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  اقتصاديات المطاراتؤتمر م
  وخدمات المالحة الجوية

  ٢٠/٩/٢٠٠٨ إلى ١٥مونتريال، 

  قتصاديات خدمات المالحة الجوية وإدارتهاال المحددةمسائل ال :٣ الموضوع رقم
  التنظيم والملكية والمراقبة :١-٣ الموضوع رقم

  خدمات المالحة الجوية مقدميدى  والملكية والمراقبة لأسلوب اإلدارة
  )ةالعامانة  من األمةمقدمورقة (

 الموجز

،  المالحة الجويةخدماتمقدمي ضفاء الطابع التجاري على إلحديثة التجارب ال هذه الورقة تناقش
إمكانية لى إهذه التجارب تشير و. ممراقبة لديهوالة الملكي وأسلوب اإلدارةمسائل والمستجدات ذات الصلة ب

فضل أمجموعة من ، تضع الورقة ولذلك. الشركات إدارة أسلوبورز ح الم صلة بين األداءوجود
في الحاالت التي و. بع التجاريا ذات الطخدمات المالحة الجوية يمقدملدارة اإلحسن الممارسات لتحقيق 

 تؤدي أال  على ضرورة ضمانتؤكد الورقةخدمات المالحة الجوية، لالمباشر تشغيل الالدولة بتقوم فيها 
 .والتنفيذيةلتنظيمية انفس السلطة المهام 

  .٥ الفقرةفي  المعروض على المؤتمر اإلجراءيرد 

 المقدمة - ١

على ين معدود، اجزئيأو  التي يملكها القطاع الخاص كليا خدمات المالحة الجويةمقدمو زال فيه يوقت ال في  ١- ١
 الجهاز  خاللدمات من مستقلة عن طريق الفصل بين توفير الخهيئاتأنشأت  قد كثير من الدولفإن الرؤوس األصابع، 

 رسوم بشأن االيكاو سياسات  من١١ ةالفقروتوصي . اهتنشطبإضفاء الطابع التجاري على أ االتنفيذي للدولة والسماح له
تشغيل خدمات المالحة الجوية،  تضطلع ب مستقلةتكوين هيئاتب) Doc 9082الوثيقة ( الجوية المالحة وخدمات المطارات

 .منتفعين بها والخدماتقدمي الم لحاعندما يكون ذلك في ص

  المالحة الجويةخدمات يمقدمحديثة بشأن إضفاء الطابع التجاري على ال التجارب الورقةوتناقش هذه  ٢- ١
  من الصلةاالحالي ذالنص  تستعرض أنهاكما . ممراقبة لديهوالة الملكيو اإلدارةومستجدات مسائل أسلوب 

 .Doc 9082 الوثيقة
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 مناقشةال - ٢

  مامتنوعة، تتراوح أسباب إلىالمالحة الجوية مقدمي خدمات الطابع التجاري على ى إضفاء إليعود السعي  ١- ٢
مويل عن تلدولة اعبء مسؤولية لتخفيف من  في اة أكثر واقعيرغبةو  وخفض التكاليفالتشغيلية الكفاءةبين تحسين 

ن أ التجاريخدمات المالحة الجوية ذات الطابع  ي مقدميتوقع من كان السبب، وأيا. في البنى التحتيةاالستثمارات الرأسمالية 
 منأي  التي لدى التكلفةفعالية من حيث الوة كفاءالو  نفس القدرة التنافسيةميكون لديهأن مستقلة ماليا وئة تجارية  كهيواعملي

 .األعمال التجارية األخرى

 يةالتنظيماألطر   القطاعأكاديميون وحكومات وهيئات من هذااها أجربعض الدراسات الحديثة التي وبحثت  ٢- ٢
 أنوبالرغم من .  ذات الطابع التجاريالمالحة الجويةمقدمي خدمات بين  ةمقارن ذلك ال، بما فيالقائمةواإلدارية  سسيةؤالمو

 المالحة الجويةمقدمي خدمات  على أن تفاقاال إلى، فإنها تميل ستنتاجاتنفس اال إلى بالضرورةم تتوصل هذه الدراسات ل
دون وذلك والسالمة المالية،  واإلنتاجية من خالل عملية التحديث  عموما مراقبة التكاليفواحسن قد ع التجاريذات الطاب

اتخاذ   ذات الطابع التجاريخدمات المالحة الجوية لمقدميأنه يمكن  إلى أيضاوتشير الدراسات .  للخطرتعريض السالمة
  مشتركة بين الدراساتة ذلك، هناك مالحظإلى باإلضافةو. ينفعتنلمكثر استجابة الحتياجات ا أمأنه وحينها يقرارات فال

