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 العمليات القائمة على المسارمن خالل  –الكفاءة مسارات الطيران التي تتسم ب  ل:من جدول األعما ٥البند 
  المقدمة  ١-٥
عرف مكـان الطـائرة، إلـى مفهـوم اإلدارة القائمـة علـى نتقال من نموذج إدارة الحركة الجوية الحالي، حيث يُ إن اال  ١-١-٥

لزيـادة فعاليـة مسـارات الطيـران. وعنـد اسـتخدام معلومـات  ، أمـر أساسـيأيضـا عرف مكـان الطـائرة فـي المسـتقبلالمسارات، حيث يُ 
متبادلــة بشــأن المســارات المتغيــرة مــن أجــل تيســير عمليــة اتخــاذ القــرار بصــورة تعاونيــة فــي المنــاطق الواســعة بــين مقــدمي خــدمات 

ن تحليـــل حـــاالت التضـــارب مـــالحركـــة الجويـــة  دارةإالمتجـــاورين فـــي نفـــس أقـــاليم معلومـــات الطيـــران، ســـتتمكن منظومـــة المالحـــة الجويـــة 
ر الثالثيــة األبعــاد وفــي نهايــة المطــاف صــانعلــى أســاس الع ،هــا بدقــةبفضــال عــن التنبــؤ  ،المحتملــة وغيرهــا مــن عوامــل الخطــر

  الرباعية األبعاد.
المتمثــل فــي ي وُعرضــت فــي إطــار هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال الوحــدات المســتخدمة فــي مجــال األداء الرئيســ  ٢-١-٥

وهــذه الوحــدات هــي تحســين التنســيق الزمنــي  .مــن خــالل العمليــات القائمــة علــى المســار –طيــران التــي تتســم بالكفــاءة مســارات ال
طبق للحركــة، والعمليــات األولــى الرباعيــة األبعــاد القائمــة علــى المســار، وتحســين المرونــة والكفــاءة فــي خطــوط ســير النــزول. وســتُ 

ين تــدفق الحركــة مــع الحــرص علــى الحفــاظ علــى قــدرة المشــغلين البشــريين للتــدخل الــنظم اآلليــة، جــوا وعلــى األرض، لتفعيــل وتــأم
  حسب الحاجة للحفاظ على سالمة المنظومة.

ونظرت اللجنة في التطورات المتعلقة بالتنسيق الزمني لتدفقات الحركة عند نقاط التالقي في أثناء الطيران وفـي   ٣-١-٥
تنـاول إجـراءات  تـمنقـاط وسـيطة. و الزمنـي فـي الفصـل ات النزول من خـالل تطبيـق المناطق النهائية لتحقيق أفضل تسلسل لعملي

المغادرة والوصول التي تأخذ في الحسبان مدى تعقيد المجال الجوي والحركة الجوية مع تسهيل الطيران من خالل خطوط السـير 
النـزول وفقـا لخطـوط السـير المثاليـة. وكـان بتمكـين عمليـات الصـعود المسـتمر وعمليـات النـزول المسـتمر وعمليـات وذلك المثالية 

من بين العناصر الرئيسية في هذه المناقشات إجراءات وترتيبات إدارة الحركة الجوية المساندة مثل إدارة األزمات وتنظيم المجـال 
  الجوي وٕادارته وموازنة الطلب والسعة وٕادارة الشؤون البيئية.

ــدمت فــي إطــار هــذا البنــد مــن جــدول ا  ٤-١-٥ ألعمــال الوحــدات المســتخدمة فــي مجــال األداء الرئيســي المتمثــل فــي وُق
  مسارات الطيران التي تتسم بالكفاءة. واشتملت على الوحدات التالية:

  ؛خطوط سير النزولالمرونة والكفاءة في تحسين  — B0-05 ،B1-05 ،B2-05  أ)
  ؛الصعودتحسين المرونة والكفاءة في خطوط سير  — B0-20  ب)
لطريــق ا تحســين الســالمة والكفــاءة عــن طريــق التطبيــق األّولــي لوصــلة البيانــات أثنــاء — B0-40 ،B1-40  ج)

