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 (PBN)منتجات وخدمات جديدة لممالحة القائمة عمى األداء 

ثبتت وقد المالحة الجوية. تشغيل  ما يخصأولويات أسرة النقل الجوي في أعمىتشّكل المالحة القائمة عمى األداء  -1
منافع التطّور واالنتقال من االستناد إلى أجيزة االستشعار إلى االستناد إلى األداء من حيث السالمة واالستخدام األمثل لممجال 

القدرة عمى الحفاظ عمى و  األكثر كفاءة ةطرق الجوياستيالك الوقود واالنبعاثات )الضجيج وغازات الدفيئة( والالجوي وخفض 
 موثوقة في مختمف األحوال الجوية؛ حتى في المطارات التي تطرح أكبر التحديات. عمميات

مجانية بشأن المالحة القائمة عمى التدريب المعمومات و الوبعد إتمام التطبيق التدريجي فائق النجاح لدورات  -2
، تغّطي الطيف الكامل عمى األداءسمسمة من منتجات وخدمات المالحة القائمة بالمقابل ، يسّر االيكاو أن تقّدم األداء

في قطاع الطيران من حيث التطبيق عمى المدى القريب والمتوّسط. وتعتبر االيكاو أّن توفير  والجيات المعنيةاجات الدول تيحال
ع تضاعف حركة النقل الجوي الدولي بحمول ضروري عمى ضوء توق منتجات وخدمات المالحة القائمة عمى األداء ىذه

 .2030 العام

التوعية بشأن المالحة القائمة عمى األداء، تعّممت الكثير عن ما تحتاج إليو  أنشطة ومنذ أن باشرت االيكاو -3
منتجات حيث المساعدة في تطبيق المالحة القائمة عمى األداء. وبالتالي فقد نّظمت االيكاو من والجيات المعنية الدول 

قائمة المنتجات والخدمات عمى ويمكن االّطالع عمى  .ضمن سّت فئات محّددة الجديدةوخدمات المالحة القائمة عمى األداء 
عمى العنوان التالي:  موقع االيكاو اإللكتروني الخاص بالمالحة القائمة عمى األداء

/default.aspxhttp://www.icao.int/safety/pbn/Pages.  ويمكن تقديم طمبات الدول لمحصول عمى منتجات أو خدمات المالحة
 .icao.intPBN@ القائمة عمى األداء إلكترونيا إلى االيكاو عمى العنوان التالي:

المنتجات والخدمات عمى النحو المالئم لممساعدة في مبادراتيا لتخطيط وتطبيق  االستفادة منشّجع الدول عمى نو  -4
منتجات الجميع  وأصبحت ة،تدريجيتوفير ىذه المنتجات والخدمات بصورة  ت عمميةالمالحة القائمة عمى األداء. وقد بدأ

 .أسبقية الطمب أساس عمى وسوف ُتوَفربالكامل اآلن خدمات متوّفرة الو 

 

 ألمين العاماسمطة صدرت بموجب 
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