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  العالمي لمنقل الجويالمؤتمر 
 السادس االجتماع

  2083 مارس 22إلى  81، من ليارمونت
طار تنظيم الموائح ذي الصمة  من جدول األعمال: 2لبند ا  بحث القضايا الرئيسية وا 

 اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية :من جدول األعمال 7-2البند 

ضفاء الطابع التجاري عميها  خصخصة المطارات وخدمات المالحة الجوية وا 
 (األمانة العامةمن  ةمقدمورقة ) 

 الموجز التنفيذي
وأيضا وممكيتيا ومراقبتيا وتسييرىا،  إدارة المطارات وخدمات المالحة الجويةمسألة ىياكل ىذه الورقة  تناقش

. وىي تتناول بالوصف آخر من أىمية تكتسيو اإلدارة السميمة لممؤسساتوما عممية اختيار الشكل المالئم لذلك 
ضفاء الطابع التجاري عمييا المستجدات فيما يتعمق بمسألة ، خصخصة المطارات وخدمات المالحة الجوية وا 

رشاداتيا االيكاو  عن أعمالوتعرض معمومات مستوفاة    .بيذا الشأن السياساتيةوا 
 ما يمي:إلى : المؤتمر مدعو اإلجراء

 ؛المعمومات والتقييمات الواردة في ىذه الورقة استعراض ( أ

 .4اعتماد التوصيات الواردة في الفقرة  (ب
 السادس لمنقل الجوي عمى موقع االنترنت التالي:العالمي يمكن االطالع عمى مراجع المؤتمر  المراجع:

www.icao.int/meetings/atconf6. 

  مقدمةال -1

دارتيا، خدمات في مجال توفير  1-1 المطارات، حدثت خالل العقدين األخيرين تغييرات كثيرة مست ممكيتيا وا 
ن كانت بقدر أقل، خدمات المالحة الجوية.  "خصخصة". غير عمميات بمثابة عموما اعتُبرت ىذه التغييرات و وطالت أيضا، وا 

ن كان تعكس بصورة عامة ابتعادا عن الممكية واإلدارة من جانب الحكومات، فيي  أنيا يمكن أن تتخذ أشكال متنوعة، وىي، وا 
عالوة عمى ذلك، يمكن ال تشكل بالضرورة )بل ويندر أن تشكل( خصخصة بأتم معنى الكممة، والسيما فيما يتعمق بالممكية. و 

حاجة اليفسر  ماالمطارات وخدمات المالحة الجوية. وىذا وأداء لمتغييرات في الممكية والمراقبة أن تكون ليا تبعات عمى إدارة 
 الدول فيما يتعمق بالحصول عمى اإلرشادات من االيكاو بيذا الشأن.التي أعربت عنيا 

 التطّورات المستجدة في اآلونة األخيرة -2

الممكية والمراقبة من إدراجيا ضمن فئتين رئيسيتين ىما: األشكال التنظيمية التي اعتمدتيا الدول يمكن  جميع 2-1
دارة  وفئةقبل الحكومات أو القطاع العام،  اىتمامات القطاع الخاص. وقد تتخذ الممكية الحكومية أو العامة شكل مراقبة وا 

مباشرتين، أو قد تمارس الحكومات مراقبتيا أيضا بواسطة كيان مستقل )أو تجاري( يتمتع بحريتو المالية والتشغيمية. ولئن كان 

http://www.icao.int/meetings/atconf6
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الردود الواردة الحة الجوية غير الُمجزية ُمجزيًة، فإّن إنشاء كيان مستقبل ال يفضي بالضرورة إلى جعل المطارات وخدمات الم

 التطورات تفيد بأّن الكيانات المستقمة استطاعت أن:من كل أنحاء العالم بشأن ىذه 

تضمن إعادة استثمار اإليرادات التي تدّرىا موارد المطار في تشغيل وتطوير المرافق عمى نحو يتسم  أ(
 بالشفافية؛

 تضمن إسيام مستخدمي المطارات إسياما مباشرا في إدامة وتطوير المرافق التي ينتفعون بيا )وفقا  ب(
 (؛الثمنلمبدأ المنتفع بالمرفق يدفع 

