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 Ref.: ST 13/1-11/71  ٢٠١١ ديسمبر/كانون األول ٢٢

عشر  الثانيمؤتمر المالحة الجوية دعوة لحضور ال:   الموضوع
  ٣٠/١١/٢٠١٢ إلى ١٩/١١/٢٠١٢في مونتريال، 

م التحسينات زحاإلدالء بمالحظاتكم على ) أ: االجراء المطلوب 
؛ ١٦/٢/٢٠١٢د أقصاه في موع )ASBUs( الطيرانفي منظومة 

عمال في محددة من جدول األتقديم الوثائق المتعلقة ببنود ) ب(
  ٣٠/٩/٢٠١٢موعد أقصاه 

  تحية طيبة وبعد ،
إلى المشاركة في مؤتمر المالحة الجوية الثاني عشر  منظمتكم/ المجلس، أن أدعو حكومتكم باسم ، ييشرفن  - ١

في المؤتمر باب المشاركة وسيكون . ٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني ٣٠ى إل ١٩المقرر عقده في مونتريال، في الفترة من 
. أمام جميع الدول األعضاء، فضالً عن الدول غير األعضاء والمنظمات الدولية التي يدعوها المجلس للمشاركة اًمفتوح

   . غير األعضاء والمنظمات الدولية أن تشارك في المؤتمر بصفة مراقب ويمكن لممثلي الدول
ومجاالت الخبرة المطلوبة للنظر في . المناسبين الفنيينكم الخبراء يرجى االنتباه إلى ضرورة تضمين وفدو  - ٢

وإدارة  ،)AGA(المطارات والطرق الجوية والمساعدات األرضية : من جدول األعمال هي مجاالت ٦إلى  ١البنود من 
، واألرصاد الجوية )CNS( الت والمالحة واالستطالعواالتصا، (ATM)الحركة الجوية  وإدارة، )AIM(معلومات الطيران 

)MET(، والعمليات )OPS(.  
في حين يشهد المجال الجوي المخصص  ، وذلكوبما أن المؤسسة العسكرية مستخدم هام للمجال الجوي  - ٣

يين المعنيين العسكرالمسؤولين تودون تضمين وفدكم بعض لعلكم لألغراض العسكرية طلباً متزايداً من الطيران المدني، 
   . بهذه المسائل

حيث صلتهما المالحة الجوية، ويمكن تناولهما من في شبكة ن في غاية األهمية يويشكل األمن والبيئة عنصر  - ٤
فلعلكم ترغبون في ومع أنه ال يطلب مشاركة خبراء متخصصين في هذين المجالين، . بكل جانب من جوانب هذه الشبكة

  .لتناول هذه المسائل أثناء النقاشمر بحيث يكون مستعدا علما بهذا األإحاطة وفدكم 
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الجوي، المشار إليه باسم  للمجال والتشغيل البينيوسيكون محور مناقشات المؤتمر إطار االستخدام المتسق   - ٥
، فيما يمكن االطالع على )أ(في المرفق ويرِد ملخص هذه التحسينات  .)ASBUs( التحسينات المرحلية لمنظومة الطيران

 إحالة مالحظاتكم بهذاالتفضل بويرجى . http://www.icao.int/anconf12/asbuاإللكتروني  على الموقع اشرح مفصل لوحداته
  .  ١٦/٢/٢٠١٢الشأن في موعد أقصاه 

 ، مشفوعا)ب(ويرِد جدول أعمال المؤتمر، بالصيغة التي وافقت عليها لجنة المالحة الجوية، في المرفق   - ٦
واالنجليزية  والصينية العربية يستكون لغات عمل االجتماع هو. بمالحظات تفسيرية لكل بند من بنود جدول األعمال

  .والفرنسية والروسية واالسبانية
مالحة الجوية في الجلسة الثالثة خطة تنظيم االجتماع، بالصيغة التي أقرتها لجنة ال )ج(كما يرِد في المرفق   - ٧

  .٢٣/١٠/٢٠١١بتاريخ  ١٨٨ها دورتمن 
، والوثائق والتسجيل ات الالزمةوترِد المعلومات المتعلقة بأوراق االعتماد وبهيكل االجتماع وسيره، والتأشير  - ٨

المتعلقة الالزمة وثائق تقديم الوصف للقواعد األساسية بشأن  )ه(كما يرِد في المرفق   .)د(والترتيبات األخرى في المرفق 
   .األعمالببنود جدول 

قائمة بحلقات العمل المخطط عقدها حول العالم بشأن التحسينات المرحلية لمنظومة  )و(رِد في المرفق تو  - ٩
  .الطيران

  :التفضل بما يلي وأرجو منكم  -١٠
  ؛١٦/٢/٢٠١٢في موعد أقصاه  التحسينات المرحلية لمنظومة الطيرانمالحظاتكم بشأن تقديم   )أ
  ؛٣٠/٩/٢٠١٢في موعد أقصاه  ؤتمرة ببنود محددة من جدول أعمال المالوثائق المتعلقتقديم   )ب

  ،وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

  يمون بنجامانر  
  األمين العام  

  
  :مرفقات 

  التحسينات المرحلية لمنظومة الطيرانمعلومات أساسية بشأن   ) أ(المرفق 
  ل األعمالجدول أعمال االجتماع ومالحظات تفسيرية عن بنود جدو  )ب(المرفق 
  تنظيميةالخطة ال  )ج(المرفق 
  جدول األعمال وأوراق االعتماد والترتيبات اإلدارية األخرى  )د(المرفق 
  ترتيبات الوثائق الخاصة باجتماعات الشُعب   )ه(المرفق 
مؤتمر خالل ، التحسينات المرحلية لمنظومة الطيرانتثقيف الشامل بشأن ألنشطة الالجدول الزمني   )و(المرفق 

 .المالحة الجوية الثاني عشر

http://www.icao.int/anconf12/asbu
mskafar
Stamp



 ST 13/1-11/71كتاب المنظمة رقم ل )أ( المرفق

  التحسينات حزم معلومات أساسية عن 

  الطيران ةمونظفي م

  وثيقة عمل

  الطيران في منظومةالتحسينات حزم حول 

  على التنسيق إطار

  الصعيد العالمي 

   ٢٠١١نوفمبر  ١٦: صدرت في
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  تمهيد الطبعة الحالية

ي يتعلق بالمجال الجوي ق والتشغيل البيني على الصعيد العالميسنلتعاما لطارا إمنظمة الطيران المدني الدولي  أعدت
وهي عبارة عن حزمة من القدرات تتيح تحسينات قابلـة  . )ASBUs( "الطيران في منظومةالتحسينات م زح"تحت اسم 

  .يذها حسب الحاجةوتنفتطبيقها مرنة تصاعدية يمكن مجموعات منظمة في شكل وهي للقياس في األداء التشغيلي، 
هذا المشروع ت بعض عناصر رضوع)ASBUs(  قـر  التي انعقدت في م "الندوة العالمية لصناعة المالحة الجوية"في

حيث قام الفريق  الطيرانووردت منذئذ ردود فعل ايجابية وبناءة من الدول وقطاع . ٢٠١١ االيكاو خالل شهر سبتمبر
  .ض كل التعليقاتالفني المعني بمستقبل الطيران باستعرا

 وعرضها على العنوان الشبكي )ASBUs(التحسينات حزم واستنادا إلى االستعراض الذي أجراه الفريق الفني، تم تنقيح 
http://www.icao.int/anconf12/asbu ويكتسي . عدة لهذا الغرضالم نماذجبغرض استعراضها والتعليق عليها باستخدام ال

، التي )GANP(ستشكل جزءا من الخطة العالمية للمالحة الجوية هذه التحسينات التعليق ورد الفعل أهمية خاصة ألن 
  .ستكون موضوع ورقة عمل تقدم إلى المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجوية

http://www.icao.int/anconf12/asbu
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  التحسينات حزم االيكاو و
  الطيران في منظومة
  مقدمةال

توجيهاتها للمنظمة كي تضاعف الجهود من أجل تلبية ) ٢٠١٠(العمومية في دورتها السابعة والثالثين أعطت الجمعية 
وبنـاء علـى ذلـك،    . االحتياجات العالمية من حيث التشغيل البيني للمجال الجوي مع مواصلة التركيز على السالمة

  : ارها إطارا برنامجيا يتيح ما يليباعتبلتطوير منظومة الطيران التحسينات حزم استحدثت االيكاو مبادرة 
   الحركة الجوية؛ إدارةايجاد مجموعة من الحلول أو التحسينات في مجال   )أ 
  االستفادة من التجهيزات الراهنة؛  )ب 
  خطة انتقالية؛ إعداد  )ج 
   .تحقيق التشغيل البيني العالمي  )د 

. دوالر أمريكي مليار ١٢٠لة بمبلغ وتقدر االيكاو ما سينفق على تحديث نظم النقل الجوي خالل السنوات العشر المقب
في الواليات المتحدة وبرنامج البحـوث إلدارة   )NextGen( النقل الجويوإذا كان كل من برنامج الجيل القادم من نظم 

في أوروبا سيستحوذان على أكبر حصة من ذلك  )SESAR(الحركة الجوية في إطار المجال الجوي األوروبي الواحد 
آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينيـة  بادرات موازية تنفذ في عدة مناطق منها المبلغ، فإن هناك م

والتحديث عملية جد معقدة ولكن القطاع يحتاج إلى الفوائد المتأتية من تلك المبادرات مـع  . وروسيا واليابان والصين
ة في الطلب على النقل الجوي بشكل يتسم بالسـالمة  ومن الواضح أن استيعاب الزياد. تزايد مستويات الحركة الجوية

تطلب إصالح نظم أمور توالكفاءة، وأن تلبية االحتياجات المتنوعة للمشغلين فضال عن معالجة القضايا البيئية وغيرها، 
  .إدارة الحركة الجوية بغية تحقيق أقصى الفوائد في التشغيل واألداء

، تضم كل واحدة منها العناصـر األساسـية   الوحداتوية من مجموعة من لنظم المالحة الج تتكون حزم التحسيناتو
  :التالية

   النجاح والتحسن على المستوى التشغيلي؛مدى أداة محددة بشكل واضح لقياس   )أ 
جانب خطة للموافقة أو الترخيص  إلىالالزمة في الطائرة أو على األرض،  المعداتأو /و األجهزة  )ب 

  ألغراض التشغيل؛
  على الطائرة أو على األرض؛ألجهزة خاصة با وإجراءات قواعد  )ج 
   .وثيقة عمل محكمة تغطي فترة من الزمن محددة بوضوح  )د 
قلـيم حسـب الحاجـة    اإلدولة أو المرنة تصاعدية يمكن إدخالها وتطبيقها في  مجموعاتفي شكل الوحدات ونظمت 
  .جاالت الجويةليست ضرورية كلها في جميع المالوحدات ، مع التسليم بأن االستعدادومستوى 

من الخطط والمبادرات التنفيذية الجارية التي أوشكت على نهاية مدتها والتـي عـادت   التحسينات حزم وانبثق مفهوم 
، إلى حد كبير، إلى المفاهيم التشغيلية التي استُقيت مـن  حزم التحسيناتوتستند . بمنافع على مناطق عديدة من العالم

وبرنامج البحوث إلدارة الحركة  ةفي الواليات المتحدة األمريكي )NextGen(ل الجوي النقبرنامج الجيل القادم من نظم 
في أوروبا وكذا برنامج اإلجراءات التعاونية لتجديد نظـم   )SESAR(الجوية في إطار المجال الجوي األوروبي الواحد 

