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   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت

  بحث المسائل الرئیسیة واإلطار التنظیمي المتعلق بها  من جدول األعمال: ٢البند 
  المنافسة العادلة  :٤-٢

  المنافسة العادلة والتعاون التنظیمي في قطاع الطیران
 مریكیة)من الوالیات المتحدة األ ة(مقدم

  التنفیذي الموجز
إعمال قوى السوق الطبیعیة غیر المشوهة. ویمكن  من أكثر الوسائل قدرة على التصدي للسلوك المناهض للمنافسة

في معالجة قضایا المنافسة في بیئة محررة من خالل التعاون التنظیمي المباشر بین الدول، وال  المثلى تحقیق الفعالیة
  .میة المسؤولة عن سیاسات المنافسة، ولیس من خالل وضع مبادئ توجیهیة جامدة للمنافسةالحكو  هیئاتهاسیما بین 

لمنظمة الطیران المدني الدولي (اإلیكاو) أن تستمر في تشجیع المنافسة العادلة من خالل وضع مجموعة من  ویمكن
الدول في إقامة عالقات تعاون  المنافسة، ومساعدة المتعلقة بالقوانین والممارسات القائمة فیما یخص المعلومات

جدیدة مع شركائها في مجال الطیران. وتتیح هذه العالقات الثنائیة أو المتعددة األطراف للدول تحقیق أهدافها 
الخاصة بسیاسات الطیران والمنافسة دون تقیید نمو الطیران العالمي أو السماح بالسلوك المناهض للمنافسة أو 

  نصفة.غیر الم بأسالیب المنافسة
  إلى ما یلي: : المؤتمر مدعواإلجراء

 ؛٥إقرار االستنتاجات المعروضة في الفقرة   ) أ
  .٦اعتماد التوصیة المعروضة في الفقرة   ) ب

المواد المرجعیة الخاصة باالجتماع السادس للمؤتمر العالمي للنقل الجوي متاحة على العنوان التالي:   المراجع:
www.icao.int/meetings/atconf6. 

 المقدمة - ١

یتطلب تحقیق أقصى قدر من الفوائد االقتصادیة في تحریر النقل الجوي نهجًا براغماتیًا موجهًا نحو السوق،  ١- ١
 طرفعلى أن یتیح كل العدید من اتفاقات الخدمات الجویة  ینصلتطبیق سیاسات المنافسة في مجال صناعة الطیران. و 

االتفاق،  الخاضع ألحكام النقل الجوي الدولي توفیرللمنافسة على  یةومتساو  ةعادل اً فرص ینطرفالتابعة لكال ال شركات الطیرانل
. وباإلضافة إلى التشاور الواردة في االتفاقما یقوم الشركاء الثنائیون بمناقشة القضایا المتعلقة بالمنافسة بموجب أحكام وغالبًا 

الجویة توفر في مجال الخطوط ترتیبات تعاونیة الرامي إلى وضع  الوالیات المتحدة في تطویر التعاون التنظیمي رةخبذلك، فإن 
 .واسع معالجة القضایا المتعلقة بالمنافسة على نطاقلنموذجًا أولیًا 

http://www.icao.int/meetings/atconf6
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  الترتیبات التعاونیة والتعاون التنظیمي في مجال الطیران  - ٢
العدید  أقامفي جمیع أنحاء العالم، على حقوق الهبوط باستمرار  المتزایدطیران من أجل تلبیة طلب شركات ال  ١- ٢

االستخدام المشترك قوى تنافسیة فریدة، تأخذ شكل  ، التي غالبًا ما تنجم عنهذه الترتیبات المعقدةو منها عالقات تجاریة. 
. وغالبًا ما تتطلب هذه االتفاقات مراجعة لضمان مشتركة أو غیرها من الترتیبات التعاونیةالمشاریع التحالفات و ال، و للرموز