 تخّفف األعباء المالية عن الحكومات؛ ج( 
 ع نمو ثقافة األعمال التجارية بما يفضي إلى زيادة الكفاءة وتحسين نوعية الخدمات؛تشجّ  د(
 صبح ممكنا إاّل مع وجود تغييرحة الوصول إلى أسواق رأس المال الخاص، األمر الذي قد ال يإتا ىـ(
 الشكل التنظيمي العام بسبب قيود االقتراض المفروضة عمى القطاع العام؛ في  
 الفصل بشكل واضح بين الميام التنظيمية والميام التشغيمية. و( 

وىي تدعو عولمة اقتصادات العالم، عممية من ل جزءا التجاري تشكّ مزيد التحرير األخذ ب ىذه الخطوة نحوو  2-2
نماذج ومن بين مختمف ديرىا الدول سابقا. تممكيا أو التي كانت ت ذات المنحى التجاريخصخصة الخدمات إلى االستمرار في 

دارتيا، تستطيع ال األعمال  :التالية اتباع واحد من الخياراتدول القائمة في مجال ممكية المطارات وا 

 الممكية الحكومية؛ أ(
 عقود التسيير؛ ب(
 اإليجار أو منح االمتيازات؛ ج(
 نقل الممكية عمى سبيل األقمية؛ د(
 الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ ه(
 الممكية والمراقبة من جانب القطاع الخاص. و(

ن رات نفسيا تنطبقىذه الخيا و اعتُبر بعضيا في الوقت ، من الناحية النظرية، عمى مقدمي خدمات المالحة الجوية حتى وا 
الراىن غير عممي بالنسبة لمعظم الدول. لذلك، ينبغي عند النظر في خصخصة خدمات المالحة الجوية أو في مشاركة القطاع 

دليل باع نيج أكثر حذرا بسبب اآلثار العابرة لمحدود وغيرىا من اآلثار. وترد في الفصل الثاني من اتّ  في ىذه الخدماتالخاص 
( مواد إرشادية مفصمة بشأن ممكية خدمات المالحة الجوية ومراقبتيا Doc 9161)الوثيقة  اقتصاديات خدمات الممحة الجوية

دارتيا، فيما يمكن االطالع  في الفصل الخامس من  )الوثيقة  لخصخصة في توفير المطارات وخدمات المالحة الجويةدليل اوا 
Doc 9980)  مالمحيا ومزاياىا.عمى عمى المزيد من تفاصيل الخيارات المذكورة أعاله و 

وفي كل الدول التي شيدت خصخصة المطارات وخدمات المالحة الجوية، تعمل الييئات التنظيمية القائمة أو  2-3
، والسيما عند التطرق لمسألة رسوم الطيران. بيد أنو مركز الييمنةدون أن يستغل مقدمو الخدمات المنشأة حديثا عمى الحيمولة 
 تساىمية أو منعدمة.الطيران ىي لوائح إما غير المتعمقة بولمرسوم إليجارات المنظِّمة لتجدر اإلشارة إلى أّن الموائح 

ي دراسات النوعية التي أجرتيا االيكاو لمسألة ويرد في المرفق بيذه الورقة ممخص لبعض التحميالت الواردة ف 2-4
ضفاء الطابع التجاري عمييا  .خصخصة المطارات وخدمات المالحة الجوية وا 
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 أعمال االيكاو -3
ممزمة لجميع الدول ىي أحكام ّن أحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي )المعروفة أيضا باسم اتفاقية شيكاغو( أ 3-1

نالمتعاقدة.  تقتضي من ىذه كانت ال تحظر عمى الدول المتعاقدة أن تفوض البعض من مياميا إلى كيانات خاصة،  وىي، وا 
من االتفاقية كل دولة متعاقدة مسؤولًة عن توفير  28االمتثال الكامل لجميع أحكام االتفاقية وممحقاتيا. وتجعل المادة  الدول

المنصوص عمييا في  (SARPs)قواعد القياسية والتوصيات الدولية قا لمخدمات المطارات والمالحة الجوية داخل إقميميا وذلك وف
دارة المطارات وخدمات المالحة الجوية إلى القطاع الخاص، ولكّن الدول تظل تتحمل  االتفاقية. ومن ثم، يمكن تفويض ممكية وا 

 .ذات الصمة يةالمسؤولية األولى واألخيرة عن توفير الخدمات وفق القواعد القياسية والتوصيات الدول
في سبتمبر  مونتريالالذي عقدتو االيكاو في  ،مؤتمر اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجويةوقام  3-2

ضفاء الطابع التجاري عمييابحث المسائل ذات الصمة ب، ب2008 ، وأيضا خصخصة المطارات وخدمات المالحة الجوية وا 
باألداء االقتصادي ليذه المطارات والخدمات. وكان لبعض التوصيات التي اعتمدىا المؤتمر دور أساسي في تعزيز التعاون 

تسيير المطارات وخدمات في الكفاءة وفعالية التكاليف  ىي قد أسيمت أيضا في تحسينبين مقدمي الخدمات والمنتفعين بيا، 
 المالحة الجوية عبر العالم.