برامج التحديث المتطورة التـي  ردود فعل الدول إلى جانب استندت إلى كما  ،في اليابان )CARATS( الحركة الجوية
والمفهـوم   حـزم التحسـينات  وجرى أيضا التوفيق بين . قدمت خالل الندوة العالمية األخيرة لصناعة المالحة الجوية

فادة من التحسينات الكبرى في القـدرات  ستوالغرض هو اإل. )٩٨٥٤ الوثيقة(التشغيلي العالمي إلدارة الحركة الجوية 
ها هذه البرامج في بيئات إقليمية ومحلية بغرض تحقيق ذات المستوى من األداء وما يقترن به واألداء التي تمخضت عن

  .من فوائد على الصعيد العالمي
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من أجل  )٩٨٥٤ الوثيقة(التحسينات سبل إعمال المفاهيم المحددة في خطة االيكاو العالمية للمالحة الجوية حزم وتبين 
تكنولوجية لضـمان نضـج   ال للعناصر طريقالوسوف يشمل ذلك وضع خرائط . تحسين األداء على الصعيد اإلقليمي

أما الهدف النهائي فيتمثل . األرضية وفيما بين األقاليمجهزة الجوية واأل األجهزةوتيسير التناغم في التنفيذ بين  قواعدال
ل البيني والتناغم، والذي يجب وتقتضي السالمة هذا المستوى من التشغي. في تحقيق التشغيل البيني على الصعيد العالمي

  .أن يتحقق بتكلفة معقولة مع ما يقترن به من منافع
خمس سنوات تبـدأ مـن    دتهاتراكمية م فترات، بناء على التكنولوجيات المتاحة، على أساس حزم التحسينات ونظمت

ـ  ويوفر هذا النهج المهيكل أساسا . وما بعده ٢٠٢٨وتتواصل حتى عام  ٢٠١٣ عام تناد إليـه العتمـاد   يمكـن االس
  .سليمة كما أنه سيولد االلتزام من جانب الدول وصناع المعدات والمشغلين ومقدمي الخدماتالستثمار االاستراتيجيات 

التحسينات في المؤتمر الثاني عشـر للمالحـة الجويـة الـذي سـينعقد فـي       حزم وستُضفى الصبغة الرسمية على 
  .خطة العالمية للمالحة الجوية في صيغتها الجديدة أو المنقحةساس الأ، حيث ستشكل هذه التحسينات ٢٠١٢ نوفمبر

ومن شأن المبادرة أن تؤثر على برنامج عمل االيكاو خالل السنوات المقبلة، وتحديداً في مجال وضع القواعد القياسية 
  .وما يقترن بها من تحسينات في األداء

  أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة
صلحة، بمن فيهم مقدمو الخدمات والمنظمون ومستخدمو المجال الجوي والصانعون، مستويات سوف يشهد أصحاب الم

وتتطلب الطبيعة الشديدة . عصرية في إدارة الحركة الجويةالجديدة والعمليات المتزايدة  من التفاعل باالقتران مع تطبيق 
. نسيق والتعاون بين جميع أصـحاب المصـلحة  التحسينات قدرا كبيرا من التحزم التكامل للقدرات المشمولة بمبادرة 

  .فالعمل الجماعي أساسي لتحقيق التناغم والتشغيل البيني على الصعيد العالمي
التحسينات ستتيح، بسرعة وفي الوقت المناسب، وضع وتنفيـذ القواعـد   حزم وبالنسبة لاليكاو وهيئاتها اإلدارية، فإن 

لتيسير إدخال التحسينات التنظيمية والتكنولوجية ولضمان جني الفوائد ناعة الصوالتوصيات الدولية التي تحتاجها الدول و
وهذه العملية ستتيسر بفضل التداول حول القواعد القياسـية بـين االيكـاو والـدول     . التشغيلية في أرجاء العالم كافة

وروبيـة لمعـدات   والمنظمة األ AIRINCالصناعة وغير ذلك من الهيئات المسؤولة عن وضع القواعد مثل مؤسسة و
وكـذا   (SAE)وجمعية مهندسي المحركات  (RTCA)اللجنة الفنية الالسلكية للطيران و (EUROCAE)الطيران المدني 

  .بفضل مختلف خرائط الطريق التكنولوجية
. بوقت معقول وسوف تستفيد الدول والمشغلون والصناعة من توافر القواعد والتوصيات الدولية وكاف قبل بدء تنفيذها

ارات، وهذا ما سيتيح تحديد طبيعة التنظيمات على الصعيد اإلقليمي وإعداد خطط العمل المناسبة وكذا توفير االسـتثم 
  .الهياكل األساسية الجديدةعند االقتضاء، في المرافق و

أن وينبغـي  . لمستقبللويتعين على أصحاب المصلحة في جميع أرجاء العالم أن يحضروا نظام إدارة الحركة الجوية 
وحيثما تكون . في المستقبل الحركة الجويةالتحسينات األساس الذي تُبنى عليه خطط تحديث إدارة حزم تشكل مبادرة 

  .الخطط جاهزة، ينبغي مواءمتها مع األهداف التي تنص عليها المبادرة
ت الجديدة وطرحها في المنتجاعداد لتخطيط إلاالتحسينات تشكل أساس حزم ، فإن مبادرة الطيران لصناعةأما بالنسبة 

  .األسواق في الوقت المناسب
وفيما يخص مقدمي الخدمات أو المشغلين، ينبغي أن تمثل المبادرة أداة للتخطيط في مجاالت إدارة الموارد واالستثمار 

  .في التجهيزات  الكبرى والتدريب وكذا إعادة التنظيم المحتملة
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  الطيران لمنظومة اتالتحسينحزم  هيما 
يمكن تطبيقها عالميا لتعزيز أداء نظـام إدارة  التي الطيران مجموعة من التحسينات منظومة ات في التحسينزم حتعني 

  : عناصروتشمل هذه العملية أربعة . الحركة الجوية
وهي تنطوي على فائدة تشغيلية واضحة، . استنادا إلى األداء أو القدرة تطبيققابلة للمجموعة من األنشطة ال —الوحدة 

أيضا بالبيئة الوحدة وتتميز . فضال عن دراسة جدوى قواعدالو اإلجراءات والتكنولوجيا والتنظيماتما يلزم من عمها دي
  .التشغيلية التي ستطبق ضمنها

بحيث يمكن أن تدار عن طريق أي مجموعـة مـن    يتسنى تعديل حجمهاحدة من بالمرونة وومن المهم أن تتسم كل و
يتمثل في تعديل تطبيقاتها عداد الوحدات وكان السند المفضل إل. ذلك، الفوائد المتوخاة منهاالخطط اإلقليمية وتحقق، مع 

وحتى في . حتى تتوافق مع احتياجات عدد كبير من األقاليم، عوض جعلها إلزامية باعتبارها مقاسا واحدا يناسب الجميع
لن تكون ضرورية لحل التعقيـدات   التحسيناتحزم التي قامت عليها الوحدات هذه الحالة، من الواضح أن العديد من 

  .التي تميز إدارة الحركة الجوية في أجزاء كثيرة من العالم
المترابطة التي تجمع بين التحسينات المتعاقبة للنظام، والتي تعكـس تطـورا   الوحدات يعني مجموعة من  —الخـيط  

وتجسـد فـي ذات الوقـت     ،ا يقترن بها من أداءمتناغما عبر الزمن من القدرات األساسية إلى قدرات أكثر تقدما وم
مرحلة زمنية فهو تاريخ بمعينة وحدة لربط أما التاريخ المقدر . الجوانب الرئيسية للمفهوم العالمي إلدارة الحركة الجوية

  .ألهليةاتوافر 
ويستند مفهوم  .التي تتيح، إن جمعت، تحقيق تحسينات كبيرة وفوائد جمةالوحدات تتكون من مجموعة من  — حزمةال
للتنفيذ، ودون أن محددة تواريخ  حزمةوقد يتضمن الشرح التفصيلي لل. إلى فواصل زمنية مدتها خمس سنوات حزمةال

معينة ما لـم  وحدة بيد أن الغرض ليس هو تحديد تاريخ االنتهاء من تنفيذ . حزمةيتوافق، عادة مع التاريخ المرجعي لل
  .منها ألغراض التسلسل المنطقيتاريخ االنتهاء ى مع الوحدات األخريفرض الترابط بين 
لتحديد أهداف التشغيل واألداء في البيئة التي  حزمةضمن كل الوحدات تم تجميع مجموعات  — مجال تحسين األداء

تنطبق فيها تلك األنموطات، بما يعطي للمسؤولين التنفيذيين، على أعلى المستويات، نظرة واضـحة عـن التطـور    
  .المقارنة بين البرامج الجاريةعملية تحسين األداء  تيسر مجاالتو. المنشود

  :ومجاالت تحسين األداء األربعة هي
  ؛مطارات أكثر مراعاة للبيئة -١
من خالل إدارة المعلومات على نطاق منظومة الطيران  – عالميالللتشغيل البيني وبيانات قابلة منظومات  -٢

  مع ضمان التشغيل البيني العالمي
  من خالل إدارة الحركة الجوية بشكل تعاوني على الصعيد العالمي – رحالت مرنةمثلى وسعة  -٣
  بواسطة عمليات تستند إلى المسارات – تسم بالكفاءةت ةطرق جوي -٤

  .ومجاالت تحسين األداء حزموالخيوط والالوحدات يبين العالقة بين  - ١الشكل 
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مثلى ورحالت مرنة   سعة
من خالل إدارة الحركة –

الجوية بشكل تعاوني على 
الصعيد العالمي

منظومات وبيانات قابلة 
من –للتشغيل البيني العالمي 

خالل إدارة المعلومات على 
نطاق منظومة الطيران مع 
ضمان التشغيل البيني العالمي

طرق جوية تتسم بالكفاءة 
بواسطة عمليات تستند –

إلى المسارات

مطارات أكثر مراعاة  
للبيئة

مجاالت
تحسين
األداء

٣الحزمة 
)وما بعد ٢٠٢٨(

٢الحزمة 
)٢٠٢٣(

١الحزمة 
)٢٠١٨(

الحزمة صفر
)٢٠١٣(

 
  بمجاالت تحسين األداءم مع ربطها لحزاخالصة  – ١الشكل 

الستعراض أي حزمة التي تشكل الوحدات تتضمن تاريخا مستهدفا ويجب أن تخضع كل وحدة من  حزمةيالحظ أن كل 
األداء، وعمليـات الموافقـة والوثـائق اإلرشـادية      قواعدبما في ذلك ( قواعدمدى توافر اللمعرفة  مستوى االستعداد

وغيرها من القدرات اآللية التجهيزات األرضية يران، والهياكل األساسية، ووالكترونيات الط )والتوجيهية، وما إلى ذلك
وذلك لالطالع  ،في إقليمين وأن تتضمن الموافقات واإلجراءات التشغيلية طُبقتقد وحدة أن تكون كل وينبغي . التمكينية

أن تستفيد من التجربـة   الحزمتي ترغب في اعتماد وهذا ما يمكّن الدول ال. وحدةعلى رأي األوساط المعنية في هذه ال
  .التي اكتسبها أولئك الذين يستخدمون تلك القدرات

 ويالحظ بأن الدروس المستخلصة في الماضي قد روعيت استعدادا لتاريخ. ةزميبين التوقيت النسبي لكل ح - ٢الشكل 
لعرضهما على المؤتمر الثاني الوحدات  حيثن هما األنضج م ١ين صفر وحزمتواعتبر أن ال. القدرة األصلة للتشغيل

