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 تحسين أداء المطارات –عمليات المطارات   من جدول األعمال: ٢البند 

  المقدمة  ١-٢
ــ  ١-١-٢ وحــدات المســتخدمة فــي مجــال األداء الرئيســي المتمثــل فــي عمليــات المطــارات. الرض فــي إطــار هــذا البنــد تُع

وأحاطــت اللجنــة علمــا بــأن زيــادة البنيــة األساســية للمــدارج والتحســينات فــي نظــم المالحــة الجويــة والطــائرات أساســية لزيــادة ســعة 
ا قــد تطــورت للمســتوى األمثــل مــن أجــل تكــن عمليــات ســطح المطــارات فــي مجملهــإن لــم المطــارات. إال أنهــا لــن تفيــد إال قلــيال 

  تحسين أداء المطارات. وتم تناول الوحدات المستخدمة في تحسينات أداء المطارات.  
واشــتمل ذلــك علــى الوصــول األمثــل إلــى خــدمات المطــارات وزيــادة الطاقــة االســتيعابية للمــدارج بواســطة الفصــل   ٢-١-٢

ت ة عمليـــات ســـطح المطـــار، وتحقيـــق المســـتوى األمثـــل لعمليـــات المطـــاراالـــديناميكي لالضـــطراب الظلـــي، وتعزيـــز ســـالمة وكفـــاء
بواسطة التعاون على صنع القرار في المطارات، وأبراج مراقبة المطـارات المشـغلة عـن بعـد، وتحسـين مسـتوى عمليـات المطـارات 

  المغادرة وسطح المطار والوصول.  عمليات بواسطة إدارة
المالحـة الجويـة تسـمح بتحقيـق أقصـى اسـتفادة ممكنـة مـن وجرى النظر في اإلجراءات التشغيلية التكميلية التـي   ٣-١-٢

العمـودي واسـتقرار عمليـات  اإلرشـادالقائمة على األداء والتي تعتبر أساسية لزيادة السعة وتعزيز مستوى السالمة من خـالل نهـج 
المـــدارج؛ والتعـــاون علـــى صـــنع القـــرار مـــن أجـــل تبـــادل  الخـــروج عـــنالت االقتـــراب التـــي ترمـــي إلـــى المســـاعدة علـــى خفـــض حـــا

التشــغيل فــي المطــار لغــرض تحســين الــوعي بالمكــان وتحقيــق كفــاءة كبيــرة فــي إدارة الحركــة المســؤولين عــن المعلومــات فيمــا بــين 
التنبـؤ بـالرحالت ودقتهـا  كانيـةوٕامعلى سطح المطـار. وأخيـرا، تـم تنـاول المسـائل األمنيـة التـي تضـمنت العالقـة بـين أمـن المطـار 

  فضال عن األمن المعلوماتي.
وأعربت اللجنة عن دعمها للوحدة المتعلقة باألبراج المشغلة عن بعد في حزم التحسينات فـي منظومـة الطيـران،   ٤-١-٢

 .  ة المقدمة عن بعدولكنها طلبت توسيع نطاقها لتشمل مجمل خدمات الحركة الجوي
المســتخدمة فــي مجــال تحســين األداء المتمثــل فــي وحــدات حــزم التحســينات فــي منظومــة الطيــران  عــرضوتــم   ٥-١-٢

  عمليات المطارات. واشتملت على الوحدات التالية:
 ؛تكامل إدارة الوصول والمغادرة وعلى األرض – B3-15وB2-15 و B1-15و B0-15 وحداتال  أ)

اإلجــراءات اآلليــة القائمــة علــى النظــام العــالمي للمالحــة زيــادة اســتخدام  – B1-65و B0-65مــن  الوحــدات  ب)
 باألقمار الصناعية؛

