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   والثالثونالسادسة الدورة —الجمعية العمومية 
  اللجنة االقتصادية

  تنظيم تقديم خدمات المطارات والمالحة الجوية:  من جدول األعمال٤١البند 

  )ANS ("خدمات المالحة الجوية"قياس وتقييم أداء 
  ٢")CANSO"منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية مقدمة من (

  الملخص التنفيذي
) ANS" (خدمات المالحة الجوية"اإلستراتيجية على تحسين أداء ) CANSO" (منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية"داف تتركز أه
وعليه، فإن مهمتها تتمثل في توفير نظام عالمي لخدمات المالحة الجوية المدنية يقوم على العميل وأصحاب المصالح، مع  .العالمي

وتقييمه العالمي في جوهر هذا ) ANS" (خدمات المالحة الجوية"ويكمن قياس أداء  .الية التكاليف التركيز على السالمة والكفاءة وفع
إذ يالحظ أن القدرة على مراقبة وقياس األداء تمثل متطلبا رئيسيا ألي عمل أو صناعة في تحديد الجوانب الالزمة للتحسين  .الهدف

" منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية"ظرةً عامةً على العمل الذي كانت وتقدم هذه الورقة ن .ووضع األهداف وفقًا لألداء
)CANSO (مقدمو خدمات المالحة الجوية"و) "ANSPs (األعضاء بها يقومون به في مجال قياس وتقييم األداء.  

  : يرجى من الجمعية العمومية أن تقوم بما يلي:اإلجراء
، وذلك )ANSPs" (مقدمي خدمات المالحة الجوية"بواسطة ) ATM" (حركة الجويةإدارة ال"يتم تطوير إطار عالمي لقياس أداء   )أ 

  .بالتشاور مع العمالء وغيرهم من أصحاب المصالح
  .)ANS" (خدمات المالحة الجوية"سوف يعمل هذا اإلطار كذلك على خدمة احتياجات هيئات اإلشراف على   )ب

األهداف 
  :االستراتيجية

  .)D (دف اإلستراتيجيترتبط ورقة العمل هذه باله

  تنطبقال   :اآلثار المالية

  المتعلقة بفرض رسوم على المطارات وخدمات المالحة الجوية‘ اإليكاو’سياسات ، 9082/7وثيقة رقم   :المراجع
  دليل االقتصاديات الخاصة بخدمات المالحة الجوية، 9161/3وثيقة رقم 

                                                   
 وفّرت ١

CANSO
  .هذه الورقة بجميع اللغات 

" حـة الجويـة  مقـدمو خـدمات المال  "، كـان  ٢٠٠٦فـي عـام     ).ATM" (إدارة الحركة الجوية"الصوت العالمي لنظام ) CANSO" (منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية"تُعتبر    ٢ ٢
)ANSPs (   منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية    "األعضاء في) "CANSO (  ٤٤من حركة المرور العالمي وتـشرف علـى      % ٨٤من المجال الجوي في العالم، وتتحكم في        % ٦١تخدم 

 ANS| الخطوط الجويـة النيوزيالنديـة   | أستراليا  Airservices|  الهندية هيئة المطارات| تايالند  - AEROTHAI|  أسبانيا – Aena :ويشمل األعضاء الكاملون ما يلي .مليون رحلة
 CAA| بلجيكـا    - Belgocontrol| أذربيجـان    - AZANS| النرويج   - Avinor| النمسا   - Austro Control| بلغاريا   - ATSA| جنوب أفريقيا    - ATNS| في جمهورية التشيك    

| الواليـات المتحـدة األمريكيـة        -دائـرة الطيـران الفيـدرالي       | إيطاليـا    - ENAV SpA|  اسـتونيا    – EANS| فرنـسا    - DSNA|  تركيا - DHMI| ألمانيا   - DFS| أوغندا  
HungaroControl |     هيئة الطيران األيرلندي |Kazaeronavigatsia -   كازاخستان |LFV -   السويد |LGS -   التفيا |LPS     جمهورية الـسلوفاك |LVNL -    هولنـدا |MATS – 

