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 تحسین أداء المطارات –عملیات المطارات   من جدول األعمال: ٢البند 

  المقدمة  ١-٢
ــ  ١-١-٢ وحــدات المســتخدمة فــي مجــال األداء الرئیســي المتمثــل فــي عملیــات المطــارات. الرض فــي إطــار هــذا البنــد تُع

وأحاطــت اللجنــة علمــا بــأن زیــادة البنیــة األساســیة للمــدارج والتحســینات فــي نظــم المالحــة الجویــة والطــائرات أساســیة لزیــادة ســعة 
ا قــد تطــورت للمســتوى األمثــل مــن أجــل تكــن عملیــات ســطح المطــارات فــي مجملهــإن لــم المطــارات. إال أنهــا لــن تفیــد إال قلــیال 

تحسـین أداء المطـارات. وتـم تنـاول الوحـدات المسـتخدمة فـي تحسـینات أداء المطـارات.  واشـتمل ذلـك علـى الوصـول األمثـل إلـى 
خــدمات المطـــارات وزیـــادة الطاقـــة االســـتیعابیة للمـــدارج بواســـطة الفصـــل الـــدینامیكي لالضـــطراب الظلـــي، وتعزیـــز ســـالمة وكفـــاءة 

ت بواســطة التعــاون علــى صــنع القــرار فــي المطــارات، وأبــراج ت ســطح المطــار، وتحقیــق المســتوى األمثــل لعملیــات المطــاراعملیــا
المغادرة وسطح المطار والوصـول.  عملیات مراقبة المطارات المشغلة عن بعد، وتحسین مستوى عملیات المطارات بواسطة إدارة

المالحة الجویة القائمة على األداء تسمح بتحقیق أقصى استفادة ممكنة من ة التي وجرى النظر في اإلجراءات التشغیلیة التكمیلی
العمودي واستقرار عملیات االقتراب التي ترمـي  اإلرشادوالتي تعتبر أساسیة لزیادة السعة وتعزیز مستوى السالمة من خالل نهج 

قـــرار مـــن أجـــل تبـــادل المعلومـــات فیمـــا بـــین المـــدارج؛ والتعـــاون علـــى صـــنع ال الخـــروج عـــنإلـــى المســـاعدة علـــى خفـــض حـــاالت 
التشـغیل فــي المطـار لغــرض تحسـین الــوعي بالمكـان وتحقیــق كفـاءة كبیــرة فـي إدارة الحركــة علـى ســطح المطــار. المسـؤولین عــن 

 التنبــؤ بــالرحالت ودقتهــا فضــال عــن األمــن وٕامكانیــةوأخیــرا، تــم تنــاول المســائل األمنیــة التــي تضــمنت العالقــة بــین أمــن المطــار 
  المعلوماتي.

وأعربت اللجنة عن دعمها للوحدة المتعلقة باألبراج المشغلة عن بعد في حزم التحسینات في منظومة الطیـران،   ٢-١-٢
 ولكنها طلبت توسیع نطاقها لتشمل مجمل خدمات الحركة الجویة. 

الوحـــدات المســـتخدمة فـــي مجـــال تحســـین األداء المتمثـــل فـــي عملیـــات المطـــارات. واشـــتملت علـــى  عـــرضوتـــم   ٣-١-٢
  الوحدات التالیة:

 ؛تكامل إدارة الوصول والمغادرة وعلى األرض – B3-15وB2-15 و B1-15و B0-15 وحداتال  أ)
العــالمي للمالحــة  زیــادة اســتخدام اإلجــراءات اآللیــة القائمــة علــى النظــام – B1-65و B0-65مــن  الوحــدات  ب)

 باألقمار الصناعیة؛
 اإلدارة المثالیة للفصل في حالة االضطراب الظلي؛ – B2-70و B1-70و B0-70 وحداتال  ج)
 تعزیز المراقبة على األرض؛ –B2-75و B1-75و B0-75 الوحدات  د)
 عملیات اتخاذ القرارات التعاونیة بشأن المطارات؛ –B1-80و B0-80 الوحدتان  )ه
  أبراج المراقبة المشغلة عن بعد. – B1-80 الوحدة  )و