 اإلدارة المثالية للفصل في حالة االضطراب الظلي؛ – B2-70و B1-70و B0-70 وحداتال  ج)
 تعزيز المراقبة على األرض؛ –B2-75و B1-75و B0-75 الوحدات  د)
 التعاونية بشأن المطارات؛ عمليات اتخاذ القرارات –B1-80و B0-80 الوحدتان  )ه
  أبراج المراقبة المشغلة عن بعد. – B1-81 الوحدة  )و

  سعة المطارات  ٢-٢
الطائرات وٕادارة الحركة الجوية، تمثل واحدة مـن العناصـر الرئيسـية  إلى جانباتفقت اللجنة على أن المطارات،   ١-٢-٢

أصــبحت المطــارات هــي جــزء شــبكات الثالثــة فــي الــنهج المتكامــل لتحســين أداء النقــل الجــوي. ومــع زيــادة ســعة الطــرق الجويــة، 
وتعتبـر زيـادة البنيـة األساسـية  ،الحركة الجوية التي قد تشـكل عنـق الزجاجـة إن لـم تتخـذ أي إجـراءات لمعالجـة هـذا العامـل المقيـد
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للمــدارج والتحســينات فــي نظــام المالحــة الجويــة والطــائرات أساســية لزيــادة ســعة المطــارات، إال أنــه يتعــين تطــوير عمليــات ســطح 
  المطارات في مجملها من أجل تحسين أداء المطارات. 

جنــة الــدعوة إلــى االيكــاو لدراســة شــروط وفيمــا يتعلــق بتجهيــزات إرشــاد الحركــة علــى ســطح المطــارات، وجهــت الل  ٢-٢-٢
األداء الالزمــة لغــرض إســراع العمــل فيمــا يخــص إرشــاد الطــائرات والمركبــات والمــوظفين علــى ســطح المطــارات بأمــان وكفــاءة فــي 

 متـرا أو أقـل) وٕاضـافة ذلـك فـي وثيقـة مناسـبة مـن وثـائق ٧٥(ما يقابل مدى الرؤيـة علـى المـدرج البـالغ  ٤ظل مستوى الرؤية رقم 
   االيكاو.

كوســيلة تمّكــن الشــركاء فــي  (A-CDM)أقــرت اللجنــة بأهميــة صــنع القــرارات المتعلقــة بالمطــار بشــكل تعــاوني و   ٣-٢-٢
المطــار مــن العمــل معــا بمزيــد مــن الكفــاءة وبشــفافية، واعترفــت بأنــه مــن خــالل اســتخدام صــنع القــرارات المتعلقــة بالمطــار بشــكل 

وســيتم تحقيــق االســتخدام األمثــل للســعة المحليــة. وهــو يتــيح  الجهــات المعنيــةلومــات بــين الم المعلومــاتتبــادل تعــاوني، سيتحســن 
  صنع القرارات في ظروف تشغيلية سريعة التغير ويحّسن إمكانية التنبؤ والسعة ومرونة األداء وكفاءته.

 (APEX)اللجنة أيضا على تأييد تنفيذ برنامج المجلس الدولي للمطارات المتياز المطارات فـي السـالمة واتفقت   ٤-٢-٢
بهدف تحسين السالمة عن طريق تخفيض عدد حاالت اقتحام المدارج والخروج عنهـا وتخفـيض عـدد الحـوادث المميتـة وتخفـيض 

معلومــات تبــادل و الســالمة عمليــات رصــد يكــاو مشــاركتها فــي عــدد وقــائع الســالمة. ولهــذه الغايــة، توصــي اللجنــة بــأن تواصــل اال
  السالمة ذات الصلة.

