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 المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة

  ٢٠١٢نوفمبر  ٣٠إلى  ١٩، مونتریال

  التوّجه المستقبلي  من جدول األعمال: ٦البند 
 تنفیذ الخطط والمنهجیات  :١-٦

برنامج الواحد ( األوروبي الجوي المجال إطار في الجویة الحركة إلدارة برنامج البحوثة لیتجریبالنشطة األ 
SESARتعاون مع بال) لخفض االنبعاثات األطلنطيفوق المحیط ل المتبادل التشغی بادرةم ) (بما في ذلك

 في منظومة الطیرانحزم التحسینات تنفیذ ب تهاعالقالوالیات المتحدة و 
؛ والدول ١فیه دول األعضاءالورقة مقدمة من رئاسة االتحاد األوروبي باسم االتحاد األوروبي و ( 

؛ والدول األعضاء في المنظمة األوروبیة ٢بیة للطیران المدنيفي اللجنة األورو األخرى األعضاء 
 )لسالمة المالحة الجویة (یوروكونترول)

  الموجز التنفیذي
  .والوالیات المتحدةاألطلنطي ت في أوروبا وشمال ذة السابقة والمقررة التي ُنفّ یتجریباألنشطة التعرض ورقة العمل هذه 

   .٦الواردة في الفقرة  التوصیةة على : المؤتمر مدعوُّ إلى الموافقاإلجراء

 المقّدمة  - ١

لخفض  األطلنطيفوق المحیط ل المتبادل التشغیالمبادرة المشتركة بین الوالیات المتحدة وأوروبا بشأن بدأت  ١- ١
أفضل یة المشتركة وتبادل تجریبالمشاریع اللخفض االنبعاثات بواسطة تنفیذ  اموجه ابرنامجباعتبارها  ٢٠٠٧في عام  االنبعاثات

الطاقة وخفض االنبعاثات وتعزیز التشغیل البیني إلدارة الحركة الجویة بواسطة تسریع كفاءة الممارسات. وتهدف هذه المبادرة إلى زیادة 
االختبارات والتجارب.  تطبیقوٕاثبات صحتها من خالل  طیرانالتي تشمل جمیع مراحل ال المعززةوتیرة تطویر وتنفیذ اإلجراءات البیئیة 

والمطارات وشركات الطیران والمصنعین من  مقدمي خدمات المطارات والمالحة الجویةإلى یومنا هذا عددا كبیرا من المشاركون  ویضم
  أوربا وكندا والوالیات المتحدة وٕافریقیا (المغرب).

في إطار عملیات حقیقیة تمت رحلة على سبیل االختبار  ١٠ ٠٠٠أكثر من هذه المبادرة حتى اآلن  شملتو  ٢- ١
فیما  یةتجریبت الختبارامن اال ١,١٥٠جرى نحو ، ٢٠٠٩. وفي عام مشروعا ٢٤ SESARالتعهد المشترك لبرنامج مّول حیث 

ت خمسة مواقع استهدفوفوق المحیطات  مطارمباني الفي سطح و العلى " تي تراعي االعتبارات البیئیةلیخص اإلجراءات ا
"تراعیان االعتبارات البوابة إلى من البوابة رحلتان كاملتان  ٢٠١٠ل أبریجرت في شریكا. باإلضافة إلى ذلك،  ١٨ وشملت
مّول التعهد المشترك لبرنامج  ٢٠١١و  ٢٠١٠. وخالل عامي میاميفي اتجاه من مطار شارل دوغول بباریس انطلقتا  البیئة"

SESAR من المشغلین اإلضافیین ٤٠الرابطات و المؤسسات الشریكة من  ٤٠موقعا آخر  شملت  ٢٠اختبارا إضافیا في  ٩٤١٦. 
                                                                 

، إیطالیا، التفیا، لتوانیا، لكسمبرغ، مالطة، إیرلنداإستونیا، فنلندا، فرنسا، ألمانیا، الیونان، هنغاریا، الدانمرك، النمسا، بلجیكا، بلغاریا، قبرص، الجمهوریة التشیكیة،  ١
 . أعضاء في اللجنة األوروبیة للطیران المدني ٢٧سلوفاكیا، سلوفینیا، إسبانیا، السوید، المملكة المتحدة. وجمیع هذه الدول الـهولندا، بولندا، البرتغال، رومانیا، 