| تـونس   - OACA| الـدنمارك   - Naviair| ال  ـالبرتغ NAV| كندا   NAV| دة  ـة المتح ـالمملك – NATS| ر  ـمص – NAMA | NANSC| ا  ـمولدوف – MoldATSA| ة  ـمالط
Oro Navigacija -   ليتوانيا |PANSA -   بولندا |ROMATSA -   رومانيا |Sakaeronavigatsia Ltd –   جورجيا  |Serco | skyguide -    سويـسرا |  Control  سـلوفينيا  |  

SMATSA - صربيا  |UkSATSE – أوكرانيا  
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 المقدمة - ١

 هو تحسين أداء - وأعضاؤها بهدف مشترك ) CANSO" (نيةمنظمة خدمات المالحة الجوية المد"تلتزم  ١- ١
وتقييمه العالمي في جوهر هذا ) ATM" (إدارة الحركة الجوية"ويكمن قياس أداء  .العالمي) ANS" (خدمات المالحة الجوية"

 الجوانب الالزمة إذ يالحظ أن القدرة على مراقبة وقياس األداء تمثل متطلبا رئيسيا ألي عمل أو صناعة في تحديد .الهدف
 .للتحسين ووضع األهداف وفقًا لألداء

بإطالق برنامج عمل التقييم العالمي ) CANSO" (منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية"ولهذا السبب قامت  ٢- ١
ويتمثل أحد األهداف الرئيسية لمبادرة  .التابعة لها) GBWG" (مجموعة عمل التقييم العالمي"الخاص بها، الذي تدعمه 

كما  .يقوم على األداء) ATM" (إدارة الحركة الجوية"هذه في دعم إقامة نظام لـ ) ANSPs" (مقدمي خدمات المالحة الجوية"
ووضوح أداء اآلخرين، يعزز من فهم العوامل التي تحفّز األداء ) ANS" (خدمات المالحة الجوية"أن تحسين شفافية أداء 

منظمة "ويتمثل هدف  .ملية صنع القرار المحسنة ويسهل من وضع األهدافعالوة على ذلك، فإنه سوف يدعم ع .الجيد
، بوجه عامٍ، في تطوير مجموعة من مؤشرات األداء العالمية الرئيسية من أجل )CANSO" (خدمات المالحة الجوية المدنية

مع العمالء وأصحاب المصالح ، وتحديد أفضل الممارسات الدولية، ودعم الحوار البنّاء )ANS" (خدمات المالحة الجوية"
 .الفرديين في تحسين أدائهم) ANSPs" (مقدمي خدمات المالحة الجوية"اآلخرين، ومساعدة 

والذي تم تطويره ) ATM" (إدارة الحركة الجوية"إن إطار قياس األداء العالمي المناسب الخاص بـ  ٣- ١
شاور مع العمالء وغيرهم من أصحاب المصالح، أنفسهم، وذلك بالت) ANSPs" (مقدمي خدمات المالحة الجوية"بواسطة 

، وبذلك تقل الحاجة إلى )ANS" (خدمات المالحة الجوية"سوف يعمل كذلك على خدمة احتياجات هيئات اإلشراف على 
 .تطويرات منفصلة من جانب هذه الهيئات التي قد تكون ضرورية بخالف ذلك

باإلنجازات ) CANSO" (خدمات المالحة الجوية المدنيةمنظمة "الخاصة بـ ‘ التقييم العالمي’تعترف مبادرة  ٤- ١
وقد سعت المنهجية التي اتبعتها مجموعة العمل إلى  . في مجال قياس وتقييم األداءEurocontrol PRUالهامة التي حققها 

