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 السادس االجتماع

  2083 مارس 22إلى  81، من ليارمونت

 بحث المسائل الرئيسية واإلطار التنظيمي المتعمق بها من جدول األعمال: 2البند 
 المنافسة العادلة :2-4  

 المنافسة العادلة في النقل الجوي الدولي

 األمانة العامة(من  ة)مقدم

 الموجز التنفيذي
انجواوب انمحصهة بانمىافسة انعادنة فً مجال انىقم انجوي اندونً، السٍما مسأنة  ورقة انعمم هذي جبحث 

 انضماوات نكفانة انمىافسة انعادنة.

، بانبىد ATConf/6-WP/3إن مسأنة ضماوات جحزٌز انىقم انجوي قد ووقشث عهى وحو مىفصم فً ورقة انعمم 

 مه جدول األعمال. 2-5

 يمي:القيام بما إلى : المؤتمر مدعو المطموب اإلجراء
 استعراض المعمومات وعمميات التقييم المعروضة في ىذه الورقة. ( أ

 .5الفقرة الموافقة عمى النتائج المعروضة في  ( ب

 .6واعتماد التوصيات المعروضة في الفقرة  ( ج
ٌمكه االطالع عهى مزاجع انمؤجمز انسادس نهىقم انجوي عهى انموقع انحانً:  انمزاجع:

atconf6www.icao.int/meetings/ 

  مقدمةال -1

النقل الجوي، والمعروفة ب"التحرير" أو "إزالة الموائح" إلى تعزيز أدى تقميل الدول لمضوابط ضمن قطاع  1-1
في توحيد شركاتيم مع  نينظرو  المنافسة بين الناقمين الجويين. ولقد أدت المنافسة المعززة إلى جعل الكثير من الناقمين الجويين

اآلن ين عمى الشبكات العالمية. وتمثل بعضيا البعض كسبيل لتحقيق وفورات كبيرة وواسعة النطاق ولتمبية طمبات المستيمك
% من حصة السوق العالمية،  66، أكثر من Star Alliance, SkyTeam, Onewordتحالفات شركات الطيران الرئيسية الثالثة، 

عمى لمجموع ركاب الرحالت المنتظمة. وال تقتصر المنافسة اليوم  ةالمتوفر  ،وذلك بقياسيا وفق مقياس كيمومترات مقابل المقعد
فرادى شركات الطيران فحسب بل ىي منافسة متزايدة بين ىذه التحالفات. ولقد صاحب المنافسة الشديدة وتوحيد الشركات 

التي تمارسيا حتكار االاستغالل الموقف المييمن وممارسات المناىض لممنافسة، بما في ذلك  التصرفتعزيز خطر الكبير 
عض الحكومات عمى قدرة شركاتيا الوطنية عمى المنافسة في سوق محرر، فقد تمجأ القمة. وباإلضافة إلى ذلك، ولكي تحافظ ب

 المنصفة والمعادلة.فرص المنافسة  إلى دعم شركات طيرانيا عن طريق سبل قد تحرم شركات طيران الدول األخرى من

http://www.icao.int/meetings/atconf6
http://www.icao.int/meetings/atconf6
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 التطورات األخيرة -2

الجوية التي تشمل أحكامًا متصمة  وعمى المستوى الثنائي األطراف، ثمة أمثمة حديثة عمى اتفاقات الخدمات 2-1
 — Article 14 2669لعام  اتفاق الخدمات الجوية بين كندا واالتحاد األوروبي – 14بالمنافسة العادلة، مثل المادة 

Competitive Environment of the Canada-European Union (EU)  الفرص العادلة والمتكافئة  – 2، فضاًل عن المادة
Article 2 — Fair and equal opportunity, ،  الدعم واإلعانات الحكومية – 14المادة و Article 14 — Government Subsidies 

and Support  ، 2667لواليات المتحدة األمريكية لعام بين االتحاد األوروبي وااتفاق الخدمات الجوية  – 26والمادة 
Article 20 — Competition of the EU-United States ومع ذلك، تبين تحاليل اتفاقات النقل الجوي المحرر التي أبرمت بعد .

من اتفاق الخدمات التجارية  6أنو في الوقت الذي استخدم فيو بند االيكاو النموذجي في بعض الحاالت، كالمادة  2663إبريل 
ال  2663إبريل  اتفاقات الخدمات التجارية المبرمة بعد، فإن أغمبية 2666بين المممكة المتحدة والجميورية الدومينيكية لعام 

 تتضمن أحكامًا بشأن الضمانات.

