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الندوة وحلقات العمل المتعلقة بأسالیب إدارة الحركة : الموضوع
في  ١١/٢٠١٣/ ٦إلى  ٤المقرر عقدها من  ،الجویة المتقدمة

  كندابل یامونتر
توزیع هذه المعلومات على أي منظمة في أ)  جراء المطلوب:إلا

  ؛دولتكم قد تكون مهتمة باالشتراك
   ١/٨/٢٠١٣الرد في موعد أقصاه ب) 

  تحیة طیبة وبعد،
فـرص : التـي تنعقـد تحـت شـعار الحركة الجویة وحلقات العمل الخاصة بهـاإدارة بدعوتكم للمشاركة في ندوة أسالیب أتشرف  - ١

 ل.یافي مونتر ٦/١١/٢٠١٣إلى  ٤التي ستعقدها منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) من و ، الیوم لتوفیر الوقود وتخفیض االنبعاثات

وة وعـال .التشـغیلیة التـي تـوفر الوقـود وتقلـل االنبعاثـات التحسـیناتبتحقیـق عي االتزامنـا الجمـ وتزداد اآلن أهمیة إثبات - ٢
علــى ذلــك، فــإن مســاهمة نظــم إدارة الحركــة الجویــة خــالل العقــد األخیــر وتأثیرهــا اإلیجــابي علــى تخفــیض االنبعاثــات مــا یــزال غیــر 

 معترف به عالمیًا. وما زالت صناعة الطیران تكافح لقیاس وتوثیق نجاح جهودها.

یهدف هذا الحدث إلى تطویر فهم كیفیة الحصول على منافع تشغیلیة ینتج عنها خفٌض فـي االنبعاثـات مـع التركیـز و  - ٣
بما في ذلك صنع القرار الجماعي في  ، (CDM)وعملیات صنع القرار الجماعي  (ATFM)على أسالیب إدارة تدفق الحركة الجویة 

ســـوف یـــتم تحدیـــد  ،وخـــالل حلقـــات عمـــل النـــدوة .(CDO/CCO)د المســـتمروأســـالیب عملیـــات النـــزول والصـــعو  (A-CDM)المطـــارات 
 )IATA(وذلك بالتعاون الوثیق مع االتحاد الدولي للنقـل الجـوي  ،المواد المتاحة بشكل أكبروسیجري تطویر  الالزمة التدریبأنشطة 

اسـتخدام  إثبـات جـدوى أیضـاً یجري . وسوف (ACI)لمطارات الدولي لمجلس الو  )CANSO(ومنظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة 
سـوف تقـدم حلقـات  ،تؤكـد المنـافع وتوثِّقهـا. وأخیـراً و مؤیـدة البیانـات التـي تسـمح بتقـدیم ال (IFSET) "وفورات الوقـوداالیكاو لتقییم أداة "

التـــدریب معاهـــد و  ومقــدمي خـــدمات المالحـــة الجویـــة القواعـــد وشـــركات الطیـــران وضـــعالعمــل فرصـــة لتبـــادل الخبـــرات لـــدي ســلطات 
 .الجهات المعنیةوالمنظمات الدولیة وغیرها من 

ل علــــــــــــــى المعلومــــــــــــــات المتعقلــــــــــــــة بالنــــــــــــــدوة مــــــــــــــن خــــــــــــــالل االطــــــــــــــالع علــــــــــــــى العنــــــــــــــوان ویمكــــــــــــــن الحصــــــــــــــو  - ٤
www.icao.int/Meetings/AdvancedATM.  الجهـــات وحیـــث أن هـــذه النـــدوة ســـتناقش موضـــوعات ذات أهمیـــة لمجموعـــة مختلفـــة مـــن

وأن تجیبــوا علــى هـــذا  ،مــنكم أن توزعــوا هــذه المعلومــات علــى أي منظمــة فــي دولــتكم قــد تكــون مهتمــة باالشــتراكفُیرجــى  ،المعنیــة
  .advancedATM@icao.int :العنوان التاليعلى  ،١/٨/٢٠١٣الخطاب في موعد أقصاه 
  .بقبول فائق االحترامسیادتكم  وتفضلوا

  ریمون بنجامان
  األمین العام

:اتالمرفق  
 المنشودة النتائج  ) أ
 وكتیب حلقات العمل ندوة عمل أسالیب إدارة النقل الجوي المتقدمة   ) ب
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  AN 13/61.1-13/45 بكتاب المنظمة (أ) المرفق

