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 التوجه المستقبلي  ل:من جدول األعما ٦البند 
  المقدمة  ١-٦
علــى المســتوى االســتراتیجي، یتــیح المفهــوم التشــغیلي رؤیــة محــدودة فیمــا تتــیح الخطــة العالمیــة للمالحــة الجویــة   ١-١-٦

أن إطارا عالمیا لتنفیذ نظم المالحة الجویة. وتعد عملیة التخطیط والتنفیذ اإلقلیمي المحـرك الرئیسـي ألعمـال االیكـاو التنفیذیـة بشـ
عند هذه النقطة یلتقي النهج الذي ینطلق من القمة إلى القاعـدة والـذي یتضـمن اإلرشـادات تم التسلیم بأنه نظم المالحة الجویة. و 

العالمیة وتدابیر التنسیق اإلقلیمي مع النهج الذي ینطلق من القاعدة إلى القمة والـذي یمثلـه التخطـیط الـوطني مـن جانـب الـدول. 
نجاح في تطبیق المفاهیم والتكنولوجیات الجدیدة سـیتوقف علـى االسـتراتیجیات الخاصـة بـالتثقیف والتـدریب وأضف إلى ذلك أن ال

العناصـر البشـریة تنـاول وكان هناك اتفاق واسـع النطـاق علـى أنـه ینبغـي والتي ینبغي أن تكون منسقة تماما من الناحیة الزمنیة. 
تفاعل البشري، سواء كمستخدم أو كمصدر للمعلومات. وتنطبق هـذه الحالـة في الحاالت التي تنطوي أو یمكن أن تنطوي على ال

لكترونیات الطیران وتصمیم إجراءات إتحدیدا على مجاالت إدارة معلومات الطیران أو إدارة المعلومات على صعید المنظومة أو 
  .إذا اقتضى األمر التشغیل البشريالت أو أي مهمة قائمة على النظم اآللیة حیث یمكن الرجوع إلى الرح

عــدد مــن الهیئــات التــي تصــدر القواعــد القیاســیة علــى وأحاطــت اللجنــة علمــا بــأن الطیــران المــدني یعتمــد علــى   ٢-١-٦
القواعـد األساسـیة رفیعـة المسـتوى  بإصـداروالوطني وعلى صعید صناعة النقل الجوي، وتقـوم االیكـاو  واإلقلیميالصعید العالمي 

أهمیــة وبنــاء علــى ذلــك، تــم االتفــاق علــى والصــناعة.  لفنیــة التفصــیلیة علــى مســتوى الــدوللقواعــد االتــي تــوفر األســاس إلعــداد ا
البالغـة األهمیـة فـي منسـق ومناسـب مـن حیـث التوقیـت مـن األمـور بشـكل و بكفـاءة القواعد القیاسـیة العالمیـة ضمان إعداد وتقدیم 

  .ظل االتجاه المتصاعد نحو تعدد التخصصات
  للتنفیذ النهج اإلقلیمي  ٢-٦
ا مجموعـــات االیكـــاو تضـــطلع بهـــخطـــط المالحـــة الجویـــة اإلقلیمیـــة  وٕابقـــاءوضـــع عملیـــات ذّكـــرت اللجنـــة بـــأن   ١-٢-٦

فـي  اإلقلیمیة الست للتخطیط والتنفیذ بالتنسیق مع الدول. وعلى الرغم من عدد التحسینات التي أتت بها االیكاو على مر السنین
هنـاك صـعوبة كبیـرة ، الحظـت اللجنـة أن لمجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذباالخاصة خطط المالحة الجویة وترتیبات العمل 

لمواصلة تحدیث خطط المالحة الجویة اإلقلیمیة الورقیة الحالیة. ولمعالجة هذه المسألة، أحیطت اللجنـة علمـا بأنـه ال تزال قائمة 
اإللكترونیـة. وتشـمل التي تسمى خطة المالحة الجویة اإلقلیمیـة لخطة المالحة الجویة اإلقلیمیة  اإلنترنتنموذج على  إصدارتم 

أبــرز معــالم خطــط المالحــة الجویــة اإللكترونیــة وســیلة ســهلة االســتخدام وقویــة قائمــة علــى اإلنترنــت للتخطــیط والتحریــر ونســخة 
ة األساســیة والجــداول محدثــة مــن الــنص وجــداول طــرق خــدمات الحركــة الجویــة الــواردة فــي المجلــد األول وخطــة المالحــة الجویــ

التحســینات فــي منظومــة الطیــران.  حــزمالموحــدة لوثیقــة تنفیــذ التجهیــزات والخــدمات فــي المجلــد الثــاني التــي تنســق مــع منهجیــة 
وباإلضـــافة إلـــى خطـــط المالحـــة الجویـــة اإللكترونیـــة، الحظـــت اللجنـــة أن االیكـــاو كانـــت تقـــوم بإعـــداد طائفـــة واســـعة مـــن أدوات 

  لجویة مع وضع مخطط المالحة الجویة اإلقلیمیة في االعتبار.السالمة والمالحة ا
ینبغـي  هفقـت اللجنـة علـى أنـتاإلقلیمیة مع الخطـة العالمیـة للمالحـة الجویـة، االمالحة خطط في عملیة تنسیق و   ٢-٢-٦
منظومــة الطیــران  التحســینات فــي حــزمبصــفة أولیــة علــى تنفیـذ الوحــدات صــفر لأن تركــز لمجموعـات اإلقلیمیــة للتخطــیط والتنفیــذ ل

. ٢٠١٤التحســینات فــي منظومــة الطیــران فــي موعــد أقصــاه شــهر مــایو  حــزمواالنتهــاء مــن وضــع خططهــا اإلقلیمیــة المنســقة مــع 
االیكـاو إلعـداد مـواد إرشـادیة للنشـر علـى النطـاق  ُطلـب مـنولمساعدة المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیـذ  فـي هـذه المهمـة، 

  .ولوجیات وٕاجراءات إدارة الحركة الجویة الجدیدة وعملیات الموافقة على تشغیلهااإلقلیمي/الوطني لتكن
التحسـینات فـي منظومـة الطیـران.  حـزمللسالمة سیرسي األساس لنجاح عام أقرت اللجنة بالحاجة لوضع إطار   ٣-٢-٦

یــذ حــزم التحســینات فــي منظومــة ومــع التأكیــد علــى أهمیــة مشــاركة العــاملین فــي الهیئــات التنظیمیــة والصــناعة فــي تخطــیط وتنف
حـددة كجـزء مـن وضع خطط عمـل لمعالجـة العوائـق المإلى اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ  المجموعاتو  الطیران، دعت اللجنة الدول

  التحسینات في منظومة الطیران.  أنشطتها لتخطیط حزم
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والمؤسســیة لتنفیــذ حــزم التحســینات فــي معالجــة العوائــق االقتصــادیة أن هنــاك حاجــة إلــى بــوأقــرت اللجنــة أیضــا   ٤-٢-٦

هـــذه لتبـــادل آلیـــة إعـــداد ت دیث إدارة الحركـــة الجویـــة واقترحـــمنظومـــة الطیـــران. وأقـــرت بقیـــام عـــدد مـــن الـــدول بوضـــع خطـــط لتحـــ
فقــت اللجنــة علــى تالتحســینات فــي منظومــة الطیــران، ا تســاق بــین األقــالیم فــي تنفیــذ حــزم. وكوســیلة لتحقیــق االالجیــدةالممارســات 

الهیئــة الشــاملة للمجموعــات اإلقلیمیــة للتخطــیط اجتماعــات  الســبل المتاحــة لمعالجــة هــذه العوائــق، التــي تشــمل تخدام مختلــفاســ
. وبغیة ٢٠١٣لهیئة الشاملة في شهر مارس هذه ااو عقد االجتماع المقبل لوالتنفیذ. وفي هذا الصدد، رحبت اللجنة باقتراح االیك

المجموعــات اإلقلیمیــة للتخطــیط و  التحســینات فــي منظومــة الطیــران، شــجعت اللجنــة الــدول حــزمدیــد ومعالجــة أي عوائــق لتنفیــذ تح
  .الذي أعد خصیصا لتوضیح مثل هذه األمور المالحة الجویةتقریر والتنفیذ على استخدام نموذج 

  التوصیة التالیة:وافقت اللجنة على لمناقشات، وبناء على ا  ٥-٢-٦
 منهجیات وأدوات التخطیط –قلیمي إطار اإلداء اإل – ٦/١التوصیة 

   تقوم الدول والمجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ بما یلي:
 ؛إعداد وتحدیث خطط للمالحة الجویة اإلقلیمیة متمشیة مع خطة المالحة الجویة العالمیة  )أ 

بحلول مایو  المیةخطة المالحة الجویة العإنهاء مواءمة خطط المالحة الجویة اإلقلیمیة مع الطبعة الرابعة من   )ب 
 ؛٢٠١٤

في منظومة الطیران على أساس المتطلبات التشغیلیة،  لتحسیناتلالحزمة صفر وحدات التركیز على تنفیذ   )ج 
 ؛بأن هذه الوحدات أصبحت جاهزة لالستخداماعترافا 

المتفق علیه إلطار العام ا للمساعدة في تنفیذالمالحة الجویة اإللكترونیة بوصفها األداة الرئیسیة استخدام خطط   )د 
 خدمات وتجهیزات المالحة الجویة؛اإلقلیمي للتخطیط 