ات إقميمية ئوعمى الصعيد المتعدد األطراف، لجأت الكثير من الدول إلى الحمول اإلقميمية. فقد قامت ىي 2-2
المدني، ولجنة أمريكا الالتينية لمطيران ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، والييئة العربية لمطيران  عديدة، مثل االتحاد اإلفريقي، 

، 2667إرشادات االيكاو في بعض الحاالت. وفي عام مستخدمة في ذلك إلى وضع أحكام بشأن المنافسة العادلة،  ،المدني
بق اعتمد االتحاد األفريقي قواعد شاممة في مجال المنافسة لقطاع النقل الجوي مماثمة لتمك التي وضعتيا واعتمدتيا في السا
 دول تنتمي إلى السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي، واالتحاد اإلنمائي لمجنوب األفريقي وجماعة شرق أفريقيا.

 أعمال االيكاو -3

وتنص ديباجة اتفاقية شيكاغو عمى أنو ينبغي أن تقوم الخدمات الجوية الدولية عمى أساس المساواة في  3-1
بين شركات الطيران من أجل  الشديدةالفرص. وعمى مر السنين، طبق عدد متزايد من الدول ىذا المبدأ لمسماح بالمنافسة 

ارض مع تفسير المفيوم تفسيرًا ضيقًا لتحقيق المساواة في صالح االقتصادات الوطنية والمستيمكين، وىو األمر الذي يتع
 المكاسب.

المؤتمر العالمي الخامس لمنقل الجوي مسألة كيفية ضمان المنافسة العادلة في بيئة تحريرية  ولقد ناقش 3-2
(ATConf/5, 2003)د تستخدمو . ونظر المؤتمر في اقتراح لترتيب تنظيمي في شكل بند نموذجي باتفاقات الخدمات الجوية ق

زالة الدول كسبيل أضافي لتحديد   عمى أنوإساءة استخدام الموائح المناىضة لممنافسة. ووافق المؤتمر، في استنتاجاتو، وضع وا 
تكون قوانين المنافسة العامة أداة  قديجب أن تصحب عممية التحرير تدابير ضمانات مناسبة لكفالة المنافسة العادلة.  وبينما 

زالة المنافسة غير العاكثيرة، فمقد أ  فعالة في حاالت  لة الزمة في دعرب عن أن الضمانات الخاصة بالطيران من أجل منع وا 
شأن الضمانات بووافق المؤتمر عمى أنو ينبغي لمدول أن تنظر في استخدام بند االيكاو النموذجي  مجال النقل الجوي الدولي.

 المنافسة في اتفاقات الخدمات الجوية.ضد ممارسات 

رشاداتيا بواسطة إدراج موضوعات ذات صمة في  3-3 دليل وقامت األمانة العامة لاليكاو بتحديث سياساتيا وا 
واإلعانات التي  الطبعة الثانية، بما في ذلك موضوعات القوانين الخاصة بالمنافسة ،(Doc 9626) تنظيم النقل الجوي الدولي

المعنونة سياسات ومواد إرشادية بشأن التنظيم  (9587)يثة عمى الوثيقة دخمت معمومات حدالدول. وفي نفس الوقت، قد أ   تقدميا
االقتصادي لمنقل الجوي، وذلك بإدراج بند نموذجي بشأن ضمانات ضد الممارسات المناىضة لممنافسة. ويتضمن اتفاق 

 19نافسة العادلة والمادة بشأن الم 15الخدمات الجوي النموذجي الصادر عن االيكاو مادتين بشأن قضايا المنافسة: المادة 
أثناء اجتماعو الحادي عشر  (ATRP)المنافسة. وأخيرًا، وحسب ما أوصى بو فريق خبراء تنظيم النقل الجوي بشأن قوانين 

(، وضعت األمانة العامة موجزًا شاماًل بشأن ممارسات وسياسات المنافسة التي 2612يونيو  8إلى  4، من يال)مونتر
 في المرفق. ضوىو معرو  وضعتيا منظمات أخرى،
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 المناقشة -4

