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٢٠١٣- الطبعة الرابعة  

  ٢٠٢٨-٢٠١٣الخطة العالمیة للمالحة الجویة 

  ٢٠١٣منظمة الطیران المدني الدولي، © 
  تم النشر في مونتلایر، كندا

  منظمة الطیران المدني الدولي 
  

  إخالء المسؤولیة 
ة المرتبطة به، قدمتها الجهات الثالثة إلى منظمة الطیران یستخدم هذا التقریر معلومات تشمل بیانات وٕاحصاءات عن النقل الجوي والسالم

المدني الدولي (اإلیكاو). وتم الحصول على جمیع المضامین التي قدمتها األطراف الثالثة من مصادر یعتقد أنها جدیرة بالثقة وعرضت 
وجه التحدید أي ضمانات أو شواهد على دقة  هذه المضامین بدقة في التقریر إبان طباعته. غیر أنه لیس بإمكان اإلیكاو أن تقدم على

المعلومات وكمالها أو صدورها في الوقت المناسب وال تقبل تحمل أي شكل من أشكال المسؤولیة الناشئة عن الوثوق بهذه المعلومات أو 
للدول األعضاء في اإلیكاو وال عن  خدامها. وٕان اآلراء المعرب عنها في هذا التقریر ال تعبر بالضرورة عن اآلراء الفردیة أو الجماعیةتاس

  مواقفها الرسمیة. 
  

  مالحظة:
  تستخدم في هذا التقریر تعاریف األقالیم المستخدمة في األمم المتحدة. 

في المئة من  ٦٠وتركز هذه الوثیقة في المقام األول على الرحالت الجویة التجاریة المبرمجة ألن هذا النوع من الرحالت یمثل أكثر من 
  حاالت الوفاة. إجمال

  ).OAGوتم الحصول على البیانات المتعلقة بالرحالت الجویة التجاریة المبرمجة من الدلیل الرسمي لشركات الطیران (
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  رؤیة اإلیكاو

  تحقیق نمو مستدام للنظام العالمي للطیران المدني.
  

  رسالتنا
لطیران المدني الدولي. وتعد اإلیكاو سیاسات ومعاییر وتجري تمثل منظمة الطیران المدني الدولي المنتدى العالمي للدول في مجال ا

متثال، كما تعد دراسات وتحلیالت وتقدم المساعدة وتضطلع ببناء القدرات من خالل التعاون مع الدول األعضاء عملیات تدقیق لال
  والجهات المعنیة.

  

  ٢٠١٦- ٢٠١٤األهداف االستراتیجیة للفترة 
  في الطیران المدني العالمي. السالمة: تعزیز السالمة –ألف 
  بناء القدرات في مجال المالحة الجویة وتحقیق الكفاءة فیها: تعزیز القدرات وتحسین الكفاءة في نظام الطیران المدني العالمي.  –باء 
  األمن والتسهیالت: تعزیز األمن والتسهیالت في الطیران المدني العالمي. –جیم 
  ل الجوي: تیسیر وضع نظام للطیران المدني سلیم وقابل للبقاء اقتصادیًا.التنمیة االقتصادیة للنق –دال 
  حمایة البیئة: تقلیص اآلثار البیئیة الضارة ألنشطة الطیران المدني.  –هاء 
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  خطة اإلیكاو ذات األعوام الخمسة عشر بشأن المالحة الجویة العالمیة 

طبعة الرابعة من هذه الخطة. وقد صممت لتقدیم اإلرشاد فیما یخص تحقیق التقدم ال )GANP(تمثل خطة اإلیكاو العالمیة للمالحة الجویة 
ویقوم مجلس اإلیكاو بالموافقة على هذه الخطة كل ثالث  ٢٠٢٨-٢٠١٣المتكامل والشامل للقطاعات في مجال النقل الجوي خالل الفترة 

  سنوات.
ل خمسة عشر عامًا وتستهدف النهوض بالتكنولوجیات القائمة واستشراف وتمثل الخطة العالمیة للمالحة الجویة منهجیة استراتیجیة تشم

التطورات المقبلة استنادًا إلى أهداف تشغیلیة متفق علیها مع الدول وقطاع الصناعة. ویجري تنظیم حزم التحسینات على فترات خمسة 
النهج المنظم هیكلیًا أساسًا لوضع استراتیجیات  وما بعده. ویوفر هذا ٢٠٢٨ووصوًال إلى عام  ٢٠١٣أعوام متتالیة ابتداء من عام 

  استثماریة وسیولد التزامًا لدى الدول ومصنعیه المعدات والمشغلین ومقدمي الخدمات. 
الرغم من أن برنامج عمل اإلیكاو توافق علیه الجمعیة العمومیة لإلیكاو كل ثالثة أعوام، فإن الخطة العالمیة تقدم رؤیة طویلة األجل  ىوعل
  اعة في ضمان االستمراریة والتناسق في برامجها الرامیة إلى مواكبة الحداثة. ناعد اإلیكاو والدول وقطاع الصتس

) بتقدیم لمحة عامة عن سیاق المستوى التنفیذي للتحدیات التي GANPوتبدأ هذه الطبعة الجدیدة من الخطة العالمیة للمالحة الجویة (
  ضرورة وضع نهج استراتیجي قائم على توافق اآلراء ومتسم بالشفافیة للتصدي لهذه التحدیات.تواجهها المالحة الجویة، مع إبراز 

وتستكشف الخطة العالمیة للمالحة الجویة الحاجة إلى مزید من التخطیط المتكامل لمجال الطیران على الصعیدین اإلقلیمي والوطني 
یجیة القائمة على توافق اآلراء لتحدیث هندسة النظم استنادًا إلى حزم تحسینات وتسعى إلى إیجاد الحلول المطلوبة من خالل تطبیق االسترات

  ). ASBUsنظم الطیران (
تحدد الخطة القضایا التي تحتاج إلى معالجة في المستقبل القریب إلى جانب معالجة الجوانب المالیة لتحدیث نظام  ،وفضًال عن ذلك

متزایدة للتعاون والتشارك عندما تعترف أوساط الطیران بالتحدیات المتعددة التخصصات التي الطیران. كما أن الخطة تشدد على األهمیة ال
  تواجهها وتتصدى لها.

) ووحدات الحزمة صفر من PBNوتبین الخطة العالمیة للمالحة الجویة أیضًا مشكالت التنفیذ التي تشمل المالحة القائمة على األداء (
  ) التي ستتولى إدارة المشروعات اإلقلیمیة.PIRGsهم المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ (حزم تحسینات نظام الطیران، كما ت

، بینما یستكشف الفصل األخیر الدور الذي یؤدیه تقریر ٢أما عملیات وصف البرامج التنفیذیة التي تضطلع بها اإلیكاو فتكمل الفصل 
) الذي یمثل أداة لرصد األداء IFSETات (قاة اإلیكاو لتقدیر الوفورات في المحرو اإلیكاو الجدید بشأن المالحة الجویة فیما یتعلق بأد

  البیئي.
)، والوثائق الداعمة المتاحة على GANPوهناك سبعة مرفقات تقدم معلومات إضافیة تتعلق بتطور الخطة العالمیة للمالحة الجویة (

  )، وخرائط الطریق التكنولوجیة التي تدعم حزم التحسینات. ASPUs(اإلنترنت، والوصف التفصیلي لوحدات حزم تحسین نظام الطیران 

  

  معلومات عن هذا الرسم البیاني:
) یتواله الفنان ماریو فریزي، ویجري فیه تولید الرسوم www.LX97.com) مشروعًا فریدًا (Airlinesیمثل مشروع "الخطوط الجویة" (

 ٢٤لمستمدة من بیانات الرحالت الجویة المحفوظة في األرشیف لوصف الطرق الجویة المبرمجة على الصعید العالمي خالل فترة البیانیة ا
  . ٢٠٠٨ساعة. وتم إنشاء هذه الصورة الخاصة من خالل استخدام متوسط الرحالت اإلجمالیة الیومیة خالل فترة أسبوع واحد في عام 

    

http://www.LX97.com
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  جدول المحتویات

  والعشرین الحادي القرن في) ATM( الجویة الحركة بإدارة الخاص بالوعد والوفاء النمو تحقیق  نفیذيالملخص الت
  الطیران أوساط خدمة على جدیدة قدرات  
  الجویة؟ للمالحة العالمیة للخطة االستراتیجي النهج دولتي إلى بالنسبة یعنیه الذي ما  

  الجویة للمالحة العالمیة الخطة عرض  المقدمة
  الجویة المالحة بسیاسة الخاصة العشرة الرئیسیة اإلیكاو مبادئ  لفصل األولا

  أفعال إلى األفكار تحویل: التنفیذ  الفصل الثاني
  أولویاتنا  
  القصوى أولویتنا): PBN( األداء على القائمة المالحة •  
  أولویات الوحدات •  
  أدوات اإلیكاو الداعمة لتطبیق الحزمة صفر  
  )GANPفیذ الخطة العالمیة للمالحة الجویة (المرونة في تن  
  الهیكلة المنطقیة في إطار إدارة الحركة الجویة  
  إرشادات بشأن تنمیة المردود االقتصادي  

  الطیران نظام أداء  الفصل الثالث
  التقریر العالمي للمالحة الجویة  
  )IFSET(قیاس األداء البیئي: أداة اإلیكاو لتقدیر الوفورات في المحروقات   

  تطور الخطة العالمیة للمالحة الجویة وحوكمتها   ١المرفق 
  حزم تحسینات نظام الطیران ٢المرفق 
  الوثائق الداعمة المتاحة على اإلنترنت والمزودة بروابط إحالة إلكترونیة ٣المرفق 
  اعتبارات طیف الترددات ٤المرفق 
  خرائط الطریق التكنولوجیة ٥المرفق 
  حقات الوحداتمل ٦المرفق 
  قائمة المختصرات  ٧المرفق 
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  الملخص التنفیذي

تحقیق النمو والوفاء بالوعد الخاص بإدارة الحركة 
  ) في القرن الحادي والعشرینATMالجویة (

  السیاق التشغیلي واالقتصادي للخطة العالمیة للمالحة الجویة

ة تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة المستدامة. وهو یدعم بصورة یضطلع النقل الجوي في یومنا هذا بدور رئیسي في توجیه عملی
ملیون إنسان، ویسهم في الناتج المحلي اإلجمالي لبلدان  ٥٦.٦مباشرة وغیر مباشرة توفیر فرص العمل لمجموعة من البشر یبلغ عددها 

  یون من مواد الشحن سنویًا. تریل ٥.٣ملیار مسافر و ٢٠٩تریلیون دوالر، وینقل أكثر من  ٢٠٢العالم بمبلغ 
ویحقق الطیران مستواه الممتاز في األداء االقتصادي الكلي من خالل خدمة المجتمعات واألقالیم عبر دورات واضحة من االستثمارات 

لك إلى والفرص. وتؤدي تنمیة البنى األساسیة إلى نشوء فرص عمل أولیة كما تؤدي عملیات المطارات والخطوط الجویة الناجمة عن ذ
نشوء شبكات جدیدة لمزودي الخدمات، وتدفقات سیاحیة جدیدة، وتمكن المنتجین المحلیین من الوصول إلى األسواق البعیدة. وتستمر هذه 

  التجارة المزدهرة وهذه االقتصادات السیاحیة في التوسع، مما یؤدي إلى نمو إقلیمي أوسع نطاقًا وأكثر استدامة.
نمو الحركة الجویة مقاومًا على الدوام لدورات الركود االقتصادي منذ منتصف السبعینات، إذ توسعت هذه  وبذلك لم یعد من المستغرب

سنة. وقد قاومت حاالت الركود االقتصادي تحدیدًا ألنها كانت أداة من أكثر أدواتنا فعالیة في إنهاء  ١٥الحركة بمعدل الضعفین في كل 
  مًا بالنسبة إلى الحكومات على جمیع المستویات في بیئة اقتصادیة صعبة. حاالت الركود هذه، وكان ذلك عامًال مه

ولكن مع أن سرعة النقل الجوي وكفاءته تیسران التقدم االقتصادي تیسیرًا كبیرًا، فإن نموه في بعض الظروف یمكن أن یكون سالحًا ذا 
عیشة والحراك االجتماعي واالزدهار العام من ناحیة، فإن نمو حدین. فمع أن النقل الجوي یمثل مؤشرًا أكیدًا على ارتقاء مستویات الم

الحركة الجویة غیر المنظمة یمكن أن یؤدي أیضًا إلى زیادة المخاطر على السالمة في الظروف التي یتجاوز فیها التطور التنظیمي 
  األساسیة الالزمین لدعمه.  ىوتطور البن

المالحة الجویة یتقدمان جنبًا إلى جنب، وضعت اإلیكاو نهجًا استراتیجیة لربط التقدم  وللتأكد من أن تحسین السالمة المتواصل وتحدیث
في كال المجالین. وسیتیح ذلك للدول والجهات المعنیة فرصة تحقیق النمو السلیم والمستدام وزیادة الكفاءة واإلشراف المسؤول على شؤون 

  ادات على الصعید العالمي. البیئة الذي أصبح اآلن مطلوبًا من المجتمعات واالقتص
  وهذا هو التحدي األساسي الذي یواجه الطیران في هذه الفترة التي نتقدم فیها نحو العقود المقبلة.

ن العدید من اإلجراءات والتكنولوجیات المقترحة لتلبیة الحاجة الحالیة إلى زیادة القدرة والكفاءة في سمائنا تعزز أیضًا العدید إولحسن الحظ ف
  لعوامل اإلیجابیة من وجهة نظر السالمة.من ا

وفضًال عن ذلك، فإن تحسین كفاءة الطرق الذي یسرته اإلجراءات القائمة على األداء وٕالكترونیات الطیران المتقدمة یسهم في تقلیص 
فضل من حیث استهالك العقود ألن انبعاثات الطیران تقلیصًا بالغًا، وهذا ما یمثل عامًال أساسیًا لدعم الطائرات الحدیثة ذات الكفاءة األ

  الطیران یواصل التزامه بتقلیص اآلثار التي یتركها في البیئة تقلیصًا شامًال.
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 زیادة االنتعاش االقتصادي
 آثار الطیران على الصعید العالمي

)؛ ATAGالمصدر: فریق العمل المعني بالنقل الجوي (
 واإلیكاو

 تریلیون دوالر ٢,٢
 إسهام الطیران في الناتج المحلي اإلجمالي لبلدان العالم سنویاً 

 ملیار ٢,٩
 من المسافرین سنویاً 

 ر تریلیون دوال ٥,٣
 قیمة مواد الشحن سنویاً 

 سرعة نمو الحركة الجویة الحدیثة وقدرتها على الصمود 

وسوف تستمر  ١٩٧٥سنة منذ عام  ١٥تضاعف حجم الحركة الجویة العالمیة مرة في كل 
واسعة النطاق الفي التضاعف. ویحدث هذا النمو على الرغم من دورات الركود االقتصادي 

ستثمار في الطیران أن یكون عامًال أساسیًا في دعم االنتعاش ن بوضوح كیف یمكن لالیبیو 
 االقتصادي.

 المصدر: شركة إیرباص
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  قدرات جدیدة على خدمة أوساط الطیران 
  توفیر المرونة للدول األعضاء من خالل منهجیة حزم تحسین نظام الطیران التشاوریة والتعاونیة

ى عدد من الدول والمشغلین دورًا رائدًا في اعتماد العقود القلیلة الماضیة، إذ تول لجویة بعض التحسینات الهامة فيشهدت المالحة ا
  إلكترونیات الطیران المتقدمة واإلجراءات القائمة على األقمار الصناعیة. 

)، ال یزال الجزء الكبیر PBNالحة القائمة على األداء (ولكن على الرغم من هذا التقدم الكبیر المحدود االلتزام في تنفیذ ما یعرف باسم الم
الباقي من نظام المالحة الجویة العالمي مقیدًا بنهوج مفاهیمیة نشأت في القرن العشرین. وتحد هذه القدرات الموروثة في مجال المالحة 

  روریة التي ال تزال تبث في أجوائنا. زات غیر الضاالجویة من قدرة الحركة الجویة ونموها كما أنها مسؤولة عن انبعاثات الغ
ثة ویتمثل الحل الالزم لهذه الشواغل في وضع نظام عالمي للمالحة الجویة یتسم باالتساق التام ویستند إلى اإلجراءات والتكنولوجیات الحدی

/إدارة الحركة الجویة القائمة على األداء. ولم یغب هذا الهدف عن أذهان المخططین في قسم االتصاالت والمالحة واالستطالع
)CNS/ATM خالل سنوات عدیدة. وبما أن التكنولوجیا ال تستقر على حال أبدًا، فقد ثبت أن رسم مسار استراتیجي یؤدي إلى تحقیق هذا (

  النظام العالمي المنسق أمر بعید المنال. 
بد من جمع الدول والجهات المعنیة من شتى أنحاء ویكمن حل هذا المأزق في قلب رسالة اإلیكاو األساسیة وفي قیمها الجوهریة. وال 

  أوساط الطیران لكي یتسنى تحدید الحل الناجح للمالحة الجویة في القرن الحادي والعشرین.
)، التي كانت GANISة العالمیة للصناعة المعنیة بالمالحة الجویة (و ولذا فإن اإلیكاو بدأت بجولة مكثفة من التعاون شملت عقد الند

ألول من نوعه. وٕان هذه الندوة، إضافة إلى سلسلة فعالیات التوعیة التي سبقتها والتي نظمتها اإلیكاو في كل إقلیم من أقالیم العالم، الحدث ا
  أتاحت لإلیكاو جمع اآلراء بشأن ما أصبح اآلن معروفًا باسم منهجیة حزم تحسینات نظام الطیران.

الحزم تعریفًا لنهج برنامجي ومرن لهندسة النظم العالمیة یتیح لجمیع الدول االرتقاء  وتتضمن حزم تحسینات نظام الطیران ووحدات هذه
  بقدراتها في مجال المالحة الجویة استنادًا إلى المتطلبات التشغیلیة الخاصة بها.

ا الراهن نیئیة التي یتطلبها في وقتوسیتیح ذلك لجمیع الدول والجهات المعنیة تحقیق االتساق العالمي واالرتقاء بالقدرات وتحقیق الكفاءة الب
  النمو الحدیث للحركة الجویة في كل إقلیم من أقالیم العالم. 

)/قسم ATMواألمر المهم هو أن استراتیجیة حزم التحسینات تمثل النتیجة المنطقیة للتخطیط الذي تضطلع به إدارة الحركة الجویة (
  الواردة في الطبعات الثالث السابقة للخطة العالمیة للمالحة الجویة. ) والمفاهیم CNSاالتصاالت والمالحة واالستطالع (

متعلقة كما أن هذه االستراتیجیة تضمن االستمراریة فیما یخص األداء والمفاهیم التشغیلیة التي سبق أن حددتها اإلیكاو في األدلة والوثائق ال
  بالمالحة الجویة.

زدهار االقتصادي والتنمیة االجتماعیة على الصعید العالمي على النحو الذي اعتادت علیه وٕاذا كان نظام النقل الجوي سیواصل ریادة اال
ًا أوساط الطیران والعالم، وال سیما في مواجهة النمو المتوقع للحركة الجویة على الصعید اإلقلیمي والحاجة الملحة إلى إشراف أكثر تحدید

تضن عملیة تطبیق حزم التحسینات الجدیدة احتضانًا كامًال وأن تتبع مسارًا موحدًا وفعالیة فیما یخص المناخ، فیجب على الدول أن تح
  للتوجه نحو النظام العالمي المقبل للمالحة الجویة. 

 لهندسة النظم العالمیة یتیح اً ومرن اً برنامجیتمثل منهجیة حزم التحسینات في نظام الطیران التابعة للخطة العالمیة للمالحة الجویة نهجًا 
. وستمكن حزم االرتقاء بقدراتها في مجال المالحة الجویة استنادًا إلى المتطلبات التشغیلیة الخاصة بها األعضاء لجمیع الدول

ا الراهن النمو الحدیث نالتي یتطلبها في وقتالتحسینات الطیران من تحقیق االتساق العالمي واالرتقاء بالقدرات وتحسین الكفاءة البیئیة 
 یة في كل إقلیم من أقالیم العالم.للحركة الجو 
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منهجیة حزم تحسینات نظام الطیران الخاصة بالطبعة الرابعة للخطة العالمیة للمالحة 
  )GANPالجویة (

 

 

  مجاالت تحسین األداء 

  )٢٠١٣الحزمة صفر (
  )٢٠١٨( ١الحزمة 
  )٢٠٢٣( ٢الحزمة 
  وما یلیها) ٢٠٢٨( ٣الحزمة 

  

  عملیات المطارات

  ات القابلة للتشغیل المتبادل على الصعید العالميالنظم والبیان

  تحقیق القدرة القصوى والرحالت الجویة المرنة

  مسارات فعالة للرحالت الجویة 
  

  الوحدات (العدد الفعلي للوحدات في كل حزمة/قد تتفاوت مجاالت األداء)
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د المستهدفة إلتاحة مجموعة من التحسینات التشغیلیة تشیر حزم التحسینات التي وضعتها اإلیكاو (العوامید الزرقاء) إلى المواعی
(التكنولوجیات واإلجراءات) التي تؤدي في نهایة المطاف إلى تحقیق نظام عالمي للمالحة الجویة یتسم باالتساق الكامل. وتم تنظیم 

تحدیدها واإلشارة إلیها استنادًا إلى مجال التكنولوجیات واإلجراءات الخاصة بكل حزمة في "وحدات" فریدة (المربعات الصغیرة البیضاء) تم 
تحسین األداء الذي تتعلق به. وأنتجت اإلیكاو هندسة النظم الخاصة بكل دولة من دولها األعضاء بحیث ال تحتاج كل دولة منها إال 

  للنظر في الوحدات المالئمة الحتیاجاتها التشغیلیة واعتمادها.
  
