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 العملیات القائمة على المسارمن خالل  –الكفاءة مسارات الطیران التي تتسم ب  من جدول األعمال: ٥البند 
  المقدمة  ١-٥
لـى مفهـوم اإلدارة القائمـة علـى عرف مكان الطائرة، إنتقال من نموذج إدارة الحركة الجویة الحالي، حیث یُ إن اال  ١-١-٥

، أمـر أساسـي لزیـادة فعالیـة مسـارات الطیـران. وعنـد ویـتم اإلبـالغ عنـه  أیضـا عرف مكان الطائرة في المسـتقبلالمسارات، حیث یُ 
ین استخدام معلومات متبادلة بشأن المسارات المتغیرة من أجل تیسیر عملیة اتخـاذ القـرار بصـورة تعاونیـة فـي المنـاطق الواسـعة بـ

مـن تحلیـل حـاالت الحركـة الجویـة  دارةإالمتجاورین في نفس أقالیم معلومات الطیران، ستتمكن منظومـة المالحة الجویة مقدمي خدمات 
ر الثالثیــة األبعــاد وفــي نهایــة صــانعلــى أســاس الع ،هــا بدقــةبفضــال عــن التنبــؤ  ،المحتملــة وغیرهــا مــن عوامــل الخطــرالتضــارب 

  المطاف الرباعیة األبعاد.
المتمثــل فــي ي وُعرضـت فــي إطـار هــذا البنــد مـن جــدول األعمـال الوحــدات المســتخدمة فـي مجــال األداء الرئیسـ  ٢-١-٥

وهــذه الوحــدات هــي تحســین التنســیق الزمنــي  .مــن خــالل العملیــات القائمــة علــى المســار –مســارات الطیــران التــي تتســم بالكفــاءة 
طبق ة علــى المســار، وتحســین المرونــة والكفــاءة فــي خطــوط ســیر النــزول. وســتُ للحركــة، والعملیــات األولــى الرباعیــة األبعــاد القائمــ

الـنظم اآللیــة، جــوا وعلــى األرض، لتفعیــل وتــأمین تــدفق الحركــة مــع الحــرص علــى الحفــاظ علــى قــدرة المشــغلین البشــریین للتــدخل 
  حسب الحاجة للحفاظ على سالمة المنظومة.

لتنسیق الزمني لتدفقات الحركة عند نقاط التالقي في أثناء الطیران وفي ونظرت اللجنة في التطورات المتعلقة با  ٣-١-٥
تنـاول إجـراءات  تـمنقـاط وسـیطة. و الزمنـي فـي الفصـل المناطق النهائیة لتحقیق أفضل تسلسل لعملیات النزول من خالل تطبیـق 

تسهیل الطیران من خالل خطوط السیر المغادرة والوصول التي تأخذ في الحسبان مدى تعقید المجال الجوي والحركة الجویة مع 
بتمكین عملیـات الصـعود المسـتمر وعملیـات النـزول المسـتمر وعملیـات النـزول وفقـا لخطـوط السـیر المثالیـة. وكـان وذلك المثالیة 

م المجال من بین العناصر الرئیسیة في هذه المناقشات إجراءات وترتیبات إدارة الحركة الجویة المساندة مثل إدارة األزمات وتنظی
  الجوي وٕادارته وموازنة الطلب والسعة وٕادارة الشؤون البیئیة.

وُقــدمت فــي إطــار هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال الوحــدات المســتخدمة فــي مجــال األداء الرئیســي المتمثــل فــي   ٤-١-٥
  مسارات الطیران التي تتسم بالكفاءة. واشتملت على الوحدات التالیة:

  ؛خطوط سیر النزولالمرونة والكفاءة في حسین ت — B0-05 ،B1-05 ،B2-05  أ)
  ؛الصعودتحسین المرونة والكفاءة في خطوط سیر  — B0-20  ب)
لطریــق ا تحسـین السـالمة والكفـاءة عـن طریـق التطبیـق األّولـي لوصـلة البیانـات أثنـاء — B0-40 ،B1-40  ج)

  ألغراض العملیات القائمة على المسارات؛
 .قائمة على المساراتالاألبعاد رباعیة العملیات ال — B3-05  د)