  سعة المطارات  ٢-٢
الطائرات وٕادارة الحركة الجویة، تمثل واحدة من العناصر الرئیسـیة  إلى جانباتفقت اللجنة على أن المطارات،   ١-٢-٢

المطــارات هــي جــزء شــبكات أصــبحت الثالثــة فــي الــنهج المتكامــل لتحســین أداء النقــل الجــوي. ومــع زیــادة ســعة الطــرق الجویــة، 
وتعتبـر زیـادة البنیـة األساسـیة  ،الحركة الجویة التي قد تشكل عنق الزجاجـة إن لـم تتخـذ أي إجـراءات لمعالجـة هـذا العامـل المقیـد

للمــدارج والتحســینات فــي نظــام المالحــة الجویــة والطــائرات أساســیة لزیــادة ســعة المطــارات، إال أنــه یتعــین تطــویر عملیــات ســطح 
  ات في مجملها من أجل تحسین أداء المطارات. المطار 
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وفیمـا یتعلـق بتجهیـزات إرشـاد الحركـة علـى سـطح المطــارات، وجهـت اللجنـة الـدعوة إلـى االیكـاو لدراسـة شــروط   ٢-٢-٢

األداء الالزمة لغـرض إسـراع العمـل فیمـا یخـص إرشـاد الطـائرات والمركبـات والمـوظفین علـى سـطح المطـارات بأمـان وكفـاءة فـي 
متـرا أو أقـل) وٕاضـافة ذلـك فـي وثیقـة مناسـبة مـن وثـائق  ٧٥(ما یقابل مدى الرؤیة على المدرج البـالغ  ٤ستوى الرؤیة رقم ظل م

  االیكاو.

  األمن  ٣-٢
رض علــى اللجنــة تقریــر شــفوي عــن نتــائج المــؤتمر الرفیــع بموضــوع أمــن نظــم المالحــة الجویــة، ُعــوفیمــا یتعلــق   ١-٣-٢

.  واتفقــت اللجنــة علــى أن األمــن المعلومــاتي قــد ١٤/٩/٢٠١٢إلــى  ١٢مــن  یــالعقــد فــي مــونترالمســتوى ألمــن الطیــران الــذي ان
مـــن  لكترونیـــةیشـــكل عائقـــا أمـــام تنفیـــذ خطـــة المالحـــة الجویـــة العالمیـــة. ویشـــمل مصـــطلح "األمـــن المعلومـــاتي" حمایـــة الـــنظم اإل

وبالرغم من أن العدید من الهیئات في الصـناعة تضـع لكترونیة المغرضة وسبل معالجة عواقب مثل هذه الهجمات. الهجمات اإل
ثغـرات فـي وجـود مما قـد یـؤدي إلـى إشراف شامل اآلن أي ُأحیط علما بأنه ال یوجد  ،القواعد الالزمة في المجاالت التي تخصها

نحو یركز بوضـوح مي یعالج مسائل األمن المعلوماتي، على التضارب، وال یوجد إطار عالو النظم ومجاالت یحدث فیها التداخل 
على كفاءة إدارة الحركة الجویة ویستند قدر اإلمكان إلى الهیاكـل والهیئـات القائمـة لـدى االیكـاو مـع الحـرص فـي اآلن ذاتـه علـى 

وبنـاء علـى ذلـك، وجهـت اللجنـة نـداء إلـى االیكـاو لكـي تضـع، إلـى جانـب  إشراك الخبرات الالزمـة فـي مجـال األمـن المعلومـاتي.
دلیــل ة فیمــا یخــص إدارة الحركــة الجویــة، آلیــة لمعالجــة مســائل األمــن المعلومــاتي. وأحاطــت اللجنــة علمــا بــأن أعمالهــا المســتمر 

  متوفر اآلن. (Doc 9985) االیكاو بشأن أمن إدارة الحركة الجویة
  االضطراب الظلي  ٤-٢
اإلرشادیة للتحقـق والتنفیـذ التـي یمكـن تم ابالغ اللجنة بشأن األعمال التعاونیة الجاریة حالیا بهدف إعداد المواد   ١-٤-٢