  ألغراض العمليات القائمة على المسارات؛
 .قائمة على المساراتالرباعية األبعاد العمليات ال — B3-05  د)

  المالحة القائمة على األداء في أثناء الطريق  ٢-٥
أنه قد يكون لتشغيل الطرق الجوية بمفهـوم المالحـة القائمـة علـى األداء فوائـد باللجنة في إطار هذا البند، أقرت   ١-٢-٥

. واتفقـت اللجنـة علـى أن إعـداد وتنفيـذ المواصـفات مـن حيـث الكفـاءة في مرحلـة أثنـاء الطريـقكبيرة على تشغيل الرحالت الجوية 
مكانيـــات ، مـــع اإل(RNP-Advanced) المطلـــوب المتقـــدماألداء المالحـــي و  (RNP-2)الجديـــدة الالزمـــة لـــألداء المالحـــي المطلـــوب 

اإلضـــافية المتـــوفرة، سيســـاهم بشـــكل إضـــافي فـــي خفـــض الفصـــل علـــى الطـــرق الجويـــة ويوســـع نطـــاق اســـتخدام الطـــرق المفضـــلة 
وبنـــاء علـــى ذلـــك، أيـــدت اللجنـــة فكـــرة إعـــداد قواعـــد قياســـية بشـــأن الفصـــل وفقـــا لـــألداء المالحـــي  .واالســـتفادة مـــن المجـــال الجـــوي

واألداء المالحـي المطلـوب المتقـدم فـي  (FRT)وأقرت بأهميـة القـدرة علـى الـدوران علـى نصـف القطـر الثابـت  (RNP-2)المطلوب 
  خفض الفصل على الطرق الجوية. 
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 ا يخـصبالرحالت الجوية من أجل تحقيق الفوائد األساسية فيمعلى أهمية التجارب واالختبارات اللجنة وشددت   ٢-٢-٥

ها أفضـــل الممارســـات واألمثلـــة بالنســـبة لوحـــدات حـــزم التحســـينات فـــي فاءة والســـعة، فضـــال عـــن القيمـــة التـــي تضـــيالســـالمة والكفـــ
الـدول والجهـات المعنيـة، األمـر مـع إلـى ذلـك، ال يمكـن إجـراء التجـارب إال بالتعـاون الواسـع النطـاق وباإلضـافة منظومة الطيـران. 
لجميــع الــدول أن تســتفيد مــن النتــائج ينبغــي واتفقــت اللجنــة علــى أنــه  .األداء لمالحــة القائمــة علــىالعــام لفهــم الالــذي يســاهم فــي 

لاليكــاو أن تؤيــد وتشــجع تطبيــق هــذه التجــارب علــى نطــاق أوســع. وفــي ينبغــي يجابيــة المحققــة مــن خــالل هــذه التجــارب وأنــه اإل
قــاليم الــذي اســتخدم فــي تشــغيل الطــرق علمــا بالنجــاح الــذي تحقــق فــي نمــوذج التنســيق التعــاوني بــين األاللجنــة النهايــة، أحاطــت 
  في المحيط الهندي، وشجعت على تطبيقها حيثما أمكن. المجال الجوي  يمستخدمالمفضلة بالنسبة ل

بأنـه مـن المفضـل إعـداد قاعـدة اللجنـة النتقـال، أقـرت عمليـات الة تحديد ارتفاع منسـق عالميـا لأفيما يتعلق بمسو   ٣-٢-٥
ا اعتبــرت أيضــا أن الخطــوة الضــرورية األولــى هــي وجــود قاعــدة قياســية إقليميــة بالنســبة لمســألة قياســية عالميــة مشــتركة، إال أنهــ

. (Doc 8168, PANS-OPS) عمليات الطائرات –المالحة الجوية إجراءات خدمات االنتقال، كما هو مقترح في وثيقة عمليات ارتفاع 
ـــواتفقـــت  ـــوطني أو اإلقليمـــي الفرعـــي أو ، ســـو لاالنتقـــاالمنســـق لعمليـــات رتفـــاع الى أن االلجنـــة عل اء كـــان ذلـــك علـــى المســـتوى ال

لعمليـات التشـغيلية والسـالمة والجوانـب الماليـة وأن األمـر يقتضـي المزيـد مـن التقيـيم بالنسـبة لاإلقليمي، قد يشـكل صـعوبات كبيـرة 
  قبل بدء العمل بهذا المفهوم. 