  المالحة القائمة على األداء في أثناء الطریق  ٢-٥
أنه قد یكون لتشغیل الطرق الجویة بمفهوم المالحة القائمـة علـى األداء فوائـد بفي إطار هذا البند، أقرت اللجنة   ١-٢-٥

واتفقـت اللجنـة علـى أن إعـداد وتنفیـذ المواصـفات . مـن حیـث الكفـاءة في مرحلة أثنـاء الطریـقكبیرة على تشغیل الرحالت الجویة 
مكانیـــات ، مـــع اإل(RNP-Advanced) األداء المالحـــي المطلـــوب المتقـــدمو  (RNP-2)الجدیـــدة الالزمـــة لـــألداء المالحـــي المطلـــوب 

اإلضـــافیة المتـــوفرة، سیســـاهم بشـــكل إضـــافي فـــي خفـــض الفصـــل علـــى الطـــرق الجویـــة ویوســـع نطـــاق اســـتخدام الطـــرق المفضـــلة 
وبنـــاء علــى ذلـــك، أیــدت اللجنـــة فكــرة إعــداد قواعـــد قیاســیة بشـــأن الفصــل وفقـــا لــألداء المالحـــي  .ســتفادة مــن المجـــال الجــويواال

واألداء المالحـي المطلـوب المتقـدم فـي  (FRT)وأقرت بأهمیة القدرة علـى الـدوران علـى نصـف القطـر الثابـت  (RNP-2)المطلوب 
  خفض الفصل على الطرق الجویة. 
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 ا یخصبالرحالت الجویة من أجل تحقیق الفوائد األساسیة فیمعلى أهمیة التجارب واالختبارات اللجنة ت وشدد  ٢-٢-٥

ها أفضـــل الممارســـات واألمثلـــة بالنســـبة لوحـــدات حـــزم التحســـینات فـــي فالســـالمة والكفـــاءة والســـعة، فضـــال عـــن القیمـــة التـــي تضـــی
الدول والجهات المعنیة، األمر الذي یسـاهم فـي مع ون الواسع النطاق التجارب إال بالتعاهذه ال یمكن إجراء و منظومة الطیران. 

یجابیـة المحققـة مـن لجمیع الدول أن تستفید من النتـائج اإلینبغي واتفقت اللجنة على أنه  .لمالحة القائمة على األداءالعام لفهم ال
أحاطـت  ،وفـي هـذا الخصـوصنطـاق أوسـع.  لالیكاو أن تؤیـد وتشـجع تطبیـق هـذه التجـارب علـىینبغي خالل هذه التجارب وأنه 

(الشـــراكة االســـتراتیجیة للمحـــیط الهنـــدي لتقلیـــل  علمـــا بالنجـــاح الـــذي تحقـــق فـــي نمـــوذج التنســـیق التعـــاوني بـــین األقـــالیماللجنـــة 
فــي المحــیط الهنــدي، وشــجعت علــى المجــال الجــوي  يمســتخدمالمفضــلة بالنســبة لالــذي اســتخدم فــي تشــغیل الطــرق  االنبعاثــات)

المنطقـة الجغرافیـة للمحـیط الهنـدي  الطریـق المفضـل لـدى المسـتخدم فـي وأیـدت اللجنـة بصـفة عامـة مفهـومها حیثما أمكـن. تطبیق
   .والبحر العربي التي یمكن أن تعتمدها أقالیم أخرى

بأنـــه مـــن المفضـــل إعـــداد اللجنـــة النتقـــال، أقـــرت عملیـــات الة تحدیـــد ارتفـــاع منســـق عالمیـــا لأفیمـــا یتعلـــق بمســـو   ٣-٢-٥
علـى  منسـق لعملیـات االنتقـال اعتبـرت أن الخطـوة األولـى الضـروریة هـي وجـود ارتفـاع هاغیر أن یاسیة عالمیة مشتركة،ق قاعدة 

 عملیـــات الطـــائرات –المالحـــة الجویـــة إجـــراءات خـــدمات كمـــا هـــو مقتـــرح فـــي وثیقـــة ،  أو اإلقلیمـــي الفرعـــي قلیمـــيالمســـتوى اإل
(Doc 8168, PANS-OPS) ســواء كــان ذلــك علــى المســتوى الــوطني أو لاالنتقــاالمنســق لعملیــات رتفــاع الى أن الــاللجنــة ع. واتفقــت ،

لعملیات التشغیلیة والسالمة والجوانب المالیـة وأن األمـر یقتضـي بالنسبة لاإلقلیمي الفرعي أو اإلقلیمي، قد یشكل صعوبات كبیرة 
  المزید من التقییم قبل بدء العمل بهذا المفهوم. 