ذ قامت ال 4-1 الدولية، فقد اختارت زيادة االعتماد عمى قوى المنافسة، ووفقًا لذلك،   ول بتحرير الخدمات الجويةدوا 
استغالل لوائح مناىضة لممنافسة أو التصادم معيا أكثر مما كان عميو األمر في إساءة فيي بحاجة أكبر إلى التصدي إلمكانية 

ألسعار. وتكمن المسألة الرئيسية الرحالت وا تواترالماضية التي كانت تشمميا الموائح الحكومية الصارمة بشأن الطرق و الحقبة 
. وتشمل الخيارات مواصمة االعتماد عمى آلياٍت ضمن اتفاقات الخدمات غلافي ماىية أفضل األدوات المناسبة لتناول ىذا الش  

 ية الدولية قوانين أو سياسة منافسة وطنية ذات انطباق عام، أو خميط من االثنين.الجوية، أو أن تطبق في الخدمات الجو 

ورغم أنو ال يوجد حاليًا توافق في اآلراء بشأن نيج مقرر واحد، إال أنو يمكن استخالص بعض النتائج. أوليا  4-2
ية األحادية والمعروفة باإلعانات التأثير السيئ الناجم عن المساعدة الحكومثمة إقرار واسع النطاق بأنو، في سوق محرر، 

الحكومية.  وتقع ىذه المساعدة خارج نطاق قوانين المنافسة الوطنية إلى حد كبير، وىي القوانين التي تتناول أعمال الجيات 
المنافسة من القطاع الخاص، ومن ثم فيي أكثر عرضة لموائح من خالل األحكام الواردة في اتفاقات الخدمات الجوية. ويتم 
ة، التشديد عمى ىذه النقطة بواسطة إدراج عدد ال حصر لو من الشروط في عدد متزايد من اتفاقات الخدمات الجوي المحرر  

الضمانات و المنح  وأ الشاممةاإلعانات  وأوىي شروط من المرجح أن تنال من بيئة المنافسة العادلة، مثل ضح رؤوس األموال 
والحماية من اإلفالس أو التأمين بواسطة كيان حكومي.  يبيةر الضريبية أو االستثناءات الضاإلعفاءات  وأالممكية الحكومية  وأ

 مة ضوابط حكومية أيضًا باالتحاد األوروبي من أجل تجنب حاالت اإلخالل ضمن السوق الواحدة. ثوتجدر اإلشارة إلى أنو 

وانينيا وسياساتيا الوطنية الخاصة ول أن تتوخي الحذر في تطبيق قدواالستنتاج الثاني ىو أنو يجب عمى ال 4-3
بالمنافسة عمى الخدمات الجوية الدولية. ونظرًا لزيادة العولمة واعتماد مبادئ اقتصاد السوق في مجال الطيران، فميس من 
الغريب أن يتمثل رد فعل الدول في السعي إلى تطبيق لوائحيا الخاصة بالمنافسة عمى ىذا القطاع. ومع ذلك، فإن قوانين 

منافسة الوطنية، السيما تمك التي تحكم حاالت االندماج أو التحالفات، قد تتعارض مع بعضيا البعض، وعالوة عمى ذلك، ال
فبعض الدول ليست لدييا قوانين خاصة بالمنافسة. وكذلك، فإن النيج التقميدي في الكثير من  االتفاقات الثنائية التي تحبذ 

تامًا  حظر حظرامع قوانين المنافسة التي تبشدة ئل مثل السعة وتحديد األسعار تتنافى التعاون بين شركات الطيران بشأن مسا
 تحديد األسعار وتقسيم األسواق وغيرىا من الممارسات التواطئية التي يقوم بيا المنافسون بالسوق.

وي الدولي، جوفي الحاالت التي تطبق فييا القوانين أو السياسات الوطنية الخاصة بالمنافسة عمى النقل ال 4-4
يتعين عمى الدول النظر عمى النحو الواجب في شواغل الدول األخرى المعنية. والتعاون الزم بين الدول، وخاصة بين الييئات 

نافسة. وعمى أقل تقدير، ينبغي أن ييدف ىذا التعاون إلى تجنب حاالت التعارض الصارخة لاللتزامات القانونية المعنية بالم
الطيران.  ورغم أن االتساق القانوني الواسع القانوني ال يزال ىدفًا بعيد المنال، إال أن التشاور وتبادل  المفروضة عمى شركات
نافسة يمكن أن يعزز تحسين التفاىم، كما تبين في استعراض بعض اتفاقات تحالفات المعنية بالمالمعمومات بين الييئات 

أما بالنسبة لمدول التي ليست لدييا قوانين خاصة  التعويضات.المنافسة و زيادة التوافق في تحاليل قوانين و شركات الطيران، 
اتفاقات الخدمات الجوية بغية ضمان تشغيل شركات الطيران بالمنافسة، فيمكن وضع إرشادات إضافية بااليكاو إلدراجيا في 

 في إطار يغطي المنافسة األساسية التي تؤثر عمييا.