مـن الفصـل بـین أزواج الطـائرات علـى أسـاس االضـطراب الظلـي، وأیـدت اللجنـة هـذه الثابـت الحد األدنـى  ما یخصاستخدامها فی
ذا الزمنیــة المرتبطــة بالوحــدات الخاصــة بهــ مواعیــداألعمــال بالكامــل.  واتفقــت اللجنــة علــى أنــه قــد تكــون هنــاك فائــدة مــن تبكیــر ال

الموضوع. وأحاطت اللجنة علما بنیة عدة دول أن تؤید بصورة مباشرة ترتیبات عمل االیكاو الحالیة بشأن هذا الموضوع، مشددة 
لــدى إعــداد الحــدود الــدنیا لفصــل االضــطراب الظلــي بحیــث تكــون  فــي المقــام األولعلــى أهمیــة التركیــز علــى موضــوع الســالمة 

لفصـل االضــطراب الظلـي، أیــدت اللجنــة تحســینات فـي الســعة بفضــل التطبیقـات الدینامیكیــة . ومــع االعتـراف بالفــي العـالم منسـقة
  بالكامل إعداد المواد اإلرشادیة الالزمة فیما یخص التحقق والتنفیذ في سیاق ترتیبات عمل االیكاو الحالیة بشأن هذا الموضوع.

ومع االعتراف بأن مخاطر السالمة المرتبطـة باالضـطراب الظلـي قـد تتجـاوز مراحـل وصـول ومغـادرة الـرحالت   ٢-٤-٢
رفــع مســتویات الســالمة اإلجمالیــة فیمــا یخــص موضــوع االضــطراب الظلــي بفضــل أجهــزة الرصــد والتنبیــه باالضــطراب  وبإمكانیــة

تطــویر  ، اتفقـت اللجنــة علــى أنــه ینبغــي لالیكــاو أن تســتمر فــيائرات أو األرضــیة أو االثنــین معــاعلــى مــتن الطــ ةالظلـي المحمولــ
لتكــالیف ا"نظـام ســالمة الـرحالت الجویـة مــن االضـطراب الظلـي" وهیكــل النظـام وتحلیـل مفهـوم النظـام المتكامـل لســالمة الطیـران 

ة إلـى ذلـك، اتفقـت اللجنـة المنظمة فیما یخص االضطراب الظلي. وباإلضـافالحالیة في عمل الفي إطار ترتیبات وذلك والمنافع، 
  الحدود الدنیا لفصل االضطراب الظلي في الحزم المناسبة.إدراج إمكانیة على دعوة االیكاو إلى النظر في 

  المنطقة النهائیة –المالحة القائمة على األداء   ٥-٢
مة التـي قامـت بهـا االیكـاو وشـركاؤها فیمـا یخـص تطبیـق مفهـوم في إطار هذا البند، نوهت اللجنة باألعمال القیّ   ١-٥-٢

 ١١-٣٧المالحة القائمة على األداء على المستوى العـالمي. ولكنهـا أقـرت أیضـا بأنـه مـازال هنـاك عجـز فـي تلبیـة أحكـام القـرار 
االقتــراب وٕاجــراءات داء المالحــة القائمــة علــى األ تطبیــق مفهــومالصـادر عــن الجمعیــة العمومیــة فیمــا یخــص إعــداد الــدول لخطــط 
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ال تــزال تحتــاج إلــى المسـاعدة فــي تنفیــذ مفهــوم المالحــة  دوالهنـاك العمــودي. وبنــاء علـى ذلــك، أقــرت اللجنــة بــأن باإلرشــاد اآللـي 

القائمــة علــى األداء، وخاصــة فــي مجــاالت مــنح الموافقــات التشــغیلیة وتــدریب المــوظفین. غیــر أنــه تــم تســلیط الضــوء أیضــا علــى 
لیــة. واتفقــت اللجنــة علــى أنــه اعدة للغایــة والبــد مــن اســتخدامها بفد المتاحــة لتطبیــق المالحــة القائمــة علــى األداء محــدو كــون المــوار 