فتقدمان الرؤية الالزمة لضمان وضع عمليات التنفيذ المبكرة على المسار  ٣و ٢حزمتان أما ال. عشر للمالحة الجوية
  .الصحيح نحو المستقبل

  

٢٠١٣٢٠١٨٢٠٢٣٢٠٢٨

الحزمة صفر

٢الحزمة 

٣الحزمة 

١الحزمة 

  
  من حيث التوقيت حزمالعالقات بين ال – ٢الشكل 
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ويبـين أن التحسـينات   . الرحلة مراحلصفر بالنسبة لمختلف  حزمةالتحسينات التي تمخضت عنها ال ٣ل يعكس الشك
  .الرحلة وكذا على الشبكة برمتها وإدارة المعلومات والهياكل األساسية مراحلالمقترحة تنطبق على جميع 

  

 
 

  صفر من منظور شامل حزمةال – ٣الشكل 

  الخطة العالمية للمالحة الجوية
جهود الـدول والمجموعـات اإلقليميـة     نجحت في توجيهوثيقة استراتيجية  )GANP(خطة العالمية للمالحة الجوية ال

وتتضمن تلك الوثيقة إرشـادات  . والمنظمات الدولية نحو تعزيز كفاءة نظم المالحة الجوية )PIRGS(للتخطيط والتنفيذ 
الحركة الجويـة  ة انتقالية موحدة نحو النظام العالمي إلدارة عملي لتحقيقلتحسين النظم على المديين القريب والمتوسط 

وقد دخلت المبادرات الطويلة األمد المنبثقة عن . الحركة الجويةالمنصوص عليه في المفهوم التشغيلي العالمي إلدارة 
  .وتناسقهاى جدواها المفهوم التشغيلي مرحلة النضج ويتعين بالتالي تحديث الخطة العالمية للمالحة الجوية كي تحافظ عل
 الحاجة إلى اتضحتوخالل السنوات العشر الماضية، لما كانت المفاهيم التشغيلية إلدارة الحركة الجوية قيد التطوير، 

  :يلي ما
تحقيق التكامل بين العناصر الجوية واألرضية والتنظيمية، بما في ذلك عمليات المطـارات، مـن     )أ

 إدارةنظام  عناصركل وتبادل المعلومات الدقيقة بين كل خالل معالجة موضوع مسارات الرحلة ك
   الحركة الجوية؛

  توزيع عملية اتخاذ القرار؛  )ب
  التصدي للمخاطر المحدقة بالسالمة؛  )ج
  .تغيير دور اإلنسان باستخدام آالت محسنة ومتكاملة  )د

لشبكة عزيز القدرات وتتيح النمو المستدام المفاهيم التشغيلية الجديدة التي تسعى إلى تفي هذه التغييرات ستخدم وسوف تُ
  .النقل الجوي
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التحسينات إلى نهج عالمي لتيسير التشغيل البيني للنقل الجوي فـي جميـع   حزم مبادرة هو أن تتحول وهدف االيكاو 
الشـفافية   تحسينات سوف تستلزملحزم الومع تقدم عملية التنفيذ، فإن الطبيعة المتكاملة . أرجاء العالم وتناغمه وتحديثه

  .من جانب جميع أصحاب المصلحة إلنجاح تحديث إدارة النقل الجوي في الوقت المناسب
نشـر حـزم   ويوفر المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجوية الفرصة إلحراز قدر كبير من التقدم والتخاذ قرارات بشأن 

م والقيام بعمليات تحديث خالل فترات التحسينات بشكل منسق عالميا حيث يعتزم إجراء  استعراضات لما أحرز من تقد
  .لتحسيناتهذه ازمنية منتظمة بعد أول تطبيق ل

  خالصةال
في جميـع أرجـاء    الحركة الجوية شبكةلتحسين عاماً  تشكل مبادرة التحسينات المرحلية لنظم الطيران العالمية إطاراً

، فسوف تيسر عمليات االستثمار والتنفيذ من خالل متوقعةالتشغيلية المنافع الوحيث إن هذه المبادرة تقوم على . العالم
التحسينات لن تؤدي الدور المتوخى منها ما لم حزم لكن مبادرة . توضيح العالقة بين التكنولوجيا والتحسينات التشغيلية

ة في وبالمثل، ينبغي أن تقوم كل الجهات المشارك. توضع خرائط طريق تكنولوجية سليمة ومتسقة وتتم المصادقة عليها
التحسـينات ذات  حـزم  في جميع أرجاء العالم بالمواءمة بين أنشطتها وخططها و الحركة الجويةإدارة  شبكةتحديث 

حزم ويكمن التحدي المطروح على المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجوية في الحصول على تأييد راسخ وشامل ل. الصلة
تكنولوجية المتصلة بها وإدماجها في الخطة العالمية للمالحـة  الطيران وكذا لخرائط الطريق الفي منظومة لتحسينات ا

  . الجوية ضمن مفهوم السماء الواحدة

— — — — — — — —  
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  ها بمجاالت تحسين األداءطجدول تلخيصي للتحسينات المرحلية لمنظومة الطيران ورب: ألف المرفق
  مطارات أكثر مراعاةً للبيئة: ١ رقم مجال تحسين األداء

  ٣ حزمةال  ٢ حزمةال  ١ حزمةال  رالحزمة صف
  ٦٥ - )صفر(ب 

بما في ذلك اإلرشاد قتراب إجراءات اال تحسين
  العمودي

وهي الخطوة األولى في التنفيذ العالمي للنُهج القائمة 
  على النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية

  المطارات االنتفاع بخدمات إمكانياتتحسين 
فيذ العالمي للنهج القائمة على النظام العالمي وهي الخطوة التالية في التن
  للمالحة باألقمار الصناعية 

    

  ٧٠- )صفر( ب
أثناء فصل الالمدارج عن طريق زيادة معدل استخدام 

  االضطراب الظلي
المغادرة في عمليات مدارج زيادة معدل استخدام ال
الحالية االيكاو مستويات  تعديلوالوصول عن طريق 

  .االضطراب الظليأثناء  واإلجراءاتللفصل 

  ٧٠ -)١(ب 
أثناء ي يكالمدارج عن طريق الفصل الدينام زيادة معدل استخدام

  الضطراب الظليا
المغادرة والوصول عن طريق في عمليات مدارج زيادة معدل استخدام ال

ية للمستويات الدنيا فصل االضطراب الظلي استناداً إلى يكاإلدارة الدينام
  .تحديد مخاطر االضطراب الظلي

  (*) ٧٠-)٢( ب
  الضطراب الظليأثناء االفصل المتقدم 

  )على أساس زمني(
  

  

  ٧٥- )صفر( ب
من النظام  ٢و ١المستويان (المدراج تحسين سالمة 

المتطور إلرشاد ومراقبة الحركة على أرض المطار 
  )حركة مقصورة القيادةوخريطة 

  مراقبة سطح المطار لمقدمي خدمات المالحة الجوية
  

  ٧٥ -)١(ب 
  )ATSA-SURF(تحسين سالمة وكفاءة عمليات السطح 

مراقبة سطح المطار لمقدمي خدمات المالحة الجوية وطواقم الطيران 
استناداً إلى أسس السالمة وعرض خريطة حركة مقصورة القيادة والنُظم 

  عمليات سير الطيارة على المدارجالبصرية ل

  ٧٥-)٢(ب 
ترشيد أنشطة توجيه الحركة على أرض المطار وفوائد السالمة 

من النظام المتطور إلرشاد ومراقبة الحركة على  ٤و ٣المستويان (
  )SVSو A -SMGCS ،ATSA-SURF IAأرض المطار 

 رشادات المتعلقة بالمسارتوجيه حركة الطائرات على أرض المطار واإل
مقصورة القيادة وتوصيل و استناداً إلى عمليات الرصد من األرض

عن طريق  البيانات المتعلقة بالتصريح بالطيران والمعلومات ذات الصلة
  .مقصورة القيادةفي نُظم المحاكاة البصرية . وصلة البيانات

  

  ٨٠- )صفر( ب
اتخاذ التعاون في تحسين عمليات المطار عن طريق 

  بالمطار القرارات المتعلقة 
إدخال تحسينات تشغيلية على المطارات عن طريق 

  تحسين أساليب العمل المشترك بين الشركاء التشغيليين

  ٨٠-)١( ب
ترشيد عمليات المطار عن طريق اإلدارة الشاملة للمطار على أساس 

  اتخاذ القرارات يف تعاونال
إدخال تحسينات تشغيلية على المطارات عن طريق تحسين أساليب 

  مل المشترك بين الشركاء التشغيليينالع

    

  
  

  ٨١- )صفر(ب 
  مراقبة المطار عن بعد

فعالة من المأمونة والجوية الحركة اليتمثل هدف األداء في توفير خدمات 
على حيث التكلفة للمطارات التي لم يعد تقديم هذه الخدمات فيها 

ان فيها ، في حين يقدم الطيرالمستوى المحلي مجديا أو قابال لالستمرار
  .محليعلى المستوى المنفعة اقتصادية أو اجتماعية 

    

  ١٥-) صفر( ب
تحسين انسياب الحركة على المدارج عن طريق 

  )إدارة عمليات الوصول والمغادرة( التسلسل
وضع مقاييس زمنية لترتيب تسلسل الرحالت المغادرة 

  والقادمة

  ١٥-)١( ب
المغادرة والسطح تحسين عمليات المطار عن طريق إدارة عمليات 

  والوصول
الوصول وإدماج إدارة الحركة األرضية وترتيب  التسلسل لدىتمديد 

عمليات المغادرة لتحسين إدارة المدارج وتعزيز أداء المطار وكفاءة 
  الطيران

 (AMAN/DMAN) ربط عمليات إدارة المغادرة والوصول ١٥-)٢( ب
لوصول على سير لعمليات المغادرة واالمنسق زمنيا يساعد الترتيب 

  .في المرحلة النهائيةالعمليات بشكل أكثر سالسة وكفاءة أثناء الطريق و

  ١٥-)٣( ب
تكامل عمليات إدارة المغادرة والوصول 

  (AMAN/DMAN/SMAN) والحركة األرضية
نسقة بالكامل من الناحية إنشاء شبكة إدارة م

بين مطار المغادرة ومطارات الوصول  الزمنية
في منظومة الحركة الجوية  لجميع الطائرات

  .في جميع األوقات
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  : ٢ رقم مجال تحسين األداء
   من خالل إدارة المعلومات على نطاق منظومة الطيران مع ضمان التشغيل البيني العالمي –منظومات وبيانات قابلة للتشغيل البيني العالمي 

  
  ٣ حزمةال  ٢ حزمةال  ١ حزمةال  حزمة صفرال

  ٢٥- )صفر( ب
شغيل البيني والكفاءة والقدرة االستيعابية تعزيز الت

  عن طريق تكامل البيانات األرضية
تنسيق توصيل البيانات األرضية بين  يساعد ذلك في

وحدات خدمات الحركة الجوية استناداً إلى قواعد 
 توصيل البيانات بين وحدات خدمات الحركة الجوية

(ATDC) على النحو المبين في وثيقة االيكاو ،Doc 
، دليل تطبيقات وصلة البيانات لخدمات الحركة 9694
  الجوية

  ٢٥-)١( ب
التشغيل البيني والكفاءة والقدرة االستيعابية عن طريق تطبيق  تعزيز
المعلومات المتعلقة بالطيران وانسياب الحركة في بيئة تعاونية نظام 