اقشة المنافسة بقطاع النقل الجوي الدولي في الحاجة إلى تكافؤ الفرص. ويتمثل الموضوع الذي يبرز في من 4-5
مة قبول واسع النطاق لممبدأ القائل بأنو يمزم توفر الفرص المنصفة والمتكافئة لكي تنجح شركات ثومن الناحية المجردة، ف

الطيران وتنمو في سوق عالمي محرر. وفي الواقع، تشير بعض اتفاقات الخدمات الجوية إشارة صريحة إلى مبدأ تكافؤ الفرص 
سبة لشركات الطيران، قد ال يمكن تحقيق الفوائد الممكنة الناجمة "في حالة عدم توفر تكافؤ الفرص بالنأنو بواسطة اإلشارة إلى 

لمشروط التي  عموماً ومع ذلك، يجب اإلقرار بأنو ال يوجد حاليًا أي تعريف مقبول  .عن الخدمات الجوية القادرة عمى المنافسة
ىذا الوقت، نظرًا لمظروف  في اآلراء بشأن تعريف شامل في توافقتشكِّل تكافؤ الفرص. ومن غير المرجح التوصل إلى 

لدى صيانة الالمختمفة اختالفًا كبيرًا لمدول وقطاعات طيرانيا، بما في ذلك مسائل أساسية مثل ممكية الدولة والسياسات المعنية ب
ح الخاصة وائًا كبيرًا بشأن فرض الرسوم، والمالناقمين الجويين الوطنيين وتطوير المطارات، والسياسات الحكومية المتباينة تباين

 بالعمالة واإلفالس والتأمين الصحي.
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ولذا اقت ِرح أن يركز مجتمع الطيران جيوده عمى تعزيز التوافق بين أحكام المنافسة المطبقة عمى الطيران  4-6
تجنب حاالت التعارض الصارخة لاللتزامات المفروضة عمى الناقمين الجويين. وبغية تيسير جيود عمى ، وبحد أدنىالدولي، 
 في ىذا المجال، يتعين عمى االيكاو تحديث إرشاداتيا، مع مراعاة الظروف المختمفة لمدول وقطاعات طيرانيا. وبغيةالدول 

قوانين وسياسات المنافسة أو تطبيقيا، فقد وضعت االيكاو مجموعة من المبادئ  مساعدة الدول في اعتماد نيج متوافقة عند سنِّ 
 ال النقل الجوي الدولي.األساسية بشأن المنافسة العادلة في مج

 االستنتاجات -5

تظل سياسات االيكاو بشأن المنافسة قائمة، عمى أساس الممارسات الممحوظة، مثل إدراج بنود االيكاو  5-1
النموذجية بشان المنافسة في اتفاقات الخدمات الجوية. وبينما توجد اختالفات كبيرة بين سياسات المنافسة التي تعتمدىا أقاليم 

تحديد عدد من األنماط المشتركة لمممارسات المناىضة لممنافسة. ويمكن أن تشمل أمثمة ىذه  أن نحاولن مختمفة، يمك
، والتواطؤ غير المرخص بشأن فرض األسعار أو السعة أو المعونة الحكومية والغ بنالممارسات إساءة استخدام الوضع المييمن 

كذلك بناء عمى الممارسات والقواعد الممحوظة في عينة كبيرة من الدول غير العادلة. وبناء عمى إرشادات االيكاو القائمة، و 
تحديدًا  تحديدىاو واألقاليم )انظر المرفق(، يمكن المضي في تحميل أبرز الممارسات المناىضة لممنافسة في قطاع النقل الجوي 

ساسية بشأن المنافسة العادلة في قطاع . ويمكن أن تشكل تمك العناصر المشتركة أساسًا لوضع مجموعات من المبادئ األدقيقاً 
 النقل الجوي الدولي.

