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ــي وتنســیقها،   من جدول األعمال: ١البند  ــین الــنظم وتشــغیلها البین ــي تعــالج موضــوع التكامــل ب المســائل االســتراتیجیة الت
 وصوًال إلى مفهوم "المجال الجوي الواحد" للطیران المدني الدولي

  المقدمة  ١-١
مـن مشـروع الخطـة العالمیـة للمالحـة النسـخة الرابعـة المنقحـة ُعرضت فـي إطـار هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال   ١-١-١

مــع التركیــز علــى التنســیق والتشــغیل البینــي الــذي یقــود إلــى نظــام إلدارة الحركــة الجویــة العالمیــة.  (Doc 9750, GANP) الجویــة
وهـو یقـدم بـین أشـیاء أخـرى  ارا تخطیطیـا عالمیـا.إذ یـوفر إطـ ،ط السـابقةوالحظت اللجنة أن هذا الـنص یسـتند إلـى وثـائق التخطـی

قواعـد إعـداد یحّدد البند ضرورة جدوال زمنیا لتنفیذ التحسینات المستقبلیة من جانب الدول وفقا الحتیاجاتها. وباإلضافة إلى ذلك، 
وُتسـتكمل  وٕاجراءات وتقنیات مرتبطة بحزم التحسینات في منظومـة الطیـران مـن جانـب الـدول  ،وشروط تنظیمیة وتوصیات دولیة

حــزم التحســینات فــي منظومــة الطیــران بخــرائط الطریــق المتعلقــة باالتصــاالت والمالحــة واالســتطالع وٕالكترونیــات الطیــران وٕادارة 
وجرى النظر فیها خالل المناقشـات. ونوقشـت  ،ألمن اإللكترونيمثل ا ،المعلومات.  وجرى تحدید العوائق العالیة المستوى للتنفیذ

أیضــا الترتیبــات الرامیــة إلــى تــأمین التحــدیث الــدوري لحــزم تحســینات منظومــة الطیــران وخــرائط الطریــق علــى أســاس فتــرة زمنیــة 
  للتخطیط تمتد خمسة عشر عاما.

هـــي بمثابـــة جـــزء بهـــا كنولوجیـــة ذات الصـــلة اللجنـــة علـــى أّن حـــزم التحســـینات وخـــرائط الطریـــق الت اتفقـــتوقـــد   ٢-١-١
  .من األدوات التنفیذیة یتجّزأ من الخطة العالمیة للمالحة الجویة ومجموعة قّیمة ال
أیضــا علــى أّن السیاســة العامــة والمبــادئ ذات الصــلة ضــمن الخطــة العالمیــة للمالحــة الجویــة ضــروریة  اتفقــتو   ٣-١-١

أمـام وضـع السیاسـة  السبیلقد بذلت جهودا كبیرة لوضع مبادئ رفیعة المستوى تُنیر بالنسبة للتخطیط الطویل األجل، وهي بذلك 
  .التقریر اوترد في المرفق بهذالعامة 

  لتخطیط العالمياإطار  –الخطة العالمیة للمالحة الجویة   ٢-١
والمفـــاهیم المســـتخدمة   (Doc 9750, GANP)الخطـــة العالمیـــة المنقحـــة للمالحـــة الجویـــة مشـــروع اللجنـــة  ناقشـــت  ١-٢-١

فیهــا، بمــا فــي ذلــك حــزم التحســینات فــي منظومــة الطیــران وخطــط الطریــق التكنولوجیــة وٕاطــار التخطــیط اإلقلیمــي والمقــاییس ذات 
  زم التحسینات في منظومة الطیران.اللجنة أیضا أهمیة وجود طیف الترددات المالئمة ألغراض ح وناقشتالصلة به. 

 (Doc 9750, GANP) الخطة العالمیة للمالحة الجویةالرابعة من  لنسخةمشروع ا – ١/١التوصیة 
  بما یلي: تقوم الدولأن 
الرفیعـــة المســـتوى وســـائر التحســـینات العامـــة علـــى إدراج مبـــادئ السیاســـة ، مـــن حیـــث المبـــدأ، توافـــقأن   ) أ

 ؛للمالحة الجویةمشروع النسخة الرابعة من الخطة العالمیة المنقحة في هذا المؤتمر ضمن  ةالمقترح

مشـروع الخطـة العالمیـة المنقحـة للمالحـة الفرصة لتزوید االیكاو بأي تعلیقات نهائیة علـى  أن تتاح لهاو   ) ب
 .٢٠١٣قبل أن تنظر فیه الجمعیة العمومیة لالیكاو في عام  الجویة
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  أن تقوم االیكاو بما یلي:
مرفـــق تحـــت عنـــوان "مـــا هـــي الخطـــة أن تضـــم مبـــادئ سیاســـة المالحـــة الجویـــة الرئیســـیة المقدمـــة فـــي ال  ج)

  ؛لخطة العالمیة للمالحة الجویةلالعالمیة" في الطبعة الرابعة 

إلــى العمــل معــا لعــرض تجــارب كاملــة عــن  فیهــا الجهــات المعنیــةتــدعى  ،٢٠١٤تنظــیم نــدوة فــي عــام   )د
  مفاهیم إدارة الحركة الجویة الجدیدة؛

األساسـیة وأجهـزة الطـائرات الالزمـة لخـدمات المالحـة إعداد سیاسات مالیة لضمان الحصـول علـى البنیـة   )ه
  الجویة العالمیة وتشغیلها بكفاءة؛

