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  بحث القضایا الرئیسیة وٕاطار تنظیم اللوائح ذي الصلة  من جدول األعمال: ٢البند 
  العادلةالمنافسة   :٤-٢

  الوثائق  ١-٤-٢

(األمانة العامة)  WP/4 :ةالعمل التالی ورقات باالستناد إلىمن جدول األعمال  ٤- ٢نظر المؤتمر في البند   ١-١-٤-٢
 )(الدول األعضاء في اللجنة األفریقیة للطیران المدني WP/48و )(مصر WP/39و )(اإلمارات العربیة المتحدة WP/32و
ودول أخرى أعضاء في الجنة األوروبیة للطیران  آیرلندا نیابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء(مقدمة من  WP/51و

 WP/99و )(المجلس الدولي للمطارات WP/90و )(كوریا WP/86و )(كوریا WP/85و )(الوالیات المتحدة WP/62و )المدني
  .)(االتحاد الدولي لعمال النقل

  .)(كوریا IP/14و )(آیرلندا IP/4وأحاط المؤتمر علمًا أیضًا بورقتي المعلومات التالیتین:   ٢-١- ٤- ٢

  المناقشة  ٢-٤-٢

إن مبدأ الفرص العادلة والمتساویة منصوص علیه في اتفاقیة الطیران المدني الدولي (اتفاقیة شیكاغو) حیث   ١-٢- ٤- ٢
فرصة عادلة لكل " وعلى "إتاحة الجوى على أساس تكافؤ الفرصنشاء خطوط دولیة للنقل إاتفقت الدول على أنه یجوز "

  ".دولة الستثمار مؤسسات للنقل الجوى الدولى
وُأثیرت طائفة واسعة من المسائل ضمن إطار موضوع المنافسة العادلة. وركَّز عدد من الدول على التحدیات   ٢-٢- ٤- ٢

نامیة، عند التنافس مع ناقلین أكبر بكثیر، وهو تحٍد تجعله التي تواجهها شركات الطیران األصغر، وخاصة من البلدان ال
أصعب بكثیر في بعض الحاالت عملیات دمج وتحالفات شركات الطیران وكذلك التدابیر االنفرادیة أو التمیِّزیة التي تحرم من 

افسة، بما في ذلك الفرص المنصفة. وركزت دول أخرى على مسائل مرتبطة بالتطبیق غیر المتسق لقوانین وسیاسات المن
معاییر منح الحصانة من مكافحة االحتكار. والحظت بعض الدول اآلثار السلبیة على المنافسة التي تسببها الحواجز أمام 
دخول األسواق. وأكدت دول أخرى على أن تحریر األسواق یجب أن یسیر جنبًا إلى جنب مع التدابیر الملموسة لضمان 

  المنافسة العادلة. 
أیَّد عدد من الدول عمل االیكاو على وضع قواعد أساسیة بشأن المنافسة العادلة، وذلك للقیام في الوقت ذاته   ٣-٢- ٤- ٢

بتوفیر فهم أوضح لما هو عاجل وما هو غیر عادل ولبیان التدابیر المالئمة لمعالجة المشاكل. ومن بین التدابیر التي تم 
سة تنطبق على النقل الجوي الدولي، وقواعد واضحة وقویة بشأن إعانات الدول تحدیدها الوضع واإلنفاذ الفعَّال لقوانین مناف

وٕادراج بنود مالئمة بشأن المنافسة العادلة في اتفاقات الخدمة الجویة استنادًا إلى نماذج االیكاو. وذكرت دول أخرى مبادئ 
ن الدخول المنصف لجمیع الناقلین ومنع التمییز المنافسة العادلة الرامیة لمنع سیطرة الناقلین المهیمنین على األسواق وضما

