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من جدول األعمال ٤البند  التقرير عن 4-1  
 

 ةعالميالو  ةتعاونيالمن خالل إدارة الحركة الجوية  – اليةوالكفاءة المث السعة  من جدول األعمال: ٤البند 
  المقدمة  ١-٤
إن التعـــاون علـــى نطـــاق واســـع بـــين مختلـــف الجهـــات المعنيـــة باألنشـــطة التشـــغيلية، باالســـتناد إلـــى المعلومـــات   ١-١-٤

ي يعـــرب عنـــه ذالـــتفضـــيل راعـــى فيـــه اليالالزمـــة واألدوات المســـاعدة علـــى اتخـــاذ القـــرارات، ســـوف تســـمح باتخـــاذ القـــرارات بشـــكل 
الكفــاءة فـي اسـتخدام جميـع مــوارد المجـال الجـوي بصــورة مختلـف مسـتخدمي المجـال الجــوي مـع ضـمان أقصـى درجــة ممكنـة مـن 

رضــت فــي إطــار هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال الوحــدات وعُ  .االنتفــاع بهــا علــى أوســع نطــاق ممكــنإمكانيــة فضــال عــن  ،منصــفة
  المستخدمة في مجال األداء الرئيسي المتمثل في السعة المثالية والرحالت الجوية المرنة. 

تحسين العمليات التشغيلية من خالل التحديد الحر للطرق الجوية، وتحسين أداء التـدفق مـن هي  وهذه الوحدات  ٢-١-٤
خــالل التخطــيط التشــغيلي علــى مســتوى الشــبكة بأكملهــا، وتحســين القــرارات التشــغيلية المتخــذة مــن خــالل تكامــل المعلومــات عــن 

فاصلة بين عمليات المغـادرة، واالسـتيعاب األولـي لـنظم الطـائرات حوال الجوية وزيادة السعة والمرونة من خالل إدارة الفترات الاأل
  ذات التحكم عن بعد في المجال الجوي غير المعزول. 

اعتبـار خـاص للتقـدم فـي  يـالءإرضت على المؤتمر التطورات العامة في مجال صـنع القـرارات التعاونيـة مـع وعُ   ٣-١-٤
بينهــا والتقــدم فــي مهــام إدارة عمليــات الوصــول والمغــادرة فيمــا علومــات الطيــران و اإلدارة الشــاملة لتــدفق الحركــة الجويــة فــي أقــاليم م

وتظــل التحســينات فــي إدارة المجــال الجــوي الــالزم لالســتخدامات الخاصــة فــي الســياق المدني/المــدني  الــنظم اآلليــة. باالســتناد إلــى
مكنـة باالسـتناد إلـى التبـادل اآللـي للمعلومـات فـي وسعى المؤتمر إلى تحديد التحسـينات الم ،والمدني/العسكري تشكل حاجة ملحة

الوقــت الفعلــي، بمــا فــي ذلــك بيانــات االســتطالع الخاصــة بالطــائرات بــين مختلــف الجهــات. وجــرت مناقشــات بشــأن موضــوع نظــم 
أن تشـــكل هـــذه المســـألة إحـــدى ينبغـــي الطـــائرات بـــدون طيـــار ونظـــم الطـــائرات ذات الـــتحكم عـــن بعـــد، واتفقـــت اللجنـــة علـــى أنـــه 

  األولويات في برنامج عمل االيكاو. 
وأخيــرا، تــم النظــر فــي التطــورات المتعلقــة بتحويــل بيانــات إدارة معلومــات الطيــران إلــى الصــيغة الرقميــة والتكامــل   ٤-١-٤

  مع بيانات األرصاد الجوية الرقمية.
المســتخدمة فــي مجــال تحســين منظومــة الطيــران حزمــة التحســينات فــي وُعرضــت فــي إطــار هــذا البنــد وحــدات   ٥-١-٤

  ءة المثالية واشتملت على ما يلي:األداء المتمثل في السعة والكفا
  ؛تحسين المسارات أثناء الطريق — B0-10 ،B1-10 ،B3-10  أ)

تعزيــــز أداء تــــدفق الحركــــة عــــن طريــــق التخطــــيط التشــــغيلي علــــى مســــتوى  — B0-35 ،B1-35 ،B2-35  ب)
  ؛الشبكة

 ؛االستطالع األرضي — B0-84  ج)

زيـــادة الطاقـــة االســـتيعابية والكفـــاءة عـــن طريـــق إدارة الفصـــل بـــين  — B0-85 ،B1-85 ،B2-85 ،B3-85  د)
 ؛الطائرات

  ؛تحسين القدرة على بلوغ مستويات الطيران المثالية — B0-86  ه)
 ؛الطائرات ذات التحكم عن بعد — B1-90 ،B2-90 ،B3-90  و)

ــــادي االصــــطدام المحمــــول عــــن مــــتن الطــــائرة  — B0-101 ،B2-101  ز) ــــى نظــــام تف إدخــــال تحســــينات عل
)ACAS(؛ 
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 ؛شبكات األمان على أرض المطار — B0-102 ،B1-102  ح)

تحســــين الكفــــاءة التشــــغيلية ســــمح بمعلومــــات األرصــــاد الجويــــة التــــي ت — B0-105 ،B1-105 ،B3-105  ط)
 .والسالمة

  إدارة تدفق الحركة الجوية  ٢-٤
ــا واعتبــارات النشــر المتعلقــة  التــدريجياستعرضــت اللجنــة االســتراتيجية الشــاملة والتطــوير   ١-٢-٤ ومتطلبــات التكنولوجي