  اتقائمة على المسار عملیات الال  ٣-٥
والتـي تشـكلت  اتُعرضت فـي إطـار هـذا البنـد وحـدات حـزم التحسـینات المتعلقـة بالعملیـات القائمـة علـى المسـار   ١-٣-٥

فـي االسـتراتیجیة العامـة اللجنـة العملیات القائمة على المسارات الرباعیـة األبعـاد. ونظـرت  – B3-05وB1-40 و B0-40مما یلي: 
   المتعلقة بالعملیات القائمة على المسارات.  التطبیقشروط التكنولوجیة واعتبارات بدء والتطور التدریجي وال

بأنه في حالة العملیات القائمة على المسارات، یتفق مستخدمو المجال الجوي مع مقـدمي وأحاطت اللجنة علما   ٢-٣-٥
عـاد األربعـة، مـن وقـت التخطـیط المبكـر للرحلــة والمشـغلین الجـویین علـى المسـار المفضـل للـرحالت باألبالمالحـة الجویـة خـدمات 

  حتى یوم تنفیذ العملیات، حیث تؤخذ في االعتبار مختلف القیود المفروضة على المجال الجوي وسعة المطارات.
وسوف تؤدي المسارات الرباعیة األبعاد إلى تحقیق فوائد كبیرة من حیث األداء تشمل تحسین المعرفة بمسارات   ٣-٣-٥

لــى األرض وأثنــاء الطریــق، ممــا یــؤدي إلــى تحســین الســالمة وزیــادة إمكانیــة التنبــؤ بــالرحالت وخفــض الحاجــة إلــى الطــائرات ع
بتحسـین كفــاءة اسـتخدام السـعة المتـوفرة فــي  نــاء علـى ذلـكالتـدخالت التكتیكیـة. وستسـمح الكفـاءة اإلضــافیة فـي تخطـیط المـوارد ب

المجــال الجــوي، ستســمح المســارات الرباعیــة األبعــاد للطــائرات أن  يســتخدمالمطــارات والمجــال الجــوي بصــفة عامــة. وبالنســبة لم
یة فضـال عـن وأكثرها جدوى مما یزید من دقة المواعید وكفاءة الرحالت الجو  خطوط السیرتقوم بالتخطیط والطیران وفقا ألفضل 

  أنه یخفض االنبعاثات بفضل معرفة مختلف القیود القائمة.
ونظرت اللجنة في المعلومات المتعلقة بالمسارات األولى الرباعیة األبعاد التـي تمثـل الخطـوة األولـى فـي ترتیـب   ٤-٣-٥

األولویات لوقت الوصول في المطارات والموازنة بین الطلب والسعة في مرحلة أثناء الطریق. ویمكن تلخیص المسارات الرباعیـة 
بشـكل موثـوق عنـد نقطـة وسـیطة  تقـدیريئرة علـى نافـذة تعبـر عـن وقـت الوصـول الاألبعاد بوصفها القدرة على الحصول من الطا

، فـي إطـار نافـذة (CTA)ووقـت الوصـول المحـدد  (CTO)القـدرة علـى تنسـیق وقـت التحلیـق المحـدد و على الطریق الحالي للطـائرة 
تحقیــق التسلســل الزمنــي رض ، لغــ)تعبــر عــن وقــت الوصــول التقــدیري، مــع جمیــع األطــراف المعنیــة (علــى األرض أو فــي الجــو

  والفصل في الحركة الجویة على نقاط محددة على الطریق.
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وبنــاء علــى المناقشــات بشــأن العملیــات القائمــة علــى المســارات، أعربــت اللجنــة عــن تأییــدها للوحــدات المرتبطــة   ٥-٣-٥

