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 لتي اعتمدتها الدورة الثالثين للكومسيكتوصيات السياسة ا

منظمة بألعضاء ادعا فريق العمل الدول األعضاء إلى المزيد من تحرير النقل الجوي في البلدان 
 التعاون اإلسالمي

 
سجلت اتفاقيات النقل الجوي التي من شأنها تحرير قواعد أسواق الطيران الدولية زيادة : األساس المنطقي

ألخيرة، مما نتج عنه تغيير مشهد سوق الخدمة الجوية على نحو هائل. وقد أظهرت سريعة في اآلونة ا
الرحالت الجوية  تذاكر زيادة معدل التجارة، وتخفيض أسعارتجارب خدمات الطيران التي تم تحريرها نتائج 

 والمزيد من تدفقات السياحة.
 
 يلي:ما  علىالجوي  شتمل األحكام الرئيسية المتضمنة في اتفاقيات النقلت
 

خطوط الطيران المحددة، منافسة السوق الحر: ال توجد قيود على حقوق المسارات الدولية، أو عدد  -
 وأنواع الطائرات.الرحالت والقدرات، ومعدل تكرار 

أسعار التذاكر إال بشرط  تحديدمن الممكن أال يتم السماح التسعير يتم تحديده على أساس قوى السوق:  -
الغرض منها ضمان وجود  ، يكونفحسبوألسباب محددة  –"تسعير الرفض المزدوج"  – موافقة الحكومة

 منافسة.ال

الفرص العادلة والمتكافئة للتنافس: يجوز لكافة شركات الطيران بالدول  إنشاء مكاتب مبيعات في الدول  -
لخطوط لى ذلك، األخرى األعضاء، فضالا عن تحويل األرباح بالعمالت الصعبة في أي وقت. باإلضافة إ

 الطيران المحددة حرية توفير خدمات المناولة األرضية الخاصة بها.
حث فريق العمل الدول األعضاء على استغالل الشراكة بين القطاعين العام والخاص على نحو أفضل 

 الجوية ئفي البنية األساسية للموان
 

لفجوة في البنية األساسية عن طريق  : الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتناول ااألساس المنطقي
تعمل على إدخال تكنولوجيا القطاع الخاص واالبتكار الذي حشد استثمار القطاع الخاص وخبرته. كما 

. إلى التي طرأ عليها التحسنعن طريق الكفاءة التشغيلية  يتضمنه في مجال التزويد بخدمات عامة أفضل
القطاعين العام والخاص في تيسير نقل المهارات إلى  جانب ذلك، يجوز االستفادة من الشراكة بين

الشركات المحلية. وأخيراا، قد ينتج عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تنوعاا في االقتصاد بجعل 
الخاصة بها. ومن ناحية أخرى، يتطلب التنفيذ الناجح الدولة أكثر تنافسية من حيث قاعدة البنية األساسية 

إطار قانوني وتنظيمي  كما يقتضي وضع ت شأن،القطاعين العام والخاص خبرة فنية ذللشراكات بين ا
  راسخ.
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 دعا فريق العمل الدول األعضاء إلى فتح األسواق المحلية أمام شركات الطيرات منخفضة التكاليف

 
 ان: نتج عن تخفيف حدة القيود على السوق الجوي حدوث تطوٍر سريٍع بشركات الطير األساس المنطقي

د هامة فوائا  النمو الهائل لشركات الطيران منخفضة التكاليفهذا  خالل العقدين الماضيين. وقد أثمر
 كانتطالما  مخفضة، ونطاق أوسع من الخيارات وفر لهم تذاكر بأسعاربالنسبة للمستهلكين، حيث 

وعمل على تغيير  ،ستقلللسفر الم زكان بمثابة حافمعنية. كما هي الالوجهات اإلقليمية أو غير األساسية 
 على قطاع السياحة. هاوتأثير التي يتبعها األفراد السفر أساليب 

 
 


