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  الدورة السادسة والثالثون-الجمعية العمومية 
 اللجنة الفنية

  مسائل الكفاءة األخرى  : من جدول األعمال٣٣البند 

  عن اإلشراف التنظيمي) ANS" (خدمات المالحة الجوية"فصل توفير 
  )٢"CANSO"منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية مقدمة من ( 

  ملخص تنفيذي
فقد   .ت المالحة الجوية، وفصله عن وظيفة اإلشراف التنظيمي أمرا ثابتًا في مواد التوجيه الخاصة بمنظمة اإليكاويعتبر استقالل مقدم خدما

قد شجع منهجية العمل التجاري علـى تقـديم الخدمـة    ) ANSP" (لمقدم خدمات المالحة الجوية"ثَبت أن االستقالل المالي والتشغيلي األكبر    
إدارة الحركة  "عن وظيفة اإلشراف التنظيمي في تحسين أداء        ) ANS" (خدمات المالحة الجوية  "اعد فصل توفير    يس  .وتحسين جودة الخدمة  

ويتوافق فصل التوفير عـن   .وفي الخدمات التي يقدمها) ANSP" (مقدم خدمات المالحة الجوية"، وتأكيد ثقة الجماهير في )ATM" (الجوية
  .أن تتسم العملية التنظيمية باالستقاللية والشفافيةالتنظيم مع مبادئ اإلدارة الجيدة؛ ويجب 

، فإنها ذات أهمية بالنسبة لألهـداف  )SARPs" (للمعايير والممارسات الموصى بها  "وعلى الرغم من أن مواد التوجيه هذه ما هي إال مكمٌل            
   .اإلستراتيجية التي وضعتها اإليكاو للسالمة والكفاءة

   :ومية القيام بما يلييرجى من الجمعية العم :اإلجراء
) ANS" (خدمات المالحة الجوية"اإلشارة إلى مواد التوجيه الخاصة باإليكاو والمتاحة حاليا والتي تشجع على استقاللية وفصل توفير   )أ 

  عن اإلشراف التنظيمي
  .مواد التوجيه هذهللمثول بتوصية الدول باتخاذ التدابير المناسبة   ب

  ).د(و) أ(بط ورقة العمل هذه باألهداف اإلستراتيجية ترت  :األهداف اإلستراتيجية
  .نطبقتال   :اآلثار المالية

  ٩٧٣٤، وثيقة رقم دليل اإلشراف على السالمة  :المراجع
  9082، وثيقة رقم المتعلقة بفرض رسوم على المطارات وخدمات المالحة الجوية‘ اإليكاو’سياسات  

  9161قة رقم ، وثيدليل اقتصاديات خدمات المالحة الجوية
  AT/120-284، نشرة رقم الخصخصة في توفير خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية

                                                   
  .بجميع اللغات هذه الورقة CANSO وفّرت  ١

من حركة المرور العالمي وتشرف على % ٨٤من المجال الجوي في العالم، وتتحكم في % ٦١ تخدم CANSO األعضاء في ANSPs، كانت ٢٠٠٦في عام  .ATM الصوت العالمي لنظام CANSOتُعتبر   ٢
 في جمهورية ANS| الخطوط الجوية النيوزيالندية |  أستراليا Airservices| هيئة المطارات الهندية | يالند  تا– AEROTHAI|  أسبانيا – Aena :ويشمل األعضاء الكاملون ما يلي . مليون رحلة٤٤

 DHMI| لمانيا  أ- DFS|  أوغندا CAA|  بلجيكا - Belgocontrol|  أذربيجان - AZANS|  النرويج - Avinor|  النمسا -  Austro Control|  بلغاريا - ATSA|  جنوب أفريقيا -  ATNS| التشيك 
|  هيئة الطيران األيرلندي  |HungaroControl|  الواليات المتحدة األمريكية -دائرة الطيران الفيدرالي |  إيطاليا - ENAV SpA|  استونيا – EANS|  فرنسا - DSNA|  تركيا -

Kazaeronavigatsia - كازاخستان  |LFV  - السويد  |LGS - التفيا  |LPSجمهورية السلوفاك  | LVNL  - هولندا  |MATS - مالطة  |MoldATSA - مولدوفا  |NAMA | NANSC  - مصر  |
NATS - المملكة المتحدة  |NAV كندا  |NAV البرتغال  |Naviair  - الدنمارك  |OACA  - تونس  |Oro Navigacija - ليتوانيا  |PANSA - بولندا  |ROMATSA - رومانيا  |

Sakaeronavigatsia Ltd –ا  جورجي |Serco | skyguide  - سويسرا  |Controlسلوفينيا  | SMATSA  - صربيا  |UkSATSE –أوكرانيا .  
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  مقدمة  - ١
يتمثل الهدف الرئيسي لخدمة المالحة الجوية في ضمان الفصل اآلمن للطائرات في الجو وعلى األرض   ١- ١

  .وتوفير القدرة الضرورية بطريقة آمنة وفعالة ومسئولة بيئيا
 التدخل السياسي في توفير خدمات المالحة الجوية عن تكاليف تشغيل عالية، وتمويل غير كاف يسفر  ٢- ١

لتحسينات القدرة والقرارات التي يمكن أن تعبر عن المصالح السياسية والوطنية وليس عن أفضل مصالح النظام والعمالء 
  .ياسي إلى أداء أقل من األمثل للنظامبعبارة أخرى، من الممكن أن يؤدي التدخل الس .الذين يخدمهم النظام

يجب  .وهناك حاجة أيضا إلى فصل توفير خدمات الحركة الجوية عن الوظائف التنظيمية التي تشرف عليه  ٣- ١
، لكي تكون فعالة وتحافظ على ثقة الجماهير المسافرة، أن )ATM" (إدارة الحركة الجوية"على العملية التنظيمية الخاصة بـ