مقدمي خدمات "، ومبادرة تقييم Eurocontrol PRUاالستفادة من مجموعة من المبادرات الموجودة، من بينها تلك الخاصة بـ 
في مجال أداء ) IATA" (االتحاد الدولي للنقل الجوي"في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وعمل ) ANSPs" (المالحة الجوية

) ANSPs" (مقدمي خدمات المالحة الجوية"وجهود التوفيق ودراسات التقييم الدولية لـ ) ANS" (خدمات المالحة الجوية"
 .الفرديين

 مناقشة - ٢

) CANSO" (منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية"التابعة لـ ، موعة عمل التقييم العالميمج’لقد كانت  ١- ٢
يتم  .وفعالية التكاليف وجودة الخدمة) ANS" (خدمات المالحة الجوية"تعمل على تطوير مؤشرات األداء العالمية في إنتاجية 

 ).CANSO" (منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية"بعة لـ التا‘ لجنة السالمة الدائمة’أيضا تطوير مقاييس السالمة بواسطة 

منظمة خدمات المالحة الجوية "التابعة لـ ) GBWG" (لمجموعة عمل التقييم العالمي"يتمثل الهدف الرئيسي  ٢- ٢
إجراء يجب تحقيق ذلك المعروف بأنه قبل في تطوير تقارير قوية مناسبة للنشر الخارجية، ولكن من ) CANSO" (المدنية

لمزيد من العمل لتنقيح العمليات الداعمة؛ وتحسين سرعة جمع البيانات وعمليات التحقق من الصحة وإرساء نطاق مناسب ا
 .للمقاييس

ركّزت أنشطة المرحلة األولى على إنشاء شبكة فعالة من النقاط المحورية للتقييم العالمي، وقد نجحت  ٣- ٢
وقد استند اختيار المجموعة  .ي إرساء عملية لجمع بيانات األداءف) CANSO" (منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية"

 .بدرجة كبيرة على البيانات المتاحة بسهولة، وتم اعتبار ذلك نقطة بدء أولية) KPIs" (مؤشرات األداء الرئيسية"األولى من 
 كما أشرفت على إدارة جمع بتحديد عدد من نقاط البيانات المشتركة) GBWG" (مجموعة عمل التقييم العالمي"وقد قامت 
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" خدمات المالحة الجوية"والتي تتعلق بإنتاجية ) KPIs" (مؤشرات األداء الرئيسية" من ٥البيانات التجريبية لدعم حساب 
)ANS (وفعالية التكاليف الخاصة بها. 

" جويةضباط مراقبة الحركة ال"أو ساعات الطيران لكل /أو كم و/و) IFR" (قواعد طيران اآلالت"حركات  - ١
)ATCOs (في العمليات.  

ضباط مراقبة "أو ساعات الطيران لكل /أو كم و/المحيطية و) IFR" (قواعد طيران اآلالت"حركات  - ٢
 .في العمليات المحيطية) ATCOs" (الحركة الجوية

أو كم /و) IFR" (قواعد طيران اآلالت"إلجمالي حركات ) ANS" (خدمات المالحة الجوية"إجمالي تكاليف  - ٣
 ).ANSP" (مقدم خدمات المالحة الجوية"بواسطة فيها اعات الطيران التي يتم التحكم أو س/و

ضابط مراقبة الحركة "في العمليات في ساعة ) ATCO" (ضباط مراقبة الحركة الجوية"إجمالي تكلفة عدد  - ٤
 .)ATCO" (الجوية

جمالي تكاليف من إ% في العمليات كنسبة ) ATCO" (ضباط مراقبة الحركة الجوية"تكلفة توظيف  - ٥
  ).ANS" (خدمات المالحة الجوية"

 من إكمال المرحلة األولى من تقرير التقييم العالمي الخاص ٢٠٠٦انتهت مجموعة العمل في أواخر عام  ٤- ٢
، وأوضحت عددا من المشكالت والفرص الرئيسية من أجل تحسين )CANSO" (منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية"بـ 

