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طار تنظيم اللوائح ذات الصلة :  من جدول األعمال 2لبند ا  بحث القضايا الرئيسية وا 
 المطارات وخدمات المالحة الجوية ياتاقتصاد : 2-7 

 (ANS) قياس وتقييم أداء خدمات المالحة الجوية

 (((CANSO منظمة خدمات المالحة الجكية المدنية مف ةمقدمكرقة )

 الموجز التنفيذي
عمى تحسيف أداء "خدمات المالحة  ستراتيجيةالا (CANSO)تتركز أىداؼ "منظمة خدمات المالحة الجكية المدنية" 

كعميو، فإف ميمتيا تتمثؿ في تكفير نظاـ عالمي لخدمات المالحة الجكية المدنية يقـك عمى  العالمي. (ANS)الجكية" 
كيكمف قياس أداء "خدمات المالحة  العميؿ كأصحاب المصالح، مع التركيز عمى السالمة كالكفاءة كفعالية التكاليؼ .

إذ ُيالحظ أف القدرة عمى مراقبة كقياس األداء تمثؿ متطمبنا رئيسينا  كتقييمو العالمي في جكىر ىذا اليدؼ. (ANS)الجكية" 
كتقدـ ىذه الكرقة نظرةن عامةن عمى  ألم عمؿ أك صناعة في تحديد الجكانب الالزمة لمتحسيف ككضع األىداؼ كفقنا لألداء.

 (ANSPs)ك"مقدمك خدمات المالحة الجكية"  (CANSO)مدنية" العمؿ الذم كانت "منظمة خدمات المالحة الجكية ال
 األعضاء بيا يقكمكف بو في مجاؿ قياس كتقييـ األداء.

 .3: ُيرجى مف المؤتمر اعتماد التكصية الكاردة في الفقرة اإلجراء
 التالي: يمكف االطالع عمى مراجع المؤتمر السادس لمنقؿ الجكم عمى مكقع االنترنت  المزاجع:
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 مقدمة -1

ىك تحسيف أداء  -كأعضاؤىا بيدؼ مشترؾ  (CANSO)منظمة خدمات المالحة الجكية المدنية" "تمتـز  1-1
كتقييمو العالمي في جكىر ىذا  (ATM)كيكمف قياس أداء "إدارة الحركة الجكية"  العالمي. (ANS)"خدمات المالحة الجكية" 

إذ ُيالحظ أف القدرة عمى مراقبة كقياس األداء تمثؿ متطمبنا رئيسينا ألم عمؿ أك صناعة في تحديد الجكانب الالزمة  اليدؼ.
 .لمتحسيف ككضع األىداؼ كفقنا لألداء

بإطالؽ برنامج عمؿ التقييـ العالمي  (CANSO)كليذا السبب قامت "منظمة خدمات المالحة الجكية المدنية"  1-2
كيتمثؿ أحد األىداؼ الرئيسية لمبادرة "مقدمي  التابعة ليا. (GBWG)الخاص بيا، الذم تدعمو "مجمكعة عمؿ التقييـ العالمي" 
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تحسيف كما أف  يقـك عمى األداء. (ATM)ىذه في دعـ إقامة نظاـ لػ "إدارة الحركة الجكية"  (ANSPs)خدمات المالحة الجكية" 
عالكة عمى  ككضكح أداء اآلخريف، يعّزز مف فيـ العكامؿ التي تحّفز األداء الجيد. (ANS)شفافية أداء "خدمات المالحة الجكية" 

كيتمثؿ ىدؼ "منظمة خدمات المالحة الجكية  ذلؾ، فإنو سكؼ يدعـ عممية صنع القرار المحسنة كيسيِّؿ مف كضع األىداؼ.
، في تطكير مجمكعة مف مؤشرات األداء العالمية الرئيسية مف أجؿ "خدمات المالحة الجكية" ، بكجٍو عا(CANSO)المدنية"  ـٍ