لتقییم قدرات الدول األعضاء مراقبة السالمة خرائط فیما یتعلق بالرصد المستمر اتباع أسلوب  النظر في كیفیة  )ه 
 حزم التحسینات في منظومة الطیران؛على مراقبة السالمة فیما یتعلق ب

یمیة والصناعة خالل جمیع مراحل تخطیط وتنفیذ حزم التحسینات في منظومة العاملین في الهیئات التنظ إشراك  )و 
 ؛الطیران

وضع خطط عمل لمعالجة العوائق المحددة لتحدیث إدارة الحركة الجویة كجزء من أنشطة التخطیط والتنفیذ   )ز 
 ؛التحسینات في منظومة الطیران حزمل

 أن تقوم االیكاو بما یلي:

یة لخطط المالحة الجویة اإلقلیمیة وتوصیة المجلس بادخال تحسینات علیها استعراض عملیة التعدیل الحال  )ح 
 ؛لزیادة الكفاءات التي تخص اعتماد البیانات الواردة في خطط المالحة الجویة اإلقلیمیة وتحدیثها

إعداد مواد ارشادیة، على أساس أفضل الممارسات المتبعة على النطاق العالمي، من أجل النشر   )ط 
حلي للتكنولوجیات الجدیدة إلدارة الحركة الجویة واإلجراءات المطلوبة وعملیات الموافقة على اإلقلیمي/الم

 ؛التشغیل واالستمرار في دعم الدول في تنفیذ حزم التحسینات في منظومة الطیران
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سي شأنه أن یر  منالذي عام للسالمة الطار الالزمة ألغراض اإلتحدید المسائل والتمویل والتدریب والموارد   )ي 
 ؛التحسینات في منظومة الطیران األساس لتنفیذ حزم

استراتیجیة لالتصاالت لمعالجة العوائق االقتصادیة والمؤسسیة التي تقف في طریق تنفیذ حزم التحسینات في   )ك 
 ؛منظومة الطیران

  التحسینات في منظومة الطیران. تنفیذ حزمأفضل الممارسات لتبادل لآلیة وضع   )ل 
  التنفیذ بصفة عامة  ٣-٦

  مبادئ توجیهیة بشأن أولویة الخدمة
إجــراءات خــدمات خــدم أوال" حســبما مــا هــو معتــرف بــه حالیــا فــي أحاطــت اللجنــة علمــا بمبــدأ "مــن یــأتي أوال یُ   ١-٣-٦

ط ی. وأحـ(Doc 9854) المفهوم التشغیلي العالمي إلدارة الحركة الجویـةوفي   (Doc 4444) إدارة الحركة الجویة –المالحة الجویة 
حوافز لألداء التشغیلي العالمي للحصول على فوائد مبكرة في البیئات التشغیلیة التي لم یصـل وجود الحاجة إلى  بأن هناكعلما 

فیهـا جمیـع أصـحاب المصـلحة إلـى القـدرات األعلـى التـي تــنص علیهـا التكنولوجیـات واإلجـراءات الجدیـدة، ولكـن یـتم بالنسـبة لهــا 
 تحقیـق أداء معـینالحـوافز للتجهیـز مـن أجـل ه تـم تـوفیر ألعلى محلیا. واعتبـرت اللجنـة أنـالوصول إلى كتلة حرجة من القدرات ا

الـذي یسـمح فیـه وفـي المجـال الجـوي المنـاطق والطـرق التـي تسـتخدم فیهـا المالحـة القائمـة علـى األداء في بعض المجاالت مثـل 
معلومــات الفــي الصــناعة لتقــدیم الجهــات المعنیــة لحــد األدنــى المخفــض للفصــل الرأســي. وأحاطــت اللجنــة علمــا بخطــة باســتخدام ا

وقیـام االیكـاو بالمزیـد  النظر فیهـلتعزیز القدرات على بشأن الحوافز  ٢٠١٣مالئمة إلى مؤتمر النقل الجوي السادس في مارس ال
  :وبناء على المناقشات، قبلت اللجنة التوصیة التالیةعلى النحو المطلوب.  األعمال بشأنهامن 

 مبادئ توجیهیة بشأن أولویة الخدمة – ٦/٢التوصیة 

   أن:
االیكاو مجموعة مالئمة من المبادئ التشغیلیة واالقتصادیة الحافزة للسماح بتأمین المنافع المبكرة  تُعدّ   )أ 

من أجل للتكنولوجیات واإلجراءات الجدیدة، على النحو الموصوف في حزم التحسینات في منظومة الطیران، 
السالمة والسعة وكفاءة مستویات ، مع تحقیق الحد األقصى من نات التشغیلیةتحقیق مجموعة من التحسی

 ؛المنظومة بأكملها

 الدول والمنظمات الدولیة في هذا العمل. مساهمة  )ب 

  تقییم اآلثار االقتصادیة والمالیة واالجتماعیة لتحدیث إدارة الحركة الجویة ونشر حزم التحسینات في منظومة الطیران
علــى والمترابطــة ق بـالتقییم االقتصــادي لتحـدیث إدارة الحركــة الجویــة رأت اللجنـة أن البــرامج المتشـعبة فیمـا یتعلــ  ٢-٣-٦

مسـتوى التشـغیلي. وعلـى النطاق الشـبكة لتحـدیث إدارة الحركـة الجویـة تتطلـب تقییمـا علـى نطـاق الشـبكة للتكـالیف والمنـافع علـى 
نیــا و/أو إقلیمیــا لكــي تؤخــذ فــي الحســبان التكــالیف والمنــافع المرتبطــة بهــا الــرغم مــن أن عملیــات التقیــیم هــذه یمكــن القیــام بهــا وط

للمشــغلین وكــذلك اآلثــار االجتماعیــة، وینبغــي أن تهــدف لتســجیل التكــالیف والمنــافع علــى نطــاق أكبــر عــدد ممكــن مــن أصــحاب 
النشـر لتحقیـق القـدر األقصـى مـن المصلحة في شبكة إدارة الحركة الجویة وجمعیاتها ككل حسب اإلمكان، ومواءمتها مع عملیة 

التـي الفوائـد تقیـیم تـأثیر أنـه ینبغـي تـم االتفـاق علـى المنافع التـي یمكـن تحقیقهـا عـن طریـق بـرامج تحـدیث إدارة الحركـة الجویـة. و 
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فـي وقـت مبكـر  المخطـط التنفیـذیمكن الحصـول علیهـا مـن حـزم التحسـینات فـي منظومـة الطیـران وتأثیرهـا االقتصـادي. وسـیكون 

  حبه عامال رئیسیا للنجاح.التمویل المطلوب الذي یصوا
للخطــة ســوف یتنــاول الجوانــب المالیــة  ٢٠١٣مــؤتمر النقــل الجــوي الســادس الــذي ســینعقد فــي مــارس نظــرا ألن   ٣-٣-٦

لنقـل العالمیة للمالحة الجویة قبـل الجمعیـة العمومیـة، شـددت اللجنـة علـى أهمیـة تمثیـل مجتمـع إدارة الحركـة الجویـة فـي مـؤتمر ا
بمواجهـة إدارة الحركـة الجویـة تسـمح ألوسـاط المالیة لالیكـاو التـي  اتالجوي السادس. وسیسهل هذا بدوره إعداد أو تنقیح السیاس

  لتحدیات. وتمت الموافقة على أن ُتجري االیكاو تحلیال ألفضل أسالیب العمل الممكنة للقیام بذلك.هذه ا
  التوصیة التالیة:قبلت اللجنة وبناء على المناقشات،   ٤-٣-٦

 یث إدارة الحركة الجویة ونشر حزمتقییم اآلثار االقتصادیة والمالیة واالجتماعیة لتحد – ٦/٣التوصیة 
 التحسینات في منظومة الطیران 

  أن تقوم االیكاو بما یلي:
علـــى الســـتخدامه التشـــغیلي علـــى نطـــاق الشـــبكة التحســـین لمســـتوى تقیـــیم إعـــداد عملیـــات  العمـــل علـــى  أ)

  ؛وضع قیم وعملیات قیاسیة للتقییم االقتصاديعلى أن یشمل ، توى العالميالمس
الجوانــــب عـــرض االســـتنتاجات التـــي توصـــل إلیهـــا مـــؤتمر المالحـــة الجویـــة الثـــاني عشـــر فیمـــا یخـــص   ب)

علـــى مـــؤتمر النقـــل الجـــوي التحســـینات فـــي منظومـــة الطیـــران  حـــزماالقتصـــادیة والمالیـــة واالجتماعیـــة ل
  ؛تطویر نظام مالحة جویة مستدامب إلى الحلول التي تسمح السادس بهدف التوصل

  أن تقوم الدول بما یلي:
إجراء تحلیالتها االقتصادیة والمالیة واالجتماعیة بصورة منسقة علـى نحـو وثیـق مـع أصـحاب المصـلحة   ج)

  المعنیین بإدارة الحركة الجویة بالنظر لوضعهما المختلف للمشاركة في تنفیذ نظم الطیران.
  عاون في تطویر حلول وتكنولوجیات جدیدةالت
بعض حلول وتكنولوجیات إدارة الحركة الجویة قد تحتاج إلى مزید من التكییف مع المتطلبات أقرت اللجنة بأن   ٥-٣-٦

ب الفریدة المحلیة واإلقلیمیـة وبـأن مثـل هـذا التكییـف یتعـین القیـام بـه دون المسـاس بإمكانیـة التشـغیل المتبـادل. وفـي حـین سینصـ
العالمي من خالل التعاون بین البیني أقالیم محددة، ینبغي ضمان إمكانیة التشغیل و  التركیز على الوفاء بالمتطلبات الفریدة لدول