 2012، قامت االيكاو في أبريل مؤتمر اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية توصياتوعمى ضوء  3-3
صدار الطبعة التاسعة من  (. Doc 9082)الوثيقة  سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجويةبتحديث وا 

المطارات وخدمات المالحة الجوية،  تقوم كيانات مستقمة بتشغيل عندماأّنو تظير ىذه الوثيقة  ،الخبرة المكتسبة عالمياوبحسب 
من  7إلى  4)انظر الفقرات يشيدان تحّسنا في العموم  والكفاءة في تسييرىاالوضع المالي العام ليذه المطارات والخدمات فإن 

مستقمة تضطمع بتشغيل  كياناتبأن تنظر الدول في تكوين ولذلك، توصي ىذه الوثيقة  (.Doc 9082 الوثيقةالقسم األول من 
مقدمي الخدمات والمنتفعين احية االقتصادية وفي صالح ممالحة الجوية عندما يكون ذلك مجديا من النيا لمطاراتيا أو خدمات

خدمات المالحة الجوية أو و عند النظر في إضفاء الطابع التجاري عمى المطارات بيا. كما أّنيا تسترعي انتباه الدول إلى أّنو 
اإلشراف االقتصادي عن عن السالمة واألمن و  نياية المطافأن تأخذ في االعتبار أنيا مسؤولة في  ال بد لياصخصتيا، خ

ومنيا باألخص االلتزامات ذات الصمة،  والتقيد بجميعسياسات االيكو  احتراممن  التأّكدالكيانات، وأّنو ينبغي ليا عمى ىذه 
تتضمن، فيما يتعمق  Doc 9082اتفاقات الخدمات الجوية. وتجدر اإلشارة إلى أّن الوثيقة  تم التوقيع عمييا فيااللتزامات التي 

دارة األداء، تتناول باألخص بالمراقبة االقتصادية عمى مقدمي الخدمات، سياسات محددة  مسائل التشاور مع المنتفعين، وا 
 وتوزيع أعباء تكاليف الرسوم.

وأقرىا اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية وعالوة عمى ذلك، وبناء عمى توصية اعتمدىا مؤتمر  3-4
والشفافية وترابط التكاليف وىي عدم التمييز  ،ع الدول عمى إدراج المبادئ الرئيسية األربعة لفرض الرسومشج  تُ مجمس االيكاو، 

وكذلك في اتفاقات الخدمات الجوية. كما يوصى،  أو تنظيماتيا أو سياساتيا في تشريعاتيا الوطنية ،والتشاور مع المستخدمين
ضمن سياق الخصخصة، بيذه الخطوات من أجل ضمان امتثال مشغمي المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجوية لممبادئ 

 (.Doc 9082ن التمييد من الوثيقةم 1)انظر الفقرة الرئيسية، وذلك بغض النظر عن النماذج المتبعة في تنظيم األعمال التجارية 
. وتأتي ىذه Doc 9980الوثيقة  2012في شير أغسطس  فإّن االيكاو قد أصدرت، 2في الفقرة  وكما أشير 3-5

إرشادات بشأن ممكية ومراقبة  لما أعربت عنو الدول، بعد التطورات المستجدة في العقد الماضي، من حاجة إلى الوثيقة استجابةً 
 المعنون 284ل استكماال لمتعميم رقم وىي تشكّ . المطارات وخدمات المالحة الجوية

" Privatization in the Provision of Airports and Air Navigation Services وتعرض معمومات 2002" والصادر في مارس ،
دا رة المطارات وخدمات المالحة الجوي، وتقّدم تعاريف وتحميالت لمختمف عن التطورات المستجدة عالميا بشأن ممكية وا 

الخيارات المتاحة واآلثار المحتممة. كما أنيا تناقش المسائل الرئيسية التي يتعين عمى الدول بحثيا عند النظر في تغيير الممكية 
التي قد تواجو مقدمي خدمات المطارات وخدمات  واإلدارة. وتراعي اإلرشادات الواردة في ىذه الوثيقة طائفة واسعة من الظروف