ما في إطار إقرار التحالفات وحاالت اإلدماج. وفي يوثمة حاجة واضحة إلى التعاون بين ىيئات المنافسة الس 5-2
ية. ويمكن أن ىذا المضمار، يتعين عمى االيكاو تحديد ووضع أدوات لتعزيز الحوار وتبادل المعمومات فيما بين الييئات المعن

 .(ICAN)تشكل ىذه األدوات استحداث مرفق مماثل لتعزيز مؤتمر االيكاو لممفاوضات بشأن الخدمات الجوية 

 التوصيات -6

 التالية:المقترحة ي رجى من المؤتمر النظر في التوصيات  6-1

السياسات ينبغي لمدول أن تنظر عمى النحو الواجب في شواغل الدول األخرى بشأن تطبيق القوانين أو  ( أ
 الوطنية المعنية بالمنافسة عمى النقل الجوي الدولي؛

المنافسة الوطنية  لوائحيتعين عمى الدول استخدام إرشادات االيكاو في اتفاقات الخدمات الجوية و و  ( ب
 واإلقميمية؛

ج( ويتعين عمى الدول تشجيع التعاون بين ىيئات المنافسة السيما في إطار إقرار التحالفات أو حاالت 
 اإلدماج؛

المعنية ييئات الد( ويتعين عمى االيكاو استحداث أدوات لتعزيز التعاون والحوار وتبادل المعمومات بين 
 لتحقيق بيئة تنافسية أفضل لمنقل الجوي الدولي. )ضمنيا(المنافسة ب

النقل لة في مجال ده( ويتعين عمى االيكاو استحداث مجموعات من المبادئ األساسية بشأن المنافسة العا
 الجوي الدولي؛

لتمبية تغيرات و لم وفقاً  و( ويتعين عمى االيكاو مواصمة رصد التطورات في ىذا المجال وتحديث إرشاداتيا
 الدول. احتياجات
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 مرفق
 استعراض شامل لسياسات المنافسة وممارساتها المنطبقة عمى النقل الجوي

إرشادات االيكاو   
 القائمة

رابطة أمم جنوب 
 )ب( شرق آسيا

 المبادئ األساسية الممكنة اإلرشادات الدولية أمريكا الشمالية أمريكا الالتينية أوروبا أفريقيا الصين

ضمانات مؤتمر  المرجع
النقل الجوي الخامس 

(2-3-3-2) 
آسيا والمحيط 

 اليادئ
قوانين المنافسة 

 )ف(. الصينية
السوق المشتركة 

لشرق إفريقيا 
والجنوب 
 –اإلفريقي 

جماعة شرق 
االتحاد  – إفريقيا

اإلنمائي لمجنوب 
 )أ( اإلفريقي

قانون االتحاد 
 األوروبي

أمريكا لجنة 
الالتينية لمطيران 

 )ي(. المدني
من قانون  49البند 

الواليات )السيما 
 )ه( 41714رقم 

منظمة التعاون 
 الميدانوالتنمية في 
، مؤتمر االقتصادي

األمم المتحدة 
 لمتجارة والتنمية

 

معمومات 
عامة 

)ممارسات 
مناىضة 
 لممنافسة(

رسوم غير كافية * -
 لتغطية النفقات

إفراط في *
 تواترالسعة/ال

 ممارسة مستدامة*
تأثير اقتصادي *

 سمبي.
النية أو التأثير *

عمى اإلضرار بشركة 
 الطيران

إساءة استغالل *
 اوضع المييمن

رسوم غير * -
كافية لتغطية 

 النفقات
إفراط في *  -

 تواترالسعة/ال
ممارسة * -

 مستدامة
تأثير اقتصادي * -

 سمبي.
النية أو التأثير * -

عمى اإلضرار 
 رانبشركة الطي

إساءة استغالل *
 وضع المييمنلا

اتفاقات وقرارات *
من األعمال  وغيرىا

المتضافرة المصممة 
إزالة المنافسة أو 

 تقييدىا
 تحديد األسعار* -
 تقييد أدنى األسعار* -
 تقييد اإلنتاج* -
 تقسيم األسواق* -
المقاطعة المشتركة * -

 لمصفقات.
إساءة استغالل * -

 الوضع المييمن.

رسوم غير *
لتغطية كافية 
 النفقات

إفراط في *
 تواترالسعة/ال

ممارسة *
 مستدامة

تأثير اقتصادي *
 سمبي.

