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  ة والثالثونبعالدورة السا —الجمعية العمومية 
  لجنة الفنيةلا

الواحد كجزء من النظام العالمي إلدارة  األوروبيالجيل القادم والفضاء برنامجا   :من جدول األعمال ٣٦البند 
  الجوية الحركة

  تحديات التنفيذ –على األداء  المالحة القائمة
  )مجلس االيكاوورقة مقدمة من (

  التنفيذي الموجز
،  (GANP, Doc 9750) الخطة العالمية للمالحة الجويةمن مبادرات  اجزءباعتبارها  المالحة القائمة على األداء إن

وقررت الجمعية . البيئةتحفظ وهي بذلك تعزز السالمة والكفاءة وللمطار الجوي جال مالالوصول والمرونة في تتيح 
أنه يتعين على الدول والمجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ أن تكمل خطة للتنفيذ  ٣٦العمومية لاليكاو في الدورة 

األهداف العالمية ، ٢٣-٣٦ في قرارها الجمعية العمومية طلبتو. ٢٠٠٩للمالحة القائمة على األداء بحلول عام 
، من االيكاو أن تعد خطة عمل منسقة لمساعدة الدول على تنفيذ مفهوم المالحة القائمة ألداءللمالحة القائمة على ا

نشاء برنامج إلااليكاو جهودها  تواصلو. دية المقبلة للجمعية العموميةعلى األداء وأن تقدم تقريرا إلى الدورة العا
ومع أن المجموعات اإلقليمية . في مجال التنفيذفعال للمالحة القائمة على األداء بغية مساعدة الدول وقياس النجاح 
 تصلت ، تبقى هناك تحديات٢٠٠٩عام حدد وهو للتخطيط والتنفيذ قد أكملت الخطط اإلقليمية للتنفيذ في الموعد الم

  .الخبراتوالموارد وتعزى إلى نقص التنفيذ ب
القرار المتعلق بمفهوم المالحة  دأن تستعرض التعديالت المقترحة وتعتميرجى من الجمعية العمومية : اإلجراء

  .٣٦/٢٣التذييل، بحيث يحل محل القرار القائمة على األداء الوارد في 

األهداف 
  :اإلستراتيجية

  .المتعلقة بجميع مراحل الطيران  Eو  Dو   Aترتبط ورقة العمل هذه باألهداف اإلستراتيجية 

األنشطة المذكورة في هذه الورقة في الميزانية المقترحة للفترة أدرجت الموارد الالزمة لتنفيذ   :اآلثار المالية
٢٠١٣-٢٠١١.  

  Doc 9613, Performance-based Navigation Manual, Third Edition  :المراجع
Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007) 
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 ةدممق - ١

مثل هذا ن حيث كاضيات المالحة الحديثة المتوائمة، تالعالمي لمق توفر المالحة القائمة على األداء اإلطار ١- ١
ستخدام حقال الالمالحة القائمة على األداء، أيضا ، وتوفر فحسبليم اقفي بعض األ اموجود السابق أو كاننعدما في ماإلطار 

مالحة المنطقة واألداء المالحي ": دعامتين أساسيتين" وهي تتضمن.  واإلفادة منهاومستقبال اتكنولوجيات مالحة المنطقة حالي
وتعزز المالحة . االقترابمرحلة إلى مرحلة أثناء الطريق تطبيقهما جميع مراحل الطيران من يغطي المطلوب، واللتين 

وتمكن من إجراء التحسينات التشغيلية بما في ذلك . لطيارينمحسنة لالقائمة على األداء السالمة عبر توفير إرشادات 
جميعها  لل، والتي تقالمتواصالن واالجراءات المعززة الخاصة باالقتراب الصعود والهبوطوعمليتا ة المختصرالمسارات 

  . وتحسن السالمة لطيران على البيئةآثار امن استهالك الوقود، وبالتالي تخفف من 
  ذها لمالحة القائمة على األداء وتنفيالتخطيط لتقرير بشأن  - ٢
: المنسقة لتنفيذ المالحة القائمة على األداء ثالثة عناصر رئيسية تشكل حزمة متكاملةتتضمن جهود االيكاو  ١- ٢

. والمواد اإلرشادية في مجال التطبيق تحسين الوعي والتعليم؛ وتنسيق التنفيذ وتيسيره؛ وتعزيز القواعد والتوصيات الدولية
باستخدام  والوصول المغادرةعمليتي لقائمة على األداء، واإلحصائيات بشأن معدالت النجاح لتنفيذ نهج المالحة ا أدناهوتقدم 