ي یندرج فیه الناقلون الجویون المعنیون. وبالتالي، ثمة حاجة تال ةالقضائی النظمنطاق سیاسات وقوانین المنافسة في امتثالها ل
الذین الناقلین الجویین  بیناستعراض وتقییم ورصد العالقات التجاریة  فیما یخص ج التنظیمیة المتوافقةو ماسة إلى تعزیز النه

  المختلفة. الدولمقراتهم في تقع 
أفضل  على نحووعن طریق العالقات التي تقیمها الدول مع نظیراتها من الدول األخرى، یمكن لها أن تفهم   ٢- ٢

لدول لیضًا أ یتسنىالحوار، و هذه الترتیبات المعقدة والظروف التنافسیة التي تؤدي إلیها. وحین تقوم العالقات على الثقة 
البیئة التنافسیة، وتحدید المجاالت ذات االهتمام المشترك، واالهتمام بشأن وجهات نظر مشتركة  إلىالتوصل األعضاء 

تطبیق قواعد  لدى النزاعاتتجنب  سنى لها كذلك، یتتعقد صفقة فیما بینهاالتحقیقات؛ وعندما  أو اتالدراس بالمضي قدمًا في
یتیح عكس المبادئ التوجیهیة الشاملة التي من شأنها أن توفر مجرد تصور لحمایة المنافسة،  منافسة. وعلىتخص المنفصلة 

عقد معالجة القضایا المتعلقة بالمنافسة على وجه التحدید، و مخصصة لالتعاون التنظیمي المباشر للدول استحداث أدوات 
  بمجال الطیران. لخاصةصفقات في األسواق ا

تعاون التنظیمي من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل لتعزیز الثقة والتواصل والحوار لدول تنفیذ الل ویمكن  ٣- ٢
بشأن قضایا المنافسة، فضًال عن الحد من النزاعات في تطبیق سیاسات المنافسة وقواعدها في سوق معینة. وقد تشمل 

ت الخدمات الجویة، وٕابرام اتفاقات رسمیة أو األنشطة التعاونیة القیام بمناقشات غیر رسمیة، وٕاجراء مشاورات في إطار اتفاقا
إبرام اتفاق أو التوقیع على مذكرة تفاهم،  وحیثما یتمالتنظیمیة.  الهیئاتأو أكثر من  هیئتینبین التوقیع على مذكرات تفاهم 

  ینبغي النظر في العناصر التالیة:
الطرف اآلخر لقوانین طرف  كل بیان یتضمن األهداف، وال سیما ما یتعلق منها بتعزیز فهمإعداد   أ)

الظروف التنافسیة والمستجدات في مجال الصناعة، والحد من احتماالت نشوب  فهم، وتسهیل ولوائحه
التقنیات التحلیلیة  فیما یخص تناول ةج المتوافقو نزاعات في تطبیق قواعد المنافسة، وتعزیز النه

  والممارسات التنظیمیة؛
أو باستخدام الوسائل اإللكترونیة أو الهاتفیة لمناقشة القضایا المتعلقة  جهوجهًا لو إجراء مناقشات دوریة   ب)

  بالطیران وبالمنافسة؛
  ؛طرفینإجراء مشاورات بناء على طلب أي من ال  ج)
  ؛أي من الطرفینإخطارات في الوقت المناسب تتعلق باإلجراءات والمسائل التي تهم  إرسال  د)
  ر المصرح به عن المعلومات السریة.الكشف غی منلحمایة لتدابیر  وضع  )ـه

الطیران، الذي مع قطاع البناء  العملوینبغي أن یشمل التعاون التنظیمي، وال سیما حین ینطوي على دراسة مشتركة،   ٤- ٢
ة فهم البناء للهیئات التنظیمی العمللتحقیق الفعالیة في المنافسة. ویتیح  المناطق اإلداریةالعدید من یشمل نشاطه أن  یجب علیه