)FF-ICE/1(  
ن المعلومات المتعلقة بالطيرامشروع تطبيق المرحلة األولى من 

لتنفيذ تبادل المعلومات ) FF-ICE(وانسياب الحركة في بيئة تعاونية 
األرضية بواسطة النموذج المرجعي الموحد لمعلومات الطيران، ونموذج 

) XML(ولغة الترميز الموسعة ) FIXM(تبادل معلومات الطيران 
  ونموذج بيانات الطيران المستخدم قبل المغادرة 

  ٢٥-)٢( ب
: ريق تكامل البيانات األرضية بين عدة مراكزتحسين التنسيق عن ط

المعلومات المتعلقة بالطيران وانسياب الحركة في بيئة تعاونية 
)FF-ICE( ، ونموذج بيانات الطيران، وإدارة المعلومات على نطاق

  )SWIM(المنظومة 
، عن طريق FF-ICEتنفيذ عمليات تستند إلى المسار وتطبق نموذج 

المراكز المتعددة التي تستخدم نموذج على  تبادل وتوزيع المعلومات
  .التشغيل البيني قواعدبيانات الطيران وتطبق 

  

  ٣٠- )صفر( ب
تحسين الخدمة عن طريق اإلدارة الرقمية لمعلومات 

  .الطيران
، ية للمعلوماتواإلدارة الرقم تطبيق عمليات المعالجة

وإدارة ) AIX(عن طريق تبادل معلومات الطيران 
، استناداً إلى نموذج تبادل )AIM(ران معلومات الطي

، واالنتقال إلى نشر دليل )AIXM(معلومات الطيران 
الطيران بصيغة إلكترونية وتحسين نوعية البيانات 

  مدى توافرهاو

  ٣٠-)١( ب
المتعلقة  الرقمية تحسين الخدمة عن طريق تكامل جميع المعلومات

  ةبإدارة الحركة الجوي
علومات المتعلقة بإدارة الحركة الجوية عن تطبيق النموذج المرجعي للم

) UML(ماج جميع المعلومات بواسطة لغة النماذج الموحدة دطريق إ
، وتبادل البيانات )XML(عرض البيانات بواسطة لغة الترميز الموحدة و

استناداً إلى بروتوكوالت االنترنت واعتماد نموذج بيانات الطقس 
  .(WXMM) ةللمعلومات المتعلقة باألرصاد الجوي

  ٢٥-)٣( ب  
التطبيق تحسين األداء التشغيلي عن طريق 

الكامل لنموذج المعلومات المتعلقة بالطيران 
  )FF-ICE(وانسياب الحركة في بيئة تعاونية 

الرحالت بين بتبادل جميع البيانات المتعلقة 
النُظم الجوية واألرضية باستخدام نموذج إدارة 

) SWIM(المعلومات على نطاق المنظومة 
إدارة الحركة  غراضبصورة منهجية، أل

  والعمليات القائمة على المسار ةتعاونيالالجوية 
  ٣١-)١( ب  

إدارة المعلومات على نطاق المنظومة تحسين األداء عن طريق تطبيق 
)SWIM(  

بما ) (SWIM(تطبيق خدمات إدارة المعلومات على نطاق المنظومة 
طريق إنشاء شبكة داخلية لمعلومات  عن) يشمل التطبيقات والبنية التحتية

الطيران تستند إلى النماذج الموحدة للبيانات وبروتوكوالت االنترنت 
  لتعزيز قابلية التشغيل البيني

  ٣١-)٢( ب
تمكين المشاركة على متن الطائرة في اإلدارة التعاونية للحركة الجوية 

  )SWIM(إدارة المعلومات على نطاق المنظومة عن طريق خدمات 
) SWIM(وصل الطائرة بخدمات إدارة المعلومات على نطاق المنظومة 

بواسطة وصلة بيانات تتيح المشاركة في العمليات التعاونية إلدارة 
من البيانات، بما  كيومفيد ودينامي كبيرالحركة الجوية والنفاذ إلى قدر 

  بالطقس تلك فيها المتعلقة
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  : ٣ رقم مجال تحسين األداء
  من خالل إدارة الحركة الجوية بشكل تعاوني على الصعيد العالمي –حالت مرنة سعة مثلى ور

  ٣ حزمةال  ٢ حزمةال  ١ حزمةال  حزمة صفرال
  ١٠- )صفر(ب 

المسارات أثناء  حسينتحسين العمليات عن طريق ت
  الطريق

والتعقب ) PBN(تنفيذ نظام المالحة القائم على األداء 
وتحقيق  خطيرةية الالمرن للمسار لتفادي التقلبات الجو

 استخدام الوقود، واالستخدامفي كفاءة القدر أكبر من 
عن طريق تخصيص ) FUA(المرن للمجال الجوي 

مجال جوي لألنشطة الخاصة، وتخطيط المجال 
الجوي، والتوقيت الزمني، واتخاذ القرار على أساس 

، مع تعزيز يقروني بشأن المجال الجوي أثناء الطتعا
بين الجهات المعنية بإدارة الحركة  تبادل المعلومات

  الجوية

  ١٠-)١( ب
  تحسين العمليات عن طريق التوجيه الحر لحركة الطائرات

تطبيق التوجيه الحر لحركة الطائرات في مجال جوي محدد، حيث ال 
مسار مسار منشور أو  طريقخطة الطيران محددة كأجزاء من  نوكت

   مستخدمقالب ما يفضله الستجابة للتيسير اال محدد

  ١٠-)٣( ب  
  إدارة تعقيد الحركة الجوية

تطبيق أساليب إدارة تعقيد الحركة الجوية 
لمواجهة األحداث والظواهر التي تؤثر على 
انسياب الحركة ألسباب مادية أو اقتصادية أو 
جراء أحداث أو ظروف معينة، عن طريق 

كثر دقة التي وفر واألاستغالل المعلومات األ
خدمات ركة الجوية بواسطة تتيحها إدارة الح

إدارة المعلومات على نطاق المنظومة 
)SWIM.(   

  ٣٥- )صفر(ب 
تحسين أداء انسياب الحركة عن طريق التخطيط 

  بأسرهاالقائم على رؤية تشمل الشبكة 
) ATFM(تطبيق مقاييس إدارة انسياب الحركة الجوية 

بنهج تعاوني لتنظيم فترات أوج التدفق، بما في ذلك 
أوقات المغادرة، ومعدل الدخول في حيز تخصيص 

معين من المجال الجوي لتنظيم الحركة على امتداد 
طريق على محور معين، والوقت المطلوب في نقطة 

أو منطقة معلومات طيران معينة أثناء سير الرحلة، 
لتسيير الحركة بانسيابية على امتداد  وتعقب الطائرات

دي المناطق معين وإعادة توجيه الحركة لتفا حركة
  .المكتظة

  

  ٣٥-)١( ب
  تعزيز أداء انسياب الحركة عن طريق التخطيط التشغيلي الشبكي

إدارة  تشملالتي ) ATFM(تطبيق أساليب إدارة انسياب الحركة الجوية 
المجال الجوي وتدفقات الحركة، بما في ذلك تحديد أولويات العمليات 

 يةاب الحركة الجوإدارة انسي إجراءاتحسب رغبة المستخدم لتحديد 
  التشغيليةو بنهج تعاوني، باالستناد إلى األولويات التجارية

  ٣٥-)٢( ب
  ي للشبكةيكتعزيز مشاركة المستخدم في االستعمال الدينام

 إلىباالستناد ) CDM(تنفيذ تطبيقات اتخاذ القرار على أساس تعاوني 
على وذلك ، )SWIM( رة المعلومات على نطاق المنظومةخدمات إدا

فيما ولويات األوتحديد  تنظيم الطلبنحو يتيح لمستعملي المجال الجوي 
، )ATFM(دارة انسياب الحركة الجوية المعقدة إل اإلجراءاتيخص 

مثال سعة ) اتالقطاع أو المطارات(عندما ال تتيح الشبكة أو أجزاؤها 
  تتناسب مع متطلبات المستعملين

  

  ١٠٥-)١( ب  
لية عن طريق اإلدارة المتكاملة لمعلومات تحسين اتخاذ القرارات التشغي

  )التخطيط والخدمات القريبة األمد(الطقس 
اتخاذ جهزة عمليات أو أالستخدامها في معلومات عن الطقس الإتاحة 

هذه المعلومات المتعلقة بالطقس، وترجمة : القرار تلقائياً، بما في ذلك
استخدامها في ورها على إدارة الحركة الجوية يأثتالمعلومات، وتصوير 

  القرارات المتعلقة بإدارة الحركة الجويةاتخاذ 

  ١٠٥-)٣( ب  
ت التشغيلية عن طريق اتخاذ القرارا نتحسي

الخدمات (ملة لمعلومات الطقس تكاإلدارة الم
  )القريبة والمتوسطة

واستخدامها في إتاحة معلومات عن الطقس 
اتخاذ القرارات تلقائياً من الجو واألرض معاً، 

ر األحوال يأثتذ استراتيجيات تخفيف لتنفي
  الجوية
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  :٣مجال تحسين األداء 
  من خالل إدارة الحركة الجوية بشكل تعاوني على الصعيد العالمي –سعة مثلى ورحالت مرنة 

  ٣ حزمةال  ٢ حزمةال  ١ حزمةال  حزمة صفرال
  ٨٥- )صفر(ب 

  )ATSA(الحركة الجوية  إطاربالمكان في الوعي 
 إطارللوعي بالمكان في تطبيقين تشمل هذه الوحدة 

لتعزيز السالمة والكفاءة عن ) ATSA( الحركة الجوية
طريق إمداد الطيارين بالوسائل الكفيلة برؤية األهداف 

  :وهذا التطبيقان هما. البصرية بصورة أسرع
الجوية الحركة  إطاربالمكان في الوعي المعزز  -

  )AIRB(أثناء عمليات الطيران 
المعزز لدى االقتراب من الهدف  البصري فصلال -
)VSA( 

  ٨٥-)١( ب
تعزيز القدرة االستيعابية والمرونة عن طريق إدارة الفصل بين 

  الطائرات
صل بين الطائرات لية عن طريق اإلدارة الدقيقة للفتحقيق فوائد تشغي

التي تشترك أو تتداخل في مساراتها، مما يؤدي إلى االستفادة من المجال 
ممكنة وتخفيف أعباء مراقبة الحركة الجوية  جةدرالجوي بأقصى 

وتحقيق كفاءة أكبر الحتراق وقود الطائرات بما يحد من اآلثار الضارة 
  على البيئة

  ٨٥-٢ب
  )ASEP(النظام المحمول على متن الطائرة للفصل بين الطائرات 

 ةمؤقتلفترة تحقيق فوائد تشغيلية عن طريق تفويض المسؤولية 
مناسبة، بما المعدات الفصل بين الطائرات المجهزة بلمقصورة القيادة لل

ت، التنافس بين الطلباتصريح لتسوية اليحد من الحاجة إلى عمليات 
ويخفف في الوقت ذاته من أعباء مراقبة الحركة الجوية ويتيح أنماط 

  .طيرانلل أكثر كفاءة

  ٨٥-)٣( ب
  )SSEP(الفصل الذاتي 

تحقيق فوائد تشغيلية عن طريق تفويض 
مسؤولية بالكامل إلى مقصورة القيادة لعمليات ال

الفصل بين الطائرات المجهزة في مجال جوي 
محدد، مما يحد من الحاجة إلى عمليات 
التصريح ويخفف في الوقت ذاته من أعباء 
 مراقبة الحركة الجوية ويتيح أنماط أكثر كفاءة