  

) التي تتسم بإضفاء تحسینات تشغیلیة كانت قد أعدت ونفذت سابقًا في أجزاء ٢٠١٣صفر ( ولنأخذ على سبیل المثال وحدات الحزمة
إلى توافر  ٢٠١٣، وتشیر سنة ٢٠١٨-٢٠١٣عدیدة من العالم في یومنا هذا. ولذلك فقد تم تحدید فترة قریبة لتنفیذ هذه الحزمة وهي فترة 

إلى الموعد المستهدف للتنفیذ. ولیس من الضروري أن تنفذ جمیع  ٢٠١٨جمیع عناصر وحدات األداء الخاصة بهذه الفترة وتشیر سنة 
الدول كل وحدة من وحدات الحزمة، وستعمل اإلیكاو مع دولها األعضاء لمساعدة كل منها في التحدید الدقیق للقدرات التي ینبغي أن 

  تتوافر لدیها استنادًا إلى متطلباتها التشغیلیة الفریدة.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  مجاالت تحسین األداء 
  )٢٠١٣الحزمة صفر (

  )٢٠١٨( ١الحزمة 
  )٢٠٢٣( ٢الحزمة 
  وما یلیها) ٢٠٢٨( ٣الحزمة 
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  للتشغیل المتبادل على الصعید العالمي النظم والبیانات القابلة
  

  B0-FICEالوحدة 
B0رقم الحزمة =  

FICEالمختصر الذي یدل على الموضوع =  
  

  القدرة على األداء: 
  األرضي.-تحسین القابلیة للتشغیل المتبادل والكفاءة والقدرات من خالل التكامل األرضي

  
  B1-FICEالوحدة 

  القدرة على األداء:
  قبل المغادرة FF-ICE/1لتشغیل المتبادل والكفاءة والقدرات من خالل تطبیق تحسین القابلیة ل

  
  B2-FICEالوحدة 

  
  القدرة على األداء:

ــــاألرض -ق من خالل التكامل األرضيــتحسین التنسی ــ ــــي بین المراكـــ ــ ـــ معلومات من أجل بیئة تعاونیة  –ز المتعددة: (الطیران والتدفق ـ
)FF-ICE/1الرحلة، وٕادارة المعلومات على مستوى المنظومة ( ) وغرضSWIM.((  
  

  B3-IFCEالوحدة 
  

  القدرة على األداء:
  ).FF-ICEمعلومات من أجل بیئة تعاونیة ( - تحسین األداء التشغیلي من خالل التطبیق الكامل لمفهوم الطیران والتدفق 

  
  

بعض الوحدات في كل حزمة من الحزم المتتالیة نفس المختصر الذي یرتبط "موضوع" الوحدة في مجال محدد لتحسین األداء. وتتضمن 
یدل على الموضوع، مما یشیر إلى أن هذه الوحدات تمثل عناصر تنتمي إلى مجال تحسین األداء ذاته، إذ أنها تتوجه (في هذه الحالة) 

المي". وتفید كل وحدة من وحدات حزمة التحسینات في نحو هدفها المتمثل في "النظم والبیانات القابلة للتشغیل المتبادل على الصعید الع
  التقدم بصورة مماثلة نحو تحقیق هدف من األهداف األربعة لمجاالت تحسین األداء. 
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النهج االستراتیجي  تيما الذي یعنیه بالنسبة إلى دول
  للخطة العالمیة للمالحة الجویة؟

  ي هذا الشأن فهم متطلبات التنفیذ القصیر األجل وتقدیم التقاریر ف
إلى جمیع الدول أداة تخطیطیة شاملة تدعم إقامة نظام عالمي متسق  ٢٠٢٨-٢٠١٣تقدم خطة اإلیكاو العالمیة للمالحة الجویة للفترة 

للمالحة الجویة. وتحدد الخطة جمیع تحسینات األداء المتاحة في یومنا هذا، وتبین بالتفصیل تكنولوجیات الجیل الجدید من العملیات 
رضیة واإللكترونیات الخاصة بالطیران، وسوف تطبق هذه الخطة على صعید العالم األجمع، كما أنها توفر ضمانات االستثمار الالزمة األ

  للدول لكي تتخذ القرارات االستراتیجیة ألغراض التخطیط الخاصة بها. 
ول األعضاء في اإلیكاو (برنامج البحوث إلدارة الحركة وٕان البرامج الجاریة في مجال تحسین المالحة الجویة والتي ینفذها عدد من الد

) في الوالیات المتحدة NextGen) في أوروبا؛ وبرنامج "الجیل القادم" (SESARالجویة في إطار المجال الجوي األوروبي الواحد (
) في البرازیل، SIRIUSمج سیریوس () في الیابان؛ وبرناCARATSاألمریكیة؛ وبرنامج التدابیر التشاركیة لتجدید نظم الحركة الجویة (

). وتقوم هذه الدول ASPUsوبرامج أخرى في كندا والصین والهند واالتحاد الروسي) تتماشى مع منهجیة حزم تحسینات نظم الطیران (
المیًا على المدى تشغیل المتبادل عالحالیًا بإعداد مخططاتها الخاصة بوحدات حزم تحسینات نظم الطیران لضمان قابلیة حلولها الخاصة ب

  القریب والمدى البعید.
كما أن نهج تخطیط حزم التحسینات في الخطة العالمیة للمالحة الجویة یلبي احتیاجات المستخدمین والمتطلبات النظامیة واحتیاجات 

  مزودي خدمات المالحة الجویة والمطارات. ویضمن ذلك تخطیطًا شامًال في دفعة واحدة. 
دنى من الوحدات األساسیة التي ینبغي تنفیذها لتعمیم قابلیة التشغیل المتبادل على الصعید العالمي في المؤتمر وتمت مناقشة الحد األ

الثاني عشر في المالحة الجویة. وسوف تحدد هذه الوحدات في فترة األعوام الثالثة القادمة وسوف تؤخذ بعین االعتبار في األولویات 
). ومع تقدم الخطة العالمیة للمالحة الجویة، سیجري تحسین PIRGsجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ (اإلقلیمیة التي اتفقت علیها الم

  ).PIRGsتنفیذ الوحدات من خالل اتفاقات إقلیمیة تبرم في إطار عملیات المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ (
من إجراءات داعمة وموافقة نظامیة ومن توافر القدرات التدریبیة.  وعات ستضمن التأكد من أن كل ما یلزممكما أن عملیات هذه المج

) التي تعدها المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ eANPsوستبین هذه المتطلبات الداعمة في خطط المالحة الجویة اإلقلیمیة (
)PIRGs.مما یضمن الشفافیة االستراتیجیة والتقدم المنسق واالستثمار المؤكد ،(  

ما یخص جمیع هذه الجهود التخطیطیة على الصعید اإلقلیمي وعلى صعید كل دولة، فإن المعلومات التفصیلیة المتاحة في خرائط وفی
) ستسهل إلى حد كبیر إعداد ٢) وعملیات وصف الوحدات (المرفق ٥الطریق الخاصة بتكنولوجیا الخطة العالمیة للمالحة الجویة (المرفق 

  یلیة التي یجري النظر فیها. غدي ألي فائدة من الفوائد التشدراسات للمردود االقتصا
  :٢٠٢٨- ٢٠١٣الخطة العالمیة للمالحة الجویة للفترة 

تجبر الدول على مقارنة برامجها الوطنیة أو اإلقلیمیة للخطة العالمیة للمالحة الجویة المتسقة، ولكنها توفر لها قدرًا أكبر بكثیر  •
 .من الیقین فیما یخص االستثمار

) من أجل تنسیق المبادرات في إطار PIRGsوتتطلب تعاونًا نشطًا بین الدول عن طریق المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ ( •
 الخطط اإلقلیمیة للمالحة الجویة الواجبة التطبیق. 

لى تحقیق التحسینات االقتصادي عندما تسعى إ دتوفر للدول واألقالیم ما یلزمها من أدوات إلجراء دراسات شاملة للمردو  •
    التشغیلیة الخاصة بها. 
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  المقدمة
  عرض الخطة العالمیة للمالحة الجویة

اإلیكاو منظمة تضم دوًال أعضاء تشترك في هدف وضع المبادئ والتقنیات الالزمة للمالحة الجویة الدولیة، وتیسیر تخطیط النقل الدولي 
 الدولي. وتطویره من خالل تعزیز جمیع جوانب الطیران المدني 

سیاسات الطیران المدني الالزمة لمساعدة ما ینتمي إلى اإلیكاو  ئوتمثل خطة اإلیكاو العالمیة للمالحة الجویة إطارًا عامًا یشمل أهم مباد
 من أقالیم وأقالیم فرعیة ودول في إعداد خطط المالحة الجویة لدیها على الصعید اإلقلیمي وعلى صعید كل دولة. 

ة العالمیة للمالحة الجویة في تعزیز القدرات وتحسین الكفاءة في النظام العالمي للطیران المدني مع القیام في الوقت ویتمثل هدف الخط
ذاته بتحسین السالمة أو على األقل بالحفاظ علیها. وتشمل الخطة العالمیة للمالحة الجویة أیضًا استراتیجیات لتحقیق األهداف 

 االستراتیجیة األخرة لإلیكاو.

)، وعلى وحدات هذه الحزم ما یرتبط بها من ASPUsنات نظام الطیران (یوتشتمل الخطة العالمیة للمالحة الجویة على إطار حزم تحس
 خرائط طریق تكنولوجیة تشمل من بین ما تشمل االتصاالت والمراقبة والمالحة وٕادارة المعلومات واإللكترونیات الخاصة بالطیران.

) لتستخدم في األقالیم واألقالیم الفرعیة والدول التي ترغب في اعتماد الحزم المالئمة ASPUsنات نظام الطیران (وقد تم تصمیم حزم تحسی
أو الوحدات الفردیة لكي تساعدها في تحقیق االتساق وقابلیة التشغیل المتبادل من خالل تطبیق هذه الحزم على نحو متسق في شتى أنحاء 

 األقالیم والعالم.

طة العالمیة للمالحة الجویة، إلى جانب خطط اإلیكاو األخرى الرفیعة المستوى، ستساعد ما ینتمي إلى اإلیكاو من أقالیم وأقالیم كما أن الخ
 فرعیة ودول في تحدید أولویاتها الخاصة للمالحة الجویة لفترة األعوام الخمسة عشر القادمة.

الطیران المدني التي یسترشد بها لدى تخطیط  ةسیاسالخاصة بالرئیسیة العشرة  یكاواإل وتقدم الخطة العالمیة للمالحة الجویة عرضًا لمبادئ
  المالحة الجویة على الصعید العالمي أو اإلقلیمي أو الوطني.
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  مبادئ اإلیكاو الرئیسیة العشرة الخاصة بسیاسة المالحة الجویة  -  الفصل األول

٠١  

  ومجاالت األداء الرئیسیة  االلتزام بتنفیذ أهداف اإلیكاو االستراتیجیة

یتمثل تخطیط اإلیكاو للمالحة الجویة على الصعیدین اإلقلیمي والوطني في تغطیة كل هدف من أهداف اإلیكاو االستراتیجیة، فضًال عن 
  جمیع مجاالت األداء الرئیسیة اإلحدى عشرة الخاصة باإلیكاو.

٠٢  

  أمن الطیران هو األولویة القصوى

 أن توليتخطیط المالحة الجویة وٕاعداد خطط المالحة الجویة الفردیة وتحدیثها، لدى اإلیكاو،  األعضاء فيم والدول یتعّین على األقالی
  ).GASPاالعتبار الواجب ألولویات السالمة الواردة في الخطة العالمیة للسالمة الجویة (

٠٣  

  لتخطیط المالحة الجویة المتعدد المستویاتالنهج 

 عملیة) التابعتین لإلیكاو بتوجیه وتنسیق GANP) والخطة العالمیة للمالحة الجویة (GASPلمیة للسالمة الجویة (سوف تقوم الخطة العا
  وضع خطط المالحة الجویة على الصعیدین اإلقلیمي والوطني.

قلیمیة للمالحة اإلاإلیكاو وضع خطط المالحة الجویة على الصعید الوطني من خالل خطط  عملیة وسوف یجري أیضًا توجیه وتنسیق
  ).PIRGsالجویة التي وضعتها المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ (

)، حین تضع خططها الخاصة بالمالحة الجویة اإلقلیمیة، معالجة قضایاها PIRGsویتعّین على المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ (
  داخل األقالیم وفیما بین األقالیم.القائمة 

٠٤  

  )GATMOCتشغیلي العالمي إلدارة الحركة الجویة (المفهوم ال

عدة  فقة التي تشملاالمر  الوثائق) و ٩٨٥٤) (الوثیقة GATMOCصادقت اإلیكاو على المفهوم التشغیلي العالمي إلدارة الحركة الجویة (
(الوثیقة مي لنظام المالحة الجویة دلیل األداء العال)، و٩٨٨٢(الوثیقة متطلبات نظام إدارة الحركة الجویة ب الخاصدلیل ال أدلة منها

  توفیر أساس مفاهیمي عالمي سلیم للمالحة الجویة العالمیة ولنظم إدارة الحركة الجویة.  هاتواصل من خالل تطور س)، والتي ٩٨٨٣

٠٥  

  األولویات العالمیة للمالحة الجویة

المواد و ). وینبغي لإلیكاو وضع األحكام GANPلجویة (یرد وصف األولویات العالمیة للمالحة الجویة في الخطة العالمیة للمالحة ا
  وتوفیر التدریب بما یتماشى مع األولویات العالمیة للمالحة الجویة. الداعمة
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٠٦  

  أولویات المالحة الجویة على الصعیدین اإلقلیمي والوطني

ن تقوم بوضع أولویاتها الخاصة بالمالحة الجویة من بلدان منفردة أو  فرعیة وأقالیم أقالیممن  اإلیكاوالجهات المنتمیة إلى ویتعّین على 
بما یتماشى مع األولویات الخاصة بها ظروف ال مراعاةالفردیة و  ) لتلبیة احتیاجاتهاPIRGsخالل المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ (

  العالمیة للمالحة الجویة.

٠٧  

  لتابعة لها) وخرائط الطریق اASBUsوحدات حزم تحسینات نظام الطیران (

)، مع GANP) وخرائط الطریق التابعة لها ُمرفقًا أساسیًا للخطة العالمیة للمالحة الجویة (ASBUsتشكل وحدات حزم تحسینات نظام الطیران (
  .اإلشارة إلى أنها سوف تواصل تطورها من خالل تحسین محتواها وتحدیثه، ونتیجة لتطور ما یرتبط بها من أحكام ومواد داعمة وتدریب

٠٨  

  ووحداتها )ASBUsاستخدام حزم تحسینات نظام الطیران (

على الرغم من أن الخطة العالمیة للمالحة الجویة تمتلك منظورًا شامًال، فلیس المقصود أن یجري تطبیق جمیع وحدات حزم تحسینات نظام 
  ) في جمیع أنحاء العالم.ASBUsالطیران (

لمتطلبات في األقالیم أو األقالیم الفرعیة أو الدول، ینبغي اتباعها وفقًا  ) ووحداتهاASBUs( حزم تحسینات نظام الطیرانوحین یتم اعتماد 
  دارة الحركة الجویة.إل على الصعید العالميوالتنسیق  المتبادلالتشغیل قابلیة حزم بشكل دقیق لضمان كل حزمة من هذه ال

وأن تخضع بالتالي على الصعید العالمي،  بأهمیة جوهریة) ASBUsبعض وحدات حزم تحسینات نظام الطیران ( تتسمومن المتوقع أن 
  اإلیكاو.تعتمدها مواعید تنفیذ ل

٠٩  

  التكلفة والقضایا المالیةمن حیث فوائد ال

یمكن أن یتطلب تنفیذ التدابیر المتعلقة بالمالحة الجویة، بما في ذلك تلك التي جرى تحدیدها في إطار حزم تحسینات نظام الطیران 
)ASBUs األقالیم واألقالیم الفرعیة والدول ومجتمع الطیران.محددة تقدمها )، استثمارات ضخمة  

من حیث لفوائد لإجراء تحلیالت  هاالفرعیة ودول هاإلیكاو وأقالیماوحین یجري النظر في اعتماد حزم ووحدات مختلفة، یتعّین على أقالیم 
  تنفیذها في اإلقلیم المعني أو الدولة المعنیة على وجه الخصوص. المردود االقتصادي الناجم عنالتكلفة من أجل تحدید 

  ).GANPالتكلفة مساعدة الدول في تنفیذ الخطة العالمیة للمالحة الجویة ( من حیث فوائدالوضع مواد إرشادیة بشأن تحلیل  سیتیحو 

١٠  

  استعراض وتقییم تخطیط المالحة الجویة 

)، وٕاذا ما لزم األمر، جمیع الوثائق المتعلقة GANPت، الخطة العالمیة للمالحة الجویة (ینبغي لإلیكاو أن تستعرض، كل ثالث سنوا
  والشفافة. الراسخةبتخطیط المالحة الجویة من خالل اإلجراءات 

على ) لضمان الحفاظ GANPالخاصة بالخطة العالمیة للمالحة الجویة ( المرفقاتسنویًا بتحلیل  وینبغي أن تقوم لجنة المالحة الجویة
  دقتها واالستمرار بتحدیثها.
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من تقدم وفعالیة فیما یتعلق باألولویات المحددة في خطط المالحة الجویة  هاإلیكاو ودولاأقالیم  تقدیم تقاریر سنویة عما تحققهوینبغي 
سهم في مساعدة األقالیم والدول إلیكاو. وهذا ما سیتقدیم التقاریر إلى ا، وذلك باستخدام االستمارة الخاصة بالخاصة بكل إقلیم ودولة منها

  لمالحة الجویة.ا أي مشكلة قد تنشأ في مجالأولویاتها لتعكس أداءها الفعلي وتعالج  تعدیلعلى 

  التنفیذ: تحویل األفكار إلى أفعال   - الفصل الثاني

  أولویاتنا
  ): أولویتنا القصوى PBNالمالحة القائمة على األداء (

وتنفیذ المالحة القائمة على األداء  إعداد)، قامت اإلیكاو بتركیز جهودها على ASBUsظام الطیران (قبل وضع وحدات حزم تحسینات ن
)PBN) وعملیات النزول المستمر ،(CDO) وعملیات الصعود المستمر ،(CCO) وقدرات المدرج على التعاقب ،(AMAN/DMAN.(  

خطط التنفیذ  تسهم من المفروض أن. و االطیران بأسره أوساط لعاتلتط) استجابة PBNوقد مثل إدخال المالحة القائمة على األداء (
التدریب المالئم، وبالدعم الذي یقدمه الخبراء للدول، وبمواصلة الحفاظ  بتوفیرإضافیة، بید أنها تظل مرهونة  مزایاالجاریة في توفیر 

  الطیران.بالدول والهیئات المعنیة  ) وتطویرها، وبالتنسیق الوثیق معSARPsعلى المعاییر والممارسات الموصى بها (
یتعّین مراعاة بعض العناصر الخاصة بالخطة العالمیة ف، التحسینات حزمالمتعلق بنهجها  علىالمرونة  مع أن اإلیكاو قد تعمدت إضفاءو 

  للتطبیق في جمیع أنحاء العالم. قابلیتها ) التي سوف تتطلب النظر فيGANPللمالحة الجویة (
 وٕاجراءات االقترابجویة الطرق ال اعتمادالذي اتخذته الجمعیة العامة لإلیكاو، على سبیل المثال، جمیع الدول على  A37-11ویحث القرار 

). وبالتالي، ینبغي PBNتعلق بالمالحة القائمة على األداء (الم) وفقًا لمفهوم اإلیكاو ATSخدمات الحركة الجویة (المحددة في إطار 
إلى حدها األقصى بما في ذلك التوجیه العمودي"  بإجراءات االقتراب االرتقاء" ینات المتمثلة فيالتحسالنظر في وحدة حزمة 

)B0-APTA.من أجل أن تقوم جمیع الدول األعضاء في اإلیكاو بتنفیذها في األجل القریب ،(  
تعد تلبي متطلبات النظام العالمي لتي لم القائمة اعلى االستعاضة عن العناصر آخر إلى من وقت  االتفاقوباإلضافة إلى ذلك، ال بد من 

 في المستقبل، ثمة مثال یمكن أن یقدم. و ٢٠١٢اإلیكاو لعام طیران . ویتمثل أحدث مثال على ذلك في اعتماد خطة بعناصر الجیل التالي
خطة طیران اإلیكاو توزیع  المعتمد فيالنظام العالمي  التي تمثل)، AFTNاستبدال الشبكة السلكیة لالتصاالت في مجال الطیران ( وهو
  أكثر من نصف قرن.منذ 

التي في المستقبل، و  للسالمة أو النتظام المالحة الجویة الدولیة ةضروریالتي تعد  التحسینات وحدات حزمب السمات الخاصةویعتبر تحدید 
). وفي هذا GANPالمیة للمالحة الجویة (نجاح الخطة العل اً أساسی اً إلیكاو، أمر من معاییر اصبح في نهایة المطاف معیارًا تیمكن أن 

یمثل أحیانًا أمرًا ضروریًا، فضًال عن  ة العالمیة واإلقلیمیة لنشر وحدات حزم التحسینات على نطاق واسعالزمنی تنسیق الجداولالسیاق، فإن 
  .أو تحدید صالحیات في هذا الشأناتفاقات خاصة بالتنفیذ في إمكانیة عقد  النظر

  )PBNالنهج في إطار المالحة القائمة على األداء (بهذا التقدم المرتبط 
التوجیه المقترنة ب) PBNالخاصة بالتقدم في إطار المالحة القائمة على األداء ( النهوجإلى تنفیذ  A37-11دعت اإلیكاو في الوثیقة 

). Baro-VNAVوي العمودي البارومتري ()، أو التنقل الجSBASباستخدام نظام تقویم اإلشارات باألقمار الصناعیة (و ) APVالعمودي (
) التي تنتهي بالهبوط على IFRُیدرج التوجیه الجانبي، فقط فیما یتعلق بمعظم قواعد الطیران اآللي (وحین ال یكون التوجیه العمودي متاحًا، 

  .٢٠١٦المدارج، بحلول عام 
دل ) بمعاً عمودی توجیهاً  هاالعدید منالتي یتضمن ) (RNPاألداء المالحي المطلوب ( نهوج، یجري نشر A37-11ونتیجة لنشر الوثیقة 

 التي تعیق فیها مشكالت) في عدد من المواقع RNPاألداء المالحي المطلوب ( نهوجكما أنه جرى تطویر متزاید في جمیع أنحاء العالم. 
  طبیعة األرض الوصول إلى المطار. 

ج األداء المالحي و ، فإن معدل التنفیذ المرصود لنه٢٠١٦بحلول عام  A37-11وفي حین أن بعض الدول سوف تتمكن من تطبیق الوثیقة 
)RNP) في إطار المالحة القائمة على األداء (PBN في جمیع أنحاء العالم یشیر في الوقت الحالي إلى أنه لیس من المرجح تحقیق (

  الهدف على الصعید العالمي.
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). عملیات النزول المستمر PBNالمتعلقة بالمالحة القائمة على األداء ( من خالل إجراءات المحطاتالمجنیة المكاسب البیئیة 
)CDO) وعملیات الصعود المستمر (CCO(  

في  الحكیمالتصمیم  أدى)، وقد PBNإجراءات المالحة القائمة على األداء ( باستخدامیقوم في الوقت الحالي العدید من المطارات الكبرى 
تصمیم  بوجه خاص على الحاالت التي أتاح فیها ینطبق ذلكن التأثیرات على البیئة بشكل كبیر. و عدد كبیر من الحاالت إلى الحد م

  ).CCO) وعملیات الصعود المستمر (CDOعملیات النزول المستمر (دعم  المجال الجوي

حالة االقتراب إلى ر في الجو من حالة االستقرا المنتقلة) اآللیات المثلى التي تتیح للطائرات CDOعملیات النزول المستمر ( وتتضمن
، تتسم عملیات الوقود. وفضًال عن تحقیق وفورات كبیرة في من إعدادات زخم الطائرة دنىباستخدام حد أالمطار  النهائي من الهبوط في

د بالنفع یعو تخفیض مستویات الضوضاء على صعید المطارات/الطائرات، مما فائدة بیئیة إضافیة تتمثل في ) بCDOالنزول المستمر (
، فإن استخدام قدر أقل من زخم الطائرةفي هذا الصدد والناجمة عن  المجنیةلمجتمعات المحلیة. وباإلضافة إلى الفوائد العامة الكبیر على ا

األكثر  المناطق) تضمن أن یجري أیضًا توجیه المسار الجانبي بحیث یتمكن من تجنب PBNوظائف المالحة القائمة على األداء (
  للضوضاء. حساسیة

مواد تدریبیة وحلقات عمل لتیسیر عملیات  إعداد)، وهي قید CDOاإلیكاو مواد إرشادیة بشأن تنفیذ عملیات النزول المستمر ( أعدتوقد 
االرتقاء إلى الحد  علىالمساعدة  في B2-CDO، و B1-CDO، و BO-CDO حزم التحسیناتالدول. وسوف تسهم وحدات  لدىالتنفیذ 

قدرات ). وتتكامل هذه الوحدات مع غیرها من CDOاألداء عبر تنفیذ عملیات النزول المستمر (الخاصة بفوائد من الاألقصى الفعال 
  .التوقعالقدرة على و والوصول  السالمةو  الكفاءةلالرتقاء ب ئیةاإلجراالمجال الجوي والقدرات 

مواد إرشادیة من أجل عملیات  بإعداد)، تقوم اإلیكاو CDOوكما هو الحال في إطار عمل اإلیكاو في مجال عملیات النزول المستمر (
الوارد من حزمة التحسینات  BO-CCOوحدة الفوائد مماثلة فیما یتعلق بعملیات المغادرة. أما  تحقیق) من شأنها CCOالصعود المستمر (

  .فیذالتن) وتشجیع هذا CCO، فهي مصممة لدعم تنفیذ عملیات الصعود المستمر (٢ المرفقوصفها في 

تشغیلیة على صعید الطائرات، تستند إلى  ةتقنی بل إنها تمثلمحددة،  جویة أو أرضیةتكنولوجیا إلى وال تحتاج عملیات الصعود المستمر 
في یمثل المحرك الرئیسي الذي یسهم فعلى مستویات الطیران، تحقیق التشغیل األمثل . أما تصمیم مالئم للفضاء الجوي ولإلجراءات

  الوقود والتقلیل من انبعاثات الكربون، إذ إن نسبة كبیرة من عملیة حرق الوقود تحدث أثناء مرحلة الصعود. استهالك كفاءةتحسین 