كیفیة تأثر األعمال في مجال الطیران بالعوامل التنظیمیة والجغرافیة والتكنولوجیة، وممارسة الرقابة بقدر أكبر من المسؤولیة، 
  خرى.األ المناطق اإلداریةج تتوافق إلى أقصى حد ممكن مع تلك التي تعتمد في و اعتماد نه التوجه نحوبغیة 

 على سبیل المثال،فاالقتصادیة.  اتاألهداف المتعلقة بالطیران وبالسیاس تحقیقللدول ومن خالل زیادة التعاون، یمكن   ٥- ٢
ج و ، وتعزیز النههاتوسیع نطاقو عملیاتها الدولیة المحافظة على إزالة العقبات التي تواجه شركات الطیران، والسعي إلى  یمكنها
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البنیة التحتیة، وذلك من أجل تحقیق أقصى قدر من المنافع النتفاع بوانافس تالقضایا المتعلقة بال التي تتناول متوافقةالتنظیمیة ال

  .للمنافسة الحفاظ على فرص عادلة ومتساویة معاالقتصادیة في مجال الطیران، 
  التعاون بین الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي  - ٣
األوروبیة  للمفوضیةالعامة للمنافسة التابعة یعتبر التعاون القائم بین وزارة النقل في الوالیات المتحدة والمدیریة   ١- ٣

وذلك من خالل التعاون التنظیمي. وفي إطار اتفاق النقل الجوي بین  ،التي یمكن تحقیقها بسرعة وفعالیةخیر مثال على الفوائد 
ذلك لحمایة وتعزیز أنهما بصدد تطبیق أنظمتهما التنافسیة الخاصة بهما و  الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي، أكد الطرفان

، واالعتراف بأنه ثمة إمكانیة لتعزیز المنافسة من خالل الحد من خاص بوجهعام، ولیس المنافسین كأفراد  بوجهالمنافسة 
عن المنافسة أن یعزز  المسؤولة هیئاتهماالتعاون بین من شأن  أنو  ،التباینات في تطبیق أنظمة المنافسة الخاصة بكل منها

نجاحًا القى تنفیذه إطار رسمي للتعاون  إعدادمن االتفاق  ٢الملحق في  وتم. متوافقة تنظیمیةالمنافسة ویسهم في إحراز نتائج 
  كال الطرفین.في 
وبیة وكخطوة أولى، أجرت وزارة النقل في الوالیات المتحدة والمدیریة العامة للمنافسة التابعة للمفوضیة األور   ٢- ٣

ات على حدة خطة دراسة، وأجروا زیار  هیئة. ووضع موظفو كل ٢٠٠٨- ٢٠٠٧دراسة مشتركة بشأن التحالفات في عامي 
والممارسات  القواعدصناعة الطیران، وقاموا بنشر تقریر عام یصف  قطاع عن ینبصحبة ممثلین غیر رسمیواسعة النطاق 

جهات  تانلتحالفات في أسواق ضفتي األطلنطي. كما كلفت الهیئویعرض وضع منافسة ا منطقة إداریةالتي تطبق في كل 
الدراسة  هذه ٕان. و ة الطیرانمبنیة على بیانات سریة تم الحصول علیها بإذن من مصادر صناعوكمیة إجراء دراسة مفصلة ب

  حها.وضع تقنیات تحلیلیة ومناقشتها وتنقی ئتینلكل هیئة من الهی ء، أتاحتبراخ، التي استعرضها الالكمیة
 الطیران صناعة وكذلك لقطاع، طرفالدراسة المشتركة أرباحًا كبیرة لكل  في إعدادالجهود المبذولة  حققتوقد   ٣- ٣

وزارة النقل في الوالیات المتحدة والمدیریة العامة  أجرت، ٢٠٠٩. وفي عام الذین یخدمهملمستهلكین ول شرف علیهالذي ی
. "واحدالعالم "التحالف شارك فیها التجاریة ذاتها التي  ةاستعراض موازیة للعملی لیاتعماألوروبیة  للمفوضیةللمنافسة التابعة 

