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  2013 مارس 22إلى  11، من ليارمونت

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

  ((ANSPsإدارة وأداء "مقدمي خدمات المالحة الجوية" 
 ((CANSO) منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية من ةمقدمورقة ) 

 الموجز التنفيذي
في اإلدارة الجيدة، التي تمثل أحد االعتبارات الرئيسية في وضع  (ANSPs)يكمن األداء الجيد لـ "مقدمي خدمات المالحة الجوية" 

الوطني لدييا  (ANS)فالكثير من الحكومات تبحث عن طرق لتحسين إطار "خدمات المالحة الجوية"  السياسات الحكومية.
وضع السياسات يجب أن  تقترح ورقة العمل ىذه أن وذلك لتمبية توقعات األداء المرتفع في مجال الطيران في الوقت الحالي.

، وذلك بداًل من (ANSPs)ينظر بعين االعتبار إلى العناصر العديدة لإلدارة والتي تحّفز أداء "مقدمي خدمات المالحة الجوية" 
 االعتماد المفرط لمغاية عمى آليات اإلشراف التنظيمي.

 .4: ُيرجى من المؤتمر اعتماد التوصية الواردة في الفقرة اإلجراء
 التالي: يمكن االطالع عمى مراجع المؤتمر السادس لمنقل الجوي عمى موقع االنترنت  المزاجع:

www.icao.int/meetings/atconf6 

 مقدمة -1

اإلدارة الجيدة بدورىا إلى وضع وترجع  .(ANS)تؤدي اإلدارة الجيدة إلى األداء الجيد لـ "خدمات المالحة الجوية"  1-1
وىي مجموعة العمميات واألعراف والسياسات والقوانين والتنظيمات والمؤسسات  -ال تمقى اإلدارة  السياسات الحكومية عمى نحٍو جيد.

لمناسب من جانب االىتمام ا – (ANSP)التي تؤثر عمى الطريقة التي يتم بيا إدارة وتوجيو والتحكم في "مقدم خدمات المالحة الجوية" 
ومن اليام االنتباه إلى أن   وبداًل من ذلك، يتم إعطاء قدر كبير من التركيز إلى اآلليات التنظيمية لضمان األداء. واضعي السياسات.

  (.ANS)اإلشراف التنظيمي ما ىو إال عنصر واحد فقط من ىيكل اإلدارة الخاص بـ"خدمات المالحة الجوية" 
وىي في األساس، اإلدارة الحكومية والسمطة المستقمة والكيانات ذات  -وممكية مختمفة تتواجد أشكال تنظيمية  1-2

 وكميا لدييا القدرة عمى تقديم خدمة فائقة وممتازة، ما دام ىناك ىيكل إدارة مناسب. -الصبغة المؤسسية وشركات القطاع الخاص 
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ضفاء الصبغة التجارية عمى "خدمات المالحة الجوية"  1-3  (ANS)عمى الجانب اآلخر، فقد أدت االستقاللية الكبرى وا 
إذ تعمل االستقاللية عمى تمكين اإلدارة من اتخاذ قرارات مستقمة بشأن القضايا التي تندرج ضمن نطاق  إلى تحسن في األداء.

وكمما كان تدخل الحكومة في قرارات اإلدارة أقل، ألسباٍب سياسية أو  تي تُدّرىا العمميات.اختصاصيا، بما في ذلك استخدام اإليرادات ال
وىي  -وقد ساعدت عممية إضفاء الصبغة التجارية  أفضل. (ANSP) اقتصادية، كان  أداء "مقدم خدمات المالحة الجوية" -اجتماعية 

 اء مقدمي خدمات المالحة الجوية.في تحسين أد -منيج إدارة يتم فيو تطبيق المبادئ التجارية 
ورغم ذلك، يدعو غياب قوى السوق التنافسية إلى وجود إدارة رشيدة فيما يتعمق بمقدم الخدمة من أجل تالفي سوء  1-4