ا، ، موناكو، الجبل األسود، النرویج، سان مارینو، صربیا، سویسر امولدوف، أیسلنداألبانیا، أرمینیا، أذربیجان، البوسنة والهرسك، كرواتیا، جورجیا،  ٢
 جمهوریة مقدونیا الیوغسالفیة السابقة، تركیا، أوكرانیا.
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ثناء الطریق في أوروبا والوالیات المتحدة وفي وأالمطارات ومراكز االقتراب  بعضوقد جرت هذه االختبارات في  ٣- ١
غاندر أوسیانیك؛ والمراقبة التشغیلیة في مجال الطیران منطقة ( األطلنطيمعظم أقالیم معلومات الطیران الرئیسیة في الشمال 

؛ وٕاقلیم معلومات الطیران في بیاركو؛ أوسیانیك ك؛ ومركز مراقبة المنطقة في منطقة سانتا ماریا؛ ونیویوركمنطقة شانویفي 
على  www.sesarju.eu/aireفي صفحة اإلنترنت المخصصة یمكن للجمهور أن یطلع و . )وٕاقلیم معلومات الطیران في ریكیافیك

 فنیة. التقاریر الضا تتضمن أیمرفوقة بعدة كتیبات ومواد إعالمیة النتائج 

  المجاالت الفنیة (السابقة والحالیة) - ٢
في إطار مبادرة التشغیل المتبادل مجاالت التحسین التالیة تحدید الحلول و إیجاد تتعلق باختبارات محددة جرت  ١- ٢

 لخفض االنبعاثات: األطلنطيفوق المحیط 
سؤول وظف المقبل مرحلة المغادرة/الم استخدام نظم وصلة البیانات األرضیة/إدارة المغادرة (نظام التتابع  ) أ

 ؛عن المغادرة) في أمستردام وباریس وزیوریخ

الوقت المتغیر للسیر على الممرات نحو المدرج  حسابإصدار الوقت المستهدف لمغادرة الطائرة و   ) ب
 ؛في فیینالبدء وصول الطائرة الوقت المستهدف وٕاصدار 

، وغوتنبرغ ،وباریس ،ونیویورك ،ومدرید ،وكولون ،لوبروكس ،عملیات النزول المستمر في أمستردام  ج)
  ؛وزیوریخ ،وتولوزبوانتابیت، 

  ؛استخدام التقنیات التي تتطلب الترخیص ألداء المالحة المطلوب في السوید  د)
  ؛سمح بإجراء العملیات القائمة على الوقت في أمستدرامحساب موعد الوصول التقدیري الذي ی  ه)
  في السوید؛ النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة -  المالحة المنطقیة الدقیقةطار عملیات االقتراب في إ  و)
إذاعة مع االستفادة من تنفیذ  األطلنطيسیة في إقلیم شمال سمات الرحالت الجانبیة والرأتغییرات   ز)

  ؛هذا اإلقلیماالستطالع التابع التلقائي في 
 .دار البیضاءالتوجیه الحر للطائرات في لشبونة وال  ح)

 ما یلي:وتشمل  ٢٠١٤-٢٠١٢جدیدة في الفترة  ختباراتا تطبیقمن المزمع و  ٢- ٢

 ؛التحقق من إجراءات األداء المالحي المطلوب بما یسمح بإجراء عملیات النزول المستمر في ریغا وال بالما  ) أ

 ؛إجراء عملیات النزول المستمر في مطاري بودابیست وبالما دي مایوركا  ) ب

بین والمواقع الفعلیة األرصاد الجویة  تبادل البیانات المحدثة عنومات على المستوى العالمي و المعل قاسمت  )ج
نظام إدارة الحركة الجویة والمراقبة التشغیلیة لشركات الطیران بغرض االستخدام األمثل للرحالت الرأسیة 

  ؛وصلة بینیة جدیدة اعتمادا علىوالجانبیة فوق المحیطات 
  ؛تعزیز السالمةل األطلنطيشمال أجهزة المسارات المنظمة في ي أو تغییر االرتفاع المستمر في الصعود التدریج  د)
  ؛استخدام المجال الجوي الحر أثناء الطریق في ممر أوروبا وأمریكا الجنوبیة وفرنسا وٕایطالیا  ه)
اللجنة الخاصة قدرات ستفادة من وابة إلى البوابة بین أوروبا والوالیات المتحدة مع االإجراء عملیة كاملة من الب  و)

/ألف وعقد االستطالع التابع التلقائي واالتصال بین المراقب والطیار ١ المعنیة بنظم المالحة الجویة المستقبلیة
 ٤عبر وصلة البیانات والمزایا التي تنطوي علیها قدرات المالحة القائمة على األداء واألداء المالحي المطلوب 