. ولــوحظ أن عمليــات الشــبكات قــد توصــف بأنهــا سلســلة مــن العمليــات إلدارة التــدفقات أو مجموعــات التعاونيــة بعمليــات الشــبكات
تأخــذ فــي الحســبان عمليــة إلدارة الســعة والتخطــيط، وكــذلك تصــميم المجــال الــرحالت لتحســين انســياب الحركــة اإلجماليــة وبأنهــا 

فـــي الوقـــت الحقيقـــي الجهـــات المعنيـــة أيضـــا اتخـــاذ القـــرارات التعـــاوني بـــين ي وٕادارتـــه. وتعـــزز عمليـــات الشـــبكات التعاونيـــة الجـــو 
جويـــة فـــي االنتفـــاع بـــأكبر قـــدر مـــن لالســـتفادة مـــن قـــدرات النظـــام واعتمـــاد أفضـــليات المســـتخدمين لمســـاعدة إدارة تـــدفق الحركـــة ال

  الكفاءة من موارد المجال الجوي على أساس منصف.
تتسم بالفعالية والكفاءة تعتمد على عدة عناصر رئيسية التعاونية التي شبكات الأقرت اللجنة بأن تنفيذ عمليات و   ٢-٢-٤

علــى األرض بمــن فــي ذلــك العســكريون.   الجهــات المعنيــةتتضــمن التنســيق فــي الوقــت الحقيقــي بــين مســتخدمي المجــال الجــوي و 
إدارة تــدفق الحركــة الجويــة فـي وجـرى اإلقــرار بــأن النشـر التــدريجي لمعلومــات الطيـران والتــدفق لبيئــة تعاونيــة مـن المتوقــع أن يفيــد 

كــاو بشــأن المتقدمــة وٕادارة الســعة وتطبيقــات اتخــاذ القــرارات التعــاوني. وجــرى اإلقــرار أيضــا بأنــه مــن الضــروري وضــع أحكــام لالي
  إدارة تدفق الحركة الجوية ونموذج تبادل البيانات بما في ذلك معلومات المسار.

علـــى  (Doc 9971) دليــل اإلدارة التعاونيــة لتــدفق الحركــة الجويــةأحيطــت اللجنــة علمــا بأنــه يمكــن العثــور فــي و   ٣-٢-٤
ي وٕادارة تدفق الحركة الجوية وعن وسـائل تنفيـذ معلومات تفصيلية عن عناصر عمليات الشبكات الخاصة باتخاذ القرارات التعاون

  خدمة إدارة تدفق الحركة الجوية مع مراعاة أهداف األداء لمختلف المشاركين واألقاليم.
لتنفيــذ اتخــاذ القــرارات التعــاوني وٕادارة تــدفق واإلقليميــة أحيطــت اللجنــة علمــا بالعديــد مــن المشــروعات الوطنيــة و   ٤-٢-٤

  تنسيق اإلجراءات اقليميا وعالميا على السواء.الحركة الجوية وحثت على 
تـــدفق الحركـــة الجويـــة واتخـــاذ  بـــإدارةأقـــرت اللجنـــة بـــأن مـــن شـــأن المبـــادرات الوطنيـــة وشـــبه اإلقليميـــة المتعلقـــة و   ٥-٢-٤

تشـغيلية بـين القرارات التعاوني أن تفيد كشرط مسبق لتنفيذ أداء إدارة الحركة الجوية وسـتفيد كـذلك كوسـيلة فعالـة إلنشـاء شـراكات 
، أي مســــتخدمي المجــــال الجــــوي المــــدنيين والعســــكريين ومقــــدمي خدمــــة المالحــــة الجويــــة والمطــــارات ةالرئيســــيالجهــــات المعنيــــة 

طلبـت مـن االيكـاو وضـع برنـامج للتـدريب  ،والوظائف األخرى، بما في ذلـك إدارة تـدفق الحركـة الجويـة داخـل األقـاليم وفيمـا بينهـا
ارات التعــاوني وٕادارة تــدفق الحركــة الجويـة لتعزيــز وتنســيق المعرفــة باتخـاذ القــرارات التعــاوني وٕادارة تــدفق اإلقليمـي علــى اتخــاذ القـر 

  الحركة الجوية.
إدارة يهــتم بــأحيطــت اللجنــة علمــا بــأن بعــض أنشــطة إدارة تــدفق الحركــة الجويــة التعاونيــة يعالجهــا حاليــا منتــدى و   ٦-٢-٤

الــدول والمنظمــات الدوليــة ذات الخبــرة فــي إدارة تــدفق الحركــة الجويــة وبــأن المجتمــع شــمل مشــاركة بعــض و تــدفق الحركــة الجويــة 
  االيكاو فيها. شراكإالعالمي سيستفيد من وضع أكثر اتساما بالطابع الرسمي لهذه المبادرة ب

المرتبطــة بهــا أعربــت اللجنــة عــن تأييــدها للوحــدات التعاونيــة اســتنادا إلــى المناقشــات بشــأن عمليــات الشــبكات و   ٧-٢-٤
وٕادارة تـدفق  ةووافقت على أن ثمة حاجة ألن يتم في المستقبل توحيد العمليات واإلجراءات المرتبطة بدمج اتخاذ القرارات التعاونيـ

  الحركة الجوية في إدارة الحركة الجوية.
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  الفصل بين الطائرات  ٣-٤
بهـــدف عـــدم المحمـــول علـــى مـــتن الطـــائرة  تطالعالتوجـــه االســـتراتيجي لنظـــام االســـقبلـــت اللجنـــة اقتراحـــا بتعـــديل   ١-٣-٤