  طيرانلل

  ٨٦- )صفر(ب 
 مستوياتال إمكانيات الطيران علىتحسين النفاذ إلى 

هبوط وال صعودالمثلى عن طريق تطبيق إجراءات ال
نظام تحديد موقع الطائرة واإلبالغ التي يستخدم فيها 

  )ADS-B(عنه بانتظام 
تهدف هذه الوحدة إلى الحيلولة دون اضطرار الطائرة 

. على ارتفاع غير مرضٍ لفترة زمنية طويلة لللطيران
ل الدنيا حدود الفص) ITP(ويستخدم إجراء الفصل 

) ADS-B(الناتجة عن نظام تحديد موقع الطائرة 
لتمكين الطائرة من االرتفاع أو االنخفاض عن طريق 
تحديد ارتفاع الطائرات األخرى عندما ال يتسنى 

  .استيفاء شروط الفصل اإلجرائي

      

  ١٠١- )صفر(ب 
إدخال تحسينات على نظام تفادي االصطدام المحمول 

  )ACAS(على متن الطائرة 
) ACAS(تطبيق النظام المحمول لتفادي االصطدام 

بمزايا اختيارية معززة، مثل معادالت تحديد االرتفاع، 
لي ة، والوصل بالطيار اآلعجزملحد من التنبيهات الل

  تلقائياً التوجيهات اآللية التباع 
   

  ١٠١-)٢( ب  
  النظام الجديد لتفادي االصطدام

بعد ) ACAS(لى متن الطائرة تطبيق نظام تفادي االصطدام المحمول ع
المستندة إلى المسار وتحسين ] اإلجراءات[تكييفه لمراعاة العمليات 

والمنطق ) ADS-B(وظائف المراقبة بدعم من نظام تحديد موقع الطائرة 
والحد من  المزعجةالمتكيف لتفادي االصطدام بهدف تقليص التنبيهات 

  االنحرافات 

  

  



 -A 13 

  :٤رقم مجال تحسين األداء 
  بواسطة عمليات تستند إلى المسارات –رق جوية تتسم بالكفاءة ط

  ٣ حزمةال  ٢ حزمةال  ١ حزمةال  حزمة صفرال
  ٠٥- )صفر(ب 

 خطوط سير النزولتحسين المرونة والكفاءة في 
)CDOs(  

تطبيق إجراءات قائمة على األداء إلدارة المجال 
الجوي وعمليات الوصول، بحيث تتيح للطائرات 

مع مراعاة تعقيد  المثلىالطيران ر سي خطوطاعتماد 
المجال الجوي والحركة الجوية، بواسطة نهج عمليات 

  )CDOs(النزول المستمرة 

  ٠٥-)١( ب
  )CDOs(تحسين المرونة والكفاءة في أنماط الهبوط 

تطبيق إجراءات قائمة على األداء إلدارة المجال الجوي وعمليات 
مع  المثلىالطيران سير  خطوطالوصول، بحيث تتيح للطائرات اعتماد 

مراعاة تعقيد المجال الجوي والحركة الجوية، بواسطة نهج عمليات 
  )OPDs( المثلىالطيران سير  خطوطالنزول وفقاً ل

  ٠٥-)٢( ب
  ترشيد عمليات الوصول في المجال الجوي المكتظ

إلدارة المجال الجوي وعمليات تطبيق إجراءات قائمة على األداء 
الطيران، مع مراعاة تعقيد المجال سير ط خترشيد الوصول، بحيث تتيح 

سير  خطوطالجوي والحركة الجوية، بما في ذلك عمليات النزول وفقاً ل
، وبدعم من العمليات القائمة على المسار وعمليات المثلىالطيران 

  . الفصل الذاتي

  

  ٤٠- )صفر(ب 
تحسين السالمة والكفاءة عن طريق التطبيق األولى 

  ت أثناء الطريقلوصلة البيانا
تنفيذ مجموعة أولية من تطبيقات البيانات ألغراض 

  المراقبة واالتصاالت في مجال مراقبة الحركة الجوية

  ٤٠-)١( ب
  تحسين مزامنة الحركة الجوية والتشغيل األولي القائم على المسار

تدفقات الحركة الجوية في نقاط التالقي أثناء التنسيق الزمني لتحسين 
االقتراب عن طريق استخدام قدرات تسلسل عمليات يد الطريق وترش

4DTRAD وتطبيقات المطار، ومنها :D-TAXI عن طريق التبادل ،
  )CTA(جوي لبيانات الطائرة المتعلقة بوقت الوصول المحدد ال ياألرض

  ٤٠-)٣( ب  
التطبيق الكامل لعمليات رباعية األبعاد قائمة 

  على المسار 
المسار عرض  تتيح العمليات القائمة على

مسارات دقيقة رباعية األبعاد توزع على جميع 
وهو ما يتيح . الطيران شبكةمستخدمي 

معلومات متسقة ومحدثة على نطاق المنظومة 
أدوات دعم استخدامها في ككل، بحيث يتسنى 

شاملة على القرار الالقرار لتيسير عملية صنع 
  صعيد إدارة الحركة الجوية

  ٢٠- )صفر(ب 
 لخطوط سير عمليات ونة والكفاءةتحسين المر

  المغادرة
 خطوطتطبيق إجراءات مغادرة تتيح للطائرات اعتماد 

المثلى مع مراعاة تعقيد المجال الجوي والحركة  سير
الجوية، عن طريق عمليات الصعود المستمرة 

)CCOs(  

      

  ٩٠-)١( ب  
في المجال ) RPA(اإلدماج األولي لنُظم التحكم في الطائرة عن بعد 

  الذي ال يشمل عمليات الفصلالجوي 
تطبيق إجراءات أساسية بتشغيل نُظم التحرك في الطائرة عن بعد في 

، بما في ذلك الرصد الذي ال يشمل عمليات الفصلالمجال الجوي 
 والتفادي

  ٩٠-)٢( ب
  إدماج نُظم التحكم في الطائرة عن بعد ضمن الحركة الجوية

بما في ذلك (لوصلة المفقودة تطبيق إجراءات تشغيلية محسنة تغطي ا
فضالً عن تحسين تكنولوجيا الرصد ) رمز أوحد للوصلة المفقودة

  والتفادي

  ٩٠-)٣( ب
اإلدارة الشفافة لنُظُم التحكم في الطائرة عن 

  بعد
تشغيل الطائرات الموجهة بنُظم التحكم عن بعد 

لذي ال اعلى سطح المطار وفي المجال الجوي 
  .ائرة أخرىكأي ط يشمل عمليات الفصل

— — — — — — — —  
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  )٢٠١٢(جدول أعمال المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجوية 

  قدمةالم
النظم وتشغيلها البيني وتنسيقها، وصوال إلـى   موضوع التكامل بينالمالحة الجوية، تواصل االيكاو معالجة  شبكةمع تطور 

وينبثق مفهوم المجال الجوي الواحد من مفهوم االيكـاو التشـغيلي   .  ي الدوليللطيران المدن" المجال الجوي الواحد"مفهوم 
ويدور المفهوم حول نشـر هـذه الفكـرة    . تطويره يساعد في ذات الوقت علىو (Doc 9854)العالمي إلدارة الحركة الجوية 

وفـي  .  مستويين اإلقليمي والمحليعالميا، ووضع خطط التنفيذ إقليميا وتنفيذ الهيكل األساسي واإلجراءات المطلوبة على ال
الطاقـة  تعزيـز  إطار مفهوم المجال الجوي الواحد، تعالج تدفقات الحركة الجوية الدولية من البداية إلـى النهايـة بهـدف    

االتفـاق  ومن الضروري .  وتحسين مستوى السالمة، مع خفض التأثير على البيئة أيضا بصورة شاملةوالكفاءة  االستيعابية
وباسـتعمال  .  أسلوب جديد للتخطيط العالمي ووضع القواعد القياسية، وتحديد التحسينات التشغيلية وتنفيذها إتباعاآلن على 

 "حزم التحسـينات فـي منظومـة الطيـران    " إعدادقائم على منهجية المحسن على المدى الطويل والعالمي التخطيط النظام 
(ASBUs) ) كتاب المنظمة ب) أ(المرفق انظرST13/1-11/71 ( خرائط الطريق المتعلقة بنظم االتصـاالت والمالحـة   تغذي التي

المجال الجوي العـالمي الواحـد الرفيـع    سوف يسمح هيكل وإدارة معلومات الطيران،  واالستطالع والكترونيات الطيران
، وتسـهيل إدارة  تاليـة حزم التحسـينات المت ستراتيجية االمطارات في  وتحقيق التكامل بينالبيئة الرقمية  بتشغيلالمستوى 

  .التكنولوجيات القائمة على األداء تطبيق، والطيران الحركة الجوية القائمة على مسار
 الوحـدات و "حزم التحسينات فـي منظومـة الطيـران   " فيالمقترحة  العمل معلومات عن العناصروينبغي أن تقدم ورقات 

اضيع األمن والبيئة ضمن نطاق المؤتمر الثـاني عشـر   مو بعض وستُعالج. في ذلكوخرائط الطريق إلى جانب المبررات 
فسـوف  المرتبطة باألمن والبيئـة،   العامةإال أن المسائل .  المالحة الجوية شبكةللمالحة الجوية، نظرا لتأثيرها البالغ على 

وفريق  (CAEP) تعالج في محافل أخرى مكرسة لها وترتبط بمجاالت الخبرة هذه، مثل لجنة حماية البيئة في مجال الطيران
  .(AVSEC)خبراء أمن الطيران 

 ،النظم وتشغيلها البينـي وتنسـيقها  بين تكامل ال موضوعستراتيجية التي تعالج الالمسائل ا  :من جدول األعمال ١البند 
  للطيران المدني الدولي" المجال الجوي الواحد"مفهوم وصوالً إلى 

  ر التخطيط العالميإطا — (GANP)الخطة العالمية للمالحة الجوية   :١-١
   “حزم التحسينات في منظومة الطيران”منهجية ومضامين ر   )أ

  خريطة طريق االتصاالت  )ب
  خريطة طريق المالحة الجوية  )ج
  خريطة طريق االستطالع  )د
  خريطة طريق الكترونيات الطيران   )ه
  خريطة طريق إدارة معلومات الطيران   )و

لخطة العالمية ابند هذا النظام عالمي إلدارة الحركة الجوية، يقدم وضع ي المؤديين إلى بالتركيز على التنسيق والتشغيل البين
، على نحو يعكس آفـاق  التحسينات في منظومة الطيران المتعلقة بحزمطريق الللمالحة الجوية بنسختها المستحدثة وخرائط 

بالنظم واإلجراءات والتكنولوجيـات المتوقـع أن   تخطيط على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة األجل فيما يتعلق ال
باإلضافة إلى ذلك، ستشكل خرائط الطريق الخمسة أساساً لتطوير إستراتيجية طيف الترددات . تكون متاحة للدول والمنتفعين

ت التشغيلية المحددة نتائج التحسينابناء على  قائم على األداءالنهج ال وفي جميع الحاالت، يستخدم.  الالزمة للعمليات التنفيذية
، الفضاء المعلوماتيالتي تعترض التنفيذ مثل أمن  األساسيةوينبغي تحديد العوائق .  شامل للنظمالبيني التشغيل الالتي تضمن 