لطیران والمحافظة علیه دون انقطاع یسهم في تحسین الكفاءة في عملیتي استهالك في ا ولذلك فإن تمكین الطائرة من بلوغ المستوى األمثل
) بإمكانها تخفیض الضوضاء، والتقلیل من حرق الوقود، والحد من CCOات. وٕان عملیات الصعود المستمر (الوقود والحد من االنبعاث

  لمراقبین والطیارین على حد سواء.إلى االممرات الجویة بالنسبة  القدرة على توقعالطیران و  أثناءزیادة االستقرار مع االنبعاثات، 

) من دون تلقي الدعم من المالحة القائمة CCOلتمكن من تنفیذ عملیات الصعود المستمر (أما في األجواء المزدحمة، فمن غیر المرجح ا
  ) وذلك لضمان الفصل االستراتیجي بین حركتي الوصول والمغادرة.PBNعلى األداء (

 الوثیقتان هاتانر ). وتوفCCO) وعملیات الصعود المستمر (CDOحول عملیات النزول المستمر ( دلیلینوقد قامت اإلیكاو مؤخرًا بنشر 
  لبیئة.على نحو یراعي صون ا هاوتشغیل هاالوصول والمغادرة وتنفیذعملیات  تصمیمباإلرشادات الالزمة فیما یتعلق 

الجویة كفاءة العملیات في المحطات  أن یضمن )CCO) وعملیات الصعود المستمر (CDOدمج عملیات النزول المستمر ( ومن شأن
یتم تنفیذ ذلك بشكل كامل،  لكيالبیئة. و الضارة باالنبعاثات  وأن یؤدي في الوقت ذاته إلى تخفیض كبیر فية بالدرجة المثلى من السالم

إدارة عملیات الوصول والمغادرة، وذلك ، وال سیما أدوات )ATMإدارة الحركة الجویة (الخاصة بیتعّین تنفیذ و/أو تحدیث األدوات والتقنیات 
  تسلسل مناسب.بو  بسالسةسافرین الم أفواجضمان وصول ومغادرة ل
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 من المنتقلة للطائرات تتیح التي المثلى اآللیات) CDO). تمثل عملیات النزول المستمر (CDO:   عملیات النزول المستمر (٦الشكل 
فوق وضاء ، فضًال عن الحد من مستویات الضالطائرة زخم إعدادات من أدنى حد باستخدام المطار في الهبوط إلى االرتفاعات العلیا

االعتیادیة القائمة على التقسیم إلى  النهوج ما یستخدم فيأقل م ٪٣٠المجتمعات المحلیة، واستخدام الوقود بنسبة تصل إلى  أراضي
  ."مراحل"

  

 )FAPنقطة االقتراب النهائیة (

  )CDOعملیات النزول المستمر (

  على مراحل االقترابالوصول/

  ضوضاء ال من تخفیض القصوى االستفادةمنطقة 
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  الخطوات التالیة
متعددة في إطار القوى العاملة في مجال  وتخصصات مجاالتیؤثر في  اً وأساسی اً معّقد اً ) تغییر PBNتمثل المالحة القائمة على األداء (

  تطلب وضع معاییر جدیدة وصقل األحكام القائمة على حد سواء.ی اً مكثف یاً ار یمع الطیران. كما أنها تمثل مجاالً 
 الجویة عملیات المحطةل) في إطار مجال المحطة الجوي بمثابة عامل أساسي PBNر التنفیذ الالحق للمالحة القائمة على األداء (ویعتب

  ).ATMتحدیث إدارة الحركة الجویة (ل ناضج برنامج تقرر في إطارالمتقدمة التي 
للقلق  مثیرة بوصفها مجاالت رئیسیةعلى النقاط التالیة  ، جرى تسلیط الضوءوفي ضوء هذه المجاالت التي تحظى باألولویة المتواصلة

  ):PBNلدول وقطاع الصناعة، وذلك للمساعدة على ضمان التنفیذ الفعال والمتواصل للمالحة القائمة على األداء (إلى ابالنسبة 
 حلقات عمل وندوات.عقد مواد إرشادیة و  ضرورة توفیر •
 مستندة إلى الحاسوب. یةتعلیم رزمإعداد  •
) والمعاییر المتعلقة بها قد PBNد دورات تدریبیة رسمیة لضمان أن تكون متطلبات المالحة القائمة على األداء (عق •

 وتطبیقها بشكل صحیح. فهمهاجرى 
 .على نحو متواصل المعاییر وتعدیلها لوضعتأمین دعم منسق وفعال  •
تكنولوجیات وأدوات دعم من یرتبط بذلك من لما توفیر الدعم المناسب من أجل ضمان التنفیذ المتجانس والمتكامل  •

 األهداف المتعلقة بالقدرة على األداء. بلوغ الحد األمثل في تحقیقأجل 

  المتوازیة.المتقاربة ) بوصفها أداة تتیح زیادة االستفادة من عملیات المدارج PBN:   المالحة القائمة على األداء (٧الشكل 
  Google Earth ُأخذت الخلفیة الجغرافیة عن برنامج

نطاق واسع. وتقوم  على اإلقلیمیة القائمة جمع المتطلبات) إلى PBNأدت المرحلة األولى من مراحل تنفیذ المالحة القائمة على األداء (
  اإلیكاو في الوقت الحاضر بالتركیز على توسیع هذه المتطلبات من أجل تحقیق قدر أكبر من الكفاءة على المدیین القریب والبعید.

) في الوقت الحاضر الستیعاب الطلبات الجدیدة، التي یؤثر طلبان منها على PBNیجري توسیع مفهوم المالحة القائمة على األداء (و 
  :ات الجویةعملیات المحط

المتقدمة لألداء المالحي بتوفیر الشروط المؤهلة للطائرات فیما یتعلق بكافة التطبیقات في إطار  النهوجسوف تقوم   ) أ(
تبسیط الموافقات هذه، في الوقت المناسب، في تخفیض التكالیف  ومن المفروض أن تسهم عملیةناء الطریق. المحطة وأث

األداء  نهوجلمشغلین وفي رفع مستوى التفاهم بین الطیارین والمراقبین. وتشمل المهام األساسیة الناتجة عن إلى ابالنسبة 
مراحل  فيالمراحل األخرى للمحطة و في  RNP 1نهائي، و اب الفي مرحلة االقتر  RNP 0.3) المتقدمة A-RNPالمالحي (

النهائي في  وقت االقتراب) خارج RFشعاعي (القوس وظیفة تثبیت ال)، و RNAV( المنطقةالطریق القاري، وضبط مالحة 
تقارب ال مزید من، كما ینبغي أن یؤدي إلى توقع المسارلمحطة. وسوف یؤدي ذلك إلى تحسین القدرة على المجال الجوي ل

 .بین الطائرات السائرة على المدرج
األداء المالحي المتقدمة "التدّرج"، والتحكم في مواعید الوصول، والمالحة الجویة العمودیة  نهوجوتشمل خیارات   ) ب(

 المحیطات والعملیات عن بعد.العملیات المتعلقة ب فیما یخص)، وتحسین متطلبات االستمراریة Baro-VNAVالبارومتریة (
للمجال  في استخدام الطائرات المروحیة من إجراء عملیاتها بتأثیر منخفض RNP 0.3مكن نهج األداء المالحي وسی  ) ج(

 الجوي، وتحسین إمكانیات الوصول فیما یتعلق بالقادمین والمغادرین على حد سواء.

المتعلقة للتطبیقات المخصص ) RNP 2( ٢سوف یجري التركیز على نهج األداء المالحي  ،العملیات أثناء الطریق فیما یخصو 
. وسوف یتمثل النشاط األساسي في توفیر ةالخاص بالتطبیقات القاری ١نهج األداء المالحي  وعلىالمنفذة عن بعد، التطبیقات و  بالمحیطات

  جمیع االحتیاجات الالزمة لدعم التطبیقات الجدیدة.
) بالمغادرة، في إطار نهج األداء AR) في المستقبل طلبات اإلذن (PBNومن المتوقع أن تشمل تطورات المالحة القائمة على األداء (

)، بما في ذلك التحكم في أوقات الوصول داخل مجال المحطة الجوي، A-RNP)، والخیارات الجدیدة المتعلقة بالوصول (RNPالمالحي (
  مستوى األداء. تحسین المحافظة على، و ةالعمودی المالحةوتحسین عملیات 

)، ستواصل اإلیكاو التنسیق مع الجهات المعنیة بالطیران PBNرفیعة المستوى بشأن المالحة القائمة على األداء (الطلبات المت ولتلبیة
  (عبر اإلنترنت أو في قاعات الدراسة).من مواد تدریبیة بها ما یرتبط و  تتسم بمزید من العمقمواد إرشادیة  لوضع



- 19 - 

  )PBNنیة المتعلقة بالمالحة القائمة على األداء (مجموعة األدوات الخاصة بالمعلومات اإللكترو 

المجال الجوي، وٕادارة الحركة الجویة مجاالت تصمیم  ) المتنامیة فيPBNمن أجل استكمال متطلبات المالحة القائمة على األداء (
)ATM ،للمهنیین  ل توفیر اإلرشاداتتقوم المنظمة كذلك بالتركیز على تیسیر عملیة التنفیذ من خالساإلجراءات، و )، وطاقم الطائرة

  .ومجال عملهم هممع مسؤولیات بما یتماشى العاملین في الطیران

 

 
)، والمراقبین، ومصممي المجال الجوي ANSPsسوف تتاح حزم المعلومات اإللكترونیة هذه للطیارین، ومقدمي خدمات المالحة الجویة (

المواد  تحتاج على وجه التحدید إلى مزید من التفاصیل فيمجال الطیران، التي  فياألخرى الجهات الفاعلة و واإلجراءات المرتبطة به، 
   ).PBNالمرجعیة للمالحة القائمة على األداء (

  أولویات الوحدات
). ومع ذلك، فقد أوضح أیضًا مجتمع الطیران المدني PBNحاجة إلیالء األولویة إلى المالحة القائمة على األداء ( هناكمن الواضح أن 

عشر لدولي أنه یتعّین على اإلیكاو توفیر التوجیه للدول بشأن كیفیة تحدید األولویات فیما یتعلق بالوحدات. وأكد على ذلك المؤتمر الثاني ا
وتوفیر  هاتنفیذالمزمع اإلیكاو "مواصلة العمل على إعداد مواد إرشادیة لتصنیف وحدات حزم التحسینات  منطلب إذ للمالحة الجویة 

  (جـ)). ٦/١٢) وللدول المعنیة"، (التوصیة PIRGsللمجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ (عند الضرورة التوجیه 
تعتبر أساسیة للتنفیذ على الصعید العالمي من  التي وباإلضافة إلى ذلك، طلب المؤتمر من اإلیكاو تحدید الوحدات في الحزمة األولى

لتنوع اإلقلیمي ل الواجبة مراعاةضمان الوالسالمة على المستوى العالمي مع  متبادلغیل الالتشقابلیة  األقصر للوصول إلى لمساراحیث 
  (هـ)). ١٢.٦لیتاح للدول مواصلة النظر فیها" (التوصیة 

) لألقالیم التي تأخذ في االعتبار الوحدات فضًال عن ١ المرفقإلیكاو مخطط سیاق جدید (ورد في وضعت ا لما ُذكر أعاله،واستجابة 
لتحدید األولویات فیما یتعلق أن تستخدم هذه المعلومات  )PIRGsلمجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ (وینبغي لولویات اإلقلیمیة. األ

  .التابعة لهابتنفیذ الوحدات في األقالیم 
وقابلیة التشغیل المتبادل بین  سالمةال مراعاة العناصر األساسیة التي من شأنها تأمین یجبوعند وضع األولویات اإلقلیمیة بغیة تنفیذها، 

صادرة عن البنود في نهایة المطاف معاییر هذه الصادرة عن المؤتمر. ومن المتوقع أن تصبح  (هـ) ١٢.٦األقالیم، كما جاء في التوصیة 
  بتواریخ تنفیذ مقّرة مسبقًا. مقترنةاإلیكاو، 

  

 )PBNحزمة المعلومات اإللكترونیة: المالحة القائمة على األداء (

 المالحة القائمة على األداء
 المدیرون التنفیذیون

 المنظمون

 مقدمو خدمات المالحة الجویة

 ونالمشّغل

  ونالمصّنع
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  الحزمة صفرلتطبیق أدوات اإلیكاو الداعمة 
 الدول األعضاء في فهمالجهات المعنیة بالطیران العالمي سلسلة من األدوات التي تستخدم الفیدیو واإلنترنت لمساعدة وضعت اإلیكاو و 

  لتنفیذها. ومعرفة الطریقة الممكنة مكونات وحدات الحزمة صفر
عن توصیف الوحدات كل واحدة على  ، فضالً مركزیاً  بوابة تتاح من خاللها إمكانیة الوصول إلى هذه األدوات دورموقع اإلیكاو ب یضطلعو 

  حدة للدول األعضاء ولمرجعیة قطاع الصناعة.
خالل فترة السنوات  لالستعمال ةإضافی جع ومواد تعلیمیةامر عندما تتاح وسوف تقوم المنظمة بتقدیم المشورة إلى الدول والجهات المعنیة 

  الثالث القادمة.
  مجموعات التنفیذ اإللكترونیة

) فضًال عن الحزمة PBNالمالحة القائمة على األداء (لتنفیذ  ُتستغل حالیاً  القدرات التي تصفإعالمیة  مواد موعاتوضعت اإلیكاو مج
  صفر.

الفوائد الناجمة عن وحدات حزم تحسینات نظام  توضحمتحركة  أشكاالً  تعرضمصدرًا للمراجع المحمولة التي  المواد هذه مجموعاتستؤدي 
  ل بشأن المعلومات الموثقة الالزمة لتنفیذ كل منها.) والتفاصیASBUsالطیران (

  التدریب واالعتبارات الخاصة باألداء البشري
) وتنفیذها بنجاح. وسوف یكون GANPیضطلع المهنیون في مجال الطیران بدور أساسي في التحول إلى الخطة العالمیة للمالحة الجویة (

 همأدوار تغییر في الجو كما على األرض، مما قد یؤدي إلى  ذوي المهاراتلموظفین لتغیرات النظام تأثیرها الملموس على العدید من ا
  .لدیهمكفاءات جدیدة  وقد یتطلب األمر حتى تطویروتفاعالتهم، 

 مواطن) في االعتبار GANPولذلك فمن األهمیة بمكان أن تأخذ المفاهیم التي یجري تطویرها في إطار الخطة العالمیة للمالحة الجویة (
لنقل ل آمن نظام المهتمة بإقامة. ویتعّین على جمیع الجهات الفاعلة أرجاء المنظمةفي كل  المهرةقوة والضعف الموجودة لدى الموظفین ال

 ةالبینی الواجهةالجوي تكثیف جهودها إلدارة المخاطر المرتبطة باألداء البشري، وسوف یحتاج القطاع إلى القیام بصورة استباقیة بتصمیم 
  أفضل الممارسات. ، مع االهتمام بإصدارلعمل، واحتیاجات التدریب، واإلجراءات التشغیلیةومحطة ا

 تطبیق المضي قدمًا فيستواصل و  التحسینات، األداء البشري في سیاق متطلبات حزم بمراعاةاعترفت اإلیكاو بتأثیر هذه العوامل و  لطالماو 
  ).SMSة السالمة () ونظم إدار SSPبرنامج الدولة الخاص بالسالمة ( نهوج

حزم التحسینات، االعتبارات المتصلة باألداء البشري  تطبیق المالئم لالنتقال إلى تغییرالأن تشمل إدارة  ینبغيومن بین األولویات األخرى، 
  في المجاالت التالیة:

 .أو العاملین حالیاً  الجدد التشغیلالتدریب األولي والكفاءة و/أو التكیف الخاص بموظفي   ) أ(

 .التي ینبغي تحدیدها وتنفیذهاالجدیدة  والمهام ار والمسؤولیاتاألدو   ) ب(

 العوامل االجتماعیة وٕادارة التغیرات الثقافیة المرتبطة باستخدام األتمتة بشكل متزاید.  ) ج(

التنفیذ. كما أن ویحتاج األداء البشري أن یكون جزءًا ال یتجزأ من مرحلتي التخطیط والتصمیم للنظم والتكنولوجیات الجدیدة فضًال عن فترة 
  أساسیَا. أمراً المشاركة المبكرة للموظفین التشغیلیین تمثل 

ج إدارة المخاطر الخاصة باألداء البشري شرطًا أساسیًا لتحسین و المعلومات حول مختلف جوانب األداء البشري وتحدید نه تبادلویمثل 
 التحسیناتلحزم  ، والتنفیذ الناجحنا هذایومفي طیران ال لتشغیالنتائج في مجال السالمة. وهذا یصّح على وجه الخصوص في سیاق 

  غیرها من النظم الجدیدة في المستقبل.و 
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وال یمكن أن تتحقق إدارة واسعة وفعالة للمخاطر الناجمة عن األداء البشري ضمن سیاق تشغیلي دون بذل الجهود المنسقة التي یقوم بها 
  الذین یمثلون جمیع التخصصات. التشغیل المنظمون، ومقدمو الخدمات الصناعیة، وموظفو

  )GANPالمرونة في تنفیذ الخطة العالمیة للمالحة الجویة (

  على الصعید العالمي.  التغییر ) فترة خمسة عشر عامًا أفقًا لتخطیطGANPتحدد خطة اإلیكاو العالمیة للمالحة الجویة (

نظام الطیران وتعزیزه، وتنسیق البرامج الهادفة إلى تحسین إدارة  فاظ علىالح ویهدف اإلطار الذي تتمخض عنه الخطة المذكورة إلى ضمان
تحول في المستقبل و  بالكفاءة الطیران تعیق تزویدالتي  العقبات من إزالة بتكلفة معقولة التمكن) على نحو فعال، و ATMالحركة الجویة (

) بشكل كبیر ASBUsة المتعلقة بحزم تحسینات نظام الطیران (المكاسب البیئیة. وفي هذا الصدد، سیوّضح اعتماد المنهجیدون تحقیق 
  في المستقبل.  اتاقم الطائر و طتخطیط عملیة تشكیل  ) ومستخدمي المجال الجويANSPمقدمي خدمات المالحة الجویة (كیف یتعین على 

المقصود أن ُیطلب تطبیق جمیع وحدات  ) تمتلك منظورًا عالمیًا، فمن غیرGANPوعلى الرغم من أن الخطة العالمیة للمالحة الجویة (
) تمثل حزمًا GANPالحزم في كل دولة وٕاقلیم. فإن العدید من وحدات حزم التحسینات الواردة في الخطة العالمیة للمالحة الجویة (
  عیة.تخصصیة ینبغي تطبیقها فقط حیث یوجد متطلبات تشغیلیة محددة أو ما یقابلها من فوائد یمكن استشرافها بصورة واق

للدول تنفیذ الوحدات القائمة على أساس االحتیاجات  تتیح) ASBUsالمرونة المتأصلة في منهجیة حزم تحسینات نظام الطیران ( وٕان
تحدید الوحدات  والمحلییناإلقلیمیین  للمخططین)، ینبغي GANPاستخدام الخطة العالمیة للمالحة الجویة ( لدىالتشغیلیة الخاصة بها. و 

تطلب زمانًا أو مكانًا محددین یجري فیهما تال  التحسینات . وعلى الرغم من أن حزمالالزمة التحسینات التشغیلیة تحقیق لىإتؤدي التي 
معینة، فإن هذا النمط هو قابل للتغییر في المستقبل إذا أدى التقدم المتفاوت إلى إعاقة انتقال الطائرات من إقلیم إلى  تحسیناتتنفیذ وحدة 

  االت الجویة.آخر عبر المج

من إقلیم إلى آخر  المنسجموسوف یؤدي االستعراض المنتظم للتقدم المحرز على الصعید التنفیذي، وتحلیل العوائق المحتملة، إلى االنتقال 
عالمیة حركة النقل الجوي، فضًال عن تیسیر عملیة التطور المستمر نحو تحقیق األهداف الخاصة بأداء الخطة الوفقًا للتدفقات الكبیرة ل

  ).GANPللمالحة الجویة (

  الهیكلة المنطقیة في إطار إدارة الحركة الجویة

هیكلة منطقیة عالمیة في إطار إدارة الحركة الجویة، وذلك لدعم الخطة  أن تضعاإلیكاو  من طلب مؤتمر المالحة الجویة الثاني عشر
یجري تنفیذ هذا العمل خالل فترة السنوات الثالث المقبلة. ومن شأن العالمیة للمالحة الجویة وأعمال التخطیط حسب األقالیم والدول. وس

  :بین العناصر التالیة یاً نابی اً ربط وأن توفر في الوقت نفسه ،التحسینات حزم المنطقیة أن تستكملهذه الهیكلة 

 ) وبعض عناصر المفهوم التشغیلي العالمي.ASBUsوحدات حزم تحسینات نظام الطیران (  ) أ(

  .ة) والبیئة التشغیلیة المرتقبة، ومزایا األداء المتوقعASBUsینات نظام الطیران (وحدات حزم تحس  ) ب(

   المردود االقتصاديبشأن تنمیة إرشادات 

لجمیع سیتاح . وحین یستكمل هذا الدلیل، وتنمیته االقتصادي المردودبشأن تحلیل  إرشادیةاإلیكاو مواد  ستضعخالل فترة السنوات الثالث، 
  .التحسینات التي یتم اختیارها وتنفیذها وحدات حزمل االستدامة المالیةلتحدید مدى  االقتصادي المردودتنمیة عدتها في الدول بغیة مسا
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  أداء نظام الطیران   -الفصل الثالث 
  التقریر العالمي للمالحة الجویة

على األداء لتخطیط المالحة الجویة وتنفیذها، على النهج القائم  ٢٠٠٣المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجویة في عام  موافقةفي أعقاب 
 اإلرشادیة، أنجزت اإلیكاو وضع المواد ٢٠٠٤لإلیكاو التي عقدت في عام  العمومیةالدورة الخامسة والثالثین للجمعیة موافقة فضًال عن 

  ).٩٨٨٣(الوثیقة األداء العالمي لنظام المالحة الجویة  بشأندلیل  -  ٢٠٠٨ذات الصلة في بدایة عام 

اعتمادها إطار األداء اإلقلیمي، بدعوة الدول إلى  عند)، PIRGs، قامت مجمل المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ (٢٠٠٩وبحلول عام 
لیمیة ة، وتماشیًا مع أهداف األداء اإلقلیمیة، والخطط اإلقرشادیاستنادًا إلى مواد اإلیكاو اإل داء الوطني لنظم المالحة الجویةتنفیذ إطار األ

  القائمة للمالحة الجویة، والمفهوم التشغیلي العالمي إلدارة الحركة الجویة.

المجموعات اإلقلیمیة تقوم فیه  الوقت الذي. وفي راسخةستراتیجیة قیاس ارصد األداء من خالل  الدعوة إلى المرحلة التالیة وتمت في
 ومعالجتهاأن أنشطة إعداد البیانات باس األداء اإلقلیمي، اعترفت الدول قیل أدوات مجموعةتدریجیًا بتحدید  )PIRGsللتخطیط والتنفیذ (

  ستراتیجیات القائمة على األداء.آلیة أساسیة یستند إلیها نجاح االوتخزینها واستخدامها في التقاریر في دعم مقاییس األداء اإلقلیمي تعتبر 

بشكل دوري  هااستعراضو  ها وتحلیلهارصدعن األنشطة المنفذة و  لتقاریرإعداد ابویقضي تخطیط المالحة الجویة وٕاطار األداء التنفیذي 
التحسینات بالمالحة الجویة أساسًا لرصد األداء المتعلق بتنفیذ حزم  بتقدیم التقاریر الخاصة االستمارة الخاصة تكونوعلى أساس سنوي. وس

 على الصعیدین اإلقلیمي والوطني. 