  بهذا المفهوم.
  عملیات الصعود المستمر وعملیات النزول المستمر  ٤-٥
أن عملیـات الصـعود المسـتمر وعملیـات الهبـوط المسـتمر مـن الجوانـب الهامـة بـنة في إطار هذا البند أقرت اللج  ١-٤-٥

وسوف یوفر هذان النوعان من العملیات، باالستناد إلى مفهوم المالحة القائمة على األداء،  .في حزم تحسینات منظومة الطیران
للــدول أن تنفــذ وحــدات الحزمــة ینبغــي ائیــة. وخلصــت اللجنــة إلــى أنــه الســالمة والكفــاءة فــي المنطقــة النه فیمــا یخــصفوائــد كبیــرة 

یلیة ومـن ناحیـة صفر المتعلقة بعملیـات الصـعود المسـتمر وعملیـات الهبـوط المسـتمر حیـث یكـون ذلـك منطقیـا مـن الناحیـة التشـغ
  األعمال المنفذة.

له جدواه كما اتضح ذلك في جمهوریة  ى أن هذا األسلوباللجنة عللدى مناقشة أسلوب نقطة التالقي، اتفقت و   ٢-٤-٥
تطبیقـه لـم  أناتفقـت علـى اللجنـة  غیـر أن ،فـي المنـاطق النهائیـةوالكفـاءة والسـعة التـي یقـدمها وذلك بسبب منـافع السـالمة كوریا 

یــع یكـن عالمیــا ألن األســلوب لــیس مـن عملیــات النــزول المســتمر التامــة ویتطلـب فضــاء جویــا إضــافیا قـد ال یكــون متــوفرا فــي جم
اختبـارات . وتحتاج الدول إلى إجراء تقییم لهذا األسـلوب بالنسـبة للمنـاطق النهائیـة المحـددة مـن خـالل التجـارب و المناطق النهائیة

، فقــد أیــدت اللجنــة أیضــا أســلوب ةقائمــال تتطبیقــاهــذا األســلوب مــن الولمــا كــان  المحاكــاة للتحقــق مــن الفوائــد التــي یمكــن جنیهــا.
  صفر. حزمةالتحسینات المالئمة وهي ال حزمةتالقي في نقطة ال

  فقت اللجنة على التوصیات التالیة:توبناء على المناقشات، ا  ٥-٥

  طرق ال وتحدید ن خالل تحسین تنظیم المجال الجويالعملیات متحسین  -٥/١التوصیة 
حة الجویة أقصى أولویات االیكاو في مجال المال إحدى بالنظر إلى أن المالحة القائمة على األداء تشكل

  ة بفضل المالحة القائمة على األداء:السعزیادة رتب على وٕالى الفوائد المحتملة التي یمكن أن تت
  أن تقوم الدول بما یلي:

  ؛تطبق المالحة القائمة على األداء أثناء الطریق  أ)
یف المترتبة على ري تقییما كامال لآلثار المترتبة على العملیات التشغیلیة والسالمة واألداء والتكالجت  ب)

بالمزید من األعمال على  تقومذا ثبت أنه یمكن تحقیق فوائد مجدیة، إ االنتقال، و عملیات تنسیق ارتفاع 
  انتقالي عالمي منسق؛ ارتفاعكخطوة أولى نحو  الفرعي يقلیمقلیمي واإلالمستوى الوطني واإل

بدون انقطاع الحركة الجویة حقیق إدارة د من النماذج المحسنة للتنسیق والتعاون بین األقالیم لتیستفت  ج)
  في المجال الجوي؛األمثل الطرق اتباع و 

تحّسن، من خالل المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ، األسالیب التي تستخدمها لتوسیع نطاق تنفیذ   د)
  وي؛مفهوم المالحة القائمة على األداء أثناء الطریق من أجل اتباع الطرق األمثل في المجال الج

  :يأن تقوم االیكاو بما یل
المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ على دعم عملیة نشر المالحة القائمة على األداء في  شجعت  )ه