 تينالوحـدالعمل بشأن ة أيضا على توصية بمواصلة ناللج واتفقت. في هذه المرحلة (B3-85)مواصلة العمل بشأن الفصل الذاتي 
B0-85 وB1-85  على الوحدة  من حيث المبدأووافقتB2-85  "المحمــول علــى مــتن الطــائرة للفصــل بــين الطــائرات" ريثمــا  النظــام

    الوحدة. تلكيتم استعراض المفهوم والمصطلحات ل

أقــرت اللجنــة بالتــأثيرات المتبادلــة بــين النظــام المحمــول علــى مــتن الطــائرة للفصــل بــين الطــائرات ونظــام تفــادي و   ٢-٣-٤
    التحسينات وفقا لذلك. والحاجة إلى تعديل وحدات حزم (ACAS)االصطدام المحمول على متن الطائرة 

ُتراعــى فــي أي اســتعراض للنظــام المحمــول علــى مــتن الطــائرة للفصــل بــين الطــائرات األحكــام بشــأن  أن ينبغــيو   ٣-٣-٤
  ). Doc 9854الفصل الذاتي وٕادارة التضارب المقدمة في المفهوم التشغيلي العالمي إلدارة الحركة الجوية (الوثيقة 

  شبكات السالمة   ٤-٤
ومتطلبــات التكنولوجيــا واعتبــارات النشــر المتعلقــة  التــدريجياستعرضــت اللجنــة االســتراتيجية الشــاملة والتطــوير   ١-٤-٤

  بنظام تفادي االصطدام المحمول على متن الطائرات وشبكات السالمة األرضية.
أحيطــت اللجنــة علمــا بــأن شــبكات الســالمة، التــي تشــمل نظــام تفــادي االصــطدام المحمــول علــى مــتن الطــائرة و   ٢-٤-٤

جــرى التنبـؤ بأنــه يوجــد التشـغيلية وتصــدر إنـذارا إذا  العمليــاتوشـبكات الســالمة األرضـية بالنســبة لمراقبـي الحركــة الجويـة، ترصــد 
لضمان سالمة الطيران. وأقـرت اللجنـة بالحاجـة إلـى تحسـينات  يحيتصحخطر على السالمة أو كان من الضروري اتخاذ إجراء 

للســماح لــنظم تفــادي االصــطدام المحمولــة علــى مــتن الطــائرات وكــذلك إلــى تحســينات مســتقبلية النظــامين لكــل مــن قصــيرة األجــل 
  بالتكيف مع عمليات إدارة الحركة الجوية.

ـــ إطـــالعفيمـــا يتعلـــق بآثـــار   ٣-٤-٤ تفـــادي التـــي تصـــدر عـــن جهـــاز المقترحـــة لـــى اإلجـــراءات عالحركـــة الجويـــة  يمراقب
  ، وافقت اللجنة على ما يلي:الصطدام المحمول على متن الطائرةا

الفنيــة والخاصــة بالســالمة وجهــات النظــر مــن الضــروري إجــراء عمليــات تقيــيم وتصــديق بعنايــة لآلثــار مــن   أ)
  واألداء البشري.

  مهم.الجوية  ومراقبي الحركةالتدريب المتكرر للطيارين   ب)
المقترحـة الصـادرة عـن جهـاز تفـادي إطالع مراقبـي الحركـة الجويـة علـى اإلجـراءات لضمان أن ثمة حاجة   ج)

ــدخل بــين طــواقم  ن تقســيم المســؤولياتبشــأ جديــدغمــوض  أي االصــطدام المحمــول علــى مــتن الطــائرة ال ُي
  .رشادية جديدةواد إالطيران ومراقبي الحركة الجوية ولوضع م

متعلقــة بالنســخة الحاليــة مــن نظــام تفــادي االصــطدام المحمــول ال الــدول واألقــاليمأحيطــت اللجنــة علمــا بمبــادرات و   ٤-٤-٤
. وفيمـا بالنسبة لمـن يملكـون القـدرة علـى القيـام بـذلك رضيةاألسالمة الوشبكات وجيل جديد من النظام المذكور على متن الطائرة 

الجيـل الجديـد مـن النظـام م المحمـول علـى مـتن الطـائرات، أقـرت اللجنـة بـأن هـذا يتعلق بالجيل الجديـد مـن نظـام تفـادي االصـطدا
  التنسيق من خالل االيكاو.األفضل أن يكون يجب أن يكون متوافرا ومتاحا لجميع الدول واستنتجت أن من المذكور 

وكـذلك إرسـال بيانـات الطيـران ع فـي المنـاطق المحيطيـة والنائيـة قـأخيرا، أحاطت اللجنة علمـا بأهميـة تتبـع المواو   ٥-٤-٤
  .لتسهيل عمليات البحث واإلنقاذ الهامة بالنسبة للسالمة الوقائعنجم عن التي ت
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  االستخدام المرن للمجال الجوي  ٥-٤
تـــم النظـــر فـــي إطـــار هـــذا البنـــد فـــي المســـائل المتعلقـــة بالتنســـيق والتعـــاون المـــدني والعســـكري واالســـتخدام المـــرن   ١-٥-٤

فـي العديـد الطيران المـدني للمجال الجوي والمسائل المتعلقة باالنتفاع المحدود بالمجال الجوي العسكري المعزول من جانب حركة 
ام الطــائرات للمســارات التــي تفضــلها ممــا يــؤدي إلــى زيــادة اســتهالك الوقــود ومــا مــن المنــاطق فــي العــالم. ويحــول ذلــك دون اســتخد