األداء، ووضــع خطــة إلعــداد القواعــد والتوصــیات الدولیــة لحــزم و  الــنظم اعتمــاد نهــج تجمیعــي قــائم علــى  )و
ف الحـزم ، تشمل تحدید أولویات عالمیة متفق علیها وٕادراجها ضمن مختلالتحسینات في منظومة الطیران

  ؛والوحدات
مـن  فـي دورتهـا الثامنـة والثالثـین لالیكاو تقرها الجمعیة العمومیةالكفاءة باالستقرار و تحدید إجراءات تتسم   )ز

وتكفـل، عنـد إدخـال تعـدیالت فـي المسـتقبل، المحافظـة علـى  الخطة العالمیة للمالحة الجویةتحدیث أجل 
  آجال تنفیذ الوحدات؛

ة العالمیـــة ا ضـــمن مختلـــف الوثـــائق المتعلقـــة بالخطـــمســـتواهمعلومـــات التخطـــیط و  ةعـــیالتأّكـــد مـــن أن طب  )ح
بـــرامج البحــــث المنبثقـــة عـــن ت للمعلومـــاویتیحـــان المراعـــاة الواجبـــة  ،للمالحـــة الجویـــة متســـقان وكـــامالن

  والتطویر والتنفیذ الخاصة بإدارة الحركة الجویة.
  التنفیذ ١/٢التوصیة 

  :أن تقوم االیكاو بما یلي
 عیـــةواألقـــالیم الفر   واألقـــالیماإلرشـــادات والمســـاعدة العملیـــة للـــدول  ،مـــن خـــالل مكاتبهـــا اإلقلیمیـــة ،تقـــدمأن   ) أ

 حزم تحسینات منظومة الطیران؛ عندما تقرر تنفیذ حزم أو وحدات بعینها من

 فیما بین األقالیم لضمان تنسیق إدارة الحركة الجویة؛الجماعي للتعاون  محسنة تضع آلیةأن   ) ب

ذات الصـــلة  مـــن حـــزم الوحـــدات فـــي التـــدریب وبنـــاء القـــدرات مـــن أجـــل تنفیـــذ واألقـــالیم ســـاعد الـــدول تأن   ج)
  تحسینات منظومة الطیران.

  دراسات الجدوىبشأن إعداد  اتاإلرشاد ١/٣التوصیة 
تحلیـل دراسـات الجـدوى، وأن تعتمـد مـا هـو  بشـأنأن تقوم االیكاو بإتمام األعمال المتعلقة بوضـع مـواد إرشـادیة 

  مالئم من هذه المواد التي قد تكون متوفرة بالفعل أو هي قید اإلعداد.
 ،صــفر مــن حــزم التحســینات فــي منظومــة الطیــران الحزمــةتحلیــل الفجــوات فــي وحــدات  أحاطــت اللجنــة علمــا  ٢-٢-١

  واالنتهاء من إعدادها. ،صفر وأحالت التفاصیل علیها للنظر فیها خالل استعراض نماذج الوحدة
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  التكنولوجیا  ٣-١
تناولت اللجنة مجموعة من المسائل التكنولوجیة واألدوات المساعدة لتنفیذ وحدات حـزم التحسـینات فـي منظومـة   ١-٣-١

فــي ذلــك واتفقــت علــى أن هنــاك حاجــة إلــى التكنولوجیــات المتاحــة واآلخــذة فــي الظهــور واإلطــار التنظیمــي الــالزم، بمــا  ،الطیــران
قواعد وتوصیات االیكـاو وٕاجراءاتهـا وموادهـا اإلرشـادیة للنجـاح فـي تنفیـذ حـزم التحسـینات والوحـدات المرتبطـة بهـا. واتفقـت أیضـا 

مــن أجــل األداء وذلــك التخطــیط اإلقلیمــي الــذي یســتند إلــى مقــاییس ٕالــى و  ،خــرائط الطریــق التكنولوجیــةأن هنــاك حاجــة إلــى علــى 
  بالمزید من األعمال ضروري أیضا بهذا الشأن.االیكاو قیام أن فعالیة التنفیذ، وأشارت إلى  التقدم المحرز ومدىقیاس 

فهـم مشـترك لهیكـل منظومـة إدارة الحركـة الجویـة باعتبـاره أداة لتسـهیل تنفیـذ حـزم  وجودوسلمت اللجنة بضرورة   ٢-٣-١
  . في منظومة الطیران التحسینات

الشــبكات الالسـلكیة للبیانــات المحـتفظ بهـا ذاتیــا فـي الهــواء". "المقترحـة  لـدعم  وبعـد ذلـك ناقشــت اللجنـة الطریقــة  ٣-٣-١
وبالرغم من قبول اللجنة للمحاسن الفنیة لذلك، أحیل هذا الموضوع إلى االیكاو لمزید من الدراسة نظرا ألن التكنولوجیات الحالیة 

  االحتیاجات التشغیلیة في الوقت الراهن وفي المستقبل.التي یوجد بها قدر ال بأس به من التجهیزات التي تم تركیبها تفي ب
نظــرت اللجنــة فــي تــأثیر مســتویات التشــغیل اآللــي المتزایــدة علــى النظــام العــالمي إلدارة الحركــة الجویــة وقبلــت و   ٤-٣-١

  .للمالحة الجویةلخطة العالمیة الحاجة إلى وضع خریطة طریق ُتظهر تطور نظم التشغیل اآللي إلدارة الحركة الجویة دعما ل
  واستنادا إلى المناقشات أعاله قبلت اللجنة التوصیات التالیة:  ٥-٣-١

