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  الحمــد                                               ة  ونسيّ ة التّ الجمهوريّ 
  سةـس المنافـمجل

  ةالجلسة العامّ 
  القطاع: الّنقل اجلّوي

  

   182664أي عدد  رّ ال
  ادر عن مجلس المنافسة  صّ ال

  2018  فيفري 22بتاريخ  
  إّن جملس املنافسة،

واملتضّمن  2018جانفي  23املؤرّخ يف  الّنقلبعد اإلّطالع على مكتوب وزير 
ت يف أي رّ الطلب  مشروع اّتفاق ثنائي يف جمال الّنقل اجلّوي بني تونس والوال

  ،املّتحدة األمريكّية
سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار، 2015   واملتعّلق 
 2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148وعلى األمر احلكومي عدد 

لس املنافسة حول مشاريع بضبط إجراءات واملتعّلق  وصيغ اإلستشارة الوجوبّية 
  الّنصوص الّتشريعّية والّرتتيبّية.

واملتعّلق  2006يفري ف 15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،

لس وفق الّصيغ القانونّية  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  ،2018فيفري  22جللسة يوم اخلميس 

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،
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  ،الكتايب مجيلة اخلبثاين يف تالوة تقريرهاالسّيدة  وبعد اإلستماع إىل املقّررة
لس املنافسة على ما يلي:  وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

I- :تقدمي امللف  

 على جملس املنافسة 2018 جانفي 23بتاريخ  الّنقلأحال الّسيد وزير 
ت املّتحدة األمريكّية  مشروع اّتفاق ثنائي يف جمال الّنقل اجلّوي بني تونس والوال

عتبار أّن شركة اخلطوط اجلويّة الّتونسّية قصد إبداء الرأي  فيه بصفة مستعجلة 
  .2018تعتزم فتح اخلّط اجلّوي املنتظم تونس/نيويورك ابتداء من صائفة 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار من قانون إ 11وتطبيقا ألحكام الفصل 
املتعّلق  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148من األمر عدد  3والفصل 

لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص  بضبط إجراءات وصيغ اإلستشارة الوجوبّية 
سم احلكومة  الّتشريعّية والّرتتيبّية الذي استوجب أن تتّم اإلستشارة مبقتضى إحالة 

لّتجارةمن قب  2018جانفي  25 وزارة الّنقل بتاريخ ّمتت مراسلة  ،ل الوزير املكّلف 
لّلغة كلتصحيح اإلجراء   لّلغة العربّية أو  لس برتمجة معتمدة إّما  مطالبتها مبّد ا

عتبار أّن نسخة اإلتّ    فاق جاءت يف صيغتها األنقليزيّة.الفرنسّية 

  اإلطار العام لإلستشارة: – √

دف إىل فتح خّط جّوي بني تونس  تتعّلق اإلستشارة الرّاهنة مبشروع اّتفاقّية 
ت املّتحدة األمريكّية.   والوال
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امللتقى حول الطريان ويف هذا اإلطار فقد كّرست اّتفاقّية شيكاغو املنبثقة عن 
ادة املطلقة لكل سيالّ تمثّلة يف جمموعة من املبادئ امل 1944املدين الدويل املنعقد سنة 

م ودون د واملنظّ ر املؤكّ التطوّ و  اة احلظوظ بني الناقلني اجلوينيمساو و  دولة على أرضها
  .ي يف إطار قانوين دويل مالئمر النقل اجلوّ يتطو مّكنت من و ؛ متييز

 ن ،يقل اجلوّ "الثنائية" يف جمال النّ  مبدأ اتفاقية شيكاغو كّرستكما  
 ة.نائيّ ات الثّ فاقيّ قل اجلوي بواسطة االتّ تنظيم استغالل النّ ول للدّ  تعهد

  ية بني بلدين.م للعالقات اجلوّ ة اإلطار القانوين املنظّ ة الثنائيّ فاقيّ تشكل االتّ و 

ي املنتظم واليت تتعّلق إّال خدمات النقل اجلوّ  عاّمة ال ختص هذه االتفاقياتو 
ا  حتويل و  يةعريفات اجلوّ التّ و  ركاترة للشّ اقة املتوفّ الطّ و  ركاتتحديد الشّ بأهم مقتضيا
  .جدول املسالك اجلوية وحق اجلوالنو  ريان املدينأمن الطّ و  فوائض املداخيل

 76ة ونسيّ ة املربمة من قبل اجلمهوية التّ ات اجلوية الثنائيّ االتفاقيّ وقد بلغت 
  اّتفاقّية.

لس ّم كّل من الّنقل اجلّوي  وجتدر اإلشارة أّن اإلّتفاقّية املعروضة على ا
ّم هذه اإلّتفاقّية نقل األشخاص والبضائع.   املنتظم وغري املنتظم.   كما 

II – املالحظات:  

ا ال ت ّ لس أ ثري أيّة مالحظة من بدراسة اإلتّفاقّية موضوع اإلستشارة يؤّكد ا
  املنافسة. جهة

لس املنافسة بتاريخ   2018 فيفري 22وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة 

سة السّيد  عمر الّتونكيت حمّمد العّيادي و وعضويّة الّسادة  رضا بن حممودبر
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لّسعود وخالد السّالمي واخلموسي بوعبيدي  وأكرم الباروين ومعّز وسامل 

ن  حبضور املقّرر العام السّيد حمّمد شيخ روحه و العبيدي والسّيدة رمي بوزّ

 اجللسة السّيد نبيل السمايت. وكاتب 

  الرئيــس                                                               
 رضا بن حممود

 


