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 ةعالمیالو  ةتعاونیالمن خالل إدارة الحركة الجویة  – الیةوالكفاءة المث السعة  ل:من جدول األعما ٤البند 
  المقدمة  ١-٤
إن التعـــاون علـــى نطـــاق واســـع بـــین مختلـــف الجهـــات المعنیـــة باألنشـــطة التشـــغیلیة، باالســـتناد إلـــى المعلومـــات   ١-١-٤

ي یعـــرب عنـــه ذالـــتفضـــیل راعــى فیـــه الیرات بشـــكل الالزمــة واألدوات المســـاعدة علـــى اتخـــاذ القـــرارات، ســوف تســـمح باتخـــاذ القـــرا
مختلف مستخدمي المجـال الجـوي مـع ضـمان أقصـى درجـة ممكنـة مـن الكفـاءة فـي اسـتخدام جمیـع مـوارد المجـال الجـوي بصـورة 

رضــت فـي إطـار هــذا البنـد مـن جــدول األعمـال الوحــدات وعُ  .االنتفـاع بهــا علـى أوسـع نطــاق ممكـنإمكانیـة فضـال عــن  ،منصـفة
تحسـین العملیـات هـي مة في مجال األداء الرئیسي المتمثل فـي السـعة المثالیـة والـرحالت الجویـة المرنـة. وهـذه الوحـدات المستخد

التشـــغیلیة مـــن خـــالل التحدیـــد الحـــر للطـــرق الجویـــة، وتحســـین أداء التـــدفق مـــن خـــالل التخطـــیط التشـــغیلي علـــى مســـتوى الشـــبكة 
حـوال الجویـة وزیـادة السـعة والمرونـة مـن خـالل من خالل تكامل المعلومـات عـن األبأكملها، وتحسین القرارات التشغیلیة المتخذة 

إدارة الفتــرات الفاصــلة بــین عملیــات المغــادرة، واالســتیعاب األولــي لــنظم الطــائرات ذات الــتحكم عــن بعــد فــي المجــال الجــوي غیــر 
اعتبـار خـاص للتقـدم فـي اإلدارة  یـالءإنیـة مـع رضت على المؤتمر التطورات العامة في مجال صـنع القـرارات التعاو المعزول. وعُ 

باالسـتناد بینها والتقدم في مهام إدارة عملیـات الوصـول والمغـادرة فیما الشاملة لتدفق الحركة الجویة في أقالیم معلومات الطیران و 
لمدني/المــــدني وتظــــل التحســــینات فــــي إدارة المجــــال الجــــوي الــــالزم لالســــتخدامات الخاصــــة فــــي الســــیاق ا الــــنظم اآللیــــة. إلــــى

وسعى المؤتمر إلى تحدید التحسینات الممكنـة باالسـتناد إلـى التبـادل اآللـي للمعلومـات فـي  ،والمدني/العسكري تشكل حاجة ملحة
الوقـت الفعلــي، بمــا فــي ذلــك بیانــات االســتطالع الخاصــة بالطــائرات بــین مختلــف الجهــات. وجــرت مناقشــات بشــأن موضــوع نظــم 

أن تشـــكل هـــذه المســـألة إحـــدى ینبغـــي الطـــائرات ذات الـــتحكم عـــن بعـــد، واتفقـــت اللجنـــة علـــى أنـــه الطـــائرات بـــدون طیـــار ونظـــم 
األولویات في برنامج عمل االیكاو. وأخیرا، تم النظر في التطورات المتعلقة بتحویل بیانات إدارة معلومـات الطیـران إلـى الصـیغة 

  الرقمیة والتكامل مع بیانات األرصاد الجویة الرقمیة.
ءة المثالیـة وُعرضت في إطار هذا البند الوحدات المستخدمة في مجال تحسین األداء المتمثـل فـي السـعة والكفـا  ٢-١-٤

  واشتملت على ما یلي:
  ؛تحسین المسارات أثناء الطریق — B0-10 ،B1-10 ،B3-10  أ)

تعزیــــز أداء تــــدفق الحركــــة عــــن طریــــق التخطــــیط التشــــغیلي علــــى مســــتوى  — B0-35 ،B1-35 ،B2-35  ب)
  ؛الشبكة

 ؛االستطالع األرضي — B0-84  ج)
زیـــادة الطاقـــة االســـتیعابیة والكفـــاءة عـــن طریـــق إدارة الفصـــل بـــین  — B0-85 ،B1-85 ،B2-85 ،B3-85  د)

 ؛الطائرات

  ؛تحسین القدرة على بلوغ مستویات الطیران المثالیة — B0-86  ه)
 ؛الطائرات ذات التحكم عن بعد — B1-90 ،B2-90 ،B3-90  و)

ــــى نظــــام تفــــادي االصــــطدام المحمــــول عــــن مــــتن الطــــائرة  — B0-101 ،B2-101  ز) إدخــــال تحســــینات عل
)ACAS(؛ 

 ؛شبكات األمان على أرض المطار — B0-102 ،B1-102  ح)

ــــة التــــي ت — B0-105 ،B1-105 ،B3-105  ط) تحســــین الكفــــاءة التشــــغیلیة ســــمح بمعلومــــات األرصــــاد الجوی
 .والسالمة
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  إدارة تدفق الحركة الجویة  ٢-٤
ومتطلبــات التكنولوجیــا واعتبــارات النشــر المتعلقــة  التــدریجياستعرضــت اللجنــة االســتراتیجیة الشــاملة والتطــویر   ١-٢-٤