عملیـة ، بمسـاعدة مـن الـدول والمنظمـات الدولیـة والصـناعة، مـن أجـل تیسـیر الالزم ینبغي لالیكاو أن تواصل العمل لتقدیم الدعم
  داء في الوقت المناسب.مفهوم المالحة القائمة على األتطبیق 

تطبیقات المالحة القائمة على بعض ألغراض وأقرت اللجنة بالحاجة إلى المزید من األحكام من جانب االیكاو   ٢-٥-٢
یــات وعمل (STARS)ة، بمــا فــي ذلــك المالحــة القائمــة علــى األداء علــى طــرق الوصــول النهائیــة القیاســیة حــدداألداء فــي حــاالت م
  لمتزامنة.المدارج المتوازیة ا

القائمـة علـى األداء، وتتـیح مواصـلة  المواصـفات المالحیـةواتفقت اللجنة على وضع قواعد للفصل تـدعم جمیـع   ٣-٥-٢
  شروط أداء مختلطة.العملیات التي تتضمن متطلبات 

ة واتفقـت وناقشت اللجنة مسألة تطبیق نظم تقـویم اإلشـارات األرضـیة لعملیـات الوصـول والمغـادرة اآللیـة القیاسـی  ٤-٥-٢
  على أن هناك حاجة إلى المزید من التحلیل بالنسبة لهذا الشرط. 

فـي وقـت  امن الجهات المعنیة الرئیسـیة ومـن الضـروري اشـراكههي وأقرت اللجنة أیضا بأن سلطات المطارات   ٥-٥-٢
مثـل تعـرض المجتمعـات  ،مبكر في عملیة التخطیط للمالحة القائمـة علـى األداء مـن أجـل مواجهـة ومعالجـة أي تـأثیرات محتملـة

  مطارات. في الالمحلیة للضوضاء واالحتیاجات الالزمة من حیث البنیة األساسیة 
م المالحة القائمة على األداء مع طلب التصـریح وأخیرا، أیدت اللجنة فكرة تقدیم الوثائق الالزمة عن تنفیذ مفهو   ٦-٥-٢

(RNP AR)  وتقییم السالمة التشغیلیة للرحالت(FOSA)  كوسیلة لعـرض بعـض األمثلـة علـى الـدول بشـأن كیفیـة تطبیـق إجـراءات
(RNP AR)  وتقییم السالمة التشغیلیة للرحالت(FOSA) .بشكل آمن  

  :التوصیات التالیةالمناقشات التي جرت، وافق المؤتمر على وعلى أساس   ٦-٢

  المتعلقة بسعة المطاراتحزم التحسینات في منظومة الطیران  – ٢/١التوصیة 
 على الدول أن تقوم بما یلي:

، وفقــــا الحتیاجاتهــــا التشــــغیلیة، وحــــدات حــــزم التحســــینات فــــي منظومــــة الطیــــران المتصــــلة بســــعة أن تنفــــذ  )أ 
 في الحزمة صفر؛ المطارات والمدرجة

 ١وحدات حزم التحسینات في منظومة الطیران والمتصلة بسعة المطـارات والمدرجـة فـي الحزمـة  أن تعتمد  )ب 
 ؛لبرنامج عملها في هذا الشأنوتوصى االیكاو باستخدامها أساسًا 

مــن حیــث المبــدأ علــى وحــدات حــزم التحســینات فــي منظومــة الطیــران المتعلقــة بســعة المطــارات  أن توافــق  )ج 
 بوصفها التوجه االستراتیجي في هذا الشأن. ٣والحزمة  ٢المدرجة في الحزمة و 

 أن تقوم االیكاو بما یلي:
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إدراج وحـدات حـزم التحسـینات فـي منظومـة الطیـران المتصــلة بسـعة المطـارات فـي مشـروع الطبعـة الرابعــة   )د 

 ة تحریرها؛ویر هذه الوحدات ومراجعبعد المضي في تط ،من الخطة العالمیة للمالحة الجویة