بير التنظيمية التي تكفل اوثائق االيكاو السياساتية األخرى ذات الصمة بالتد إلىالدول  وتسترعي انتباهالمالحة الجوية، 
 الضمانات المالئمة ضمن سياق إدارة ىذه المطارات والخدمات.
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 قتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجويةال 2000مؤتمر عمى توصية اعتمدىا  وعالوة عمى ذلك، وبناءً  3-6
(ANSConf 2000 ) 2002لجنة النقل الجوي في يناير يا توأقر (AT-WP/1924) ، وضعت االيكاو مواد إرشادية محددة بشأن

  بتحديث ىذه المواد. أما المنشور المعنون الحقا وبشكل دوريخصخصة المطارات وخدمات المالحة الجوية وقامت 
"Case Studies on Commercialization, Privatization and Economic Oversight of Airports and Air Navigation Services Providers "

الخدمات واإلشراف عمييا دراسات الحالة عن االستغالل التجاري لخدمات المطارات والمالحة الجوية، وخصخصة ىذه )
، فيو بمثابة تجميع لدراسات تتناول األطراف والمحّممين المعنيين بالطيران المدنيى العديد من صدى لد القى(، الذي اقتصاديا

ضفاء الطابع التجاري دولة فيما يتعمق ب 26بالوصف العمميات التي شيدتيا  خصخصة المطارات وخدمات المالحة الجوية وا 
وىي تتضمن نماذج مختمفة لعممية إضفاء الطابع التجاري إلى تجارب دول من جميع األقاليم،  وتتطرق ىذه الدراسات. عمييا

تشكل أداة تستنير بيا الدول ومقررو السياسات  كما أّنياالمراقبة االقتصادية عمى المطارات وخدمات المالحة الجوية. و 
سية الواردة في ىذه من النقاط الرئي موجز لمعديدومحمموىا فضال عن دوائر قطاع النقل الجوي. ويرد في المرفق بيذه الورقة 

 كن االطالع عمى ىذا المنشور في اإلنترنت عمى الموقع التالي:الدراسات. ويم
_ANSPs.aspxhttp://www.icao.int/sustainability/pages/Eap_ER_Databases_CaseStudies. 

وفي الختام، يمكن لمتغيير في ممكية المطارات وخدمات المالحة الجوية وفي مراقبتيا و/أو إدارتيا أن  3-7
من القسم  10و  9)انظر الفقرتين  Doc 9082. ويرد في الوثيقة المعني التجاري لمكيان التسييرتكون لو آثار عمى 

دليل ، وأيضا Doc 9980، فيما تتضمن الوثيقة جيد لمشركاتالممارسات في مجال التسيير الاألول( وصف ألفضل 
(، مواد إرشادية مفصمة Doc 9161)الوثيقة  ودليل اقتصاديات خدمات المالحة الجوية (Doc 9562 )الوثيقة اقتصاديات المطارات

 عن نظام تسيير الشركات الناجع. 

 التوصيات -4
 عمى المؤتمر لمنظر فييا: يما يمي التوصيات المقترحةف 4-1

ينبغي أن تكفل الدول التقّيد التام بجميع التزاماتيا ذات الصمة بموجب اتفاقية شيكاغو ومالحقيا  -
، العمل بسياسات االيكاو فيما عند إنشاء كيان مستقلوبموجب اتفاقات الخدمات الجوية، وأن تكفل، 

 وم.يتعمق بالرس
 مقترحة عمى المؤتمر لمنظر فييا:وال تبالمطارافيما يمي التوصيات المتعمقة  4-2

أ( ينبغي لمدول أن تنظر في إنشاء كيانات مستقمة لتشغيل المطارات، وأن تراعي في ذلك جدواىا 
 االقتصادية ومصالح المنتفعين وسائر األطراف الميتمة األخرى؛

التأّكد من أن تظّل السياسات واإلرشادات وسائر المواد المتعمقة بتسيير المطارات  ب( ينبغي لاليكاو
دارتيا سارية ومواكبة لمتطّورات ومتكّيفة مع األوضاع المتغيرة؛  وممكيتيا ومراقبتيا وا 

ضفاء الطابع التجاري عميياج( ينبغي لاليكاو أن تواصل رصد التغيرات في مجال   .خصخصة المطارات وا 
 يمي التوصيات المتعمقة بمقدمي خدمات المالحة الجوية والمقترحة عمى المؤتمر لمنظر فييا:فيما  4-3