مقـدم خدمـة مالحـة جویـة وٕاقلـیم سـتكون لـه متطلباتـه وأهدافـه و  . وأقرت اللجنة بأن كل دولةبهاجمیع برامج التطویر ذات الصلة 
ج تحــدیث إدارة الحركــة الجویــة لكــل مــنهم علــى حــدة ووافقــت أنــه مــن المطلــوب إجــراء المزیــد مــن البحــث الفریــدة الخاصــة لبــرام

التحسـینات فـي منظومـة الطیـران، بمـا  حـزموالتطویر لتحقیق المفـاهیم والقـدرات الجدیـدة حسـب مـا یـرد بیانهـا بإیجـاز فـي منهجیـة 
الصـدد، أیـدت اللجنـة الـنهج التعـاوني، باعتبـاره أحـد السـبل الكفیلـة في ذلك التكییف مع الخصـائص المحلیـة وإلقلیمیـة. وفـي هـذا 

  بتطویر وتوفیر حلول إلدارة الحركة الجویة في المستقبل.
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  التمییز التنظیمي بین الطیران التجاري والعام
حیـان لـم ي كثیـر مـن األفـفوالتوصـیات الصـادرة عـن االیكـاو.  أحیطت اللجنة علما بشاغل یتعلق بتنفیـذ القواعـد  ٦-٣-٦

ُأشــیر إلــى أن تمیــز الــدول بــین القواعــد والتوصــیات الموجهــة إلــى الطیــران التجــاري وتلــك الموجهــة إلــى الطیــران العــام. وبالمثــل، 
أكـدت  ،وفـي هـذا الصـدد على التشغیل الدولي كانت تطبق بال ضـرورة علـى العملیـات الداخلیـة.التي تنطبق والتوصیات القواعد 

أنظمــة  هنــاك عــن االیكــاو هــي قــرارات ســیادیة للــدول وأحیطــت علمــا بــأن ق القواعــد والتوصــیات الصــادرةاللجنــة أن منهجیــة تطبیــ
  تطبیقها في عدد من الدول. أمتفاوتة قد بد

  العوامل البشریة  ٤-٦
القــدرات والحــدود البشــریة لمعالجــة  مراعــاةإلــى ، الشــاملفــي إطــار الــنهج  ،هنــاك حاجــةنــه أاللجنــة علــى اتفقــت   ١-٤-٦

راءات. األخذ في االعتبار الـنظم واإلجـمع  ،جدیدةونظم وٕاجراءات عند تصمیم تكنولوجیات لیة االمة بصورة أكثر فعیات السأولو 
إذا صـممت إال ، المتطـورةنظـم المالحـة الجویـة السـتخدامها فـي المقترحة  منافع التكنولوجیا الجدیدة، مثل التكنولوجیاولن تتحقق 

لمناقشـات، وبناء على االسالمة والكفاءة. التي یمكن تحقیقها فیما یخص نتائج الائهم، بما في ذلك كأداة للبشر من أجل تعزیز أد
  قبلت اللجنة التوصیة التالیة:

  األداء البشري – ٦/٤التوصیة 
  :بما یلي االیكاو تقوم إن
لوجیـــات اعتبـــارات األداء البشـــري فـــي مرحلـــة التخطـــیط والتصـــمیم للـــنظم والتكنو تعمـــل علـــى ضـــمان مراعـــاة   ) أ

الجدیــدة، فضــال عــن مرحلــة التنفیــذ، كجــزء مــن نهــج إدارة الســالمة. ویشــمل ذلــك اســتراتیجیة إلدارة التغییــر 
 وتوضیح أدوار ومسؤولیات ومساءلة مهنیي الطیران المعنیین؛

ســهولة االســتعمال بمــا یضــمن ، وٕاجراءاتهــاالتشــغیل اآللــي لــنظم الطیــران أدوات  بشــأنمبــادئ إرشــادیة  ُتعــدّ   ) ب
 ؛االحتیاطیة واسترداد المعلوماتلیات اآلشغیل البیني واالنتقال الفعال و والت

المعلومــات عــن منـاهج األداء البشــري مــن خــالل تحدیـد العملیــات التشــغیلیة والتنظیمیــة القائمــة تبــادل تسـهل   ج)
غـي تنقـیح . وینبفـي المسـتقبلعلى البشر لمعالجة أولویـات السـالمة الحالیـة، وتحـدیات الـنظم والتكنولوجیـات 

  العلمیة؛ المعلوماتمثل هذه المعلومات وتحدیثها تمشیا مع الدروس المستفادة في المیدان واستنادا إلى 
العـــاملین الحـــالیین فـــي مجـــال الطیـــران، وتحدیـــد األولویـــات  قـــدراتتقـــّیم تـــأثیر التكنولوجیـــات الجدیـــدة علـــى   د)

  ازة؛للتدریب واإلج قدراتوتطویر األحكام القائمة على أساس ال
  عملیات مراقبة الحركة الجویة.في طر اإلرهاق اخمتضع األحكام إلدارة   ه)

  أن تقوم الدول بما یلي:
، وأمثلــة للتطــورات التشــغیلیة والتنظیمیــة إلــى االیكــاو، لصــالح والمعلومــات عــن األداء البشــريبیانــات التقــدم   و)

  مجتمع الطیران المدني العالمي؛
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  األداء البشري؛ داء البشري، من خالل مساهمة خبراءفي مجال األ تدعم جمیع أنشطة االیكاو  ز)
التـي تأخـذ واألرضیة  التطبیقات الفضائیةتعتمد إجراءات المجال الجوي ونظم الطائرات والنظم القائمة على   ح)

فــي الحســبان القــدرات والحــدود البشــریة والتــي تحــدد متــى یكــون التــدخل البشــري الزمــا للحفــاظ علــى منــافع 
  ؛المثالیةالمة والكفاءة الس

، من أجل المستقبل، وضمان أن تكون المهنیین الماهرین في الطیرانمالئمة من تدرس سبل تشجیع أعداد   ط)
  متغیرة.الصناعة في هذه الالالزمة للقیام بأدوارهم  دریب متمشیة مع المهارات والمعارفبرامج الت

  النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة  ٥-٦
  سائل تنفیذ النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة م
النظــام تقــویم إشــارات ، أحاطــت اللجنــة علمــا بالمعلومــات عــن حالــة تنفیــذ كوكبــات ونظــم فــي إطــار هــذا البنــد  ١-٥-٦

  العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة، ونظرت في عدد من مسائل التنفیذ المتصلة بذلك.
  لنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیةحالة الكوكبات المركزیة ل

أحیطت اللجنة علما بأن الوالیات المتحدة تعمل حالیا على نشر أقمار صناعیة متطورة ذات إشارات من طراز   ٢-٥-٦
L1C/A وL5  وعلــى تــوفیر إشــارات عســكریة مشــفرة محســنة تتــیح للطــائرات المدنیــة والطــائرات الحكومیــة المأذونــة، ذات المعــدات

  وتمكنها من االستفادة من تحسن األداء والخدمات.بسبب األیونوسفیر تطورة، استبعاد األخطاء الناجمة عن الغالف الجوي الم
كـــان  (GLONASS)ي للمالحــة بواســـطة األقمــار الصــناعیة ملم الروســـي العــاأحیطــت اللجنــة علمـــا بــأن النظــاو   ٣-٥-٦

، مـع أقمـار صـناعیة داعمـة إضـافیة. وفضـال عـن ذلــك، (GLONASS-M)یعمـل بكوكبـة ثابتـة مـن أربعـة وعشـرین قمـرا صـناعیا 
. وتجـرى حالیـا اختبـارات فـي المــدار (GLONASS-K)یواصـل االتحـاد الروسـي عملـه لتطـویر جیـل جدیـد مـن األقمـار الصـناعیة 

  ویتم أیضا تحسین نظام المراقبة األرضیة. (GLONASS-K)لقمر صناعي تجریبي 
ن غالیلیو هو كوكبة للنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة یقوم بتطویرها االتحـاد أحاطت اللجنة عمال بأو   ٤-٥-٦

األوروبي بالتعاون مع وكالة الفضاء األوروبیة. وتم بنجاح اطالق األقمار الصناعیة األربعة األولى بالفعل، ومن المتوقع دخـول 
دیم خـدمات أولیـة بـاالقتران مـع النظـام العـالمي لتحدیـد المواقـع ، مما یتیح تق٢٠١٥قمرا صناعیا مرحلة التشغیل بحلول عام  ١٨

  .٢٠٢٠وكوكبات أخرى. ومن المعتزم أن كوكبة غالیلیو سیصبح نشرها كامال بحلول عام 
، وهـــو كوكبـــة للنظـــام العـــالمي للمالحـــة (BeiDou)أحاطـــت اللجنـــة علمـــا أیضـــا بالمعلومـــات عـــن نظـــام بیـــدو و   ٥-٥-٦

الصــین بتطویرهــا وتشــغیلها. ویتقــدم نشــر النظــام حســب الجــدول الزمنــي. وتــم منــذ وقــت قریــب إكمــال باألقمــار الصــناعیة قامــت 
. ووفقـا للجـدول الزمنـي، وقیـت للصـین والمنـاطق المحیطـة بهـامن التطویر التـي تـدعم خدمـة للموقـع والمالحـة والتالمرحلة الثانیة 