ومن ثم يجب تصميم ىيكل اإلدارة لكي يحّفز التميز في العمميات، كما يمثل ىذا الييكل اعتباًرا سياسًيا  استخدام سمطة االحتكار.
  (.ANSP)رئيسًيا عند التفكير في استقاللية أكبر لـ "مقدم خدمات المالحة الجوية" 

 المناقشة -2

يجب أن ينَصّب التركيز في وضع السياسات  (،ANS)من أجل تحقيق أداء فائق في "خدمات المالحة الجوية"  2-1
من الممكن تحقيق أداء فائق عمى أفضل نحو عن طريق ىيكل اإلدارة الذي  عمى سموك اإلدارة وكيف يتأثر عمى أفضل نحو.

تائج ، وُيحّمل اإلدارة مسئولية الن(ANS)يالئم بوضوح األىداف التي من أجميا يجب التحكم في كيان "خدمات المالحة الجوية" 
 .التي يتم تحقيقيا

، يجب أن تتناول السياسة الحكومية (ANSP)ومن أجل تشجيع األداء الجيد لـ "مقدم خدمات المالحة الجوية"  2-2
 الجوانب الرئيسية التالية لإلدارة:

يجب أن يكون التأكيد عمى السالمة والقدرة وفعالية  — (ANSP) "ميمة وأىداف "مقدم خدمات المالحة الجوية 2-2-1
يجب أن تتناول  التكاليف والخدمة التي تركز عمى العمالء والمسئولية البيئية المتزايدة، مثل، توقعات خدمة المالحة الجوية.

(؟"؛ "َمن ANS"ما سبب وجود "خدمات المالحة الجوية" ) -السياسة الحكومية بعض األسئمة األساسية المطروحة إلى حٍد ما 
 (؟"ANSتوقع من "خدمات المالحة الجوية" )سيقدم تمك الخدمة؟" و"ما ىو الم

ينبغي عند منح استقاللية أكبر أو إضفاء الصبغة المؤسسية عمى "مقدم  — تمكين التشريعات والتنظيمات 2-2-2
، أن يؤدي تمكين التشريعات و/ أو التنظيمات إلى تحديد أدوار ومسئوليات "مقدم خدمات (ANSP)خدمات المالحة الجوية" 

؛ والتزاماتو في مراعاة المعايير واالتفاقيات الدولية، وبخاصة فيما يتعمق بتحديد التكاليف والرسوم؛ (ANSP)المالحة الجوية" 
 .وآلية اإلشراف التنظيمي التي يمكن أن تقدم ألصحاب المصالح الحق في االستئناف في حالة وجود خالفات

لمجمس اإلشرافي أو مجمس اإلدارة المتسم ا— (ANSP" )ىيكل اإلدارة الخاص بـ "مقدم خدمات المالحة الجوية 2-2-3
باالحترافية واالستقاللية والعدالة، والذي يمكن أن يتألف من تمثيل مجموعات أصحاب المصالح المختمفة التي لدييا مصمحة في 

غي أن يتحكم نجاح خدمة المالحة الجوية، عمى سبيل المثال، الحكومة ومجموعة العمالء والعمال والمصالح التجارية، الخ. وينب
بحيث يضمن أن تتماشى رؤيتو وميمتو وأىدافو مع  (،ANSP)المجمس في االتجاه العام لـ "مقدم خدمات المالحة الجوية" 

كما ينبغي عمى المجمس أيًضا أن يضمن تحّمل اإلدارة لممسئولية  االلتزامات الدولية لمدولة وتوقعات أصحاب المصالح.
 .وخضوعيا لممساءلة

ينبغي  ُتعتبر اإلدارة الُمَمكنة والمؤىمة أمًرا محورًيا لنجاح أية منظمة. —ستقمة والمُمَكنة واالحترافية اإلدارة الم 2-2-4
أن تتحمل المسئولية وتخضع لممساءلة فيما يتعمق بتقديم الخدمات بما يتفق  (ANSP)عمى إدارة "مقدم خدمات المالحة الجوية" 

