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  اقتصاديات المطاراتؤتمر م
  وخدمات المالحة الجوية

  ٢٠/٩/٢٠٠٨ إلى ١٥مونتريال، 

  المسائل المحددة ذات الصلة باقتصاديات المطارات وإدارتها :٢  رقمالبند
  التنظيم والملكية والمراقبة :١-٢ رقمالبند 

  المطارات وملكيتها ومراقبتهاأسلوب إدارة 
  )ةالعامانة  من األمةمقدمورقة (

 الملخص

، لهما والمراقبة في المطارات، واختيار الشكل المناسب ةملكيالكل من هيكل  الورقةتناقش هذه 
واذا كانت مختلف . لشركاتا ارةإدحسن   مسألةهميةأ و،في المطاراتذات الصلة جوانب السالمة و

ورقة تؤكد من  الفإن، المطارات مختلف فيقد تكون مناسبة لحاالت معينة ة والمراقبة لملكيأشكال ا
 .مقدمي الخدمات والمنتفعين بهالح افي ص ذلك مستقلة عندما يكونه ينبغي إنشاء هيئات نأجديد 

فصل ال، من الضروري ضمان مباشرشكل بمطار  الحكومية بمراقبة الوعندما تقوم السلطات
 إلىؤدي ذي قد ياللشركات ا إدارةحسن   مسألةإطارفي و. ةالتشغيلي و التنظيميةالمهامح بين ووضب

  .طبيق أفضل الممارسات في مجاالت معينةة بت، توصي الورقاألداءتحسين 
  .٥ الفقرةفي  المطلوب من المؤتمر اإلجراءيرد 

 مقدمةال - ١

أسلوب إدارتها على ؤثر ن يأالتجاري يمكن  باالستغالل فيما يتعلق ومراقبتها المطاراتة التغيير في ملكيإن  ١- ١
و األعمال التجارية أمبادئ فيها والخدمات تطبق تسهيالت دارة ال إلبأنها طريقةتجاري االستغالل ال عملية فعرتُو. وأدائها

  وقد نقلت ملكية بعض الهيئات التجارية في المطارات جزئيا أو كليا الى القطاع . التجاريةةنشط على تطوير األيركز فيها
 .الخاص

جوانب و،  لهماة في المطارات، واختيار الشكل المناسبالمراقبة وملكيالكل من  هيكل ةناقش هذه الورقتو ٢- ١
 الصلة من اذستعرض النص الحالي تأنها كما . لشركاتادارة إحسن   مسألةهميةأ و، في المطاراتذات الصلة السالمة
 ).٩٠٨٢الوثيقة  ( رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية االيكاو بشأنسياسات
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 مناقشةال - ٢

يندرج تحت النوع األول .  نوعين رئيسيينفي التنظيمية التي تستخدمها الدول شكالاألمختلف يمكن تصنيف  ١- ٢
 .  يتين أو العامتين، والنوع الثاني يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في اإلدارةمراقبة الحكومال وملكيةال

مارس قد تُالحكومة مراقبة غير أن ، المباشرتينالمراقبة واإلدارة  شكل العامةوقد تتخذ الملكية الحكومية أو  ٢- ٢
 في مشاركة القطاع الخاصالنوع الثاني يشمل و. وتشغيلي ماليتتمتع باستقالل )  تجاريةأو( مستقلة  هيئةمن خاللأيضا 

 ةنشط أ منأجزاء إدارةأو /لقطاع الخاص وا ةوملكياإلدارة أو عقود اإليجار أو االمتياز، وتحويل ملكية األقلية شكل عقود 
 من القطاع هيئة إلى كلها أو  المطارة معظم ملكيتنقلحيث ، والمراقبة التي يقوم بهاالقطاع الخاص ملكية و، اتلمطارا

 في اطاره لمطار ما أن يعملينبغي  الشكل التنظيمي الذي حدة بشأنعلى تخذها كل دولة تالقرارات التي ستتوقف و. الخاص
وفي .  مية المتبعةو األحيان لتأثير قوي من السياسة الحكعلى الوضع القائم في الدولة المعنية وسوف تخضع في كثير من

الجوانب قامت بها االيكاو عن  ئيةتضمن نتائج دراسة استقصاالتي ت WP/18ورقة العمل  إلى اإلشارةتجدر هذا السياق، 
 . للمطارات وخدمات المالحة الجويةوالرقابيةالتنظيمية 

