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  اقتصاديات المطاراتؤتمر م
  وخدمات المالحة الجوية

  ٢٠/٩/٢٠٠٨ إلى ١٥مونتريال، 

  والمنتفعين بهاالمسائل التي تتطلب تبادل اآلراء بين الدول ومقدمي الخدمات  :١ الموضوع رقم
  األداء االقتصادي والمتطلبات الدنيا لتقديم التقارير :٢-١ الموضوع رقم

  ات الدنيا لتقديم التقاريروالمتطلباألداء االقتصادي 
  بالنسبة للمطارات ومقدمي خدمات المالحة الجوية

  )ةالعامانة  من األمةمقدمورقة (

 لخصمال
تشجيع مطاراتها ومقدمي خدمات المالحة ب الدول ضرورة قيام األداء وتشدد على إدارةأهمية  الورقةتناقش هذه 

 ا أهدافأن يضعوا مقدمي الخدمات  علىه أنإلىص الورقة وتخلُ.  األداءإلدارة على وضع نظم التابعين لهاالجوية 
 وفعالية واإلنتاجية الخدمات وجودة مجاالت رئيسية لألداء على األقل، أال وهي السالمة ةلألداء تتعلق بأربع

ل ويرد اقتراح بشأن تعدي.  مجال من مجاالت األداءالمناسبة في مؤشرات األداء تقدم تقارير عن وأن ،التكاليف
 ليعكس على (Doc 9082) سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية  الوارد في وثيقةلنصا

جاالت األداء الرئيسية األربعة والتشاور مع المنتفعين واألطراف م ها بما في، األداءإدارةنحو أفضل عناصر عملية 
 .األخرى المعنية

  .٥ الفقرة في المعروض على المؤتمر اإلجراءيرد 

 مقدمةال - ١

وقد أولت االيكاو . األداء احدى األدوات االدارية المهمة لمقدمي الخدمات والمنظمين والمنتفعينإدارة تعد  ١- ١
 ٢٠٠٠ لسنةوأيد مؤتمر اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية . كبيرةبالفعل هذا الموضوع عناية 

(ANSConf 2000)وأوصى المؤتمر الحادي عشر للمالحة . لمطارات وخدمات المالحة الجوية تطبيق ادارة األداء لكل من ا
 بأن تواصل االيكاو عملها في مجال األداء االقتصادي الدارة الحركة الجوية ووضع )AN-Conf/11( ٢٠٠٣، لسنة الجوية

 نوقش ،منذ وقت قصير جداو. المتطلبات الدنيا لتقديم التقاريرلحاجة الى توحيد ل وأن تجري تقييما المعايير المرجعية
موضوع األداء االقتصادي واالداري لمقدمي خدمات المالحة الجوية في الندوة العالمية بشأن أداء نظم المالحة 

 .(SPans 2007) الجوية

 تناول الجوانب التشغيلية واألداء ويجري( لمقدمي الخدمات واإلداريتركز هذه الورقة على األداء االقتصادي  ٢- ١
.  األداءإدارة عن األداء في عملية المتطلبات الدنيا لتقديم التقاريروتناقش ما يمكن اعتباره ) نتديات أخرى في مالتقني

 .(Doc 9082) لسياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجويةوتستعرض أيضا النص الحالي 
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 مناقشةال - ٢

 عن نوع التنظيم الذي يقدم خدمات المطارات أو أمرا مستقال األداء إلدارة وجود نظام مالئم ضرورةتعد  ١- ٢
).  منظمة تابعة للقطاع الخاصم حكومية أم منظمة مستقلة تابعة للقطاع العام أإدارةسواء كان (المالحة الجوية خدمات 

طه  من ارتبابشكل أكبر والممارسات الفضلى التي يتبعها إدارته بطريقة مرتبط  أن أداء مقدم الخدماتإلىيعزى ذلك و
 ).١٢ و٧انظر ورقتي العمل  (والمراقبةبهيكل الملكية 

 الطابع إضفاء بشكل أكبر من خالل الخصخصة أو الجانب التجاريومع زيادة تركيز مقدمي الخدمات على  ٢- ٢
هذا ينبغي للدول أن تكفل، ول.  تحسين األداءمن خالل اعتمادهم لمنهج ذي منحى تجاري، تزداد أهميةالتجاري أو ببساطة 