يرتبط بذلك من انبعاثات. وأحاطت اللجنة علما بأن الوضع قد تحسن تحسنا محدودا في السنوات األخيـرة بـالرغم مـن أن االيكـاو 
اإلرشــادية علــى نطــاق واســع (الكتــاب الــدوري  توزيــع المــوادمــن قــد عقــدت اجتماعــات عالميــة وٕاقليميــة فــي مختلــف أنحــاء العــالم و 

  لعسكري في إدارة الحركة الجوية").بعنوان "التعاون المدني ا ٣٣٠ رقم
وأقــرت اللجنــة أيضــا بــأن النجــاح فــي التعــاون بــين مســتخدمي المجــال الجــوي مــن القطــاعين المــدني والعســكري   ٢-٥-٤

االيكـاو م علـى أنشـطة التثقيـف والتواصـل والثقـة المتبادلـة، وطلبـت مـن القـائ التنسـيقوالقائمين على عمليات التخطيط يحتاج إلـى 
أن تواصــل معالجــة التنســيق والتعــاون المــدني والعســكري لــيس مــن أجــل زيــادة الكفــاءة والســعة فحســب بــل أيضــا مــن أجــل تحســين 

  مستويات السالمة. 
لمجال الجوي بحيث يلبي احتياجات واتفقت اللجنة على ضرورة إتباع أسلوب متوازن وتعاوني في إدارة ا  ٣-٥-٤

اتخاذ خطوات محددة بما يسمح باتباع نهج ينبغي األنشطة العسكرية واحتياجات النقل الجوي. واتفقت اللجنة أيضا على أنه 
الحركة استباقي باالستناد إلى تنفيذ عناصر الحزمة صفر لجلب المنافع التشغيلية الواضحة في مجاالت محددة تخدم تدفقات 

لاليكاو أن تضع مجموعة من المعايير أو المقاييس التي تسمح بقياس مستوى التقدم ينبغي ولية. واتفقت أيضا على أنه دال
  وأن تواصل توثيق أفضل الممارسات المتعلقة بالتعاون المدني العسكري.بشكل موضوعي المحرز في التعاون المدني العسكري 

العسكري، فإن األهداف الرئيسية للتعاون المدني و ال الجوي تظل أحد في حين أن الكفاءة في استخدام المج  ٤-٥-٤
أوسع بكثير من المجاالت.  مجموعةالطيران وتكنولوجيات الطيران يتطلب تعاونا واسع النطاق في  إللكترونياتالتطور السريع 

البنود التي تحظي باالهتمام العسكري، وفي شمول أكبر عدد ممكن من من أجل نهج أوسع للتعاون المدني و  وفي السعي
المشترك، نعتقد أن هذا سيسهم في األداء الشامل لمنظومة الطيران العالمية ويعزز أوجه التآزر االيجابية والحلول المتكاملة 

  لالنتفاع األمثل بالموارد المتوافرة.
  نظم الطائرات ذات التحكم عن بعد  ٦-٤
نظرت اللجنة في حزمة التحسينات في منظومة الطيران المتعلقة بالطائرات ذات التحكم عن بعد، بما في ذلك   ١-٦-٤

والشروط الفنية وبدء استخدام هذه النظم مما سيفضي في نهاية  التدريجياالعتبارات المتعلقة باالستراتيجية العامة والتطور 
  مجال الجوي غير المعزول وفي المطارات. المطاف إلى تشغيل هذه النظم بطريقة سلسة في ال

 اكتشاف الطائرات وتفاديهاوأحاطت اللجنة علما بأن شروط ترخيص نظم الطائرات بدون طيار وقدرات   ٢-٦-٤
من هي كلها والسلوك الذي يمكن توقعه في أي موقف تشغيلي  الحركة الجويةوقدرات القيادة والتحكم واتصاالت مراقبة 

استيعاب هذه الطائرات. وأقرت اللجنة بأنه ستكون هناك حاجة إلى األحكام المرتبطة ببدء التي تسمح العناصر الرئيسية 
  بتشغيل هذه الطائرات في جميع مالحق االيكاو تقريبا. 

بشأن نظم الطائرات بدون طيار من المسائل الضرورية المنسقة عالميا واعترفت اللجنة بأن توافر األحكام   ٣-٦-٤
صل إلى التكنولوجيات الالزمة وأساليب الترخيص التي تسمح بتشغيل هذه الطائرات في المجال الجوي غير المعزول لتيسير التو 

  أن تمنحها االيكاو أولوية عالية.ينبغي وفي المطارات واعتبرت أنه 
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  األرصاد الجوية  ٧- ٤
 المعلوماتأن معلومات األرصاد الجوية تعد جزءا ال يتجزأ من البيئة المستقبلية إلدارة علما اللجنة  أحاطت  ١-٧-٤

معلومات الطيران ومعلومات التدفق وغيرها من مصادر المعلومات.  ولما كانت عمليات  إلى جانبعلى مستوى المنظومة، 
إدارة  سياقفي لجهة واحدة وغير المملوكة  ينيالقابلة للتشغيل البإلى النماذج الرمزية تنتقل معلومات األرصاد الجوية 

هائلة لتعزيز السالمة والكفاءة في  هناك إمكانياتأن  جدباستخدام نماذج تبادل جديدة، وُ و المعلومات على مستوى المنظومة، 
نة مع أخذ ذلك في النظام العالمي إلدارة الحركة الجوية من خالل تعزيز إتاحة واستعمال معلومات األرصاد الجوية. وأيدت اللج

للنهوض باستعمال معلومات األرصاد الجوية المتكاملة لتعزيز صنع القرار التشغيلي، كما هو مقترح في إطار  ةاالعتبار خط
حزم التحسينات في منظومة الطيران لضمها إلى خطة المالحة الجوية العالمية. وقد تم االتفاق أيضا على أن تقديم معلومات 

من حزم التحسينات في  )١(لتشغيلية ومعلومات الطقس الفضائية ينبغي أن تضاف في الوحدة صفر والوحدة االرصاد الجوية ا
  منظومة الطيران وذلك بالنسبة لمعلومات األرصاد الجوية.