  التقاریر ومن ثم االستفادة منها في وضع تقریر المالحة الجویة العالمي السنوي.نتائج تحلیل بلطیران لجهات المعنیة باوستقوم اإلیكاو وا

اء وسوف توفر نتائج التقریر الفرصة المتاحة لمجتمع الطیران المدني العالمي لمقارنة التقدم المحرز عبر أقالیم اإلیكاو المختلفة في إنش
  جراءات القائمة على األداء.للمالحة الجویة واإل البنى األساسیة

برنامج العمل، فضًال عن  فيسیتم على أساسها إجراء تعدیالت تكتیكیة بنتائج تفصیلیة سنویة مجلس اإلیكاو  یتیح ذلك تزویدوسوف 
  ).GANPإطار الخطة العلمیة للمالحة الجویة ( علىسیاسة فترة السنوات الثالث ب خاصةإدخال تعدیالت 

  )IFSET: أداة اإلیكاو لتقدیر الوفورات في المحروقات (قیاس األداء البیئي

سین الكفاءة واعترافًا بالصعوبات التي یواجهها العدید من الدول في تقییم الفوائد البیئیة الستثماراتها في إطار التدابیر التشغیلیة المتخذة لتح
غیرهم من منظمات دولیة، بوضع أداة لتقدیر الوفورات في  في حرق الوقود، قامت اإلیكاو، بالتعاون مع الخبراء في هذا الموضوع ومع

  ).IFSETالمحروقات (

األكثر تقدمًا النماذج  بما یتماشى مع) في تنسیق عملیات تقییم وفورات الوقود IFSETوتسهم أداة اإلیكاو لتقدیر الوفورات في المحروقات (
). وسیجري تقدیر الفرق في كتلة الوقود المستهلكة من خالل CAEPلطیران (التي سبق ووافقت علیها بالفعل لجنة حمایة البیئة من آثار ا

بعد التحسینات التشغیلیة)، كما هو موضح أي حالة ما بعد عملیة التنفیذ (و الخط األساس) أي المقارنة بین حالة ما قبل عملیة التنفیذ (
  أدناه.
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  )IFSETالوفورات في المحروقات (:  الشكل التدفقي لمفهوم أداة اإلیكاو لتقدیر ٨الشكل رقم 

Fi 

 
 :   التوضیح النظري لوفورات الوقود٩الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 

  :یتمثل في ما یليالخط األساس خطوة هامة في العملیة. وسیتم تحدیده من جانب المستخدم، ویمكن أن  حالةیشكل اختیار 

 )؛AIPسیناریوهات اإلجراءات المنشورة أو المخطط لها (خطة الطیران،   ) أ(
 الممارسات الیومیة؛  ) ب(
 بین (أ) و (ب)؛ الجمع  ) ج(
 معاییر أخرى حسب االقتضاء.  ) د(

   

 السیناریو التشغیلي الحالي
 يالتشغیل التحسین

 السیناریو التشغیلي المحسن
 قاعدة بیانات أداء الطائرات

ألداة اإلیكاو لتقدیر الوفورات في  ةالبینی الواجهة
 )IFSETالمحروقات (

 المعلومات بشأن حركة الطائرات
 والوفوراتتقدیر استهالك الوقود 

 استهالك الوقود وفق الخط األساس
 طاعات المستوىق

 إدخال التحسینات في عملیة استهالك الوقود بعد التشغیل
 النزول بالطریقة المثلى

 استهالك الوقود بعد التشغیل = تخزین الوقود )ناقص( - الخط األساس



- 24 - 

، باإلضافة أمرًا ضروریاً  الطائراتعدد العملیات بحسب فئات یكون سومن أجل التوصل إلى حساب استهالك الوقود بسیناریوهین مختلفین، 
  كال السیناریوهین: تصفإلى مجموعة من العناصر التالیة التي 

 ؛سیر الطائرة على المدرجط زمن متوس  ) أ(

 الفترة المنقضیة أو المسافة المقطوعة جوًا على ارتفاع معین؛  ) ب(

 النزول من االرتفاع األقصى إلى المستوى األدنى؛  ) ج(

 قاعدة االنطالق والمستوى األقصى في عملیة الصعود؛  ) د(

 الصعود أو النزول. ةالمسافة المقطوعة خالل عملی  ) ه(

الدول األعضاء من خالل سلسلة من حلقات العمل خالل عام  في) IFSETر الوفورات في المحروقات (اإلیكاو لتقدی وتم تطبیق أداة
نمذجة فیما یتعلق بوفورات الوقود، بل لمساعدة الأو التفصیلي قیاس أدوات ال استخدام هدف استبداللم یتم إعداد هذه األداة ب. و ٢٠١٢

  ائد الناجمة عن إدخال تحسینات تشغیلیة بطریقة مباشرة ومنسقة.إجراء تقییم للفو  لیست لدیها إمكانیةالدول التي 
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 وتنظیمها )GANP( الجویة للمالحة العالمیة الخطة تطور   :١ المرفق

  )GANP( الجویة للمالحة العالمیة الخطةالمستمر في  تطورال
بشأن ما ُسّمي آنذاك "نظام المالحة  ١٩٩٣در عام ) الجدیدة إلى مرفق للتقریر الصاGANPترجع جذور الخطة العالمیة للمالحة الجویة (

)، ثم أصبح FANS). وقد جرى في البدایة تقدیم هذه التوصیات بوصفها مفهوم نظام المالحة الجویة المستقبلیة (FANSالجویة المستقبلیة" (
  )".CNS/ATMحركة الجویة (یشار إلیها بعد ذلك على نحو أكثر عمومًا بعبارة "االتصاالت والمالحة واالستطالع/إدارة ال

) بوصفها استجابة لمتطلبات الدول األعضاء في اإلیكاو في إطار التخطیط FANSوتمثلت مبادرة نظام المالحة الجویة المستقبلیة (
شئة. الستصدار توصیات بشأن كیفیة معالجة النمو المطرد للنقل الجوي على الصعید العالمي من خالل التنسیق بین التكنولوجیات النا

ع وبما أن البحث والتطویر في مجال هذه التكنولوجیات قد شهدا تسارعًا كبیرًا خالل التسعینات، فقد تقدمت الخطة والمفاهیم الخاصة بها م
  تقدم هذه التكنولوجیات.

رة الحركة الجویة وتم نشر إصدار مستقل بعنوان خطة اإلیكاو العالمیة للمالحة الجویة لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع/إدا
)CNS/ATM) (Doc 9750 وتمت االستفادة من الخطة خالل هذه ٢٠٠١، في حین صدرت الطبعة الثانیة منها في عام ١٩٩٨) في عام .

الفترة لدعم التخطیط وتلبیة االحتیاجات فیما یتعلق بالمشتریات المحیطة بنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع/إدارة الحركة الجویة 
)CNS/ATM.على صعید الدول واألقالیم (  

، في التشجیع على االنتقال ٢٠٠٤وكانت الدول األعضاء في اإلیكاو ومؤسسات قطاع صناعة النقل الجوي عمومًا قد شرعت، بحلول عام 
یران والمنشأة بمفاهیم الخطة إلى حلول عملیة وواقعیة بدرجة أكبر. وفي وقت الحق، قامت األفرقة المشتركة بین اإلیكاو وقطاع الط

)، تضمنتا مبادرات تشغیلیة ATMخصیصًا لهذا المشروع بوضع خارطتي طریق على أساس تشاركي في مجال إدارة الحركة الجویة (
  محددة.

 )"، وأدرجت في الطبعةGPIsوأطلق الحقًا على المبادرات التشغیلیة الواردة في خارطتي الطریق اسم جدید وهو "مبادرات الخطة العالمیة (
التي تشملها  ٢٠٢٨-٢٠١٣). ویبین الرسم التوضیحي التالي تطور الخطة حتى فترة GANPالثالثة للخطة العالمیة للمالحة الجویة (

  ):GANPالخطة العالمیة للمالحة الجویة (
  

  )GANPإقرار الخطة العالمیة للمالحة الجویة (
اجمة بصورة رئیسیة عن الدور الجدید الذي تضطلع به بوصفها وثیقة ) تغییرات كبیرة نGANPشهدت الخطة العالمیة للمالحة الجویة (

  سیاسات توجه تقدم النقل الجوي بطریقة متكاملة وشاملة للقطاع بأكمله، بما یتسق مع خطة اإلیكاو العالمیة للسالمة الجویة.
لدول والجهات المعنیة بالطیران استباق نمو الحركة ) الوسائل واألهداف التي تتیح لإلیكاو واGANPوتحدد الخطة العالمیة للمالحة الجویة (

الجویة وٕادارته بكفاءة مع الحفاظ بطریقة استباقیة على النتائج المتعلقة بالسالمة أو زیادتها. وقد وضعت هذه األهداف عقب مشاورات 
  وطني.واسعة مع الجهات المعنیة، وهي تشكل قاعدة للعمل المنسق على الصعید العالمي واإلقلیمي وال

) وأهداف اإلیكاو االستراتیجیة وضع هذه الوثیقة GANPوتستلزم الحاجة إلى ضمان االتساق بین الخطة العالمیة للمالحة الجویة (
) وتعدیالتها GANPالتوجیهیة العالیة المستوى تحت سلطة مجلس اإلیكاو. وبالتالي یوافق المجلس على الخطة العالمیة للمالحة الجویة (

  التغییرات النهائیة المتعلقة بالمیزانیة وموافقة الجمعیة العمومیة علیها.قبل إدراج 
ــًا لمبــدأ اإلیكــاو العاشــر الخــاص بسیاســة المالحــة الجویــة، س  الجویــة للمالحــة العالمیــة الخطــة ســنوات، ثــالث كــل ،اإلیكــاو تســتعرضووفق

)GANP(، والشفافة الراسخة اإلجراءات خالل من جویةال المالحة بتخطیط المتعلقة الوثائق جمیع األمر، لزم ما وٕاذا. 

 دقتها على الحفاظ لضمان) GANP( الجویة للمالحة العالمیة بالخطة الخاصة المرفقات بتحلیل سنویاً  الجویة المالحة لجنة تقوم أن وینبغي
  .بتحدیثها واالستمرار

  .٢٠٢٨-٢٠١٣لفترة  )GANP( الجویة للمالحة المیةالع الخطةتطور الوثیقة والمفهوم التشغیلي وصوًال إلى إعداد  : ١٠الشكل 
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عن نظام المالحة الجویة المستقبلیة  ١٩٩٣عام  مرفق تقریر
)FANS(  

تشمل منهجیة حزم تحسینات منظومة الطیران   
)ASBU(  

الطبعة األولى، الوثیقة ، )GANP( الجویة للمالحة العالمیة الخطة
Doc 9750 ،١٩٩٨  

ت المالحة الجویة تلبي متطلبات مقدمي خدما  
)ANSPوالمنظمین والمستخِدمین (  

الطبعة الثانیة، الوثیقة ، )GANP( الجویة للمالحة العالمیة الخطة
Doc9750 ،٢٠٠١  

  تشمل اإلطار العام لألداء  

الطبعة الثالثة، الوثیقة ، )GANP( الجویة للمالحة العالمیة الخطة
Doc9750 ،٢٠٠٦  

    

الطبعة الرابعة، الوثیقة ، )GANP( ویةالج للمالحة العالمیة الخطة
Doc9750 ،٢٠١٣  

    

الوثیقة )، ATMالمفهوم التشغیلي العالمي إلدارة الحركة الجویة (
Doc 9854 ،٢٠٠٥  

    

، Doc 9882الوثیقة )، ATMمتطلبات نظام إدارة الحركة الجویة (
  ٢٠٠٨عام 

    

     ٢٠٠٨ ،Doc 9883دلیل األداء العالمي، الوثیقة 
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  إلى التخطیط اإلقلیمي )GANP( الجویة للمالحة العالمیة لخطةامن 

هي ذات منظور عالمي، فلیس من المزمع تنفیذ وحدات حزم تحسینات  )GANP( الجویة للمالحة العالمیة الخطةعلى الرغم من أن 
كون فوائد تنسیق إجراءات نشر ) في جمیع المرافق وعلى متن جمیع الطائرات. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تASBUمنظومة الطیران (

من  التحسینات التي تتخذها الجهات المعنیة المختلفة داخل دولة واحدة أو إقلیم واحد أو عبر األقالیم أكبر من الفوائد التي یمكن تحقیقها
عدة محاور نشرًا خالل عملیات التنفیذ على أساس مخصص أو معزول. وعالوة على ذلك، یمكن أن یوّلد نشر مجموعة من الوحدات من 

  عامًا ومتكامًال في مرحلة مبكرة فوائد إضافیة الحقة.

ینبغي أن تتسق عملیات التخطیط اإلقلیمیة، وكذلك الوطنیة، فیما بینها وأن تستخدم ، )GANP( الجویة للمالحة العالمیة الخطةواسترشادًا ب
یلیة المحددة. واعتمادًا على معاییر التنفیذ مثل تعقید بیئة التشغیل لتحدید الوحدات التي توفر الحلول بالشكل األمثل لالحتیاجات التشغ

 الجویة للمالحة العالمیة الخطةوالقیود والموارد المتاحة، سیجري وضع الخطط التنفیذیة، اإلقلیمیة منها والوطنیة، بما یتماشى مع 
)GANP(. نظام الطیران ومستخدموه ومقدمو خدمات المالحة الجویة  ویتطلب هذا التخطیط تفاعًال مع الجهات المعنیة، بما فیها منظمو
)ANSPs.ومشغلو المطارات من أجل الحصول على االلتزامات الخاصة بعملیات التنفیذ (  

ووفقًا لذلك، ینبغي النظر في عملیات نشر التحسینات على الصعید العالمي واإلقلیمي ودون اإلقلیمي، وعلى مستوى الدول في نهایة 
). PIRGsبوصف ذلك جزءًا ال یتجزأ من عملیة التخطیط العالمي واإلقلیمي من خالل المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ (المطاف، 

وفي هذا الصدد، یمكن لكل الجهات المعنیة أن تتفق على ترتیبات نشر التحسینات، بما في ذلك تواریخ التطبیق، وأن تطبق هذه الترتیبات 
  بطریقة جماعیة.

بالنسبة إلى بعض الوحدات األخرى، فمن الضروري تطبیقها على مستوى العالم أجمع؛ ولذا فإنها قد تصبح في نهایة المطاف موضوعًا أما 
  لمعاییر تصدرها اإلیكاو مع تحدید تواریخ لتنفیذها.

یجري في هذه الحالة تصمیم عملیات وعلى غرار ذلك، تعد بعض الوحدات مالئمة تمامًا للنشر على الصعید اإلقلیمي أو دون اإلقلیمي، و 
) للنظر في الوحدات التي ینبغي تنفیذها على الصعید اإلقلیمي، PIRGالتخطیط اإلقلیمیة في إطار المجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ (

  وتحت أي ظروف، ووفقًا لجداول زمنیة متفق علیها.

تحدد إما بوصفها قواعد أو توصیات دولیة، وذلك للحفاظ على بعض المرونة وثمة وحدات أخرى ینبغي تطبیقها وفقًا لمنهجیات مشتركة 
  في عملیة النشر، ولكن مع ضمان قابلیة التشغیل البیني عالمیًا على مستوى عال.
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  تحلیل الوضع اإلقلیمي

  )GANP( الجویة للمالحة العالمیة الخطة

  )PIRGالمجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ (

  شریةالموارد الب
  التدریب

  تكالیف دورة الحیاة الكاملة
  التزامات الجهات المعنیة

  الرصد

  أولویات التقییم
  تحدید الثغرات والحد منها

  اختیار الوحدات ذات الصلة
  وضع/تنقیح الخیارات الخاصة بالسیناریوهات  

إجراء تحلیل أولي للعالقة بین التكلفة والفائدة/تحلیل 
  الحساسیة

  األولویات تقییم التأثیر على
  تحدید االستراتیجیات واألهداف

  

  تحدیث خطط التنفیذ اإلقلیمیة

  

  تحدیث الخطط الوطنیة

  التنفیذ
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  )GANP( الجویة للمالحة العالمیة الخطةعملیة تحدیث 

بوصفها وثیقة ) تغییرات كبیرة ناجمة بصورة رئیسیة عن الدور الجدید الذي تضطلع به GANPشهدت الخطة العالمیة للمالحة الجویة (
  سیاسات توجه تقدم النقل الجوي بطریقة متكاملة وشاملة للقطاع بأكمله.

یة وتحدد الخطط العالمیة للمالحة الجویة الوسائل واألهداف التي تتیح لإلیكاو والدول والجهات المعنیة بالطیران استباق نمو الحركة الجو 
ائج المتعلقة بالسالمة أو زیادتها. وقد وضعت هذه األهداف عقب مشاورات واسعة مع وٕادارته بكفاءة مع الحفاظ بطریقة استباقیة على النت

  الجهات المعنیة، وهي تشكل قاعدة للعمل المنسق على الصعید العالمي واإلقلیمي والوطني.

یة وضع هذه الوثیقة ) وأهداف اإلیكاو االستراتیجGANPوتستلزم الحاجة إلى ضمان االتساق بین الخطة العالمیة للمالحة الجویة (
) وتعدیالتها GANPالتوجیهیة العالیة المستوى تحت سلطة مجلس اإلیكاو. وبالتالي یوافق المجلس على الخطة العالمیة للمالحة الجویة (

  قبل إدراج التغییرات النهائیة المتعلقة بالمیزانیة وموافقة الجمعیة العمومیة علیها.

ــًا لمبــدأ اإلیكــاو العاشــر الخــاص  الجویــة للمالحــة العالمیــة الخطــة ســنوات، ثــالث كــل ،اإلیكــاو تســتعرضبسیاســة المالحــة الجویــة، س ووفق
)GANP(، والشفافة الراسخة اإلجراءات خالل من الجویة المالحة بتخطیط المتعلقة الوثائق جمیع األمر، لزم ما وٕاذا. 

في إطار برنامج عملها السنوي، وبتقدیم تقریر إلى ) GANP( یةالجو  للمالحة العالمیة الخطةباستعراض  الجویة المالحة لجنة تقومسو 
) النقاط التالیة، استنادًا إلى ANCالمجلس قبل انعقاد كل جمعیة عمومیة بسنة واحدة. وسوف یتناول تقریر لجنة المالحة الجویة (

  االعتبارات التشغیلیة:

) وخرائط الطریق التكنولوجیة ASBUنات منظومة الطیران (استعراض التقدم المحرز على الصعید العالمي في تنفیذ حزم تحسی -١
 والتأكد من تحقیق مستویات مقبولة في أداء المالحة الجویة؛

 مراعاة الدروس التي تستخلصها الدول وقطاع الطیران؛ -٢

 األخرى؛ النظر في التغییرات المحتملة الحتیاجات الطیران في المستقبل، وفي السیاق التنظیمي، وفي العوامل المؤثرة -٣

النظر في نتائج البحوث والتطویر والتحقق فیما یخص المسائل التشغیلیة والتكنولوجیة التي قد تؤثر في وحدات حزم تحسینات  -٤
 ) وخرائط الطریق التكنولوجیة؛ASBUمنظومة الطیران (

 .)GANP( الجویة للمالحة العالمیة الخطةاقتراح إجراء تعدیالت في عناصر  -٥

ووثائقها الداعمة، ثم ستعرض على الدول  )GANP( الجویة للمالحة العالمیة لخطةس، ستعرض النسخة المحدثة من اوبعد موافقة المجل
  األعضاء في اإلیكاو وعلى الجمعیة العمومیة التالیة لإلیكاو للموافقة علیها.

على  )GANP( الجویة للمالحة المیةالع الخطةب) الصادرة عن مؤتمر المالحة الجویة الثاني عشر، ستعرض  ١/١وعمًال بالتوصیة 
  الدول قبل الموافقة علیها.
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  التنفیذ والرصد والمتطلبات الجدیدة على الصعید اإلقلیمي

  س )GANP( الجویة للمالحة العالمیة الخطة

  )ANCاستعراض لجنة المالحة الجویة (

 الجویة للمالحة العالمیة الخطةالمقترحات الرامیة إلى تغییر 
)GANP(  

 راض التقدم المحرز على الصعید العالمياستع •

 التطورات التكنولوجیة والتنظیمیة •

الدروس التي تستخلصها الدول األعضاء وقطاع  •
 الطیران

  

  التشاور مع الدول األعضاء

  

  ) المقدم إلى المجلسANCتقریر لجنة المالحة الجویة (

  

  موافقة المجلس على التقریر

  

  إقرار الجمعیة العمومیة للتقریر

  ١س+  )GANP( الجویة للمالحة العالمیة خطةال
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   ٢٠٢٨-٢٠١٣لفترة  )GANP( الجویة للمالحة العالمیة لخطةمنشورات اإلیكاو المرافقة والداعمة ل
ل كما ورد بالتفصی ،)GANP( الجویة للمالحة العالمیة لخطة) والمرفقات الواردة في الطبعة الثالثة لGPIsتشكل مبادرات التخطیط العالمیة (

. وهناك أیضًا ثالث وثائق مرافقة صادرة عن )GANP( الجویة للمالحة العالمیة لخطةل، جزءًا ال یتجزأ من الوثائق الداعمة ٨٩في الصفحة 
وموصوفة بمزید من التفاصیل أدناه. وتتسم هذه الوثائق بأهمیة بالغة في تمكین  ٣٢من الصفحة  ١٠اإلیكاو، وهي مبینة في الشكل 

، في )GANP( الجویة للمالحة العالمیة الخطةمع الطیران من تحدید المفاهیم والتكنولوجیات التي جعلت النهج الهندسي لنظم اإلیكاو ومجت
  نهایة المطاف، أمرًا ممكنًا:

  
  )Doc 9854المفهوم التشغیلي العالمي إلدارة الحركة الجویة (الوثیقة 

. ویظهر هذا المفهوم خصائص نظام إدارة الحركة ٢٠٠٥) في عام GATMOCویة (تم نشر المفهوم التشغیلي العالمي إلدارة الحركة الج
وما بعده. ومن الممكن أن  ٢٠٢٥) المتكامل والمنسق والقابل للتشغیل البیني على الصعید العالمي والمهیأ للعمل حتى عام ATMالجویة (

) من CNS/ATMصاالت والمالحة واالستطالع/إدارة الحركة الجویة () لتوجیه عملیة تنفیذ تكنولوجیا االتDoc 9854( ٩٨٥٤ُتستخدم الوثیقة 
المفهوم ) في مرحلة نشوئه وفي المستقبل. وقد أدرج ATMخالل توفیر وصف یبین كیف ینبغي تشغیل نظام إدارة الحركة الجویة (

  ) بعض المفاهیم الجدیدة األخرى، وهي:GATMOCالتشغیلي العالمي إلدارة الحركة الجویة (
 )؛ATMخطیط القائم على أداء نظام إدارة الحركة الجویة (الت  )أ 

 إدارة السالمة من خالل النهج الخاص بسالمة النظام؛  )ب 

 ).ATMمجموعة من التوقعات بشأن األداء المشترك لمجتمع إدارة الحركة الجویة (  )ج 

  
  )Doc 9882الدلیل الخاص بمتطلبات نظام إدارة الحركة الجویة (الوثیقة 

عندما تضع  ٢٠٠٨التي نشرت عام  Doc 9882) وكذلك الدول باستخدام الوثیقة PIRGsاإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ ( تقوم المجموعات
جویة االستراتیجیات والخطط الخاصة بالمراحل االنتقالیة. وتحدد هذه الوثیقة المتطلبات العالیة المستوى (أي متطلبات نظام إدارة الحركة ال

)ATMها عند وضع القواعد والتوصیات الدولیة ()) التي یتعین تطبیقSARPs المفهوم التشغیلي العالمي إلدارة الحركة الجویة ) لدعم
)GATMOC:وتعرض هذه الوثیقة متطلبات النظام العالي المستوى المتعلقة بما یلي .(  

 ؛)ATMالنظام القائم على األداء والمتعلق بتطلعات األوساط المعنیة بإدارة الحركة الجویة (  )أ 

 إدارة المعلومات وتوفیر الخدمات؛  )ب 

 االضطالع بعملیات التصمیم والهندسة الخاصة بالنظام؛  )ج 

المفهوم التشغیلي العالمي إلدارة الحركة الجویة ) (العناصر المنبثقة عن ATMالعناصر المكونة لمفهوم إدارة الحركة الجویة (  )د 
)GATMOC(.( 

  
  )Doc 9883وثیقة دلیل األداء العالمي لنظام المالحة الجویة (ال

الموظفین المسؤولین عن  تصمیم األنشطة المتعلقة باألداء وتنفیذها وٕادارتها. وتحقق هذه  ٢٠٠٨تستهدف هذه الوثیقة التي نشرت عام 
  الوثیقة هدفین رئیسیین، وهما:

مفهوم التشغیلي العالمي إلدارة الحركة التحدید إطار األداء واالستراتیجیة القائمة على األداء انطالقًا من مفاهیم األداء الواردة في   )أ 
 ؛)GATMOC(الجویة 

) KPAs) وتصنیف تلك التطلعات بحسب مجاالت األداء الرئیسیة (ATMتحلیل تطلعات األوساط المعنیة بإدارة الحركة الجویة (  )ب 
 التي یمكن االنطالق منها لوضع المقاییس والمؤشرات العملیة.