فمن  .اللية والشفافة، ورؤيتها كذلك، وأن يتم أداؤها عن طريق وظيفة منفصلة عن الكيان الذي يقوم بتنظيمهاتتسم باالستق
   .الممكن أن تؤدي عالقة قريبة للغاية بين مقدم الخدمة والوظيفة التنظيمية إلى تضارب المصالح وإضعاف الثقة في النظام

التوفير والتنظيم بواسطة نفس الكيان أمرا يتناقض مع مبادئ اإلدارة من المقبول بالفعل أن يكون تنفيذ عمليتي   ٤- ١
تجعل المجموعة التنظيمية لإلطار الالزمة إلقامة  .وقد أصبح الفصل في بعض أجزاء من العالم مطلبا قانونيا .الجيدة

احية القانونية، ويجب على السلطة من الفصل بين التنظيم وتوفير الخدمة أمرا ملزما من الن‘ السماء األوروبية الواحدة’
  .3اإلشرافية الوطنية أن تمارس سلطاتها بموضوعية وشفافية

  مناقشة  - ٢
يمكن مالحظة الفائدة من استقالل وفصل عملية توفير خدمات المالحة الجوية عن وظيفة اإلشراف التنظيمي   ١- ٢

  .في العديد من مواد التوجيه الخاصة بمنظمة اإليكاو
خدمات " منظمة اإليكاو لبعض الوقت بأنه ينبغي على الدول إقامة كيانات مستقلة من أجل توفير فقد أوصت  ٢- ٢

، وبذلك تمكن اإلدارة من اتخاذ قرارات مستقلة بشأن القضايا التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، )ANS" (المالحة الجوية
  .4ومن ممارسة السيطرة الكاملة على اإليرادات التي تدرها العمليات

في البلدان التي تكون فيها " الخاص بها على أنّه دليل اإلشراف على السالمةكما توصي منظمة اإليكاو في   ٣- ٢
، فإنه سيتم تلبية متطلبات االتفاقية، وسيتم خدمة الصالح ...مة هي السلطة التنظيمية ومقدم خدمة الحركة الجوية معا، الحكو

العام على أفضل ما يكون، من خالل فصٍل واضح للسلطة والمسئولية بين وكالة التشغيل الحكومية والسلطة التنظيمية التابعة 
  5."للدولة

عندما ترى الدولة أنه من الضروري فصل وظائف توفير الخدمة عن "شكٍل أكبر على أنه يؤكد نفس الدليل ب  ٤- ٢
، فإنه سيتم تحديد تقسيم واضح للمسئوليات بين ....، )CAA" (هيئة الطيران المدني"طريق إقامة كيانات تجارية خارج 

  6." الخاصة بالسالمة من مسئولية الدولةوستبقى الوظائف التنظيمية والوظائف .الوظائف التنظيمية ووظائف توفير الخدمة

                                                   
  .٤، المادة ٢٠٠٤، آذار/ مارس١٠ للبرلمان األوروبي والمجلس بتاريخ ٥٤٩/٢٠٠٤رقم ) المفوضية األوروبية(التنظيم  3
  11 ، فقرة٩٠٨٢/٧، وثيقة رقم مالحة الجويةالمتعلقة بفرض رسوم على المطارات وخدمات ال‘ اإليكاو’سياسات   4
  2.4.9 ، فقرة،٩٧٣٤، وثيقة رقم  دليل اإلشراف على السالمة 5
  3.2.6 .نفس المصدر السابق، فقرة 6
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كما تشير منظمة اإليكاو أيضا إلى أنه، نظرا لالستقالل المتزايد وإضفاء الصبغة التجارية والمؤسسية على   ٥- ٢
خدمات المالحة الجوية، ربما تكون هناك حاجة إلى إشراف اقتصادي مناسب، مع ترك الطبيعة والنطاق والمدى، حيث قد 

  7.اإلشراف مطلوبا لهم من جانب الدولةيكون هذا 

  الختام  - ٣
يعتبر استقالل مقدم خدمات المالحة الجوية، وفصله عن وظيفة اإلشراف التنظيمي أمرا ثابتًا في مواد التوجيه   ١- ٣

قد شجع ) ANSP" (لمقدم خدمات المالحة الجوية"فقد ثَبت أن االستقالل المالي والتشغيلي األكبر  .الخاصة بمنظمة اإليكاو
  .منهجية العمل التجاري على تقديم الخدمة وتحسين جودة الخدمة

عن وظيفة اإلشراف التنظيمي في تحسين أداء ) ANS" (خدمات المالحة الجوية"يساعد فصل توفير   ٢- ٣
 .ات التي يقدمهاوفي الخدم) ANSP" (مقدم خدمات المالحة الجوية"، وتأكيد ثقة الجماهير في )ATM" (إدارة الحركة الجوية"

  .ويتوافق فصل التوفير عن التنظيم مع مبادئ اإلدارة الجيدة؛ ويجب أن تتسم العملية التنظيمية باالستقاللية والشفافية
على الرغم من أن مواد التوجيه، التي تشجع استقالل مقدم خدمات المالحة الجوية، وفصله عن وظيفة   ٣- ٣

ف االستراتيجية التي وضعتها اإليكاو للسالمة والكفاءة، فإنها ليست إال مكمالً للمعايير اإلشراف التنظيمي، ذات أهمية لألهدا
ولذلك من الهام توجيه االهتمام لمواد التوجيه هذه كما يجب اتخاذ التدابير المناسبة من  ).SARPs(والممارسات الموصى بها 

  .جانب الدول لتنفيذها

  ـ انتهــى ـ
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