  اتعمليات القائمة على المسار ال  ٣-٥
والتـي تشــكلت  اتالبنــد وحـدات حـزم التحســينات المتعلقـة بالعمليــات القائمـة علـى المســار  ُعرضـت فـي إطــار هـذا  ١-٣-٥

فـي االسـتراتيجية العامـة اللجنـة العمليات القائمة على المسـارات الرباعيـة األبعـاد. ونظـرت  – B3-05وB1-40 و B0-40مما يلي: 
    تعلقة بالعمليات القائمة على المسارات. الم التطبيقوالتطور التدريجي والشروط التكنولوجية واعتبارات بدء 

بأنه في حالة العمليات القائمة على المسارات، يتفق مستخدمو المجال الجوي مـع مقـدمي وأحاطت اللجنة علما   ٢-٣-٥
والمشــغلين الجــويين علــى المســار المفضــل للــرحالت باألبعــاد األربعــة، مــن وقــت التخطــيط المبكــر للرحلــة المالحــة الجويــة خــدمات 

  حتى يوم تنفيذ العمليات، حيث تؤخذ في االعتبار مختلف القيود المفروضة على المجال الجوي وسعة المطارات.
وسوف تؤدي المسارات الرباعية األبعاد إلى تحقيق فوائد كبيرة من حيث األداء تشمل تحسين المعرفة بمسـارات   ٣-٣-٥

الســالمة وزيـــادة إمكانيــة التنبــؤ بـــالرحالت وخفــض الحاجــة إلـــى  الطــائرات علــى األرض وأثنــاء الطريـــق، ممــا يــؤدي إلـــى تحســين
بتحســين كفــاءة اســتخدام الســعة المتــوفرة فــي  نــاء علــى ذلــكالتــدخالت التكتيكيــة. وستســمح الكفــاءة اإلضــافية فــي تخطــيط المــوارد ب

يــة األبعــاد للطــائرات أن المجــال الجــوي، ستســمح المســارات الرباع يالمطــارات والمجــال الجــوي بصــفة عامــة. وبالنســبة لمســتخدم
يـة فضـال عـن وأكثرها جدوى مما يزيد من دقة المواعيد وكفاءة الـرحالت الجو  خطوط السيرتقوم بالتخطيط والطيران وفقا ألفضل 

  أنه يخفض االنبعاثات بفضل معرفة مختلف القيود القائمة.
ونظرت اللجنة في المعلومات المتعلقة بالمسارات األولى الرباعية األبعـاد التـي تمثـل الخطـوة األولـى فـي ترتيـب   ٤-٣-٥

األولويات لوقت الوصول في المطارات والموازنة بين الطلب والسعة في مرحلة أثناء الطريق. ويمكن تلخيص المسـارات الرباعيـة 
بشـكل موثـوق عنـد نقطـة وسـيطة  تقـديريئرة علـى نافـذة تعبـر عـن وقـت الوصـول الاألبعاد بوصفها القدرة على الحصول مـن الطـا

، فـي إطـار نافـذة (CTA)ووقـت الوصـول المحـدد  (CTO)القـدرة علـى تنسـيق وقـت التحليـق المحـدد و على الطريـق الحـالي للطـائرة 
تحقيــق التسلســل الزمنــي رض ، لغــ)تعبــر عــن وقــت الوصــول التقــديري، مــع جميــع األطــراف المعنيــة (علــى األرض أو فــي الجــو

