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  السادسة والثالثون ـ الدورة الجمعية العمومية
  اللجنة الفنية

 التطور المستمر للنظام العالمي إلدارة الحركة الجوية القائم على األداء:  من جدول األعمال٣١البند 

  ألداءتنفيذ مفهوم المالحة القائمة على ا

  )مقدمة من قبل مجلس االيكاو(

  التنفيذيلخص الم

بالنسبة الى سالمة الطيران وتقدم " المالحة القائمة على األداء"تناقش هذه الورقة األهمية المتزايدة عالميا لمفهوم 
في (PBN) خطة لضمان االتساق والتنسيق على الصعيد العالمي لالنتقال الى استخدام المالحة القائمة على األداء 

وتتضمن هذه الورقة بشكل عام المسؤوليات المقترحة لكل من .  ٢٠١٦العمليات الدولية والداخلية بحلول سنة 
وتقترح أيضا هذه الورقة .  االيكاو والدول والجهات المعنية األخرى في تنفيذ مفهوم المالحة القائمة على األداء

  .المية للمالحة القائمة على األداءاعتماد الجمعية العمومية قرارا بشأن األهداف الع
  :يرجى من الجمعية العمومية أن تقوم بما يلي: اإلجراء

على أساس أهمية  المالحة القائمة على األداء  خطط تنفيذإعدادتبدأ في أن توافق على أنه ينبغي للدول أن   )أ 
  .ة الجويالمالحة سالمة وكفاءة هذه المسألة بما فيه صالح

  . المرتبط بالمالحة القائمة على األداء بهذه الورقةالوارد في المرفقأن تعتمد القرار   )ب
 األهداف

  :ةاالستراتيجي
بالنسبة الى جميع مراحل الرحلة، وال سـيما         Dو   A باألهداف االستراتيجية ورقة العمل هذه مرتبطة     

وترتبط .  الرأسيمرحلة االقتراب وذلك من خالل التنفيذ الواسع النطاق إلجراءات االقتراب باإلرشاد            
  من خالل تصميم الطرق الجوية لخـدمات الحركـة     D و   Cأيضا هذه الورقة بالهدفين االستراتيجيين      

الجوية التي تحقق أقصى كفاءة ممكنة على هذه الطرق مع التقليل في الوقت نفسه الى أدنى حد ممكن من 
  .اآلثار المترتبة على البيئة

اآلثار 
  :المالية

  .ير التمويل الكافي لضمان مواصلة الوفاء بشروط الطيران توفاإللزاميمن 

  )المسودة النهائية (دليل المالحة القائمة على األداء، Doc 9613  :المراجع
Doc 9848 ، ٢٠٠٤ أكتوبر ٨في (القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية( 

 للجنة المالحة الجوية  الحادي عشرمؤتمرالتقرير 
   AN 11/45-07/22لمنظمة رقم كتاب ا
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 ةمقدمال - ١

بأن تقوم ) ٣/١٠/٢٠٠٣ الى ٢٢/٩المنعقد في مونتريال من (أوصى المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية  ١- ١
االيكاو على وجه االستعجال بمعالجة المسائل المرتبطة بتنفيذ األداء المالحي المطلوب والمالحة المنطقية وتتابع تطورها 

 ).٦/٥انظر التوصية (

باإلضافة الى ذلك، أنشأت االيكاو مجموعة اتصال لمعالجة االختالف في التنفيذ الذي أدى الى االفتقار الى  ٢- ١
 والى قدر كبير من االرتباك بالنسبة الى المفاهيم (RNP)التنسيق ما بين مختلف تطبيقات األداء المالحي المطلوب 

 .والمصطلحات والتعاريف

ويتضمن هذا المفهوم .  (PBN)يكاو مفهوم المالحة القائمة على األداء وعلى هذا األساس، أعدت اال ٣- ١
وتجمع المالحة القائمة على األداء ما .  (RNP)واألداء المالحي المطلوب  (RNAV)عنصرين أساسيين هما مالحة المنطقة 