(ANS) كتحديد أفضؿ الممارسات الدكلية، كدعـ الحكار البّناء مع العمالء كأصحاب المصالح اآلخريف، كمساعدة "مقدمي ،
 .الفردييف في تحسيف أدائيـ (ANSPs)خدمات المالحة الجكية" 

كالذم تـ تطكيره  (ATM)إف إطار قياس األداء العالمي المناسب الخاص بػ "إدارة الحركة الجكية"  1-3
أنفسيـ، كذلؾ بالتشاكر مع العمالء كغيرىـ مف أصحاب المصالح،  (ANSPs)بكاسطة "مقدمي خدمات المالحة الجكية" 

أفضؿ ككضكح أكبر بشأف أداء "مقدـ خدمات يمكنو كذلؾ أف يساعد عممية اإلشراؼ مف خالؿ منح ىيئات اإلشراؼ رؤية 
في مقابؿ أىدافو، كبذلؾ تقؿ الحاجة إلى تطكيرات منفصمة مف جانب ىذه الييئات التي قد  (ANSP)المالحة الجكية" 

 .تككف ضركرية بخالؼ ذلؾ

( CANSO) الخاصة بػ "منظمة خدمات المالحة الجكية المدنية"‘ التقييـ العالمي’تعترؼ مبادرة  1-4

في مجاؿ قياس كتقييـ األداء. كقد سعت المنيجية التي اتبعتيا مجمكعة  Eurocontrol PRUجازات اليامة التي حققيا باإلن
، كمبادرة تقييـ Eurocontrol PRUالعمؿ إلى االستفادة مف مجمكعة مف المبادرات المكجكدة، مف بينيا تمؾ الخاصة بػ 

 (IATA)ة آسيا كالمحيط اليادم، كعمؿ "االتحاد الدكلي لمنقؿ الجكم" في منطق (ANSPs)"مقدمي خدمات المالحة الجكية" 
كجيكد التكفيؽ كدراسات التقييـ الدكلية لػ "مقدمي خدمات المالحة الجكية"  (ANS)في مجاؿ أداء "خدمات المالحة الجكية" 

(ANSPs) .الفردييف 

 المناقشة -2

 (CANSO)التابعة لػ "منظمة خدمات المالحة الجكية المدنية" ‘ مجمكعة عمؿ التقييـ العالمي’لقد كانت  2-1
 كفعالية التكاليؼ كجكدة الخدمة. (ANS) تعمؿ عمى تطكير مؤشرات األداء العالمية في إنتاجية "خدمات المالحة الجكية"

ا تطكير مقاييس السالمة بكاسطة  التابعة لػ "منظمة خدمات المالحة الجكية المدنية" ‘ لدائمةلجنة السالمة ا’يتـ أيضن
(CANSO). 

التابعة لػ "منظمة خدمات المالحة  (GBWG)يتمثؿ اليدؼ الرئيسي "لمجمكعة عمؿ التقييـ العالمي"  2-2
في تطكير تقارير قكية مناسبة لمنشر الخارجي، كلكف مف المعركؼ أنو حتى يمكف تحقيؽ ذلؾ  (CANSO)الجكية المدنية" 

رساء يجب إجراء المزيد مف العمؿ لتنقيح العمميات الداعمة؛ كتحسيف سرعة جمع البيانات كعمميات التحقؽ مف ا لصحة كا 
 .نطاؽ مناسب لممقاييس

لة مف النقاط المحكرية لمتقييـ العالمي، كقد نجحت رّكزت أنشطة المرحمة األكلى عمى إنشاء شبكة فعا 2-3
كقد استند اختيار المجمكعة  في إرساء عممية لجمع بيانات األداء. (CANSO)"منظمة خدمات المالحة الجكية المدنية" 

 بدء أكلية. بدرجة كبيرة عمى البيانات المتاحة بسيكلة، كتـ اعتبار ذلؾ نقطة( KPIs) األكلى مف "مؤشرات األداء الرئيسية"

بتحديد عدٍد مف نقاط البيانات المشتركة كما أشرفت عمى إدارة جمع  (GBWG)كقد قامت "مجمكعة عمؿ التقييـ العالمي" 
كالتي تتعمؽ بإنتاجية "خدمات المالحة  (KPIs)( مف "مؤشرات األداء الرئيسية" 5البيانات التجريبية لدعـ حساب خمسة )