وحظر الممارسات التعسفیة. غیر أن عددًا من الدول األخرى لم توافق على االقتراح بوضع مبادئ أساسیة واستشهدت أ) بأن 
لدول وممارستها؛ محاوالت التوصل لتوافق اآلراء بشأن مبادئ أساسیة سیتبیَّن أنها مستحیلة نظرًا لالختالفات الكبرى في آراء ا

ب) ألن مسائل العدل یمكن معالجتها بفعالیة في القنوات الثنائیة القائمة ومن خالل استخدام لغة االیكاو النموذجیة؛ ج) ألن 
العدید من شركات الطیران والمطارات مملوكة للدولة (والمبادئ األساسیة التي تخالف ذلك ستكون بالتالي مخالفة لمبدأ سیادة 

اتفاقیة شیكاغو) و د) ألن المبادئ األساسیة بشأن المنافسة العادلة قد یساء تفسیرها أو استخدامها كحاجز أمام الدول في 
  المنافسة.

على نطاق واسع على أن المنافسة العادلة هي مبدأ عام  كان هناك اتفاقوعلى الرغم من هذه االختالفات،   ٤-٢- ٤- ٢
نبغي أن تولي الدول االعتبار الواجب لشواغل الدول األخرى عند تطبیق قوانین هام في تشغیل الخدمات الجویة الدولیة، وی
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ما إذا كان ینبغي أن تعتمد جمیع الدول قوانین منافسة محددة  وكانت هناك مناقشات حولالمنافسة على النقل الجوي الدولي. 
التعاون بین سلطات المنافسة القائمة بغیة تعزیز  متعلقة بالنقل الجوي الدولي. غیر أنه كانت ثمة موافقة على أنه ینبغي تشجیع

نهوج أكثر توافقًا وأن االیكاو یمكن أن تلعب دورًا رائدًا في تسهیل هذه العملیة. وفي هذا الصدد، أعربت دول عن تأییدها للمزید 
سات المنافسة ولقیام من وضع إرشادات االیكاو بشأن مسائل المنافسة ولقیام االیكاو بوضع خالصة وافیة لسیاسات وممار 

االیكاو بتنظیم منتدى للتبادل بین سلطات المنافسة لتعزیز التعاون والحوار وتبادل المعلومات (ویمكن أن یكون ذلك على غرار، 
  أو باالرتباط مع، مؤتمر االیكاو للمفاوضات بشأن الخدمات الجویة.

ت قد ازدادت، واقترح أن هذا ینبغي أن یتیح "لمسة ولوحظ، بشأن مسألة مختلفة، أن المنافسة بین المطارا  ٥-٢- ٤- ٢
تنظیمیة خفیفة" سیتسنى في إطارها للشركاء التجاریین أن یتشاوروا حول النتیجة التي یتم التوصل إلیها بشأن مسائل مثل 

على الرغم  الرسوم. واعترض على هذا االقتراح عدد من الدول، أكَّدت أن السلطات التنظیمیة یجب أن تستمر في اإلشراف،
  من أنه لوحظ أنه یمكن النظر في مستویات مختلفة لإلشراف التنظیمي.

وقام الرئیس، بتأیید من نائب الرئیس من إندونیسیا، بتشكیل فریق مخصص للمساعدة في تعجیل أعمال   ٦-٢- ٤- ٢
االجتماع.  وكان الفریق المخصص المؤتمر للتوصل الى توافق في اآلراء بشأن وجهات النظر المختلفة الُمعرب عنها خالل 

مشكًال من ممثلین من الدول األعضاء التالیة: إندونیسیا وآیرلندا وجمهوریة كوریا واالتحاد الروسي واإلمارات العربیة المتحدة 
  والوالیات المتحدة األمریكیة.