كل الثقة المشتركة وفهم  لكن استنادًا إلىوجهات النظر والقرارات. و و اإلجراءات من  ةمختلف أشكاالً  هذه العملیةطبقتا على كما 
القرارات  تأثیر مراعاةالتواصل بفعالیة و  منن الهیئتا نتتمك، لدى الطرف اآلخر تطورات صناعة الطیران التنافسیةطرف ل

الطرف اآلخر. ونتیجة مباشرة لهذا التعاون، أجرت الهیئتان تعدیالت طفیفة على قراراتهما لضمان تحقیق نتائج  الصادرة عن
فإن تكالیف  ،تعاون التنظیميمتوافقة مع استمرار التزامهما باإلجراءات والمعاییر والسوابق الخاصة بهما. أما فیما یتعلق بال

 التجاریة العملیةهناك احتماًال بأال تكون شركات الطیران، علمًا بأن إلى التي یفرضها كال الطرفین قد ارتفعت بالنسبة  الحلول
  التي قام بتحدیدها كل من الطرفین. ،على المستهلكین لعائدةالمنافع ا أال تكون قد تحققتقد أقفلت، و 

أن التعاون التنظیمي یعود بالنفع على  االتحاد األوروبيالمتحدة و الوالیات ة التي خاضتها وتظهر التجرب  ٤- ٣
 وضع لشركاءیتسنى ل المسؤولة عن المنافسة في مجال الطیران وعلى صناعة الطیران والمستهلكین. ومع مرور الوقت، الهیئات

دون  لدى كل طرف عالج مصادر القلقالتي تلحلول وضع ا، و النظریةاالختالفات تضییق قضایا المنافسة و لرؤى مشتركة 
ات إجراء ز ات والمعاییر. وال یتطلب أي من هذه اإلنجاسار مفرض تكالیف غیر ضروریة، والبدء في التوصل إلى تقارب في الم

  ن أو كشف غیر مصرح به عن معلومات سریة.وانیتعدیالت على الق
  دور منظمة الطیران المدني الدولي (اإلیكاو)  - ٤
بدور هام في تسهیل التعاون التنظیمي المباشر  أن تضطلع الدولي (اإلیكاو) منظمة الطیران المدني بإمكان  ١- ٤

وفر أفضل الفرص لمواجهة القضایا المتعلقة بالمنافسة في مجال الطیران بطریقة براغماتیة وٕایجابیة. وینبغي ی الذيبین الدول، 
المتعلقة بالقوانین والممارسات القائمة فیما یخص  المعلوماتول، ووضع مجموعة من إلیكاو تسهیل التعاون التنظیمي بین الدل

  الطیران.مع قطاع مع الدول و  لتبادلهاالمنافسة 



 - 4 - ATConf/6-WP/62 

عامة ثابتة و إعداد مجموعة  ةمحاول ما یمكن تحقیقه منم لجدوىا یتسم بقدر أكبر بكثیر منهذا النهج  ولعل  ٢- ٤
مبادئ  أو وضعالحكومیة المشتبه بها،  وأالممارسات التجاریة ب قائمة وأ منافسة العادلةمن "المبادئ األساسیة" المتعلقة بال

.  وقد یكون من الصعب للغایة  أو حتى معدوماً قلیالً نفعًا حقیقیًا توفر  هالمنافسة العادلة ولكنلحمایة  قد توهم بوجودتوجیهیة 
عالمیة الصناعة ال هذه سات التنافسیة غیر العادلة في إطاراالتفاق مسبقًا على مبادئ أساسیة أو على قائمة من الممار 

كل حالة بعلى الحقائق الخاصة  اعتمادًا كبیراً عتمد تف ،إجراءات مانعة للمنافسةمعرفة ما إذا كانت قد اتخذت دینامیة. أما ال
یمكن لمثل هذه  ،مایة المنافسةتوفر توجیهات مفیدة للدول وللناقلین الجویین. وتحت ستار ح قاطعةوضع قائمة بحیث ال یمكن 