  .فر خطط التنفيذ الوطنيةاة فضال عن تواألجهزة التقليدي
  التخطيط ٢- ٢
خطط التنفيذ عبر فرق العمل اإلقليمية  استكمالتقوم جميع مكاتب االيكاو اإلقليمية بالتنسيق مع الدول بغية  ١-٢- ٢

وسعيا للمساعدة في جهود التنفيذ تم تقديم أدوات . للمالحة باألقمار الصناعية النظام العالمي/للمالحة القائمة على األداء
باإلرشاد الرأسي ودورات للتصميم وحلقات دراسية  االقترابوإجراءات تعليمية في شكل حلقات عمل عن المجال الجوي 

يق تقديم تقارير مرحلية وإرسال الردود أنشطة عن طراإلقليمية ونسقت مكاتب االيكاو . عن تنفيذ المالحة القائمة على األداء
  .إلى المقر لضمان التنفيذ المتوائم عالميا للمالحة القائمة على األداء عبر المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ

. المالحة القائمة على األداءب ا خاصةتم تحديث الكثير من المواد التنظيمية واإلرشادية لتتضمن أحكام ٢-٢- ٢
الالزم بموجب االتفاقية وتوفر األدلة المرجعية الدعم للدول وأصحاب  يالتوصيات الدولية اإلطار القانونوتوفر القواعد و

  . المصلحة في عملية تنفيذ المالحة القائمة على األداء
وافقت جميع أقاليم االيكاو على التنفيذ اإلقليمي للمالحة القائمة على األداء، عبر عمليات المجموعات  ٣-٢- ٢

) ١٢٦(عدد كبير من الدول  أعد، )www.icao.int/pbn (واستنادا إلى هذه الخطط اإلقليمية . لتخطيط والتنفيذاإلقليمية ل
، ولكن ٢٠٠٩بنهاية عام  هاخططقد أعدت جميع الدول األعضاء  ونومن المتوقع أن تك. الخطط الوطنية الخاصة بها

  .سمح بالوفاء بهذا األجلال يقد الموارد والخبراء النقص في 
في جميع  ٢٠٠٩وعام  ٢٠٠٧حلقة دراسية عن المالحة القائمة على األداء بين عام  ةتم إجراء إحدى عشر ٤-٢- ٢

من لمالحة القائمة على األداء في أوساط أصحاب المصلحة دراك باواإلالوعي  سيخرتالهدف منها كان أقاليم االيكاو 
هذا العمل في تنسيق مع إدارة الطيران االتحادية للواليات المتحدة األمريكية والمنظمة األوروبية لسالمة  نجزأو. المشغلين

  .المالحة الجوية
ثماني حلقات عمل على األقل في المجال الجوي للمالحة الجوية القائمة على األداء  لتنظيميجري التخطيط  ٥-٢- ٢

للواليات  االتحاديةاألوروبية لسالمة المالحة الجوية وإدارة الطيران المنظمة كذلك مع تنسيق ب، و٢٠١١و ٢٠١٠بين 
مفهوم المجال  ضمنالمالحة القائمة على األداء فرصة الستيعاب أهمية إدماج حلقات العمل هذه  وفروست. المتحدة األمريكية

http://www.icao.int/pbn
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يم وستسمح بالعمل الجماعي في سياق مثل هذه المفاهرة وبلوستتناول الحلقات الدراسية المنهجية التي ستستخدم في . الجوي
  .ةجاهزمنهجية بتقديم الخبرة العملية التطبيق هذه ال

، يجري استمرار صالحية الطائرات للطيرانلسالمة التشغيلية وبرامج االتعاوني ل التطوير في إطار أنشطة ٦-٢- ٢
اإلرشادات إلى الدول بشأن وفير من أجل ت لمالحة القائمة على األداء لكافة األقاليمفي مجال ال يشغتاإلعداد لدورات إجازة ال

دليل المالحة القائمة ردة في الجميع مواصفات المالحة الوبالنسبة الصالحية للطيران للمشغلين الجويين وإجازات المشغلين 
 .(Doc 9613) بالوثيقة على األداء