  األمن  ٣-٢
رض علــى اللجنــة تقريــر شــفوي عــن نتــائج المــؤتمر الرفيــع بموضــوع أمــن نظــم المالحــة الجويــة، ُعــوفيمــا يتعلــق   ١-٣-٢

.  واتفقــت اللجنــة علــى أن األمــن المعلومــاتي قــد ١٤/٩/٢٠١٢إلــى  ١٢مــن  يــالالمســتوى ألمــن الطيــران الــذي انعقــد فــي مــونتر
مـــن  لكترونيـــةيشـــكل عائقـــا أمـــام تنفيـــذ خطـــة المالحـــة الجويـــة العالميـــة. ويشـــمل مصـــطلح "األمـــن المعلومـــاتي" حمايـــة الـــنظم اإل

من الهيئـات فـي الصـناعة تضـع  لكترونية المغرضة وسبل معالجة عواقب مثل هذه الهجمات. وبالرغم من أن العديدالهجمات اإل
ثغـرات فـي وجـود ممـا قـد يـؤدي إلـى إشراف شـامل اآلن أي ُأحيط علما بأنه ال يوجد  ،القواعد الالزمة في المجاالت التي تخصها

مي يعالج مسائل األمن المعلوماتي، على نحو يركـز بوضـوح التضارب، وال يوجد إطار عالو النظم ومجاالت يحدث فيها التداخل 
فاءة إدارة الحركة الجوية ويستند قدر اإلمكـان إلـى الهياكـل والهيئـات القائمـة لـدى االيكـاو مـع الحـرص فـي اآلن ذاتـه علـى على ك

وبنـاء علـى ذلــك، وجهـت اللجنـة نـداء إلـى االيكــاو لكـي تضـع، إلـى جانــب  إشـراك الخبـرات الالزمـة فـي مجــال األمـن المعلومـاتي.
دليــل ركــة الجويــة، آليــة لمعالجــة مســائل األمــن المعلومــاتي. وأحاطــت اللجنــة علمــا بــأن أعمالهــا المســتمرة فيمــا يخــص إدارة الح
  متوفر اآلن. (Doc 9985) االيكاو بشأن أمن إدارة الحركة الجوية

  االضطراب الظلي  ٤-٢
والتنفيـذ التـي يمكـن تم ابالغ اللجنة بشأن األعمال التعاونية الجارية حاليا بهدف إعداد المـواد اإلرشـادية للتحقـق   ١-٤-٢

مـن الفصـل بـين أزواج الطـائرات علـى أسـاس االضـطراب الظلـي، وأيـدت اللجنـة هـذه الثابـت الحـد األدنـى  ما يخـصاستخدامها في
الزمنيــة المرتبطــة بالوحــدات الخاصــة بهــذا  مواعيــداألعمــال بالكامــل.  واتفقــت اللجنــة علــى أنــه قــد تكــون هنــاك فائــدة مــن تبكيــر ال

ت اللجنة علما بنية عدة دول أن تؤيد بصورة مباشرة ترتيبات عمل االيكاو الحالية بشأن هذا الموضـوع، مشـددة الموضوع. وأحاط
لــدى إعــداد الحــدود الــدنيا لفصــل االضــطراب الظلــي بحيــث تكــون  فــي المقــام األولعلــى أهميــة التركيــز علــى موضــوع الســالمة 
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لفصــل االضــطراب الظلــي، أيــدت اللجنــة بفضــل التطبيقــات الديناميكيــة . ومــع االعتــراف بالتحســينات فــي الســعة فــي العــالم منســقة
  بالكامل إعداد المواد اإلرشادية الالزمة فيما يخص التحقق والتنفيذ في سياق ترتيبات عمل االيكاو الحالية بشأن هذا الموضوع.