    مات باألدوات الالزمة لوضع نهج إلدارة األداء یتالءم مع ظروفها المحلیة.تزود المنظ Doc 9883كما أن الوثیقة 
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  حزم تحسینات منظومة الطیران  :٢المرفق 
  مقدمة: حزم تحسینات منظومة الطیران

ین اإلیكاو باستحداث نهج لتخطیط وتنفیذ هندسة النظم جاء نتیجة لتعاون وتشاور مكثفین ب )GANP( الجویة للمالحة العالمیة الخطةتقوم 
  والدول األعضاء فیها والجهات المعنیة في قطاع الطیران.

ووضعت اإلیكاو اإلطار العالمي لحزم التحسینات في المقام األول لضمان الحفاظ على سالمة الطیران وتعزیز تلك السالمة، وضمان 
ل من أن العوائق التي تؤثر سلبًا في كفاءة الطیران )، والتأكد في المستقبATMاالتساق الفعال في برامج تحسین إدارة الحركة الجویة (

  وتحول دون تحقیق المكاسب البیئیة یمكن أن ُتزال بتكلفة معقولة.

وتتضمن حزم التحسینات منظورًا طویل األجل یجمع بین منظورات وثائق اإلیكاو اإلرشادیة الثالث المتعلقة بتخطیط المالحة الجویة. 
ضوح بین األهداف التشغیلیة الخاصة بالطائرات وبالمرافق األرضیة من جهة واإللكترونیات الخاصة وتنسق حزم التحسینات هذه بو 

) الالزمة لتحقیق هذا الربط من جهة أخرى. وتفید االستراتیجیة العامة ATMبالطیران وربط البیانات ومتطلبات نظام إدارة الحركة الجویة (
بأكمله وتأمین الثقة األساسیة لتشجیع االستثمارات في أوساط المشغلین ومصنعي المعدات في توفیر الشفافیة على نطاق قطاع الطیران 

  ).ANSPsومقدمي خدمات المالحة الجویة (

  ویرتبط جوهر هذا المفهوم بأربعة مجاالت في إطار تحسین أداء الطیران المحدد والمترابط، وهي:

 عملیات المطارات.  )أ 

 لبیني على الصعید العالمي.النظم والبیانات القابلة للتشغیل ا  )ب 

 تحقیق الطاقة االستیعابیة القصوى والرحالت الجویة المرنة.  )ج 

 طرق جویة تتسم بالكفاءة.  )د 

) في سلسلة من أربع حزم (الحزمة صفر، والحزمة ASBUوجرى تنظیم مجاالت تحسین األداء ووحدات حزم تحسینات منظومة الطیران (
  ل زمنیة مخصصة لمختلف القدرات التي تضمها، كما هو موضح أدناه.) وفقًا لجداو ٣، والحزمة ٢، والحزمة ١
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، بما فیها من مجاالت لتحسین األداء ووحدات متعلقة ٣: رسم المحطات الرئیسیة في عملیة إتاحة الحزم من صفر إلى ٣الشكل 
 بالتكنولوجیا واإلجراءات والقدرات

  

  مجاالت تحسین األداء

  )٢٠١٣الحزمة صفر (
  )٢٠١٨( ١الحزمة 
  )٢٠٢٣( ٢الحزمة 
  وما بعد) ٢٠٢٨( ٣الحزمة 

  

  عملیات المطارات

  النظم والبیانات القابلة للتشغیل البیني على الصعید العالمي

  تحقیق الطاقة االستیعابیة القصوى والرحالت المرنة

  طرق جویة تتسم بالكفاءة

  

  مجال من مجاالت األداء)الوحدات (قد یتفاوت العدد الفعلي للوحدات في كل حزمة أو في كل 
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تتسم وحدات الحزمة صفر بتكنولوجیات وقدرات تم وضعها وتنفیذها في أجزاء كثیرة من العالم الیوم. وبالتالي فإنها تمثل محطة رئیسیة 
یلیة لألقالیم والدول. )، استنادًا إلى االحتیاجات التشغIOC)، أو تمثل قدرة تشغیلیة أولیة (٢٠١٣إلتاحة التحسینات في األجل القریب (عام 

بأنها تتضمن الحلول الالزمة في مجاالت األداء على المستویین القائم والمتوقع على حد سواء، مقترنة بمحطات  ٣إلى  ١وتتسم الحزم من 
  على التوالي. ٢٠٢٨و ٢٠٢٣و ٢٠١٨رئیسیة إلتاحة الوحدات تتمثل في األعوام 

إلى رسم أهداف النشر األولیة، مع وضع جمیع العناصر الالزمة في حالة جاهزیة للنشر.  وترمي الجداول الزمنیة المرتبطة بهذه الحزم
وینبغي التشدید على أن المحطات الرئیسیة إلتاحة الحزم تختلف عن المواعید النهائیة. فعلى الرغم من أن المحطة الرئیسیة للحزمة صفر 

از التنفیذ العالمي المنسق لقدرات هذه الحزمة (وكذلك ما یرتبط بها من معاییر ، على سبیل المثال، فمن المتوقع أن یتم إنج٢٠١٣هي عام 
. وینطبق المبدأ نفسه على سائر الحزم، مما یتیح مرونة كبیرة فیما یخص ٢٠١٨لعام  ٢٠١٣تدعمها) في فترة زمنیة تمتد من عام 

  ا.ومتطلبات التخطیط المرتبطة به وٕاعداد المیزانیاتاالحتیاجات التشغیلیة 

)، فإن منهجیة حزم ANSPوفي حین أن النهج التقلیدي لتخطیط المالحة الجویة یلبي فقط احتیاجات مقدمي خدمات المالحة الجویة (
تطلبات المستخدمین. ویكمن الهدف النهائي في إنجاز م) تدعو إلى تلبیة المتطلبات التنظیمیة وكذلك ASPUتحسینات منظومة الطیران (

  غیلیة.شلتشغیل البیني ال تعتمد فیه كل دولة إال التكنولوجیات واإلجراءات التي تناسب احتیاجاتها التنظام عالمي قابل ل

  فهم الوحدات والمحاور

 تتألف كل حزمة من وحدات ممیزة، كما هو مبین في األشكال اإلیضاحیة السابقة وفي األشكال الواردة أدناه. وال یتعین تنفیذ الوحدات إال
حاجة تشغیلیة في دولة معینة، وٕاال إذا توافر ما یدعمها من إجراءات وتكنولوجیات ونظم ومعاییر حسب الضرورة، وٕاذا  إذا كانت تلبي

  كانت هناك أیضًا دراسة لمردودها االقتصادي.

والمخصصة ) CNSوتتألف الوحدة عمومًا من مجموعة من عناصر تحدد المكونات المطلوبة لتحسین االتصاالت والمالحة واالستطالع (
)، وأدوات دعم القرارات التي یتخذها المراقبون، وما إلى ATCللطائرات، ولنظم االتصاالت، والمكونات األرضیة لمراقبة الحركة الجویة (

  ذلك. ویضمن الجمع بین بعض العناصر المختارة أن تقدم كل وحدة قدرة على األداء تسهم في شمول العناصر وترابطها.

موعة من الوحدات التابعة لعدد من الحزم المتتالیة على أنها تمثل "محورًا" انتقالیًا مترابطًا زمنیًا، یبدأ بالقدرات األساسیة ولذلك ینظر إلى مج
األكثر تقدمًا مع ما یرتبط بها من أداء. ولذا یشار إلى الوحدات برقم حزمة وبرمز مختصر یدل على المحور، كما هو  وینتهي بالقدرات

  مبین أدناه.

یصف كل محور تطور قدرة معینة عبر الجداول الزمنیة المتتالیة للحزمة ألن كل وحدة تنفذ وتحقق قدرة في األداء في إطار المفهوم و 
  ).Doc9854-٩٨٥٤التشغیلي العالمي إلدارة الحركة الجویة (الوثیقة 
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شارة إلى أن الوحدات في كل حزمة من الحزم یرتبط كل محور من محاور الوحدة بمجال محدد لتحسین األداء. وتجدر اإل  :٤الشكل 
)، مما یشیر إلى أنها عناصر في عملیة التحسین التشغیلي FICEالمتتالیة یشار إلیها بنفس الرمز المختصر الدال على المحور (

  ذاتها.

  

  مجاالت تحسین األداء

  )٢٠١٣الحزمة صفر (
  )٢٠١٨( ١الحزمة 
  )٢٠٢٣( ٢الحزمة 
  د)وما بع ٢٠٢٨( ٣الحزمة 

  

  B0–FICEالوحدة 

B0 رقم الحزمة =  

FICE  =الرمز المختصر الدال على المحور  

  

  القدرة على األداء:

  األرضي –تحسین القابلیة للتشغیل البیني والكفاءة والطاقة االستیعابیة من خالل التكامل األرضي 

  B1-FICEالوحدة 

  القدرة على األداء:

  قبل المغادرة FF-ICEوالطاقة االستیعابیة من خالل تطبیق المرحلة األولى من وحدة  تحسین القابلیة للتشغیل البیني والكفاءة
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B2-FICE  

  القدرة على األداء:

وغرض الطیران، وٕادارة المعلومات  FF-ICE/1األرضي فیما بین المراكز المتعددة: (–تحسین التنسیق من خالل تحقیق التكامل األرضي
  ))SWIMعلى مستوى المنظومة (

B3-FICE  

  القدرة على األداء:

  )FF-ICEمعلومات من أجل بیئة تعاونیة ( –تحسین األداء التشغیلي من خالل التطبیق الكامل لمفهوم الطیران والتدفق 
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  النظم والبیانات القابلة للتشغیل البیني على الصعید العالمي
وغرض الطیران، وٕادارة المعلومات  FF-ICE/1اكز المتعددة: (األرضي فیما بین المر  –تحسین التنسیق من خالل تحقیق التكامل األرضي 

  ))SWIMعلى مستوى المنظومة (
  

  القواعد والتوصیات الدولیة إعدادخطة 
) ومواد إرشادیة لدعم حزم تحسینات SARPsستضع اإلیكاو خالل فترة األعوام الثالثة خطة شاملة إلعداد القواعد والتوصیات الدولیة (

). وبعد أن تستكمل هذه العناصر، ستضم معًا في مرفق لإلصدار الخامس للخطة العالمیة للمالحة الجویة التي ASPUsمنظومة الطیران (
  ستقدم إلى جمعیة اإلیكاو العمومیة التاسعة والثالثین.
  وستقوم اإلیكاو في إطار إعداد هذه الخطة بما یلي:

  أ) تحدید األولویات الخاصة بوضع المعاییر.
  داد معاییر اإلیكاو المتعلقة بالمواصفات الفنیة لتي یضعها قطاع الطیران.ب) تنسیق إع

  خرائط الطریق التكنولوجیة الخاصة بحزم التحسینات
) من خالل توفیر جداول زمنیة خاصة بالتكنولوجیا التي ASPUتكمل خرائط الطریق التكنولوجیة وحدات حزم تحسینات منظومة الطیران (

  الحة واالستطالع، وٕادارة المعلومات، ومتطلبات إلكترونیات الطیران الالزمة لنظام المالحة الجویة العالمي.ستدعم االتصاالت والم
وتقدم خرائط الطریق هذه إرشادات لتخطیط البنى التحتیة (وبیان حالتها) من خالل اإلشارة، فیما یخص كل تكنولوجیا على حدة، إلى مدى 

  جاهزیتها:الحاجة إلى العناصر التالیة ومدى 
  أ) البنى التحتیة القائمة.

  ب) معاییر اإلیكاو وموادها اإلرشادیة.
  ج) عملیات اإلیضاح والتحقق.

  د) القدرة التشغیلیة األولیة للتكنولوجیات الناشئة.
  ه) التنفیذ العالمي.

للتنفیذ، فإن خرائط الطریق التكنولوجیة  في حین أن مختلف وحدات حزم التحسینات تحدد التحسینات التشغیلیة المتوقعة وتوجه كل ما یلزم
ید تحدد مدة حیاة التكنولوجیات المحددة الالزمة إلنجاز تلك التحسینات. واألهم من ذلك أنها توجه أیضًا قابلیة التشغیل البیني على الصع

  العالمي.
یل. وتوفر خرائط الطریق التكنولوجیة الثقة الالزمة وال بد من اتخاذ قرارات استثماریة قبل شراء ونشر البنى التحتیة التكنولوجیة بوقت طو 

ا األمر التخاذ القرارات االستثماریة هذه ألنه تحدد التكنولوجیات التي ال بد منها لتوفیر التحسینات التشغیلیة وما یرتبط بها من فوائد. وهذ
خلل في القابلیة التكنولوجیة للتشغیل البیني تؤدي إلى  بالغ األهمیة ألن االستثمارات في البنى التحتیة للطیران یصعب الرجوع عنها وأي

  عواقب في األجلین المتوسط والبعید.
 وتفید خرائط الطریق التكنولوجیة أیضًا في تحدید التخطیط المتعلق بدورة حیاة المعدات، أي صیانة المعدات واستبدالها ووقف تشغیلها في

) خط األساس الذي یمكن أن تتحقق انطالقًا منه التحسینات التشغیلیة وما CNSستطالع (نهایة المطاف. وتمثل االتصاالت والمالحة واال
  یرتبط بها من فوائد.

ویجب اإلشارة إلى أن المنجزات التي تمت خالل السنوات الثالثین الماضیة بینت أن الدورة النموذجیة لنشر االتصاالت والمالحة 
سنة (بما في ذلك النشر على األرض وتزوید الطائرات بما یلزم  ٢٥و ٢٠نطاق قد تراوحت بین) تحقیقًا ألهداف واسعة الCNSواالستطالع (

  استباقًا للتطور أو في وقت متأخر).
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وبما أنه لیست هناك استراتیجیة قادرة على مراعاة كل التطورات التي تحدث في مجال الطیران مع مرور الوقت، فإن خرائط الطریق 
تظام وسیجري تحدیثها في كل دورة من دورات األعوام الثالثة. وستتاح نسخة تفاعلیة من خرائظ الطریق على التكنولوجیة ستستعرض بان

اإلنترنت ستمكن المستخدمین أیضًا من استخراج معلومات مفصلة عن وحدات حزم محددة وٕاحاالت إضافیة إلى معلومات متعددة 
  المصادر.

وم بیانیة تحدد العالقات بین الوحدات المحددة وما یرتبط بها من تكنولوجیات وقدرات في شكل رس ٥وتعرض خرائط الطریق في المرفق 
  تمكینیة. وترافق خرائط الطریق شروح موجزة لتعزیز فهمها وفهم التحدیات التي تتم مواجهتها.
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  المخطط اإلجمالي لحزم التحسینات

  : عملیات المطارات١مجال تحسین األداء 

  الحزمة صفر

B0-APTA   

  الرتقاء بإجراءات االقتراب إلى الحد األمثل بما في ذلك التوجیه العموديا

  ).GNSSیمثل ذلك الخطوة األولى نحو التنفیذ العالمي للنهوج القائمة على النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة (

B0-WAKE   

  ئرات تفادیًا لالضطراب الظليزیادة فعالیة المدارج من خالل تحقیق المستوى األمثل في فصل الطا

تحسن حركة المغادرة والوصول في المدراج من خالل مراجعة الحدود الدنیا واإلجراءات التي تعتمدها اإلیكاو حالیًا في الفصل بین 
  االضطرابات الظلیة.

B0-RSEQ   

  ))AMAN/DMANتحسین تدفق الحركة الجویة من خالل تنظیم التسلسل (إدارة الوصول/إدارة المغادرة (

  الترتیب الزمني لتسلسل الرحالت الجویة في المغادرة والوصول.

B0-SURF  

-A) من النظم المتقدمة لتوجیه ومراقبة التحركات على أرض المطار (٢-١سالمة وكفاءة العملیات على أرض المطار (المستوى 

SMGCS(  

  ).ANSPاستطالع أرض المطار من أجل مقدمي خدمات المالحة الجویة (

B0-ACDM  

  ) الخاصة بالمطاراتCDMتحسین عملیات المطارات من خالل النهج التعاوني في اتخاذ القرارات (

  إدخال تحسینات تشغیلیة على المطارات من خالل الطریقة التي یعمل بها الشركاء التشغیلیون في المطارات معًا.
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  ١الحزمة 

B1-APTA  

  بلوغ الحد األمثل في إتاحة االنتفاع بالمطارات

  )GNSSهذه هي الخطوة التالیة في التنفیذ العالمي للنهوج القائمة على النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة (

B1-WAKE  

  زیادة فعالیة المدارج من خالل فصل الطائرات الدینامي تفادیًا لالضطراب الظلي

نامیة للحدود الدنیا للفصل بین االضطرابات الظلیة استنادًا إلى التحدید تحسین حركة المغادرة والوصول في المدارج من خالل اإلدارة الدی
  اللحظي ألخطار االضطرابات الظلیة.

B1-RSEQ  

  تحسین عملیات المطارات من خالل إدارة المغادرة والحركة على أرض المطار والمغادرة 

دارة أرض المطار مع تنظیم تسلسل عملیات المغادرة یمنحان إن التنظیم الموسع للتسلسل الزمني لعملیات الوصول وتحقیق التكامل في إ
  القوة إلدارة المدارج ویحسنان أداء المطارات وكفاءة الرحالت الجویة.

B1-SURF  

) ونظام التعلیمات SURFنظام تعزیز الوعي بحالة الحركة على أرض المطار ( –تعزیز السالمة والكفاءة في عملیات أرض المطار 
  )EVS) ونظم تحسین الرؤیة (SURF-IAأرض المطار ( والتنبیهات على

) وأطقم الطائرات من خالل منطق السالمة، وعرض الخرائط ANSPاستطالع أرض المطار لصالح مقدمي خدمات المالحة الجویة (
  المتحركة في مقصورة القیادة في الطائرات، واستخدام نظم الرؤیة في عملیات التحرك على أرض المطار.

B1-ACDM  

  )CDMبلوغ الحد األمثل في عملیات المطارات عن طریق النهج التعاوني في اتخاذ القرارات الخاصة بالمطارات (

  إدخال التحسینات على تشغیل المطارات من خالل الطریقة التي یعمل بها معًا شركاء التشغیل في المطارات.
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B1-RATS  

  تشغیل مراقبة المطارات عن بعد

) للمطارات عن بعد من خالل نظم وأدوات ATSطارات عن بعد في حاالت الطوارئ وتوفیر خدمات الحركة الجویة (تشغیل برج مراقبة الم
  اإلظهار المرئي.

  ٢الحزمة 

B2-WAKE(*)  

  الفصل المتقدم للطائرات تفادیًا لالضطراب الظلي

  (استنادًا إلى التوقیت)

لیها استنادًا إلى التوقیت تفادیًا لالضطراب الظلي وتغییر اإلجراءات التي یستخدمها تطبیق الحدود الدنیا للفصل بین الطائرة والطائرة التي ت
  ) لتطبیق الحدود الدنیا لفصل الطائرات تفادیا لالضطراب الظلي.ANSPمقدم خدمات المالحة الجویة (

B2-RSEQ  

  )AMAN/DMANالربط بین إدارة الوصول وٕادارة المغادرة (

) تنفیذ عملیات أسرع وأكثر فعالیة أثناء الطیران وفي المحطات AMAN/DMANارة الوصول وٕادارة المغادرة (سیتیح تحقیق التزامن بین إد
  الطرفیة.

B2-SURF  

من النظم المتقدمة لتوجیه  ٤-٣بلوغ الحد األمثل في تنظیم المسارات على أرض المطار وفي الفوائد الخاصة بالسالمة (المستوى 
  ))SVS) ونظم التصور التركیبي (A-SMGCSمطار (ومراقبة التحركات على أرض ال

تطویر عملیات تحدید المسارات وتوجیه اإلرشادات لحركة الطائرات على أرض المطار بحیث یتسنى االنتقال االستناد إلى المسارات 
ط بین البیانات. واستخدام نظم والتنسیق بین األرض ومقصورة القیادة في الطائرات للرصد ومنح التراخیص وتقدیم المعلومات من خالل الرب

  الرؤیة التركیبیة في مقصورة القیادة في الطائرات.

  ٣الحزمة 

B3-RSEQ  

  )AMAN/DMAN/SMANتحقیق التكامل في إدارة الوصول وٕادارة المغادرة واإلدارة على أرض المطار (

  في نظام الحركة الجویة وفي أي وقت من األوقات. إدارة الشبكة بالتزامن التام بین مطار المغادرة ومطارات الوصول لجمیع الطائرات
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  :٢مجال تحسین األداء 
من خالل إدارة المعلومات على مستوى المنظومة بطریقة قابلة للتشغیل  –النظم والبیانات القابلة للتشغیل البیني على الصعید العالمي 

  على الصعید العالمي
  الحزمة صفر

  
B0-FICE  

  األرضي –یني والكفاءة والطاقة االستیعابیة من خالل التكامل األرضي تحسین القابلیة للتشغیل الب
) استنادًا إلى االتصاالت الخاصة ATSUاألرضي للبیانات بین وحدات خدمات الحركة الجویة ( –تدعم هذه الوحدة تنسیق التبادل األرضي 

  ).Doc 9694( ٩٦٩٤إلیكاو في الوثیقة ) التي حددتها اAIDCبالبیانات المشتركة بین مرافق خدمات الحركة الجویة (
  

B0-DATM  
  تحسین الخدمات من خالل إدارة المعلومات الرقمیة الخاصة بالطیران

) AIM)/إدارة معلومات الطیران (AISالبدء بالتطبیق األولي للمعالجة الرقمیة وٕادارة المعلومات من خالل تنفیذ خدمات معلومات الطیران (
) بالوسائل اإللكترونیة وتحسین نوعیة AIP) واالنتقال إلى نشر معلومات الطیران (AIXMومات الطیران (باستخدام نموذج تبادل معل

  البیانات وٕاتاحتها.
  

B0-AMET  
  معلومات األرصاد الجویة التي تدعم تعزیز الكفاءة التشغیلیة والسالمة

مها المراكز العالمیة لتنبؤات المنطقة ومراكز التحذیر من الرماد التي تقد لصعید العالمي واإلقلیمي والمحليمعلومات األرصاد الجویة على ا
اإلدارة المرنة البركاني ومراكز التحذیر من األعاصیر المداریة ومكاتب األرصاد الجویة للمطارات ومكاتب رصد األرصاد الجویة لدعم 

المسارات الجویة بطریقة دینامیة تسعى إلى االرتقاء إلى ن الوعي بالحالة واتخاذ القرارات بطریقة تشاركیة وتخطیط یللمجال الجوي وتحس
  المستوى األمثل.

  ١الحزمة 

B1-FICE  

  قبل المغادرة FF-ICEتحسین القابلیة للتشغیل البیني والكفاءة والطاقة االستیعابیة من خالل تطبیق المرحلة األولى من وحدة 
األرضیة التي تستخدم النموذج المرجعي المشترك لتبادل  –لمبادالت األرضیة بغیة تطبیق ا FF-ICEالشروع في المرحلة األولى من الوحدة 

  ) كما تستخدم غرض الطیران قبل المغادرة.XML) ولغة الترمیز الموسعة (FIXMمعلومات الطیران (
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B1-DATM  

  )ATMتحسین الخدمات من خالل تحقیق التكامل في جمیع المعلومات الرقمیة إلدارة الحركة الجویة (

) ATMتنفیذ نموذج المعلومات المرجعي إلدارة الحركة الجویة الذي یحقق التكامل في جمیع المعلومات الخاصة بإدارة الحركة الجویة (
) وتبادل البیانات القائم XML) والتمكین من استخدام نماذج عرض بیانات لغة الترمیز الموسعة (UMLباستخدام لغة النمذجة الموحدة (

  ) فیما یخص معلومات األرصاد الجویة.WXXMاإلنترنت إضافة إلى نموذج تبادل المعلومات الخاصة بالطقس ( على بروتوكوالت

B1-SWIM  

  )SWIMتحسین األداء من خالل تطبیق إدارة المعلومات على مستوى المنظومة (

إنشاء الشبكة الداخلیة الخاصة بالطیران  ) (التطبیقات والبنى التحتیة) معSWIMتنفیذ خدمات إدارة المعلومات على مستوى المنظومة (
یل استنادًا إلى النماذج الموحدة لتبادل البیانات وٕالى البروتوكوالت القائمة على اإلنترنت من أجل بلوغ الحد األقصى في القابلیة للتشغ

  البیني.