  .٢٠٢٠سیكتمل النشر الكامل للكوكبة بحلول عام 
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  باألقمار الصناعیة اإلشارات  منظام تقوی
باألقمار الصناعیة. وخاصـة، لـوحظ  تقویم اإلشاراتُقدمت إلى اللجنة معلومات عن حالة تنفیذ العدید من نظم   ٦-٥-٦

تم اإلعالن عن بدء  (EGNOS)أن الخدمة الحرجة المسماة (سالمة الحیاة) للنظام األوروبي لتقویم اإلشارات باألقمار الصناعیة 
، وتم تقدیمها إلى االیكاو لیستخدمها مجتمع الطیران المدني. وفضال عـن ذلـك، أحاطـت اللجنـة ٢٠١١ها للطیران في عام تشغیل

الهنـد وبإكمـال أعدتـه بمساعدة النظام العالمي لتحدید المواقع الـذي  م األرضيعلما بالتقدم المحرز في نشر نظام المالحة بالتقوی
  والبدء في عملیة الترخیص. االختبار النهائي لقبول النظام 

  النظم العالمیة للمالحة باألقمار الصناعیة ذات الكوكبات والترددات المتعددة
، أقرت اللجنة بـأن النظـام ممع اإلحاطة علما بالمعلومات عن حالة تنفیذ الكوكبة الجدیدة والمحسنة ونظم التقوی  ٧-٥-٦

را هامـــا. ومـــع نشـــر كوكبـــات جدیـــدة وتحســـین الكوكبـــات القائمـــة تصـــبح العـــالمي للمالحـــة باألقمـــار الصـــناعیة یشـــهد حالیـــا تطـــو 
وتـؤدي هـذه التطـورات إلـى تحسـینات األداء الفنـي التـي  متوافرة من كوكبات متعددة ترسل في نطاقات ترددات متعـددة.اإلشارات 

  تؤدي إلى احتمال تحقیق منافع تشغیلیة هامة.
نظـــام عـــالمي للمالحـــة باألقمـــار الصـــناعیة متعـــدد بـــدء اســـتخدام  فـــي الوقـــت ذاتـــه، جـــرت اإلحاطـــة علمـــا بـــأنو   ٨-٥-٦

النظــام العــالمي الحــالي تشــغیل الكوكبــات ومتعــدد التــرددات یطــرح عــددا مــن التحــدیات الفنیــة والتنظیمیــة الجدیــدة التــي تتجــاوز 
  للمالحة باألقمار الصناعیة.

المرتبطة باإللزام باستخدام عناصر محددة من النظام فیما یتعلق بالتحدیات التنظیمیة، ناقشت اللجنة المسائل و   ٩-٥-٦
المنـافع المسـتمدة مـن إلـى جنـي العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة. وفي حین أنه في بعض الحاالت قد تؤدي إجراءات اإللزام 

أ فــي حالــة النظــام نظــام محــدد أو تكنولوجیــا محــددة، أقــر االجتمــاع بــأن اتبــاع نهــج قــائم علــى األداء هــو أفضــل مــن حیــث المبــد
  العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة.

 GNSSأقـــر االجتمـــاع بـــأن بعـــض الـــدول ربمـــا تفـــرض تجهیـــز الطـــائرات بنظامهـــا الخـــاص فـــي مجـــال كوكبـــة و   ١٠-٥-٦
ألســباب غیــر مرتبطــة بالضــرورة بــاألداء المالحــي فقــط. وفــي مثــل هــذه الحــاالت، توافقــت اآلراء فــي االجتمــاع علــى أن أي دولــة 

  مثل هذه الفروض ینبغي أن تجعلها مقتصرة على مشغلي الطائرات الذین تكون بالنسبة لهم هي دولة المشغل. إدخالعتزم ت
جـــرى أیضـــا اســـترعاء نظـــر االجتمـــاع إلـــى الصـــعوبات اإلضـــافیة التـــي ســـتثور بالضـــرورة إذا أدخلـــت الزامـــات و   ١١-٥-٦

حة باألقمار الصناعیة في دول أو أقالیم مختلفة. وبصفة خاصة، جـرت مختلفة بالنسبة لعناصر محددة من النظام العالمي للمال
اإلحاطــة علمــا بــأن هــذا الوضــع مــن شــأنه أن یكبــد المســتعملین تكــالیف كبیــرة ناجمــة عــن إجــراءات وضــوابط الــتحكم اإلضــافیة 

لبشـریة. وبغیـة الحـد مـن مثـل وتدریب أطقم الطائرات وخدمات الصیانة، ویمكن أن یؤدي ذلك إلى زیادة الشواغل بشأن العوامل ا
المحتملــة  تهــذه العواقــب، ســیتعین أن یــتم علــى المســتوى اإلقلیمــي والمشــترك بــین األقــالیم تنســیق محتــوى ومواعیــد تنفیــذ اإللزامــا

  بغیة التخفیف من عبء التنفیذ على مستعملي المجال الجوي.
ام العالمي للمالحة باألقمار الصـناعیة نحـو سـیناریو استنتجت اللجنة أن المنافع المحتملة للتطور الجاري للنظو   ١٢-٥-٦

للكوكبـــات المتعـــددة والتـــرددات المتعـــددة ال یمكـــن تأمینـــه بشـــكل تـــام إال إذا اتخـــذت االیكـــاو والـــدول ومشـــغلو الطـــائرات إجـــراءات 
  للتغلب على التحدیات المرتبطة بذلك.
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  وبناء على المناقشات، قبلت اللجنة التوصیة التالیة:  ١٣-٥-٦

  برنامج عمل االیكاو لدعم تطور النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة   -٦/٥التوصیة 
  أن تضطلع االیكاو ببرنامج عمل لمعالجة ما یلي:

قابلیة التشغیل البیني للكوكبات ونظم تقویم اإلشارات الحالیة والمستقبلیة للنظام العالمي للمالحة باألقمار   ) أ
 ؛ر خاص للمسائل الفنیة والتشغیلیة المرتبطة باستخدام كوكبات متعددةالصناعیة، مع ایالء اعتبا

ومشغلي الطائرات من تحدید كمیة هذه المالحة الجویة تحدید الفوائد التشغیلیة لتمكین مقدمي خدمات   ) ب
 الفوائد بالنسبة لبیئتهم التشغیلیة الخاصة؛

یة للعناصر الحالیة والمستقبلیة للنظام العالمي مواصلة تطویر القواعد والتوصیات الدولیة والمواد اإلرشاد  ج)
  للمالحة باألقمار الصناعیة وتشجیع تطویر القواعد القیاسیة لصناعة الكترونیات الطیران.

  وبناء على المناقشات، قبلت اللجنة التوصیة التالیة:  ١٤-٥-٦

  ستخدام الكوكبات المتعددةا  ٦/٦التوصیة 

  :الستراتیجیة للمالحة الجویة وٕادخال عملیات جدیدة، بما یليأن تقوم الدول، عند تحدید خططها ا

االستفادة من تحسین متانة النظام وتوافر الخدمات بفضل وجود كوكبات متعددة للنظام العالمي للمالحة   ) أ
 باألقمار الصناعیة ونظم التقویم المرتبطة به؛

یة التي تمت الموافقة على العالمي للمالحة باألقمار الصناعنشر معلومات تحدد عناصر النظام   ) ب
 ؛استخدامها في مجالها الجوي

العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة وتفادي اعتماد نهج قائم على األداء فیما یتعلق باستخدام النظام   ) ج
منع الطائرات من استخدام عناصر النظام المذكور الممتثلة للقواعد والتوصیات الدولیة المطبقة الصادرة 

 ؛عن االیكاو

النظر والتقییم بعنایة لما إذا كان من الضروري أو المناسب اإللزام بتركیب أو استخدام أي كوكبة محددة   )د
  أو نظام تقویم محدد؛العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة للنظام 

  :أن یقوم مشغلو الطائرات بما یلي

ر الصناعیة ذات قدرة على العمل مع النظر في التزود بأجهزة استقبال للنظام العالمي للمالحة باألقما  ه)
  أكثر من كوكبة من أجل جني الفوائد المرتبطة بالعملیات المتطورة.
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    العالمي للمالحة باألقمار الصناعیةفیف من جوانب ضعف النظام التخ
اسـتالمها العـالمي للمالحـة باألقمـار الصـناعیة التـي یـتم جتماع علمـا بـأن شـدة ضـعف إشـارات النظـام االأحاط   ١٥-٥-٦

من األقمار الصناعیة تجعل هذا النظام ضـعیفا أمـام عملیـات التشـویش والتـأثیرات األخـرى التـي یمكـن أن تـؤثر علـى العدیـد مـن 
فـي النظـام العـالمي للمالحـة باألقمـار الصـناعیة التشـویش  مـواطن الضـعفالطائرات في نطـاق مسـاحة واسـعة. وتشـمل مصـادر 

  وآثار الغالف الجوي بسبب األیونوسفیر والنشاط الشمسي (جو الفضاء) وغیر ذلك.المقصود  شوالتشویغیر المقصود 
العــالمي للمالحـة باألقمــار الصـناعیة ینــدرج ضــمن أحـاط االجتمــاع علمـا بــأن التشـویش المقصــود علــى النظـام و   ١٦-٥-٦

حمایــة  —األمــن  —الرابــع مــن مــن الفصــل  ٩-٤للمــؤتمر والفقــرة  ٣-٢التــي تعالجهــا التوصــیة  المعلومــاتيمــن األفئــة مســائل 
  .الطیران المدني الدولي من أفعال التدخل غیر المشروع