 . األداء على نحو مالئمإدارةنظم ل التابعين لها مقدمي الخدمات تنفيذخالل عملية المراقبة االقتصادية التي تنفذها، من 

 وهي تحديد أهداف األداء واختيار مؤشرات األداء وتحديد ، األداء من عدة خطواتإدارةتتكون عملية  ٣- ٢
 هذه العملية عملية متكررة يتوقع من خاللها تحسين أداء مقدم وتعد.  وتقييم األداءوتقديم التقارير ورصد األداء مقاصدها

 .الخدمات بمرور الوقت

داء هي أن يتم تحديد أهداف األداء من خالل األ إلدارة  ناجحةوتعد الخطوة المهمة األولى نحو وضع عملية ٤- ٢
د محدود من مجاالت األداء وينبغي أن تركز أهداف األداء على عد. التشاور مع المنتفعين واألطراف المعنية األخرى

فإن وضعت أهداف أكثر من الالزم فسوف تتفرق الجهود على نطاق واسع وتكون النتيجة . (KPAs) القابلة للقياسالرئيسية 
ولذلك فإن اختيار عدد قليل من األهداف الرئيسية رفيعة المستوى والواقعية هو . المحتملة هي عدم تحقيق جميع األهداف

 .إتباعها الواجب القاعدة الجيدة

 التي "أداء مقدمي خدمات المالحة الجوية وقياسه إدارة"بالنسبة لخدمات المالحة الجوية، تضمنت وثيقة االيكاو  ٥- ٢
مثل السعة ( الخدمات وجودة أربعة مجاالت رئيسية لألداء وهي السالمة ٢٠٠٧ سنة  التي عقدت فيندوةالقدمت في 

 وخطط أهداف ومقاصد بين بالربطوتوصي هذه الوثيقة .  وفعالية التكاليفإلنتاجيةوا، )والتأخير وكفاءة الرحالت الجوية
 التي عقدت ندوةالوساد في .  مجاالت األداء الرئيسية األربعةومواصلة تحسين، أدنىمقدمي خدمات المالحة الجوية، كحد 

 لمقدمي خدمات المالحة واإلداري االقتصادي  األداءالمتطلبات الدنيا لتقديم التقارير عن مفاده أن عام إدراك ٢٠٠٧ سنة في
وبينما كان موضوع الندوة .  عن المعلوماتلإلفصاحاألربعة لألداء بالنسبة الرئيسية الجوية ينبغي أن يشمل هذه المجاالت 

 إلحاطةا أن النقاش ينطبق أيضا على المطارات، نظرا للجوانب المشتركة بينهما، مع إالهو أداء خدمات المالحة الجوية، 
 .علما في الوقت ذاته بوجود اختالفات كثيرة في تقديم خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية

 ألهدافها وفقا إضافيةعالوة على مجاالت األداء الرئيسية األربعة السابقة، يمكن أن تختار الدول مجاالت  ٦- ٢
 بالمجاالت الرئيسية اإلضافيةتبط هذه المجاالت وبالنسبة لخدمات المالحة الجوية، ينبغي أن تر. ولظروفها الخاصة بها

 الحركة الجوية إلدارة  العالميمفهوم االيكاو التشغيلية ـ وردت تحديدا في وثيقالبالغ عددهـا أحد عشر مجـااللألداء 
(Doc 9854)،قدرةال، وواإلنصافحق الوصول :  على النحو التالي*)باللغة االنجليزية ( والتي ترد بالترتيب األبجدي ،

دارة الحركة الجوية، بإ  المعنيةدوائرالوفعالية التكاليف، والكفاءة، والبيئة، والمرونة، والتشغيل التبادلي العالمي، ومشاركة 
بما داء المطارات أل بالنسبة مجاالت األداء الرئيسية هذه  بعضومرة أخرى يمكن استخدام. ، والسالمة واألمنالتوقعاتو

 .مطار على حدة بظروف كل أنها مرتبطة

 األداء بالنسبة لمجاالت األداء الرئيسية والتي ينبغي أن تتحقق بها عن أهدافتقاس الدرجة التي تتحقق بها  ٧- ٢
مجال من مجاالت األداء محدودا بما يخفف العبء كل  فيوينبغي أن يكون عدد مؤشرات األداء . طريق مؤشرات األداء