B1-AMET  

  ط وخدمات األجل القریب)تحسین القرارات التشغیلیة من خالل معلومات األرصاد الجویة المتكاملة (التخطی

التي تدعم عملیة اتخاذ القرارات المؤتمتة أو األدوات المساعدة في هذا المجال، ویشمل ذلك كا یلي:  باألرصاد الجویةالمعلومات الخاصة 
ت الخاصة بإدارة )، ودعم القراراATM، وتحویل تأثیر إدارة الحركة الجویة (األرصاد الجویة، وترجمة معلومات األرصاد الجویةمعلومات 

  ).ATMالحركة الجویة (

  ٢الحزمة 

B2-FICE  

وغرض الطیران، وٕادارة المعلومات  FF-ICE/1األرضي فیما بین المراكز المتعددة: ( –تحسین التنسیق من خالل تحقیق التكامل األرضي 
  ))SWIMعلى مستوى المنظومة (

خالل تبادل المعلومات وتوزیعها فیما یخص العملیات المتعددة المراكز التي تدعم العملیات القائمة على المسارات من  FF-ICEوحدة 
  ).IOPبتطبیق غرض الطیران ومعاییر التنفیذ والقابلیة للتشغیل البیني (

B2-SWIM  

ومة ) بطریقة تعاونیة من خالل إدارة المعلومات على مستوى المنظATMإتاحة مشاركة النظم المحمولة جوًا في إدارة الحركة الجویة (
)SWIM(  

)، مما یتیح مشاركتها في SWIMربط الطائرات بالنظم بوصفها عقدة من عقد شبكة المعلومات في إدارة المعلومات على مستوى المنظومة (
 ) مع ضمان انتفاعها بالمعلومات الدینامیة الغنیة والضخمة، بما فیها معلومات األرصادATMالعملیات التعاونیة إلدارة الحركة الجویة (

  الجویة.
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  ٣الحزمة 

B3-FICE  

  )FF-ICEمعلومات من أجل بیئة تعاونیة ( –تحسین األداء التشغیلي من خالل التطبیق الكامل لمفهوم الطیران والتدفق 

ت على تبادل البیانات المتعلقة بجمیع الرحالت الجویة المعنیة بصورة منهجیة بین النظم الجویة والنظم األرضیة باستخدام إدارة المعلوما
  ) التعاونیة والعملیات القائمة على المسارات.ATM) دعمًا إلدارة الحركة الجویة (SWIMمستوى المنظومة (

B3-AMET  

  تحسین القرارات التشغیلیة من خالل معلومات األرصاد الجویة المتكاملة (خدمات األجل القریب والخدمات الفوریة)

م األدوات المساعدة على اتخاذ القرارات المؤتمتة جوًا وأرضًا من أجل تنفیذ االستراتیجیات التي تدع باألرصاد الجویةالمعلومات الخاصة 
  الخاصة بتخفیف آثار الطقس.

  

  :٣مجال تحسین األداء 
  من خالل إدارة الحركة الجویة بطریقة تعاونیة على الصعید العالمي  –تحقیق الطاقة االستیعابیة القصوى والرحالت الجویة المرنة 

  

  لحزمة صفر ا

B0-FRTO  

  تحسین العملیات من خالل تعزیز المسارات أثناء الطیران

إتاحة استخدام المجال الجوي الذي قد یكون منفصًال في حاالت أخرى (أي في المجال الجوي العسكري) إلى جانب رسم مسارات مرنة 
ات رسم المسارات، مما یخفف االزدحام المحتمل على تتماشى مع بعض نماذج الحركة الجویة الخاصة. وسیتیح ذلك مزیدًا من إمكانی

  الطرق الرئیسیة ونقاط التقاطع الكثیفة الحركة، ویؤدي ذلك إلى تخفیض طول الرحالت وحرق الوقود.
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B0-NOPS  

  تحسین أداء تدفق الحركة عن طریق التخطیط القائم على رؤیة شاملة للشبكة بأسرها

) من أجل تنظیم التدفقات الشدیدة التي تستلزم استخدام منافذ المغادرة، وٕادارة ATFMالحركة الجویة ( اتخاذ تدابیر تشاركیة في إدارة تدفق
معدالت الدخول إلى جزء معین من المجال الجوي للحركة الجویة على طول محور معین، والوقت المطلوب في نقطة من نقاط الطریق أو 

د قطاع على طول الرحلة الجویة، واستخدام المسافات الفاصلة بین الطائرات والتدفقات )/حدو FIRفي إقلیم من أقالیم معلومات الطیران (
  السلسة لعى طول محور محدد من محاور حركة الطیران وتغییر مسار الحركة الجویة لتفادي المناطق المكتظة.

B0-ASUR  

  القدرة األولیة على االستطالع األرضي

) و/أو النظم المتعددة الجوانب للمناطق ADS-B OUTاعة االستطالع التابع التلقائي الخارجة (سیؤدي االستطالع األرضي الذي تدعمه إذ
الواسعة إلى تحسین السالمة، وال سیما البحث واإلنقاذ والطاقة االستیعابیة من خالل تقصیر المسافات الفاصلة بین الطائرات. وسوف 

)، ومنها معلومات الحركة الجویة، والبحث واإلنقاذ، وتوفیر الفصل ATMالجویة (تتجلى هذه القدرة غي خدمات مختلفة من خدمات الحركة 
  بین الطائرات.

B0-ASEP  

  )ATSAالوعي بحالة الحركة الجویة (

) سیحسنان السالمة والكفاءة من خالل تزوید الطیارین بالوسائل الالزمة ATSAهناك تطبیقان من تطبیقات الوعي بحالة الحركة الجویة (
  على األهداف المرئیة بطریقة أسرع: للحصول

 ).AIRBتعزیز الوعي فیما یخص أوضاع الحركة الجویة خالل عملیات الطیران ( •

 ).VSAتعزیز استخدام البصر في الفصل بین الطائرات عند االقتراب ( •

B0-OPFL  

ستخدم فیها إذاعة االستطالع التابع تحسین القدرة على بلوغ مستویات الطیران المثالیة بواسطة إجراءات الصعود والنزول التي ت
  )ADS-Bالتلقائي (

یجنب هذا األمر الطائرات إمكانیة الوقوع في ارتفاع غیر مرض یؤدي إلى حرق الوقود بطریقة غیر مثالیة  لفترات طویلة. وتتمثل الفائدة 
  مكین الطائرات من نقل حموالت أكبر. ) في تحقیق وفورات كبیرة في الوقود وتITPالرئیسیة لإلجراء الخاص بالمسارات الجویة (

B0-ACAS  

  )ACASتحسینات النظم المحمولة جوًا لتفادي التصادم (

) من أجل تقلیل التنبیهات المزعجة مع الحفاظ على مستویات ACASتقدیم تحسینات قصیرة األجل للنظم المحمولة جوًا لتفادي التصادم (
  مسار وسیزید السالمة في الحاالت التي تتدنى فیها المسافات الفاصلة بین الطائرات.السالمة القائمة. وسیقلل ذلك من اضطرابات ال
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B0-SNET  

  زیادة فعالیة الشبكات األرضیة الخاصة بالسالمة

تقدم هذه الوحدة تحسینات لفعالیة الشبكات األرضیة الخاصة بالسالمة من خالل مساعدة مراقب الحركة الجویة وتقدیم تنبیهات في الوقت 
لمناسب تشیر إلى ازدیاد الخطر المحدق بسالمة الرحلة الجویة (مثل التنبیه إلى نزاع في األجل القریب، واإلنذار باالقتراب من منطقة ا

  معینة، واإلنذار ببلوغ الحد األدنى من السالمة من حیث ارتفاع الطائرة).

  ١الحزمة 

B1-FRTO  

  )ATSرات خدمات الحركة الجویة (تحسین العملیات من خالل بلوغ الحد األمثل في مسا

تطبیق مبدأ المسار الحر في مكان محدد من المجال الجوي لم تحدد فیه خطة الرحلة الجویة كمقاطع محددة من شبكة الطرق المنشورة أو 
  نظام المسارات، وذلك لتسهیل اعتماد النمط الذي یفضله المستخدم.

B1-NOPS  

  تشغیلي الشبكي تحسین أداء التدفق من خالل التخطیط ال

) التي تحقق التكامل في إدارة المجال الجوي وتدفقات الحركة الجویة، بما في ذلك العملیات ATFMتقنیات إدارة تدفق الحركة الجویة (
نادًا ) استATFMاألولیة لتحقیق أولویات المستخدم من أجل اعتماد طریقة تعاونیة في توفیر الحلول الخاصة بإدارة تدفق الحركة الجویة (

  غلى األولویات التجاریة والتشغیلیة.

B1-ASEP  

  زیادة الطاقة االستیعابیة والكفاءة خالل إدارة الفواصل الزمنیة

) إدارة تدفقات الحركة الجویة والمسافات الفاصلة بین الطائرات. فإن اإلدارة الدقیقة للفواصل الزمنیة بین IMتحسن إدارة الفواصل الزمنیة (
ستخدم مسارات مشتركة أو مدمجة تتیح بلوغ الحد األقصى في إنتاجیة المجال الجوي كما تتیح في الوقت نفسه تخفیف الطائرات التي ت

  ) إلى جانب تحقیق المزید من الكفاءة في حرق وقود الطائرات.ATCعبء العمل على مراقبة الحركة الجویة (

B1-SNET  

  شبكات السالمة القائمة على األرض عند االقتراب

ز هذه الوحدة السالمة التي توفرها الوحدة السابقة من خالل تقلیل أخطار الحوادث المتعلقة بمراقبة الطیران فوق التضاریس في مرحلة تعز 
  ).APMاالقتراب النهائي، وذلك باستخدام شبكة رصد مسار االقتراب (
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  ٢الحزمة 

B2-NOPS  

  زیادة إشراك المستخدمین في االستعمال الدینامي للشبكة

) التي تتیح SWIM) الذي تدعمه إدارة المعلومات على مستوى المنظومة (CDMاستحداث تطبیقات النهج التعاوني في اتخاذ القرارات (
) عندما ال تكون الشبكة ATFMلمستخدمي المجال الجوي إدارة التنافس واألولویات في الحلول المعقدة المتعلقة بإدارة تدفق الحركة الجویة (

  المطارات والقطاع) قادرة على تلبیة طلبات المستخدمین.أو عقدها (

B2-ASEP  

  )ASEPالفصل بین الطائرات انطالقًا من الجو (

 إنشاء فوائد تشغیلیة من خالل التفویض المؤقت للمسؤولیة إلى مقصورة القیادة في الطائرة لتولي عملیة الفصل بین الطائرات انطالقًا من
حو المناسب، مما یقلص الحاجة إلى منح تصاریح لحل النزاعات، وتخفیف عبء العمل على مراقبة الحركة طائرات معینة ومجهزة على الن

  ) وٕاتاحة أنماط طیران أكثر كفاءة.ATCالجویة (

B2-ACAS  

  النظام الجدید المحمول جوًا لتفادي التصادم

ملیات القائمة على المسارات والمزود بوظیفة استطالع ) المكیف مع احتیاجات العACASتنفیذ النظام المحمول جوًا لتفادي التصادم (
) الرامیة إلى الحد من التنبیهات المزعجة واالنحرافات. وسیتیح النظام الجدید ADS-Bمحسنة تدعمها إذاعة االستطالع التابع التلقائي (

  تنفیذ عملیات وٕاجراءات أكثر كفاءة مع االمتثال لنظم السالمة.

  ٣الحزمة 

B3-FRTO  

  تعقید الحركة الجویة إدارة

ة أو بدء استخدام إدارة التعقید لمعالجة األحداث والظواهر التي تؤثر في تدفقات الحركة الجویة بسبب القیود المادیة أو األسباب االقتصادی
) القائمة على RTMبعض األحداث والظروف الخاصة، وذلك باستخدام بیئة المعلومات األدق واألغنى التي تتیحها إدارة الحركة الجویة (

  ).SWIMإدارة المعلومات على مستوى المنظومة (
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  :٤مجال تحسین األداء 

  من خالل العملیات القائمة على المسارات –مسار فعال للرحلة الجویة 

  

  الحزمة صفر

B0-CDO  

  ))CDOتحسین المرونة والكفاءة في أنماط النزول (عملیات النزول المستمر (

األداء فیما یخص المجال الجوي وعملیات الوصول تتیح للطائرة أن تطیر وفقًا لنمطها األمثل مع مراعاة تعقید نشر إجراءات قائمة على 
  )CDOsالمجال الجوي والحركة الجویة باستخدام عملیات النزول المستمر (

B0-TBO  

  تحسین السالمة والكفاءة من خالل التطبیق األولي لربط البیانات أثناء الرحلة الجویة

  ).ATCفیذ مجموعة أولیة من تطبیقات ربط البیانات فیما یخص االستطالع واالتصاالت في مراقبة الحركة الجویة (تن

B0-CCO  

  )CCOعملیات الصعود المستمر ( –تحسین المرونة والكفاءة في أنماط المغادرة 

تعقید المجال الجوي والحركة لجویة باستخدام عملیات  نشر إجراءات المغادرة التي تتیح للطائرة أن تطیر وفقًا لنمطها األمثل مع مراعاة
  ).CCOsالصعود المستمر (

  ١الحزمة 

B1-CDO  

  )VNAV)) باستخدام المالحة العمودیة (CDOsتحسین المرونة والكفاءة في أنماط النزول (عملیات النزول المستمر (

ل تتیح للطائرة أن تطیر وفقًا لنمطها األمثل مع مراعاة تعقید نشر إجراءات قائمة على األداء فیما یخص المجال الجوي وعملیات الوصو 
  ).OPDsالمجال الجوي والحركة الجویة، وذلك باستخدام عملیات النزول وفقًا للنمط األمثل (
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B1-TBO  

 تحسین التزامن في الحركة الجویة والعملیة القائمة على المسار األولي

عند نقاط الدمج أثناء الرحالت الجویة وبلوغ الحد األمثل في مرحلة االقتراب من خالل استخدام تحسین التزامن في تدفقات الحركة الجویة 
قدرة النهج الرباعي األبعاد لربط بیانات المسارات وتطبیقات المطارات، ومنها إصدار ترخیص بالحركة على األرض من خالل ربط 

ق بوقت واحد من أوقات الوصول المحددة لانات الواردة من الطائرات فیما یتع)، وعن طریق التبادل الجوي األرضي للبیD-TAXiالبیانات (
)CTA.(  

B1-RPAS  

  ) في المجال الجوي غیر المعزولRPAاألولي لنظم الطائرات الموجهة عن بعد ( االستیعاب

زول، بما في ذلك وظیفة الكسف ) في المجال الجوي غیر المعRPAتنفیذ اإلجراءات االساسیة لتشغیل نظام الطائرات الموجهة عن بعد (
  والتفادي.

  ٢الحزمة 

B2-CDO  

) والسرعة المطلوبة VNAV) باستخدام المالحة العمودیة (CDOsتحسین المرونة والكفاءة في أنماط النزول (عملیات النزول المستمر (
  وزمن الوصول المحدد)

ول تحقق الحد األمثل في نمط الطائرة مع مراعاة تعقید المجال نشر إجراءات قائمة على األداء فیما یخص المجال الجوي وعملیات الوص
)، التي تدعمها العملیات القائمة على المسارات OPDsالجوي والحركة الجویة، بما في ذلك استخدام عملیات النزول وفقًا للنمط األمثل (

  والفصل الذاتي.

B2-RPAS  

  استیعاب الطائرات الموجهة عن بعد في الحركة الجویة 

نفذ هذه الوحدة إجراءات تشغیلیة تغطي حاالت فقدان الربط (بما في ذلك استخدام رمز معلن واحد لحالة فقدان الربط) وكذلك تكنولوجیا ت
  الكشف والتفادي المحسنة.
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  ٣الحزمة 

B3-TBO  

  العملیات القائمة على المسارات ذات األبعاد الرباعیة الكاملة

ات مسارًا دقیقًا رباعي األبعاد یتشارك فیه جمیع مستخدمي نظام الطیران في األجزاء الجوهریة من تنشر العملیات القائمة على المسار 
النظام. ویوفر ذلك معلومات مترابطة ومحدثة على مستوى المنظومة مدرجة في األدوات الداعمة التخاذ القرارات والتي تسهل اتخاذ 

  الصعید العالمي.) على ATMالقرارات الخاصة بإدارة الحركة الجویة (

B3-RPAS  

  )RPAsاإلدارة الشفافة للطائرات الموجهة عن بعد (

  یجري تشغیل الطائرة الموجهة عن بعد على أرض المطار وفي المجال الجوي غیر المنفصل شأنها شأن أي طائرة أخرى.
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لزمان وتتمحور حول مفاهیمها التشغیلیة ) التي تقارب عبر اASPU: الرسم البیاني لوحدات حزم تحسینات منظومة الطیران (٥الشكل 
  المستهدفة وعملیاتها الرامیة إلى تحسین األداء.

  قدرات الوحدة
  المفهوم التشغیلي المحقق

  الفائدة المستهدفة من حیث األداء

  إمكانیة االنتفاع بالمطارات
  تنظیم تسلسل الحركة على المدارج

  ةاتخاذ القرارات الخاصة بالمطارات بطریقة تعاونی
  عملیات أرض المطار

  الفصل بین الطائرات تفادیًا لالضطراب الظلي 
  ) عن بعدATSتوفیر خدمات الحركة الجویة (

التطبیق الكامل إلدارة الوصول/إدارة 
المغادرة/اإلدارة على أرضا المطار 

)AMAN/DMAN/SMAN(  
  عملیات المطارات

  معلومات متقدمة عن األرصاد الجویة
  میة الخاصة بالطیرانإدارة المعلومات الرق

معلومات من أجل بیئة تعاونیة  –الطیران والتدفق 
)FF-ICE(  

  إدارة المعلومات على مستوى المنظومة
 –التطبیق الكامل لنظام الطیران والتدفق 

  )FF-ICEمعلومات من أجل بیئة تعاونیة (
  النظم والبیانات القابلة للتشغیل البیني

  العملیات الخاصة بالطرق الحرة
فصل بین الطائرات باستخدام النظم المحمولة ال

  جواً 
  االستطالع التناوبي

  مستویات الطیران المثالیة
  العملیات الخاصة بالشبكة

  النظم المحمولة جوًا لتفادي التصادم
  شبكات السالمة

  إدارة التعقید
إدارة الحركة الجویة بطریقة تعاونیة على الصعید 

  العالمي

  اراتالعملیات القائمة على المس
  عملیات النزول المستمر

  عملیات الصعود المستمر
  نظم الطائرات الموجهة عن بعد

  العملیات القائمة على المسارات بشكل كامل
  طرق جویة تتسم بالكفاءة
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  الحزمة صفر
. واستنادًا ٢٠١٣م تتألف الحزمة صفر من وحدات تحتوي على تكنولوجیات وقدرات قد تم إعدادها في السابق ویمكن أن تنفذ ابتداء من عا

إلى إطار المرحلة الرئیسیة الذي أعد ضمن االستراتیجیة العامة لحزم التحسینات، تشجع الدول األعضاء في اإلیكاو على تنفیذ وحدات 
  الحزمة صفر التي تنطبق على احتیاجاتها التشغیلیة الخاصة.

  : عملیات المطارات١مجال تحسین األداء 

B0-APTA  االقتراب إلى حدها األمثل بما في ذلك التوجیه العمودي االرتقاء بإجراءات  
) ونظام الهبوط (نظام الهبوط المندرج في GBAS) ونظام تعزیز االتصال انطالقًا من األرض (PBNاستخدام المالحة القائمة على األداء (

ت االقتراب من المدارج وٕامكانیة التنبؤ بها، مما )) من أجل تعزیز موثوقیة عملیاGLSالنظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة (
یحسن السالمة وٕامكانیة االنتفاع والكفاءة. ویتاح ذلك من خالل تطبیق أساسیات النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة 

)GNSS) والمالحة العمودیة البارومتریة (VNAVعیة () ونظام تعزیز االتصال انطالقًا من األقمار الصناSBAS ونظام الهبوط المندرج (
). ویمكن استخدام المرونة المتأصلة في تصمیم نهج المالحة القائمة على GLSفي النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة (

  ) من أجل زیادة الطاقة االستیعابیة للمدارج.PBNاألداء (
  إمكانیات التطبیق

مراحل النهائیة اآللیة من السیر على المدرج والمراحل اآللیة الدقیقة، كما یمكن أن تطبیق على نطاق یمكن تطبیق هذه الوحدة في جمیع ال
  محدود في المراحل النهائیة غیر اآللیة للسیر على المدارج.

  الفوائد
  زیادة إمكانیة االنتفاع بالمطارات  االنتفاع واإلنصاف:
)، ال تتطلب عملیات االقتراب القائمة على النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار ILSخالفًا لنظم الهبوط اآللي (  الطاقة االستیعابیة:

)) GLS) ونظام الهبوط المندرج في النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة (PBNالصناعیة (المالحة القائمة على األداء (
دة في الطاقة االستیعابیة للمدارج في الحاالت التي یمكن فیها تطبیق هذه تحدید وٕادارة المناطق الحساسة والحرجة. وینتج عن ذلك زیا

  النظم.
تحقیق وفورات في التكالیف مرتبطة بالفوائد الناجمة عن الحدود الدنیا لمرحلة االقتراب المنخفضة: عدد أقل من حاالت   الكفاءة:

مرتبطة بزیادة الطاقة االستیعابیة للمطار في بعض الظروف المحدثة  االنحراف والتحلیق واإللغاء والتأخیر. وتحقیق وفورات في التكالیف
(مثل المدارج المتوازیة المفصولة فیما بینها بمسافات قصیرة) من خالل االستفادة من مرونة عملیات االقتراب التعویضیة وتحدید عتبات 

  منقولة.
  تحقیق فوائد بیئیة من خالل تقلیل حرق الوقود.  البیئة:

  مسارات اقتراب مستقرة.السالمة: 
) حساب كمیة الفوائد الناجمة عن تخفیض الحدود الدنیا من ANSPsیمكن لمشغلي المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجویة (  التكلفة:

لدنیا خالل استخدام السجالت الماضیة لرصد األحوال الجویة في المطارات ونمذجة إمكانیة االنتفاع بالمطارات للمقارنة بین الحدود ا
القائمة والجدیدة. ویمكن لكل مشغل طائرات بذلك أن یقدر الفوائد المجنیة مقارنة بالتكلفة فیما یخص أي عملیة تحدیث مطلوبة 

) (الفئتان الثانیة/الثالثة)، ال یمكن اعتبار GBASإللكترونیات الطیران. وریثما تتوافر معاییر نظام تعزیز االتصال انطالقًا من األرض (
) على ILS) كمرشح للحلول محل نظام الهبوط اآللي(GLSلهبوط المندرج في النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة (نظام ا

) أو نظام ILS) في تكلفة اإلبقاء على نظام الهبوط اآللي (GLSالصعید العالمي. وینبغي أن تنظر دراسة المردود االقتصادي لهذا النظام (
  ) إلتاحة االستمرار في العملیات خالل حدوث تداخل.MLSالدقیقة (الهبوط بالموجات 

B0-WAKE  زیادة فعالیة المدارج من خالل تحقیق المستوى األمثل في فصل الطائرات تفادیًا لالضطراب الظلي  

طرابات الظلیة ومراجعة تحسین حركة المغادرة والوصول في المدارج من خالل تحقیق المستوى األمثل في الحدود الدنیا للفصل بین االض
  الفئات واإلجراءات الخاصة باالضطرابات الظلیة.
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  إمكانیات التطبیق
تعد مراجعة الفئات واإلجراءات الخاصة باالضطرابات الظلیة مسألة إجرائیة بصفة رئیسیة. ولیست هناك حاجة  –في الحاالت األقل تعقیدًا 

  .اآللیةنظم الإلى تغییر 
  الفوائد

  زیادة إمكانیات االنتفاع بالمطارات.  اف:االنتفاع واإلنص
  الطاقة االستیعابیة:

أ) ستزداد الطاقة االستیعابیة ومعدالت المغادرة والوصول في المطارات ذات الطاقة االستیعابیة المحدودة ألن تصنیف فئات االضطرابات 
  الظلیة سیتغیر من ثالث إلى ست فئات.