 ".دارة الشركاتإ"لحسن نتيجة  داءاأل تحسنتشير إلى 

 من حيث  على سير عمل الشركة اإلدارةمجلسبها يشرف لى الطريقة التي إ الشركات إدارةمصطلح يشير و ٣- ٢
وضع تم وقد . المصلحة أصحابسهم ومختلف مجموعات أمام حملة األ للمساءلةبدوره  اإلدارة مجلس وخضوع اإلدارة
 منظمة التعاون  تأثيرا مبادئاألكثر التوجيهيةالمبادئ ومن بين .  العالمأنحاءجميع ها في  الشركات وقواعدإدارةمبادئ 

ة خيرات األ ونتائج الدراسمبادئال هذهتطبيق  ومنِ شأن. )٢٠٠٤(  الشركاتإدارة والتنمية في الميدان االقتصادي في مجال
 أفضل لوضع أساسبمثابة كون يالمالحة الجوية وخصخصتها أن مقدمي خدمات  إضفاء الطابع التجاري على بشأن

 : ما يلي لك ذشمليو. خدمات المالحة الجويةمقدمي شركات في  دارةاإل حسن الممارسات الالزمة لضمان

  خيص؛او التر التشريعات ألنحو المنصوص عليه فيمحددة بوضوح على اومسؤوليات هداف أ  )أ

جميع سهم من القطاع الخاص      حملة األ  في حالة امتالك   (همحقوقة  وحمايحملة األسهم   ل ةمنصفالمعاملة  ال  )ب
  ؛)رؤوس األموال أو جزء منها

  ؛إلدارةللتقديم التوجيه العام  مستقلةفنية هيئة إشرافية   )ج

المالية والعمليات والتكنولوجيـا والمـوارد      ا يخص    فيم حينها 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 دقبالكشف عن المعلومات   )و

 تحسين أداء وبهدف .  سياق عامضمنالتجارية فضل الممارسات أ Doc 9082 من الوثيقة ١٧ ةلفقراتتناول و ٤- ٢
 . لشركات ادارةإ في مجال حسنتوصية محددة بشأن تطبيق أفضل الممارسات ينبغي إدراج ، المالحة الجويةمقدمي خدمات 

، واالستثمارات، نوعية الخدمات مثل االتفي مجفضل الممارسات التجارية بأنه ينبغي تطبيق أ ١٧ الفقرةنص ويوصي 
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المجاالت بعض هذه اول تتن Doc 9082  ذات صلة من الوثيقة أخرىفقرات أن إلىبالنظر و. التطوير، وخطط ةوالمحاسب
ن تنطبق على أتجارية يمكن الممارسات ال، وأن أفضل )على سبيل المثال، نوعية الخدمات واالستثمارات ١٦الفقرة تتناول (

 فضل الممارسات لتحقيقوأ. (في هذا السياق تخصيصها بالذكرمن الضروري  ليسف، أيضاخرى ألمجاالت االكثير من 
 .)WP/7 العمل ورقة في  ذلككما نوقش، خدمات المالحة الجوية يمقدمنفسها بالنسبة لللمطارات هي اإلدارة حسن 

المالحة الجوية مقدمي خدمات  على أعالهالتي نوقشت ة داراإل حسن فضل ممارساتأكما يمكن أن تنطبق  ٥- ٢
، مع ذلك، وفي كثير من الحاالتو. مراقبة والةهيكل الملكي بمنهاإلدارة حسن بثر يتعلق أك همأداء، بما أن ينغير المستقل

واإلجراءات قة الموافاإلجراءات البطيئة في منح على سبيل المثال،  (سدهاال بد من ة متأصل ثغراتالدولة تشوب سلطة 
ضطلع ، عندما توعالوة على ذلك).  األخرى في مجال االستثماراتولويات الدولةأعمليات الشراء، والمنافسة مع ل المطولة
إحدى الجهتين سلطة فإن لخدمات، الجهة المقدمة لو)  لمهام المراقبة االقتصاديةادائهأأي عند  (ةمنظمجهة الدور البحكومة 

ة منظمالجهة اللخدمة والجهة المقدمة لبين  المقربة جدا عالقةفال. قد تكون غير واضحة  األخرىة الجهةنشطأرصد  على
 .ض الثقة في النظاميقوت تضارب المصالح وإلىؤدي تن أيمكن 

 مستقلة لتشغيل خدمات هيئاتتى اآلن  حتنشئبالنسبة للدول التي لم  من األهمية القصوىولهذا السبب،  ٦- ٢
إنشاء عدم  الدول تتاروإذا اخ . Doc 9082 من الوثيقة ١١ ةالفقر الواردة في السياسة الحاليةب قيدتتن  أالمالحة الجوية

