حول أهمية السوق األوروبي بالنسبة للعالم العربي وشرآات طيرا
جماعية في العالم العربي لتعزيز العالقات العربية األوروبية بطريقة تضمن تكافؤ الفرص بين شرآات 

  : وتبلورت هذه الجهود بما يلي. الطيران العربية وشرآات الطيران األوروبية
  

والهيئة العربية بين المفوضية األوروبية  2008نوفمبر /وقع في تشرين الثاني :أوًال، إعالن شرم الشيخ
 .للطيران المدني واإلتحاد العربي للنقل الجوي
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 تضمن تأآيدًا لمبدأ المعاملة بالمثل في المجاالت التجارية لضمان تكافؤ الفرص. 

  تعزيز التعاون الفني في المستقبل في مجاالت السالمة الجوية وأمن الطيران وادارة الحرآة الجوية
 .والتنظيم اإلقتصادي وحماية البيئة وقوانين المنافسة

 
وقع بين الهيئة العربية للطيران المدني والمفوضية األوروبية في تشرين : إعالن مسقط ثانيًا،
 .األوروبي األول للطيران بمشارآة فاعلة من اإلتحاد-وتلى انعقاد المؤتمر العربي 2009أآتوبر /األول

   
  األوروبي والعالم العربي لضمان التنمية المستدامة شدد على الحاجة إلى تعزيز التعاون بين اإلتحاد

 .للنقل الجوي بين المنطقتين

 المالحة الجوية والسالمة والمنافسة العادلة، باإلضافة إلى اإلصرار على : حدد مجالين للتعاون
 .مواصلة التعاون لفتح األسواق أمام حرآة النقل الجوي

 وسطي ليشمل أوروبا وآامل المنطقة العربية لخلق شدد على أهمية توسيع مشروع الطيران األورومت
  .أجواء تنافسية ومتجانسة

 
  :ثالثًا، قرارات مجلس وزراء النقل العرب

 أبريل /تبعًا لورقة عمل قدمها اإلتحاد العربي إلى مجلس وزراء النقل العرب في اجتماعهم في نيسان
المبادىء المشترك الذي وّقعته الهيئة ، تبنى مجلس وزراء النقل العرب قرارًا بإستخدام إعالن 2010

 16/11/2008العربية للطيران المدني واإلتحاد العربي للنقل الجوي مع المفوضية األوروبية بتاريخ 
حول عالقات النقل الجوي بين الدول العربية ودول اإلتحاد األوروبي، وذلك في حال الدخول في 

 .مفاوضات ثنائية

  ورقة عمل مقدمة من االتحاد العربي أيضًا، قرر مجلس وزراء النقل  ، وبناًء على2010وفي أآتوبر
العرب عقد مؤتمر للوزراء المسؤولين عن الطيران المدني في العالم العربي لبحث العالقات مع 
االتحاد األوروبي وأحال المجلس هذا الموضوع إلى المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني 

  .للتطبيق
  

 مشروع الطيران األورومتوسطي على الدول العربية وشرآات طيرانها تتبعات  .ج 
  :حقائق وواقع  - أ

  يهدف مشروع الطيران األورومتوسطي إلى إنشاء منطقة طيران مشترآة بين االتحاد األوروبي
 .2018والدول المطلة على البحر األبيض المتوسط بحلول العام 

 الجزائر، مصر، األردن، لبنان، المغرب، : ي هييتضمن هذا المشروع بعض الدول العربية فقط الت
 .السلطة الفلسطينية، تونس، وسوريا، بينما الدول العربية الباقية غير معنية بالمشروع

  وقعت آل من المغرب واألردن على اتفاقيات أورومتوسطية مع االتحاد األوروبي، بالتالي دخلت
يث يتم تفعيل التقارب التنظيمي تدريجييًا في الدولتين العربيتين إلى السوق األوروبي الموحد، ح

وعلى الرغم من فتح . مجاالت السالمة والمالحة الجوية والبيئة وقوانين المنافسة وحقوق الرآاب
األجواء بين المغرب واإلتحاد األوروبي وبين األردن واإلتحاد األوروبي، إال أّن األجواء بين 

 .الثنائية المغرب واألردن تبقى محكومة باإلتفاقات
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  أدى إتفاق تحرير األجواء بين المغرب واإلتحاد األوروبي إلى إنخفاض في حصص السوق لشرآات
ومعظمها بسبب دخول شرآات طيران ذات الكلفة المنخفضة % 51إلى % 66الطيران المغربية من 

شرآات في المغرب، آما زادت % 25إنما تم تسجيل زيادة في حرآة النقل بنسبة . إلى السوق
  .2008في العام % 53الطيران المغربية الوطنية عدد الخطوط التي تشغل عليها بنسبة 

  
  :تأثير المشروع األورومتوسطي على شرآات الطيران العربية  - ب

  
  :بالنسبة لشرآات الطيران العربية المعنية بالمشروع

  المرحلة األولى إلضعاف شبه انعدام قوانين مكافحة اإلحتكار التي قد تؤدي إلى إغراق األسواق في
 .الناقل الوطني

  خسارة الرآاب على الخطوط بين الدول العربية المعنية بالمشروع بسبب تمتع الشرآات األوروبية
 .بأجواء مفتوحة بين هذه الدول بعكس الشرآات العربية التي ال تتمتع بهذه الحقوق

 خسارة رآاب الترانزيت من وإلى أوروبا. 