. ولــوحظ أن عملیــات الشــبكات قــد توصــف بأنهــا سلســلة مــن العملیــات إلدارة التــدفقات أو مجموعــات التعاونیــة بعملیــات الشــبكات
بأنهــا تأخــذ فــي الحســبان عملیــة إلدارة الســعة والتخطــیط، وكــذلك تصــمیم المجــال الــرحالت لتحســین انســیاب الحركــة اإلجمالیــة و 

فـــي الوقـــت الحقیقـــي الجهـــات المعنیـــة أیضـــا اتخـــاذ القـــرارات التعـــاوني بـــین ي وٕادارتـــه. وتعـــزز عملیـــات الشـــبكات التعاونیـــة الجـــو 
ركــة الجویــة فــي االنتفــاع بــأكبر قــدر مــن لالســتفادة مــن قــدرات النظــام واعتمــاد أفضــلیات المســتخدمین لمســاعدة إدارة تــدفق الح

  الكفاءة من موارد المجال الجوي على أساس منصف.
تتسم بالفعالیة والكفاءة تعتمد على عدة عناصر رئیسیة التعاونیة التي شبكات الأقرت اللجنة بأن تنفیذ عملیات و   ٢-٢-٤

علــى األرض بمــن فــي ذلــك العســكریون.  لمعنیــة الجهــات اتتضــمن التنســیق فــي الوقــت الحقیقــي بــین مســتخدمي المجــال الجــوي و 
إدارة تـدفق الحركـة الجویـة فـي وجرى اإلقرار بـأن النشـر التـدریجي لمعلومـات الطیـران والتـدفق لبیئـة تعاونیـة مـن المتوقـع أن یفیـد 

م لالیكــاو بشــأن المتقدمــة وٕادارة الســعة وتطبیقــات اتخــاذ القــرارات التعــاوني. وجــرى اإلقــرار أیضــا بأنــه مــن الضــروري وضــع أحكــا
  إدارة تدفق الحركة الجویة ونموذج تبادل البیانات بما في ذلك معلومات المسار.

علــى  (Doc 9971) دلیــل اإلدارة التعاونیــة لتــدفق الحركــة الجویــةأحیطــت اللجنــة علمــا بأنــه یمكــن العثــور فــي و   ٣-٢-٤
لتعاوني وٕادارة تدفق الحركة الجویة وعن وسائل تنفیذ معلومات تفصیلیة عن عناصر عملیات الشبكات الخاصة باتخاذ القرارات ا

  خدمة إدارة تدفق الحركة الجویة مع مراعاة أهداف األداء لمختلف المشاركین واألقالیم.
لتنفیــذ اتخــاذ القــرارات التعــاوني وٕادارة تــدفق واإلقلیمیــة أحیطــت اللجنــة علمــا بالعدیــد مــن المشــروعات الوطنیــة و   ٤-٢-٤

  ت على تنسیق اإلجراءات اقلیمیا وعالمیا على السواء.الحركة الجویة وحث
تـــدفق الحركـــة الجویـــة واتخـــاذ  بـــإدارةأقـــرت اللجنـــة بـــأن مـــن شـــأن المبـــادرات الوطنیـــة وشـــبه اإلقلیمیـــة المتعلقـــة و   ٥-٢-٤

راكات تشـغیلیة بـین القرارات التعاوني أن تفید كشرط مسبق لتنفیذ أداء إدارة الحركة الجویة وستفید كـذلك كوسـیلة فعالـة إلنشـاء شـ
، أي مســــتخدمي المجــــال الجــــوي المــــدنیین والعســــكریین ومقــــدمي خدمــــة المالحــــة الجویــــة والمطــــارات ةالرئیســــیالجهــــات المعنیــــة 

طلبـت مـن االیكـاو وضـع برنـامج للتـدریب  ،والوظائف األخرى، بما في ذلك إدارة تـدفق الحركـة الجویـة داخـل األقـالیم وفیمـا بینهـا
ذ القـرارات التعـاوني وٕادارة تـدفق الحركـة الجویـة لتعزیـز وتنسـیق المعرفـة باتخـاذ القـرارات التعـاوني وٕادارة تـدفق اإلقلیمي على اتخـا

  الحركة الجویة.
إدارة یهـتم بـأحیطـت اللجنـة علمـا بـأن بعـض أنشـطة إدارة تـدفق الحركـة الجویـة التعاونیـة یعالجهـا حالیـا منتـدى و   ٦-٢-٤

بعــض الــدول والمنظمــات الدولیــة ذات الخبــرة فــي إدارة تــدفق الحركــة الجویــة وبــأن المجتمــع  شــمل مشــاركةو تـدفق الحركــة الجویــة 
  االیكاو فیها. شراكإالعالمي سیستفید من وضع أكثر اتساما بالطابع الرسمي لهذه المبادرة ب

المرتبطــة بهــا  أعربــت اللجنــة عــن تأییــدها للوحــداتالتعاونیــة اســتنادا إلــى المناقشــات بشــأن عملیــات الشــبكات و   ٧-٢-٤
وٕادارة تدفق  ةووافقت على أن ثمة حاجة ألن یتم في المستقبل توحید العملیات واإلجراءات المرتبطة بدمج اتخاذ القرارات التعاونی