 بين مهام الجهة المنظمة والجهة حووضبفصل ال ل على األقالمستحسنمن فخدمات المالحة الجوية، ديم قهيئات مستقلة لت
 هذا الفصل، إلىجل التأكيد على الحاجة أمن و  .واضحا تحديدا منهما أدوار وصالحيات كل  تحديددمات، معالمقدمة للخ

متماثل  ١٥ ةن التعديل المقترح على الفقرأومن الجدير بالذكر .  وفقا لذلكDoc 9082 من الوثيقة ١٥ ةالفقرينبغي أن تعدل 
 ورقةنظر ا(مات  نفس المنطق ينطبق على كال النوعين من مقدمي الخدألنالمطارات وخدمات المالحة الجوية ب فيما يتعلق

 ).WP/7 العمل

 االستنتاجات  - ٣

 :يمكن استخالص االستنتاجات التالية من المناقشة السالفة الذكر ١- ٣

ن تكفل أينبغي للدول ، مباشربشكل المالحة الجوية  خدمات هيئة حكومية في الحاالت التي تقدم فيها  )أ 
 . في اآلن نفسهالتنظيمية والتنفيذيةالمهام بنفس السلطة عدم قيام 

، واالستفادة  لديهاالمالحة الجويةمقدمي خدمات ب فيما يتعلق اإلدارةن تستعرض هيكل أللدول نبغي ي  )ب 
 والمسؤوليات، وحقوق األهدافب فيما يتعلق الشركاتإدارة مجال حسن   الممارسات فيأفضلمن 

مع العالقة  ومسؤوليتها، ودارة اإلوسلطة ،اإلدارة ومعاملتهم، ومسؤوليات مجلس حملة األسهم
 .، والكشف عن المعلوماتالمعنية األطراف

همية الفصل بين المهام التنظيمية أكيد على أ التمن أجل Doc 9082 تعدل الوثيقة أن  لاليكاوينبغي  )ج 
من خالل تطبيق أفضل الممارسات  اإلدارةحسن العناصر الالزمة لضمان إدراج  ووالتنفيذية
 .التجارية
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  لسياساتة لتعديالت مقترح - ٤

من الحاليتين  ١٧ و١٥ الفقرتين ينصاالستعاضة عن قترح ي، ١-٣ة  الفقرفي) ج(ستنتاج اللوفقا  ١- ٤
 :ين التاليين بالنصDoc 9082 الوثيقة

 نع الرقابة بفصل مهام االقتصادية مسؤولية الرقابة ن تمارس الدولأمن المهم أنه يرى المجلس  -١٥
فيها لم تنشأ  في الحاالت التي لخصوصوجه اعلى والمطارات وخدمات المالحة الجوية، توفير وتشغيل 

 . مستقلةهيئات

 أفضل الممارسات التجارية

بغرض  الممارسات التجارية للمطارات وخدمات المالحة الجوية أفضل يؤيد المجلس تطبيق مبادئ -١٧
لدول  ليينبغا ولذ . من الخدمات والتسهيالتمالئمة في تقديم نوعية ة التكاليف وفعاليوالكفاءة الشفافيةتعزيز 

 الممارسات التجارية في جميع مجاالت أفضل قي تطبالمالحة الجويةمقدمي خدمات وات مطارالأو /و
خدمات المالحة الجوية هيئات  المطارات وفي الشركات إدارة حسن أنويالحظ المجلس .  التجاريةامهأعمال
ل الممارسات التجارية تطبيق أفضعلى وجه الخصوص، ب، الدوليوصي  ذلكل واألداء تحسين إلىؤدي ي
، معاملتهمحملة األسهم وحقوق  الهيئات، و ومسؤولياتأهداف: فيما يتعلق بما يلي الشركات إدارةحسن ل
والكشف عن معنية،  الاألطرافالعالقة مع ، و ومسؤوليتهادارةاإل سلطةو، اإلدارةمسؤوليات مجلس و

 .المعلومات

فقرتين جديدتين تحت العنوان الفرعي الجديد دراج إ، WP/4 ورقة العملفي يقترح ه نأإلى  اإلشارةتجدر و ٢- ٤
كما يقترح في ). ١٥ة الحالي أعاله للفقرة مع النص الجديد المقترح (١٥ و١٤  الحاليتينبين الفقرتين"  الرقابة االقتصادية"

 .١٧ و١٥ للفقرتين ن أعالهاجديدن الانص الWP/7ورقة العمل 

  ر المؤتمالمطلوب اتخاذه مناإلجراء  - ٥

١- ٥ ما يليالقيام ب من المؤتمررجى ي: 

 . واعتمادها١-٣استعراض االستنتاجات الواردة في الفقرة   ) أ

 .موافقة عليهاوال Doc 9082وثيقة ال من ١-٤ة استعراض التعديالت المقترحة في الفقر  ) ب

  —  انتهى—