وصـول ومغـادرة الـرحالت ومع االعتراف بأن مخاطر السـالمة المرتبطـة باالضـطراب الظلـي قـد تتجـاوز مراحـل   ٢-٤-٢
رفــع مســتويات الســالمة اإلجماليــة فيمــا يخــص موضــوع االضــطراب الظلــي بفضــل أجهــزة الرصــد والتنبيــه باالضــطراب  وبإمكانيــة

تطــوير  ائرات أو األرضــية أو االثنــين معــا، اتفقــت اللجنــة علــى أنــه ينبغــي لاليكــاو أن تســتمر فــيعلــى مــتن الطــ ةالظلــي المحمولــ
لتكــاليف ا"نظــام ســالمة الــرحالت الجويــة مــن االضــطراب الظلــي" وهيكــل النظــام وتحليــل كامــل لســالمة الطيــران مفهــوم النظــام المت

المنظمة فيما يخص االضطراب الظلـي. وباإلضـافة إلـى ذلـك، اتفقـت اللجنـة الحالية في عمل الفي إطار ترتيبات وذلك والمنافع، 
  ود الدنيا لفصل االضطراب الظلي في الحزم المناسبة.الحدإدراج إمكانية على دعوة االيكاو إلى النظر في 

  المنطقة النهائية –المالحة القائمة على األداء   ٥-٢
مة التـي قامـت بهـا االيكـاو وشـركاؤها فيمـا يخـص تطبيـق مفهـوم في إطار هذا البند، نوهت اللجنة باألعمال القيّ   ١-٥-٢

 ١١-٣٧المالحة القائمة على األداء علـى المسـتوى العـالمي. ولكنهـا أقـرت أيضـا بأنـه مـازال هنـاك عجـز فـي تلبيـة أحكـام القـرار 
االقتــراب وٕاجــراءات داء المالحــة القائمــة علــى األ تطبيــق مفهــومالصــادر عــن الجمعيــة العموميــة فيمــا يخــص إعــداد الــدول لخطــط 

ال تــزال تحتــاج إلــى المســاعدة فــي تنفيــذ مفهــوم المالحــة  دوالهنــاك العمــودي. وبنــاء علــى ذلــك، أقــرت اللجنــة بــأن باإلرشــاد اآللــي 
القائمــة علــى األداء، وخاصــة فــي مجــاالت مــنح الموافقــات التشــغيلية وتــدريب المــوظفين. غيــر أنــه تــم تســليط الضــوء أيضــا علــى 

ليــة. واتفقــت اللجنــة علــى أنــه اعدة للغايــة والبــد مــن اســتخدامها بفد المتاحــة لتطبيــق المالحــة القائمــة علــى األداء محــدو كــون المــوار 
عمليـة ، بمسـاعدة مـن الـدول والمنظمـات الدوليـة والصـناعة، مـن أجـل تيسـير الـالزم ينبغي لاليكاو أن تواصل العمل لتقـديم الـدعم

  داء في الوقت المناسب.مفهوم المالحة القائمة على األتطبيق 
تطبيقات المالحة القائمة على بعض ألغراض وأقرت اللجنة بالحاجة إلى المزيد من األحكام من جانب االيكاو   ٢-٥-٢

يــات وعمل (STARs)ة، بمــا فــي ذلــك المالحــة القائمــة علــى األداء علــى طــرق الوصــول النهائيــة القياســية حــدداألداء فــي حــاالت م
  المتزامنة.المدارج المتوازية 

القائمـة علـى األداء، وتتـيح مواصـلة  المواصـفات المالحيـةواتفقت اللجنة على وضع قواعـد للفصـل تـدعم جميـع   ٣-٥-٢
  شروط أداء مختلطة.العمليات التي تتضمن متطلبات 

وناقشت اللجنة مسألة تطبيق نظم تقـويم اإلشـارات األرضـية لعمليـات الوصـول والمغـادرة اآلليـة القياسـية واتفقـت   ٤-٥-٢
  على أن هناك حاجة إلى المزيد من التحليل بالنسبة لهذا الشرط. 