 )من القطاع العام أو الخاص(مستقلة  هيئات أنه عندما تقوم، ٩٠٨٢ من الوثيقة ١٠ ة في الفقر،ومن المسلم به ٣- ٢
ولذلك يوصي المجلس في . فان وضعها المالي الشامل وكفاءتها االدارية يميالن الى التحسن بوجه عام، المطاراتبتشغيل 

. لمنتفعين بهامقدمي الخدمات واصالح  يكون ذلك في عندماتشغيل المطارات تضطلع بمستقلة بتكوين هيئات  ١١ ةالفقر
والمراقبة  ةن تغيير الملكيألى إقطاع الهيئات من  وحكومات ونوأكاديميها اجرأالدراسات الحديثة التي ويشير عدد من 

بها شرف يي الطريقة التي أ(لشركات ادارة لحسن إنتيجة  داءألا تحسن أن الشركات وإدارة لتحسين ةعادة كوسيليعتبر 
 ).المعنية األطرافأمام حملة األسهم ومختلف خضوعه للمساءلة ته ودارخالل إشركة من ال على سير عمل دارةإلمجلس ا

 وفي الحاالت التي الملكية عن  وإدارتهمطارالمراقبة عملية يتم فصل  عندماالشركات إدارة  وتزداد أهمية ٤- ٢
م ا نظيشكليمكن أن سبيل المثال، فعلى . ه الخارجية لتمويل أنشطته واستثماراتاألموالكثر على رؤوس أمطار الفيها عتمد ي

 لما فيه صالح دارةبأن تعمل اإل،  بما فيها حملة األسهم والدائنين المعنية،األطرافجميع  لالشركات ضمانة فعالة إلدارةسليم 
عى تس أما في غياب هذا النظام السليم، فقد .  رأس المالجمع األسهل، مما يجعل من ةؤكفستخدم األموال بطريقة تلمطار وا

 الشفافية تقل درجة، وقد المعنية قدر من مصالحها الخاصة على حساب مصالح األطراف األخرى أقصىلى تحقيق اإلدارة إ
 . المتاحةاألموالفي استخدام 

كثر تأثيرا ة األالمبادئ التوجيهيومن بين .  العالمأنحاءجميع ها في  الشركات وقواعدإدارةمبادئ لقد تم وضع  ٥- ٢
المبادئ هذه تطبيق ومن شأن ). ٢٠٠٤ (دارة الشركاتمجال إفي  والتنمية في الميدان االقتصادي ون منظمة التعامبادئ 

 الممارسات أفضل لوضع أساسن يكون بمثابة تها أصخصمطارات وخلل التجاري االستغاللبشأن ونتائج الدراسات الحديثة 
 : ما يلي هذاشمليو. التجارية لمطاراتبالنسبة ل إدارة الشركات حسن الالزمة لضمان

  خيص؛او الترألنحو المنصوص عليه في التشريعات محددة بوضوح على اومسؤوليات هداف أ  )أ
في حالة امتالك حملة األسهم من القطاع الخـاص رأس  (هم حقوقة وحمايلحملة األسهم   ةمنصفالمعاملة  ال  )ب

  ؛)المال كليا أو جزئيا
  ؛إلدارةل العام لتقديم التوجيه مستقلةهيئة إشرافية فنية   )ج
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المالية والعمليات والتكنولوجيـا والمـوارد      حينها فيما يخص    في   القراراتتخاذ  مسؤولة ال  فاعلة و  دارةإ  )د
  ؛ اإلدارة تمشيا مع أهداف الشركة وتوجيهات مجلس، واالستثمارات والخدماتالبشرية

   المعنية من خالل التشاور؛األطرافدة مع جميع عالقة جيربط   )ه
 .الشفافيةتعزيز بغرض في الوقت المناسب ة دقشف عن المعلومات بالك  )و

داء أتحسين وبهدف . سياق عام التجارية ضمن فضل الممارساتأ ٩٠٨٢ من الوثيقة ١٧ ةالفقرتتناول و ٦- ٢
نص ويوصي . سن إدارة الشركاتحفي مجال توصية محددة بشأن تطبيق أفضل الممارسات ينبغي إدراج المطارات، 