تخطــیط متعلقــة بالــدول ومقــدمو الخــدمات معالجــة ســعة المطــارات، بمــا فــي ذلــك مــا یلــزم مــن أعمــال  تكفــل  )ه 
 رة الحركة الجویة وأداء المنظومة؛المطارات والمسائل التشغیلیة، ومراعاتها عند التخطیط لسعة إدا

مــع المجلــس الــدولي للمطــارات واألطــراف األخــرى المعنیــة علــى إعــداد مــواد إرشــادیة لتعزیــز التنفیــذ  تعمــل  )و 
المنسق عالمیًا لعملیـة صـنع القـرار التعاونیـة فـي المطـارات، بمـا یشـمل أفضـال لممارسـات والمعـاییر الفنیـة 

 العالمیة.

   بشأن خدمات الحركة الجویة المشغلة عن بعد إعداد أحكام االیكاو – ٢/٢التوصیة 
  أن تقوم االیكاو بما یلي:

 تحدیث المتطلبات اإلضافیة لُنظم لرقابة واالتصاالت الجویة واألرضیة؛   ) أ
إعداد متطلبات استخدام أجهزة االستشعار وتكنولوجیـات العـرض كـي تحـل محـل المراقبـة البصـریة للحركـة   ) ب

 كة الجویة؛الجویة في سیاق توفیر خدمات الحر 
إعـــداد المتطلبـــات المتعلقـــة بمـــوظفي خـــدمات الحركـــة الجویـــة وتـــدریب طـــواقم الطیـــران وتـــرخیص مـــوظفي   ) ج

  خدمات الحركة الجویة واإلجراءات المتعلقة بتشغیل خدمات الحركة الجویة عن بعد؛ 

 أمن نظم المالحة الجویة – ٢/٣التوصیة 
  ما یلي:تقوم االیكاو بأن 

 ل أعمالها في إعداد شبكة اتصاالت متینة ومؤمنة ألغراض الطیران؛استكما  )أ 

لتقیـیم مـدى مشـكالت األمـن المعلومـاتي  والقطـاعتشـمل الـدول  إنشاء آلیة مناسـبة، علـى وجـه االسـتعجال،  )ب 
 ألمن المعلوماتي.للحركة الجویة یأخذ في االعتبار مسائل ا وٕاعداد هیكل عالمي

 فصل االضطراب الظليل اإلدارة المثالیة – ٢/٤التوصیة 

  القیام بما یلي: تقوم االیكاوأن 

تنفیــذ نظــم االیكــاو لتصــنیف االضــطراب الظلــي ومواصــلة إعــداد أحكــام الفصــل الــدینامیكي اإلســراع فــي   )أ 
 لالضطراب الظلي؛

اســتمرار األعمــال التعاونیــة الجاریــة بشــأن الفصــل الثابــت بــین أزواج الطــائرات بهــدف وجــود أحكــام  تأییــد  )ب 
 عالمیة منقحة في المستقبل القریب.

إعداد مفهوم نظام سـالمة الـرحالت الجویـة مـن االضـطراب الظلـي مـع اقتـراح الهیكـل الممكـن لهـذا النظـام   )ج 
 حزم التحسینات. من وحدات B3-70و وحدة جدیدة أ B2-70الوحدة  إضافة هذا النظام فيوٕامكانیة 
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 المالحة القائمة على األداء لتنفیذ العملیات في المنطقة النهائیة وعند االقتراب – ٢/٥التوصیة 

  بما یلي:الدول والجهات المعنیة  تقومأن 
تراب وفقًا لقـرار المسارعة إلى تنفیذ المالحة القائمة على األداء، حسب االقتضاء، لعملیات المطارات واالق  )أ 

 ؛١١-٣٧الجمعیة العمومیة 

الموافقــات التشــغیلیة وتشــجیع االعتــراف المتبــادل بـــ"الموافقات التشــغیلیة" إلصــدار اعتمــاد إجــراءات فعالــة   )ب 
 ؛، على وجه االستعجالالتي تصدرها الدول األخرى