  الهیكل  - ١/٤التوصیة 
  :بما یلي أن تقوم االیكاو

الخطة العالمیة للمالحة الجویة وأعمال  ألغراضشامل لمنظومة إدارة الحركة الجویة  منطقيوضع هیكل   أ)
لخطـة العالمیـة ا ى مناألول ةحدثالنسخة المالتخطیط التي تقوم بها الدول واألقالیم، وذلك بغیة إدراجه في 

  والثالثین للجمعیة العمومیة لالیكاو؛ الثامنةللمالحة الجویة عقب الدورة 
أفضـل معالجة مسائل التشغیل البیني بلن التفاصیل ضع الهیكل المنطقي للمنظومة األرضیة بما یكفي مو   ب)

  .ما یكون
  دقة ضبط المرجع الزمني  - ١/٥التوصیة 

شــروط الدقــة الســتخدام مرجــع زمنــي فــي المســتقبل وٕاعــداد التعــدیالت الضــروریة علــى بتحدیــد  أن تقــوم االیكــاو
  ؛القواعد والتوصیات

  المسائل المرتبطة باتصاالت البیانات  - ١/٦التوصیة 
 :بما یلي أن تقوم االیكاو

مراقبــة الحركــة الجویــة مــن حیــث االتصــاالت وأي  تنظــیم عملیــة مراجعــة متعــددة التخصصــات الحتیاجــات  أ)
  ؛مسائل مرتبطة بها
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، اإلقلیمیــة المماثلــة بر تجــاوغیــره مــن ال ةالرقمیــ ةاإلقلیمیــأحــد المشــاریع اســتعراض تشــغیل وٕادارة وتحــدیث   ب)
  .تابعة لالیكاو الفّعال في أقالیم أخرىبهدف تطبیق هذا األسلوب 

 :بما یلي أن تقوم الدول

استكشـــاف حلـــول متعـــددة الوســـائط عنـــدما یكـــون ذلـــك مالئمـــا للتغلـــب علـــى المشـــكالت المرتبطـــة بعملیـــة   ج)
  ؛االنتقال

األخـذ توّقع عملیة انتقال نظم االتصاالت المستخدمة في إدارة الحركة الجویة واإلسـراع بهـذه العملیـة نحـو   د)
  التكنولوجیات األكثر كفاءة لخدمة وحدات حزم التحسینات في منظومة الطیران.ب

  إذاعة االستطالع التابع التلقائي  - ١/٧التوصیة 
  أن تقوم الدول بما یلي:

 ولتكنولوجیــات االتصــاالت المعنیــة ال لتكنولوجیــا إذاعــة االسـتطالع التــابع التلقــائيباالســتخدام الفّعــ التسـلیم  ) أ
دوره في تطبیـق مفـاهیم تشـغیل إدارة الحركـة الجویـة القائمـة علـى مسـار الطیـران بو فجوات الرقابة، سّد في 

لــم تتحقــق تمامــا  إذاعــة االســتطالع التـابع التلقــائيالقـدرة الكاملــة لنظــام  مــع اإلشــارة إلــى أنّ فـي المســتقبل، 
 ؛بعد

طیــران وتعزیــز الســالمة التــي تنطــوي بــأن التعــاون بــین الــدول یعتبــر أساســیا نحــو تحســین كفــاءة ال التســلیمو   ) ب
 .إذاعة االستطالع التابع التلقائيعلى استخدام تكنولوجیا 

 أن تقوم االیكاو بما یلي:

المة وزیـادة الكفــاءة وتحقیــق ســالــدول علـى تبــادل بیانـات إذاعــة االســتطالع التـابع التلقــائي لتحسـین ال حـثّ   ج)
 إذاعـة االسـتطالع التـابع التلقـائياالستطالع بدون انقطـاع، والعمـل معـا بشـكل وثیـق لتنسـیق خططهـا فـي 

  بغیة تحقیق أقصى قدر من المنافع.
التصـــاالت مـــن الـــنظم العالمیـــة ل الحـــد األدنـــىاللجنـــة علـــى أّن هنـــاك حاجـــة ألن یـــتم بوضـــوح تحدیـــد  اتفقـــتو    ٤-٣-١

عة؛ وعلـى ضـرورة وضـع مسـوغات منطقیـة للحـاالت الالزمة للوفاء بمتطلبات قطاع الطیران من السالمة والّسـ حة والمراقبةوالمال
في استراتیجیات التنفیـذ علـى آجـال نهائیـة لعملیـة  نص بوضوح، حسب اإلمكان، الضرورة أن یتم االزدواج؛ وعلى هاالتي یلزم فی

وعلــى هـذا األســاس، قبلـت اللجنــة بالتوصــیات  .نظم وتكنولوجیـات جدیــدةبــ فــي حالــة األخـذ ص التــدریجي مـن الــنُّظم القدیمـةالـتخلّ 
  التالیة:

  النظم الالسلكیةترشید   - ١/٨التوصیة 
أن تقـوم االیكـاو والجهــات المعنیـة األخـرى باستكشــاف اسـتراتیجیات إلنهـاء العمــل بـبعض المسـاعدات المالحیــة 

والمحافظة علـى ال والمالحة واالستطالع المحمولة على متن الطائرة، والمحطات األرضیة، وترشید ُنظم االتص
  ما یكفي من النظم البدیلة.السالمة، وتنسیق الحاجة إلى 
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  إذاعة االستطالع التابع التلقائي الفضائي  - ١/٩التوصیة 
  :بما یلي تقوم االیكاوأن 
إذاعــة اعتمــاد للمالحــة الجویــة مســألة تطــویر و ة یــمبــدأ تضــمین الخطــة العالممــنح التأییــد، بعــد التحقّــق، ل  ) أ