لوصول في المطارات ذات الطاقة االستیعابیة المحدودة ألنه سیجري إعداد وتنفیذ إجراءات ب) ستزداد الطاقة االستیعابیة ومعدالت ا
 ٧٦٠متخصصة ومكیفة مع احتیاجات عملیات الهبوط بالنسبة إلى المدارج المتوازیة والتي تفصل بینها خطوط مركزیة تقل مسافتها عن 

  قدم). ٢٥٠٠مترًا (
لمغادرة والوصول نتیجة لإلجراءات الجدیدة التي ستقلص مدة التأخیر الحالیة التي تتراوح بین ج) ستزداد الطاقة االستیعابیة ومعدالت ا

  دقیقتین وثالث دقائق. وٕاضافة إلى ذلك، ستنخفض مدة إشغال المدرج نتیجة لهذه اإلجراءات الجدیدة.
  ) أو ست فئات، حسب الطلب.H/M/Lات یمكن أن تجهز المطارات بحیث یتم تشغیلها على ثالث فئات (وهي حالیًا الفئ  المرونة:
ال یستلزم تنفیذ هذه الوحدة إال تكالیف ضئیلة. أما الفوائد فتشمل مستخدمي مدارج المطارات والمجال الجوي المحیط بها،   التكلفة:

رابات الظلیة وما یرتبط ) والمشغلین. وٕان المعاییر التقلیدیة للفصل بین الطائرات تفادیًا لالضطANSPsومقدمي خدمات المالحة الجویة (
ة بذلك من إجراءات ال تحقق االستفادة الكاملة من الطاقة القصوى للمدارج والمجال الجوي. وتشیر بیانات النقل الجوي في الوالیات المتحد

كل ساعة كفائدة  إلى أنه عند التشغیل انطالقًا من مطار ذي طاقة استیعابیة محدودة، یمكن تحقیق كسب یبلغ عملیتي مغادرة إضافیة في
  إضافیة ناجمة عن تقلیص مدد التأخیر.

) إلى إعداد أدوات لمساعدة المراقبین في فئات االضطراب الظلي األخرى وفي األدوات ANSPوقد یحتاج مقدم خدمات المالحة الجویة (
  االضطراب الظلي المطبقة. الداعمة التخاذ القرارات. وستعتمد األدوات الالزمة على العملیات في كل مطار وعلى عدد فئات

B0-SURF   من النظم المتقدمة لتوجیه ومراقبة التحركات على  ٢-١السالمة والكفاءة في عملیات أرض المطار (المستوى
  ))A-SMGCSأرض المطار (

ًا إلى تحركات ) استطالعًا وتنبیهA-SMGCSتوفر الصیغة األساسیة من النظم المتقدمة لتوجیه ومراقبة التحركات على أرض المطار (
) ADS-Bالطائرات والمركبات على أرض المطار، مما یحسن سالمة المدارج والمطارات. وتستخدم إضاعة االستطالع التابع التلقائي (

  )).ADS-B APTعندما تكون متاحة (إذاعة االستطالع التابع التلقائي على أرض المطار (
  إمكانیات التطبیق

) على أي مطار وعلى جمیع فئات الطائرات A-SMGCSجیه ومراقبة التحركات على أرض المطار (یمكن تطبیق النظم المتقدمة لتو 
والمركبات. وینبغي أن یكون التنفیذ قائمًا على المتطلبات الناجمة عن عملیات التقییم الخاصة بكل مطار من حیث التشغیل والعالقة بین 

  تابع التلقائي على أرض المطارالتكلفة والفائدة. وعندما تطبیق إذاعة االستطالع ال
)ADS-B APT(فإنها تمثل عنصرًا من عناصر النظم المتقدمة لتوجیه ومراقبة التحركات على أرض المطار ،  
)A-SMGCS( وتصمم لتطبق في المطارات ذات التعقید المتوسط في الحركة الجویة، التي یوجد فیها مدرجان یعمالن معًا والتي یبلغ فیها ،

  مترًا على األقل. ٤٥ عرض المدرج
  الفوائد

) االنتفاع باألجزاء المحجوبة عن A-SMGCSتحسن النظم المتقدمة لتوجیه ومراقبة التحركات على أرض المطار (  االنتفاع واإلنصاف:
بیة للمطارات خالل أنظار العاملین في برج المراقبة في المنطقة التي تناور فیها المركبات والطائرات. وتعزز هذه النظم الطاقة االستیعا

) للحركة على أرض المطار بغض النظر عن ATCفترات الرؤیة المتدنیة. وتضمن اإلنصاف في تنفیذ عملیات مراقبة الحركة الجویة (
  موقع الحركة على أرض المطار.
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المتقدمة لتوجیه ومراقبة )، بوصفها عنصرًا من عناصر النظم ADS-B APTوتوفر غذاعة االستطالع التابع التلقائي على أرض المطار (
)، وعیًا بحالة الحركة لدى المراقب في شكل معلومات استطالعیة. وتعتمد إتاحة البیانات على A-SMGCSالتحركات على أرض المطار (

  مستوى تجهیز الطائرات والمركبات.

): تعزیز مستویات الطاقة االستیعابیة A-SMGCSالنظم المتقدمة لتوجیه ومراقبة التحركات على أرض المطار (  الطاقة االستیعابیة:
  إلى حدود دنیا أقل مما هي في حاالت أخرى. المتدنیةللمطارات فیما یخص ظروف الرؤیة 

): یمكن لهذا النظام، بوصفه عنصرًا من عناصر النظم المتقدمة لتوجیه ADS-B APTإذاعة االستطالع التابع التلقائي على أرض المطار (
)، أن یحد من حدوث حاالت تصادم على المدارج من خالل المساعدة في كشف A-SMGCSى أرض المطار (ومراقبة التحركات عل

  عملیات التوغل.

  تقلیل انبعاثات الطائرات من خالل تحسین الكفاءات.  البیئة:

توغل في المدارج، ) إلى الحد من حاالت الA-SMGCSتؤدي النظم المتقدمة لتوجیه ومراقبة التحركات على أرض المطار (  السالمة:
وتحسین االستجابة لحاالت انخفاض مستوى السالمة، وتحسین الوعي بالحالة، مما یؤدي إلى تخفیف عبء العمل على مراقبة الحركة 

  ).ATCالجویة (

ه ومراقبة )، بوصفها عنصرًا من عناصر النظم المتقدمة لتوجیADS-B APTویمكن إلذاعة االستطالع التابع التلقائي على أرض المطار (
  ) أن تحد من حاالت التصادم من خالل المساعدة على كشف حاالت التوغل.A-SMGCSالتحركات على أرض المطار (

) أن CBA): یمكن لتحلیل العالقة بین التكلفة والفائدة (A-SMGCSالنظم المتقدمة لتوجیه ومراقبة التحركات على أرض المطار (  التكلفة:
ین مستویات السالمة وتحسین الكفاءات في عملیات أرض المطار، مما یؤدي إلى تحقیق وفورات كبیرة في یكون إیجابیًا من خالل تحس

استهالك وقود الطائرات. وستستفید مركبات مشغل المطار أیضًا من تحسین االنتفاع بجمیع المناطق في المطار، مما یحسن كفاءة 
  عملیات المطارات والصیانة وتقدیم الخدمات.

)، بوصفها عنصرًا من عناصر النظم المتقدمة لتوجیه ومراقبة ADS-B APTعة االستطالع التابع التلقائي على أرض المطار (وتعد إذا
)، حًال لعملیات االستطالع أقل تكلفة من الحلول األخرى فیما یتعلق بالمطارات ذات التعقید A-SMGCSالتحركات على أرض المطار (

  المتوسط.

B0-ACDM  ت المطارات من خالل النهج التعاوني في اتخاذ القرارات (تحسین عملیاCDMالخاصة بالمطارات (  

تنفذ هذه الوحدة تطبیقات تشاركیة تتیح تشاطر بیانات عملیات أرض المطار بین مختلف الجهات المعنیة في المطار. وسیحسن ذلك إدارة 
  اطق المناورة كما سیعزز السالمة والكفاءة والوعي بالحالة.الحركة على أرض المطار ویحد من حاالت التأخیر في الحركة وفي من

  إمكانیات التطبیق
  یمكن التطبیق محلیًا بالنسبة إلى الرحالت الجویة المجهزة/القادرة وفي المطارات التي لدیها بنیة تحتیة مجهزة لهذا الغرض.

  الفوائد
ما یخص البوابات والمنصات (تحریر الطاقة االستیعابیة الكامنة). وتخفیف تعزیز استخدام البنیة التحتیة القائمة فی  الطاقة االستیعابیة:

  عبء العمل، وتحسین تنظیم األنشطة المتعلقة بإدارة الرحالت الجویة.
) بالنسبة إلى جمیع الجهات المعنیة، وال سیما مشغلي الطائرات: تحسین الوعي ATMزیادة كفاءة نظام إدارة الحركة الجویة (  الكفاءة:

الجویة)؛  لحالة (حالة الطائرة القریبة والبعیدة)؛ وتعزیز إمكانیة التنبؤ بالرحالت الجویة وبدقتها؛ وتحسین الكفاءة التشغیلیة (إدارة الرحالتبا
  والحد من حاالت التأخیر.

  ة تشغیل محرك الطائرة.تقلیص مدة حركة الطائرة على أرض المطار؛ وتخفیض استهالك الوقود وانبعاثات الكربون؛ وتقلیل مد  البیئة:
أثبتت دراسة المردود االقتصادي أنها إیجابیة بفضل الفوائد التي یمكن أن تحظى بها الرحالت الجویة واألطراف المعنیة األخرى   التكلفة:

  ت، إلخ).بتشغیل المطارات. ولكن قد تتأثر هذه التكلفة بظروف كل حالة على حدة (البیئة، ومستویات الحركة، وتكلفة االستثمارا

  یجابیة تمامًا. إوأجریت دراسة مفصة للمردود االقتصادي دعمًا لنظم االتحاد األوروبي، وتبین أنها 



- 55 - 

B0-RSEQ  ) تحسین تدفق الحركة الجویة من خالل تنظیم التسلسل (إدارة الوصول/إدارة المغادرةAMAN/DMAN((  

تحدید المسافات الفاصلة استنادًا إلى التوقیت) من وٕالى المطارات ذات  تتیح هذه الوحدة إدارة عملیات الوصول والمغادرة (بما في ذلك
المدارج المتعددة أو األماكن التي فیها مدارج تابعة متعددة في مطارات قریبة، من أجل تحقیق الكفاءة في استخدام الطاقة االستیعابیة 

  الخاصة بكل مدرج.

  إمكانیات التطبیق

  النهائیة في نقاط التقاطع الرئیسیة ومناطق المدن الكبرى أكثر الجهات احتیاجًا إلى هذه التحسینات.تمثل المدارج ومناطق المناورات 

یعد هذا التحسین من أقل التحسینات تعقیدًا ، إذ إن إجراءات تنظیم التسلسل في المدارج تستخدم على نطاق واسع في المطارات على 
لى مواجهة بعض التحدیات البیئیة أو التشغیلیة التي ستزید من نعقید إعداد وتنفیذ الصعید العالمي. ولكن قد تحتاج بعض المناطق إ
  التكنولوجیا واإلجراءات الالزمة إلنجاز هذه الوحدة.

  الفوائد

ت سیتیح تحدید الفواصل بین الطائرات استنادًا إلى التوقیت بلوغ الحد األمثل في استخدام المجال الجوي للمحطا  الطاقة االستیعابیة:
  الطرفیة والطاقة االستیعابیة للمدارج. كما سیتیح بلوغ الحد األمثل في استخدام موارد المحطات الطرفیة والمدارج.

  ي:الكفاءة: تتأثر الكفاءة تأثرًا إیجابیًا كما یبین ذلك تحسن إنتاجیة المدارج وازدیاد معدالت الوصول. ویجري تحقیق ذلك من خالل ما یل

تدفق الحركة الجویة عند الوصول بدءًا بمرحلة الطیران في الرحلة الجویة وانتهاء بالمحطة الطرفیة والمطار. ویجري  أ) تحقیق االتساق في
  تحقیق االتساق من خالل تنظیم تسلسل وصول الرحالت الجویة استنادًا إلى الموارد المتاحة في المحطة الطرفیة وفي المدارج.

ة لقال السلس إلى المجال الجوي في الرحلة الجویة. وتخفیض مدة معالجة طلب المغادرة والمدة الفاصب) ترشید تدفق حركة المغادرة واالنت
  في نشر المعلومات والتراخیص الخاصة بالمغادرة. بین طلب إصدار الترخیص ووقت المغادرة. واستخدام النظم اآللیة

  الخاصة بالمطارات/المحطات الطرفیة.تقلیص حاالت انعدام الیقین في التنبؤ بالطلبات   إمكانیة التنبؤ:

  حة الجدولة الزمنیة الدینامیة.ایتم تحقیق المرونة من خالل إت  المرونة:

أجریت دراسة مفصلة للمردود االقتصادي وتبین أنها إیجابیة فیما یخص برنامج إدارة التدفق استنادًا إلى التوقیت في الوالیات   التكلفة:
د االقتصادي أن العالقة بین التكلفة والفائدة إیجابیة. ویمكن لتحدید المسافات الفاصلة استنادًا إلى التوقیت أن المتحدة. واثبتت دراسة المردو 

ألف دقیقة تأخیر وأن تحقق فوائد  ٣٢٠یخفض حاالت التأخیر في الجو. وأشارت التقدیرات غلى أن هذه القدرة یمكن أن توفر أكثر من 
  بالنسبة إلى مستخدمي المجال الجوي والمسافرین خالل الفترة التي شملتها عملیة التقییم.ملیون دوالر أمریكي  ٢٨.٣٧تبلغ 

) وهي أداة للجدولة الزمنیة لعملیات المغادرة في DFMوتم التوصل إلى نتائج إیجابیة في التجارب المیدانیة المتعلقة بإدارة تدفق المغادرة (
مقیاس استخدم لقیاس االمتثال لوقت المغادرة المحدد، إلى زیادة في مواقع التجربة المیدانیة الوالیات المتحدة. وأدى معدل االمتثال، وهو 

) التي DMANتراوحت بین ثمانیة وستین وخمسة وسبعین في المئة. وبالمثل، تم التوصل إلى نتائج إیجابیة في دراسة إدارة المغادرة (
). وتتیح الجدولة الزمنیة لعملیات المغادرة ترشید تدفق EUROCONTROLلجویة (أجرتها المنظمة األوروبیة المعنیة بسالمة المالحة ا

الطائرات الداخلة في المجال الجوي للمركز المجاور استنادًا إلى قیود هذا المركز. وستسهل هذه القدرة إجراء تقدیرات أدق لمواعید 
فترة الحركة الجویة المكثفة، ویعزز المفاءة في نظام المجال الجوي الوصول. ویتیح ذلك االستمرار في تحدید الفواصل بین الطائرات خالل 

  ) والكفاءات الخاصة بتخفیض استهالك الوقود. وتعد هذه القدرة أیضًا بالغة األهمیة بالنسبة إلى تحدید المسافات الموسعة.NASالوطني (
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  عید العالمية للتشغیل البیني على الصی: النظم والبیانات القابل٢مجال تحسین األداء 
B0-FICE   األرضي –تحسین القابلیة للتشغیل البیني والكفاءة والطاقة االستیعابیة من خالل التكامل األرضي  

) من خالل استخدام االتصاالت الخاصة بالبیانات المشتركة بین ATSUsتحسن هذه الوحدة التنسیق بین وحدات خدمات الحركة الجویة (
)، التي تم تحدیدها في دلیل اإلیكاو الخاص بتطبیقات ربط البیانات بین مرافق خدمات الحركة AIDCمرافق خدمات الحركة الجویة (

). وٕان تحویل االتصاالت إلى بیئة تعتمد على ربط البیانات یحسن كفاءة هذه العملیة، والسیما فیما Doc9694-٩٦٩٤الجویة (الوثیقة 
  یة بالطیران فوق المحیطات.) المعنATSUsیتعلق بوحدات خدمات الحركة الجویة (

  إمكانیات التطبیق

) التي تتولى مسؤولیة المجال الجوي الخاص بمرحلة ACCsیمكن أن تطبق هذه الوحدة على األقل في مركزین من مراكز مراقبة المناطق (
زدیاد عدد مراكز مراقبة المناطق ). وسیؤدي اTMA( الطرفیة المحطة لمراقبة الخاضعة لمنطقةالطیران أثناء الرحلة و/أو المجال الجوي ل

)ACCs.المشاركة في هذه العملیات إلى زیادة الفوائد (  

  الفوائد

تخفیف عبء العمل على المراقب وتحسین سالمة البیانات الداعة لعمیات تقصیر المسافات الفاصلة بین الطائرات،   الطاقة االستیعابیة:
  بیة للتدفقات في المناطق المشتركة بین القطاعات أو المناطق الحدودیة.مما یؤدي مباشرة إلى زیادات في الطاقة االستیعا

ویمكن أن یستخدم تقصیر المسافات الفاصلة بین الطائرات أیضًا إلتاحة مزید من الفرص لبلوغ الطائرة مستویات طیران أقرب   الكفاءة:
  ص مدة استبقاء الطائرات في الجو.إلى الطیران األمثل؛ وفي بعض الحاالت المحددة، یؤدي ذلك أیضًا إلى تقلی

، ویتیح لمراقبي الحركة إعدادهاالسالسة: یؤدي استخدام الوصالت البینیة الموحدة إلى تخفیض تكلفة   إمكانیة التشغیل البیني:
إلى الرحالت الجویة تطبیق اإلجراءات ذاتها على حدود جمیع المراكز المشاركة وتصبح نقاط التقاطع الحدودیة أكثر شفافیة بالنسبة 

  الجویة.

  تحسین الحصول على معلومات أدق عن خطط الرحالت الجویة.  السالمة:

) وتخفیف عبء العمل على مراقب الحركة الجویة ATSإن زیادة إنتاجیة الحدود التي تعنى بها وحدات خدمات الحركة الجویة (  التكلفة:
)ATCOمعالجة بیانات الطیران ( ) سیعوضان تكلفة التغییرات الطارئة على برمجیات نظامFDPS ویعتمد المردود االقتصادي على البیئة .(

  في هذه الحالة.

B0-DATM  تحسین الخدمات من خالل اإلدارة الرقمیة لمعلومات الطیران  

ٕادارة معلومات ) و AISإن التطبیق األولي للمعالجة الرقمیة واإلدارة الرقمیة للمعلومات عن طریق تنفیذ نظامي خدمات معلومات الطیران (
) بالوسائل اإللكترونیة AIP)، واالنتقال إلى نشر معلومات الطیران (AIXM)، واستخدام نموذج تبادل معلومات الطیران (AIMالطیران (

  وتحسین نوعیة البیانات وٕاتاحتها.
  إمكانیات التطبیق

  لدول المشاركة.یمكن أن تطبق هذه الوحدة على مستوى الدول، وتزداد الفوائد كلما ازداد عدد ا
  الفوائد
تخفیض الوقت الالزم إلصدار المعلومات المتعلقة بحالة المجال الجوي سیتیح زیادة الفعالیة في استخدام المجال الجوي وسیتیح   البیئة:

  إدخال تحسینات على إدارة المسارات.
ت اإلدخال الیدوي للمعلومات وتضمن الترابط تخفیض عدد حاالت تناقض المعلومات. فإن هذه الوحدة تتیح تخفیض عدد حاال  السالمة:

  بین البیانات من خالل التحقق اآللي من البیانات استنادًا إلى قواعد عمل متفق علیها.
  تساهم هذه الوحدة مساهمة أساسیة في إمكانیة التشغیل البیني.  إمكانیة التشغیل البیني:
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بإدخال البیانات والتحقق منها، ومن حیث استخدام الورق والوظائف، ال سیما تتیح هذه الوحدة تقلیص التكالیف فیما یتعلق   التكلفة:
) ووصوًال إلى AISبالنظر إلى السلسلة الكاملة لتداول البیانات، انطالقًا من منشئي البیانات ومرورًا بخدمات معلومات الطیران (

) في أوروبا وفي الوالیات المتحدة AIXMدل معلومات الطیران (المستخدمین النهائیین. وقد أجریت دراسة للمردود االقتصادي لنموذج تبا
) من خالل التعاون AISكانت النتیجة إیجابیة. ویمكن تقلیص االستثمار األولي الالزم لتوفیر البیانات الرقمیة لخدمات معلومات الطیران (

). ویعد االنتقال من المنتجات الورقیة إلى ATMالحركة الجویة (اإلقلیمي. ویبقى هذا االستثمار منخفضًا مقارنة بتكلفة النظم األخرى إلدارة 
) أو المالحة الجویة یعتمد على ATMالبیانات الرقمیة شرطًا أساسیًا حاسمًا لتنفیذ أي مفهوم حالي أو مستقبلي إلدارة الحركة الجویة (

  بیانات دقیقة وسلیمة وصادرة في الوقت المناسب.
B0-AMET  ویة التي تدعم تعزیز الكفاءة التشغیلیة والسالمةمعلومات األرصاد الج  

  معلومات األرصاد الجویة العالمیة واإلقلیمیة والمحلیة:
) والمراكز االستشاریة المعنیة بالرماد البركاني WAFCsأ) التنبؤات التي تقدمها المراكز العالمیة للتنبؤات الجویة الخاصة بالمناطق (

)VAACsمعنیة باألعاصیر المداریة () والمراكز االستشاریة الTCAC .(  
ب) تنبیهات المطارات الرامیة إلى تقدیم معلومات موجزة عن األحوال الجویة التي یمكن أن تؤثر سلبًا على جمیع الطائرات في المطار، 

  بما في ذلك تغیر الریاح المفاجئ.
حدوث أو توقع حدوث ظاهرة جویة أثناء رحلة جویة معینة، ) لتوفیر معلومات عن SIGMETsج) تقدیم تقاریر الظواهر الجویة الخطیرة (

، بما فیها رموز األحوال الجویة (OPMET) ، وغیرها من معلومات األرصادر الجویة التشغیلیةتؤثر في سالمة عملیات الطائرات یمكن أن
تنبؤات بأحوال األرصاد الجویة و  لتوفیر مالحظات اعتیادیة وخاصة، (TAF)وتنبؤات المطارات ، METAR/SPECI وتنبؤات المطارات

  القائمة أو المتوقع حدوثها بالمطار.
ت وتدعم هذه المعلومات اإلدارة المرنة للمجال الجوي، وتحسن الوعي بالحالة والنهج التعاوني في اتخاذ القرارات، وترتقي بتخطیط المسارا

اصر ینبغي أن ینظر إلیها بوصفها مجموعة فرعیة من كامل الجویة إلى الحد األمثل بطریقة دینامیة. وتشتمل هذه الوحدة على عن
  معلومات األرصاد الجویة المتاحة التي یمكن أن تستخدم لدعم تعزیز الكفاءة التشغیلیة والسالمة.

  إمكانیات التطبیق
مراحل الطیران، بغض  یمكن أن تطبق هذه الوحدة على تخطیط تدفق الحركة الجویة وعلى جمیع عملیات الطائرات في كل المجاالت وكل

  النظر عن مستوى تجهیز الطائرات بالمعدات.
  الفوائد

االستخدام األمثل للطاقة االستیعابیة للمجال الجوي. وفیما یخص تحدید التسلسل الزمني، ستجري زیادة اإلنتاجیة في   الطاقة االستیعابیة:
  ) وفي المطارات.ACCمراكز مراقبة المناطق (

االتساق في الحركة الجویة عند الوصول (من مرحلة الطیران في المسار الجوي إلى منطقة المحطة الطرفیة ثم  سیؤدي تحقیق  الكفاءة:
إلى المطار) وتحقیق االتساق في الحركة الجویة عند المغادرة (من المطار إلى منطقة المحطة الطرفیة ثم إلى مرحلة الطیران في المسار 

ئرات عند الوصول وعند المغادرة، مما یؤدي إلى تخفیض حرق الوقود. ومن الناحیة القیاسیة، اطالجوي) إلى تقلیص فترات استبقاء ال
  سیكون هناك مزید من الدقة في استهالك الوقود وفي مدة الطیران.

