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CEANS-WP/73 
  )مشروع(

من جدول األعمال ١-١تقرير عن البند رقم  1.1-1   

 
  المسائل التي تتطلب تبادل اآلراء بين الدول ومقدمي الخدمات والمنتفعين بها  : ٢رقم البند 

  قتصاديةالمراقبة اال  :١-١  

  الوثائق  ١-١-١
الغرض من المراقبة االقتصادية للمطـارات وخـدمات   : )WP/4ورقة العمل  ( األمانة العامة  استعرضت

وأعادت التأكيد أن مسؤولية  . المالحة الجوية ونظرت في كيفية اختيار الشكل المالئم للمراقبة االقتصادية         
تلفة تتعلق بالسياسة العامة، ومنها منع خطر قيام أحد      المراقبة االقتصادية تقع على الدولة ولها أهداف مخ       

 برت المراقبة االقتصادية ضرورية خارج نطاقوإذا اعت . المهيمنمقدمي الخدمات بإساءة استعمال موقفه    
األطر وكذلك المنافسة، والتكاليف والمنافع المرتبطة بها، يجب األخذ في االعتبار مستوى قانون المنافسة، 

سياسات االيكاو بشأن  "الورقة تعديل النص في الوثيقة بعنوان هذه وتقترح . مؤسسية واإلداريةالقانونية وال
المراقبـة االقتـصادية   مـن  غرض ال، لتوضيح )Doc 9082(" رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية

  .ونطاقها واختيار شكلها

قدم الموارد الضرورية إلى الـدول      أن المنظمات اإلقليمية يمكن أن ت     ) WP/69ورقة العمل    (أوغندارأت  
توفر لإليكـاو آليـات   وينبغي .  مهام المراقبة االقتصادية على نحو كاف      على أداء التي ليست لها القدرة     
  .المنظمات اإلقليمية من خالل إعداد مواد إرشاديةتمكنها من العمل مع 

 المقترح فـي ورقـة      Doc 9082تعديال على نص الوثيقة     ) WP/71ورقة العمل    (الواليات المتحدة قدمت  
 على ضرورة أن تقاس التدخالت التنظيمية وتطبق بطريقة تتناسب مـع الظـروف              للتأكيد WP/4العمل  
  .الخاصة

فريقيـة للطيـران    اللجنة اإل دور  ) WP/68ورقة العمل    ( دولة ٥٣البالغ عددها   الدول اإلفريقية   وصفت  
قـرار  المنـشأة بموجـب     لنقل الجـوي    ذية في مجال ا   تنفيالاإلفريقية  باعتبارها الوكالة   ) أفكاك (المدني

وحثـت هـذه   . المراقبة االقتصادية لصناعة النقل الجوي المحرر في إفريقيا        ، المسؤولة عن  ياموسوكرو
  .الورقة الدول على تنفيذ قرار الجمعية العمومية لإليكاو بخصوص التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

ت وخدمات  اعلى أن المراقبة االقتصادية للمطار    ) WP/22ورقة العمل    (يةمنظمة السياحة العالم  وافقت  
 توازن مالئم بين    إقامةالتشجيع على   تتمثل في   المالحة الجوية مسؤولية ضرورية تقع على عاتق الدولة         

وينبغي أن تنطوي المجموعة الـشاملة للـصكوك   . البيئة واالقتصادقضايا السالمة واألمن والتسهيالت و   
تدابير تفضيلية ألقل البلدان نمـوا  تتضمن دية على منافع اقتصادية صافية لجميع البلدان النامية و     االقتصا

  .بوجه خاص

الدول في   مؤكدا دور    WP/4عن تأييده لورقة العمل     ) WP/53ورقة العمل    (معهد الطيران المدني  أعرب  
يمية مالئمة لحل القضايا بشأن     في شكل تشريعات أو من خالل إنشاء آلية تنظ        وذلك  المراقبة االقتصادية   

  . زيادة تكلفة وقود الطائرات

أن عملية تطبيق أشـكال مماثلـة للمراقبـة     على  ) WP/27ورقة العمل    (مجلس الدولي للمطارات  الشدد  
 تتجاهل الفروق بين هذين النوعين من مقدمي  خدمات المالحة الجويةيمقدماالقتصادية على المطارات و

وبناء عليه، ينبغي أن يتوافق التعديل المقترح . لمنافسةمن حيث مستوى اا باين بينهم التالخدمات، ال سميا    
 ذاتها بموقع مهمين في حد ساسي أن المطارات ال تتمتع مع االفتراض األDoc 9082إدخاله على الوثيقة 

لحـد  رقة إلى أنه ينبغي اإلبقاء على أي تدخالت تنظيمية عند مـستوى ا            و وخلصت هذه ال   .قاسوفي األ 
  .الفوائد وتضمن استثمارا كافيا لتلبية الطلب في المستقبلمقابل األدنى وأن تخضع لتحليل التكاليف 