 ؛باعتباره من األدوات المیّسرة لالستطالع االستطالع التابع التلقائي الفضائي

وضع القواعد القیاسیة والتوصیات والمواد اإلرشادیة ألغراض إذاعة االسـتطالع التـابع التلقـائي الفضـائي،   ) ب
 ؛حسب االقتضاء

  .، إذا اقتضى األمر، وذلك من أجل دعم هذه التكنولوجیاالجهات المعنیة بین المداوالت الالزمة تسهیل  ج)

  شبكات البیانات الالسلكیة المنظمة ذاتیا –االستطالع التابع التلقائي  – ١/١٠التوصیة 
  VDL Mode-4البیانات الالسلكیة المنظمة ذاتیـا اسـتنادا إلـى تكنولوجیـاأن تنظر االیكاو في استعمال شبكات 

 مع إقامة االعتبار لما یلي:

 المزایا الفنیة الممكنة؛  ) أ

 ؛قائمةما إذا كانت هذه تفي بأیة حاجة تشغیلیة   ) ب

  سطول العالمي للنقل الجوي. أو المشّغل على األالمورد الحاجة إلى تركیب األجهزة الالزمة من جانب   ج)

 خریطة الطریق الخاصة بالتشغیل اآللي – ١/١١التوصیة 

  االیكاو بما یلي:أن تقوم 
أن تضع خریطة طریق عالمیة لتطور نظم التشغیل اآللي األرضـیة إلدارة الحركـة الجویـة تمشـیا مـع تنفیـذ   ) أ

 حزم التحسینات في منظومة الطیران؛

إعـداد متطلبــات المنظومـة القائمــة علــى األداء فـي نظــم التشــغیل اآللـي إلدارة الحركــة الجویــة مـن أجــل مــا   ) ب
 یلي:

 نظم عند الضرورة قابلة للتشغیل البیني عبر الدول والمناطق؛أن تكون هذه ال )١

أداء متواصـل ویمكـن التنبـؤ بـه لنظـام إدارة الحركـة الجویـة وتشـغیلها إلـى وظیفـة هـذه الـنظم تـؤدي أن  )٢
  عبر الدول واألقالیم.

  الطیف  ٤-١
فقـــت اللجنـــة علـــى أن طیـــف تفیمـــا یتعلـــق بـــالتطویر المســـتمر لطیـــف تـــرددات الطیـــران بوصـــفه أحـــد المـــوارد، ا  ١-٤-١

ومــن الضــروري أن یظــل الطیــران یحصــل علــى طیــف كــاف محمــي بشــكل مناســب لســالمة الطیــران وعملیاتــه. التــرددات أساســي 
النظام العالمي الحالي والمستقبلي إلدارة الحركة الجویة. والحظت اللجنة أنه بغیة تحقیق هـذا، یتعـین علـى الطیـران أن  غراضأل

(العملیة التحضیریة للمؤتمر العالمي لالتصاالت الرادیویة واالتحـاد  ةلالسلكیلالتصاالت االعملیة التنظیمیة  یواصل االشتراك في
موقف مشترك منسق عالمیـا لالیكـاو ومـوارد كافیـة تحدید . وارتأت اللجنة ضرورة قطاع االتصال الرادیوي) –الدولي لالتصاالت 
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 التهدیدات المحتملة تبّین، ولضمان في المستقبل وتلبیة هذه االحتیاجات الطیف منالطیران  قطاع لضمان االعتراف باحتیاجات
  وعلى أساس هذه المناقشات، قبلت اللجنة بالتوصیات التالیة: .ومواجهتها والفعلیة

  تطویر الموارد من طیف ترددات الطیران -١/١٢التوصیة 
  أن تقوم الدول والجهات المعنیة بما یلي:

أحــد الشــروط المســبقة لتطــویر الــنظم والتكنولوجیــات هــو تــوافر طیــف الســلكي كــاف ومالئــم اإلقــرار بــأن   ) أ
  ألغراض خدمات سالمة الطیران؛

لبیـان فعالیـة ومالءمـة الصـناعة فـي  ،العمل معا للقیام بإدارة ترددات الطیران بكفاءة و"أفضـل الممارسـات"  ) ب
  إدارة الطیف؛

اتیجیة وسیاســـة طیـــف الطیـــران مـــن خـــالل اجتماعـــات أفرقـــة الخبـــراء أنشـــطة االیكـــاو المتعلقـــة باســـتر تأییـــد   ج)
  المعنیة ومجموعات التخطیط اإلقلیمیة؛

ومطلـــب تمثیـــل الـــدول الكـــافي لمصـــالح الطیـــران فـــي المـــؤتمرات  ٢٥-٣٦دعـــم قـــرار الجمعیـــة العمومیـــة   د)
  لالتصاالت؛ العالمیة لالتصاالت الالسلكیة واالجتماعات التحضیریة ذات الصلة لالتحاد الدولي

  أن تقوم االیكاو بما یلي:
للخطـة العالمیـة للمالحـة  ات مرجعیـةوضع وتنفیذ اسـتراتیجیة شـاملة لطیـف تـرددات الطیـران تتضـمن إشـار   )ه

  تشمل األهداف التالیة: التي ،الجویة
للنمـو وتطـور إتاحة للطیف المالئم في الوقت الالزم وتوفیر الحمایة المالئمة لـه لتهیئـة بیئـة مسـتدامة   )١

التكنولوجیــــا ألغــــراض ســــالمة وفعالیــــة الــــنظم التشــــغیلیة الحالیــــة والمســــتقبلیة والســــماح باالنتقــــال بــــین 
  التكنولوجیات الحالیة وتكنولوجیات الجیل المقبل؛