  الحركة الجویة في إدارة الحركة الجویة.
  الفصل بین الطائرات  ٣-٤
قة بین النظام المحمول على متن الطائرة للفصل بین بالعال لإلقرار B0-101قبلت اللجنة اقتراحا بتعدیل الوحدة   ١-٣-٤

بنــاء علــى ذلـــك.   اتتحســینحــزم الوتعــدیل وحــدات  (ACAS)الطــائرات ونظــام تفــادي االصــطدام المحمــول علــى مــتن الطـــائرات 
رة "النظام المحم#ول عل#ى م#تن الط#ائ B2-85و B1-85و B0-85الوحـدات العمل بشأن ووافقت اللجة أیضا على توصیة بمواصلة 

  للفصل بین الطائرات" ریثما یتم استعراض المفھوم والمصطلحات لھذه الوحدة.
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  شبكات السالمة   ٤-٤
ومتطلبــات التكنولوجیــا واعتبــارات النشــر المتعلقــة  التــدریجياستعرضــت اللجنــة االســتراتیجیة الشــاملة والتطــویر   ١-٤-٤

  مة األرضیة.بنظام تفادي االصطدام المحمول على متن الطائرات وشبكات السال
أحیطــت اللجنــة علمــا بــأن شــبكات الســالمة، التــي تشــمل نظــام تفــادي االصــطدام المحمــول علــى مــتن الطــائرة و   ٢-٤-٤

التشــغیلیة وتصــدر إنــذارا إذا  العملیــاتبالنســبة لطــاقم القیــادة وشــبكات الســالمة األرضــیة بالنســبة لمراقبــي الحركــة الجویــة، ترصــد 
الضـــروري اتخـــاذ إجــراء عالجـــي لضـــمان ســـالمة الطیــران. وأقـــرت اللجنـــة بالحاجـــة إلـــى  وجــد خطـــر علـــى الســـالمة أو كــان مـــن

  تحسینات قصیرة األجل للنظم الحالیة وكذلك إلى تحسینات مستقبلیة لتلك النظم.
الصـــطدام تفــادي اعلــى اإلجـــراءات التــي تصــدر عـــن جهــاز الحركـــة الجویــة  يمراقبــ إطــالعفیمــا یتعلــق بآثـــار   ٣-٤-٤

  ، وافقت اللجنة على ما یلي:تن الطائرةالمحمول على م
الفنیــة والخاصــة بالســالمة وجهــات النظــر مــن الضــروري إجــراء عملیــات تقیــیم وتصــدیق بعنایــة لآلثــار مــن   أ)

  واألداء البشري.
  التدریب المتكرر للطیارین مهم.  ب)
الحركــة الجویــة  أو جــه الغمــوض بــأن تقســیم المســؤولیة بــین طــواقم الطیــران ومراقبــي إلیضــاحثمــة حاجــة   ج)

  .ولوضع مواد ارشادیة جدیدة
أحیطــت اللجنــة علمــا بمبــادرات وطنیــة وٕاقلیمیــة متعلقــة بالنســخة الحالیــة مــن نظــام تفــادي االصــطدام المحمــول و   ٤-٤-٤

رضـــیة. وفیمـــا یتعلـــق بالجیـــل الجدیـــد مـــن نظـــام تفـــادي االصـــطدام المحمـــول علـــى مـــتن األســـالمة العلـــى مـــتن الطـــائرة وشـــبكات 
التنسـیق مــن األفضـل أن یكـون ت، أقـرت اللجنـة بـأن هـذا یجـب أن یكـون متـوافرا ومتاحـا لجمیـع الـدول واسـتنتجت أن مـن الطـائرا

  خالل االیكاو.
ع فـي المنـاطق المحیطیـة والنائیـة وكـذلك إرسـال بیانـات الطیـران قـأخیرا، أحاطت اللجنة علما بأهمیـة تتبـع المواو   ٥-٤-٤

  .نسبة للسالمةنجم عن األحداث الهامة بالالتي ت
  االستخدام المرن للمجال الجوي  ٥-٤
تــم النظــر فـــي إطــار هــذا البنـــد فــي المســائل المتعلقـــة بالتنســیق والتعــاون المـــدني والعســكري واالســتخدام المـــرن   ١-٥-٤

في العدیـد ي الطیران المدنللمجال الجوي والمسائل المتعلقة باالنتفاع المحدود بالمجال الجوي العسكري المعزول من جانب حركة 
من المناطق فـي العـالم. ویحـول ذلـك دون اسـتخدام الطـائرات للمسـارات التـي تفضـلها ممـا یـؤدي إلـى زیـادة اسـتهالك الوقـود ومـا 
یرتبط بذلك من انبعاثات. وأحاطت اللجنة علما بأن الوضع قد تحسن تحسنا محدودا في السنوات األخیرة بـالرغم مـن أن االیكـاو 

توزیــع المــواد اإلرشــادیة علــى نطــاق واســع (الكتــاب الــدوري مــن المیــة وٕاقلیمیــة فــي مختلــف أنحــاء العــالم و قــد عقــدت اجتماعــات ع
  لعسكري في إدارة الحركة الجویة").بعنوان "التعاون المدني ا ٣٣٠ رقم
 وأقــرت اللجنــة أیضــا بــأن النجــاح فــي التعــاون بــین مســتخدمي المجــال الجــوي مــن القطــاعین المــدني والعســكري  ٢-٥-٤