CEANS-WP/73 
  )مشروع(

 2-1.1  من جدول األعمال١-١تقرير عن البند رقم  
 

ضرورة تطبيق المراقبة االقتـصادية   )WP/46ورقة العمل ( )اآلياتـا ( اتحاد النقل الجوي الدوليأوضح  
 تلـك   وحجـم نافسة  على جميع المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجوية بغض النظر عن مستوى الم           

 تنظيمنه ينبغي تطبيق الأوشددت هذه الورقة على  .الدولةتقع على عاتق    مسوؤلية  المطارات باعتبار ذلك    
تم لتوضيح آرائهم، و .استغالل االحتكار تاحتماالاالقتصادي حيثما ال توجد المنافسة لحماية المنتفعين من 

  .WP/4ورقة العمل في لمقترح  ا،Doc 9082نص الوثيقة إضافية على  تتقديم تعديال

أن المراقبة االقتصادية يمكن أن تؤثر مباشرة  )WP/24ورقة العمل (االتحاد الدولي لوكاالت السياحة  أفاد
ومن ثم، ينبغي لإليكاو لدى وضع إطار تنظيمي أن تأخذ في االعتبار الحاجة إلـى               . على ظروف العمل  

  . والجهات المعنية األخرىلاات المنتفعين والعماحتياج توازن بين إقامة

نتائج الدراسة االستقصائية األخيـرة بـشأن وضـع         ) WP/18ورقة المعلومات   ( األمانة العامة لخصت  
 خدمات المالحة الجوية في ولمطارات ومقدمالتي اتبعتها ا قنينيةممارسات الملكية والتنظيم والممارسات الت

  . إدخالها عليهازمع والتغييرات الم٢٠٠٧عام 

خبرات ما اكتسبته من    ممارسات و معلومات عما تتبعه حاليا من      ) WP/41ورقة المعلومات    (مالي قدمت
هذه مالي في   وأعربت  . المراقبة االقتصادية وإدارة األداء االقتصادي والتشاور مع المنتفعين       فيما يتصل ب  
 Doc 9082و على الوثيقـة     تأييدها للتعديالت التي اقترحت إدخالها األمانة العامة لإليكا       عن  الورقة أيضا   

  ). 6 و 5 و WP/4ورقات العمل (

حكومتها في مجاالت المراقبـة     الذي تقوم به    دور  ال) WP/63ورقة المعلومات    (جمهورية كوريا وصفت  
  . ت مستقلةهيئااالقتصادية وإدارة أداء مشغلي المطارات في هذا البلد، والتي تتولى تشغيلها 

توقعات الحركة  بشأن  ملخصا عن آخر تقرير     ) WP/66ورقة المعلومات    (المجلس الدولي للمطارات  قدم  
 باليين  ٥، مشيرا إلى أمور من ضمنها أن حجم الركاب على المستوى العالمي سيتجاوز              العالمية الجوية
  .٢٠٢٧ بليون بحلول عام ١١، ويصل إلى ٢٠٠٩ بحلول عام راكب

  المناقشة ٢-١-١
المراقبة "راقبة االقتصادية، أوضح رئيس المؤتمر معنى مصطلح        من أجل تيسير المناقشة بشأن الم       ١-٢-١-١

  .Do  9082 من الوثيقة ٣مشيرا إلى التعاريف الواردة في المرفق " التنظيم االقتصادي"مقابل " االقتصادية

األمانة العامة في  خلصت إليها   االستنتاجات التي   مشروع  أعرب المؤتمر عن تأييده الكبير لفحوى       و  ٢-٢-١-١
 تتسم أكثر باتت بالحاجة إلى المراقبة االقتصادية في بيئة ا واسعاعكس إقرار ، وهو المشروع الذي ي    WP/4 العمل   ورقة

عدد مـن االقتراحـات     قُـدم  و. لمطارات وخدمات المالحة الجوية   على ا الطابع التجاري والخصخصة    إضفاء  فأكثر ب 
 ه، في ضوء المهام العديدة التي يضطلع بها، أن رأىؤتمرغير أن الم. Doc 9082وثيقة لللتحسين النص الجديد المقترح     

 Docينبغي التركيز على مشروع االستنتاجات بدال من التركيز على الصياغة المفصلة للتعديل ذي الصلة على الوثيقة 

النهـائي  النص  لدى إعداد    األمانة العامة التعليقات واالقتراحات المقدمة خالل المناقشة      تراعي  واتفق على أن    . 9082
  .المجلسكي ينظر فيها  لDo  9082للتعديالت على الوثيقة 