بیــــان االســـــتخدام بكفـــــاءة للطیــــف المخصـــــص مـــــن خـــــالل إدارة التــــرددات بكفـــــاءة واســـــتخدام أفضـــــل   )٢
  الممارسات؛

ُنظـــم طیـــران فـــي الطیـــف المخصـــص إلـــى أن تعمـــل ة فـــي االســـتراتیجیة الحاجـــة جلیـــ قـــةتوضـــیح بطری  )٣
  مناسبة لسالمة الطیران؛ الخدمات حدى الإل

وضع جداول زمنیة ومنهجیات الستكمال أهداف التخطیط في الخطة العالمیة للمالحة الجویة باسـتراتیجیة   )و
  ؛لطیف الترددات
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  برامج عملها بخصوص تحدیات طیف الطیران؛في  بعید النظر تخصیص موارد مالئمة بنهجمواصلة   ز)
نظــر فــي منهجیــة لتمكــین أصــحاب المصــلحة إلدارة الحركــة الجویــة مــن تقاســم مــواد االیكــاو بشــأن طیــف ال  ح)

تـرددات الطیــران بشـكل فعــال، باعتبـار ذلــك إرشـادا مشــتركا لتـأمین موقــف الطیـران فــي المـؤتمرات العالمیــة 
  یة؛لالتصاالت الالسلك

كتیــب متطلبـــات طیــف التــرددات الالســلكیة للطیــران المـــدني بمــا فــي ذلــك بیــان سیاســـات نظــر فــي بنــاء ال  ط)
قـائم علـى االنترنـت حسـبما هـو مالئـم، وذلـك لزیـادة الـدعم  برنـامجباسـتعمال  (Doc 9718)االیكاو المعتمدة 

  .للدول في تنفیذ استراتیجیة الطیف
بجدول أعمال المؤتمر العالمي الخامس عشر لالتصاالت الرادیویة الذي یعقده االتحـاد المسائل المحددة المتعلقة   ٢-٤-١

  الدولي لالتصاالت
أحاطت اللجنة علما بأن المؤتمر العالمي الخامس عشر لالتصاالت الرادیویة سینظر في اتخاذ إجراء تنظیمـي   ١-٢-٤-١

لة القیادة والـتحكم لـنظم الطـائرات الموجهـة عـن بعـد، بمـا یتماشـى محتمل لتیسیر استخدام الطیف باألقمار الصناعیة الثابتة لوص
مــع جوانــب ســالمة األرواح فــي عملیــات نظــم الطــائرات الموجهــة عــن بعــد. واتفقــت اللجنــة علــى أنــه مــن المهــم أن تــدعم الــدول 

لضـمان مراعـاة  ،هـذه المسـألةواالیكاو الدراسات التحضیریة الجاریة لقطـاع االتصـال الرادیـوي لالتحـاد الـدولي لالتصـاالت بشـأن 
اللجنـة،  اتفقـتالشواغل المتعلقة بسالمة األرواح، إذا استخدم تخصیص معین للطیف غیر خـاص بالسـالمة، بصـورة وافیـة. وقـد 

  استنادًا إلى مناقشاتها، على التوصیة التالیة:

التشـغیل اآلمـن  لغـرضاالستخدام المحتمل لتخصیصات الطیف باألقمار الصـناعیة الثابتـة  –١/١٣التوصیة 
  لنظم الطائرات الموجهة عن بعد

أن تساهم االیكاو في الدراسات في قطاع االتصال الرادیوي لالتحاد الدولي لالتصاالت لتحدیـد مـا هـو مطلـوب 
من إجراءات تنظیمیة في االتحاد الدولي لالتصاالت إلتاحة استخدام حزم الترددات المخصصة لخدمة األقمـار 

لنظم الطائرات الموجهة عـن بعـد لضـمان االتسـاق مـع ) C2(التحكم القیادة و بتة من أجل وصالت الصناعیة الثا
  شروط االیكاو الفنیة والتنظیمیة لتوفیر خدمات آمنة.

 C-bandضـمن  )VSAT(والحظت اللجنة أن شبكات األقمار الصـناعیة للمحطـات ذات الفتحـات الصـغیرة جـدًا   ٢-٣-٤-١
میغـــاهرتز) ُتســـتخدم لتیســـیر خـــدمات ســـالمة األرواح التـــي تقـــدمها أجهـــزة االتصـــاالت  ٤٢٠٠-٣٤٠٠ حزمـــة النطـــاق التـــرددي(

لتــأثیر والمالحــة واالســتطالع عنــدما ال یكــون هنــاك وجــود لبنــى أساســیة أرضــیة أو ال یمكــن االعتمــاد علیهــا بشــكل كــاف. ونظــرًا 
تظــل النطــاق التــرددي األنســب لهــذه  C-bandلنطــاق الظــروف الجویــة وتســاقط المطــر فــي الحــزم الترددیــة األعلــى، فــإن حزمــة ا

حالیـًا فـي  C-bandعلـى نطـاق  VSATالخدمات، ال سیما في المناطق االستوائیة. وُتستخدم شبكات األقمار الصناعیة لمحطـات 
 )WRC-7( جمیــع منــاطق العــالم، غیــر أنــه أشــیر إلــى تخصــیص نطــاق محــدد فــي المــؤتمر العــالمي الســابع لالتصــاالت الرادیویــة