االیكـاو القـائم علـى أنشـطة التثقیـف والتواصـل والثقـة المتبادلـة، وطلبـت مـن  التنسـیقوالقائمین على عملیات التخطیط یحتاج إلى 
أن تواصـل معالجـة التنسـیق والتعـاون المـدني والعسـكري لـیس مـن أجـل زیـادة الكفـاءة والسـعة فحسـب بـل أیضـا مـن أجـل تحسـین 

  مستویات السالمة. 
للجنة على ضرورة إتباع أسلوب متوازن وتعاوني في إدارة المجال الجوي بحیث یلبي احتیاجات واتفقت ا  ٣- ٥- ٤

اتخاذ خطوات محددة بما یسمح باتباع نهج ینبغي األنشطة العسكریة واحتیاجات النقل الجوي. واتفقت اللجنة أیضا على أنه 
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الحركة شغیلیة الواضحة في مجاالت محددة تخدم تدفقات استباقي باالستناد إلى تنفیذ عناصر الحزمة صفر لجلب المنافع الت

لالیكاو أن تضع مجموعة من المعاییر أو المقاییس التي تسمح بقیاس مستوى التقدم ینبغي دولیة. واتفقت أیضا على أنه ال
  مدني العسكري.وأن تواصل توثیق أفضل الممارسات المتعلقة بالتعاون البشكل موضوعي المحرز في التعاون المدني العسكري 

  نظم الطائرات ذات التحكم عن بعد  ٦-٤
نظرت اللجنة في حزمة التحسینات في منظومة الطیران المتعلقة بالطائرات ذات التحكم عن بعد، بما في ذلك   ١- ٦- ٤

ي في نهایة والشروط الفنیة وبدء استخدام هذه النظم مما سیفض التدریجياالعتبارات المتعلقة باالستراتیجیة العامة والتطور 
  المطاف إلى تشغیل هذه النظم بطریقة سلسة في المجال الجوي غیر المعزول وفي المطارات. 

 اكتشاف الطائرات وتفادیهاوأحاطت اللجنة علما بأن شروط ترخیص نظم الطائرات بدون طیار وقدرات   ٢- ٦- ٤
من هي كلها كن توقعه في أي موقف تشغیلي والسلوك الذي یم الحركة الجویةوقدرات القیادة والتحكم واتصاالت مراقبة 

استیعاب هذه الطائرات. وأقرت اللجنة بأنه ستكون هناك حاجة إلى األحكام المرتبطة ببدء العناصر الرئیسیة التي تسمح 
  بتشغیل هذه الطائرات في جمیع مالحق االیكاو تقریبا. 

لطائرات بدون طیار من المسائل الضروریة لتیسیر واعترفت اللجنة بأن توافر األحكام العالمیة بشأن نظم ا  ٣- ٦- ٤
التوصل إلى التكنولوجیات الالزمة وأسالیب الترخیص التي تسمح بتشغیل هذه الطائرات في المجال الجوي غیر المعزول وفي 

  أن تمنحها االیكاو أولویة عالیة.ینبغي المطارات واعتبرت أنه 

  األرصاد الجویة  ٧-٤
 المعلوماتأن معلومات األرصاد الجویة تعد جزءا ال یتجزأ من البیئة المستقبلیة إلدارة  علمااللجنة  أحاطت  ١- ٧- ٤

معلومات الطیران ومعلومات التدفق وغیرها من مصادر المعلومات.  ولما كانت عملیات  إلى جانبعلى مستوى المنظومة، 
إدارة  سیاقفي لجهة واحدة وغیر المملوكة  بینيالقابلة للتشغیل الإلى النماذج الرمزیة تنتقل معلومات األرصاد الجویة 

هائلة لتعزیز السالمة والكفاءة في  هناك إمكانیاتأن  جدباستخدام نماذج تبادل جدیدة، وُ و المعلومات على مستوى المنظومة، 
جنة مع أخذ ذلك في النظام العالمي إلدارة الحركة الجویة من خالل تعزیز إتاحة واستعمال معلومات األرصاد الجویة. وأیدت الل

تخطیط للنهوض باستعمال معلومات األرصاد الجویة المتكاملة لتعزیز صنع القرار التشغیلي، كما هو مقترح في ال مبدأاالعتبار 
إطار حزم التحسینات في منظومة الطیران لضمها إلى خطة المالحة الجویة العالمیة. وقد تم االتفاق أیضا على أن تقدیم 

من حزم  )١(د الجویة التشغیلیة ومعلومات الطقس الفضائیة ینبغي أن تضاف في الوحدة صفر والوحدة معلومات االرصا
  التحسینات في منظومة الطیران وذلك بالنسبة لمعلومات األرصاد الجویة.

لوقت وجرى تأیید التكامل الدینامیكي إلدارة الحركة الجویة ومعلومات األرصاد الجویة لتمكین التحدید في ا  ٢- ٧- ٤
فضال عن تسهیل التفادي ظروف ال لمواكبة تغیرالفعلي ولزیادة التنبؤ بحلول إدارة الحركة الجویة الفعالة واستخدامها تشغیلیا 

االستراتیجیة االستخدام الزائد للقدرات المحمولة في  اإلضافیةألرصاد الجویة الخطیرة. وكان من بین العناصر ألحوال االعملي 
رصاد الجویة في مقصورة القیادة لتعزیز واإلبالغ عنها، وتعزیز عرض معلومات األاألرصاد الجویة  ماتمعلو جوا للكشف عن 
رصاد الجویة یعتبر ضروریا ألالحركة الجویة ومتطلبات معلومات ابین إدارة تكامل الاللجنة على أن  واتفقت الوعي بالمكان.