منح الـدول مزيـد مـن    لتأييد بعض من الولدى استعراض أشكال المراقبة االقتصادية، كان هناك    ٣-٢-١-١
ـ . المرونة في اختيار الشكل المناسب ولتطبيق المراقبة االقتصادية وفقا لظروفها الخاصة    ة ولم ير المؤتمر وجود حاج

  .إدراج هذا البندإلى 

وبالنسبة لالقتراحات المقدمة بشأن تمديد أو زيادة تحديد تطبيق مبادئ عـدم التمييـز والـشفافية،                  ٤-٢-١-١
 المـؤتمر أن هـذه   رأى مقدمي الخدمات،" جميع"واالقتراح المحدد الخاص بضرورة تطبيق المراقبة االقتصادية على     

  . بشكله الحالي يتضمن بالفعل هذه المبادئDoc 9082 الوثيقة ية مادام نصزائدة أو غير ضرورتكون التعديالت قد 
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من جدول األعمال ١-١تقرير عن البند رقم  1.1-3   

 
أعرب المؤتمر عن تأييده القتراح مقدم بخصوص تنقيح النص بشأن هدف من أهـداف الـسياسة                  ٥-٢-١-١

مات تقديم حوافز لمقدمي الخـد    "الجملة  محل  " التشجيع على التشاور مع المنتفعين    "وضع الجملة   فق على   ـواتُ. العامة
  ."اتفاقات بشأن الرسوم ومستويات الخدمة للتوصل إلى

وتم اإلعراب عن رأي مفاده أنه ينبغي إيالء االهتمام الواجب إلـى احتياجـات البلـدان الناميـة                    ٦-٢-١-١
ساسية للطيـران  ل األوالتحديات التي تواجهها، حيث تفتقر بعض هذه البلدان إلى األموال الالزمة لالستثمار في الهياك        

للتنافس بـين  المراقبة االقتصادية، نظرا المتعلق ب الموارد الالزمة ألداء واجبها     كذلك إلى   تفي حتى بالطلب الحالي، و    ل
 مثل النهج المقتـرح  واتفق في هذا الصدد على اتباع نهج إقليمي. السالمة واألمن والبيئة وتحرير النقل الجوي أوليات  

المراقبـة  في مجـال     مواردها لدى أداء مهامها      حشدارا مفيدا للدول ل   ن يشكل خي  من شأنه أ   ،WP/58في ورقة العمل    
  .االقتصادية

  التوصيات ٣-١-١
 مـن   ١-١بشأن المراقبة االقتصادية بموجب البند      التي تلتها   والمناقشة  المقدمة  استنادا إلى الوثائق      ١-٣-١-١

  :جدول األعمال، اعتمد المؤتمر التوصيات التالية

  القتصاديةالمراقبة ا  -١التوصية رقم   
  يوصى المؤتمر بالقيام بما يلي،  
 المراقبة االقتصادية تقع على مسؤوليتها، وذلـك لمنـع   أنينبغي أن تضع الدول في اعتبارها         )أ 

الشفافية توخي  أمور من ضمنها استغالل مقدم الخدمة لموقعه المهيمن، وضمان عدم التمييز و           
ن، والتأكد من وضع نظم مالئمة إلدارة     في تطبيق الرسوم، والتشجيع على التشاور مع المنتفعي       

األداء، والتحقق أن القدرات تستجيب للطلب في الحاضر والمستقبل، تمشيا مع الجهود التـي              
اري والخصخصة على الخاصة للحصول على نتائج إضفاء الطابع التج/تبذلها الكيانات المستقلة

  .النحو األفضل

بة االقتصادية وفقا لظروفها الخاصة، مع اإلبقاء       ينبغي أن تختار الدول الشكل المناسب للمراق        )ب 
وعند البت في وضع شكل     . على التدخالت التنظيمية عند مستوى الحد األدنى وعند االقتضاء        

مالئم للمراقبة االقتصادية، ينبغي األخذ في االعتبار مستوى المنافسة، والتكـاليف والمنـافع             
 .القانونية والمؤسسية واإلداريةألطر كال البديلة للمراقبة، وكذلك اشالمرتبطة باأل

ينبغي أن تنظر الدول في مسألة اعتماد نهج إقليمي يتعلق بالمراقبة االقتصادية حيـث تفتقـر                  )ج 
 .فرادى الدول إلى القدرة على أداء مهام المراقبة االقتصادية على نحو كاف

القتصادية ونطاقهـا   لتوضيح الغرض من المراقبة اDoc 9082ينبغي أن تعدل اإليكاو الوثيقة   )د 
بالنسبة للمطارات وخدمات المالحة الجوية فيما يخص أشكالها المختلفة واختيار الشكل األنسب 

 .لهذه المراقبة االقتصادية

  -ى ـ انته-