وقـت  فـي امن الجهات المعنيـة الرئيسـية ومـن الضـروري اشـراكههي وأقرت اللجنة أيضا بأن سلطات المطارات   ٥-٥-٢
مثـل تعـرض المجتمعـات  ،مبكر في عملية التخطيط للمالحـة القائمـة علـى األداء مـن أجـل مواجهـة ومعالجـة أي تـأثيرات محتملـة

  مطارات. في الالمحلية للضوضاء واالحتياجات الالزمة من حيث البنية األساسية 
القائمـــة علـــى األداء مـــع طلـــب التصـــريح أيـــدت اللجنـــة فكـــرة تقـــديم الوثـــائق الالزمـــة عـــن تنفيـــذ مفهـــوم المالحـــة و   ٦-٥-٢

(RNP AR)  وتقييم السالمة التشغيلية للرحالت(FOSA)  كوسيلة لعـرض بعـض األمثلـة علـى الـدول بشـأن كيفيـة تطبيـق إجـراءات
(RNP AR)  وتقييم السالمة التشغيلية للرحالت(FOSA) .بشكل آمن  
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، ووافقــت ١المتعلقــة بســعة المطــارات المدرجــة فــي الحزمــة أيــدت اللجنــة حــزم التحســينات فــي منظومــة الطيــران و   ٧-٥-٢

بوصفها التوجـه  ٣و ٢من حيث المبدأ على حزم التحسينات في منظومة الطيران المتعلقة بسعة المطارات المدرجة في الحزمتين 
  االستراتيجي في هذا الشأن.

  :التوصيات التاليةعلى ت اللجنة المناقشات التي جرت، وافقوعلى أساس   ٦-٢

  المتعلقة بسعة المطاراتحزم التحسينات في منظومة الطيران  – ٢/١التوصية 
 بما يلي:المؤتمر قوم يأن 

المتصلة بسعة المطـارات والمدرجـة فـي الحزمـة وحدات حزم التحسينات في منظومة الطيران  علىيصادق   )أ 
 ؛هذا الشأن لبرنامج عملها فيوتوصى االيكاو باستخدامها أساسًا  ١

مـــن حيـــث المبـــدأ علـــى وحـــدات حـــزم التحســـينات فـــي منظومـــة الطيـــران المتعلقـــة بســـعة المطـــارات  وافـــقي  )ب 
 بوصفها التوجه االستراتيجي في هذا الشأن. ٣والحزمة  ٢والمدرجة في الحزمة 

ويطلـب مـن األمـين العـام  (APEX)امتيـاز المطـارات فـي السـالمة برنـامج يوصي بأن يؤيد مجلس االيكـاو   )ج 
السـالمة ذات الصـلة، علـى النحـو تبادل معلومـات عمليات رصد السالمة و أن يواصل مشاركة االيكاو في 

 المنصوص عليه في مذكرة التعاون بين المجلس الدولي للمطارات وااليكاو.

 يلي:أن تقوم االيكاو بما 

إدراج وحــدات حــزم التحســينات فــي منظومــة الطيــران المتصــلة بســعة المطــارات فــي مشــروع الطبعــة الرابعــة   )د 
 وير هذه الوحدات ومراجعة تحريرها؛بعد المضي في تط ،من الخطة العالمية للمالحة الجوية

تخطــيط قــة بمتعلالــدول ومقــدمو الخــدمات معالجــة ســعة المطــارات، بمــا فــي ذلــك مــا يلــزم مــن أعمــال  تكفــل  )ه 
 رة الحركة الجوية وأداء المنظومة؛المطارات والمسائل التشغيلية، ومراعاتها عند التخطيط لسعة إدا

تعمــل مــع المجلــس الــدولي للمطــارات واألطــراف األخــرى المعنيــة علــى إعــداد مــواد إرشــادية لتعزيــز التنفيــذ   )و 
شـمل أفضـال لممارسـات والمعـايير الفنيـة المنسق عالميـًا لعمليـة صـنع القـرار التعاونيـة فـي المطـارات، بمـا ي

 العالمية.