  االستنتاجات  ٣- ٤- ٢
 ٤- ٢بشأن المنافسة العادلة في إطار البند رت التي دا ة، وعقب المناقشتم بحثهاعلى ضوء الوثائق التي   ١-٣- ٤- ٢

  من جدول األعمال، َخُلص المؤتمر إلى ما یلي:

  وفقًا التفاقیة شیكاغو، المنافسة العادلة مبدأ عام هام في تشغیل الخدمات الجویة الدولیة؛  أ)

صالحة، سیاسات تظل سیاسات االیكاو بشأن المنافسة، القائمة على أساس الممارسات الملحوظة،   ب)
ومنها مثًال إدراج بنود االیكاو النموذجیة بشأن المنافسة في اتفاقات الخدمات الجویة. وینبغي أن 
تستمر االیكاو في رصد التطورات وتحدیث سیاساتها وٕارشاداتها، حسب االقتضاء، استجابة للتغیرات 

  في القطاع وممارسات الدول؛

بار لشواغل الدول األخرى في تطبیق القاونین والسیاسات ثمة حاجة معترف بها لكي تولي الدول االعت  ج)
الوطنیة أو اإلقلیمیة المعنیة بالمنافسة على النقل الجوي الدولي فضًال عن الحاجة للتعاون بین هیئات 

  المنافسة، بما في ذلك في سیاق إقرار التحالفات وحاالت االندماج؛

ائدًا في تحدید ووضع أدوات لتعزیز الحوار وتبادل في هذا الصدد، ینبغي أن تلعب االیكاو دورًا ر   د)
المعلومات فیما بین الهیئات المعنیة بهدف تعزیز المزید من النهوج التنظیمیة المتوافقة. ویمكن أن 
تشمل مثل هذه األدوات قیام االیكاو بوضع خالصة وافیة تفصیلیة لسیاسات المنافسة والممارسات 

  م منتدى لتعزیز التعاون والحوار وتبادل المعلومات.الوطنیة واإلقلیمیة وكذلك تنظی
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  التوصیات    ٤- ٤- ٢

  المنافسة العادلة — ٤/١-٢توصیة لا
  یوصي المؤتمر بما یلي:

ینبغي أن تضع الدول في االعتبار أن المنافسة العادلة هي أحد المبادئ العامة الهامة في تشغیل   أ)
  الخدمات الجویة الدولیة؛

الدول قوانین وسیاسات للمنافسة تنطبق على النقل الجوي، مع مراعاة مسألة ینبغي أن تضع   ب) 
  الوطنیة. وینبغي للدول وهي تقوم بذلك أن تراعي إرشادات االیكاو بشأن المنافسة؛ السیادة

ینبغي أن تولي الدول االعتبار الواجب لشواغل الدول األخرى في تطبیق قوانین وسیاسات   ج) 
  أو اإلقلیمیة على النقل الجوي الدولي؛المنافسة الوطنیة و/

ینبغي أن تولي الدول االعتبار الواجب إلرشادات االیكاو في اتفاقات الخدمات الجویة وقواعد   د) 
  المنافسة الوطنیة واإلقلیمیة؛

ینبغي أن تشجع الدول التعاون بین هیئات المنافسة الوطنیة و/أو اإلقلیمیة، بما في ذلك في إطار   ه) 
  التحالفات أو حاالت اإلدماج؛إقرار 

ینبغي أن تستحدث االیكاو أدوات مثل منتدى للتبادل لتعزیز التعاون والحوار وتبادل المعلومات   و) 
  بین الدول األعضاء لتعزیز اتباع نهوج أكثر توافقًا إزاء النقل الجوي الدولي؛

الساریة على الصعیدین  ینبغي أن تضع االیكاو خالصة وافیة لسیاسات وممارسات المنافسة  ز) 
  الوطني واإلقلیمي؛

ینبغي أن تواصل االیكاو رصد التطورات في مجال المنافسة في النقل الجوي الدولي، وأن تقوم،   ح) 
حسب الضرورة، بتحدیث سیاساتها وٕارشاداتها بشأن المنافسة العادلة من خالل فریق خبراء تنظیم 

  الجوي.  النقل
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