 .احترافية في الموارد البشرية والعمميات والتقنية والتمويل وخدمة العمالء وسوف يتطمب ىذا ميارة إدارية مع التوقعات.
ىي العالقة الناضجة الشفافة المفيدة التي تتميز بمشاركة العمالء المفيدة وتسعى إلى  — عالقات العمالء 2-2-5

قة عاماًل محورًيا في تحقيق أداء االتفاق حول األىداف التي تتعمق بالسالمة والقدرة وفعالية التكاليف. وُتعتبر مثل ىذه العال
يدرك الكثير من  ومن الممكن أن تعمل كبديل لمتنظيمات التدخمية من جانب الدول. (ANS)فائق لـ "خدمات المالحة الجوية" 
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فوائد العالقات الوثيقة بالعمالء والتي تساعد من خالل "منظمة خدمات المالحة  (ANSPs)"مقدمي خدمات المالحة الجوية" 
 .عمى تطوير العالقات الفعالة والشفافة (CANSO)وية المدنية" الج
يجب وجود وسيمة تعامل واتصال مناسبة مع  —العالقات األخرى بأصحاب المصالح والحوار االجتماعي  2-2-6

العالقة يمكن اعتبار  أصحاب المصالح، والتي يمكن تحقيقيا من خالل الييئات االستشارية المناسبة أو من الترتيبات األخرى.
الناضجة والبّناءة بين صاحب العمل/الموظف، والتي تعمل عمى تعزيز االتصاالت في القضايا المتعمقة بالعمل وتبادل اآلراء 

 والتشاور والتفاوض، أداًة إلدارٍة أفضل.
 (ANS) إن التأكيد عمى قياس وتقييم األداء لو تأثير إيجابي عمى أداء "خدمات المالحة الجوية" –إدارة األداء  2-2-7

 حيث يساعد عمى تحسين فيم األداء الفعمي مقارنًة باألىداف السنوية واألىداف طويمة األجل، فضاًل عن تقييمات الصناعة.
من فيم العوامل التي تحّفز األداء  (CANSO)وتعزز مبادرة التقييم العالمي الخاصة بـ"منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية" 

، وتعرض أفضل الممارسات التي من شأنيا مساعدة "مقدمي خدمات المالحة الجوية" (ATM)الجوية"  الجيد في "إدارة الحركة
(ANSPs)  "الفرديين في تحسين أدائيم )ُيرجى الرجوع إلى ورقة العمل الخاصة بـ"منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية
(CANSO)  قياس وتقييم أداء "خدمات المالحة الجويةالتي تناقش "(ANS). 

عالوة عمى اإلشراف الفعال عمى السالمة، ربما تكون ىناك حاجة إلى إنشاء آلية  — اإلشراف االقتصادي 2-2-8
ومع ذلك، سوف تعتمد الطبيعة والمجال والمدى، حيث  إشراف اقتصادية مناسبة لضمان عدم إساءة استخدام موقف االحتكار.

باقي العناصر األخرى في ىيكل اإلدارة الخاص بـ "مقدمي خدمات  قد يكون ىذا اإلشراف مطموًبا، عمى كيفية التعامل مع
ومع وضع ذلك في االعتبار، قد يأتي اإلشراف االقتصادي في أشكاٍل مختمفة، مع الوضع في  .(ANSPs)المالحة الجوية" 

قانوني يبين بوضوح ومن ثم يمكن أن يأتي اإلشراف االقتصادي ببساطة في شكل إطار  االعتبار الظروف الخاصة في الدولة.
ويسمح بوجود عممية احتكام منفصمة ممزمة )وربما تكون  -كما ىو الحال في التشريعات أو التنظيمات  -"قواعد المعبة" 

ويجب أن يشجع ىذا بدوره عمى إرساء ىياكل اإلدارة السميمة واآلليات االستشارية من أجل  تأديبية( عند انتياك تمك القواعد.
عمى الجانب اآلخر، من الممكن أن يأخذ التنظيم االقتصادي الشكل األكثر تدخاًل المتمثل في تنظيم  ية لمقانون.تالفي اليد القو 

وعمى الرغم من أن تنظيم معدل العائد قد يتعامل مع قضية األرباح الزائدة في ظل االحتكار، فمن  األسعار أو معدل العائد.
أما تنظيم األسعار، فيمكن أن يقدم حوافز لفعالية التكاليف، في حين  اء والكفاءة.المحتمل أال يقدم حوافز واضحة لتحسين األد

 أن لو تأثيًرا سمبًيا عمى استثمار رؤوس األموال.