ميع الطائرات بحيث تفي وقد أفاد إقليم واحد على األقل من أقاليم االيكاو أنه ليس من السهل تجهيز ج ٧-٢- ٢
وبناء على . بإجراءات االقتراب باإلرشاد الرأسي، ولكن بإمكانها أن تطير على نفس المسار باالعتماد على اإلرشاد الجانبي

  .ذلك ينبغي إدراج خيار المالحة الجانبية في إجراءات االقتراب باإلرشاد الرأسي لدى إعدادها
  التنفيذ ٣- ٢
الجوي الدولي وممثلو الدول والصناعة والمنظمات الدولية فرقة العمل العالمية  ت االيكاو وإتحاد النقلأنشأ ١-٣- ٢

وكان الهدف هو مواصلة البناء على الهياكل العالمية والوطنية القائمة وإنتاج أدوات ومساعدات  .للمالحة القائمة على األداء
الحاجة لمثل هذا الجهد  حولتماع األول باتفاق وانتهى االج. على األداء وتسريعه ةلتسهيل تنفيذ مفهوم المالحة القائم

  :يالنحو اآلتعلى فرعية العالمي ووزع فرقة العمل إلى أفرقة 
لدعم المالحة القائمة على  ١/٤/٢٠٠٩تم التوقيع على إعالن الصناعة العالمي في . فريق الترويج  )أ 

  للترويج بالبرنامج؛كما أعدت كتيبات  .(Waypoints)نشرة إخبارية فصلية وأنشئت . األداء
نفيذ لدول كأداة للتخطيط لتكي تستعملها االفريق نموذجا لخطة عمل مفصلة عد أ. فريق دعم التنفيذ  )ب 

  ؛المالحة القائمة على األداء
لفرقة العمل العالمية المعنية التابع فريق االنطالق يقوم بها لزيارات  تم التخطيط. فريق االنطالق  )ج 

أن المالحة بشللدول م المشورة العملية يالثغرات وتقدلتحليل كل إقليم إلى بالمالحة القائمة على األداء 
راء أربع من هذه الزيارات في تقرر إجو. رتنفيذ عمليات الهبوط المستموالقائمة على األداء 

 .٢٠١٠ عام

ويهدف هذا . برنامج إجراءات الطيران آلسيا والمحيط الهادئ ، افتتح في بيجين مكتب ٢٠١٠مارس في  ٢-٣- ٢
المنطقة  الخبرة المتاحة فيالمكتب إلى التسريع في تنفيذ إجراءات الطيران للمالحة القائمة علي األداء عبر استخدام 

تصميم ساعدة في ويركز برنامج العمل على التدريب وضمان الجودة والم. لمساعدة الدول في أنشطة التنفيذ الخاصة بها
وبناء . البرنامج إلى جانب مساهمات مباشرة من دول المنطقة هذاالصين فضل استضافة وتحققت هذه المبادرة ب. جراءاتاإل

  .بادرة مماثلة في منطقة أفريقيامتنفيذ على التجربة المكتسبة في إقليم آسيا والمحيط الهادئ يتم النظر في 
تنفيذ مدى آلية للقياس الفعلي لاستخدام ، شرعت االيكاو في  ٢٣-٣٦عمال بقرار الجمعية العمومية  ٣-٣- ٢

المالحة القائمة على التي نفذت بأسلوب  بقتراعمليات االلالعدد اإلجمالي بلغ و. العالمالمالحة القائمة على األداء في أنحاء 
مليات اآللية القياسية، وع ةالمغادر عمليات عددبلغ و). ٪٣٨بزيادة ( ٢٥٣٤ ،٢٠١٠ويناير  ٢٠٠٨األداء بين يناير 

األرقام تعكس متوسط وتجدر اإلشارة إلى أن هذه ). ٪٤١بزيادة ( ١٦١٧في نفس الفترة تمت ي تالوصول اآللية القياسية ال
عض الدول إلى تعقيدات بويعود التأخير في التنفيذ من جانب  .ةفي معدالت التنفيذ الفردي كما تبين الفوارق معدل التنفيذ
  .بمسائل التنفيذ لإللمامه الدول وقت الذي تحتاجلقائمة على األداء والالمالحة ا
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  اإلستنتاج - ٣
، شرعت الدول في تنفيذ المالحة القائمة على  ٢٣- ٣٦االيكاو مسترشدة بالقرار التي بذلتها جهود لنتيجة ل ١-١- ٣