جراء استعراض شامل ألداء إلولكنها ينبغي أن تكون متصلة بها وكافية )  ومعالجتهااإلحصائيةجمع البيانات (في الرصد 
،  أداء أكثر من الالزم على احتمال زيادة أعباء كل من مقدمي الخدمات والمنظمينوينطوي اعتماد مؤشرات. مقدم الخدمات
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شكل عام ينبغي لمقدمي الخدمات أن يختاروا وب.  لألداءوافبينما ال يسمح اعتماد عدد أقل من الالزم منها بإجراء تقييم 
ومن المفهوم أن مؤشرات .  وأن يقدموا التقارير عنه على األقل لكل مجال من مجاالت األداء الرئيسية األربعةا واحدامؤشر

 .أداء المطارات قد تختلف عن المؤشرات المستخدمة في خدمات المالحة الجوية

قد  مستهدفة متفردة يتعين تحقيقها أو تجاوزها كي يعتبر هدف األداء ينبغي أن يكون لكل مؤشر لألداء قيمة ٨- ٢
ويعد التشاور مع المنتفعين . وينبغي أن تركز األهداف على النتائج وليس على عملية تحقيق هذه النتائج. تحقق بالكامل

ق األهداف وتنفيذها وينبغي أيضا وضع خطة لتحقي. واألطراف المعنية األخرى جزءا أصيال من تحديد أهداف األداء
 .بالتعاون مع المنتفعين واألطراف المهتمة األخرى

 وسائل من خالل وضعحوار فعال بين جميع األطراف المهتمة  عن األداء وجود تقديم التقاريرينبغي أن ييسر  ٩- ٢
 وكيفية تحقيق فرص  الموضوعةومقاصدهقابلة للقياس يمكن من خاللها التأكد من كيفية أداء مقدم الخدمات مقارنة بأهدافه 

 بين أداء أحد مقدمي الخدمات المعايير المرجعية للمقارنةويمكن أن تستخدم تقارير األداء أيضا كوسيلة لوضع . التحسين
ولكن قد ال تسفر المقارنة المباشرة بين نتائج مقدمي الخدمات المختلفين عن وجود صورة . والجهات األخرى التي تقدمها

 والظروف االقتصادية للدول ومقدمي اإلبالغ عدد من األسباب تشمل اختالف طرائق إلىويعود ذلك . محقيقية ألداء كل منه
 ،وفي المطارات. الخدمات ومستويات التعقيد وتشكيل وحجم الحركة الجوية التي يتعامل معها مقدمو الخدمات المعنيون

 تقديم بعض على الخارجية بالتعاقدات االستعانة ، المثالعلى سبيل(هناك أيضا اختالفات كبيرة في التنظيم وتقديم الخدمات 
 ).الخدمات

، التابعين لهافيما يتعلق بخدمات المالحة الجوية، وكي يتسنى مساعدة الدول ومقدمي خدمات المالحة الجوية  ١٠- ٢
 اإلقليمي  مستقلة الستعراض األداء بقصد وضع أهداف لألداء على المستوىإقليمية إجراءاتقد يكون من المفيد وضع 

من المتطلبات  عليها اوقد يتطلب ذلك مجموعة محددة متفق. المعايير المرجعية تقارير منتظمة عن األداء ووضع وإلصدار
 . تحليالت مستقلة لألطراف العديدة المهتمةإصدار وقد يستحق الدنيا لتقديم التقارير

وعلى الرغم من أن .  األداء المذكورة سلفاارةإد بالكامل العناصر الرئيسية لعملية Doc 9082ال تعكس الوثيقة  ١١- ٢
 تذكر أن مقدمي الخدمات ينبغي أن يجمعوا بيانات Doc 9082في الوثيقة ) "   وتطبيقهاوضع بارامترات األداء  " (١٦الفقرة 

لمتطلبات ا إلى األداء ذاتها وال إدارة عملية إلى إشارة أنه ال توجد إالعن األداء ويوصوا باستخدامها ألغراض محددة، 
 .الدنيا لتقديم التقارير