وسيتم اقتراح ترتيبات تهدف إلى ضمان التحديث الدوري لمنهجية .  الطريق خرائطواعتبارها بمثابة جزء من عملية إعداد 
  .سنة ١٥ امدته ةوخرائط الطريق على أساس تحديد أفق تخطيط متجددلتحسينات في منظومة الطيران ا حزم إعداد
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  :القيام بما يلي إلى وسيدعى المؤتمر
  مفهوم نظم الطيران المتكاملة؛ تأييد  ) أ

خرائط الطريق المتعلقة بنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع والكترونيات الطيـران وإدارة معلومـات    تأييد  ) ب
  لطيران؛ا

 “حزم التحسينات في منظومـة الطيـران  “االتفاق على ما ينبغي إنجازه أيضا لمواصلة تطوير خرائط الطريق و  )ج
  وسبل تحقيق ذلك؛

  خرائط الطريق؛ استراتيجية طيف الترددات الستخدامها معتحديد جداول زمنية ومنهجيات لوضع   )د
حـزم التحسـينات فـي    “المستحدثة، بما في ذلك خرائط الطريق و الخطة العالمية للمالحة الجوية بنسختها تأييد  ) ه

  ؛ة بهذه الخطةقمرفقات ملحبوصفها  “منظومة الطيران
منهجية ألفـق   اتمنهجية لتحديث الخطة العالمية للمالحة الجوية بصفة دورية لضمان إدخال تنقيحوتأييد تحديد   )ه

  .سنة١٥ التي تبلغ مدتهامتجدد التخطيط ال
  تحسين أداء المطارات  –عمليات المطارات   :جدول األعمالمن  ٢البند 

  سعة المطارات   :١-٢
السالمة مراعاة طريقة عملية لتحسين أداء المطارات مع  –المالحة القائمة على األداء   : ٢-٢

  والكفاءة
ة المطارات، إال أنها زيز قدرتعوالطائرات أساسية لالجوية األساسية للمدارج والتحسينات في نظم المالحة  البنيةتعتبر زيادة 

هذا  في إطاروستُعرض . لتحسين أداء المطارات تطورتتفيد إال قليال إذا لم تكن عمليات سطح المطارات بمجموعها قد  نل
ويشمل ذلك الوصول األمثل إلى المطارات، وزيـادة  . عمليات المطاراتفي األداء الرئيسية  مجاالتالبند النماذج التي تدعم 

، سـطح المطـار  ، وتعزيز سالمة وكفاءة عمليات يلمدارج بواسطة الفصل الديناميكي لالضطراب الظلاالستيعابية لالطاقة 
، وبرج مراقبـة المطـارات   اتداخل المطار عمليات المطارات بواسطة التعاون على صنع القرارحقيق المستوى األمثل لتو

وسـيولى االهتمـام   . والوصولالمطار دارة المغادرة وسطح عمليات المطارات بواسطة إمستوى المشغلة عن بعد وتحسين 
التـي تعتبـر   واألداء  القائمة علـى مستوى استخدام المالحة الجوية  منأيضا إلى اإلجراءات التشغيلية التكميلية التي تزيد 

إلـى المسـاعدة    وتعزيز مستوى السالمة من خالل نهج اإلرشاد العمودي وتثبيت النهج التي ترمي اتقدرال تعزيزأساسية ل
تبادل المعلومات فيما بين الشركاء التشغيليين فـي   من أجلوالتعاون على صنع القرار  ؛جعلى خفض حاالت اختراق المدار
وأخيـرا، سـيجري   .  وتحقيق كفاءة كبيرة في إدارة الحركة على سـطح المطـار   مكانمطار ما لغرض تحسين الوعي بال

انتظامها، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بعبور نقاط األمن ونقاط مراقبة الحدود، ألنها استعراض القدرة على التنبؤ بالحركة و
ويعد التعـاون والتنسـيق بصـفة روتينيـة      .التشغيل الكفء للحركة على السطح قد تيسر أو تعوقتعتبر من العوامل التي 

الستخدام اآلني والفعـال للبنيـة األساسـية    ا وفورية من األمور الحيوية بين مختلف الجهات المعنية في المطارات لضمان
  .للحركة على السطح في المطارات

  :القيام بما يلي إلى المؤتمر سيدعىو
  فيما يتعلق بعمليات المطارات؛ “حزم التحسينات في منظومة الطيران” وحدات تأييد  )أ

ان في المسـتقبل فيمـا يتعلـق    والدول وصناعة الطير االيكاواستراتيجيات وإسداء المشورة بشأن أعمال  إعداد  )ب
 شـبكة  التي تؤثر على يةقضايا األمنوالالمطارات  داخل قراربالمالحة القائمة على األداء، والتعاون على اتخاذ ال

 .إدارة الحركة الجوية
   ي العالميالقابلة للتشغيل البينمن خالل إدارة عالمية للمعلومات  –والبيانات  البينيالتشغيل   :من جدول األعمال ٣البند 

 (SWIM) المنظومةتحسين األداء من خالل تطبيق إدارة المعلومات على مستوى   :١-٣
تحسين األداء التشغيلي من خالل معلومات الطيران والمعلومات عن تدفق الحركة فـي    :٢-٣

  (FF-ICE)إطار بيئة تعاونية 
   (AIM)تحسين الخدمة من خالل إدارة المعلومات المالحية الرقمية   :٣-٣
  تعزيز اتخاذ القرار التشغيلي من خالل معلومات األرصاد المتكاملة    :٤-٣
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حلـول  البـدال مـن   على مستوى المنظومة بأكملها حلول الإيجاد (SWIM)  المنظومةإدارة المعلومات على مستوى تتطلب 
هـذا   في إطاروستُعرض .  طيرانفي مجال ال داخليةشبكة انترنت  أي ،فردية إلعداد شبكة متكاملة إلدارة الحركة الجويةال

لتشغيل البيني والبيانات بواسطة إدارة المعلومـات علـى   ا الوحدات التي تستخدم في مجال األداء الرئيسي المتمثل فيالبند 
ويشمل ذلك تحسين مستوى األداء بواسطة تطبيق إدارة المعلومات على مسـتوى  . والقابلة للتشغيل عالميا المنظومةمستوى 
المعلومات الرقمية عن إدارة الحركة الجويـة، وزيـادة التشـغيل البينـي،     كل ، وتحسين مستوى الخدمة بواسطة المنظومة

معلومات الطيران والمعلومات عن تدفق الحركـة فـي   "بواسطة تطبيق تحسين األداء التشغيلي من خالل  ةوالكفاءة والقدر
مختلف التفـاعالت   االتفاق على المنظومةحلول على مستوى الاد ويتطلب اعتم. قبل المغادرة "(FF-ICE)إطار بيئة تعاونية 

، وكيفيـة تبادلهـا   بين الخدمات األرضية وبين الخدمات الجوية واألرضية، فضال عن أنواع البيانات التي يجب استخدامها
وينبغي النظـر  .  لقومياومتطلبات خاصة بنوعية وسالمة البيانات، والنظر في الجوانب التجارية والجوانب المتعلقة باألمن 

  .سليمة الستخدامها عبر المنظومة مع مراعـاة المخـاطر المحتملـة   بعناية في منهجيات التنفيذ لضمان وجود استراتيجيات 
اإلقـرار  ومع . بيانات إدارة الحركة الجوية وبيانات األرصاد الرقميةلفي االستخدام الرقمي الحاصلة وسينظر في التطورات 

االقتراحات من أجل التنفيـذ  بعض بالدور الحيوي لخطة طيران الطائرة في سلسلة البيانات، سيدعى المؤتمر إلى النظر في 
باسم معلومات الطيران وتـدفق   بشأنها ومعروفالطيران وتبادل المعلومات  التخطيط لرحلةلمفهوم متطور حول  التدريجي

  .(FF-ICE)الحركة من أجل بيئة تعاونية 
  :القيام بما يلي إلى وسيدعى المؤتمر

  ؛والبيانات البيني فيما يتعلق بالنظم القابلة للتشغيل “حزم التحسينات في منظومة الطيران” تأييد وحدات  )أ
والدول صناعة الطيران في المسـتقبل فيمـا يتعلـق     االيكاووضع استراتيجيات وإسداء المشورة بشأن أعمال    )ب

 ،(FF-ICE) مفهـوم  تحسـين األداء التشـغيلي مـن خـالل    ، و (SWIM) مفهوم تطبيقالل بتحسين األداء من خ
  .والمعلومات الرقمية والمتكاملة المتعلقة باألرصاد الجوية فيما يخص إدارة الحركة الجوية

  من خالل إدارة الحركة الجوية على أساس تعاوني وعالمي –والكفاءة المثلى  السعة  :من جدول األعمال ٤البند 
اإلدارة الفعالة للمجال الجوي وتحسين أداء تدفق الحركة من خالل اتخاذ القـرار علـى     :١-٤

  أساس تعاوني
  للمجال الجوي الديناميكية لالستعماالت الخاصة اإلدارة   : ٢-٤

ـ  الدوات األمعلومات والمدعوما ب لجهات التشغيلية المعنيةبين اعلى نطاق واسع التعاون  إن اذ القـرار  مالئمة لمسـاندة اتخ
وهو ما يضـمن   ،مختلف مستخدمي المجال الجويالتي يعبر عنها األفضليات مع مراعاة اتخاذ القرار المناسب من سيمكن 

الوحدات التـي تسـتخدم   هذا البند  في إطاروستُستعرض .  لجميع موارد المجال الجوي واألمثل والمنصف فأاالستخدام األك
ويشمل ذلك تحسين العمليـات  . المرنةالجوية والرحالت  ةلقدرمستوى لأفضل  ي تحقيقفي مجال األداء الرئيسي المتمثل ف

القـرارات   سطة التخطيط التشـغيلي للشـبكة، وتحسـين   بواسطة الحرية في اختيار المسار، وتعزيز أداء تدفق الحركة بوا
واسطة إدارة الفصل بـين الطـائرات،   والمرونة ب ةالقدر تعزيزالطقس، و أحوالالتشغيلية بواسطة المعلومات المتكاملة عن 

وسيعرض المؤتمر التطـورات العامـة   . واإلدماج األولي لنظم الطائرات المشغلة عن بعد في المجال الجوي غير المعزول
المستجدة في مجال التعاون على صنع القرار، مع ايالء اهتمام خاص لتقدم إدارة تدفق الحركة الجوية الشاملة داخل مناطق 

الطائرات ومغادرتها مع االستعانة بـاألجهزة   وصولالطيران وعبر هذه المناطق، والتطورات في وظائف إدارة معلومات 
كما أن التحسينات في إدارة المجاالت الجوية لالستعماالت الخاصة في السياق المدني والمـدني العسـكري علـى    .  اآللية

ة بما حديد التحسينات استنادا إلى التبادل اآللي للمعلومات اآلنيت السواء مازالت تشكل حاجة ملحة وسوف يسعى المؤتمر إلى
وسيجري في إطار هذا البند تبادل المعلومات عـن تطـورات   . فيها البيانات الخاصة بمراقبة الطائرات بين مختلف الجهات

  .عن بعد ةوالطائرات المشغلبدون طيار الطائرات 
  :القيام بما يلي إلىوسيدعى المؤتمر 

  ؛المثلى والكفاءة ةالسعمستوى من أفضل تحقيق فيما يتعلق ب “حزم التحسينات في منظومة الطيران”نماذج  دتأيي  )أ
صناعة الطيران في المستقبل فيمـا يتعلـق   ووالدول  االيكاوستراتيجيات وإسداء المشورة بشأن أعمال االوضع   )ب