  بما يلي:الدول أن تقوم 
تنفيذ وحـدات حـزم التحسـينات فـي منظومـة الطيـران المتصـلة بسـعة المطـارات المدرجـة فـي الحزمـة صـفر،   )ز 

 وذلك وفقا الحتياجاتها التشغيلية.

    وية المشغلة عن بعدبشأن خدمات الحركة الج إعداد أحكام االيكاو – ٢/٢التوصية 
  أن تقوم االيكاو بما يلي:

 واالتصاالت الجوية واألرضية؛ االستطالع اإلضافية لُنظم  لمبادئ التوجيهيةتحديث ا  ) أ
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إعداد متطلبات استخدام أجهزة االستشـعار وتكنولوجيـات العـرض كـي تحـل محـل المراقبـة البصـرية للحركـة   ) ب
 الجوية؛الجوية في سياق توفير خدمات الحركة 

إعـــداد المتطلبـــات المتعلقـــة بمـــوظفي خـــدمات الحركـــة الجويـــة وتـــدريب طـــواقم الطيـــران وتـــرخيص مـــوظفي   ) ج
  خدمات الحركة الجوية واإلجراءات المتعلقة بتشغيل خدمات الحركة الجوية عن بعد؛ 

 أمن نظم المالحة الجوية – ٢/٣التوصية 
  ما يلي:تقوم االيكاو بأن 

ل أعمالهــا فــي إعــداد شــبكة اتصــاالت متينــة اســتكمال والجهــات المعنيــةالســعي للحصــول علــى دعــم الــدول   )أ 
 ومؤمنة ألغراض الطيران؛

لتقيـيم مـدى مشـكالت األمـن المعلومـاتي  والقطـاعتشـمل الـدول  إنشاء آليـة مناسـبة، علـى وجـه االسـتعجال،  )ب 
 ألمن المعلوماتي.االعتبار مسائل ا للحركة الجوية يأخذ في وٕاعداد هيكل عالمي

 فصل االضطراب الظلياإلدارة المثالية ل – ٢/٤التوصية 

  القيام بما يلي: تقوم االيكاوأن 

تنفيـــذ نظـــم االيكـــاو لتصـــنيف االضـــطراب الظلـــي ومواصـــلة إعـــداد أحكـــام الفصـــل الـــديناميكي اإلســـراع فـــي   )أ 
 ؛التنفيذللمساعدة في ، مع إرشادات لالضطراب الظلي

أحكــام إعــداد تأييــد اســتمرار األعمــال التعاونيــة الجاريــة بشــأن الفصــل الثابــت بــين أزواج الطــائرات بهــدف   )ب 
 .١قبل الجداول الزمنية للحزمة عالمية منقحة 

إعداد مفهـوم نظـام سـالمة الـرحالت الجويـة مـن االضـطراب الظلـي مـع اقتـراح الهيكـل الممكـن لهـذا النظـام   )ج 
 حزم التحسينات. من وحداتB2-85 وB1-85 وB2-70 و B1-70 اتالوحد لنظام فيإضافة هذا اوٕامكانية 

 المالحة القائمة على األداء لتنفيذ العمليات في المنطقة النهائية وعند االقتراب – ٢/٥التوصية 
  بما يلي:الدول والجهات المعنية  تقومأن 

االقتضاء، لعمليات المطارات واالقتراب وفقـًا لقـرار المسارعة إلى تنفيذ المالحة القائمة على األداء، حسب   )أ 
 ؛١١-٣٧الجمعية العمومية 

الموافقـــات التشــغيلية وتشـــجيع االعتــراف المتبـــادل بـــ"الموافقات التشـــغيلية" إلصــدار اعتمــاد إجــراءات فعالـــة   )ب 
 ؛، على وجه االستعجالالتي تصدرها الدول األخرى

قائمـة علـى األداء مـع ك مبـادرات تنفيـذ مفهـوم المالحـة ال، بمـا فـي ذلـفضـلى مـا لـديها مـن ممارسـات تقاسم  )ج 
الوثائق المناسبة عن تقييم السالمة التشغيلية للرحالت الجوية وتقديمها إلـى  طلب التصريح، باإلضافة إلى