  يؼ الخاصة بيا.كفعالية التكال (ANS)الجكية" 

ك/أك المسافة )كـ( ك/أك ساعات الطيراف لكؿ "ضباط مراقبة الحركة  (IFR)حركات "قكاعد طيراف اآلالت"  ( أ
 في العمميات. (ATCOs)الجكية" 

المحيطية ك/أك المسافة )كـ( ك/أك ساعات الطيراف لكؿ "ضباط  (IFR)حركات "قكاعد طيراف اآلالت"  ( ب
   في العمميات المحيطية. (ATCOs)مراقبة الحركة الجكية" 

ك/أك  (IFR)إلجمالي حركات "قكاعد طيراف اآلالت"  (ANS)إجمالي تكاليؼ "خدمات المالحة الجكية" ج( 
المسافة )كـ( ك/أك ساعات الطيراف التي يتـ التحكـ فييا بكاسطة "مقدـ خدمات المالحة الجكية" 

(ANSP). 
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في العمميات في ساعة "ضابط مراقبة الحركة  (ATCOs)جكية" إجمالي تكمفة عدد "ضباط مراقبة الحركة الد( 
 (ATCO)الجكية" 

في العمميات كنسبة % مف إجمالي تكاليؼ  (ATCOs)تكمفة تكظيؼ "ضباط مراقبة الحركة الجكية" ق( 
 .(ANS)"خدمات المالحة الجكية" 

التقييـ العالمي الخاص بػ  مف إكماؿ المرحمة األكلى مف تقرير 2006انتيت مجمكعة العمؿ في أكاخر عاـ  2-4
، كأكضحت عددنا مف المشكالت كالفرص الرئيسية مف أجؿ تحسيف جكدة (CANSO) "منظمة خدمات المالحة الجكية المدنية"

 المخرجات لممرحمة الثانية.

في المرحمة الثانية تـ إنشاء مجمكعة تحميمية فرعية صغيرة بغرض دعـ جمع البيانات كالتحميؿ المفصؿ ليا  2-5
حيث تحسنت العمميات  (GBWG)كقد كاف لذلؾ عظيـ األثر عمى فعالية "مجمكعة عمؿ التقييـ العالمي"   كالتأكد مف صحتيا.

   الرئيسية التي تدعـ مجمكعة العمؿ.

التي تغطييا مجمكعة العمؿ ليشمؿ  (KPIs)كفي المرحمة الثانية، تـ تكسيع نطاؽ "مؤشرات األداء الرئيسية"  2-6
  اآلتي:

   القارية: (IFR)مقاييس أداء "قكاعد طيراف اآلالت"  ( أ
القارية ( ATCOs)القارية لكؿ "ضباط مراقبة الحركة الجكية"  (IFR)حركات "قكاعد طيراف اآلالت"  (1

  في العمميات
القارية لكؿ "ضباط مراقبة الحركة الجكية"  (IFR)ساعات طيراف "قكاعد طيراف اآلالت"   (2

(ATCOs) ياتالقارية في العمم  
القارية )بالدكالر األمريكي( في ساعة  (ATCOs)تكمفة تكظيؼ "ضباط مراقبة الحركة الجكية"   (3

  القارية (ATCOs)"ضباط مراقبة الحركة الجكية" 
القارية )بالدكالر األمريكي( في عمميات  (ATCOs)تكمفة تكظيؼ "ضباط مراقبة الحركة الجكية"   (4

  القارية (ATCOs)"ضباط مراقبة الحركة الجكية" 
  (ANSP)بكاسطة كؿ "مقدـ لخدمات المالحة الجكية"  B737-300سعر الكيمكمتر الذم يتـ طيرانو لػ   (5
بكاسطة كؿ "مقدـ لخدمات المالحة الجكية"   B747-400سعر الكيمكمتر الذم يتـ طيرانو لػ   (6