وجرى تأييد التكامل الديناميكي إلدارة الحركة الجوية ومعلومات األرصاد الجوية لتمكين التحديد في الوقت   ٢-٧-٤
فضال عن تسهيل التفادي ظروف ال لمواكبة تغيري ولزيادة التنبؤ بحلول إدارة الحركة الجوية الفعالة واستخدامها تشغيليا الفعل

االستراتيجية االستخدام الزائد للقدرات المحمولة في  اإلضافيةألرصاد الجوية الخطيرة. وكان من بين العناصر ألحوال االعملي 
رصاد الجوية في مقصورة القيادة لتعزيز واإلبالغ عنها، وتعزيز عرض معلومات األد الجوية األرصا معلوماتجوا للكشف عن 
رصاد الجوية يعتبر ضروريا ألالحركة الجوية ومتطلبات معلومات ابين إدارة تكامل الاللجنة على أن  واتفقت الوعي بالمكان.

ين في أنشطة مختلفة لضمان اإلعداد المنسق لألحكام في نه ينبغي اعداد خريطة طريق من جانب مجموعة من الخبراء العاملأو 
، وطلبت ٢٠١٤القرار المؤقت الخاص بعقد اجتماع االيكاو لشعبة األرصاد الجوية في يوليو علما باللجنة أحاطت المستقبل. و 

الحركة  إدارة  ألغراضجوية رصاد الألأن يعد هذا االجتماع استراتيجية مناسبة طويلة األجل لإلعداد والتنفيذ الكامل لمعلومات ا
  الجوية العالمية.

لوفاء بالتزاماتها في تنفيذ حزم تحاول جاهدة ابعض الدعم للدول التي  ه يمكن تقديموأقرت اللجنة بأن  ٣-٧-٤
  التحسينات في منظومة الطيران لمعلومات األرصاد الجوية.

تنسيق  اإلى إعداد إجراءات إدارة األزمات من شأنه ةالرامي ةاألخير اإلقليمية   علما باألعمال اللجنة أحاطت و   ٤-٧-٤
ؤثر بصورة ضارة في الطيران، وحثت اللجنة المناطق األخرى على إعداد ترتيبات مماثلة ونشرها. وقد ت ستجابة لألزمات التياال

ينبغي  ه األعمالوأن مثل هذ خدمات الحركة الجوية -١١طارئة في الملحق الخطط الاألحكام إلعداد هناك بالفعل لوحظ أن 
خطة الطوارئ اإلقليمية في حاالت  قوم على األسس التي قدمتها الفرقة الدولية المعنية بالرماد البركاني (بالنسبة لنموذجتأن 

  االنفجارات البركانية في خطة الطوارئ الخاصة بالرماد البركاني) فضال عن اإلجراءات التي وضعها اإلقليم األوروبي.
  لمناقشات، وافقت اللجنة على التوصيات التالية:وبناء على ا  ٨-٤

 إدارة المجال الجوي بكفاءة وتحسين أداء التدفق من خالل صنع القرارات التعاونية -٤/١التوصية 

  أن يقوم المؤتمر بما يلي: 
 ١الوحدات المتعلقة بعمليات التشغيل من خالل الشبكات التعاونية الواردة في الحزمة رقم على المصادقة   )أ 

 االيكاو باستخدامها كأساس لبرنامج عملها عن هذا الموضوع؛  ةوتوصي
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من حيث المبدأ على وحدات حزم التحسينات في منظومة الطيران المتعلقة بعمليات التشغيل من  ةوافقالم  )ب 
بوصفها التوجه االستراتيجي بشأن هذا  ٣ورقم  ٢خالل الشبكات التعاونية الواردة ضمن الحزمتين رقم 

 الموضوع؛

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

والمتعلقة بعمليات التشغيل من  ت في منظومة الطيران،ضمن ِحزم الّتحسينا ة، الواردةالنموذجي اتالوحد الجوية
 خالل الشبكات التعاونية؛

عناصر الالزمة إلجراءات صنع القرارات جميع الفي برنامج عملها مسألة التوحيد القياسي في المستقبل ل تضع  )د 
لتبادل فضال عن عمليات االحركة الجوية بين مراقبة الحركة الجوية وٕادارة تدفق التعاونية في سياق التكامل 
 الفني بين هاتين الجهتين.

رات التعاونية في المطارات واألحكام المتعلقة بنموذج تبادل د إرشادات عن تنفيذ مفهوم صنع القراتع  )ه 
دليل االيكاو ا إلى وتضيفهالبيانات عن إدارة تدفق الحركة الجوية، بما في ذلك المعلومات عن المسار، 

 ؛(Doc 9971) عن اإلدارة التعاونية لتدفق الحركة الجوية

 (Doc 9971) اإلدارة التعاونية لتدفق الحركة الجويةلدليل االيكاو عن تعد وتنفذ خطة عالمية للترويج   )و 
 وبدء تطبيقه والتدريب عليه؛

تعد المزيد من األحكام واإلرشادات عن مبادئ االستخدام المرن للمجال الجوي لتطبيقها في المستقبل   )ز 
 وتحضيرا للمفهوم القادم إلدارة المجال الجوي بناء على المسارات الرباعية األبعاد.