  والفصل في الحركة الجوية على نقاط محددة على الطريق.
وبنــاء علــى المناقشــات بشــأن العمليــات القائمــة علــى المســارات، أعربــت اللجنــة عــن تأييــدها للوحــدات المرتبطــة   ٥-٣-٥

  بهذا المفهوم.
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  عمليات الصعود المستمر وعمليات النزول المستمر  ٤-٥
أن عمليـات الصـعود المسـتمر وعمليـات الهبـوط المسـتمر مـن الجوانـب الهامـة بـنة في إطار هـذا البنـد أقرت اللج  ١-٤-٥

وسوف يوفر هذان النوعان من العمليات، باالستناد إلى مفهوم المالحة القائمة على األداء،  .في حزم تحسينات منظومة الطيران
للــدول أن تنفــذ وحــدات الحزمــة ينبغــي ائيــة. وخلصــت اللجنــة إلــى أنــه الســالمة والكفــاءة فــي المنطقــة النه فيمــا يخــصفوائــد كبيــرة 

صفر المتعلقـة بعمليـات الصـعود المسـتمر وعمليـات الهبـوط المسـتمر حيـث يكـون ذلـك منطقيـا مـن الناحيـة التشـغيلية ومـن ناحيـة 
  األعمال المنفذة. 

ب له جدواه كما اتضح ذلك فـي جمهوريـة ى أن هذا األسلو اللجنة عللدى مناقشة أسلوب نقطة التالقي، اتفقت و   ٢-٤-٥
؛ غيـــر أن تطبيقـــه لـــم يعتبـــر ضـــروريا علـــى ىر كوريـــا وقـــد يســـمح بتحســـين الكفـــاءة والســـعة فـــي المنـــاطق النهائيـــة والمنـــاطق األخـــ

إلـى ذلـك، لـم يـوفر أسـلوب وباإلضـافة المستوى العالمي وقد ال ينطبق بالتالي علـى جميـع العمليـات فـي بعـض المنـاطق النهائيـة. 
نقطة التالقي الميزة الكاملة المرغوبة مع عمليات النزول المستمر وينبغي تناولها على أساس كل حالة على حدة. وتحتـاج الـدول 

اختبـارات المحاكـاة للتحقـق مـن الفوائـد إلى إجراء تقييم كامل لهذا األسلوب بالنسبة للمناطق النهائية المحددة من خالل التجـارب و 
  التي يمكن جنيها.

  فقت اللجنة على التوصيات التالية:توبناء على المناقشات، ا  ٥-٥

  طرق ال العمليات من خالل تحسين تنظيم المجال الجوية وتحديدتحسين  -٥/١التوصية 
أقصى أولويات االيكاو في مجال المالحة الجوية  إحدى بالنظر إلى أن المالحة القائمة على األداء تشكل

  ة بفضل المالحة القائمة على األداء:السعزيادة رتب على مكن أن تتوٕالى الفوائد المحتملة التي ي
  أن تقوم الدول بما يلي:

  ؛تطبق المالحة القائمة على األداء أثناء الطريق  أ)
ري تقييما كامال لآلثار المترتبة على العمليات التشغيلية والسالمة واألداء والتكاليف المترتبة على جت  ب)

بالمزيد من األعمال على  تقومذا ثبت أنه يمكن تحقيق فوائد مجدية، إ نتقال، و االعمليات تنسيق ارتفاع 
  الفرعي؛ قليميقليمي واإلالمستوى الوطني واإل

بدون انقطاع الحركة الجوية د من النماذج المحسنة للتنسيق والتعاون بين األقاليم لتحقيق إدارة يستفت  ج)
  في المجال الجوي؛األمثل الطرق اتباع و 

ّسن، من خالل المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ، األساليب التي تستخدمها لتوسيع نطاق تنفيذ تح  د)
  مفهوم المالحة القائمة على األداء أثناء الطريق من أجل اتباع الطرق األمثل في المجال الجوي؛

  :يأن تقوم االيكاو بما يل
عم عملية نشر المالحة القائمة على األداء في المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ على د شجعت  )ه