ثم نظر االجتماع في عدد من التدابیر التـي یمكـن اتخاذهـا للتقلیـل مـن احتمـال تعطیـل إشـارات النظـام العـالمي   ١٧-٥-٦
دخـال كوكبـات وتـرددات جدیـدة للنظـام العـالمي أعاله. وعلـى سـبیل المثـال، إ ةللمالحة باألقمار الصناعیة بسبب المصادر المبین

للمالحة باألقمار الصناعیة الذي سیخفف إلى حد كبیر من احتمال انقطـاع الخدمـة بسـبب التشـویش غیـر المقصـود، بحكـم تنـوع 
قمـار الصـناعیة الترددات والزیادة المرتقبة في عدد األقمار الصناعیة. وسیساعد توفر ترددات ثنائیة للنظـام العـالمي للمالحـة باأل

  .الناجم عن األیونوسفیر أیضا في التعویض عن أثر تأخیر اإلشارة بسبب الغالف الجوي
أقر االجتماع بأن الوسیلة الرئیسیة لخفض احتمال التشویش المقصود وغیر المقصود هي إدارة الطیف بشـكل و   ١٨-٥-٦

تخدامه بطریقــة تضــمن حمایــة تــرددات النظــام فعــال. وینطــوي ذلــك علــى وضــع إطــار تنظیمــي قــوي یضــبط توزیــع الطیــف واســ
العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة. وعلى المستوى الوطني، تقـع هـذه المسـؤولیة علـى عـاتق السـلطات التنظیمیـة للالسـلكي فـي 

  كل دولة. وعلى المستوى الدولي، یوفر االتحاد الدولي لالتصاالت مثل هذا اإلطار من خالل لوائح الرادیو.
أقر االجتماع بأنه على الرغم من إمكانیة تخفیض انقطاع إشارات النظام العالمي للمالحة باألقمار الصـناعیة و   ١٩-٥-٦

أن یكونــوا مســتعدین  المالحــة الجویــةكمــا نــوقش أعــاله، ال یمكــن اســتبعاد انقطاعهــا بالكامــل، لــذلك یجــب  علــى مقــدمي خــدمات 
تقیـیم المخـاطر التـي تحـدد عملیـة لمالحة باألقمار الصـناعیة. ویتطلـب ذلـك إتمـام العالمي للمعالجة احتمال انقطاع اشارات النظام 

  .االحتمال المتبقي لحاالت انقطاع خدمة اإلشارة وتأثیر االنقطاع في المجال الجوي
حاجـــة إلـــى اســـتراتیجیة بدیلـــة لتحدیـــد الموقـــع وجـــدت أن هنـــاك أحـــیط االجتمـــاع علمـــا أیضـــا بـــأن دوال عدیـــدة و   ٢٠-٥-٦

العــالمي مســتمرة إلــى أقصــى حــد ممكــن فــي حــال انقطــاع اشــارات النظــام المالحــة الجویــة حــة والتوقیــت، بهــدف إبقــاء خــدمات والمال
  للمالحة باألقمار الصناعیة، عن طریق االستفادة من النظم الراهنة وتحدید مسار عملي للتطور.

  المناقشات، قبلت اللجنة التوصیات التالیة:وبناء على   ٢١-٥-٦
الضعف في النظم العالمیة للمالحة باألقمار مواطن مساعدة الدول على التخفیف من   -٦/٧ة التوصی

  الصناعیة
   بما یلي:اإلیكاو قوم تأن 
النظم العالمیة للمالحة باألقمار الصناعیة، بما في ذلك  هامواصلة التقییم الفني للتهدیدات المعروفة التي تواجه  أ)

  معلومات للدول؛مسائل الطقس الفضائي وٕاتاحة ال
ضعف النظم العالمیة مواطن تجمیع ونشر المزید من اإلرشادات التفصیلیة للدول الستخدامها في تقییم   ب)

  للمالحة باألقمار الصناعیة؛
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تابعة لألمم المتحدة المناسبة الخرى األهیئات الوضع آلیة رسمیة باالشتراك مع االتحاد الدولي لالتصاالت و   ج)

ددة تتعلق بالتشویش الضار بالنظم العالمیة للمالحة باألقمار الصناعیة التي تبّلغ بها الدول لمعالجة مسائل مح
 االیكاو؛

 وجدوى ذلك. تقییم مدى الحاجة إلى نظام بدیل لتحدید الموقع والمالحة والتوقیت  د)

  التخطیط للتخفیف من جوانب ضعف النظم العالمیة للمالحة باألقمار الصناعیة  -٦/٨التوصیة 
   بما یلي: الدول القیامتقوم أن 

تقییم احتمال وآثار جوانب ضعف النظم العالمیة للمالحة باألقمار الصناعیة في مجالها الجوي، والقیام عند   )أ 
  ؛للتخفیف من حدتها بتطبیق أسالیب معترف بها ومتاحة الضرورة

صورة فعالة لخفض احتمال التشویش إدارة الطیف وحمایة ترددات النظم العالمیة للمالحة باألقمار الصناعیة ب  )ب 
 غیر المقصود أو تدهور أداء النظم العالمیة للمالحة باألقمار الصناعیة؛

إفادة االیكاو بحاالت التشویش الضار بالنظم العالمیة للمالحة باألقمار الصناعیة التي یمكن أن یكون لها تأثیر   )ج 
 على عملیات الطیران المدني الدولي؛

تنظیمي قوي یحكم استخدام أجهزة التكرار وأشباه األقمار الصناعیة وأجهزة اإلشارات تطویر وتطبیق إطار   )د 
 المضللة والتشویش؛

إفساح المجال أمام تحقیق كامل الفوائد من التقنیات الموجودة على متن الطائرة لتخفیف أثر التشویش ، ال سیما   ه)
 نظم المالحة بالقصور الذاتي؛

تقرر أن المساِعدات األرضیة ضروریة كجزء من استراتیجیة تخفیف التشویش، إعطاء األولویة، حیثما ی  و)
أو مالحة  INS/(DME(في إطار نظام المالحة بالقصور الذاتي  )DME(الستخدام أجهزة قیاس المسافة 

  ونظام الهبوط اآللي على مدارج مختارة. DME/DMEالمنطقة 
ظــام العــالمي للمالحــة باألقمــار الصــناعیة، نظــر االجتمــاع فــي فــي الن مــواطن الضــعفعقــب المناقشــة العامــة ل  ٢٢-٥-٦

وجوانـب جـو الفضـاء. وجـرى  بسـبب األیونوسـفیرالمرتبطـة بـالغالف الجـوي  مـواطن الضـعفمعلومات تتنـاول علـى وجـه التحدیـد 
   في الغالف الجوي المتأین. مواطن الضعفاإلقرار بفعالیة وكفاءة إتباع نهج تعاوني لمالجه التخفیف من 

  المناقشات، قبلت اللجنة التوصیة التالیة: وبناء على  ٢٣-٥-٦
یونوسفیري وطقس الفضاء من أجل التنفیذ المقبل على معلومات الغالف الجوي األ  -٦/٩التوصیة 

  الصعید العالمي لنظام المالحة باألقمار الصناعیة 
  ما یلي:باالیكاو  أن تقوم

یونوسفیریة من أجل التنفیذ العالمي والمنسق مجال الخصائص األیة والعالمیة في تنسیق األنشطة اإلقلیم  أ)
  للنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة؛
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ن ضعف النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة إزاء طقس طوامواصلة بذل جهودها للتصدي لم  ب)
عیة مع مراعاة التطور طویل الفضاء لمساعدة الدول في تنفیذ النظام العالمي للمالحة باألقمار الصنا

  األجل للنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة فضال عن ظواهر طقس الفضاء المتوقعة؛
دراسة االستخدام األمثل لمعلومات طقس الفضاء التي یمكن تطبیقها على الصعید العالمي في المناطق   ج)

ي للمالحة زیز أداء النظام العالمة من أجل تعمغناطیسیالمنخفضة والمرتفعة من خطوط العرض ال
 ؛ طار عالميباألقمار الصناعیة في إ

  ما یلي:بالدول  أن تقوم
مســائل المتعلقــة بــالغالف الجــوي األیونوســفیري بمــا فــي نهــج تعــاوني بغیــة حــل الاتبــاع یجــب أن تنظــر فــي   د)

بصـورة مجدیـة ومنسـقة  قمـار الصـناعیةلنظام العـالمي للمالحـة باأللتشغیل ایونوسفیریة ذلك الخصائص األ
 .ومناسبة للمستوى اإلقلیمي

فـــاوت المغناطیســـي بالت نأحـــیط االجتمـــاع علمـــا بأنـــه یجـــري حالیـــا بـــذل جهـــد كبیـــر لتحـــدیث معلومـــات الطیـــراو   ٢٤-٥-٦
لكترونیــات الطیــران الحدیثــة حســابات للمالحــة بــالرجوع إلــى الشــمال الحقیقــي، ثــم تحــول المعلومــات مــن أجــل المتغیــر. وتجــري إ

طیس)، أو اتجــاه اطیســي القــائم علــى نمــوذج مغنــاللطیــارین إلــى معلومــات مغناطیســیة (بتطبیــق التفــاوت المغناشــات العــرض ش
حقیقي أو مسار حقیقي، على نحو یتوقف على قدرة الطائرة. ویقترح أن الرجوع في جمیع العملیات إلى الشـمال الحقیقـي سـیعزز 