  ؛١١-٣٧وفقا لقرار الجمعیة العمومیة  وقت مبكر؛



AN-Conf/12-WP/162 

من جدول األعمال ٥البند  عنالتقریر    5-4 
 

لمزید تقدم الدعم من خالل إعداد إطار عام یسمح باالستفادة من التجارب المنفذة ویشجع على إجراء ا  و)
تحسن من مستوى نها إقائمة على األداء إذ المالحة المنها للتأكید على الفوائد التي یمكن تحقیقها من 

  كفاءة العملیات في مرحلة أثناء الطریق؛ 
الطائرات على إضافة القدرة على االنتقال على نصف القطر الثابت بما  تإلكترونیاتشجع موردي   ز)

لى األداء نفذ فیها مفهوم المالحة القائمة عى الطرق الجویة التي یُ عل الفصلمسافات یسمح بتقریب 
   وتحسین سعة المجال الجوي.

  اتالمتعلقة بالعملیات القائمة على المسار حزم االیكاو لتحسینات منظومة الطیران  -٥/٢التوصیة 
  أن تقوم الدول بما یلي:

والمواد االرشادیة المتعلقة بالعملیات القائمة على تؤید قیام االیكاو بإعداد القواعد والتوصیات الدولیة   أ)
  ؛المسارات

تنفذ وفقا الحتیاجاتها التشغیلیة وحدة حزم التحسینات في منظومة الطیران المتعلقة بالعملیات القائمة   ب)
  على المسارات الواردة في الحزمة صفر؛

عملیات القائمة على المسارات تصادق على وحدة حزم التحسینات في منظومة الطیران المتعلقة بال  )ج
  ، وأن تستخدمها االیكاو كأساس لبرنامج عملها بشأن هذا الموضوع؛١والواردة في الحزمة 

 وحدة حزم التحسینات في منظومة الطیران المتعلقة بالعملیات القائمة علىتوافق من حیث المبدأ مع     )د
جه االستراتیجي بشأن ن حیث المبدأ بوصفها التو م ٣رقم المسارات الرباعیة األبعاد الواردة في الحزمة 

  هذا الموضوع.
  وأن تقوم االیكاو بما یلي:

الخطة العالمیة تعمل، بعد المزید من التطویر والمراجعة التحریریة، على تضمین الطبعة الرابعة من   ه)
بالعملیات  وحدة حزم التحسینات في منظومة الطیران المتعلقة (Doc 9750, GANP) للمالحة الجویة

  القائمة على المسارات الرباعیة األبعاد؛
  زیادة المرونة والكفاءة في مسارات النزول والمغادرة – ٥/٣التوصیة 

  :تقوم الدول بما یلين أ
التشغیلیة ودراسات الجدوى المؤیدة، وحدات حزم  وفقا الحتیاجاتهاو ، بصفة عاجلة ،تطبقأن   ) أ

الواردة لقة بعملیات الصعود المستمر وعملیات النزول المستمر التحسینات في منظومة الطیران المتع
 ؛١ في الحزمة صفر والحزمة

تستخدم، وفقا الحتیاجاتها التشغیلیة ودراسات الجدوى المؤیدة، أسلوب نقطة التالقي كأحد التطبیقات   ) ب
لوصول اآللیة المستخدمة للوصول إلى التطبیق الكامل لعملیات النزول المستمر لدى اإلعداد لعملیات ا

 ؛القیاسیة بناء على مفهوم المالحة القائمة على األداء
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وحدة حزم التحسینات في منظومة الطیران المتعلقة بعملیات النزول المستمر الواردة في الحزمة تؤید   ج)
  ؛١رقم 

بعملیات النزول وحدة حزم التحسینات في منظومة الطیران المتعلقة توافق من حیث المبدأ على   د)
  ؛٢لمستمر الواردة في الحزمة رقم ا

  أن تقوم االیكاو بما یلي:و 
الخطة من تعمل، بعد المزید من التطویر والمراجعة التحریریة، على تضمین مشروع الطبعة الرابعة   ه)

التحسینات في منظومة الواردة ضمن حزم  الوحدات (Doc 9750, GANP) العالمیة للمالحة الجویة
  عملیات الصعود المستمر وعملیات النزول المستمر.الطیران، والمتعلقة ب

  .B0-05نقطة التالقي كإجراء مؤقت لعملیات النزول المستمر في الوحدة  أسلوبتضیف   و)

 — انتهى —