  لدول بما يلي:أن تقوم ا
ل وتيرة تنفيذ اإلجراءات التعاونية لصنع القرارات لدى توفير الخدمات على المستوى اإلقليمي مع تعجّ   ح)

 ،(Doc 9971) دليل اإلدارة التعاونية لتدفق الحركة الجويةاالسترشاد بالمبادئ المنصوص عليها في 
 .(Doc 9965) وتدفقاها والدليل العملي للبيئة التعاونية في مجال الرحالت الجوية

تنفذ وفقا الحتياجاتها التشغيلية وحدات حزم التحسينات في منظومة الطيران المتعلقة بعمليات التشغيل   ط)
 من خالل الشبكات التعاونية الواردة في الحزمة صفر.

إذاعـة باستخدام األرضي االيكاو لمنظومة الطيران المتعلقة باالستطالع تحسينات حزم   - ٤/٢التوصية 
والوعي بالمكان في الحركة  المتعدد األطراف االستطالع المالحيو االستطـالع التابـع التلقائـي 

  اتن الطائر والنظام المحمول على متن الطائرات للفصل بيالجوية، وٕادارة توقيت الفصل 
 أن يقوم المؤتمر بما يلي: 

 في المدرج الطائرات بين الفصل بإدارة صلةال ذات الطيران لمنظومة التحسينات حزم وحدات على المصادقة  ) أ
 ؛ الموضوع هذا بشأن عملها برنامجل أساسك االيكاو تستخدمها بأن والتوصية ١ الحزمة

وحدات حزم التحسينات لمنظومة الطيران ذات الصلة بالنظام المحمول على متن  على المبدأ حيث من الموافقة  ) ب
  باعتبارها التوجه االستراتيجي لهذا الموضوع؛ ٢ ةلحزمالطائرات للفصل بين الطائرات والمدرجة في ا
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  أن تقوم االيكاو بما يلي:
الخطة الطبعة الرابعة من مشروع مرفقات تضمين على من التطوير والمراجعة التحريرية،  المزيدبعد تعمل،   )ج

 الطيران، والمتعلقةت في منظومة ضمن ِحزم الّتحسينا ة، الواردةالنموذجي الوحدات العالمية للمالحة الجوية
  بالنظام المحمول على متن الطائرة للفصل بين الطائرات.

نظام المحمول على متن الطائرة للفصل بين ال  " ومصطلحات مفاهيممن حيث المبدأ على استعراض  توافق  )د
 حدود دنيا ، مع قدرة المراقبين على تطبيقمحددة يتضمن تكليف المراقبين لطواقم القيادة بمهامبما الطائرات" 

االستطالع إذاعة للطائرات المجهزة على النحو السليم باستقبال  بالنسبة للفصل وقائمة على المخاطر مختلفة
  التابع التلقائي.

بالعالقة بين النظام المحمول على متن الطائرة للفصل بين الطائرات ونظام تفادي اإلقرار في وضع األحكام،   )ه
  طائرة.االصطدام المحمول على متن ال

-B2تعديل الحزمة و )، ه) و د الفقرتين من حزم تحسينات منظومة الطيران للتعبير عن B2-85تعديل الوحدة   )و

  و). الفقرة من حزم التحسينات لمنظمة الطيران للتعبير عن 101
"النظام المحمول على  B2-25استعراض المفهوم والمصطلحات الداعمة للوحدة الموافقة من حيث المبدأ على   )ز

  متن الطائرات للفصل بين الطائرات" وتعديل الوحدة بناء على ذلك.
  أن تقوم الدول بما يلي:

 األرضية، بالمراقبة الصلة ذات الطيران لمنظومة التحسينات حزم وحدات التشغيلية، الحتياجاتها وفقا تنفذ،  ح)
 إطار في المثالية الطيران مستويات إلى الوصول نوتحسي الجوية، الحركة إطار في بالمكان الوعي تحسينو 

  صفر؛ الحزمة
في منظومة الطيران المتعلقة بنظم تفادي االصطدام المحمولة االيكاو حزم تحسينات  - ٤/٣التوصية 

  على متن الطائرات وشبكات السالمة األرضية
  أن يقوم المؤتمر بما يلي:

ة الطيران المتعلقة بشبكات السالمة األرضية المدرجوحدة حزم التحسينات في منظومة  المصادقة على  ) أ
 ؛الموضوع شأنبتستخدمها االيكاو كأساس لبرنامج عملها  والتوصية بأن ١  في الحزمة

االصطدام منظومة الطيران المتعلقة بنظم تفادي لوحدة حزم التحسينات الموافقة من حيث المبدأ على     ) ب
  ؛هذا الموضوعل توجه استراتيجيك، ٢زمة المدرجة في الحالمحمولة على متن الطائرات 

  أن تقوم االيكاو بما يلي:
إدراج وحدات حزم التحسينات في على ، ةالتحريري والمراجعةالمزيد من التطوير  بعد، تعمل  )ج

الطيران المتعلقة بنظم تفادي االصطدام المحمولة على متن الطائرات وشبكات السالمة  منظومة
  ؛العالميةلمالحة الجوية االطبعة الرابعة لخطة مشروع مرفقات األرضية في 
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في سبيل القيام، عند الضرورة، باستعراض ووضع قواعد وتوصيات وٕاجراءات  امنسق انهج تعتمد  )د
لخدمات المالحة الجوية ومواد إرشادية لشبكات السالمة األرضية، مع مراعاة التقييم بعناية وعمليات 

  االعتماد لما يلي:
تفادي االصطدام  على اإلجراءات التي تصدر عن جهازالحركة الجوية إطالع مراقبي آثار   )١

  على السالمة واألداء؛ المحمول على متن الطائرة
  شبكات السالمة األرضية.االتصال من نظام تفادي االصطدام المحمول على متن الطائرة إلى   )٢

إلى المراقب لنظام تفادي االصطدام  قواعد وتوصيات للوصلة من الطيارإعداد عند النظر في   )ه
زيادة المقدار الكبير من مواد التدريب الموجودة بالفعل وأهمية على  تركزالمحمول على متن الطائرة، 

اإلجراءات لتفاعل الصحيح مع لعلى المسؤوليات والمقتضيات ومراقبي الحركة الجوية تدريب الطيارين 
  .ت الالزمةاالتصاالإجراء ثم  مول على متن الطائرةتفادي االصطدام المح جهازالتي تصدر عن 

دليل لاليكاو لشبكات السالمة األرضية، يتضمن النص على وسائل العتماد هذه الشبكات  تّعد  )و
  وترخيصها.