  االستنتاجات -3

من اإلدارة الجيدة، التي تأتي في النياية من وضع  (ANS)ينتج األداء الجيد لـ"خدمات المالحة الجوية"  3-1
السياسات الحكومية عمى نحٍو جيد. من أجل تحفيز األداء في تقديم الخدمة، يجب أن يتركز اىتماٌم أكبر حول اإلدارة، 

تي يجب واىتماٌم أقل حول اآلليات التنظيمية، حيث ال تمثل األخيرة سوى خياٍر واحٍد من خيارات اإلشراف العديدة ال
 :يجب أن يتناول وضع السياسات الجوانب الرئيسية التالية دراستيا والتفكير بيا عند إنشاء ىيكل إدارة مناسب.

التأكيد عمى السالمة والقدرة وفعالية التكاليف  - (ANSP)ميمة وأىداف "مقدم خدمات المالحة الجوية" (أ
 ؛والخدمة التي تركز عمى العمالء والمسئولية البيئية

 ؛األدوار والمسئوليات ومراعاة االلتزامات الدولية -تمكين التشريعات والتنظيمات  (ب
العمميات واألعراف والسياسات والقوانين  - (ANSP)"ىيكل اإلدارة الخاص بـ "مقدم خدمات المالحة الجوية  ج(

 ؛والتنظيمات والمؤسسات التي تضمن أن تتماشى رؤيتو وميمتو وأىدافو مع االلتزامات والتوقعات
 ؛ُمَمكنة ومؤىمة ومسئولة وتخضع لممساءلة -اإلدارة المستقمة والمُمَكنة   د(
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 ؛ىداف المتفق عميياعالقة ناضجة وشفافة تسعى نحو تحقيق األ -العمالء عالقات  ىـ(
آليات اتصال مناسبة ومفيدة بأصحاب  -العالقات األخرى بأصحاب المصالح والحوار االجتماعي   و(

 ؛المصالح
 ؛(ANS)إن قياس وتقييم األداء لو تأثير إيجابي عمى أداء "خدمات المالحة الجوية"  -قياس األداء   ز(
تعتمد طبيعة ومجال ومدى ىذا اإلشراف عمى عناصر أخرى في إدارة "مقدم  -اإلشراف االقتصادي   ح(

 .، مع األخذ في االعتبار تكمفة ىذا اإلشراف(ANSP) خدمات المالحة الجوية"

الموجودة  (ANSP)عمى الرغم من األشكال التنظيمية والممكية المختمفة لـ "مقدم خدمات المالحة الجوية"  3-2
حول العالم، فقد ثُبت أن االىتمام الجيد بمجاالت اإلدارة تمك ذو فعالية كبرى في تحفيز أداء "خدمات المالحة الجوية" 

(ANS) في الكثير من البمدان. 

 التوصيات -4
 يرجى من المؤتمر النظر في التوصيات المقترحة التالية: 

ينتج من إدارة "خدمات المالحة  (ANSPs)الحة الجوية" االعتراف بأن األداء الجيد لـ "مقدمي خدمات الم( أ
 ؛ والجيدة، والتي تأتي بدورىا، من وضع السياسات عمى نحٍو جيد  (ANS)الجوية" 

والتي يمكنيا  2-2 حّث الدول عمى النظر بعين االعتبار إلى عناصر اإلدارة الجيدة المبينة في الفقرة ( ب
 الفائق. (ANS)تشجيع أداء "خدمات المالحة الجوية" 

 
 – انتهى -