راء العاملین في أنشطة مختلفة لضمان اإلعداد المنسق لألحكام في نه ینبغي اعداد خریطة طریق من جانب مجموعة من الخبأو 
، وطلبت ٢٠١٤القرار المؤقت الخاص بعقد اجتماع االیكاو لشعبة األرصاد الجویة في یولیو علما باللجنة أحاطت المستقبل. و 

الحركة  إدارة  ألغراضرصاد الجویة ألاأن یعد هذا االجتماع استراتیجیة مناسبة طویلة األجل لإلعداد والتنفیذ الكامل لمعلومات 
  الجویة العالمیة.
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لوفاء بالتزاماتها في تنفیذ حزم تحاول جاهدة ابعض الدعم للدول التي  ه یمكن تقدیموأقرت اللجنة بأن  ٣- ٧- ٤

  التحسینات في منظومة الطیران لمعلومات األرصاد الجویة.
إلى إعداد إجراءات إدارة األزمات في المنطقة األوروبیة ومن  ةالرامی ةاألخیر علما باألعمال اللجنة أحاطت و   ٤- ٧- ٤

ؤثر بصورة ضارة في الطیران، وحثت اللجنة المناطق األخرى على إعداد ترتیبات ت ستجابة لألزمات التيتنسیق اال اشأنه
وأن مثل  حركة الجویةخدمات ال -١١طارئة في الملحق الخطط الاألحكام إلعداد هناك بالفعل مماثلة ونشرها. وقد لوحظ أن 

خطة الطوارئ  قوم على األسس التي قدمتها الفرقة الدولیة المعنیة بالرماد البركاني (بالنسبة لنموذجتینبغي أن  ه األعمالهذ
االنفجارات البركانیة في خطة الطوارئ الخاصة بالرماد البركاني) فضال عن اإلجراءات التي وضعها اإلقلیمیة في حاالت 

  وروبي.اإلقلیم األ
  وبناء على المناقشات، وافقت اللجنة على التوصیات التالیة:  ٨- ٤

 إدارة المجال الجوي بكفاءة وتحسین أداء التدفق من خالل صنع القرارات التعاونیة -٤/١التوصیة 

  أن تقوم الدول بما یلي:
ستوى اإلقلیمي مع تعجیل وتیرة تنفیذ اإلجراءات التعاونیة لصنع القرارات لدى توفیر الخدمات على الم  )أ 

 ،(Doc 9971) دلیل اإلدارة التعاونیة لتدفق الحركة الجویة االسترشاد بالمبادئ المنصوص علیها في
 .(Doc 9965) والدلیل العملي للبیئة التعاونیة في مجال الرحالت الجویة وتدفقاها

متعلقة بعملیات التشغیل تنفذ وفقا الحتیاجاتها التشغیلیة وحدات حزم التحسینات في منظومة الطیران ال  )ب 
 من خالل الشبكات التعاونیة الواردة في الحزمة صفر.

وتوصي  ١تقر الوحدات المتعلقة بعملیات التشغیل من خالل الشبكات التعاونیة الواردة في الحزمة رقم   )ج 
 االیكاو باستخدامها كأساس لبرنامج عملها عن هذا الموضوع؛ 

لتحسینات في منظومة الطیران المتعلقة بعملیات التشغیل من توافق من حیث المبدأ على وحدات حزم ا  )د 
بوصفها التوجه االستراتیجي بشأن هذا  ٣ورقم  ٢خالل الشبكات التعاونیة الواردة ضمن الحزمتین رقم 

 الموضوع؛

  أن تقوم االیكاو بما یلي: 
من الخطة العالمیة للمالحة تضمین الطبعة الرابعة على ، بعد المزید من التطویر والمراجعة التحریریة، تعمل  )ه 

والمتعلقة بعملیات التشغیل من  ت في منظومة الطیران،ضمن ِحزم الّتحسینا ة، الواردةالنموذجی اتالوحد الجویة
 خالل الشبكات التعاونیة؛

تضع في برنامج عملها مسألة التوحید القیاسي في المستقبل لعناصر المصطلحات الجدیدة الالزمة إلجراءات   )و 
فضال عن الحركة الجویة بین مراقبة الحركة الجویة وٕادارة تدفق ارات التعاونیة في سیاق التكامل صنع القر 
 لتبادل الفني بین هاتین الجهتین.عملیات ا

د إرشادات عن تنفیذ مفهوم صنع القرارات التعاونیة في المطارات واألحكام المتعلقة بنموذج تبادل تع  )ز 
ا إلى دلیل االیكاو وتضیفهویة، بما في ذلك المعلومات عن المسار، البیانات عن إدارة تدفق الحركة الج

 ؛(Doc 9971)عن اإلدارة التعاونیة لتدفق الحركة الجویة 
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 (Doc 9971)تعد وتنفذ خطة عالمیة للترویج لدلیل االیكاو عن اإلدارة التعاونیة لتدفق الحركة الجویة   )ح 

 وبدء تطبیقه والتدریب علیه؛

ام واإلرشادات عن مبادئ االستخدام المرن للمجال الجوي لتطبیقها في المستقبل تعد المزید من األحك  )ط 
 وتحضیرا للمفهوم القادم إلدارة المجال الجوي بناء على المسارات الرباعیة األبعاد.