مـــن منـــاطق االتحــــاد الـــدولي لالتصـــاالت (أوروبــــا  ١، للمنطقــــة C-bandلخـــدمات االتصـــاالت المحمولـــة الدولیــــة ضـــمن نطـــاق 
، C-bandى نطـاق ـة للطیـران علــول إلـى الشـبكات المخصصــن فـرص الوصــد مـــارات والحــل اإلشــا). وأّدى ذلك إلى تداخـوأفریقی

  ال سیما في أفریقیا.
للمـؤتمر العـالمي الخـامس  ٥-١-٠و ١-١وعالوة على ذلـك، الحظـت اللجنـة أن نتیجـة بنـدي جـدول األعمـال   ٣-٣-٤-١

علـى  C-bandضمن النطاق التـرددي  VSATقد تؤثر سلبًا على مواصلة تشغیل محطات ) WRC-15(الرادیویة  عشر لالتصاالت
تمر العــالمي لالتصــاالت الرادیویــة. واتفقــت اللجنــة علــى الصــعید العــالمي، مــا لــم تحــظ مصــالح الطیــران بــدعٍم كــاٍف أثنــاء المــؤ 
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وحمایتــه مــن التشــویش فــي القــارة األفریقیــة برمتهــا وغیرهــا مــن منــاطق  VSATفر النطــاق التــرددي لمحطــات او تــضــرورة ضــمان 
  اللجنة على التوصیة التالیة: اتفقتالعالم. وعلى هذا األساس، 
  ذات الفتحات الصغیرة جدا في األجل الطویل توافر وحمایة الطیف للمحطات –١/١٤التوصیة 

االیكـــاو والـــدول األعضـــاء تخصیصـــات الطیـــف اإلضـــافیة لالتصـــاالت المحمولـــة الدولیـــة ضـــمن أال تؤیـــد   ) أ
لخدمة األقمار الصناعیة الثابتة على حساب الشبكات الحالیة أو المستقبلیة من المحطات  C-bandنطاق 

  ذات الفتحات الصغیرة جدا للطیران؛
االیكاو والدول األعضـاء هـذه المسـألة فـي قطـاع االتصـال الرادیـوي لالتحـاد الـدولي لالتصـاالت  أن تتابعو   ) ب

لتشــجیع التوصــل إلــى حــل ال یــؤثر فیــه مــع اقتــراح منســق  وخــالل المــؤتمر العــالمي لالتصــاالت الرادیویــة،
  ات الصغیرة جدا للطیران.الفتحالشبكات ذات تخصیص الطیف الدولي لالتصاالت المتنقلة على توافر 

  المقاییس  ٥-١
أحاطـت اللجنـة علمـا بــأن تنفیـذ مفهـوم " المجـال الجــوي الواحـد" سـیتطلب اسـتخدام " لغــة" مشـتركة بصـدد رصــد   ١-٥-١

األداء وقیاسه. ویتضمن هذا اتباع نهج منسق بین جمیع الدول وأصـحاب المصـلحة لتـوفیر البیانـات وجمعهـا وتخزینهـا وحمایتهـا 
وتعمیمها وحساب مؤشراتها واستخدام النتائج فـي مختلـف عملیـات تحسـین إدارة الحركـة الجویـة. واتُفـق علـى وجـود حاجـة لوضـع 
منهجیـــة عالمیـــة ولتحدیـــد المقـــاییس والمؤشـــرات التـــي مـــن شـــأنها الســـماح للـــدول واألقـــالیم بقیـــاس فعالیـــة مبادراتهـــا المتعلقـــة بـــأداء 

ا. وینبغي في هذا السیاق إیالء اهتمام خاص لتفادي تكرار الجهود واستخدام الترتیبات والحلـول خدمات إدارة الحركة الجویة لدیه
  اللجنة، على أساس مداوالتها بهذا الشأن، على التوصیة التالیة:  اتفقتالقائمة إلى أقصى حد ممكن. و 

  رصد األداء وقیاس نظم المالحة الجویة – ١/١٥التوصیة 
  یلي:أن تقوم االیكاو بما 

وضــع مجموعــة مقــاییس موحــدة ألداء خــدمات المالحــة الجویــة، تــدعمها مــواد إرشــادیة تســتند إلــى وثــائق   أ) 
ودلیــــل  )Doc 9883( كــــدلیل األداء العــــالمي لنظــــام المالحــــة الجویــــة االیكــــاو المتاحــــة فــــي هــــذا المجــــال (
  ))؛Doc 9161( اقتصادیات خدمات المالحة الجویة

م "مؤشرات السالمة السابقة" من أجل استكمال "مؤشرات السـالمة الالحقـة" القائمـة الترویج لوضع واستخدا  ب) 
  بوصفها جزءًا أساسیًا ال یتجزأ من الجهود الرامیة إلى تحسین األداء وٕادارة المخاطر؛

تشـجیع هیئــات التنظـیم والرقابــة علــى المشـاركة المبكــرة وعـن كثــب فــي وضـع المفــاهیم وٕاثباتهـا وتنفیــذ حــزم   ج) 
  تحسینات في منظومة الطیران والبرامج اإلقلیمیة. ال
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  اعتبارات االنتفاع واإلنصاف – ١/١٦التوصیة 
   :أن تقوم الدول بما یلي

أن تضمن، كجزء من تنفیذ حزم التحسینات في منظومة الطیـران، اشـتمال جمیـع جهـود تحـدیث المجـاالت   ) أ
  واإلنصاف؛الجویة وٕاعادة تصمیمها على مبدأي حق االنتفاع 

 الطیـرانأن تحدد الكیفیة التي سترصد بها مقدمي الخدمة لضمان إتاحة جمیع خـدمات الطیـران، بمـا فیهـا   ) ب
  .، بعدل وٕانصاف وكفاءةالعام

