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  المسائل المحددة القتصاديات خدمات المالحة الجوية وإدارتها  :٣البند رقم 
  التنظيم والملكية والمراقبة  :١-٣

  الوثائق  ١-١- ٣
،  المالحة الجويةخدماتحديثة إلضفاء الطابع التجاري على مقدمي التجارب ال استعرضت (WP/12) األمانة

 إمكانية وجودلى إتشير هذه التجارب و. ممراقبة لديهوالة الملكيأسلوب اإلدارة ومسائل والمستجدات ذات الصلة ب
فضل الممارسات لتحقيق أمجموعة من ، تضع الورقة ولذلك. الشركاترز وأسلوب إدارة ح المصلة بين األداء

تشغيل الالدولة بوفي الحاالت التي تقوم فيها .  ذات الطابع التجاريخدمات المالحة الجويةي مقدمدارة لاإلحسن 
التنظيمية  أال تؤدي نفس السلطة المهام  على ضرورة ضمان الورقةتكدأخدمات المالحة الجوية، لالمباشر 
  .Doc 9082 اقترح تعديل على النص الوارد في الوثيقة  ولتفعيل هذه االستنتاجات.والتشغيلية

 رأت أن األداء الجيد لخدمات المالحة الجوية ينتج عن اإلدارة (WP/36) منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية
وحثت الورقة الدول على أن تتجنب .  الحسنة، وهذا بدوره ينتج عن صنع القرار الجيد من جانب الحكومة

ليات التنظيمية وأن تنظر بدال من ذلك في مختلف عناصر اإلدارة الرشيدة التي اآلاالعتماد على المغاالة في 
خدمات أي رسالة وأهداف الجهة التي تقدم خدمات المالحة الجوية، والتشريع والتنظيم في تقديم الداء وجه األت

واالدارة المستقلة وذات السلطة، في مجال التنفيذ، وهيكل ادارة الجهة التي تقدم خدمات المالحة الجوية، 
والعالقات مع المستهلكين، والعالقات مع أصحاب المصلحة اآلخرين والحوار االجتماعي، وقياس األداء 

  .والرقابة االقتصادية
أشارت إلى أن فصل تقديم خدمات المالحة الجوية عن وظيفة  (WP/37) منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية

وأهابت الورقة بالدول أن تتخذ .  ة يتمشى مع مبادئ اإلدارة الرشيدة ويعزز أداء ادارة الحركةالرقابة التنظيمي
 والتي تشجع على استقالل الجهة المقدمة لخدمات المالحة ةحاليالالتدابير المالئمة لتنفيذ مواد االيكاو االرشادية 

  .الجوية وفصلها عن مهمة الرقابة التنظيمية
  .)١- ١-١انظر الفقرة (قدمت بعض المعلومات المتعلقة بهذا البند   (WP/18 – information paper)األمانة 
  .)١-١-٢انظر الفقرة (قدمت بعض المعلومات المتعلقة بهذا البند  (WP/19 – information paper)األمانة 
قة بادارة خدمات قدمت معلومات عن ممارساتها وخبراتها الجارية المتعل (WP/43 – information paper)مالي 

وزن الطائرة في الصيغة المستخدمة لفرض الرسوم، المالحة الجوية وملكيتها والسيطرة عليها، ودور 
وأعربت .   العالمي الدارة الحركة الجويةتنفيذ المفهومالمتعلقة بوالحوافز، والجوانب االقتصادية والتنظيمية 

 WPs/12, 15)  التي اقترحتها أمانة االيكاوDoc 9082وثيقة الورقة أيضا عن التأييد للتعديالت الدخالها في ال

and 16)  استخدام وزن الطائرةباإلضافة إلى دراسة عن (WP/14).  
  مناقشةال  ٢-١- ٣
وهما فصل المهام  WP/12ركزت المناقشة أساسا على اثنين من الجوانب الواردة في ورقة العمل   ١- ٢-١- ٣

التنظيمية عن المهام التشغيلية في حالة مقدمي خدمات المالحة الجوية الخاضعين لالدارة الحكومية، واستعمال أفضل 
وكان هناك اتفاق عام على أهمية الفصل بوضوح بين مهام الجهة .  ممارسات ادارة الشركات من جانب مقدمي الخدمات

وأعرب المؤتمر عن ضرورة ادخال .   تعريف أدوار وسلطات كل منهما بشكل واضحالتنظيمية ومهام مقدم الخدمات مع
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وبناء عليه تم االتفاق .  مزيد من المرونة في الصياغة بحيث تأخذ في الحسبان الوضع القائم في كل دولة وفي كل اقليم

  . للتعبير عن هذه الفكرة بصورة أفضلWP/12على تعديل مسودة االستنتاج في الورقة 
كان هناك تأييد لتطبيق أفضل ممارسات ادارة الشركات كوسيلة لتحسين أداء الجهات التي تقدم خدمات   ٢- ٢-١- ٣

وفيما يتعلق بالقيمة المترتبة على تطبيق أفضل الممارسات التجارية بصفة عامة شعر المؤتمر أن هذا .  المالحة الجوية
ولذلك اقترح أن تعدل .  حاالت كثيرة كخدمة عامة من جانب الدولاألمر قد يتباين ألن خدمات المالحة الجوية تقدم في 

 للتعبير بصورة أفضل عن حقائق عالم األعمال عند Doc 9082 من الوثيقة ١٧األمانة الصياغة في النص المقترح للفقرة 
  .WP/7لورقة وطلب إلى األمانة أيضا أن تكفل ربط الصياغة باالستنتاجات الواردة في ا.  تطبيق أفضل الممارسات

  توصيةال  ٣-١- ٣
 ١-٣في إطار البند بشأن االدارة والملكية والمراقبة في استنادا إلى الوثائق المقدمة والمناقشة التي تلت   ١- ٣-١- ٣

  :اعتمد المؤتمر التوصية التاليةمن جدول األعمال 

   لمقدمي خدمات المالحة الجوية التنظيم والملكية والمراقبة - ١٠التوصية 
  :لمؤتمر بما يليأوصى ا

تختار فيها الحكومات عدم انشاء جهات مستقلة ذاتيا لتقديم خدمات المالحة الجوية في الحاالت التي   )أ 
فمن المستصوب على أقل تقدير أن يتم الفصل بشكل واضح بين مهام الجهة التنظيمية ومهام الجهة 

 .التي تقدم الخدمات، مع تعريف أدوار وسلطات كل منهما بوضوح

، واالستفادة  لديهاالمالحة الجويةبمقدمي خدمات ن تستعرض هيكل اإلدارة فيما يتعلق أللدول ي ينبغ  )ب 
األهداف والمسؤوليات، وحقوق ب فيما يتعلق لشركاتالخاصة باالدارة الرشيدة لمن أفضل الممارسات 

ة مع العالقتها، وساءل ومدارةوسلطة اإل ، ومعاملتهم، ومسؤوليات مجلس اإلدارةحملة األسهم
 .، والكشف عن المعلوماتالمعنيةاألطراف 

 والتـشغيلية همية الفصل بين المهام التنظيمية     أعلى  للتشديد   Doc 9082 أن تعدل الوثيقة      لاليكاو ينبغي  ) ج
 .من خالل تطبيق أفضل الممارسات التجاريةالرشيدة  العناصر الالزمة لضمان اإلدارةإدراج و

  ـ انتهـى ـ
 