لمجال الجـوي  ا ة في استخدامالديناميكي اركةالمشبالتعاون على صنع القرار فيما يخص إدارة الحركة الجوية، و
  .جوي المدنيتيعاب الحركة العسكرية في المجال الوإدماج واس
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  من خالل العمليات القائمة على المسار  – التي تتسم بالكفاءةمسارات الطيران : من جدول األعمال ٥البند 
  قائمة على المسار للحركة من خالل عملية رباعية األبعاد التنسيق الزمنيتحقيق   :١-٥
  النزول والمغادرة خطوط سير عملياتالمرونة والفاعلية في  تعزيز    :٢-٥

 عرف فيه والذي ي(كفاءة مسارات الطيران االنتقال من النموذج الحالي إلدارة الحركة الجوية  تعزيزمن األمور األساسية في 
).  معلومـا أيضا للطائرة  وفيها يكون الموقع المستقبلي(المسار  إلى مفهوم إدارة الحركة استنادا إلى) لطائرةالحالي لموقع ال

بين مقدمي خدمات المالحة الجوية في نفـس   تعاونبالي المشتركة لتسهيل اتخاذ القرار كيوباستخدام معلومات المسار الدينام
وضاع المستقبلية والتنبؤ بهـا  المتاخمة، سيتمكن نظام إدارة الحركة الجوية من تحليل األالمناطق مناطق معلومات الطيران و

هذا البند النماذج التـي   في إطارستُعرض و. على نحو دقيق استنادا إلى بارامترات ثالثية األبعاد وفي النهاية رباعية األبعاد
يق تحسين التنسويشمل ذلك . بواسطة العمليات القائمة على المسار –ة الرئيسية لمسارات الرحالت الفعالتدعم منطقة األداء 

خطـوط سـير عمليـات    في  الكفاءةالمرونة و تحسينللحركة والعملية رباعية األبعاد األولية القائمة على المسار و الزمني
نتائج مع أقل انحراف ممكن عن مسار الطيران الربـاعي األبعـاد   الأفضل  من تحقيقالرحالت الجوية  ستتمكنو.  النزول

لحركة مع الحرص على الحفـاظ  اتدفق لتفعيل وتأمين  ،، جوا وعلى األرضلييطبق النظام اآلوس.  الذي يفضله المستخدم
وسوف ينظر المـؤتمر فـي التطـورات     .ابرمته الشبكةلتدخل حسب الحاجة لصون سالمة لعلى قدرة المشغلين البشريين 

نهائية لتحقيق أفضـل تسلسـل   في المناطق الوتدفقات الحركة عند نقاط التالقي في أثناء الطيران، ل بالتنسيق الزمنيالمتعلقة 
وسيجري تناول إجراءات المغادرة والوصول التي تأخـذ  .  لعمليات النزول من خالل تطبيق القياس الزمني في نقاط وسيطة

خطـوط  تحقيق المستوى األمثل مـن  مع تسهيل الطيران من خالل  الجوية د المجال الجوي والحركةيتعقمدى في الحسبان 
لخطـوط  وعمليات النزول وفقا  (CDOs)، وعمليات النزول المستمر (CCOs)يات الصعود المستمر وذلك بتمكين عملالسير 
الحركة الجوية المساندة  إدارةوستكون من بين العناصر الرئيسية لهذه المناقشات إجراءات وترتيبات . (OPDs)المثلى  السير

 .ب والقدرة االستيعابية وإدارة البيئةمثل إدارة األزمات، وتنظيم المجال الجوي وإدارته، وموازنة الطل

  :القيام بما يلي إلى وسيدعى المؤتمر
  ؛ الطرق الجوية التي تتسم بالكفاءةفيما يتعلق ب “حزم التحسينات في منظومة الطيران” تأييد وحدات  ) أ

ـ وستراتيجيات وإسداء المشورة بشأن أعمال اإليكاو والدول االوضع   )ب ا يتعلـق  صناعة الطيران في المستقبل فيم
 زيـادة المسـار و  تحديـد  رباعية األبعاد قائمة على ات، من خالل عمليالجوية للحركة بتحسين التنسيق الزمني

  النزول والمغادرة؛ خطوط سير عملياتالمرونة والفعالية في 
  التوجه المستقبلي : من جدول األعمال ٦البند 

  تنفيذ الخطط والمنهجيات  :١-٦
الدولية مـن أجـل   لنهج الخاص بإعداد القواعد القياسية والتوصيات ا –التوحيد القياسي   : ٢-٦

  "المجال الجوي الواحد"مفهوم 
فيما تتيح الخطة العالمية إطارا عالميا لتنفيذ نظم المالحـة   محدودة يتيح المفهوم التشغيلي رؤية ،على المستوى االستراتيجي

وعنـد  .  بشأن نظم المالحة الجوية ةل االيكاو التنفيذياعمألالرئيسي وتعد عملية التخطيط والتنفيذ اإلقليمي المحرك  .الجوية
من القمة إلى القاعدة والذي يتضمن اإلرشادات العالمية وتدابير التنسيق اإلقليمـي مـع   الذي ينطلق هذه النقطة يلتقي النهج 

النجـاح فـي   أضف إلى ذلـك أن  و. الذي يمثله التخطيط الوطني من جانب الدولومن القاعدة إلى القمة الذي ينطلق النهج 
والتي ينبغي أن تكون منسقة  والتدريب ثقيفالتب الخاصة اتستراتيجيالاتطبيق المفاهيم والتكنولوجيات الجديدة سيتوقف على 

بشري، سواء كمستخدم التفاعل التنطوي على قد  الحاالت التيويجب تناول العناصر البشرية في .  تماما من الناحية الزمنية
إدارة معلومات الطيران، أو إدارة المعلومـات علـى    مجاالت مثل وتنطبق هذه الحالة تحديداً على. معلوماتللمصدر ك أو

قـد   والتـي  قائمة على النظام اآللي، أو أي مهمة ت، أو الكترونيات الطيران، أو تصميم إجراءات الرحالالمنظومةصعيد 
وم على خدمته عدد من الهيئات التي تصدر القواعد القياسية على الصـعيد  الطيران المدني يقو .تعتمد على التشغيل البشري
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بإصـدار  ) االيكـاو (العالمي واإلقليمي والوطني وعلى صعيد صناعة النقل الجوي، وتقوم منظمة الطيران المدني الـدولي  
ظل وفي .  مستوى الدولة والصناعةالقواعد القياسية رفيعة المستوى التي توفر األساس إلعداد القواعد الفنية التفصيلية على 

ومناسـب مـن   منسق فعال وبشكل لقواعد القياسية العالمية ا اعداد وتقديميصبح ، االتجاه المتصاعد نحو تعدد التخصصات
  .األمور التي تحتاج الى بذل الكثير من الجهودالتوقيت من حيث 

  :القيام بما يليإلى  وسيدعى المؤتمر
  بها في المستقبل في تنفيذ الخطة العالمية للمالحة الجوية بنسختها المستحدثة؛ إصدار توصيات لالسترشاد  )أ

 عليهـا المي أو التركيـز  على المستوى العتوحيد الفي سياق العوامل البشرية، تحديد المجاالت التي تحتاج إلى   )ب
 مستقبال؛

التنسيق  بناء على عمليات ، وذلكقياسيةألطراف المتعلقة بوضع القواعد الاإصدار التوصيات بشأن النهج متعددة   )ج
من أجل والتعاون ضمن العالقة التي تجمع بين الدول واإليكاو وبين اإليكاو والهيئات المعنية بالقواعد القياسية، 

  . ة في خرائط الطريقبيناألطر الزمنية المااللتزام ب
- -  -  - - - - -  
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  الخطة التنظيمية

 الھیئة
بند جدول رقم 

  األعمال

  ٢٠١٢نوفمبر  ٣٠إلى  ١٩من 

 الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء  االثنين األحد السبت الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء  االثنين
٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢  ٢١ ٢٠ ١٩ 

 بعد الظهر صباحا بعد الظهر صباحا بعد الظهر صباحا بعد الظهر صباحا بعد الظهر صباحا  بعد الظهر صباحا بعد الظهر صباحا بعد الظهر صباحا بعد الظهر صباحا بعد الظهر صباحا عد الظهرب صباحا  

 O/P                     P ١ اللجنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 

P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 

                      )أ١- ١ 

                      )ب١- ١ 

                       )ج١- ١ 

                      )د١- ١ 

                      )ه١- ١ 

             DR1         )و١- ١ 

 ١- ٢                      

 ٢- ٢              DR2        

 ١- ٣                      

 ٢- ٣                      

 ٣- ٣                      

 ٤- ٣                      

 ١- ٤                 DR3     

 ٢- ٤                      

 ١- ٥                 DR4     

 ٢- ٥                      

 ١- ٦                    DR5  

 ٢- ٦                     DR6 

O –  جلسة افتتاحية  
P –  جلسة عامة  

DR – استعراض مشروع التقرير  
R – استعراض التقرير النهائي  
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أوراق االعتماد و جدول األعمال
  والترتيبات اإلدارية األخرى

  عمالول األجد
مـنكم   فيه يرجىالذي  ٢٠١١مارس  ٣١المؤرخ  ST 13/1-11/10ردا على كتاب المنظمة السابق رقم  -١

عاما وجدنا أن هناك تأييداً جدول أعمال المؤتمر، في  جهاإدرابالمواضيع المقترح مؤقتة القائمة التعليقاتكم بشأن  إبداء
إدراج بعض المواضيع الجديدة التـي   اإلمكانفي ولم يكن .  جديدة لهذه القائمة مع بعض االقتراحات بشأن إضافات

الموضـوع تجـري   نها تتجاوز نطاق المؤتمر أو ألن أل إماذلك ورغم أهميتها،  األعمال لفي جدو اقترحتها الدول
 .اليكاولمحافل أخرى  في عالجتهم

 أوراق االعتماد
باسم الدولة موقعة  التفويضوثائق  أن تكونوينبغي .  الجتماعللمشاركة في اضرورية وثائق التفويض  -٢

اسـم  كما يجب أن تتضـمن   ،بالتوقيعللقيام  مفوض على النحو الواجبأو المنظمة الدولية المعنية من قبل شخص 
أو  مندوب: الدول األعضاء(إلى الصفة التي يعمل بها في االجتماع  واإلشارةالوفد ومنصب كل عضو من أعضاء 

وثائق التفويض مقدما  إرسالويمكن ).  مراقب: دول غير المتعاقدة والمنظمات الدوليةال؛ خبير استشاريمناوب أو 
وثـائق  المسؤول عن منسق الل ، لدى أمين االجتماع من خالفي المنظمة، عند التسجيل إيداعهاإلى األمين العام أو 

 .التفويض

 التنظيم
اجتماعات المالحة الجوية على مستوى الشعبة للتوجيهات الخاصة ب االجتماع وفقاَتسيير أنشطة سيجري  -٣
وسيجتمع المؤتمر   ).Doc 8143- AN/873/3 الوثيقة من الباب األول من ٦الفقرة ( هالتصريف أعمال يلنظام الداخللو

وستعالج جميع بنود جدول األعمال .  هفي اليوم األخير العتماد تقرير ومرة أخرىاألول يوم الح في جلسة عامة صبا
 . معظم جوانب الموضوع الرئيسي العديدة التي ينطوي عليها التخصصات لمراعاةفي إطار لجنة واحدة 