 .حلة الثانيةجودة المخرجات للمر

توا من إكمال المرحلة الثانية من عملها، ) CANSO" (منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية"وقد انتهت  ٥- ٢
وقد تم إنشاء مجموعة تحليلية فرعية صغيرة في نوفمبر من  .والتي استمرت حتى إرساء األسس إلطار تقييم عالمي فعاّل

وقد كان لذلك عظيم األثر على فعالية   .لمفصل لها والتأكد من صحتهابغرض دعم جمع البيانات والتحليل ا ٢٠٠٦عام 
 .حيث تحسنت المجموعات الرئيسية التي تدعم مجموعة العمل) GBWG" (مجموعة عمل التقييم العالمي"

التي تغطيها مجموعة العمل ليشمل ) KPIs" (مؤشرات األداء الرئيسية"وفي المرحلة الثانية، تم توسيع نطاق  ٦- ٢
 :اآلتي

    :القارية) IFR" (قواعد طيران اآلالت "مقاييس أداء
القارية في ) ATCO" (ضباط مراقبة الحركة الجوية"القارية لكل ) IFR" (قواعد طيران اآلالت"حركات  .١

  العمليات
) ATCO" (ضباط مراقبة الحركة الجوية"القارية لكل ) IFR" (قواعد طيران اآلالت"ساعات طيران  .٢

  تالقارية في العمليا
ضباط "في ساعة ) بالدوالر األمريكي(القارية ) ATCO" (ضباط مراقبة الحركة الجوية"تكلفة توظيف  .٣

  القارية) ATCO" (مراقبة الحركة الجوية
ضباط "في عمليات ) بالدوالر األمريكي(القارية ) ATCO" (ضباط مراقبة الحركة الجوية"تكلفة توظيف  .٤

  القارية) ATCO" (مراقبة الحركة الجوية
  )ANSP" (مقدم لخدمات المالحة الجوية" بواسطة كل B737-300سعر الكيلومتر الذي يتم طيرانه لطائرة  .٥
  )ANSP" (مقدم خدمات المالحة الجوية" بواسطة كل  B747-400سعر الكيلومتر الذي يتم طيرانه لطائرة  .٦

   :المحيطية) IFR" (قواعد طيران اآلالت"مقاييس أداء 
) ATCO" (ضباط مراقبة الحركة الجوية"المحيطية لكل ) IFR" (يران اآلالتقواعد ط"ساعات طيران  .١

 لكل عمليةالمحيطية 
  المحيطية) IFR" (قواعد طيران اآلالت"التكلفة المحيطية لساعة طيران  .٢
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ضباط "ساعة لكل ) بالدوالر األمريكي(المحيطية ) ATCO" (ضباط مراقبة الحركة الجوية"تكلفة توظيف  .٣
  المحيطية) ATCO" (الجويةمراقبة الحركة 

لكل عملية لـ ) بالدوالر األمريكي(المحيطية ) ATCO" (ضباط مراقبة الحركة الجوية"تكلفة توظيف  .٤
  المحيطية) ATCO" (ضباط مراقبة الحركة الجوية"
  :مقاييس األداء العامة

  )ATCO" (ضباط مراقبة الحركة الجوية"متوسط ساعات العمل السنوية لـ  .١
 )القارية(مالية كنسبة من التكلفة اإلجمالية التكلفة الرأس .٢
  ).القارية(كنسبة من تكلفة التشغيل ) ATCO" (ضباط مراقبة الحركة الجوية"تكلفة  .٣

 :بتحديد قائمة من جوانب العمل الرئيسية‘ مجموعة عمل التقييم العالمي’بالنسبة للمرحلة الثالثة، قامت  ٧- ٢

 نظرا الختالف مواعيد اإلبالغ عن البيانات واختالف - هاتحسين جمع البيانات وإتاحة البيانات في حين ١-٧- ٢
، كان من الصعب تحديد نقطة مرجع )ANSPs" (مقدمي خدمات المالحة الجوية"عمليات التأكد من صحة البيانات بين 