لنية أو التأثير *
عمى اإلضرار 
 بشركة الطيران

إساءة استغالل *
 وضع المييمنلا

اتفاقات وقرارات 
  :ةوأساليب متضافر 

 * تحديد األسعار.
*الحد من اإلنتاج 

 أو التحكم فيو.
*تقاسم 

 السوق/اإلمداد.
وف غير *ظر 

 متشابية.
 * التزامات تكميمية.

 )ز(

اإلفراط في 
 .تواترالسعة وال

العوامل *
المنخفضة بشكل 

 .لمسعة مفرط
أسعار ال تغط *

تكاليف الخدمات 
 )الدائمة(

ضرر *
 اقتصادي شديد

محاولة *
إضعاف/تحطيم 

 .قل الجوياالن
مختمفة عن * -

التصرف 
 .السابق

ممارسة غير *
 عادلة أو خادعة

عادلة  طريقة غير*
 (1لممنافسة )

حيازة مناىضة 
 لممنافسة

إزاء  غبنيتصرف *
 المنافسين

رفض غير معقول *
 لمتعامل.

إساءة استغالل  *
مناىضة لممنافسة 

لحقوق الممكية 
 الصناعية.

تسعير تمييزي *
)مختمف بصورة 
 غير معقولة( )م(

 

رسوم غير كافية لتغطية 
 التكاليف.

 مفرط. تواترسعة أو *
 قيود عمى اإلنتاج. *
 صفقات.المقاطعة مشتركة *
 ممارسة مستدامة.*
 .سمبي تأثير اقتصادي *
كة شر لإلضرار بنية أو تأثير  *

 .الطيران
إساءة استغالل الوضع  *

 الميمين.
 .التصرف السابقمختمفة عن *
 تسعير تمييزي. *

الوضع 
 المييمن

تصرف يشير إلى 
إساءة استغالل 

الوضع المييمن أثناء 
 الطريق.

فض اإلتجار مع ر* 
بدون  الطرف اآلخر

 أسباب مشروعة.
الطمب من الطرف * -

اآلخر الممارسة 
ية بدون ر التجارية الحص

 أسباب مشروعة.
ربط المنتجات أو * -

اشتراط شروط غير 
 معقولة لمتبادل التجاري.

تطبيق أسعار غير * -
متشابية أو غيرىا من 

 الصفقات

الحد من *
 اإلنتاج.

ر يشروط غ* -
 متشابية.

 عقود قسرية.* -
-  

 

شروط غير عادلة *
لألسعار والتبادل 

 التجاري.
تحديد اإلنتاج * -

 واألسواق.
شروط غير * -

 .متشابية
التزامات تكميمية * -

 )ح(

التحكم في السوق   
)عمى اساس أسيم 

( الحركةالسوق، 
واألصول، 

والموظفين ... 
 إلخ(.

القدرة عمى رفع أو 
األسعار  صتقمي

فوق أو تحت 
 مستوى المنافسة.

 موقف يسمح بالتحكم.*
القدرة عمى التالعب باألسعار *
 إبرام اتفاقات.عمى جبار اإلأو 
ظروف غير عاجمة لألسعار *

 و التبادل التجاري.
 الحد من اإلنتاج واألسواق.*
 .متشابيةظروف غير *
 التزامات تكميمية.*
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إرشادات االيكاو  
 القائمة

أمم جنوب رابطة 
 شرق آسيا

 المبادئ األساسية الممكنة اإلرشادات الدولية شمال أمريكا أمريكا الالتينية أوروبا أفريقيا الصين
 شروط ألطراف أخرى *  تقميص األسعار الغبن

بيع سمع بطريقة غير  *
معقولة بأسعار أقل من 

 .التكمفة
* شراء سمع بأسعار 
منخفضة بصورة غير 

 عادلة.

منخفضة أسعار 
 بشكل مفرط

فرض رسوم أقل *
من مستوى المنافسة 

بغرض إلحاق 
 الضرر.

يمكن تمييزىا عن *
ممارسات التسعير 

 .)ن( العادية
ظروف غير عادلة *

لألسعار والتبادل 
 التجاري )ح(

  

أسعار شراء وبيع 
غير كافية 

لتغطية تكاليف 
خدمات التشغيل 

 المباشرة.

استخدام تسعير أقل  
إلزالة من التكمفة 

 المنافسين )ن(.
فرض أسعار تحت  -

التكمفة اليامشية 
لمتشغيل قصير 

األجل من أجل توقع 
 إزالة المنافسين )د(.