إذاعـة باستخدام األرضي االیكاو لمنظومة الطیران المتعلقة باالستطالع تحسینات حزم   - ٤/٢التوصیة 
والوعي بالمكان في الحركة  المتعدد األطراف االستطالع المالحيو التابـع التلقائـي االستطـالع 

  اتن الطائر والنظام المحمول على متن الطائرات للفصل بیالجویة، وٕادارة توقیت الفصل 
  أن تقوم الدول بما یلي:

 األرضیة، بالمراقبة صلةال ذات الطیران لمنظومة التحسینات حزم وحدات التشغیلیة، الحتیاجاتها وفقا تنفذ،  ) أ
 الحزمة إطار في المثالیة الطیران مستویات إلى الوصول وتحسین الجویة، الحركة إطار في بالمكان والوعي
 صفر؛

 في المدرج الطائرات بین الفصل بإدارة الصلة ذات الطیران لمنظومة التحسینات حزم وحدات على المصادقة  ) ب
 ؛ الموضوع هذا بشأن عملها برنامجل أساسك واالیكا تستخدمها بأن والتوصیة ١ الحزمة

وحدات حزم التحسینات لمنظومة الطیران ذات الصلة بالنظام المحمول على متن الطائرات  على المصادقة  ج)
  باعتبارها التوجه االستراتیجي لهذا الموضوع؛ ٣و ٢للفصل بین الطائرات والمدرجة في الحزمتین 

  أن تقوم االیكاو بما یلي:
 الخطة العالمیة للمالحة الجویةالمزید من التطویر والمراجعة التحریریة، تضمین الطبعة الرابعة من بعد   د)

بالنظام المحمول على متن  ت في منظومة الطیران، والمتعلقةضمن ِحزم الّتحسینا ة، الواردةالنموذجی الوحدات
  الطائرة للفصل بین الطائرات.

یتضمن تكلیف المراقبین لطواقم بما ى متن الطائرة للفصل بین الطائرات" نظام المحمول علالاعتماد مفاهیم "  ه)
 بالنسبة للفصل وقائمة على المخاطر مختلفة ، مع قدرة المراقبین على تطبیق حدود دنیامحددة القیادة بمهام

  االستطالع التابع التلقائي.إذاعة للطائرات المجهزة على النحو السلیم باستقبال 
بالعالقة بین النظام المحمول على متن الطائرة للفصل بین الطائرات ونظام تفادي اإلقرار كام، في وضع األح  و)

  االصطدام المحمول على متن الطائرة.
من  B2-101تعدیل الحزمة و من حزم تحسینات منظومة الطیران للتعبیر عن ه) و و)،  B2-85تعدیل الوحدة   ز)

  ن و).حزم التحسینات لمنظمة الطیران للتعبیر ع
"النظام المحمول على متن الطائرات للفصل بین  B2-25استعراض المفهوم والمصطلحات الداعمة للوحدة   ح)

  الطائرات" وتعدیل الوحدة بناء على ذلك.
في منظومة الطیران المتعلقة بنظم تفادي االصطدام المحمولة االیكاو حزم تحسینات  - ٤/٣التوصیة 

  مة األرضیةعلى متن الطائرات وشبكات السال
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  :تقوم الدول بما یلين أ
المتعلقة بنظم تفادي التصادم تحسینات منظومة الطیران وفقا الحتیاجاتها التشغیلیة، وحدات تنفذ،   ) أ

 وشبكات السالمة األرضیة المدرجة في الحزمة صفر؛ على متن الطائراتالمحمولة 

ة في السالمة األرضیة المدرجوحدة حزم التحسینات في منظومة الطیران المتعلقة بشبكات ید ؤ ت  ) ب
 ؛الموضوع شأنبتستخدمها االیكاو كأساس لبرنامج عملها  والتوصیة بأن ١ الحزمة

المحمولة على متن االصطدام منظومة الطیران المتعلقة بنظم تفادي لوحدة حزم التحسینات ید ؤ ت  ج)
  ؛هذا الموضوعل توجه استراتیجيك، ٢المدرجة في الحزمة الطائرات 

  االیكاو بما یلي: أن تقوم
بإدراج وحدات حزم التحسینات في منظومة ، التحریريواالستعراض المزید من التطویر عقب ، القیام  د)

الطیران المتعلقة بنظم تفادي االصطدام المحمولة على متن الطائرات وشبكات السالمة األرضیة في 
  العالمیةلمالحة الجویة االطبعة الرابعة لخطة مشروع 

د نهج منسق في سبیل القیام، عند الضرورة، باستعراض ووضع قواعد وتوصیات وٕاجراءات اعتما  ه)
لخدمات المالحة الجویة ومواد إرشادیة لشبكات السالمة األرضیة، مع مراعاة التقییم بعنایة وعملیات 

  االعتماد لما یلي:
فادي االصطدام ت على اإلجراءات التي تصدر عن جهازالحركة الجویة إطالع مراقبي آثار   )١

  المحمول على متن الطائرة على السالمة واألداء البشري.
  التفاعل بین شبكات السالمة األرضیة ونظام تفادي االصطدام المحمول على متن الطائرة.  )٢

قواعد وتوصیات للوصلة من الطیار إلى المراقب لنظام تفادي االصطدام إعداد عند النظر في   و)
رة، التركیز على زیادة تدریب الطیارین على المسؤولیات والمقتضیات المحمول على متن الطائ

تفادي االصطدام  التحركات المقترحة من جانب جهازالمرتبطة باالتصال والتفاعل الصحیح مع 
  المحمول على متن الطائرة.