يانات التي يتم األوربيين تقرر أن يتم نسخ الب) ANSPs" (مقدمي خدمات المالحة الجوية"بالنسبة لـ  .مشتركة لتحليل البيانات
من أجل دمجها مع ) CANSO" (منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية" إلى أمانة Eurocontrol PRUتقديمها بعد ذلك إلى 

التقييم ’تقرير سوف يتناول و ).CANSO" (منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية"الخاصة بـ ‘ التقييم العالمي’مبادرة 
عن الفترة من ) ANSPs" (مقدمي خدمات المالحة الجوية" أداء ٢٠٠٧اله في أكتوبر ــالتالي المزمع إكم‘ العالمي
) ANSPs" (مقدمي خدمات المالحة الجوية"وسوف تكون مسئولية التأكد من صحة البيانات متروكةً لـ . ٢٠٠٦-٢٠٠٢

 ).CANSO" (منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية"الذين يقومون بتقديم البيانات إلى 

 إن مقاييس األداء التي - وإنشاء مستودع مركزي للبيانات) KPIs" (مؤشرات األداء الرئيسية"وسيع نطاق ت ٢-٧- ٢
سوف يتم تنقيحها ) CANSO" (منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية"الخاص بـ ‘ التقييم العالمي’يتم تناولها في تقرير 

 كما يجب أن يغطي كافة جوانب األداء ضمن نطاق تحكم وأي إطار لألداء يجب موازنته .وتوسيعها أكثر عبر الوقت
 :اإلدارة

" ضباط مراقبة الحركة الجوية" تقارن بين أنظمة تعويض مجموعة عمل الموارد البشريةلقد كانت  ١- ٢-٧- ٢
)ATCO ( منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية"وتفحص التحدي المتمثل في أن بعض أعضاء) "CANSO ( يصطدمون

ويعتبر االستخدام الفعاّل للموارد النادرة عامالً جوهريا  ).ATCO" (ضباط مراقبة الحركة الجوية"كلة نقص أثناء العمل بمش
 .في التحسينات التي تطرأ على األداء

منظمة خدمات المالحة " خاصة بـ مدونة قواعد سلوك طوعية بيئيةبإنتاج مجموعة عمل البيئة قامت  ٢- ٢-٧- ٢
" منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية"اعتماد هذه المدونة من جانب اللجنة التنفيذية لـ وقد تم  ).CANSO" (الجوية المدنية

)CANSO (وكجزء من هذا العمل، سوف يبدأ تحديد مقاييس األداء البيئي المناسبة التي سيتم ٢٠٠٧ من عام أيار/في مايو ،
 .تقديم تقارير عنها سنويا

البحث عن ) CANSO" (منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية " التابعة لـلجنة السالمة الدائمةتواصل  ٣- ٢-٧- ٢
" منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية"طرق لمشاركة أفضل الممارسات، وقد نجحت في إعداد دليل تنفيذ عملي ألعضاء 

)CANSO.(  نظام إلدارة السالمة"يحدد هذا الدليل العناصر الرئيسية التي ينبغي وجودها في أي) "SMS (تكامل الوظائفم. 
" بخسائر الفصل"وقد بدأت لجنة السالمة أيضا في تبادل بيانات السالمة، كما بدأت العمل في إرساء مقاييس السالمة بدءا 

)LoS ( لـIFR-IFR. ا بفحص هذا المقياس في سياق أنظمة تقييم المخاطر؛ فهم العوامل الشدة/تقوم هذه المجموعة أيض
 .غ عن حوادث السالمة وثقافة السالمةالسببية والقياس؛ اإلبال
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في ) ANSPs" (مقدمي خدمات المالحة الجوية" يجب أال تضع المقارنات المتوازنة لـ - جودة الخدمة ٣-٧- ٢
منظمة خدمات المالحة "لقد أصدرت  .االعتبار مقاييس اإلنتاجية والتكلفة فحسب، ولكنها يجب أن تضع كذلك جودة الخدمة