  وقت مبكر؛
تقدم الدعم من خالل إعداد إطار عام يسمح باالستفادة من التجارب المنفذة ويشجع على إجراء المزيد   و)

تحسن من مستوى نها إقائمة على األداء إذ المالحة المنها للتأكيد على الفوائد التي يمكن تحقيقها من 
  ت في مرحلة أثناء الطريق؛ كفاءة العمليا
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الطائرات على إضافة القدرة على االنتقال على نصف القطر الثابت بما  تإلكترونياتشجع موردي   ز)
لى األداء نفذ فيها مفهوم المالحة القائمة ععلى الطرق الجوية التي يُ  الفصلمسافات يسمح بتقريب 

   وتحسين سعة المجال الجوي.

  اتالمتعلقة بالعمليات القائمة على المسار لتحسينات منظومة الطيران  حزم االيكاو -٥/٢التوصية 
  أن تقوم الدول بما يلي:

تؤيد قيام االيكاو بإعداد القواعد والتوصيات الدولية والمواد االرشادية المتعلقة بالعمليات القائمة على   أ)
  ؛المسارات

ي منظومة الطيران المتعلقة بالعمليات القائمة تنفذ وفقا الحتياجاتها التشغيلية وحدة حزم التحسينات ف  ب)
  على المسارات الواردة في الحزمة صفر؛

  أن تقوم االيكاو بما يلي:
الخطة العالمية تعمل، بعد المزيد من التطوير والمراجعة التحريرية، على تضمين الطبعة الرابعة من   ج)

ظومة الطيران المتعلقة بالعمليات وحدة حزم التحسينات في من (Doc 9750, GANP) للمالحة الجوية
  ؛القائمة على المسارات الرباعية األبعاد

تصادق على وحدة حزم التحسينات في منظومة الطيران المتعلقة بالعمليات القائمة على المسارات   د)
  ، وأن تستخدمها االيكاو كأساس لبرنامج عملها بشأن هذا الموضوع؛١والواردة في الحزمة 

حدة حزم التحسينات في منظومة الطيران المتعلقة بالعمليات القائمة على المسارات تصادق على و   ه)
من حيث المبدأ بوصفها التوجه االستراتيجي بشأن هذا  ٣رقم الرباعية األبعاد الواردة في الحزمة 

   الموضوع.
  زيادة المرونة والكفاءة في مسارات النزول والمغادرة – ٥/٣التوصية 

  :ا يليتقوم الدول بمن أ
، حسب احتياجاتها التشغيلية ودراسات الجدوى المؤيدة، وحدات حزم التحسينات في بصفة عاجلة تطبق  ) أ

الواردة في الحزمة صفر منظومة الطيران المتعلقة بعمليات الصعود المستمر وعمليات النزول المستمر 
 ؛١ والحزمة

، أسلوب نقطة التالقي كأحد التطبيقات تستخدم، وفقا الحتياجاتها التشغيلية ودراسات الجدوى المؤيدة  ) ب
المستخدمة للوصول إلى التطبيق الكامل لعمليات النزول المستمر لدى اإلعداد لعمليات الوصول اآللية 

 ؛القياسية بناء على مفهوم المالحة القائمة على األداء

ر الواردة في الحزمة وحدة حزم التحسينات في منظومة الطيران المتعلقة بعمليات النزول المستمتؤيد   ج)
  ؛١رقم 

بعمليات النزول وحدة حزم التحسينات في منظومة الطيران المتعلقة توافق من حيث المبدأ على   د)
  ؛٢المستمر الواردة في الحزمة رقم 
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  أن تقوم االيكاو بما يلي:
الخطة من تعمل، بعد المزيد من التطوير والمراجعة التحريرية، على تضمين مشروع الطبعة الرابعة   ه)

التحسينات في منظومة الوحدات، الواردة ضمن حزم  (Doc 9750, GANP) العالمية للمالحة الجوية
  الطيران، والمتعلقة بعمليات الصعود المستمر وعمليات النزول المستمر.

 — انتهى —