. وأحاط االجتماع علما بالمعلومـات مغناطیسيكبیرا في الحفاظ على جداول التفاوت الالحد األدنى للسالمة الشاملة ویوفر جهدا 
واستنتج أن أي دول مهتمة یمكنها أن تجري مزیـدا مـن الدراسـات للتـأثیر الفنـي والتشـغیلي لالقتـراح، وللتكـالیف والمنـافع المتوقعـة 

  في الطیران. الجهات المعنیةلجمیع 
  ةیالمساعدات المالح  ٦-٦
ناقشـــت اللجنـــة فـــرص ترشـــید المســـاعدات المالحیـــة األرضـــیة الناشـــئة عـــن تنفیـــذ المالحـــة القائمـــة علـــى األداء   ١-٦-٦

بمســاعدة القــدرة فــي الطــائرات بواســطة نظــام المالحــة الجویــة باألقمــار الصــناعیة. ونظــرت فــي نهــج یهــدف إلــى تعظــیم المنــافع 
فــادي اســتبدال المســاعدات المالحیــة فــي نهایــة دورة حیاتهــا. وكــان هــذا االقتصــادیة األعظــم للترشــید، وبالتحدیــد التــي تــأتي مــن ت

الــنهج قائمــا علــى تحلیــل یهــدف إلــى تحدیــد فــرص الترشــید، وتقیــیم التغییــرات الضــروریة فــي الطــرق وتحدیــد مــا إذا كــان التنفیــذ 
  كالیف عن استبدال المساعدات.المحدود للمالحة القائمة على األداء على الطرق المتأثرة سیكون أكثر فاعلیة من حیث الت

أن أحد القیود على عملیة الترشـید یتمثـل فـي أن شـبكة دنیـا مـن المسـاعدات األرضـیة لمعالجـة اللجنة والحظت   ٢-٦-٦
العالمي باألقمار الصناعیة. وبصفة عامة، فإن المطلب األساسي الذي یجـب الوفـاء المالحة الجویة الفقدان المؤقت لخدمة نظام 

باألقمار الصناعیة، مع الحفاظ على المالحة الجویة ه الشبكة یتمثل في الحفاظ تماما على السالمة بعد خسارة خدمة به بمثل هذ
  مستوى مقبول من الكفاءة واالستمراریة إلى الحد الممكن. 

  وبناء على المناقشات، قبلت اللجنة التوصیة التالیة:  ٣-٦-٦
  رضیة ترشید المساعدات المالحیة األ   ٦/١٠التوصیة 

  للدول أن تقوم بما یلي:ینبغي أنه في التخطیط لتنفیذ المالحة الجویة القائمة على األداء 
تقّیم فرصة تحقیق منافع اقتصادیة بتقلیل عدد المساعدات المالحیة من خالل تنفیذ المالحة القائمة على   ) أ

 ؛األداء
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الحركة الجویة تظل متاحة للتخفیف من تضمن أن المالحة األرضیة المالئمة والبنیة األساسیة إلدارة أن   ) ب

 خدمة المالحة العالمیة القائمة على األقمار الصناعیة في مجالها الجوي؛
تضبط خطط تنفیذ المالحة القائمة على األداء مع دورات إستبدال المساعدات المالحیة، إذا كان ذلك   ج)

  البنیة األساسیة غیر الضروریة. ممكنا، لتحقیق أقصى وفورات في التكلفة عن طریق تجنب استثمارات

  اإلقلیمیة  التكمیلیة المالحة الجویة واإلجراءات  طخطمواءمة  –إطار األداء اإلقلیمي   ٧-٦
واالجــراءات التكمیلیــة االقلیمیــة ومــا المالحــة الجویــة خطــط تطبیــق مجــاالت لمواءمــة علمــا بــاقتراح اللجنــة أخــذت   ١-٧-٦

منهجیـــة حـــزم ألغــراض ت التخطــیط والتنفیـــذ اإلقلیمیـــة واألمانــة العامـــة لالیكــاو، ال ســـیما ومجموعـــایــرتبط بـــذلك مــن منـــافع للــدول 
أیضا أن المقترحات بالتعدیالت على الوثـائق المالئمـة (خطـط المالحـة الجویـة اللجنة التحسینات في منظومة الطیران. والحظت 

لالیكــاو وأن تـــوزع علــى الــدول والمنظمـــات الدولیــة وفقـــا ة األمانـــة العامــأن ُتعــد مـــن جانــب ینبغــي والخطــط التكمیلیــة اإلقلیمیـــة) 
قــرار بشــأن أي لإلجــراءات القائمــة علــى أن یأخــذ مجلــس االیكــاو فــي الحســبان تعلیقــات الــدول والمنظمــات الدولیــة عنــد اتخــاذه 

  التعدیالت.
  المناقشات، قبلت اللجنة التوصیة التالیة:وبناء على   ٢-٧-٦

  خطط المالحة الجویة واإلجراءات التكمیلیة اإلقلیمیةمواءمة  –إلقلیمي إطار األداء ا  -٦/١١التوصیة 
أن تبدأ االیكاو عملیة تعدیل رسمیة وفقا لإلجراءات العادیة لمواءمة مجاالت تطبیق خطط المالحة الجویة 

  المبادئ التالیة:مراعاة اإلقلیمیة، مع  واإلجراءات التكمیلیة

 كاتب االیكاو اإلقلیمیة لدى الدول المتعاقدة؛لن یكون هناك تغییر في اعتماد م  أ)

ملحق االیكاو من  ١-٢القسم بأن تقدم الخدمات وفقًا ألحكام  ةدولكل لن یكون هناك تغییر في التزام   ب)
 ؛خدمات المالحة الجویة -الحادي عشر 

على تعدیالت خطط مجلس االیكاو، بما في ذلك الموافقة اإلشرافیة لمسؤولیات اللن یكون هناك تغییر في   ج)
 المالحة الجویة واإلجراءات التكمیلیة اإلقلیمیة؛

الجاریة للخدمات والتسهیالت أو لإلجراءات التكمیلیة الجاریة لمجال الشروط لن یكون هناك تغییر في   د)
  جوي محدد كما هو مقرر في الخطط اإلقلیمیة للمالحة الجویة واإلجراءات التكمیلیة اإلقلیمیة؛

إقلیمیة للتخطیط والتنفیذ من الدول المتعاقدة التي تقدم تشكیل أي مجموعة هناك تغییر في مبدأ  لن یكون  ه)
المالحة الجویة في إقلیم المالحة الجویة، وأن الدول المتعاقدة األخرى یمكنها االشتراك في  اتخدم

  األنشطة بصفة مراقب؛

  لیمیة للتخطیط والتنفیذ من المكاتب اإلقلیمیة؛لن یكون هناك تغییر في مساعدة االیكاو للمجموعات اإلق  و)
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اآلن وستقع على عاتق تجمیعها األداء إلقلیم من أقالیم المالحة الجویة سیتم شؤون إن مسؤولیات إدارة   ز)
  مجموعة التخطیط والتنفیذ المنشأة لإلقلیم؛

لتقلیل لى الحد الممكن، ، إ تدفقات الحركة الرئیسیة ضمن المجاالت الجویة المتجانسة استیعابسیتم   ح)
 التغییرات بین نظم المالحة الجویة المختلفة واإلجراءات التشغیلیة المختلفة في أثناء الطیران.

  ترتیب أولویات حزم التحسینات في منظومة الطیران وتصنیفها  ٨-٦
للتخطـیط االسـتراتیجي، هـي وثیقـة عالیـة المسـتوى  (GANP)سّلمت اللجنة بـأّن الخطـة العالمیـة للمالحـة الجویـة   ١-٨-٦

تنطـوي علـى خطـة متجـددة تهــدف إلـى تحسـین منظومـة الطیــران وفـق جملـة مـن الوحـدات والحــزم التحسـینیة علـى مـدى الســنوات 
الخمسة عشرة القادمة. ورغم أّن الخطة العالمة للمالحة الجویة تنطوي على منظور عالمي، فإّن اللجنة سّلمت بأّن وحـدات حـزم 

لهــا للتنفیــذ علــى المســتوى العــالمي. فــالبعض منهــا الــذي یــرد ضــمن الخطــة العالمیــة هــو، بالفعــل، عبــارة عــن التحســینات لیســت ك
مجموعــات متخصصــة یمكــن تطبیقهــا حیثمــا كانــت هنــاك مقتضــیات تشــغیلیة محــددة أو منــافع یمكــن جنیهــا مــن ذلــك. وفــي هــذا 

ات حـــزم التحســینات ضــمن اإلطـــار العــام الـــوطني الّصــدد، أعربــت اللجنـــة عــن الحاجــة إلـــى توضــیح محـــّل كــل وحــدة مـــن وحــد
واإلقلیمي والعالمي. ومن ثم، فقد ناقشت اللجنة مختلف المقترحات المقّدمة في المؤتمر من أجل وضـع نظـام لتصـنیف الوحـدات 

لـى ضـرورة هدفه ترتیب كل وحداة من الوحدات ضمن سلم أولویات التنفیذ. وفـي الوقـت نفسـه، اتّفقـت اللجنـة مـع الـرأي الـداعي إ
أن تنظر الدول، بحسب احتیاجاتها التشغیلیة، في التنفیذ المبّكر لجمیع وحدات الحزمة صفر نظرا ألّن هذه الحزمة هي األساس 
في كثیر من الحاالت بالنسبة ألعمال التطویر في المستقبل. وقد تقّرر، بعـد أن لـم تـتمكن اللجنـة مـن تحقیـق التوافـق فـي اآلراء، 