(ANSP)  
 المحيطية: (IFR)مقاييس أداء "قكاعد طيراف اآلالت"  ( ب

المحيطية لكؿ "ضباط مراقبة الحركة الجكية"  (IFR)ساعات طيراف "قكاعد طيراف اآلالت"  (1
(ATCOs) المحيطية في العمميات  

  المحيطية (IFR)التكمفة المحيطية لساعة طيراف "قكاعد طيراف اآلالت"   (2
المحيطية )بالدكالر األمريكي( في ساعة  (ATCOs)تكمفة تكظيؼ "ضباط مراقبة الحركة الجكية"   (3

  المحيطية (ATCOs)"ضباط مراقبة الحركة الجكية" 
المحيطية )بالدكالر األمريكي( في  (ATCOs)تكمفة تكظيؼ "ضباط مراقبة الحركة الجكية"   (4

  المحيطية (ATCOs)عمميات "ضباط مراقبة الحركة الجكية" 

 مقاييس األداء العامة: ج(
  (ATCOs)متكسط ساعات العمؿ السنكية لػ "ضباط مراقبة الحركة الجكية"  (1
  التكمفة الرأسمالية كنسبة مف التكمفة اإلجمالية )القارية(  (2
 كنسبة مف تكمفة التشغيؿ )القارية( (ATCOs)تكمفة "ضباط مراقبة الحركة الجكية"   (3
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 العالمي' بتحديد قائمة مف جكانب العمؿ الرئيسية:بالنسبة لممرحمة الثالثة، قامت 'مجمكعة عمؿ التقييـ  2-7
تاحة البيانات في حينيا 2-7-1 في المرحمة الثالثة، حددت "مجمكعة عمؿ التقييـ العالمي"  –تحسيف جمع البيانات كا 
(GBWG) .كتسعى مجمكعة العمؿ إلى تنفيذ   جدكالن زمنينا إلعداد التقارير سمح بتسميـ البيانات في الكقت المناسب بشكؿ أكبر

ا أكثر انسيابية كسيكلة في جمع البيانات كتكامميا.    التكحيد القياسي كاألتمتة، مما سيكفر منيجن
باإلضافة إلى مؤشرات األداء الرئيسية التي أرستيا كحددتيا  – (KPIs)تكسيع نطاؽ "مؤشرات األداء الرئيسية"  2-7-2

عداد مؤشرات األداء الرئيسية في "مجمكعة عمؿ التقييـ العالمي"، قاـ  عدد مف مجمكعات العمؿ األخرل ببحث تطكير كا 
 الجكانب األخرل مثؿ المكارد البشرية كالبيئة كالسالمة.

 (ATCOs)تقارف بيف أنظمة تعكيض "ضباط مراقبة الحركة الجكية"  مجمكعة عمؿ المكارد البشريةلقد كانت  2-7-2-1
يصطدمكف أثناء العمؿ بمشكمة  (CANSO)كتفحص التحدم المتمثؿ في أف بعض أعضاء "منظمة خدمات المالحة الجكية المدنية" 

كُيعتبر االستخداـ الفعّاؿ لممكارد النادرة عامالن جكىرينا في التحسينات التي تطرأ عمى  .(ATCOs)نقص "ضباط مراقبة الحركة الجكية" 
  األداء.

خاصة بػ "منظمة خدمات المالحة الجكية  مدكنة قكاعد سمكؾ طكعية بيئيةبإنتاج عمؿ البيئة مجمكعة قامت  2-7-2-2
كقد تـ اعتماد ىذه المدكنة مف جانب المجنة التنفيذية لػ "منظمة خدمات المالحة الجكية المدنية"  .(CANSO)المدنية" 

(CANSO)  ككجزء مف ىذا العمؿ، سكؼ يبدأ تحديد مقاييس األداء البيئي المناسبة التي سيتـ تقديـ 2007في مايك مف عاـ ،
 تقارير عنيا سنكينا.