أ( ينبغي لمدول أن تنظر في إنشاء كيانات مستقمة لتشغيل خدمات المالحة الجوية، وأن تراعي في ذلك 
 جدواىا االقتصادية ومصالح المنتفعين وسائر األطراف الميتمة األخرى؛

و التأّكد من أن تظّل السياسات واإلرشادات وسائر المواد المتعمقة بتسيير خدمات ب( ينبغي لاليكا
دارتيا سارية ومواكبة لمتطّورات ومتكّيفة مع األوضاع المتغيرة؛  المالحة الجوية وممكيتيا ومراقبتيا وا 

ضفاء ج( ينبغي لاليكاو أن تواصل رصد التغيرات في مجال  خصخصة خدمات المالحة الجوية وا 
 .طابع التجاري عميياال

— — — — — — — 
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 المرفق

دراسات الحالة عن االستغالل التجاري لخدمات المطارات والمالحة الجوية، وخصخصة الواردة في  النقاط الرئيسية
 هذه الخدمات واإلشراف عميها اقتصاديا

المطارات وخدمات أجرتيا االيكاو لمسألة دولة ومنظمة إقميمية ترد في قاعدة بيانات دراسات الحالة التي  26فيما يمي  - 1
 :المالحة الجوية
 اليابان – 14 األرجنتين – 1
 األردن – 15 أستراليا – 2 
 ماليزيا – 16 بمجيكا  – 3
 المكسيك – 17 بوليفيا – 4
 ىولندا – 18 البرازيل – 5
 نيوزيمندا – 19 الكاميرون – 6
 بيرو – 20 كندا – 7
 السنغال – 21 شيمي – 8
 جنوب أفريقيا – 22 الصين – 9

 تايمند – 23 االتحاد األوروبي )التوجيو المتعمق برسوم المطارات( – 10
 تركيا – 24 فرنسا – 11
 المممكة المتحدة – 25 ألمانيا – 12
 الواليات المتحدة – 26 اليند - 13

، الجويةخدمات المالحة تيم مسألة إضفاء الطابع التجاري عمى المطارات و دراسات الحالة عدة نقاط رئيسية ح توضّ  - 2
 خدمات المالحة الجويةات و المطار من اإلصالحات عمى إدارة أنواع مختمفة  تنّفذ فيما يبدوالعالم  وأوليا أّن مختمف مناطق

ضفاء الطابع  اتالبيانات تظير، من جية، جاذبية نموذج اتفاقات االمتياز قاعدة ف. وممكيتيا بالنسبة لخصخصة المطارات وا 
التي أجريت عمى بمدان في ىذه المنطقة )ىي  الالتينية حيث تبّين من دراسات الحالة الستّ التجاري عمييا في أمريكيا 

فردية مجزية أو مجموعات من األرجنتين وبوليفيا والبرازيل وشيمي والمكسيك وبيرو( أّن امتيازات قد منحت لتشغيل مطارات 
بمثابة خصخصة، أو مشاركة  فيو ا ما ُيالَحظ في أوروباالمطارات المجزية وغير المجزية )مع اختالف في مدة االمتياز(. أم

أسواق األسيم. وتشير دراسات الحالة األربع التي أجريت عمى بمدان في أوروبا  من خاللفي أسيم المطارات  لمقطاع الخاص
ة مكدولية؛ والممالخصخصة )بمجيكا وشركة مطارات بروكسل ال خاللأّن مطارات كبرى قد تم إضفاء الطابع التجاري عمييا من 

 ألمانياو شركة مطارات باريس؛ ومشاركة من القطاع الخاص في فرنسا و شركة مطار ىيثرو القابضة المحدودة؛ و المتحدة 
 في توفيرالقطاع الخاص  تمت عممية مشاركة(. وعالوة عمى ذلك، Fraport AGشركة ومشاركة من القطاع الخاص في 

المممكة  ُنقمت ممكية المطارات الرئيسية فيعمى سبيل المثال، ف. ات عمى مراحلوعممية خصخصة ىذه الخدمخدمات المطار 
بعد ذلك ، ليتم عدة سنوات إلى شركة ممموكة لمحكومة بعد تم نقل ىذه الممكيةثم . في أول األول حكومية شركةإلى المتحدة 
شركات إلى  في البداية المطاراتُنقمت ممكية في بعض البمدان األوروبية، و أسيم ىذه الشركة إلى القطاع الخاص.  بقميل بيع