 ١٦ تحديث الفقرة إلى األداء ومجاالت األداء الرئيسية، فهناك حاجة إدارةمشترك ألهمية الفهم الومع مراعاة  ١٢- ٢
والمتطلبات األداء االقتصادي "صبح ت لها، ينبغي تغيير عنوانزيادة تسليط الضوء على الفقرةوبغية . Doc 9082 الوثيقة في

 األداء التي نوقشت سلفا مع التشديد إدارة عملية أساسويجب أن تشمل التفاصيل الواردة في الفقرة ". ديم التقاريرالدنيا لتق
 .ومؤشرات األداء المرتبطة بها) األربعة المهمة كحد أدنى(على اختيار مجاالت األداء الرئيسية 

 االستنتاجات  - ٣
 :الفةاالستنتاجات التالية من المناقشة السب الخروجيمكن  ١- ٣

 مهمة لمقدمي الخدمات والمنظمين والمنتفعين، ينبغي للدول أن إدارية األداء تعد أداة إدارةبما أن   )أ 
 قيام مقدمي  مهمة المراقبة االقتصادية المنوطة بها ومن خالل عملية التشاور،إطارتكفل، في 

 . األداء وتنفيذهاإلدارةئمة وضع نظم مالب الخدمات التابعين لها

ل أن تشجع مقدمي الخدمات لديها على وضع أهداف لألداء بقصد مواصلة التحسين في ينبغي للدو  )ب 
 وفعالية التكاليف، كحد واإلنتاجية الخدمات وجودةمجاالت األداء الرئيسية األربعة وهي السالمة 

 واحد على األقل من مؤشرات األداء ذات الصلة لكل مجال من وتقديم التقارير عن مؤشرأدنى، 
 وفقا لغاياتها وظروفها إضافيةويجوز للدول أن تختار مجاالت أداء رئيسية . ألداء الرئيسيةمجاالت ا

 .التي تخصها
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، لتوصي بقيام مقدمي الخدمات بوضع نظم Doc 9082 الوثيقة في ١٦ينبغي لاليكاو أن تعدل الفقرة   )ج 
اختيار مجاالت األداء  األداء مع التشديد على إدارة لألداء ولتشمل العناصر الرئيسية لنظام إدارة

 .الرئيسية والمؤشرات ذات الصلة

 التعديالت المقترحة للسياسات - ٤

 : بالنص التاليDoc 9082 في الوثيقة ١٦، نقترح االستعاضة عن الفقرة ١-٣في الفقرة ) وفقا لالستنتاج ج ١- ٤

  والمتطلبات الدنيا لتقديم التقاريراألداء االقتصادي 
 األدوات المهمة لتحسين كفاءة تقديم وتشغيل خدمات إحدىء هي  األداإدارة المجلس أن يدرك  -١٦

وصي المجلس بأن ولهذا ي. لية المراقبة االقتصاديةالمطارات والمالحة الجوية وأنها عنصر أساسي في عم
  : على القيام بما يليالتابعين لهاتقوم الدول بتشجيع مطاراتها ومقدمي خدمات المالحة الجوية 

داء ترتبط بمجاالت األداء الرئيسية التي ينبغي أن تشمل، كحد أدنى، السالمة تحديد أهداف لأل  )١
  : وفعالية التكاليفواإلنتاجية وجودة الخدمات

 لكل والهدف المرتبط به وتقديم التقارير عنه بالنسبةاختيار مؤشر مالئم واحد على األقل لألداء   )٢
  ؛مجال من مجاالت األداء المختارة

  ؛ائج لتقييم أهداف األداء وتحسينهااستخدام النت  )٣
 ،عقد المشاورات مع المنتفعين واألطراف المهتمة األخرى لتحقيق التفاهم المشترك وتوافق اآلراء  )٤

 . وخطط تحقيق األهداف األداءحسب االقتضاء بشأن أهداف األداء ومستوى أهداف

  المعروض على المؤتمراإلجراء - ٥

 :يرجى من المؤتمر القيام بما يلي ١- ٥

  . واعتمادها١-٣استعراض االستنتاجات الواردة في الفقرة   )أ
 . والتصديق عليهاDoc 9082لوثيقة في ا ١-٤استعراض التعديالت المقترحة في الفقرة   )ب

  — انتهى —