ل الرحلة ابتداء بمرحلة أثناء بين عدد من التطبيقات المتنوعة لمالحة المنطقة واألداء المالحي المقرر وتشمل جميع مراح
 متسقا وعصريا للموافقة التشغيلية لعمليات إطاراويوفر مفهوم المالحة القائمة على األداء .  الطريق لغاية مرحلة االقتراب

  الى تحسين السالمة، سيقدم هذا المفهوم منافع جمةباإلضافةالمالحة والذي سيستخدم نظم المالحة المتاحة وقدرات الطائرة 
 ).االنبعاثات والضوضاء(لجهة استهالك الوقود وتحسين السعة والمرونة في المناطق النهائية وفي معالجة المشاكل البيئية 

حددت المناقشات التي دارت أثناء الندوة العالمية ألداء نظام المالحة الجوية الحاجة الى تسريع تنفيذ  ٤- ١
يرة التي عبرت عنها الدول لبدء تنفيذ طرق خدمات الحركة الجوية ونظرا للطلبات الكث.  المالحة القائمة على األداء

 الطيران اآللي بناء على مفهوم المالحة القائمة على األداء، وبهدف تفادي تكاثر شروط الموافقة التشغيلية، وإجراءات
وستصبح هذه .  قه عن تطبيإرشادية الذي أوردت فيه مواد AN 11/45-07/22 الكتاب رقم ٢٧/٤/٢٠٠٧وزعت المنظمة في 

الذي ينشر حاليا كمسودة نهائية على شبكة ) Doc 9613 (دليل المالحة القائمة على األداءالمواد اإلرشادية المجلد الثاني من 
 .نت -االيكاو

بما أن مفهوم المالحة القائمة على األداء قائم حاليا، تناقش هذه الورقة الحاجة الى ضمان االنتقال المتجانس  ٥- ١
وتقدم هذه الورقة أيضا بصورة .  ٢٠١٦عالميا الى تنفيذ هذا النظام في العمليات الدولية والداخلية بحلول سنة والمنسق 

وتشرح هذه الورقة على وجه .  مسؤوليات الدول المتعاقدة وااليكاو الجهات المعنية األخرى في تنفيذ هذا النظامعامة 
 من خالل الجهود المنسقة لضمان تنفيذ المفهوم بشكل متجانس الخصوص الحاجة الى أن تضطلع االيكاو بدور قيادي

 .ومواصلة تحديث أحكام االيكاو لمواكبة االحتياجات التشغيلية

 مسؤوليات الدول - ٢

تعتبر الدول في نهاية المطاف هي المسؤولة عن التشغيل اآلمن والفعال لمجاالتها الجوية الوطنية، بما في  ١- ٢
تمشيا مع .  ران اآللي ومراقبة السالمة الجوية لمقدمي الخدمات ومشغلي الطائرات لديهاذلك توفير إجراءات مأمونة للطي

، تحث االيكاو ٣-١ المحددة في الفقرة (PBN)هذه المسؤولية ونظرا للمنافع المحصلة من مفهوم المالحة القائمة على األداء 
  المالحة مع مفهومالمطلوبات األداء المالحي الدول على أن تضمن توافق كل عمليات وإجراءات مالحة المنطقة وعملي

 ودليل المالحة القائمة على األداء،  ويعتبر ذلك AN 11/45-07/22، كما هو مفصل في كتاب المنظمة القائمة على األداء
 .ضروريا لضمان االتساق العالمي
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.  القائمة على األداءحة ويلزم القيام بالتخطيط المناسب لتعزيز فرص النجاح في تحقيق منافع مفهوم المال ٢- ٢
وعلى الصعيد العالمي، الهدف هو الخفض من عدد حوادث ارتطام .  وتتمحور الخطط حول تحقيق األهداف أو األغراض

 وهي تحت السيطرة وزيادة الكفاءة والسعة واستخدام المطارات ومعالجة المسائل البيئية، ويقترح أن بالمرتفعاتالطائرات 
تكون أهداف األداء والمراحل األساسية لتنفيذ العمليات الدولية والداخلية على أساس مفهوم المالحة القائمة على األداء على 