بيع غير كافية أسعار شراء/*
لتغطية نفقات التشغيل المباشرة 

 لمخدمات.
فرض أسعار تحت التكمفة *

اليامشية لمتشغيل قصير األجل 
 من أجل توقع إزالة المنافسين.

سعار شراء منخفضة فرض أ*
 بصورة غير عادلة.

 

إفراط في السعة 
 .تواتروال

البيع بأسعار   
مرتفعة بصورة 

 غير عادلة.
 تسعير مفرط لمبيع. تسعير مفرط )ن(.   

 
أسعار تمييزية أو    التمييز

غيرىا من شروط 
 الصفقات األخرى

تمييز بواسطة 
الموائح الوطنية 
ضد الخدمات 

التي تقدميا الدول 
األعضاء 
 األخرى.

تمييز غير عادل في 
ف حالة وجود ظرو 
غير متشابية 

 لمصفقات المتساوية.
 )العيب التنافسي(

تسعير تمييزي )مثل   
االختالف غير 
 المعقول )م(.

تسعير غير عادل  -
 من ناحية االختالف

 .)ن(

في  م سو غاختالف غير 
 التسعير.

اإلعانة 
 الحكومية

منح إعانات في    
حالة اإلخالل 

أو  بالمنافس
التيديد باإلخالل 

 .بيا

اإلعانة الحكومية 
 مقبولة في حالة:

أن تكون جزء من * -
 برنامج إعادة ىيكمة.

 مدة محدودة.* -
 مدة محدودة.* -
تأمين إعادة ىيكمة * -

قابمة لمبقاء في 
 المستقبل.

 .اً قائمة ذاتي* -
 عدم التوسع.* -
 بدون إدارة حكومية* -

 .)ط( و )س(

 االتحادية لما يمي:ي سمح باإلعانات  
التأمين عمى خطر * -

 الحرب.
 احتياج الجميور.* -
المجتمعات * -

 المحمية الصغيرة.
ن اآلثار الناجمة ع* -

اليجوم الذي وقع 
سبتمبر  11في 
 )و(.

غير عادلة في 
حالة: ضح رؤوس 
األموال، واإلعانات 

والمنح، الشاممة 
والضمانات، 

واإلعفاء والممكية، 
الضريبي أو 

المساعدة الضريبية، 
والحماية من 

اإلفالس والتأمين 
 )ك(.

األموال العمومية المخمة  
بالمنافسة لدى المشغمين ما لم 

 يتوفر ما يمي:
سبب من أسباب السياسة *

 العمومية.
 مدة محدودة.* -
متصل بيدف اقتصادي * -

 مقبول.
 ال يمكن توسيع نطاقو.* -

ي ال يشمل تدخل الحكومة ف
 اإلدارة.
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 الحواشي

 حال من األحوال السياسة الرسمية يحاول العمود األيمن تمخيص المبادئ الرئيسية المحددة في األعمدة األخرى وتقديم فحوى ىذه المبادئ. وال يشكل ىذا التجميع بأي
(a) Meeting of African Ministers Responsible for Air Transport (16*19 May 2005)  

(b) ASEAN Multilateral Agreement (12 Nov. 2010) 

(c) Also defined in Massimo Galosh Gross, Air Transport Services in APEC: Impact of Regulation on Trade and Political Economy of Reform (Oct. 2010) 

(d) The Future of International Air Transport Policy, Responding to Global Change, OECD, 1997 

(e) Transportation Code (Unfair and Deceptive Practices and Unfair Methods of Competition) 

(f) Air Transportation Safety and System Stabilization Act  

(g) Art. 81(1) EC Treaty (Art. 101(1) Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)  

(h) Art. 82 EC Treaty (Art. 102 TFEU) 

(i) Art. 87 & 88 EC Treaty (Art. 107 & 109 TFEU) 

(j) LACAC Recommendation A13*3  

(k) EU*Canada ASA 2009  

(l) 49 USC § 41712 (e) 

(m)  OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

(n) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Model Law on Competition, Geneva, 2000  

(o) Regulation (EC) 868/2004 

(p) Communication from the European Commission * Guidance (2009/C 45/02) 

(q) China: Anti*monopoly Law (2008), Anti*unfair competition law (1993), Price law (1998)   

 

 –انتهـى  -

 