ة رالرئيسية في االيكاو قد يتعين استخدام قاعة مجاو اتالكافي في قاعة المؤتمر الحيزفر انظرا لعدم توو -٤
عن طريق  المباشر لمداوالت المؤتمرالبث  إمكانيةالمجاورة في هذه القاعة تتوفر سو.  لجلوس بعض المندوبين لها

ترونيا الك من االتصال برئيس وفدهم المندوبين المتواجدين في القاعة المجاورةلتمكين ستوفر التسهيالت كما .  الفيديو
 .محددةأي مسألة  لتنسيقسية الرئي اتفي قاعة المؤتمر

 اتالتأشير
شارة أن كندا قد أعفت الزائرين المؤقتين من دول كثيرة من شرط الحصول على تأشيرات إلمن الجدير با -٥

عـض  ال أن مـواطني ب إ  .التسهيالتبعنوان  من الملحق التاسع باتفاقية شيكاغو ١٩-٣عمال بالفقرة وذلك  الدخول
ي مشارك يحتاج إلى تأشيرة الدخول أن يتخذ ألومن المقترح  . الدول ال يزالون يحتاجون إلى تأشيرات لدخول كندا

راءات الدخول عنـد  إجولتسهيل   .الخطوات الضرورية للحصول عليها في وقت مبكر من أقرب السلطات الكندية
الوثيقة الدالة على أنهم يمثلون دولتهم أو منظمتهم في  الوصول إلى كندا، ينبغي للمشاركين أن يحملوا معهم نسخة من

 .االجتماع، وأن يخبروا بذلك مسؤولي الهجرة الكنديين عند الوصول

 التسجيل والترتيبات األخرى
ضافية ذات اإلمعلومات الوللحصول على  االجتماعللمشاركة في هذا االنترنت التسجيل عن طريق يمكن  -٦
على مؤتمر الثاني عشر للمالحة الجوية الفنادق والترتيبات اللوجستية األخرى على موقع الفي صلة بترتيبات الحجز ال

على موقع االيكاو المعلومات العامـة المتعلقـة   ، كما ستنشر WWW.icao.int/anconf.12: االنترنت على العن وان الت الي  
 .في مونتريالالمقدمة والتسهيالت األخرى  اإلقامةبترتيبات 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

http://www.icao.int/anconf.12
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  ترتيبات الوثائق لمؤتمر المالحة الجوية 
  (AN-conf/12)الثاني عشر 

  عامةالترتيبات ال
أساسية عن كل بند من بنود جدول األعمال، لتعريف المشكلة وتقديم نبذة تاريخية موجزة  وثيقةستعد األمانة العامة   - ١

 .مقترحة معينة وإجراءات، حسب االقتضاء، اتجاهات التطور واستنتاجات مبدئية ملوستشمل ورقة الع  .عنها
وستصدر الورقات . وستُعمم ورقات العمل الصادرة عن األمانة العامة في أقرب وقت ممكن قبل انعقاد المؤتمر

 ٣٠بارا من األولى في أقرب وقت ممكن في موقع االنترنت التابع لمؤتمر المالحة الجوية الثاني عشر اعت
  . ٢٠١٢ ويوني

الدول والمنظمات الدولیة  مثل مراسلةالتي تتضمن عناصر  اتوسیتم قدر المستطاع استخدام آلیة التحضیر للمؤتمر  - ٢
كل بند من بنود جدول  بشأنمحددة  إجراءاتمقترحات التخاذ ال إلعدادواالستعانة بفرق الخبراء ومجموعات الدراسة 

وينبغي للدول  .بنود محددة من جدول األعمال إطارللنظر فيها في ي وثائق تقدم وورقات العمل ه .األعمال
ويشمل   ".معلومات على شكل وثائق" وإما" إجراءات على شكل وثائق" إما أوراق عملها إعدادوالمنظمات الدولية 

األخرى  العملورقات محددة، وتعد جميع  إجراءاتالتي تتضمن اقتراحات باتخاذ ورقات العمل الصنف األول 
  ".معلومات وثائق"

  تقديم ورقات العمل 
عنوان البريد  إلى  Microsoft Wordبصيغةبصورة الكترونية  ورقات عملهاينبغي للدول والمنظمات الدولية تقديم   - ٣

قبل أسابيع  ٦ حدها األقصىقبل انعقاد المؤتمر بأقصى فترة ممكنة وبمهلة   ANConf12@icao.int :التالي االلكتروني
المناسب قبل  وتوزيعها في الوقت واستنساخهاوذلك لكي يتسنى ترجمتها ) ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠أي (افتتاح المؤتمر 
،  في ٢٠١٢أكتوبر  ٣٠، وفي موعد ال يتجاوز ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠وستصدر الوثائق المستلمة بعد . انعقاد المؤتمر

  . الوثائق المستلمة بعد ذلك التاريخ ولن تُجهز. أقرب وقت ممكن باللغة أو اللغات المقدمة بها
الوثائق في الوقت المناسب واستخدامها بالمؤتمر، يرجى االلتزام بالقواعد التي تحكم شكل  استنساخوبغية تيسير   - ٤

ومن المهم مراعاة أنه سيتم االلتزام بالموعد . ورقات العمل ومحتواها وطولها حسب ما يرد في هذه الوثيقة
  .لوثائق ولن تُقبل أي وثائق إضافية من أجل توزيعها بموقع االنترنت التابع لالجتماعالنهائي لتقديم ا

ولن تُوزع الوثائق التي تقدمها المنظمات الدولية إالّ باللغة أو . ولن تُترجم إالّ ورقات العمل التي تقدمها الدول  - ٥
  .تجاوز أسبوعين قبل افتتاح المؤتمروستُطبع وتُوزع الوثائق المستلمة في موعد ال ي. اللغات المقدمة بها

ووفقا للسياسة المقررة، . وينبغي أن تقتصر كل ورقة من ورقات العمل على أربع صفحات بما في ذلك مرفقاتها  - ٦
وفيما عدا . فلم تعد المنظمة تُترجم أي ورقات عمل يتجاوز حجمها أربع صفحات باإلضافة إلى ورقات المعلومات

لصفحات المقرر كورقات معلومات بلغتها األصلية الظروف االستثنائية، يجب تقديم الوثائق التي تتجاوز عدد ا
وإذا تقرر أن موضوع هذه الورقات األطول هو موضوع أساسي ألعمال المؤتمر، ينبغي إعداد موجز . فقط
  .صفحات من أجل ترجمته ٤يتجاوز  ال

  فر ورقات العملاتو
. ةمستمر بصفة WWW.icao.int/anconf.12على العنوان ستوضع وثائق المؤتمر على موقع االنترنت التابع لاليكاو،   - ٧

. لورقات العمل وورقات المعلومات على موقع االنترنت الستخدامه عند إعداد الوثائقنموذج وسيوضع كذلك 

mailto:ANConf12@icao.int
http://www.icao.int/anconf.12
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وحيث أن الوقت المتوفر لمناقشة ورقات العمل هو وقت محدود جدا نظرا لعدد ورقات العمل المتوقع، فيرجى من 
كل مستمر على موقع االنترنت لمعرفة أحدث المعلومات المدرجة بالوثائق ولالطالع جميع المشاركين االطالع بش

. وسيتم االلتزام بتوفير دقيقتين فقط لعرض كل ورقة من ورقات العمل. على الوثائق قبل الحضور إلى المؤتمر
  .الفترة الزمنيةويرجى منكم إعداد عروضكم بشكل مناسب لكي يتسنى لكم عرض أهم النقاط الرئيسية خالل تلك 

  :ستُجهز ورقات العمل وفقا لألولويات التالية  - ٨
  "اإلجراءات وثائق"  —األولوية األولى
قبل غيرها  تقديمها، ، في حالةالملخصــات على أن تصدر، "المعلومات وثائق"  —األولوية الثانية 
  .حسب االقتضاء

  "اإلجراءات" وثائق
  :شكل التاليالب" اإلجراءات وثائق"أن تقدم  ينبغي  - ٩

  .على بند واحد من جدول األعمال وثيقةكل  تقتصر  )أ 
النصوص المقترح تعديلها  بما فيهاتتجاوز أربع صفحات مطبوعة  موجزة، وأالّ أن تكون كل وثيقةينبغي   )ب 

  .اقتضى األمر إذا
يحدد و ملخص في داخل بروازمباشرة الوثيقة يلي عنوان بند جدول األعمال وعنوان موضوع  ينبغي أن  )ج 

  :غرار المثال التاليعلى  ، واإلجراء الموصى باتخاذه،االقتراح طبيعة

  ملخص
وقد وضع هذا .  الحركة الجوية لدراسته وتقييمه إلدارةالوثيقة المفهوم التشغيلي العالمي تتضمن هذه 

حة الحركة الجوية، وذلك بتوجيه من لجنة المال إلدارةالمفهوم فريق الخبراء المعني بالمفهوم التشغيلي 
  .المعروض على االجتماع اإلجراء ٦وتتضمن الفقرة .  الجوية

  ....... إلىيدعى المؤتمر :  اإلجراء

 مع ذكر ي،، ومبرره المنطقاالقتراحالغرض من شرحاَ موجزاَ األول في كل ورقة  الجزء أن يشرح ينبغي  ) د
  .الرئيسية الموضوع مراجع

  "المعلومات" وثائق
من بنود جدول  ألي بند بعينهكتب خصيصا لدولية التي ترغب في تقديم مواد لم تُللدول والمنظمات ا يينبغ  -١٠

األمانة العامة  تستنسخولن . لتوزيعها في االجتماع تقدمها بأعداد كافيةأن ) مثل الدراسات الفنية الطويلة(األعمال 
  .على شكل ورقات عملهذه المواد 

- - - - - - - -  



 

 

  ST 13/1-11/71بكتاب المنظمة رقم ) واو(المرفق 

فيما يخص حزم على الصعيد العالمي  ألنشطة التثقيفالزمني جدول ال
لمؤتمر المالحة الجوية تحضيراً  (ASBUs) التحسينات في منظومة الطيران
  )٢٠١٢(عشر   الثاني

  :تحسينات في منظومة الطيران على النحو التاليحزم ال شأنكبيرة إلحاطة مختلف الجهات المعنية علماً بتبذل اآلن جهود 
  :حلقات العمل بشأن حزم التحسينات

  ٢٠١٢مارس  ٢فبراير الى  ٢٧من  – مدينة المكسيك ،أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي إقليم
  ٢٠١٢ابريل  ٢٧-٢٣ – ليما، أمريكا الجنوبية إقليم
   ٢٠١٢مايو  ٢٥-٢١ – بانكوك، آسيا والمحيط الهادئ  إقليم
  ٢٠١٢يونيو  ٢٩-٢٥ –، فرنسا )القطاع الشرقي( أوروبا إقليم
  ٢٠١٢يوليو  ٢٠- ١٦ – داكار، الغربية والوسطى إفريقيا إقليم
  ٢٠١٢أغسطس  ١٧-١٣ – نيروبي، شرق أفريقيا والجنوب األفريقي إقليم
  ٢٠١٢أكتوبر  ٤ إلىسبتمبر  ٣٠من  – القاهرة، الشرق األوسط إقليم

ن التحسينات هذه ألي شخص لم بشأ ٢٠١٢نوفمبر  ١٧و ١٦كما تعتزم االيكاو عقد حلقة دراسية في مونتريال في يومي 
وسوف يرد جدول أعمال هذه الحلقة الدراسية في النشرة االلكترونية القادمة عن . له حضور حلقات العمل اإلقليمية يتسن

  .٢٠١٢المؤتمر في عام 
  

  –انتهى  –
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