  ؛على متن الطائرة لتحویل المسار كياإلجراء الدینامیالمدعمة بالمستخدمین  والطریق المفضل لدى

http://www.sesarju.eu/aire
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ة والتدابیر كیمیاالعلمیات األولیة رباعیة األبعاد والوقت المحدد للوصول وموازنة القدرة االستیعابیة الدین  ز)
لشبكة في حزمة للمطارات وٕاجراءات عملیات االمعززة إلدارة انسیاب الحركة الجویة والتخطیط التشغیلي 

  ؛المجال الجوي التشغیلي في وسط أوروبا
  ؛وٕادارة المغادرة في فریق الصیاغة المعني بالبضائعصنع القرارات المتعلقة بالمطار التعاون على   ح)
لموقع إدارة تدفق الحركة الجویة/إدارة عملیات  ةعملیات الوصول وٕادارة المغادرة واألفق الممتدإدارة تكامل   ط)

والفصل القائم على الوقت، والعملیات األولیة رباعیة األبعاد، والتوجیه الحر للطائرات والتشغیل  الوصول،
  ؛والبلطیق اإلسكندنافیةالبیني للنظم وتحسین االستخدام المرن للمجال الجوي في البلدان 

  المجال الجوي الحر أثناء الطریق فوق ألمانیا وبلجیكا ولكسمبورغ وهولندا؛  ي)
  ؛األرصاد الجویة في بلجیكاإیجاد حلول متطورة في مجال   ك)
 االتصال بین المراقب والطیار عبر وصلة البیاناتمع العملیات األولیة رباعیة األبعاد + الوقت المحدد للوصول   ل)

  ؛طالیا والمملكة المتحدةیفقط، والتسلسل القائم على الوقت وٕادارة المعلومات على صعید المنظومة في إ
عملیات إدارة تكامل كفاءة إجراءات أداء المالحة المطلوب في حاالت الحركة ذات الكثافة العالیة، و   م)

إلدارة عملیات الوصول، والعملیات األولیة رباعیة األبعاد + الوقت  ةواألفق الممتد الوصول وٕادارة المغادرة
بادل البیانات األرضیة والجویة، المحدد للوصول، والتوجیه الحر للطائرات، والتشغیل البیني للنظم بت

ٕادارة المجال الجوي وتحسین االستخدام المرن للمجال الجوي واالقتراب ، و تحدید الطرقوالتخطیط للسطح و 
   والمغادرة بالصعود المستمر. بالنزول المستمر

ر التعاون على في إطاالتفاوض بشأن المسارات التشغیل البیني للنظم بتبادل البیانات الجویة واألرضیة، و   ن)
بوصفها إحدى بین مستخدمي المجال الجوي والمراقبین، واستخدام خدمة الشبكة األوروبیة  صنع القرار

 دعامات االتصاالت، واالستخدام األمثل للمسارات فوق المحیطات في سانتا ماریا وأوسیانیك نیویورك
  ؛والبرتغال وٕاسبانیا وٕاقلیم معلومات الطیران في لندن

ت االقتراب باإلرشاد الرأسي والطیران األمثل لألداء المالحي المطلوب بما في ذلك الطائرات ذات إجراءا  س)
بالنسبة للطیران العام لزیادة الوعي باألوضاع للمجال الجوي االستخدام المرن تعزیز الجناح الدّوار و 
 مغرب.كیا وبلغاریا وتركیا والي سویسرا وٕاسبانیا وبولندا وسلوفاوطیران األعمال ف

 حزم المنهجیات في منظومة الطیرانعالقة بال - ٣
مبادرة التشغیل المتبادل فوق یة في السیاق المحدد لتجریبإن األنشطة المنفذة إلى یومنا هذا في إطار االختبارات ال  ١- ٣

كثر مراعاة األفیما یتصل بعدة وحدات موجهة للمطارات  1و  0 تینلخفض االنبعاثات تتناول باألساس الحز  األطلنطيالمحیط 
 من للتثبت مرجعیةال أساسالتي ُأنجز معظمها بالفعل على و وكفاءة الرحالت العتبارات البیئیة في مجاالت األداء الرئیسیة ل

عزیز المسارات أثناء ت من خاللالسعة المثلى وعملیات تحسین الرحالت المرنة  B0-05 :مثال العالمي للتشغیل االستعداد
عتبارات البیئیة بواسطة التسلسل (إدارة كثر مراعاة لالتدفق الحركة الجویة على مدارج المطارات األ تحسین B0-15الطریق؛ 

السعة المثلى واتخاذ أفضل القرارات التشغیلیة بشأن الرحالت المرنة من خالل  B1-105عملیات الوصول وٕادارة المغادرة)؛ 
   ت على األمد القصیر).المعلومات المتكاملة عن أحوال الطقس (التخطیط والخدما