 الدول األخرى؛
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بالنسـبة للمجـال الجـوي وفقـا لإلجـراءات المحـددة فـي دليـل  المتبـعتحديد الشروط التشغيلية الالزمـة للمفهـوم   )د 
 بطة بالمالحة القائمة على األداء؛المالحة القائمة على األداء من أجل اختيار المواصفات المناسبة المرت

إشـــراك الجهـــات التنظيميـــة وســـلطات المطـــارات ومقـــدمي خـــدمات المالحـــة الجويـــة والمشـــغلين التجـــاريين   )ه 
امـــة والجـــيش للعمـــل معـــًا علـــى جميـــع المســـتويات والتنســـيق عـــن كثـــب لضـــمان تنفيـــذ وهيئـــات الطيـــران الع

 المالحة القائمة على األداء تنفيذًا موفقًا؛

  وأن:
أن تواصــل المنظمــات الدوليــة والقطــاع تــوفير المــوارد لــدعم االيكــاو فــي إعــداد األحكــام والمــواد اإلرشــادية   و)

  ى األداء؛والتدريبية لدعم تنفيذ المالحة القائمة عل
ينبغي أن تضـمن الـدول، لـدى النظـر فـي مسـارات المالحـة القائمـة علـى األداء للطـائرات القادمـة والمغـادرة   ز)

مشـغلي المطـارات من المطارات، أن يسعى مقـدمو خـدمات المالحـة الجويـة ومشـغلو الطـائرات إلـى إشـراك 
مـــن البدايـــة بحيـــث يتســـنى لهـــا التشـــاور علـــى أكمـــل وجـــه مـــع المجتمعـــات المحليـــة لتفـــادي اآلثـــار الســـلبية 

 للضوضاء على هذه المجتمعات. 

إعــداد أحكــام االيكــاو الالزمــة للمالحــة القائمــة علــى األداء لتنفيــذ العمليــات فــي المنطقــة  – ٢/٦التوصــية 
 النهائية وعند االقتراب

  االيكاو األحكام الالزمة وأن تضيف إليها ما يلزم في الحاالت الضرورية، بشأن األمور التالية: درستأن 
 األداء مع طلب التصريح؛ المواصفات المالحة لعمليات المغادرة بمفهوم المالحة القائمة على  ) أ

ء بالنسـبة لعمليـات القائمـة علـى األدا (STARs)تطبيق مفهوم طرق الوصول القياسية إلى المنطقة النهائيـة   ) ب
 ؛أثناء الطريق االقتراب المتزامنة المستقلة

تقييم مدى الحاجة إلى أحكام تصدر عن االيكاو بشأن استخدام نظم تقويم اإلشارات األرضية السـتخدامها   ) ج
ة فـــي ســـياق مســـار فـــي عمليـــات المغـــادرة اآلليـــة القياســـية وطـــرق الوصـــول القياســـية إلـــى المنطقـــة النهائيـــ

 والهبوط؛االقتراب 

الســتخدامها فــي جميــع المواصــفات المالحيــة القائمــة علــى األداء  الحــد األدنــى للفصــلإعــداد قواعــد بشــأن   ) د
 التي توجد فيها شروط أداء مختلطة؛والتي تسمح أيضا بتنفيذ العمليات 

 ؛حزم التحسينات في منظومة الطيراناالستخدام المتطور للمالحة القائمة على األداء في سياق وحدات   ) ه

 مواصلة وضع األحكام والمواد اإلرشادية والتدريبية لدعم تنفيذ المالحة القائمة على األداء.  ) و

الحــد األدنــى مــن تأهيــل العــاملين لحضــور التــدريب علــى تصــميم إجــراءات المالحــة شــروط وضــع وتــوفير   ز)
 القائمة على األداء.
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