 :الشكل التالي

 تشغيل الطرق الجوية التي توفر ٢٠١٦  سنة بحلولالمنطقة، ينبغيعندما يكون مطلوبا تنفيذ مالحة   )أ
والمناطق النهائية ) الرحالت المحيطية والقارية(عليها خدمات الحركة الجوية في مرحلة أثناء الطريق 

  :لمالحة القائمة على األداء مع تحديد المواعيد األساسية على الشكل التاليا  لمفهوموفقا

 ١٠ مالحة المنطقة (مرحلة أثناء الطريق فوق المحيطات وفوق األماكن النائيةالمجال الجوي في   )١
(RNAV 10)٤ على المستوى  األداء المالحي المطلوب أو (RNP 4 ) :( في ١٠٠التنفيذ بنسبة 

  .٢٠١٠المائة بحلول سنة 
 ٢ و ٥ على المستويات (RNAV) مالحة المنطقة (المجال الجوي القاري في مرحلة أثناء الطريق  )٢

  .٢٠١٤  في المائة بحلول سنة١٠٠ و٢٠١٠ بحلول سنة في المائة ٧٠التنفيذ بنسبة ): ١و 
 المطلوب واألداء المالحي ٢ و ١ على المستويين (RNAV)مالحة المنطقة (المنطقة النهائية   )٣

 ةفي المائ ٦٠ وبنسبة ٢٠١٠ بحلول سنة في المائة ٣٠التنفيذ بنسبة ): ١األساسي على المستوى 
  .٢٠١٦ بحلول سنة في المائة ١٠٠ وبنسبة ٢٠١٤بحلول سنة 

، على أن (APV) كل نهايات المدارج اآللية إجراءات االقتراب باإلرشاد الرأسي تتوفر في أن ينبغي  )ب
تكون هذه الفئة من إجراءات االقتراب هي اإلجراءات األساسية أو تكون هي اإلجراءات االحتياطية 

:  على أساس أن تكون مواعيد التنفيذ على الشكل التالي،٢٠١٦قيق بحلول سنة لعمليات االقتراب الد
 .٢٠١٤ بحلول سنة في المائة ٧٠، وبنسبة ٢٠١٠ بحلول سنة في المائة ٣٠التنفيذ بنسبة 

، تركز ٢٠٠٩جاهزة بحلول سنة  (PBN)ها لمفهوم ذتقترح االيكاو أنه ينبغي لكل دولة أن تكون خطة تنفي ٣- ٢
 اإلرشادات بشأن إعداد خطة تنفيذ المالحة القائمة Doc 9613تتضمن الوثيقة .   أهداف هذا المفهوم عالميافيها على تحقيق

على األداء وينبغي إعداد هذه الخطة بالتعاون والتنسيق الكاملين مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك واضعو التنظيمات 
وقد ترغب بعض الدول .  لمشغلون الجويون وغيرهم، حسب االقتضاءومقدمو خدمات المالحة الجوية ومشغلو المطارات وا

في تنفيذ المالحة القائمة على األداء قبل المواعيد المذكورة أعاله، وذلك بهدف االستفادة بأسرع وقت ممكن من المنافع التي 
، ولكن )ثال بسبب القيود التشغيليةم(وقد ال تستطيع دول أخرى أن تمتثل لكل الجوانب .  تتيحها المالحة القائمة على األداء

 .ينبغي توضيح أسباب ذلك في خطة التنفيذ

 دور االيكاو القيادي في مجال المالحة القائمة على األداء - ٣

 أعاله، تحتاج االيكاو الى المشاركة بشكل نشط في مساعدة الدول ٢ تحقيق األهداف المحددة في الفقرة بغية ١- ٣
وتعتبر هذه المسألة هامة للغاية ألن المالحة القائمة على األداء مسألة معقدة وقد .  داءفي تنفيذ المالحة القائمة على األ