، ةفضل الممارسات التجارية في مجاالت مثل نوعية الخدمات، واالستثمارات، والمحاسبأنه ينبغي تطبيق أب ١٧ الفقرة
على سبيل  (٩٠٨٢صلة من الوثيقة ذات  أخرى فقراتالمجاالت في هذه أنه يتم تناول بعض  إلىبالنظر و. طويروخطط الت
ن تنطبق على كثير من أ، وأن أفضل الممارسات التجارية يمكن )نوعية الخدمات واالستثمارات ١٦ة تتناول الفقرالمثال، 

 حسن اإلدارة  الممارسات لتحقيق وأفضل. (في هذا السياقتخصيصها بالذكر ليس من الضروري فيضا، أخرى ألمجاالت اال
 .)WP/12 رقة العمل وفي كما نوقش، لدى المطاراتنفسها  المالحة الجوية هي لدى مقدمي خدمات

وتخضع كليا التي تملكها الحكومة  على المطارات إدارة الشركاتحسن فضل ممارسات أنطبق تن أيمكن كما  ٧- ٢
، يةكومهيئة حبها ضطلع ت العديدة التي المهام إحدىكثر سوى أو أواحد  تشغيل مطاريشكّل ال ما عندو. المباشرةلمراقبتها 

العالقة المقربة جدا بين الجهة ذلك ألن .  التنظيمية وتقديم الخدماتالمهمةواضح بين الل صمسألة الفلهتمام يتعين ايالء اال
جل التأكيد على أمن و. قوض الثقة في النظامت تضارب المصالح وإلىؤدي تن ألخدمة يمكن ة لمقدمالمنظمة والجهة ال

على ن التعديل المقترح لجدير بالذكر أمن او. ٩٠٨٢ من الوثيقة ١٥ ةالفقر لتعدأن ينبغي  هذا الفصل، إلىالحاجة 
 نفس المنطق ينطبق على كال النوعين من مقدمي ألنالمطارات وخدمات المالحة الجوية متماثل فيما يتعلق ب ١٥ لفقرةا

 .)WP/12  ورقة العملنظرأ(الخدمات 

 ، ينبغي٩٠٨٢قة  من الوثي١٣ ة الفقري فإليهوفيما يتعلق بمسؤولية الدول عن السالمة على النحو المشار  ٨- ٢
للقواعد  وفقا الترخيص إلجراءات تمر بعملية تحول الى االستغالل التجاريالتي لمطارات  اخضوعن تكفل للدول أ

 باتفاقية – المطارات – ١٤ لحقالممن  -  اتتصميم وتشغيل المطار -األول المجلد والتوصيات الدولية الواردة في 
بشأن ترخيص الدليل  األخرى ذات الصلة، وعلى النحو المبين في االيكاو مواصفاتل، وكذلك الطيران المدني الدولي

 ).٩٧٧٤الوثيقة  (لمطاراتا

 االستنتاجات  - ٣

 :السالفة الذكراالستنتاجات التالية من المناقشة ستخالص ايمكن  ١- ٣

 تنظر أنلمختلف المطارات، ينبغي بالنسبة  مالئمةقد تكون مراقبة  والالملكيةمختلف هياكل  مع أن  )أ 
شكل ب المطار بمراقبةوعندما تقوم حكومة . تشغيل المطاراتتضطلع بمستقلة تكوين هيئات دول في ال

 .شغيليةالتنظيمية والتالمهام السلطة  نفس تؤديمباشر، فال ينبغي أن 

 الممارسات في أفضل من وتستفيد، ها فيما يتعلق بمطاراتاإلدارة تستعرض هيكل أنينبغي للدول   )ب 
 ومعاملتهم، حملة األسهم والمسؤوليات، وحقوق األهدافب فيما يتعلق شركاتإدارة الحسن مجال 

، والكشف عن المعنية األطراف، والعالقة مع  ومسؤوليتهااإلدارةسلطة و، اإلدارةومسؤوليات مجلس 
 .المعلومات
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 شيكاغو، ةسالمة بموجب اتفاقيفي مجال الالدول التزامات لحفاظ على مصالح المسافرين ومن أجل ا  )ج 
 إلجراءات تمر بعملية تحول الى االستغالل التجاريالتي لمطارات  اخضوع تكفل أنينبغي للدول 