تماد إعداد دلیل لالیكاو لشبكات السالمة األرضیة، یتضمن النص على وسائل منخفضة التكلفة الع  ز)
  هذه الشبكات وترخیصها.

 المنظمة بشأن نظمفي برنامج  (ACAS X)إدراج نظام تفادي االصطدام المحمول على متن الطائرة   ح)
  على متن الطائرة. ةتفادي االصطدام المحمول

  .(ACAS X)تشجیع إدارة الطیران االتحادیة على العمل بالتعاون مع الدول األخرى في تطویر نظام   ط)

  ٕارسال بیانات الطیران.وق المناطق المحیطیة والنائیة، و تحدید المواقع والتتبع ف – ٤/٤ التوصیة
  أن تقوم االیكاو بما یلي:

مواصلة تقییم التغییرات الالزمة في مجال إرسال بیانات الطیران، مع األخذ في االعتبار التكلفة   )أ
  المرتبطة بأي من هذه التغییرات.
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  لتعدیل وثائق االیكاو، حسب االقتضاء. إعداد اقتراحات مناسبة  ب)

الّتنسیق والتعاون بین القطاعین المدني والعسكري واالستخدام المشترك للمجال  -٤/٥التوصیة 
 الجوي

  أن تقوم الدول بما یلي:

لتخطیط والتنفیذ واالیكاو المنافع التي یمكن جنیها من تحسین التعاون لاإلقلیمیة المجموعات و  الدول تحلل  )أ 
لقطاعین المدني والعسكري ومن االستخدام المشترك للمجال الجوي في خدمة تدفقات حركة الطیران بین ا

 ما یلي:ل االدولي، وبحیث تصّنف نتائج هذا التحلیل وفق

المسجلة وفق قیاسات حجم حركة الطیران ضمن الروتینیة زیادة السعة والحّد من حاالت الّتأخیر  )١
 ة؛خطوط الّتدفق الكبرى لهذه الحرك

 في تسجیل هذه الوفورات وانخفاض االنبعاثات؛ أداة االیكاو لتقدیر وفورات الوقوداستخدام  )٢

الخطط من د تعّ  ،لتخطیط والتنفیذ واالیكاولاإلقلیمیة المجموعات و استنادا إلى التحلیل الذي تجریه الدول   )ب 
 كبرى، وتحدد أهدافاً  اً فرصتي تتیح مجاالت الالللمجال الجوي ضمن  تعاونيأجل تحسین االستخدام ال

 ملموسة بواسطة األدوات المتاحة لهذا الغرض؛

لتخطیط والتنفیذ والدوَل المنتسبة لاإلقلیمیة المجموعات حّث تفیما یتعلق بتدفقات حركة الطیران الدولي،   )ج 
 االستفادة فیهاإقلیم من أقالیم االیكاو على تحدید مجاالت الفرص الكبرى التي یمكن  فیما یخص كللها 

، أكثر من غیرها من التعاون بین القطاعین المدني والعسكري ومن االستخدام المشترك للمجال الجوي
 ؛اتلتحسینملموسة ل ى أن تحدد أهدافاً وعل

  أن تقوم الدول بما یلي

 تقدم المحرز في التعاون المدني والعسكريالقیاس أو المقاییس التي تسمح بتضع مجموعة من المعاییر   )د 
 ؛موضوعيبشكل 

تعد إرشادات بشأن االستخدام المرن للمجال الجوي وتصمیم المجال الجوي ومراعاة رحالت المساعدة   ه)
اإلنسانیة في سیناریوهات معالجة األزمات وشروط التشغیل البیني لتسهیل استخدام المجال الجوي بصورة 

  .متكاملة

ذات التحكم عن بعد في اب الطائرات ستیعباحزم التحسینات في منظومة الطیران المتعلقة   -٤/٦التوصیة 
  المجال الجوي غیر المعزول

   :بما یلي االیكاوأن تقوم 
 في بعد عن التحكم ذات الطائرات الستیعاب الالزم التنظیمي اإلطار إعداد على االستعجال وجه على تعمل  )أ 

  ؛المطارات وفي المعزول غیر الجوي المجال
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دمي خدمات االتصاالت ونطاق هذا اإلشراف فیما یخص أنشطة تتحقق من مدى الحاجة إلى اإلشراف على مق  )ب 
 القیادة والتحكم واتصاالت مراقبة الحركة الجویة لنظم الطائرات ذات التحكم عن بعد؛ 

 تقوم، بعد المزید من التطویر والمراجعة التحریریة، بتضمین الطبعة الرابعة من الخطة العالمیة للمالحة الجویة  )ج 
والمتعلقة باستیعاب الطائرات ذات  ت في منظومة الطیران،ضمن ِحزم الّتحسینا ةالوارد، ةالنموذجی اتالوحد

 ؛التحكم عن بعد في المجال الجوي غیر المعزول
 :بما یلي الدول أن تقوم

عالمات جنسیة وتسجیل السابع ، والملحق قواعد الجو –على الملحق الثاني  علما بالتعدیالت األخیرة تحیط  )د 
  هذه األعمال في االیكاو؛مواصلة  وتأییدقة بنظم الطائرات ذات التحكم عن بعد، المتعل الطائرات