ويمكن من خالل الجهود التنسيقية التي تشمل مشاركة إدارتي المالحة الجوية .  تتوافر لدى الدول الخبرات الالزمة ال
 القائمة للمالحة الدول لتخطيط والتنفيذ تسهيل توحيد تنفيذ لاإلقليميةوالمجموعات والتعاون الفني لاليكاو والمكاتب اإلقليمية 

 .على األداء

  كما هي محددة في الطبعة األخيرة لخطة(GPI)"  التخطيط العالميةمبادرات"وستدعم مثل هذه الجهود  ٢- ٣
اليكاو العالمية لسالمة ومبادرات السالمة العالمية كما تم تحديدها في الطبعة األخيرة لخطة ا االيكاو للمالحة الجوية العالمية
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وستكون بمثابة توسيع نطاق البرنامج الذي أشارت اليه الدورة الثالثة والثالثون للجمعية العمومية عند اعتماد .  الطيران
على دول الأن يعد برنامجا لتشجيع " حيث طلبت الجمعية من المجلس خطة االيكاو العالمية لسالمة الطيران، ١٦-٣٣القرار 

 أو أجهزة (GNSS)ءات االقتراب باإلرشاد الرأسي باستخدام أجهزة مثل النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية تنفيذ إجرا
 ".قياس المسافة، وذلك وفقا ألحكام االيكاو

 :وينبغي أن تتضمن الجهود التنسيقية المهام التالية ٣- ٣

 أثناء الطريق والمرحلة النهائية حلةمر تنفيذ المالحة القائمة على األداء في تسهيل مهمة الدول في  )أ
 مع التركيز أساسا على إجراءات االقتراب باإلرشاد الرأسي من خالل  الطائرةومرحلة االقتراب

  :يلي ما

  .بمفهوم المالحة القائمة على األداء من خالل ندوات االيكاوالتعريف   )١

 إلعداد خططها لتنفيذ المالحة قائمةالدول باستخدام العمليات الالتنسيق والمساعدة المقدمة الى   )٢
  .القائمة على األداء

  .لتطبيق خططها لتنفيذ النظاممن خالل العمليات القائمة التنسيق ومساعدة الدول   )٣

أو تحديث القواعد والتوصيات الدولية المنسقة عالميا والمرتبطة بالمالحة القائمة على /ضمان إعداد و  )ب
  .ت الصلة لكي تلبي هذه المواد االحتياجات التشغيليةاألداء والمواد اإلرشادية ذا

تنسيق القواعد القياسية والتوصيات الدولية لاليكاو والمواد اإلرشادية ذات الصلة لتتماشى مع   )١
  .مفهوم المالحة القائم على األداء

 رصد الحاجة الى وضع شروط تشغيلية جديدة وإعداد مواد إرشادية وقواعد قياسية وتوصيات  )٢
  .جديدة لتلبية االحتياجات الجديدةدولية 

 مسؤوليات الجهات المعنية األخرى - ٤

في هذه العملية، من الحيوي تشجيع الجهات المعنية، بما في ذلك صناعة والمنافع بهدف تحقيق النجاح  ١- ٤
تبطة بالطيران الطيران ومقدمو خدمات المالحة الجوية والمطارات والمشغلون الجويون ومنظمات البيئة والمنظمات المر

وغيرها من الهيئات، على التعاون مع الدول في تنفيذ مفهوم المالحة القائمة على األداء وعلى تسخير الموارد الالزمة لتنفيذ 
 .الجزء الخاص بكل جهة في اإلستراتيجية

  الخالصة - ٥

لتحقيق  الدول والجهات المعنية بدعم إلعداد برنامج عمل منسق  أساسيتضطلع االيكاو بدور قيادي ١- ٥
، كمسألة بالغة األهمية، ينبغي للدول إعداد خطة تنفيذية.  األهداف التي ينطوي عليها مفهوم المالحة القائمة على األداء

وستشكل هذه العملية الخطوة األولى نحو تأسيس شبكة عالمية قائمة على .  وضمان االلتزام بالتواريخ المذكورة في الخطة
 .وية في المستقبلاألداء في مجال المالحة الج

— — — — — — — —  