البحث عف طرؽ  (CANSO)التابعة لػ "منظمة خدمات المالحة الجكية المدنية"  لجنة السالمة الدائمةتكاصؿ  2-7-2-3
 .(CANSO)عداد دليؿ تنفيذ عممي ألعضاء "منظمة خدمات المالحة الجكية المدنية" لمشاركة أفضؿ الممارسات، كقد نجحت في إ

كقد بدأت لجنة  متكامؿ الكظائؼ. (SMS)يحدد ىذا الدليؿ العناصر الرئيسية التي ينبغي كجكدىا في أم "نظاـ إلدارة السالمة" 
ا في تبادؿ بيانات السالمة، كما بدأت العمؿ في إرساء مقاي تقـك  .IFR-IFRلػ  (LoS)يس السالمة بدءنا "بخسائر الفصؿ" السالمة أيضن

ا بفحص ىذا المقياس في سياؽ أنظمة تقييـ المخاطر/الشدة؛ فيـ العكامؿ السببية كالقياس؛ اإلبالغ عف حكادث  ىذه المجمكعة أيضن
 السالمة كثقافة السالمة.

في االعتبار  (ANSPs)يجب أال تضع المقارنات المتكازنة لػ "مقدمي خدمات المالحة الجكية"  - جكدة الخدمة 2-7-3
لقد أصدرت "منظمة خدمات المالحة الجكية المدنية"  مقاييس اإلنتاجية كالتكمفة فحسب، كلكنيا يجب أف تضع كذلؾ جكدة الخدمة.

(CANSO)  "استبياننا لتحديد "مؤشرات األداء الرئيسية(KPIs)  ،التي يمكف استخداميا لمجمكعة متنكعة مف مقاييس جكدة الخدمة
سيتـ إنشاء مجمكعة فرعية أك فرقة عمؿ قصيرة األجؿ مف أجؿ تقييـ المقاييس التي ُتستخدـ  بما في ذلؾ التأخر ككفاءة الرحمة.

/ كفاءة الرحمة كذلؾ بيدؼ تحديد  في قياٍس كٍؿ مف تأخر الرحمة (ANSPs)حالينا مف جانب "مقدمي خدمات المالحة الجكية" 
كسكؼ تقـك ىذه المجمكعة الفرعية بتنسيؽ العمؿ لتطكير  مقياس مشترؾ مف الممكف استخدامو في دعـ المقارنة كالفيـ العالمييف.

عة مجمك ك مجمكعة عمؿ البيئةكفي عمؿ حديث، تقـك كؿ مف   مجمكعة متفؽ عمييا مف المعايير مف أجؿ فيـ / مقارنة التعقيد.
كتسعى مجمكعتا العمؿ ىاتاف في الكقت   بتطكير المفيـك القائؿ بأف تقميؿ التأخر ُيترجـ إلى تقميؿ االنبعاثات. عمؿ جكدة الخدمة

  الحالي إلعداد تقرير أداء مكحد.
يستمر العمؿ لتطكير مقياس بديؿ مف شأنو كصؼ / تكضيح التعقيد المرتبط بعمميات "مقدمي  - فيـ التعقيد 2-7-4

مف الممكف أف يقدـ طريقةن إف تحديد السمات التي تجعؿ عمميةن ما معقدةن  الفردية. (ANSPs)المالحة الجكية" خدمات 
  تجميع مستكيات التعقيد كما يمكف أف يقدـ مجمكعةن مناسبة لمقارنة األداء./لتصنيؼ

مطمكب المزيد مف العمؿ لفيـ طبيعة كعناصر تكمفة "مقدمي خدمات  - تحسيف فيـ التكمفة كالبيانات المالية 2-7-5
مف الكاضح أف االتساؽ في تقارير التكمفة يمثؿ عامالن جكىرينا في تحسيف إمكانية  فيمنا أفضؿ. (ANSPs)المالحة الجكية" 

المحاسبة ذات الصمة كالتي يطبقيا كما أف فيـ معايير  المرتبطة بالتكمفة. (KPIs)المقارنة بيف "مؤشرات األداء الرئيسية" 
ا إضافينا فيما يتعمؽ بإمكانية مقارنة البيانات  (CANSO)أعضاء "منظمة خدمات المالحة الجكية المدنية"  سكؼ يكّفر كضكحن