 .اليكاوللملحق الرابع عشر من امجلد األول لل وفقا الترخيص

 من خالل تطبيق اإلدارةسن تشمل العناصر الالزمة لضمان ح ل٩٠٨٢أن تعدل الوثيقة  لاليكاو ينبغي  )د 
 .والتشغيلية والتأكيد على أهمية الفصل بين المهام التنظيمية أفضل الممارسات التجارية،

 تعديالت مقترحة للسياسات - ٤

من  ةالحالي ١٧ و ١٥  و١٤ات  الفقروصنصاالستعاضة عن قترح ي، ١-٣ة الفقرفي ) دستنتاج اللوفقا  ١- ٤
 :ما يليب ٩٠٨٢الوثيقة 

 جانبهيئة مستقلة، سواء من و  كيان مستقل أأنشئنه كلما  أ علىالتأكيد في أيضاالمجلس ب يرغ  -١٤
لدولة  لينبغيه نإ خدمات المالحة الجوية، فأو )مطارات(لتشغيل مطار ، القطاع الخاص أو الحكومة

  الدولةجميع التزامات لهيئة الجديدةالكيان الجديد أو اهذا االنشاء أن يحترم  على  لموافقتهاتشترط أن
جل  أمن ،ينبغي للدولو. الحقها المدني الدولي وم الطيرانة في اتفاقياذات الصلة المنصوص عليه

للقواعد والتوصيات  وفقا الترخيص إجراءاتن تضمن تنفيذ أ، ةالوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالسالم
ـ  المطارات – ١٤ لحقالم من -  المطارات تصميم وتشغيل -األول المجلد الدولية الواردة في 

بأن ، حسب االقتضاء، شترط تأنعالوة على ذلك، ينبغي للدول و.  الطيران المدني الدوليباتفاقية
  التزامات الدولة المحددة في السياسات والممارساتأيضامستقلة الهيئة يراعي الكيان المستقل أو ال

رسوم وفي اتفاقات الخدمات  الراهنة بشأن ال الواردة في السياساتااللتزامات، مثل األخرى لاليكاو
 .الجوية

 توفير ن بفصل مهامها عاالقتصادية مسؤولية الرقابة ن تمارس الدولأمن المهم أنه مجلس يرى ال  -١٥
فيها لم تنشأ  في الحاالت التي وجه الخصوصعلى والمطارات وخدمات المالحة الجوية، وتشغيل 
  . مستقلةهيئات

  أفضل الممارسات التجارية
بغرض رات وخدمات المالحة الجوية  الممارسات التجارية للمطاأفضليؤيد المجلس تطبيق مبادئ  -١٧

 ينبغيا ولذ . من الخدمات والتسهيالتمالئمة في تقديم نوعية ة التكاليف وفعاليوالكفاءة الشفافيةتعزيز 
 الممارسات التجارية أفضل  أن تطبقخدمات المالحة الجويةة لمقدمالجهات الوات مطارالأو /لدول ول

هيئات  المطارات وفي الشركات  حسن إدارةأنظ المجلس ويالح.  التجاريةهافي جميع مجاالت أعمال
تطبيق على وجه الخصوص، ب، الدوليوصي  ذلكل واألداء تحسين إلىؤدي  يخدمات المالحة الجوية

، ومسؤولياتها الهيئات أهداف:  فيما يتعلق بما يليالشركات لحسن إدارةأفضل الممارسات التجارية 
العالقة مع  ومسؤوليتها، ودارةسلطة اإلو، اإلدارةسؤوليات مجلس م، ومعاملتهمحملة األسهم وحقوق و

 .والكشف عن المعلوماتمعنية،  الاألطراف

فقرتين جديدتين تحت العنوان الفرعي الجديد دراج إ، WP/4 في ورقة العملإلى أنه يقترح  اإلشارةوتجدر  ٢- ٤
 ١٤  الحاليتين للفقرتينين أعاله المقترحينالجديد ينالنصمع  (١٥ و ١٤  الحاليتينبين الفقرتين" الرقابة االقتصادية"
 ) .١٥ و



CEANS-WP/7 - 5 - 

   المؤتمرالمطلوب من اإلجراء - ٥

 :ما يليالمؤتمر يطلب من  ١- ٥

  . واعتمادها١- ٣استعراض االستنتاجات الواردة في الفقرة   )أ
  . والتصديق عليها٩٠٨٢لوثيقة  اأعاله على ١-٤استعراض التعديالت المقترحة في الفقرة   )ب

  ــ انتهـى 