و العمل على مسألة تصنیف حزم التحسینات وترتیبهـا علـى سـلم أولویـات التنفیـذ، وأن تـوفر، حسـب االقتضـاء، أن تواصل االیكا
  ) والدول.PIRGs( المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذاإلرشادات لكل من 

خـذ حالیـا بمـا  تـم وما إلى ذلك)، أشـارت اللجنـة إلـى أّن االیكـاو تأ B0-65وفیما یتعلق بنظام ترقیم الوحدات (  ٢-٨-٦
اتباعــه فــي مرحلــة هندســة حــزم التحســینات وذلــك بغیــة الحفــاظ علــى مبــدأ االســتمراریة مــن مرحلــة التصــمیم إلــى مرحلــة وضـــع 
المشـــاریع فـــي صـــیغتها النهائیـــة. ومـــع ذلـــك، الحظـــت اللجنـــة أّن االیكـــو تعتـــزم تبســـیط التـــرقیم فـــي الطبعـــات التـــي ستصـــدر فـــي 

ه المنهجیــة الجدیــدة تقتضــي وضــع نظــام تــرقیم میســور یبــّین عــدد الســنوات التــي تكــون فیهــا الحــزم المســتقبل، وأشــارت إلــى أّن هــذ
جــاهزة ( صــفر أو ســنة واحــدة أو ســنتین أو ثــالث ســنوات) ویحمــل معّرفــا مــن ثالثــة أو أربعــة أحــرف تحــّل محــل رقــم المتابعــة 

دات. وعلــى هــذا األســاس، قامــت اللجنــة بتــدقیق المعمــول بــه حالیــا، ویكــون أیضــا مشــفوعا بعنــوان قصــیر لكــل وحــدة مــن الوحــ
المنهجیــة التــي تأخــذ بهــا االیكــاو مــن أجــل جعلهــا نظامــا ســهال لتــرقیم وتســمیة الوحــدات بشــكل بــدیهي، ووافقــت علــى أن تواصــل 

المهمـة ، وافقت اللجنة علـى اّن هـذه ٣و  ٢المنظمة أعمالها بهذا الشأن. وفیما یتعلق بمسألة تصنیف الوحدات ضمن الحزمتین 
  ستحتاج من االیكاو في المستقبل إلى إعادة النظر فیها على أساس الخبرات المكتسبة حتى اآلن.

وأكـــدت اللجنـــة مـــن جدیـــد علـــى أّن الســـالمة هـــي أولـــى األولویـــات فـــي المنهجیـــة المتبعـــة لتنفیـــذ وحـــدات حـــزم   ٣-٨-٦
  أدركت هذا األمر بشكل مناسب. التحسینات، وأشارت إلى أّن مبادئ الخطة العالمیة للمالحة الجویة قد

  وعلى أساس هذه المناقشات، قبلت اللجنة بالتوصیة التالیة:   ٤-٨-٦
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  ترتیب أولویات حزم التحسینات في منظومة الطیران وتصنیفها - ٦/١٢التوصیة 

  بما یلي: )PIRGs( المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذأن تقوم الدول و 
الحركة الجویة وذلك من أجل بلوغ استثمار  بإدارةمواصلة اعتماد نهج منسق فیما بین الجهات المعنیة   ) أ

  ؛وفي المرافق األرضیةة الطائر متن فعال في المعدات المحمولة على 
في والیاتها القضائیة بااللكترونیات الموجودة راعي الحاالت عند اشتراط تجهیز الطائرات ینهج وخي ت  ) ب

اء الواقعة على عاتق المشغلین ومن ذلك مثال ، على أن تتم مراعاة األعبالالزمة لنظم المالحة الجویة
  والعالمي. اإلقلیميالتسجیل في الخارج وضرورة تحقیق التنسیق على المستویین 

  تقوم االیكاو بما یلي: أن
ضمن  حزم التحسینات في منظومة الطیرانالمواد اإلرشادیة المتعلقة بتصنیف مواصلة العمل على تناول   أ)

والدول بالتوجیهات كلما اقتضى  المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذسلم أولویات التنفیذ، وتزوید و 
  األمر؛

فق علیها تعدیل نظام تسمیة وترقیم وحدات حزم التحسینات باالعتماد على العینات البدیهیة التي وا  ب)
  المؤتمر؛

التي ُتعتبر ضروریة للتنفیذ على الصعید العالمي وذلك من حیث المسار  ١تحدید وحدات الحزمة   ج)
 المباشر والتشغیل البیني على الصعید العالمي والسالمة، مع إیالء المراعاة الواجبة للتنوع اإلقلیمي.

 (SMS)السالمة نظام إدارة   ٩-٦
إدارة السالمة، وبوجود قواعد قیاسیة وأسالیب عمـل موصـى بهـا تؤیـد األحكـام القائمـة علـى  أقرت اللجنة بأهمیة  ١-٩-٦

األداء، وتســاعد فــي إنشــاء نظــم تضــمن الســالمة مــن خــالل فــرض األســالیب الحاســمة فــي الــنظم، مــع الســماح فــي الوقــت ذاتــه 
حظـت اللجنـة اقتراحـا یقضـي بـأن تضـمن االیكـاو بالمرونة الضروریة لقبول تطورات جدیـدة فـي التكنولوجیـا. وعـالوة علـى ذلـك ال

ومتطلبــات القـدرة علــى اإلشــراف علـى الســالمة مسـتكملة فــي ملحـق إدارة الســالمة الجدیــد، وأن  (SSP)أن برنـامج الدولــة للسـالمة 
ة السـالمة أنشطة التدقیق في االیكاو تعكس هذا التكامل. وفي هذا الخصوص، ُأخطرت اللجنة أن الطبعة االولى من ملحق إدار 

الجدید قد خضعت الستعراض أولي فـي االیكـاو، وأّن هـذه الطبعـة هـي باألسـاس عبـارة عـن تجمیـع ألحكـام نظـام إدارة السـالمة، 
مـن كـل المالحـق األخـرى. وٕاضـافة إلـى ذلـك، الحظـت اللجنـة أن فریـق خبـراء إدارة السـالمة، قـد  (SSP)وبرنامج الدولة للسـالمة 

لبرنــامج الدولــة  ل تطــویر األحكــام، بمــا فــي ذلــك متطلبــات نظــام مراقبــة الســالمة فــي الدولــة دعمــاُكلــف مــن االیكــاو بــأن یواصــ
  .(SSP)للسالمة 

وأقرت اللجنة بأنه من أجل وضع نظام متجانس وأكثر فعالیة وقادر على تقلیص تكرار الجهود، البد من اتباع   ٢-٩-٦
  ة السالمة وٕادارة السالمة.نهج متكامل فیما یتعلق باتخاذ القرارات في مجال مراقب

  ودون إصدار أي توصیات محددة، اقترحت اللجنة أن تراعي االیكاو ما یلي:  ٣-٩-٦
التأكد من أن برنامج الدولة للسالمة وقدرات الدول في مجال مراقبة السالمة مدرجة في الملحق الجدید   ) أ

 هذا اإلدماج؛المتعلق بإدارة السالمة وأن أنشطة االیكاو في مجال التدقیق تجّسد 
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 التأكد من أن قواعد السالمة األكثر تداوال ُتطّبق في مجال الطیران المدني على المستوى العالمي؛  ب)

  الترویج التباع نهج قائم على المخاطر؛  ج)
  الترویج لمفهوم النهج النظمي الكامل السیما بالنسبة للسالمة وتنظیم السالمة؛  د)
  اق سن القوانین؛الترویج ألهداف السالمة في سی  ه)
  التشجیع على القیام بما یلي:  و)

استخدام القواعد القیاسیة المتعلقة بصناعة الطیران والتنسیق بین الهیئات المعنیة بوضع القواعد   )١
  القیاسیة في االیكاو؛

 فتح باب الحوار مع الجهات المعنیة السیما استخدام عملیة مفتوحة وشفافیة فیما یخص سن القوانین  )٢
  في مجال السالمة؛

  التشجیع على إعداد ما یلي:  ز)
برامج إدارة السالمة إلى جانب األدوات التمكینیة المتعلقة بها، واإلبالغ عن الحوادث وتحلیلها،   )١

  وتعزیز الثقافة العادلة، وٕادراج مبادئ العوامل البشریة؛
  نظام إدارة السالمة.  )٢

  القواعد والتوصیات الدولیة  ١٠- ٦
األحكام الصادرة عن االیكاو (القواعد والتوصیات الدولیة) وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة اللجنة بأن  سّلمت  ١-١٠-٦

والمواءمـة والكفـاءة.  البینـي التشـغیلوقابلیتـه كبیـر فـي تعزیـز سـالمة الطیـران العـالمي والمواد اإلرشادیة، ستواصل اإلسهام بشكل 
، حـزم التحســینات فــي منظومـة الطیــران التابعــة لالیكــاولــدول و التابعــة ل ناضــجةالتحـدیث وعـالوة علــى ذلــك، وبعـد تحلیــل خطــط ال

 حكـــاماأل والتخلـــي عــن األحكــام المعمــول بهـــا فــي االیكــاو، ومراجعـــة أحكـــام جدیــدة لالیكــاو إعــداداعترفــت اللجنــة بالحاجـــة إلــى 
اإلجــراءات والمــواد و واعــد والتوصــیات الدولیــة لالیكــاو تعمــل علــى تحــدیث القالتــي بــأن الممارســات الحالیــة وتســلیما منهــا  .العتیقــة