 المالية.
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كفي السنكات األكلى كانت ىناؾ نسختاف،   تـ إعداد التقارير كؿ عاـ باتباع تنسيؽ مشترؾ. - التكزيع العاـ 2-7-6
، الذم يعكس 2010كبدءنا مف تقرير عاـ   غير معرّفة.ىما سرية كاألخرل عامة متاحة لمجميكر، ككانت النسخة الثانية إحدا

كثيقة عامة تضـ رسكمات يتـ فييا تحديد أسماء مقدمي خدمات  تقرير تقييـ األداء العالمي، أصبح 2009نتائج العاـ التقكيمي 
خيار تضميف أسمائيـ في الكثيقة العامة أـ  (ANSPs)ـ مقدمي خدمات المالحة الجكية كُيتاح أما  .(ANSPs)المالحة الجكية 

 ال.
ككثيقة عامة في شير يناير مف عاـ  2011الذم يغطي بيانات عاـ  2012تـ نشر تقرير عاـ  – اإلنتاج السنكم 2-7-7

كفي   الذيف ساىمكا طكعينا في جيكد جمع البيانات. (ANSPs)مف مقدمي خدمات المالحة الجكية  28. كيضـ ىذا التقرير 2013
كبيذه الطريقة يتمكف   بإمكانية الكصكؿ إلى بيانات المصدر. (ANSP)مقابؿ ىذه المشاركة، يتمتع مقدـ خدمات المالحة الجكية 

يف مقدمي خدمات المالحة المشارككف مف إنشاء جداكليـ كرسكماتيـ البيانية التي تقارف ب (ANSPs) مقدمك خدمات المالحة الجكية
 الجكية المماثميف ليـ.

  االستنتاجات -3

األعضاء في "منظمة خدمات المالحة الجكية  (ANSPs)لقد تمّكف "مقدمك خدمات المالحة الجكية"  3-1
، مف خالؿ المبادرة الخاصة بيـ كمتطمبات كتكقعات عمالئيـ، مف تكجيو اىتماـٍ كبيٍر إلى قياس (CANSO)المدنية" 
بتكفير  (CANSO)الخاصة بػ "منظمة خدمات المالحة الجكية المدنية" ‘ التقييـ العالمي’كلقد قامت مبادرة  األداء.كتقييـ 

كما أنيا سكؼ تعّزز مف فيـ  فرصة جكىرية لمشاركة المعرفة كالتعاكف عمى المستكل العالمي، كسكؼ تستمر في ذلؾ.
، كتعرض أفضؿ الممارسات التي مف شأنيا مساعدة "مقدمي (ATM)ة" العكامؿ التي تحّفز األداء في "إدارة الحركة الجكي

الفردييف في تحسيف أدائيـ، كتخدـ احتياجات ىيئات اإلشراؼ عمى "خدمات المالحة  (ANSPs)خدمات المالحة الجكية" 
 .(ANS)الجكية" 

 التوصيات -4
 يرجى مف المؤتمر النظر في التكصيات المقترحة التالية: 

( بكاسطة "مقدمي ATMيتـ تطكير إطار عالمي لقياس أداء "إدارة الحركة الجكية" )اإلشارة إلى أنو  ( أ
 (، كذلؾ بالتشاكر مع العمالء كغيرىـ مف أصحاب المصالح؛ كANSPsخدمات المالحة الجكية" )

اعتبار أف ىذا اإلطار يمكنو كذلؾ أف يساعد عممية اإلشراؼ مف خالؿ منح ىيئات اإلشراؼ رؤية أفضؿ  ( ب
( في مقابؿ أىدافو، كبذلؾ تقؿ الحاجة ANSPأكبر بشأف أداء "مقدـ خدمات المالحة الجكية" )ككضكح 

 إلى تطكيرات منفصمة مف جانب ىذه الييئات التي قد تككف ضركرية بخالؼ ذلؾ.

 – انتهى -