  
— — — — — — — — —  
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  المرفق

  هي الخطة العالمیة للمالحة الجویةما 
  المقدمة  -١
الخطــة العالمیــة للمالحــة الجویــة إطــار شــامل یتضــمن المبــادئ الرئیســیة المتعلقــة بسیاســات الطیــران مــن أجــل   ١-١

  والدول األعضاء في االیكاو على إعداد خططها اإلقلیمیة والوطنیة للمالحة الجویة. واألقالیم الفرعیةمساعدة األقالیم 
ة منظومـة الطیـران العـالمي وتعزیــز كفاءتهـا مـع الحــرص ســعتهـدف الخطـة العالمیـة للمالحــة الجویـة إلـى زیـادة   ٢-١

فــي الوقــت نفســه علــى تحســین مســتوى الســالمة أو الحفــاظ علیهــا علــى األقــل. وتشــمل هــذه الخطــة أیضــا االســتراتیجیات الالزمــة 
  لتناول سائر األهداف االستراتیجیة لالیكاو.

ضمن الخطة العالمیة للمالحة الجویة اإلطار العام لحزم التحسینات في منظومـة الطیـران والوحـدات وخـرائط الطریـق تت  ٣-١
  المعلومات وٕالكترونیات الطیران.التي تشمل فیما تشمل االتصاالت واالستطالع والمالحة وٕادارة بها و التكنولوجیة ذات الصلة 

والـــدول األعضــاء فـــي  واألقــالیم الفرعیــةطیـــران كــي تســتخدمها األقـــالیم ُتصّمـــم حــزم التحســـینات فــي منظومــة ال  ٤-١
االیكــاو عنــدما ترغــب فــي اعتمــاد الحــزم أو الوحــدات ذات الصــلة بمــا یســاعد علــى تحقیــق التنســیق والتشــغیل البینــي مــن خــالل 

  تطبیقها المتسق عبر األقالیم وفي جمیع أنحاء العالم.
قــالیم رفیعــة المســتوى، األقــالیم واالالتســاعد الخطــة العالمیــة للمالحــة الجویــة، إلــى جانــب ســائر خطــط االیكــاو   ٥-١

  والدول األعضاء في االیكاو على تحدید أولویاتها في مجال المالحة الجویة خالل السنوات الخمس عشرة المقبلة. الفرعیة
اســـة الطیـــران الرئیســـیة العشــرة التـــي تحكـــم تخطـــیط المالحـــة مبـــادئ سی الخطـــة العالمیـــة للمالحـــة الجویــةتشــرح   ٦-١

  . طنيوالو  يواإلقلیم يصعید العالمالالجویة على 

  األولالفصل 

  الرئیسیة المتعلقة بسیاسات المالحة الجویةالعشرة مبادئ االیكاو 

  االلتزام بتنفیذ األهداف االستراتیجیة ومجاالت األداء الرئیسیة لالیكاو   -١
تخطیط االیكاو للمالحة الجویة اإلقلیمیة والوطنیة كـل هـدف مـن األهـداف االسـتراتیجیة وجمیـع مجـاالت یشمل   ١-١

  األداء الرئیسیة اإلحدى عشرة لالیكاو.
  األولویة القصوىهي سالمة الطیران   -٢
مالحــة تقــوم األقــالیم والــدول األعضــاء فــي االیكــاو، لــدى  تخطــیط المالحــة الجویــة ووضــع وتحــدیث خططهــا لل  ١-٢

  الخطة العالمیة للمالحة الجویة. فيالجویة، بإیالء االهتمام الواجب ألولویات السالمة الواردة 
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  على عدة مستویات نهج تخطیط المالحة الجویة  -٣
عملیــة تعمــل الخطــة العالمیــة لســالمة الطیــران والخطــة العالمیــة للمالحــة الجویــة لالیكــاو علــى توجیــه وتنســیق   ١-٣

  للمالحة الجویة.الفردیة الوطنیة الخطط االیكاو اإلقلیمیة و إعداد خطط 
عــدها المجموعــات اإلقلیمیــة للتخطــیط والتنفیــذ، علــى تكمــا تعمــل خطــط االیكــاو العالمیــة للمالحــة الجویــة، التــي   ٢-٣

  للمالحة الجویة.الفردیة إعداد الخطط الوطنیة عملیة توجیه وتنسیق 
یمیة للتخطیط والتنفیذ، لدى إعـداد خططهـا اإلقلیمیـة للمالحـة الجویـة، بمعالجـة ینبغي أن تقوم المجموعات اإلقل  ٣-٣

  المشاكل داخل األقالیم وفیما بینها.
  لي العالمي إلدارة الحركة الجویةالمفهوم التشغی  -٤
ل فیمـا واألدلـة المصـاحبة التـي تشـم )Doc 9854(أقرت االیكاو المفهوم التشغیلي العالمي إلدارة الحركة الجویـة   ١-٤

) Doc 9883(و "دلیــــل األداء العــــالمي لنظــــام المالحــــة الجویــــة"  )Doc 9882(نظــــام إدارة الحركــــة الجویــــة"  شــــروطتشــــمل "دلیــــل 

للمالحـــة الجویـــة ونظـــم إدارة الحركـــة الجویـــة علـــى المســـتوى  متینـــاً  عالمیـــاً  نظریـــاً  ساســـاً أوستشـــكل مـــن خـــالل مواصـــلة تحســـینها 
  العالمي.