التي يمكن استخدامها لمجموعة متنوعة من ) KPIs" (مؤشرات األداء الرئيسية" استبيانًا لتحديد )CANSO" (الجوية المدنية
سيتم إنشاء مجموعة فرعية أو فرقة عمل قصير األجل من أجل  .مقاييس جودة الخدمة، بما في ذلك التأخر وكفاءة الرحلة

/ في قياسٍ كٍل من تأخر الرحلة ) ANSPs" (حة الجويةمقدمي خدمات المال"تقييم المقاييس التي تُستخدم حاليا من جانب 
وسوف تقوم هذه  .كفاءة الرحلة وذلك بهدف تحديد مقياس مشترك من الممكن استخدامه في دعم المقارنة والفهم العالميين

 .مقارنة التعقيد/ المجموعة الفرعية بتنسيق العمل لتطوير مجموعة متفق عليها من المعايير من أجل فهم 

مقدمي " التعقيد المرتبط بعمليات عرض/ يستمر العمل لتطوير مقياس بديل من شأنه وصف-   التعقيدفهم ٤-٧- ٢
إن تحديد السمات التي تجعل عمليةً ما معقدةً من الممكن أن يقدم طريقةً  .الفردية) ANSPs" (خدمات المالحة الجوية

 .ة لمقارنة األداءتجميع مستويات التعقيد كما يمكن أن يقدم مجموعةً مناسب/ لتصنيف 

مقدمي خدمات " مطلوب المزيد من العمل لفهم طبيعة وعناصر تكلفة - تحسين فهم التكلفة والبيانات المالية ٥-٧- ٢
من الواضح أن االتساق في تقارير التكلفة يمثل عامالً جوهريا في تحسين إمكانية  .فهما أفضل) ANSPs" (المالحة الجوية
كما أن فهم معايير المحاسبة ذات الصلة والتي يطبقها  .المرتبطة بالتكلفة) KPIs" (لرئيسيةمؤشرات األداء ا"المقارنة بين 

سوف يوفّر وضوح إضافي فيما يتعلق بإمكانية مقارنة البيانات ) CANSO" (منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية"أعضاء 
 .المالية

في المرحلة ) ANSPs" (مالحة الجويةمقدمي خدمات ال" من ٣٤ تم تضمين - تحسين معدالت المشاركة ٦-٧- ٢
منظمة خدمات المالحة "ويتمثل الهدف على المدى الطويل في تضمين كافة أعضاء  .‘تقرير التقييم العالمي’الثانية من 

 . عضوا٤٥الكاملين، وعددهم ) CANSO" (الجوية المدنية

 الختام - ٣

" منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية" في األعضاء) ANSPs" (مقدمو خدمات المالحة الجوية"لقد تمكّن   ١- ٣
)CANSO(من خالل المبادرة الخاصة بهم ومتطلبات وتوقعات عمالئهم، من توجيه اهتمامٍ كبيرٍ إلى قياس وتقييم األداء ،. 

رية بتوفير فرصة جوه) CANSO" (منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية"الخاصة بـ ‘ التقييم العالمي’ولقد قامت مبادرة 
كما أنها سوف تعزز من فهم العوامل التي تحفّز  .لمشاركة المعرفة والتعاون على المستوى العالمي، وسوف تستمر في ذلك

مقدمي خدمات المالحة "، وتعرض أفضل الممارسات التي من شأنها مساعدة )ATM" (إدارة الحركة الجوية"األداء في 
  ).ANS" (خدمات المالحة الجوية"، وتخدم احتياجات هيئات اإلشراف على الفرديين في تحسين أدائهم) ANSPs" (الجوية

  — انتهى —