یة مثل تلك المتعلقة بتطور حزم المنهجیات في تجریبالیكاو والدعوة إلى إجراء اختبارات لستشكل مبادرة و   ٢- ٣
التطورات التي أحرزتها االیكاو فیما ورصد لدعم تنفیذ  أدوات نموذجیةجیدا و منظومة الطیران والوحدات النموذجیة توجیها 

 .على نحو متفق علیه وموثوق وفعالالقیاسیة یخص األحكام والقواعد 

  الجوانب التنظیمیة  -٤
عتمد على عدة تمن الناحیة القانوني و  ةجد معقدعملیة االختبارات والتجارب الحقیقیة في بعض الدول  تطبیق  ١- ٤

البیروقراطیة، التي أما  .بیئةلوائح تنظیمیة محلیة ووطنیة وٕاقلیمیة وأحیانا دولیة (مثال المیاه الدولیة) في مجالي السالمة وال
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انعدام الوعي للوائح التنظیمیة القدیمة القائمة على تكنولوجیات عتیقة، إلى جانب فهي نتیجة لتطبیق ایصعب تجاوزها أحیانا، 
ر االختبارات ضمن نفس إطار اإلجراءات القیاسیة. ویمكن أن یؤدي ذلك كله إلى تأخی لدى الجهات المنظمة إذا تم التعامل مع

   التجارب واالختبارات الحقیقیة.    تطبیقبل وأحیانا إعاقة 
 سخیرتفاوتا في الوقت بین ومن المعروف أن هناك ت .قویضهاأبدا أن تالسالمة ضرورة قصوى ال ینبغي و   ٢- ٤

ت الجدیدة. وتوجد في توزیع القدرا ؤدي أحیانا إلى اتباع نهج جد متحفظمما یالتكنولوجیا المتقدمة وٕاعداد اللوائح التنظیمیة، 
أن على بلورة أفكار جدیدة في أقالیم شتى. وینبغي  ةأیضا اختالفات كبیرة بین الدول في هذا الشأن وهو ما یعني اختالف القدر 

  .هذه األنواع من االختباراتوتیسر إجراء  اطةبسعملیة أكثر  بلورةفي ألفرقة الفنیة التابعة لالیكاو تفكر ا

  الخالصة  - ٥
بالسالمة والبیئة وفعالیة التكالیف  جّمة تتعلقتحقیق منافع قدرتها على المساعدة على  یةتجریبمشاریع الأثبت ال  ١- ٥
الفنیة ذات  تنفیذ حزم المنهجیات في منظومة الطیران وٕاثراء المناقشاتتعكس ویمكن أن تشكل ممارسات جیدة وأمثلة  سعةوال

في سیاق برنامج وتسترشد بها  یة الجاریة والمزمعةتجریبهذه األنشطة النتائج  أن تبني على هذهاالیكاو الصلة. ویرجى من 
SESAR  بالتعاون مع برنامجNextGen .وأقالیم أخرى من العالم  

  التوصیات  - ٦
  یرجى من المؤتمر القیام بما یلي:  ١- ٦

دادا لتنفیذ وبلورة یة التعاونیة المبینة في هذه الورقة ومدى فعالیتها استعتجریباالختبارات الأخذ علما بأن ی  )أ 
وٕاعداد  صفرألنها ترتبط مباشرة بتوزیع وحدات الحزمة  افهم مشترك للمنافع والتكالیف المباشرة. ونظر 

شكال من االختبارات فإن ذلك دلیل قاطع على أن هذه األ )١(أحكام االیكاو الخاصة بوحدات الحزمة 
  ؛صادرة عن اإلیكاو ومعدلةلك إلعداد أحكام جدیدة لتنفیذ وكذل ةر الجهود المطلوبـــیة تكّمل وتیسّ تجریبال

یة الجاریة والمزمعة في سیاق تجریبنتائج هذه االختبارات ال من تفادةاالسبالتعجیل طلب من االیكاو أن ی  )ب 
  الختبار تطور حزم المنهجیات في منظومة الطیران؛ ؛NextGenبالتعاون مع برنامج و  SESARبرنامج 

 ناسب للتنظیم والتوحید القیاسيمعام بوضع إطار ، على سبیل االستعجال، االیكاو بأن تقوم أن یوصي  )ج 
بالتشاور مع المنظمین على المستویین و یة الحقیقیة وعملیات التحقق تجریبداء هذه االختبارات الًا ألتیسیر 

یفیة استخدام المبادئ التوجیهیة فیما یتعلق بكالعام الوطني واإلقلیمي. وینبغي أن یراعي هذا اإلطار 
  . تحلیالت السالمة في هذا السیاق عمالاست

   — انتهى —