يادة محكمة من اإليكاو أساسية ومن ثم فإن ق .األداء؛ ورغم ذلك فإن شح الموارد والخبرة تعيق التنفيذ األمثل للبرنامج
  .للحفاظ على الزخم في التنفيذ

ولتحسين المساعدة المقدمة، ينبغي للدول والمجموعات االقليمية للتخطيط والتنفيذ أن تقدم بيانات سنوية عن  ٢-١- ٣
تها التنفيذية الوطنية أن تكمل وضع خطالمسائل الخاصة بالتنفيذ ومدى التقدم المحرز في هذا المجال وينبغي للدول كذلك 

بالغة األهمية نحو نظام عالمي للمالحة الجوية  ةخطوالوستكون هذه . للمواعيد المشار إليها في الخطط امتثالهاوأن تكفل 
  .لمستقبلفي االقائمة على األداء 

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ 
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  المرفق

  مشروع قرار تعتمده
 في دورتها السابعة والثالثين لجمعية العموميةا

  األهداف العالمية للمالحة القائمة على األداء  :٣٦/١ القرار

  ؛المالحة الجوية العالمية لنظامالهدف األساسي لاليكاو هو ضمان األداء اآلمن والفعال  لما كان
ن النشط بين جميع الجهات المالحة الجوية على الصعيد العالمي وبصورة متجانسة يتطلب التعاو نظامتحسين أداء  ولما كان
  ؛المعنية

قوم االيكاو على وجه االستعجال بمعالجة المسائل المرتبطة الحادي عشر قد أوصى بأن تالمالحة الجوية مؤتمر  ولما كان
  ؛والتقدم في هذا المجال (RNP)وباألداء المالحي المطلوب  (RNAV)ببدء استخدام مالحة المنطقة 

الحادي عشر قد أوصى بأن تعد االيكاو إجراءات خاصة بمالحة المنطقة باستخدام النظام المالحة الجوية مؤتمر  ولما كان
بالنسبة الى الطائرات ذات األجنحة الثابتة التي توفر مستوى عال من الدقة  (GNSS)لمي للمالحة باألقمار الصناعية العا

  ؛رونة لالصطفاف في عملية االقترابللحفاظ على المسار والسرعة لإلبقاء على الفصل عند المنحنيات وتوفير الم
الحادي عشر قد أوصى بأن تعد االيكاو إجراءات خاصة بمالحة المنطقة باستخدام النظام المالحة الجوية مؤتمر  ولما كان

بالنسبة الى الطائرات ذات األجنحة الثابتة والدوارة على السواء بما يسمح  (GNSS)العالمي للمالحة باألقمار الصناعية 
  ؛الت التي توجد بها قيود أخرىلمجابتخفيض الحدود الدنيا للتشغيل في المجاالت المليئة بالعوائق أو ا

طلب من المجلس أن يعد برنامجا لتشجيع الدول على تنفيذ إجراءات االقتراب قد  ١٦-٣٣قرار الجمعية العمومية  ولما كان
  ؛اس المسافات وفقا ألحكام االيكاوباالرشاد الرأسي باالستعانة بالنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية أو معدات قي

نه ليس بمقدور كل الطائرات، في الوقت الراهن، أن تقوم أ أن تنفيذ االقتراب باالرشاد الرأسي مازال غير منتشر دركوإذ ت
استنادا الى مواصفات األداء  فقطبعملية االقتراب باإلرشاد الرأسي ولكن بوسعها أن تقوم بعملية اإلقتراب باإلرشاد الجانبي 

  ؛المالحي المطلوب
قد حددت مبادرات السالمة العالمية التي ينبغي التركيز عليها عند وضع " طة العالمية لسالمة الطيرانالخ"أن  وإذ تدرك

إستراتيجية سالمة الطيران في المستقبل والتي تتضمن االستخدام الفعال للتكنولوجيا لتحسين السالمة واالتساق في اعتماد 
  ؛ة والمراقبة التنظيمية المتجانسةيات السالمة العالمية في الصناعأفضل الممارسات في الصناعة والتوحيد ما بين استراتيج

الخطة العالمية للمالحة الجوية قد حددت مبادرات الخطة العالمية للتركيز على اعتماد القدرات المتقدمة  أن وإذ تدرك
األمثل لمنطقة المراقبة النهائية من للطائرات في مجال المالحة في إطار البنية األساسية لنظام المالحة الجوية، واالستخدام 