قائمـة علـى األداء مـع ، بمـا فـي ذلـك مبـادرات تنفیـذ مفهـوم المالحـة الفضـلى ما لـدیها مـن ممارسـات تقاسم  )ج 
الوثائق المناسبة عن تقییم السالمة التشغیلیة للرحالت الجویة وتقدیمها إلى  طلب التصریح، باإلضافة إلى

 الدول األخرى؛

بالنسـبة للمجـال الجـوي وفقـا لإلجـراءات المحـددة فـي دلیـل  المتبـعتحدید الشروط التشغیلیة الالزمة للمفهوم   )د 
 بطة بالمالحة القائمة على األداء؛من أجل اختیار المواصفات المناسبة المرت المالحة القائمة على األداء

إشـــراك الجهـــات التنظیمیـــة وســـلطات المطـــارات ومقـــدمي خـــدمات المالحـــة الجویـــة والمشـــغلین التجـــاریین   )ه 
وهیئـــات الطیـــران العامـــة والجـــیش للعمـــل معـــًا علـــى جمیـــع المســـتویات والتنســـیق عـــن كثـــب لضـــمان تنفیـــذ 

 قائمة على األداء تنفیذًا موفقًا؛المالحة ال

  وأن:
أن تواصــل المنظمــات الدولیــة والقطــاع تــوفیر المــوارد لــدعم االیكــاو فــي إعــداد األحكــام والمــواد اإلرشــادیة   و)

  والتدریبیة لدعم تنفیذ المالحة القائمة على األداء؛
ء للطـائرات القادمـة والمغـادرة ینبغي أن تضمن الدول، لـدى النظـر فـي مسـارات المالحـة القائمـة علـى األدا  ز)

مشـغلي المطـارات من المطارات، أن یسعى مقدمو خـدمات المالحـة الجویـة ومشـغلو الطـائرات إلـى إشـراك 
مـــن البدایـــة بحیـــث یتســـنى لهـــا التشـــاور علـــى أكمـــل وجـــه مـــع المجتمعـــات المحلیـــة لتفـــادي اآلثـــار الســـلبیة 

 للضوضاء على هذه المجتمعات. 

أحكــام االیكــاو الالزمــة للمالحــة القائمــة علــى األداء لتنفیــذ العملیــات فــي المنطقــة إعــداد  – ٢/٦التوصــیة 
 النهائیة وعند االقتراب

  االیكاو األحكام الالزمة وأن تضیف إلیها ما یلزم في الحاالت الضروریة، بشأن األمور التالیة: تدرسأن 
 األداء مع طلب التصریح؛ ىالمواصفات المالحة لعملیات المغادرة بمفهوم المالحة القائمة عل  ) أ

القائمـة علـى األداء بالنسـبة لعملیـات  (STARs)تطبیق مفهوم طرق الوصول القیاسیة إلى المنطقة النهائیة   ) ب
 االقتراب المتزامنة المستقلة؛



AN-Conf/12-WP/157 
من جدول األعمال ٢مشروع التقریر بشأن البند    2-6 

 
تقییم مدى الحاجة إلى أحكام تصدر عن االیكاو بشأن استخدام نظم تقویم اإلشارات األرضیة الستخدامها   ) ج

ة فـــي ســـیاق مســـار المغـــادرة اآللیـــة القیاســـیة وطـــرق الوصـــول القیاســـیة إلـــى المنطقـــة النهائیـــفـــي عملیـــات 
 االقتراب والهبوط؛

الســتخدامها فــي جمیــع المواصــفات المالحیــة القائمــة علــى األداء  الحــد األدنــى للفصــلإعــداد قواعــد بشــأن   ) د
 التي توجد فیها شروط أداء مختلطة؛والتي تسمح أیضا بتنفیذ العملیات 

 حزم التحسینات في منظومة الطیران؛الستخدام المتطور للمالحة القائمة على األداء في سیاق وحدات ا  ) ه

 مواصلة وضع األحكام والمواد اإلرشادیة والتدریبیة لدعم تنفیذ المالحة القائمة على األداء.  ) و

 — انتهى —