لتلبیة ة عاجلكانت لدیها حاجة إذا األحكام  جانسبعضها البعض لضمان ت معاالیكاو و  عن كثب معتعمل   )ه 
 عملیات نظم الطائرات ذات التحكم عن بعد؛ احتیاجات

المتعلقة بالطائرات ذات التحكم عن بعد الواردة في الحزمة ان وحدة حزم التحسینات لمنظومة الطیر  على صادقت  )و 
 ؛وصي بأن تستخدمها االیكاو بوصفها أساس برنامج عملها بشأن هذا الموضوعتو ، ١  رقم

في تین ت ذات التحكم عن بعد الواردحزم التحسینات لمنظومة الطیران المتعلقة بالطائرا تيصادق على وحدت   )ز 
 اعتبارهما التوجه االستراتیجي لهذا الموضوع؛، ب٣ورقم  ٢رقم تین الحزم

  فیما یتعلق بمعلومات األـرصاد الجویة حزم تحسینات االیكاو لمنظومة الطیران – ٤/٧التوصیة 

حــــزم التحســـینات لمنظومــــة الطیــــران المتعلقــــة  وحــــدةأن تقـــوم الــــدول، وفقــــا الحتیاجاتهــــا التشـــغیلیة، بتنفیــــذ   ) أ
الخاص بمعلومات األرصاد  البندصفر، بما في ذلك إضافة  حزمةي البمعلومات األرصاد الجویة الواردة ف

 الجویة التشغیلیة؛

، ١ لحزمـةحزم التحسینات في منظومة الطیران المتعلقة بمعلومات األرصـاد الجویـة فـي ا وحدةضاف تُ أن   ) ب
مج انـبـأن تسـتخدمه االیكـاو كأسـاس لبر  والتوصـیةبما فـي ذلـك إضـافة المعلومـات حـول الطقـس الفضـائي، 

 عملها حول الموضوع؛

اد ـبمعلومــات األرصــ ةران المتعلقـــة الطیـــنات فــي منظومـــزم التحسیـــحــ وحــدةالمبــدأ،  أن تضــاف مــن حیــث  ج)
  جي لهذا الموضوع؛یاالسترات توجهال اباعتباره ٣ الحزمةالجویة في 

الخطـة العالمیـة مـن  ةبعـالرا الطبعـةفـي  ،أن تضیف االیكاو،  بعد المزید من التطویر والمراجعـة التحریریـة  د)
  بمعلومات األرصاد الجویة؛ المتعلقةفي منظومة الطیران  التحسیناتحزم وحدات  للمالحة الجویة

  ؛األرصاد الجویة ومعلومات عالمیة للتكامل بین إدارة الحركة الجویةخطة  االتفاق على ضرورة وجود  ه)
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ة الجویـة ومعلومـات االرصـاد الجویـة، المشـار إلیهـا أن تقوم االیكاو بإعـداد خطـة التكامـل بـین إدارة الحركـ  و)

 مـــنمجموعـــة مـــن الخبـــراء بواســـطة  مرتبطـــة بهـــذا الموضـــوع ال طریـــقالبـــالفقرة ه) أعـــاله وٕاعـــداد خریطـــة 
  ؛التخصصات المختلفة 

أن تعمــل االیكــاو علــى تعریــف نمــوذج تبــادل معلومــات األرصــاد الجویــة كعامــل مســاعد إلدارة المعلومــات   ز)
  ى المنظومة؛على مستو 

خدمـة  - ٣فـي الملحـق  أن تدعو االیكاو االجتماع القادم لشعبة األرصاد الجویة أن یعـد األحكـام األولیـة   ح)
فیمـــا یتعلــق بحـــزم التحســینات فـــي منظومــة الطیـــران بخصـــوص  الجویـــة للمالحــة الجویـــة الدولیــة األرصــاد

اتیجیة طویلـــة األمـــد لزیـــادة تطـــویر هـــذه و) أعـــاله، وأن یضـــع اســـتر   الفقـــرةمعلومـــات األرصـــاد الجویـــة، و 
  الجویة ؛ العالمیة لألرصادمنظمة البالتنسیق مع  األحكام وتنفیذها على أتم وجه

أن تعمل الدول معا فـي تنفیـذ حـزم تحسـینات منظومـة الطیـران المتعلقـة بمعلومـات األرصـاد الجویـة وزیـادة   ط)
  والتدریب. التثقیفاالستثمار في 

  ات التنسیق لألزمات وخطط الطوارئترتیب ٤/٨التوصیة 
  أن تقوم االیكاو بما یلي:

لألحداث التي یحتمـل أن  بالنسبة ألزماتلقلیمي و اإل المستوىعلى ترتیبات التنسیق  وضعتنظر في كیفیة   ) أ
 ؛ةالبركانی اتفي حاالت االنفجار  تتسبب في تعطیل الحركة، مثل ما هو قائم

، بمـا فـي ذلـك عقـد وٕاصـدارها وتحـدیثها إعـداد خطـط الطـوارئفـي المسـاهمة  المكاتب اإلقلیمیـة مع تواصل  ) ب
، بمـا فـي ذلـك األحـداث أن تتسبب في تعطیل الحركةتدریبات عملیة استعدادا لوقوع األحداث التي یحتمل 

  على سالمة الطیران. ضاراً  تؤثر تأثیراً التي یمكن أن 

 — انتهى —