  الجویة على المستوى العالميأولویات المالحة   -٥
ترد أولویات المالحة الجویة على المستوى العالمي في الخطة العالمیة للمالحة الجویة. وینبغي أن تعّد االیكاو   ١-٥

  األحكام والمواد المساندة وتوفر التدریب وفقا ألولویات المالحة الجویة على المستوى العالمي.
  مستویین اإلقلیمي والوطنيعلى ال أولویات المالحة الجویة  -٦
علـــى المجموعـــات اإلقلیمیـــة  اعتمـــاداً  ،والـــدول األعضـــاء فـــي االیكـــاو واألقـــالیم الفرعیـــةینبغـــي أن تقـــوم األقـــالیم   ١-٦

بتحدید أولویات المالحة الجویة لدیها لالستجابة الحتیاجات وظروف كـل منهـا وفقـا ألولویـات المالحـة الجویـة  ،للتخطیط والتنفیذ
  وى العالمي.على المست

  حزم التحسینات في منظومة الطیران والوحدات وخرائط الطریق   -٧
تشــكل حــزم التحســینات فــي منظومــة الطیــران ومــا یتصــل بهــا مــن وحــدات وخــرائط الطریــق إضــافة رئیســیة إلــى   ١-٧

أخـرى تجـري لتنقـیح  االً الخطة العالمیة للمالحة الجویة، مـع مالحظـة أن هـذه الوثـائق ال تـزال فـي طـور التحسـین ألن هنـاك أعمـ
  حكام والمواد المساندة والتدریب.وتحدیث محتویاتها ثم القیام فیما بعد بإعداد األ

  دات التحسینات في منظومة الطیراناستخدام حزم ووح  -٨
بالرغم من الُبعد العالمي الذي تنطوي علیه حزم التحسینات في منظومة الطیران، فلیس المقصود تطبیق جمیـع   ١-٨

  وحدات حزم التحسینات في منظومة الطیران والوحدات في جمیع أنحاء العالم.
والـدول فینبغـي  واألقـالیم الفرعیـةعند اعتمـاد حـزم ووحـدات التحسـینات فـي منظومـة الطیـران مـن جانـب األقـالیم   ٢-٨

ي إلدارة الحركـة الجویـة وتنسـیقها رصدها وفقا للمتطلبات المحددة لحزم التحسینات في منظومة الطیران بما یضمن التشغیل البین
  على المستوى العالمي.

مــن المتوقــع أن تشــكل بعــض وحــدات حــزم التحســینات فــي منظومــة الطیــران عناصــر أساســیة علــى المســتوى   ٣-٨
  العالمي وبالتالي قد تخضع لتواریخ التنفیذ التي حددتها االیكاو.
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  والتمویل لمنافعالمشاكل المتعلقة بالتكالیف وا  -٩
یمكن أن یتطلب تنفیذ تدابیر المالحـة الجویـة، بمـا فـي ذلـك التـدابیر المحـددة فـي حـزم التحسـینات فـي منظومـة   ١-٩

  والدول األعضاء في االیكاو ومجتمع الطیران.األقالیم الفرعیة موارد المحدودة لألقالیم و من الاستثمارات كبیرة  ،الطیران
والــدول األعضــاء فــي االیكــاو، لــدى النظــر فــي اعتمــاد مختلــف الحــزم  ةواألقــالیم الفرعیــینبغــي أن تقــوم األقــالیم   ٢-٩

  من أجل تحدید دراسة الجدوى الخاصة بتنفیذها في إقلیمها أو دولها الخاصة. والمنافعوالوحدات، بتحلیل التكالیف 
الـــدول وتنفیـــذ بغـــرض إرشـــاد لمنـــافع ینبغـــي أن تُنهـــي االیكـــاو إعـــداد المـــواد اإلرشـــادیة بشـــأن تحلیـــل التكـــالیف وا  ٣-٩

  الخطة العالمیة للمالحة الجویة.
  تخطیط المالحة الجویة أنشطة استعراض وتقییم  -١٠
ینبغــي أن تقــوم االیكــاو مــرة كــل ثــالث ســنوات بتحلیــل الخطــة العالمیــة للمالحــة الجویــة وكــذلك، عنــد الضــرورة،   ١-١٠

الخطـة العالمیـة وینبغي لكل نسخة جدیدة من  والشفافة. جمیع وثائق تخطیط المالحة الجویة ذات الصلة بواسطة العملیة المقررة
علیهـا ثـم إلـى الـدورة التالیـة للجمعیـة للتصـدیق بعد استعراضها في لجنة المالحة الجویـة، إلـى المجلـس  ،قدمَ أن تُ  للمالحة الجویة

  .في المستقبل العمومیة لالیكاو للموافقة علیها، باعتبارها االتجاه االستراتیجي للمالحة الجویة العالمیة
ینبغــي أن تقــوم لجنــة المالحــة الجویــة بتحلیــل ســنوي لمرفقــات الخطــة العالمیــة للمالحــة الجویــة بمــا یكفــل دقتهــا   ٢-١٠

  وتحدیثها.
قـالیم والـدول األعضـاء فـي االیكـاو ومـدى كفاءتهـا ینبغي تزوید االیكاو بتقاریر سنویة عن التقدم الذي تحرزه األ  ٣-١٠

  ات المحددة في خطط المالحة الجویة اإلقلیمیة والوطنیة لدیها، وذلك باستخدام شكل منسق للتقاریر.بالمقارنة مع األولوی
ومـــن شـــأن ذلـــك أن یســـاعد األقـــالیم والـــدول علـــى ترتیـــب أولویاتهـــا بمـــا یعكـــس األداء الفعلـــي ویعـــالج المشـــاكل   ٤-١٠

  المتعلقة بالمالحة الجویة.
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