خالل التصميم المحسن وتقنيات اإلدارة واالستخدام األمثل لمنطقة المراقبة النهائية من خالل تنفيذ المغادرة اآللية القياسية 
ية لتوفير المنطقة، واالستخدام األمثل لمنطقة المراقبة النهائ باألداء المالحي المطلوب ومالحة والوصول اآللي القياسي

  ؛وصول على أساس نظام إدارة الرحلةعمليات طيران أكثر اقتصادا من ناحية استهالك الوقود من خالل إجراءات ال
وقد التأثير على السالمة والكفاءة إلى االستمرار في إعداد مواصفات مختلفة في مجال المالحة قد يؤدي  أن وإذ تدرك

  ؛تتضرر من ذلك الدول والصناعة
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قائمة على أن المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ قد أكملت خطط التنفيذ اإلقليمية للمالحة المع االرتياح  تالحظوإذ 
  ؛األداء

 ؛٢٠٠٩عام حدد وهو لمالحة القائمة على األداء في الموعد الماتنفيذ لخطة لم تُعد، جميعها، أن الدول  وإذ تدرك

  :فإن الجمعية العمومية
بمالحة المنطقة واألداء المالحي  الجويةول على تشغيل الطرق التي توفر فيها خدمات الحركة كل الد تحث  - ١

دليل المالحة القائمة على المطلوب وإجراءات االقتراب وفقا لمفهوم االيكاو للمالحة القائمة على األداء الوارد في 
  ؛)Doc 9613( بالوثيقة األداء

  :ما يلي تقرر  - ٢
تنفيذ ل طهاخطعلى وجه السرعة أن تكمل  والمجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ أن تضعيجب على الدول   )أ

  :ما يلي حقيقلت ٢٠٠٩بحلول سنة لمالحة القائمة على األداء ا
أثناء الطريق والمناطق ) عند االقتضاء(تنفيذ عمليات مالحة المنطقة واألداء المالحي المطلوب   )١

 ؛ومراحل التنفيذ الوسيطة الزمني النهائية وفقا للجدول

أو النظام العالمي /المالحة الرأسية البارومترية و( (APV)تنفيذ إجراءات االقتراب باإلرشاد الرأسي   )٢
 ،، بما في ذلك إجراءات استخدام الحد األدنى من المالحة الجانبية)المعزز للمالحة باألقمار الصناعية

ة، على أن تكون هذه الفئة من إجراءات االقتراب هي بالنسبة لجميع نهايات مدارج الهبوط اآللي
اإلجراءات األساسية أو تكون هي اإلجراءات االحتياطية لعمليات االقتراب الدقيق بحلول سنة 

، ٢٠١٠في المائة بحلول سنة  ٣٠بنسبة : ، على أن تكون مواعيد التنفيذ على الشكل التالي٢٠١٦
  ؛٢٠١٤في المائة بحلول سنة  ٧٠سبة ون

يجب على االيكاو أن تعد خطة عمل منسقة لمساعدة الدول على تنفيذ مفهوم المالحة القائمة على األداء   )ب
أو تحديث القواعد والتوصيات الدولية وإجراءات لخدمات المالحة الجوية ومادة توجيهية /لضمان إعداد و

  ؛يليةقصد تلبية االحتياجات التشغ تتضمن منهجية متسقة عالميا لتقييم السالمة
الدول على أن تدرج في خطتها التنفيذية للمالحة القائمة على األداء أحكاما لتنفيذ إجراءات االقتراب باإلرشاد  تحث  - ٣

أكثر،  كغ أو ٥ ٧٠٠  لإلقالعالرأسي على جميع نهايات المدارج التي تخدم الطائرات التي تبلغ كتلتها القصوى المرخصة 
  ؛التنفيذ الوسيطةل الزمني ومراحل للجدو  وفقا
الدورة العادية المقبلة إلى المجلس أن يقدم تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ مفهوم المالحة القائمة على األداء  تكلف  - ٤

  ؛، عند االقتضاءللجمعية العمومية
من المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ أن تدرج في برامج عملها استعراض حالة تنفيذ الدول لمفهوم  تطلب  - ٥

 ؛طرأيبأي قصور قد سنويا  المالحة القائمة على األداء وفقا لخطط التنفيذ المحددة وإبالغ االيكاو

 .٢٣- ٣٦ هاأن هذا القرار يحل محل قرار تعلن   - ٦

  — انتهى —