النموذج إلى أّن ىذا تشير دراسات الحالة في نياية المطاف، و . بصورة تدريجيةاألسيم ، تم تمت تصفية منفصمة ممموكة لمدولة
 يم عمى مراحل.األس والقيام بتصفية. فالصين وماليزيا وجنوب أفريقيا بصدد توخي النموذج األوروبي إلى مناطق أخرىقد ُنقل 
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جاذبية شكل المراقبة االقتصادية القائم عمى مبدأ الحد األقصى تبرز دراسات الحالة لمطارات، ثانيا وفيما يتعمق با - 3
نظام الصندوق الوحيد أو الصندوق المختمط أو الصندوق بلمسعر وذلك بغض النظر عما إذا كانت ىذه المطارات تعمل 

يقوم مبدأ الحد األقصى لمسعر فيو بتحديد التعريفات مسبقا وتصحيحيا لفترة زمنية الثنائي. ولقد أصبح ىذا النموذج، الذي 
الكفاءة، شائعا  ب عاملأحيانا بحسبحيث ال تزيد إال بمقدار نسبة التضخم وال ترتفع أكثر مؤشر أسعار االستيالك مع تعديميا 

أكثر فأكثر في أوروبا )فيو مستخدم في المممكة المتحدة وفرنسا وألمانيا(، بل وفي مناطق أخرى من العالم كأمريكا الالتينية 
 )األرجنتين والمكسيك وبيرو( وآسيا )الصين( وأستراليا وأفريقيا )جنوب أفريقيا(.  

دراسات الحالة أّن بعض األطراف الفاعمة العابرة لمحدود في قطاع المطارات قد  ثالثا، يتبين من إلقاء نظرة عابرة عمى - 4
في إضفاء الطابع التجاري عمى المطارات أو في خصخصتيا أو إدارتيا في أسيمت بعض الشركات مثال فبدأت تظير وتقوى. 

(: شركة مطارات بخالف ذلك قائمة طويمةوىي البمدان التالية )القائمة تيم البمدان المدرجة في قاعدة بيانات دراسات الحالة، 
ومشاركتيا في ألمانيا وبيرو  Fraport AGباريس ومشاركتيا في الكاميرون والصين وفرنسا واألردن والمكسيك وىولندا؛ وشركة 

 في أستراليا وبمجيكا. Map Airportsفي ماليزيا وتركيا؛ وشركة  MAHBوالسنغال وتركيا؛ شركة 

الحفاظ عمى مراقبتيا خدمات المالحة الجوية، فإّن الدراسات أظيرت أّن معظم الدول تفضل مقدمي ق بأما فيما يتعم - 5
أكثر من الدول  العديدتتم عادة عمى كامل إقميم الدولة المعنية، ويقدميا في خدمات المالحة الجوية ألّن تقديم ىذه الخدمات ل

فاع الوطني وليا تبعات عمى العالقات الخارجية فيما يتعمق بالمجال من كيان واحد. وأخيرا، تكتسي ىذه الخدمات طابع الد
الجوي السيادي لمدولة. وىذا ما يفسر االتجاه الذي أبرزتو دراسات الحالة، أي أّن معظم مقدمي ىذه الخدمات ىم عبارة عن 

لمحكومة بالكامل. ومع ذلك، كان الوضع مطيران المدني، أو ىيئات تجارية أو شركات ممموكة لإدارات حكومية، وعادة إدارات 
 مختمف ضمن ثالث دراسة حالة كاآلتي:

ىناك مساىمة قميمة لشركات الطيران في أسيم خدمات المالحة الجوية التايمندية، وذلك ألسباب تاريخية. غير  أ(
 أّن الحكومة تراقب الرسوم؛

التي ىي عبارة عن منظمة غير  Nav Canada مؤسسة قامت كندا بخصخصة خدماتيا لممالحة الجوية عبر ب(
 تيا؛ار مجمس إدالممثمين في عضوية ربحية تخضع لمرصد من قبل عمالء شركات الطيران 

 2001تصفيتيا في عام  تخدمات المالحة الجوية تم إدارةفي المائة من أسيم  42في المممكة المتحدة،  ج(
في المائة لفائدة شركة تشغيل  4ران( و )المكونة من سبع شركات طي Airline Groupلفائدة مجموعة 

 5في المائة من األسيم، وحصل العمال عمى نسبة  49، فيما احتفظت الحكومة بنسبة BAA plcالمطارات 
 في المائة.
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