. في حین نوقشت مسالة إعادة هیكلـة اإلرشادیة قد ال تلبي احتیاجات نظام الطیران المتطور بطریقة فعالة وفي الوقت المناسب،
ت اللجنـة أن ذلـك جـزء ال افرقة الخبراء، فیما یخص تحقیق النتـائج المطلوبـة بمـا یلبـي احتیاجـات نظـام الطیـران المتطـور، الحظـ

یتجزأ من العملیة الجاریة، وذلك باستخدام اإلجراءات المقررة. وكان هناك إقرار بأن الهدف النهائي یتمثل في تحقیق نتـائج أكبـر 
بمـوارد أقـل واالســتفادة أكثـر مـن الخبــراء وتقلـیص العـبء المــالي علـى عـاتق الــدول وخفـض متطلبـات المــوارد لالیكـاو. باإلضــافة 

ى ذلك، ومـع أن فكـرة التركیـز أكثـر علـى القواعـد والتوصـیات الدولیـة "الرئیسـیة" لالیكـاو تحظـى بتأییـد داخـل اللجنـة، فقـد أشـیر إل
الصادر عن الجمعیة العمومیة كأساس إعداد أحكام شاملة وكاملة وثابتـة. عـالوة علـى ذلـك، اتفقـت اللجنـة  ١٥-٣٧على القرار 

  .المذكور ١٥-٣٧ار على أنه من الضروري مراجعة القر 
القائمــة وغیرهــا مــن المنظمــات جهــات التنظیمیــة خبــراء الــدول والالتــي یوفرهــا همــة الممســاهمة بال اللجنــة وأقــرت  ٢-١٠-٦

جمیـع . و هاوتنفیـذاالیكـاو  حكـامعملیة إعداد أ، في وقطاع الطیران الجویة المالحةات خدمة لمقدمالجهات الو  القواعدوضع على 
 هــاوتنفیــذ أحكــام االیكــاو وموادبعملیــة إعــداد لنجــاح المراحــل ذات الصــلة اعتُبــرت بالغــة األهمیــة بالنســبة  هــذه الجهــات المعنیــة

 قواعـدأفرقة الخبراء حلقة وصل حیویة في قدرة االیكـاو علـى مواصـلة تقـدیم لدى لمعرفة والخبرة واتِفق على أن تظل ااإلرشادیة. 
  التنفیذ العالمیة.
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أحكـام االیكـاو إلعـداد الـالزم  العمـل تخطـیطل تنـاو أنـه ینبغـي لالیكـاو تاللجنة علـى اتفقت ، باإلضافة إلى ذلكو   ٣-١٠-٦

 ومــن أمثلــةاألداء. القواعــد القائمــة علــى  االیكــاو دعمأن تــ علــى ضــرورة، و حــزم التحســینات فــي منظومــة الطیــران الالزمــة لتنفیــذ
تحدیـد المبــادئ والمتطلبــات الالزمـة لــدمج بیانــات األرصــاد لة هنــاك مســأهــذا النـوع مــن اإلدارة فیهـا تطبیــق المجـاالت التــي یمكــن 

  .ةاآللی إدارة الحركة الجویةالجویة في عملیة 

والتمثیــل  التابعــة لالیكــاو، والتنســیق بــین أفرقــة الخبــراء تقــدیم التقــاریر، إجــراءاتأهمیــة علــى  ط الضــوءیســلتــم تو   ٤-١٠-٦
أو تحقیق أفضل استخدام للموارد ومنـع االزدواجیـة مة على وضع القواعد بغیة القائهیئات الالتصال مع إلى اوالحاجة  ،الجغرافي

إنشاء هیئـة تـدعم التنسـیق البد من ، القطاعاالستفادة بشكل أكبر وأفضل من معاییر واتُِفق على أنه من أجل  ثغرات المحتملة؛ال
ربـط واتُِفـق أیضـا علـى أنـه ینبغـي أیضـا . اعـد القیاسـیةالقو وضـع المعنیـة ببـین المنظمـات القیاسیة العالمیة والفنیة  القواعدووضع 
غتـنم الفرصـة تأفرقة الخبراء، وینبغي لالیكـاو أن التي تضطلع بها  ةل الجاریاعماألب تنفیذالتخطیط و لل قلیمیةالمجموعات اإلعمل 

هــا فــي بدایــة ر یثأتمــدى تقبل، و المســ فــياعتمــاد القواعــد والتوصــیات الدولیــة باآلثــار المترتبــة عــن الــدول، فــي وقــت مبكــر، إلبــالغ 
األخـرى المنظمـات  أعـدتهاالمـواد التـي والمصـادقة علـى  لعملیـة التحقـق االیكـاوسـتعراض أن ا. واتفقت اللجنة أیضا علـى العملیة

ه بأنـمـع العلـم كـون جـزءا مـن هـذه المبـادرة الشـاملة، یأن ینبغـي ، االیكـاوإلیها في وثـائق  اإلشارة، قبل القواعدوضع القائمة على 
  .العمومیة، الذي یعالج هذه المسألة الجمعیةالصادر عن  ١٥-٣٧قرار لالحق لینبغي النظر أیضا في استعراض 

  ونتیجة للمداوالت وافقت اللجنة على التوصیة التالیة: ٥-١٠-٦

  إعداد القواعد القیاسیة وأسالیب العمل الموصى بها واإلجراءات والمواد اإلرشادیة  -٦/١٣التوصیة 
  تقوم االیكاو بما یلي:أن 

أن تنشئ منهجیة منتظمة إلعداد أحكام االیكاو والمحافظة علیها، وذلك بالتركیز على استخدام   )أ 
توصیفات وحدات حزم التحسینات في منظومة الطیران وخرائط الطریق في الخطة العالمیة للمالحة 

 )، وذلك للتأكد من وجودها وقت الحاجة إلیها؛GANPالجویة (

 على الدول؛المستقبلیة أثر أحكام االیكاو عن ، في وقت مبكر، وسیلة لإلبالغن هذه المنهجیة أن تتضم  )ب 

أن تحّسن إجراءات إدارة المشاریع وتنسیق أفرقة العمل ومجموعات الدراسة وغیرها من األفرقة التابعة   )ج 
  لالیكاو والمكلفة بوضع أحكامها، من خالل التدابیر التالیة:

  )؛Doc 7984لتوجیهات الخاصة بأفرقة خبراء لجنة المالحة الجویة (التطبیق المتسق ل  )١

  تلقي تقاریر منتظمة من أفرقة الخبراء وفقًا الختصاصات وبرامج عمل متفق علیها؛  )٢

الحرص على التنسیق المحكم بین جمیع أفرقة الخبراء التي تعمل على وضع أحكام االیكاو لضمان   )٣
  االزدواجیة؛إدارة المسائل بكفاءة وتفادي 



AN-Conf/12-WP/161 

من جدول األعمال ٦لتقریر بشأن البند مشروع ا 6-17  
 

 والشفافیة والتخطیط المتكامل الكفاءة واالتساقو  التركیزتطبیق مبادئ المساءلة والتمثیل الجغرافي و   )٤
  لعمل جمیع أفرقة الخبراء؛

  وضع إجراءات موثقة لألفرقة األخرى أیضا.  )٥
أجل  منقواعد وضع الالقائمة على األخرى  مع المنظماتأن تنشئ وتقود عملیة تنسیقیة مالئمة   )د 

  إلى موادها، حسب االقتضاء؛واإلشارة االستفادة القصوى من قدرات هذه المنظمات 

ة ضمن إطار المطلوبوالمصادقة دراسات لتحسین عملیة التحقق  من االیكاو الشروع في إجراءطلب أن ت  ه)
قائمة على والالمعترف بها  المواد التي وضعتها المنظماتاالیكاو إلى في وثائق قبل اإلشارة  االیكاو

  ؛ وضع القواعد

  .، حسب االقتضاء(أ)، الملحق١٥-٣٧العمومیة رقم  تعدیل قرار الجمعیةأن تقوم ب  و)
والحظــت اللجنــة أن فــي حالــة المطــارات التــي تتحــول إلــى مركــز نشــاط اقتصــادي، ینبغــي إیــالء اهتمــام خــاص   ٦-١٠-٦

دراســات الطیــران مــن أجــل تقیــیم مــدى التجــاوز المســموح بــه للحاجــة إلــى مبــادئ توجیهیــة شــاملة للــدول بشــأن التطبیــق المتســق ل
. وقــد شــهدت هــذه المطــارات عملیــات بنــاء واســعة النطــاق دون إتاحــة مبــادئ توجیهیــة موحــدة بشــأن )OLS(ألســطح حــد العوائــق 

  مدى التجاوز وكثافة هذه العوائق وما إلى ذلك من عوامل. 
  یة التالیة:وتمخضت المناقشات عن قبول اللجنة بالتوص  ٧-١٠-٦

المسـموح  التجـاوزوضع مبادئ توجیهیة إلجراء دراسات الطیران الرامیة إلـى تقیـیم   ٦/١٤التوصیة 
  به ألسطح حد العوائق

ینبغي أن تنظر االیكاو في الحاجة إلى وضع مبادئ توجیهیة شاملة بشأن التطبیق الموحد إلجراء دراسات 
  .)OLS(ه ألسطح حد العوائق الطیران الرامیة إلى تقییم التجاوز المسموح ب

 — انتهى —

 