   المنشودة النتائج

مع استعمال القدرات الحالیة في  ،منافع تشغیلیةعنها نتج تبیان أسالیب إدارة الحركة الجویة التي یمكن أن   - ١
  .وعمیات صنع القرار التعاوني، بما في ذلك صنع القرار التعاوني في المطارات ،إدارة تدفق الحركة الجویة

كة الجویة المختلفة في إن نظم إدارة تدفق الحر  -  إدارة تدفق الحركة الجویة التشغیلیةداء نظم أتقییم   ) أ
ممت بشكل خاص للوفاء باحتیاجات محددة: أین توجد، وكیف تعمل، وما هي األشیاء التي صُ العالم قد 

 ؟من النظم األخرىتحققها أفضل 

 ؟وكیف تم التغلب علیها قائمةالصعوبات الالتنفیذ. ما هي  ناجحة عن أمثلة  ) ب

تحققها عند استعمالها إظهار المنافع التي یمكن إلدارة تدفق الحركة الجویة وصنع القرار التعاوني أن   ج)
  : على مستویات مختلفة

  ) المطار؛١

  ) المنطقة النهائیة؛٢

  ) المستوى الوطني؛ ٣

 .الفرعي ) المستوى اإلقلیمي٤

حركة الجویة الحالیة التي یمكن أن تنتج منافع تشغیلیة مع استعمال القدرات أسالیب إدارة ال إثبات جدوى  - ٢
  :(CCO/CDO) الحالیة في عملیات الصعود والنزول المستمر

 ؛أمثلة ناجحة عن التنفیذ  أ)

 المحددة التي كان ینبغي التغلب علیها؛الصعوبات الدروس المستفادة (  ب)

  أین نبدأ؟ تنفیذ عملیات الصعود والنزول المستمر:  ج)

باإلضافة إلى و  .ةالبیئ في مجال بالحاجة إلى قیاس تأثیر تحسینات إدارة الحركة الجویة على أدائنا زیادة الوعي  - ٣
باستخدام األدوات المتاحة  المحققةتوفیر الوقود وتقلیل االنبعاثات، یجب على مجتمع إدارة الحركة الجویة أن یقیس ویوثق المنافع 

  .(IFSET)لتقییم وفورات الوقود مثل أداة االیكاو 

 ةمشتركالمشاریع المن خالل  ،والمجاالت التي یمكن تقدیم المساعدة فیها ریبدتحدید ومواجهة احتیاجات الت  - ٤
 )CANSO(ومنظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة  (IATA)بین منظمة الطیران المدني الدولي واالتحاد الدولي للنقل الجوي 

   (ACI).والمجلس الدولي للمطارات 

— — — — — — — —  



    
 

 

الندوة وحلقات العمل الخاصة بأسالیب إدارة الحركة 
 الجویة المتقدمة

 فرص الیوم لتوفیر الوقود وتخفیض االنبعاثات
 ٦/١١/٢٠١٣ – ٤ لیامونتر

. واكتشف أنواعًا مختلفة من األدوات من مقاییس )ATFM(تعلم كیف تستخدم إدارة تدفق الحركة الجویة 
إدارة تدفق الحركة الجویة األساسیة إلى اإلجراءات بالغة التقدم، من أجل استیعاب المزید من الحركة في 

من خالل صنع القرار أجواء آمنة. وتعلم كیف تشرك الشخص الصحیح في الوقت الصحیح في قراراتك 
التعاوني، لتوصیل خدمة كاملة من اإلقالع حتى النزول. واكتشف كیف یمكن لصنع القرار التعاوني وٕادارة 

  تدفق الحركة الجویة أن یوفرا الوقود ویقلال من االنبعاثات وتعلم كیف تّعد اإلحصاءات التي تثبت ذلك.
. وكیف تصممها )CCO/CDO(د والنزول المستمر تعلم كل ما تحتاج إلى أن تعرفه حول عملیات الصعو 

وتنفذها. وكیف یمكن لعملیات الصعود والنزول المستمر أن توفر الوقود وتقلل من االنبعاثات وتعلم كیف 
  تّعد اإلحصاءات التي تثبت ذلك.

 سوف یتم تحدید متطلبات التدریب على هذه المجاالت التشغیلیة الرئیسیة األربعة خالل حلقات العمل
وسوف تطویر المواد القائمة بشكل أفضل في شكل مشروع مشترك بین االیكاو واألیاتا وكانسو والمجلس 

 الدولي للمطارات.
  ستكون هذه الندوة فرصة لكم للمشاركة.

 وهذه الندوة هي األولى من نوعها وسوف تمتلئ األماكن الشاغرة سریعًا.

 !ُیرجى التسجیل في أقرب فرصة
www.icao.int/Meetings/AdvancedATM 
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