  إمكانية تحول هذه الشرآات إلى شرآات مغّذية للشرآات األوروبية إذا لم تستطع منافسة تلك
 . الشرآات

  :بالنسبة لشرآات الطيران العربية غير المعنية بالمشروع

 عزل سوق النقل في شبه الجزيرة العربية عن باقي العالم العربي. 

 الجزيرة العربية لخدمة رآاب الترانزيت  إنشاء الشرآات األوروبية محطات محورية قريبة من شبة
 .أستراليا/بين أوروبا وآسيا

  ما تزال معظم شرآات الطيران في شبه الجزيرة العربية في طور النمّو، وقد قامت هذه الشرآات
طائرة جديدة  570ستستلم هذه الشرآات  -باستثمارات آبيرة في أساطيلها بحسب توقعات النمّو لديها 

ناهيك عن اإلستثمارات التي قامت بها الدول العربية في إنشاء  - 2019وديسمبر  2010بين يناير 
مطارات جديدة وتوسيع المطارات الحالية لضمان راحة المسافرين وتوفير البنية التحتية لنمو قطاع 

 .الطيران في هذه الدول

 م العربي وخصوصاً  وعليه، فإّن إنشاء محطات محورية جديدة لشرآات الطيران األوروبية في العال
في الشرق األدنى سوف يؤثر سلباً  على نمو قطاع الطيران في شبه الجزيرة العربية، وسوف يؤدي 

 .إلى خسائر آبيرة في اإلستثمارات المشار إليها أعاله
  

 رأي اإلتحاد  .د 

سوق  بناًء على ما ورد أعاله، يرى االتحاد أهمية انشاء مسار مواز للمسار األورومتوسطي يشمل آامل
النقل العربي بالعالقة مع االتحاد األوروبي، للوصول إلى تفاهم إطاري بين الدول العربية حول شروط 
اإلتفاق مع اإلتحاد األوروبي، مما يؤدي إلى العديد من الفوائد على شرآات الطيران، آما يمنع تجزئة 

  .ألوروبيةسوق النقل الجوي العربي، ويضمن تكافؤ الفرص بين الشرآات العربية وا
  
  
  
  



DGCA-MID/1-WP/31 
-7- 

 
 

 

 توصيات .5
 

 :التوصية األولى بما يتعلق بالسياسات الوطنية  .أ 

يوصي االتحاد العربي للنقل الجوي سلطات الطيران المدني العربية التوجه نحو سياسات تحرير األجواء، 
 :إنما مع األخذ في عين اإلعتبار األمور التالية

قدرتها على مناولة الزيادة المتوقعة في حرآة النقل ضرورة تجهيز البنية التحتية للنقل الجوي لزيادة  .1
 .الجوي

إيجاد التشريعات الالزمة للحفاظ على المصالح االستراتيجية للمستهلك من خالل إيجاد قوانين  .2
للمنافسة ولحماية المستهلك والنظم اإلقتصادية لالداء التشغيلي وحماية أعلى مستويات السالمة 

 .واألمن

الطيران الوطنية لتصبح بقوة إقتصادية آافية لمواجهة المنافسة المتوقعة إذ أن أهمية تحضير شرآات  .3
تحرير األجواء قد يؤدي إلى إنخفاض في حصص السوق لشرآات الطيران الوطنية، وبالتالي 

  .إنخفاض في أرباحها
  

 :التوصية الثانية بما يتعلق بإتفاقية دمشق  .ب 

للدول الموقعة على إتفاقية دمشق  ران المدني العربيةيوصي االتحاد العربي للنقل الجوي سلطات الطي
  .االتفاقيات الثنائية فيما بينها إعتماد اإلتفاقية لعالقاتها الثنائية مع بلدان اإلتفاقية بدًال من

  
 :التوصية الثالثة بما يتعلق بالعالقات العربية األوروبية  .ج 

يوصي االتحاد العربي للنقل الجوي سلطات الطيران المدني العربية السعي إلنشاء المسار العربي 
األوروبي في مجال الطيران بشكٍل مواٍز للمسار األورومتوسطي للوصول إلى تفاهم إطاري بين الدول 

اهم اإلطاري مع العربية حول شروط اإلتفاق مع اإلتحاد األوروبي ومن ثم السعي لإلتفاق حول هذا التف
  . اإلتحاد األوروبي

  

 

-إنتهــــــــى  -  

 