في برنامج  (ACAS X)نظام تفادي االصطدام المحمول على متن الطائرة الجيل الجديد من  تدرج  )ز
  ؛عملها

ذات االستطاعة والقدرة على ع إدارة الطيران االتحادية على العمل بالتعاون مع الدول األخرى تشج  ح)
  ؛(ACAS X)االصطدام المحمول على متن الطائرة نظام الجيل الجديد من في تطوير القيام بذلك 

  :تقوم الدول بما يلين أ
المتعلقة بنظم تفادي التصادم تحسينات منظومة الطيران وفقا الحتياجاتها التشغيلية، وحدات تنفذ،   ) ط

 وشبكات السالمة األرضية المدرجة في الحزمة صفر؛ على متن الطائراتالمحمولة 

  ٕارسال بيانات الطيران.وق المناطق المحيطية والنائية، و تحديد المواقع والتتبع ف – ٤/٤التوصية 
  أن تقوم االيكاو بما يلي:

التغييرات الالزمة في مجال إرسال بيانات الطيران، مع األخذ في االعتبار التكلفة مواصلة تقييم   )أ
  ؛وكذلك الحاجة لتحسين عمليات البحث واإلنقاذ المرتبطة بأي من هذه التغييرات

  إعداد اقتراحات مناسبة لتعديل وثائق االيكاو، حسب االقتضاء.  ب)

لمدني والعسكري واالستخدام المشترك للمجال الّتنسيق والتعاون بين القطاعين ا -٤/٥التوصية 
 الجوي

  أن تقوم الدول بما يلي:
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لتخطيط والتنفيذ وااليكاو المنافع التي يمكن جنيها من تحسين التعاون بين لاإلقليمية المجموعات  تحلل  )أ 
القطاعين المدني والعسكري ومن االستخدام المشترك للمجال الجوي في خدمة تدفقات حركة الطيران 

 ما يلي:ل االدولي، وبحيث تصّنف نتائج هذا التحليل وفق

المسجلة وفق قياسات حجم حركة الطيران ضمن الروتينية زيادة السعة والحّد من حاالت الّتأخير  )١
 خطوط الّتدفق الكبرى لهذه الحركة؛

  في تسجيل هذه الوفورات وانخفاض االنبعاثات؛ أداة االيكاو لتقدير وفورات الوقوداستخدام  )٢

 المنافع اإلضافية األخرى. )٣

الخطط من د تعّ  ،لتخطيط والتنفيذ وااليكاولاإلقليمية المجموعات و استنادا إلى التحليل الذي تجريه الدول   )ب 
 كبرى، وتحدد أهدافاً  اً فرصتي تتيح مجاالت الالللمجال الجوي ضمن  تعاونيأجل تحسين االستخدام ال

 ؛ملموسة بواسطة األدوات المتاحة لهذا الغرض

لتخطيط والتنفيذ والدوَل المنتسبة لاإلقليمية المجموعات حّث تفيما يتعلق بتدفقات حركة الطيران الدولي،   )ج 
 االستفادة فيهاإقليم من أقاليم االيكاو على تحديد مجاالت الفرص الكبرى التي يمكن  فيما يخص كللها 

، االستخدام المشترك للمجال الجويأكثر من غيرها من التعاون بين القطاعين المدني والعسكري ومن 
 ؛اتلتحسينملموسة ل ى أن تحدد أهدافاً وعل

  :بما يلي االيكاوأن تقوم 

 تقدم المحرز في التعاون المدني والعسكريالقياس أو المقاييس التي تسمح بتضع مجموعة من المعايير   )د 
 ؛موضوعيبشكل 

والتشغيل بشأن االستخدام المرن للمجال الجوي وتصميم المجال الجوي  يةرشاداإلمواد ال تواصل إعداد  ه)
ومراعاة رحالت المساعدة اإلنسانية في سيناريوهات معالجة األزمات لتسهيل استخدام المجال  البيني

  .الجوي بصورة متكاملة

التحكم عن بعد في ذات ستيعاب الطائرات باحزم التحسينات في منظومة الطيران المتعلقة   -٤/٦التوصية 
  المجال الجوي غير المعزول

   أن يقوم المؤتمر بما يلي:
المتعلقة بالطائرات ذات التحكم عن بعد الواردة في الحزمة وحدة حزم التحسينات لمنظومة الطيران  على يصادق  )أ 

 ؛وصي بأن تستخدمها االيكاو بوصفها أساس برنامج عملها بشأن هذا الموضوعيو ، ١  رقم
ت ذات التحكم عن بعد بالطائرا تيننات لمنظومة الطيران المتعلقحزم التحسي تيعلى وحد ث المبدأيوافق من حي  )ب 

 ، باعتبارهما التوجه االستراتيجي لهذا الموضوع؛٣ورقم  ٢تين رقم في الحزمتين الواردو 
 :أن تقوم االيكاو بما يلي
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 في بعد عن التحكم ذات الطائرات الستيعاب الالزم التنظيمي اإلطار إعداد على االستعجال وجه على تعمل  ) أ
  ؛المطارات وفي المعزول غير الجوي المجال