 آخر من شأنه أن یلحق الضرر بنفس القدر نوعمن التنظیم الحكومي ب أن تستعیض عن نوع ،اآللیات، على العكس من ذلك
الخیارات  زیادة مثل تحریر النقل الجوي الناجمة عنالمنافع الحصول على  نالمنافسة الحقیقیة، والحیلولة دو من خالل خنق 

  تغیر. لاالدائمة االقتصاد العالمي و لمستهلكین االحتیاجات  تلبیةً الخدمات واألسعار فیما یخص  ناقلین الجویینلالمتاحة ل
  االستنتاجات  - ٥
المسؤولة عن  الهیئاتالمسؤولة عن المنافسة، بما في ذلك  الهیئاتیقوم التعاون التنظیمي المباشر بین   ١- ٥

 لدیها المنافسة أو نمستقلة مسؤولة ع هیئةلدى الدولة  ، عندما ال یكوننافسة العادلةالطیران،  بتوفیر أفضل السبل لحمایة الم
  .مسؤولیات رقابیة مشتركة

ویمكن أن تضطلع منظمة الطیران المدني الدولي (اإلیكاو) بدور رئیسي في الجهود التي تبذلها الدول   ٢- ٥
جهة طبیق سیاسات المنافسة في مجال صناعة الطیران، باعتبارها ج التنظیمیة المتوافقة في إطار تو األعضاء فیها لتعزیز النه

مماثل للمؤتمر  بإعداد محفل، یمكن أن تقوم اإلیكاو WP/4بالتنظیم وتبادل المعلومات. وعلى النحو المقترح في الوثیقة  تضطلع
، وذلك من فیما بینهال الطیران المسؤولة عن المنافسة في مجا الهیئات) لجمع ICANالدولي للتفاوض بشأن الخدمات الجویة (

الهیكل المؤسسي  بوضعاإلیكاو  تضطلعأجل تسهیل تبادل المعلومات ووجهات النظر. وباإلضافة إلى ذلك، یمكن أن 
الوطنیة والمتعددة الجنسیات،  الهیئاتالقوانین المعمول بها في ٕاعداد قوائم بالمنافسة في دولها األعضاء، و الخاصة بللسیاسات 

  ج التنظیمیة المختلفة والعملیات والتطبیقات المتعلقة بمفاهیم قانون الطیران الدولي.و النهشرح و  توثیقو 
  التوصیات  - ٦
  قترح التوصیات التالیة لینظر فیها المؤتمر: تُ   ١- ٦

شواغل الدول األخرى عند تطبیق قوانین المنافسة الوطنیة على للدول أن تولي االهتمام الواجب لینبغي   أ)
إلى الحد  التنظیمیة االختالفاتالتي تخفض ج المتوافقة و ، وذلك بهدف تعزیز النهالدولي لجويا النقل

  ؛األدنى
سیاسات والممارسات من الوافیة  مجموعةمنظمة الطیران المدني الدولي (اإلیكاو) وضع لینبغي   ب)

سات المنافسة في ، مقرونة بمعلومات تفصیلیة تتعلق بهیكلیة تنظیم الطیران وسیاالخاصة بالمنافسة
  ؛االتصال وجهاتالدول الكبرى، والقواعد والمعاییر المطبقة والنصوص القانونیة المعمول بها 

مماثل للمؤتمر الدولي للتفاوض  محفلإعداد النظر في منظمة الطیران المدني الدولي (اإلیكاو) لینبغي   ج)
بادل المعلومات ووجهات النظر بین تعزیز الحوار وت من أجل، القائم )ICANبشأن الخدمات الجویة (

 المسؤولة عن المنافسة في مجال الطیران. الهیئات

 -  انتهى  -