ونطاق هذا اإلشراف فيما يخص أنشطة القيادة  وصالت البياناتتتحقق من مدى الحاجة إلى اإلشراف على   ) ب
 والتحكم واتصاالت مراقبة الحركة الجوية لنظم الطائرات ذات التحكم عن بعد؛ 

الطبعة الرابعة من الخطة العالمية مرفقات مشروع تقوم، بعد المزيد من التطوير والمراجعة التحريرية، بتضمين   )ج 
والمتعلقة باستيعاب  ت في منظومة الطيران،ضمن ِحزم الّتحسينا ة، الواردةالنموذجي اتالوحد للمالحة الجوية

 ؛الطائرات ذات التحكم عن بعد في المجال الجوي غير المعزول
 :بما يلي الدول أن تقوم

عالمات جنسية وتسجيل السابع ، والملحق قواعد الجو –على الملحق الثاني  علما بالتعديالت األخيرة تحيط  )د 
  هذه األعمال في االيكاو؛مواصلة  وتأييدالمتعلقة بنظم الطائرات ذات التحكم عن بعد،  الطائرات

لتلبية ة عاجلكانت لديها حاجة إذا األحكام  جانسبعضها البعض لضمان ت معااليكاو و  عن كثب معتعمل   )ه 
 عمليات نظم الطائرات ذات التحكم عن بعد؛ احتياجات

  فيما يتعلق بمعلومات األـرصاد الجوية حزم تحسينات االيكاو لمنظومة الطيران – ٤/٧التوصية 
  أن يقوم المؤتمر بما يلي:

حــــزم التحســــينات فــــي منظومــــة الطيــــران المتعلقــــة بمعلومــــات األرصــــاد الجويــــة فــــي  وحــــدةيصــــادق علــــى     ) أ
بـــأن تســـتخدمه االيكـــاو  والتوصـــية، بمـــا فـــي ذلـــك إضـــافة المعلومـــات حـــول الطقـــس الفضـــائي، ١ لحزمـــةا

 امج عملها حول الموضوع؛نكأساس لبر 

اد ـبمعلومــات األرصــ ةالمتعلقــران ـة الطيـــنات فــي منظومـــزم التحسيـــحــ وحــدة المبــدأ علــى مــن حيــث يوافــق    )ب
  جي لهذا الموضوع؛ياالسترات توجهال اباعتباره ٣ الحزمةالجوية في 

  أن تقوم االيكاو بما يلي:

الخطــة العالميــة للمالحــة مــن  ةالرابعــ الطبعــةفــي  ،تضــيف، بعــد المزيــد مــن التطــوير والمراجعــة التحريريــة  )ج
  بمعلومات األرصاد الجوية؛ المتعلقةفي منظومة الطيران  التحسيناتحزم وحدات  الجوية

 طريــقالرصــاد الجويــة، وٕاعــداد خريطــة لومــات األتقــوم بإعــداد خطــة التكامــل بــين إدارة الحركــة الجويــة ومع  )د
  ؛التخصصات المختلفة منمجموعة من الخبراء بواسطة  مرتبطة بهذا الموضوع ال

علـى مسـتوى مـل مسـاعد إلدارة المعلومـات تعمل على تعريف نمـوذج تبـادل معلومـات األرصـاد الجويـة كعا  )ه
  المنظومة؛
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المنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة بالتنســيق مــع الــذي ُيعقــد  تــدعو االجتمــاع القــادم لشــعبة األرصــاد الجويــة  )و
فيمــا  الجويــة للمالحــة الجويــة الدوليــة األرصــادخدمــة  - الثالــثفــي الملحــق  أن يعــد األحكــام األوليــة  إلــى

و) أعـاله، وأن   الفقـرةسينات في منظومة الطيران بخصوص معلومات األرصاد الجوية، و يتعلق بحزم التح
  ؛يضع استراتيجية طويلة األمد لزيادة تطوير هذه األحكام وتنفيذها على أتم وجه

  أن تقوم الدول بما يلي:

ــا الحتياجاتهــا التشــغيلية، وحــدة حــزم التحســينات لمنظومــة الطيــران المتعلقــة تنفــذ  ز) بمعلومــات األرصــاد ، وفق
 الجوية الواردة في الحزمة صفر، بما في ذلك إضافة البند الخاص بمعلومات األرصاد الجوية التشغيلية؛

تعمل معا في تنفيذ حزم تحسـينات منظومـة الطيـران المتعلقـة بمعلومـات األرصـاد الجويـة وزيـادة االسـتثمار   ح)
  التثقيف والتدريب. جهود في

  التنسيق لألزمات وخطط الطوارئترتيبات  ٤/٨التوصية 
  أن تقوم االيكاو بما يلي:

لألحـداث التـي يحتمـل أن  بالنسـبة ألزمـاتللتنسـيق على المستوى اإلقليمي لترتيبات  وضعتنظر في كيفية   ) أ
 ؛ةالبركاني اتاالنفجار فيما يخص  تتسبب في تعطيل الحركة، مثل ما هو قائم

، بمـا فـي ذلـك عقـد وٕاصـدارها وتحـديثها عـداد خطـط الطـوارئإالمسـاهمة فـي  المكاتـب اإلقليميـة مـع تواصل  ) ب
، بمـا فـي ذلـك األحـداث أن تتسبب في تعطيل الحركـةتدريبات عملية استعدادا لوقوع األحداث التي يحتمل 

 على سالمة الطيران. ضاراً  تؤثر تأثيراً التي يمكن أن 
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