تحدید تخفیض حرق الوقود من خالل بلوغ الحد األمثل في أنماط المغادرة والوصول وتنظیم جداولها الزمنیة. وفیما یخص   البیئة:
  التسلسل الزمني، یجري تقلیص حرق الوقود وٕاصدار االنبعاثات.

السالمة: زیادة الوعي بالحالة وتحسین اتخاذ القرارات بطریقة مترابطة وتشاركیة. وفیما یخص تحدید التسلسل الزمني، سیجري تقلیل عدد 
  الحوادث.

وابة من خالل االنتفاع المشترك واالستخدام المشترك للنظام العالمي تنفیذ عملیات سلسة من البوابة إلى الب  إمكانیة التشغیل البیني:
) والمعلومات التنبؤیة المتعلقة برصد األعاصیر IAVW) ونظام رصد البراكین تحت الطرق الجویة الدولیة (WAFSلتنبؤات المنطقة (

  ).ACCطق (المداریة. وفیما یخص تحدید التسلسل الزمني، ستزداد إنتاجیة مراكز مراقبة المنا
تقلیص الفرق بین الجدول الزمني المتوقع للحركة الجویة والجدول الزمني الحقیقي لهذه الحركة. وفیما یخص تحدید   إمكانیة التنبؤ:

  التسلسل الزمني، سیكون هناك تغیر في المقاطع الزمنیة، وتقلیل الحاالت الخطأ والمدد الفاصلة داخل الجداول الزمنیة.
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الفهم المشترك للقیود التشغیلیة والقدرات واالحتیاجات استنادًا إلى األحوال الجویة المتوقعة (المتنبأ بها). وفیما یخص تحقیق   المشاركة:
  تحدید التسلسل الزمني، سیجري استخدام النهج التعاوني في اتخاذ القرارات في المطار وفي جمیع مراحل الرحلة الجویة. 

ل التكتیكي والتكتیكي لعملیات الوصول والمغادرة، والتوصل بالتالي إلى وضع جداول زمنیة دینامیة دعم تنظیم التسلسل ما قب  المرونة:
  ) وفي المطارات.ACCللحركة الجویة. وفیما یخص تحدید التسلسل الزمني، ستجري زیادة اإلنتاجیة في مراكز مراقبة المناطق (

د الوصول وعند المغادرة (أي خفض حرق الوقود). وفیما یخص تحدید تقلیص التكالیف من خالل خفض حاالت التأخیر عن  التكلفة:
  التسلسل الزمني، سیجري خفض استهالك الوقود والتكالیف المرتبطة بذلك.

  

  : تحقیق الطاقة االستیعابیة القصوى والرحالت الجویة المرنة٣مجال تحسین األداء 
B0-FRTO  لطیرانتحسین العملیات من خالل تعزیز المسارات أثناء ا  

إتاحة استخدام المجال الجوي الذي قد یكون منفصًال في حاالت أخرى (أي االستخدام الخاص للمجال الجوي) إلى جانب تحدید المسارات 
بمرونة بما یتماشى مع بعض النماذج المحددة للحركة الجویة. وسیتیح ذلك إمكانیة أكبر لرسم المسارات، مما یخفض احتماالت االزدحام 

  رق الرئیسیة وفي نقاط التقاطع الكثیفة الحركة، مما یؤدي إلى خفض طول الرحالت الجویة وحرق الوقود.على الط
  إمكانیات التطبیق

یمكن أن تطبق هذه الوحدة في المجال الجوي أثناء الرحالت الجویة. ویمكن أن تبدأ الفوائد على المستوى المحلي. وكلما كبر حجم المجال 
الفوائد المجنیة، وال سیما فیما یخص جوانب المسارات المرنة. وتزداد الفوائد بالنسبة إلى الرحالت الجویة والتدفقات الجوي المعني ازدادت 

 المنفردة. وفي األحوال الطبیعیة، تمتد عملیة التطبیق على فترة زمنیة طویلة كلما تطورت الحركة الجویة. ویمكن تطبیق سمات هذه الوحدة
  ابتداء من أبسطها. 

  لفوائدا
  تحسین االنتفاع بالمجال الجوي من خالل تقلیص األحجام المفصولة بصورة دائمة.  االنتفاع واإلنصاف:
یتیح توافر مجموعة أكبر من إمكانیات رسم المسارات تقلیص االزدحام المحتمل على الطرق الجویة الرئیسیة وفي   الطاقة االستیعابیة:

الستخدام المرن للمجال الجوي مزیدًا من إمكانیات فصل الرحالت الجویة أفقیًا. وتساعد المالحة نقاط التقاطع الكثیفة الحركة. ویتیح ا
) في تقصیر المسافة الفاصلة بین المسارات والمسافات الفاصلة بین الطائرات. ویتیح هذا األمر بالتالي تخفیف PBNالقائمة على األداء (

  عبء العمل على المراقب في كل رحلة جویة.
یتیح اجتماع العناصر المختلفة اقتراب المسارات الجویة من الحل األمثل الفردي من خالل الحد من القیود التي یفرضها   فاءة:الك

التصمیم الدائم. وستقلص الوحدة بوجه خاص طول الرحلة الجویة وما یرتبط بذلك من حرق للوقود وٕاصدار لالنبعاثات. وتمثل الوفورات 
). وستخفض هذه الوحدة عدد حاالت تحویل الرحالت الجویة ATMن أوجه القصور المرتبطة بإدارة الحركة الجویة (المحتملة نسبة كبیرة م

  عن مسارها أو إلغائها. ویتیح هذا األمر أیضًا تحسین عملیة تفادي إصدار الضوضاء في المناطق الحساسة.
  ع المنطقة التي ستتشكل فیها االنبعاثات أو الذیول التي تخلفها الطائرات.سیتم تقلیص حرق الوقود وٕاصدار االنبعاثات؛ ولكن قد تتس  البیئة:

  یتیح تحسین التخطیط للجهات المعنیة المشاركة في أوضاع متوقعة ویمكنها من أن تكون أحسن استعدادًا لذلك.  إمكانیة التنبؤ:
  ف.تتیح الوظائف التكتیكیة المختلفة رد الفعل السریع على تغیر الظرو   المرونة:

التكلفة: االستخدام المرن للمجال الجوي: یحظى المجال العسكري في اإلمارات العربیة المتحدة على أكثر من نصف المجال الجوي. لذا 
ساعة طیران. وأجرت شركة داتا  ٥٨١ملیون لیتر من الوقود و ٤.٩فإن فتح هذا المجال الجوي من شأنه أن یحقق وفورات سنویة تقارب 

) بینت أنه یمكن تحقیق NASA) دراسة لصالح اإلدارة الوطنیة األمریكیة للمالحة الجویة والفضاء (Datta and Barington(آند بارینكتون 
) من خالل االستخدام الدینامي المرن للمجال الجوي ١٩٩٥ عام في الدوالر بسعرملیون دوالر أمریكي ( ٧.٨وفورات قصوى تبلغ 

)FUA .(  
رنة: تشیر النمذجة المبكرة لتحدید المسارات المرنة أن الخطوط الجویة التي تشغل رحالت جویة ما بین القارات تحدید المسارات الجویة الم

٪، وأن تخفض انبعاثات ثاني أكسید ٢دقائق من وقت الطیران، وأن تخفض حرق الوقود بنسبة  ٦ساعات یمكن أن توفر  ١٠تبلغ مدتها 
الوالیات المتحدة فرقة عمل تابعة للجنة الفنیة لالتصاالت الالسلكیة الخاصة بالطیران  كیلوغرام. وقامت في ٣٠٠٠الكربون بمقدار 

)RTCA) بإعداد تقریر عن نظام الجیل القادم للنقل الجوي (NextGen من حیث ٢٠)، وتبین من هذا التقریر أن الفوائد قد تبلغ ما یقارب ٪
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یادة اإلنتاجیة (في األجل القریب؛ وتزداد هذه النسبة الحقًا بحیث تتراوح بین ٪ من حیث ز ٨إلى  ٥تخفیض عدد األخطاء التشغیلیة؛ ومن 
٪)؛ كما یمكن تحقیق زیادات في الطاقة االستیعابیة (ولكن لم یتم تحدید هذه الزیادات باألرقام. وسیبلغ الربح السنوي الذي ١٤إلى  ٨

)، ٢٠٠٨كي لكل طائرة مزودة بما یلزم (بسعر الدوالر في عام دوالر أمری ٣٩ ٠٠٠ما یساوي  ٢٠١٨سیحققه مشغل الطائرات في عام 
استنادًا إلى قرار االستثمار األولي إلدارة الطیران االتحادیة في  ٢٠٢٥دوالر لكل طائرة في عام  ٦٨ ٠٠٠وستنمو هذه األرباح بحیث تبلغ 

): إذ یبلغ ربح المشغل ٢٠٠٨أعلى (بسعر الدوالر في عام ). وبالنسبة إلى اإلنتاجیة العالیة، ستكون هناك أرباح FAAالوالیات المتحدة (
، استنادًا إلى قرار االستثمار األولي إلدارة الطیران االتحادیة ٢٠٣٢-٢٠١٤ملیار دوالر خالل دورة الحیاة الكاملة للبرنامج ( ٥.٧إجماًال 

  )).FAAفي الوالیات المتحدة (

B0-NOPS  القائم على رؤیة شاملة للشبكة تحسین أداء تدفق الحركة عن طریق التخطیط  
) إلدارة تدفق الحركة الجویة بطریقة تخفض حاالت التأخیر إلى الحد األدنى وترفع استخدام المجال ATFMتستخدم إدارة تدفق الحركة الجویة (

التي تتطلب منافذ مغادرة وتدفقات ) أن تنظم تدفقات الحركة الجویة ATFMالجوي الكامل إلى الحد األقصى. ویمكن إلدارة تدفق الحركة الجویة (
ي سلسة، كما یمكنها إدارة معدالت الدخول في المجال الجوي على طول محاور الحركة الجویة، وٕادارة زمن الوصول في نقاط المسار الجوي أو ف

ن أیضًا إلدارة تدفق الحركة الجویة )/حدود القطاعات، وٕاعادة توجیه الحركة الجویة لتفادي المناطق المكتظة ویمكFIRإقلیم معلومات الطیران (
)ATFM.أن تستخدم لمعالجة أوجه الخلل في النظام، بما فیها األزمات التي یسببها البشر أو الظواهر الطبیعیة (  

  إمكانیات التطبیق
  اإلقلیم أو اإلقلیم الفرعي

  الفوائد
لجویة في الفترات التي یتجاوز فیها الطلب الطاقة تحسین االنتفاع من خالل تفادي االضطراب في الحركة ا  االنتفاع واإلنصاف:

  ) بالتوزیع المنصف لحاالت التأخیر.ATFMعملیات إدارة تدفق الحركة الجویة ( ىاالستیعابیة. وتعن
راقبة استخدام أفضل للطاقة االستیعابیة المتاحة على مستوى الشبكة بأكملها؛ وینبغي بوجه خاص أال تفاجأ إدارة م  الطاقة االستیعابیة:

) بحالة اكتظاظ تدفعها إلى التصریح باستخدام مستویات أعلى من الطاقة االستیعابیة أو اإلقدام على استخدام هذه ATCالحركة الجویة (
  المستویات بالفعل؛ والقدرة على استباق األوضاع الصعبة وتخفیف هذه األوضاع قبل حدوثها.

كالت التدفق؛ وٕاحداث أثر إیجابي لتخفیف آثار أوجه القصور في نظام إدارة خفض حرق الوقود بفضل استباق أفضل لمش  الكفاءة:
غیر  الحركة الجویة أو جعلها تبلغ حجمًا ال یبرر دائمًا تكالیفها (تحقیق التوازن بین التكلفة وحاالت التأخیر وتكلفة الطاقة االستیعابیة

  محركات الطائرة.وتقلیص المقاطع الزمنیة والمدد التي تعمل فیها  ؛المستخدمة)
تخفیض حرق الوقود بفضل إلغاء حاالت التأخیر على األرض مع إیقاف محركات الطائرات عن العمل؛ ولكن إعادة تحدید   البیئة:

المسار الجوي یؤدي عمومًا إلى وضع الرحلة الجویة على مسار مسافته أطول، إال أنه یتم تعویض ذلك عمومًا من خالل فوائد تشغیلیة 
  قها شركة الخطوط الجویة.أخرى تحق
  تقلیل الحاالت التي یجري فیها تحمیل القطاعات أعباء زائدة غیر مرغوب فیها.  السالمة:

) تمیل إلى الحد من عدد ATFMلجداول الزمنیة ألن خوارزمیات إدارة تدفق الحركة الجویة (بازیادة إمكانیة التنبؤ   إمكانیة التنبؤ:
  حاالت التأخیر الطویل. 

  الفهم المشترك للقیود التشغیلیة والقدرات واالحتیاجات.  ة:المشارك
أثبتت دراسة المردود االقتصادي لهذه الوحدة أن النتائج إیجابیة بفضل الفوائد التي یمكن أن تجنیها الرحالت الجویة من حیث   التكلفة:

  تقلیل حاالت التأخیر.

B0-ASUR  القدرة األولیة على االستطالع األرضي  
لوحدة قدرة أولیة على إجراء استطالع أرضي بتكلفة أقل تدعمه تكنولوجیات جدیدة مثل إذاعة االستطالع التابع التلقائي الخارج توفر هذه ا

)ADS-B OUT) ونظم تعددیة األطراف الواسعة النطاق (MLAT وستتجلى هذه القدرة في خدمات مختلفة تابعة إلدارة الحركة الجویة .(
)ATMالخاصة بالحركة الجویة، والبحث واإلنقاذ، وتولي عملیة الفصل بین الطائرات. )، ومنها المعلومات  

  إمكانیات التطبیق
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)) ومستقلة/تعاونیة (نظم تعددیة األطراف ADS-B OUTأنها تابعة/تعاونیة (إذاعة االستطالع التابع التلقائي الخارجة (بتتمیز هذه القدرة 
)MLAT(ستطالع التابع التلقائي (). ویتأثر األداء العام إلذاعة االADS-B.بأداء إلكترونیات الطیران وبمعدل المعدات المتوافقة (  

  الفوائد
تبلغ الحدود الدنیا النموذجیة للفصل بین الطائرات ثالثة أمیال بحریة أو خمسة أمیال بحریة، مما یتیح زیادة كبیرة في   الطاقة االستیعابیة:

لسرعة والدقة أن االدنیا اإلجرائیة. ویمكن من خالل تحسین التغطیة والطاقة االستیعابیة وأداء ناقل كثافة الحركة الجویة مقارنة بالحدود 
) في البیئات المزودة بالرادارات أو غیر المزودة بها. ویتم إنجاز التحسینات في أداء االستطالع ATCتحسن أداء مراقبة الحركة الجویة (

  ق الدقة العالیة وتحسین ناقل السرعة وتحسین التغطیة.في منطقة المحطة الطرفیة من خالل تحقی
وٕاعطاء األولویة للطائرات المجهزة بما یلزم ولمشغلي الطائرات. وتقلیل عدد حاالت تأخیر  المثلىإتاحة مستویات الطیران   الكفاءة:

  یف عبء العمل عن مراقبي الحركة الجویة.). وتخفFIRالطیران وتحسین كفاءة معالجة الحركة الجویة عند حدود إقلیم معلومات الطیران (
  تخفیض عدد الحوادث الكبیرة، ودعم عملیتي البحث واإلنقاذ.  السالمة:
ستتیح المقارنة بین الحدود الدنیا اإلجرائیة والحدود الدنیا البالغة خمسة أمیال بحریة للفصل بین الطائرات زیادة في كثافة الحركة   التكلفة:

باستخدام أجهزة  S) ذات النمط SSRین؛ أو المقارنة بین إنشاء/تجدید محطات رادار االستطالع الثانوي (الجویة في مجال جوي مع
  )).MILAT( (و/أو نظم تعددیة األطراف )ADS-B OUT(وٕانشاء إذاعة االستطالع التابع التلقائي الخارجة  Sاإلرسال واالستقبال من النمط 

B0-ASET  ) الوعي بحالة الحركة الجویةATSA(  
) سیحسنان السالمة والكفاءة من خالل تزوید الطیارین بالوسائل الالزمة ATSAكة الجویة (ر ثمة تطبیقان في مجال الوعي بحالة الح

  لتحسین وعیهم بحالة الحركة الجویة والحصول على عرض مرئي أسرع لألهداف:
  ).AIRBیران (أ) تعزیز الوعي على متن الطائرة بحالة الحركة الجویة خالل عملیات الط

  ).VSAب) تعزیز استخدام البصر في الفصل بین الطائرات عند االقتراب (
  إمكانیات التطبیق

هناك تطبیقات قائمة على مقصورة القیادة في الطائرة ال تستلزم أي دعم من األرض، وبالتالي یمكن استخدامها في أي طائرة مزودة بما 
). وال تزال ADS-B OUTید الطائرة بنظام إذاعة االستطالع التابع التلقائي الخارجة (یلزم من معدات. ویعتمد هذا األمر على تزو 

  إلكترونیات الطیران غیر متوافرة بأسعار منخفضة بما یكفي الستعمالها في الطیران العام.
  الفوائد

للفصل بین الطائرات (تعزیز الوعي على  تحسین الوعي بالحالة لتحدید فرص تغییر المستویات فیما یخص الحدود الدنیا الحالیة  الكفاءة:
)) وتحسین االكتشاف البصري لحاالت اإلخفاق في االقتراب وتقلیل هذه AIRBمتن الطائرة بحالة الحركة الجویة خالل عملیات الطیران (

  )).VSAالحاالت (تعزیز استخدام البصر في الفصل بین الطائرات عند االقتراب (
  ).VSA) وتقلیل احتماالت وقوع اضطرابات ظلیة (AIRBلة (تحسین الوعي بالحا  السالمة:
یتمحور جني الفوائد في التكلفة بصورة رئیسیة حول زیادة الكفاءة في الطیران وما ینجم عن ذلك من وفورات في استهالك   التكلفة:
  الوقود.

روبیة المعنیة بسالمة المالحة الجویة التابع للمنظمة األو  CASCADEالمندرج في برنامج  CRISTAL ITP مشروعإن تحلیل فوائد 
)EUROCONTROL) وما تبعه من تحدیثات بّین أن الوعي بحالة الحركة الجویة انطالقًا من مقصورة قیادة الطائرة (ATSAW AIRB (

  ) قادرین معًا على توفیر الفوائد التالیة فوق شمال المحیط األطلسي:ITPواإلجراء الخاص بالمسارات الجویة (
  ألف یورو لكل طائرة) سنویًا. ٥٠ملیون یورو ( ٣٦فیر أ) تو 

  ألف طن سنویًا. ١٦٠ب) تخفیض انبعاثات ثاني أكسید الكربون بمقدار 
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). وسیجري تحسین AIRBوتنسب أغلبیة هذه الفوائد إلى تعزیز الوعي على متن الطائرة بحالة الحركة الجویة خالل عملیات الطیران (
  .٢٠١١یات الرائدة ابتداء من كانون الثاني/دیسمبر النتائج بعد استكمال العمل

B0-OPFL   تحسین القدرة على بلوغ مستویات الطیران المثالیة بواسطة إجراءات الصعود والنزول التي تستخدم فیها إذاعة
  )ADS-Bاالستطالع التابع التلقائي (

ة أكبر من حیث كفاءة الطیران أو تفادي االضطرابات التي بدرج اتتیح هذه الوحدة للطائرات بلوغ مستوى في الطیران یبعث على الرض
) في تحقیق وفورات كبیرة في الوقود وتحمل قدر أكبر ITPتؤثر في السالمة. وتتمثل الفائدة الرئیسیة لإلجراء الخاص بالمسارات الجویة (

  من أعباء المدفوعات.
  إمكانیات التطبیق

  .في المجاالت الجویة اإلجرائیةیمكن أن تطبق هذه الوحدة على الطرق الجویة 
  الفوائد

  تحسین الطاقة االستیعابیة في طریق جوي معین.  الطاقة االستیعابیة:
  زیادة الكفاءة أثناء الرحالت الجویة فوق المحیطات واحتماًال فوق القارات.  الكفاءة:
  تخفیض االنبعاثات.  البیئة:

  والمسافرین. ةقم الطائر اطتقلیص احتماالت اإلصابة بأذى بالنسبة إلى   السالمة:

B0-ACAS  ) إدخال تحسینات على النظم المحمولة جوًا لتفادي التصادمACAS(  
) من أجل تقلیل التنبیهات المزعجة مع ACASتوفر هذه الوحدة تحسینات قصیرة األجل لما هو قائم من نظم محمولة جوًا لتفادي التصادم (

وسیحد ذلك من عملیات حرف المسارات وسیرتقي بالسالمة في الحاالت التي تقصر فیها  الحفاظ على المستویات القائمة من السالمة.
  المسافات الفاصلة بین الطائرات.

  إمكانیات التطبیق
  تزداد الفوائد الخاصة بالسالمة والفوائد التنفیذیة بازدیاد نسبة الطائرات المزودة بالمعدات الالزمة.

  الفوائد
)، مما یقلل RA) إلى الحد من القرارات االستشاریة غیر الضروریة (ACASالمحمولة جوًا لتفادي التصادم ( سیؤدي تحسین النظم  الكفاءة:

  بالتالي عملیات حرف المسارات.
) زیادة السالمة في الحاالت التي تقصر فیها المسافات الفاصلة بین ACASتتیح النظم المحمولة جوًا لتفادي التصادم (  السالمة:

  الطائرات.

B0-SNET  زیادة فعالیة شبكات السالمة القائمة على األرض  
ترصد هذه الوحدة البیئة التشغیلیة خالل المراحل الجویة من الرحالت لتوفیر التنبیهات في الوقت المناسب على األرض بشأن ازدیاد 

، وتحذیرات بشأن االقتراب من منطقة الخطر على سالمة الرحلة الجویة. وفي هذه الحالة، یقترح إصدار تنبیه بوجود نزاع قصیر األجل
ا معینة وبشأن الحد األدنى من االرتفاع اآلمن. وتسهم شبكات السالمة القائمة على األرض إسهامًا أساسیًا في السالمة وتبقى مطلوبة طالم

  بقي المفهوم التشغیلي متمحورًا حول البشر.
  إمكانیات التطبیق

جویة وتعقیدها. وال تعتبر جمیع شبكات السالمة القائمة على األرض مالئمة لكل بیئة. وینبغي تسریع تزداد الفوائد بازدیاد كثافة الحركة ال
  وتیرة نشر هذه الوحدة.

  الفوائد
  تقلیص بالغ في عدد الحوادث الكبیرة.  السالمة:
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) ALARPدنى درجة معقولة عملیًا (یتمحور المردود االقتصادي لهذا العنصر تمحورًا كامًال حول السالمة وحول تطبیق مبدأ أ  التكلفة:
  في إدارة المخاطر.

  : طرق جویة تتسم بالكفاءة٤مجال تحسین األداء 
B0-CDO  ) تحسین المرونة والكفاءة في أنماط عملیات النزول المستمرCDOs(  

تخدام عملیات النزول المستمر إجراءات المجال الجوي والوصول القائمة على األداء التي تتیح للطائرات الطیران على النحو األمثل باس
)CDOs وسیتیح هذا األمر بلوغ اإلنتاجیة القصوى، كما سیتیح عملیات النزول المتسمة بالكفاءة من حیث استهالك الوقود، وسیزید .(

  القدرات في مجاالت المحطات الطرفیة.
  إمكانیات التطبیق

هذه التحسینات. ولتبسیط األمور وٕانجاح التنفیذ، یمكن تقسیم التعقید إلى  األقالیم والدول واألماكن المنفردة التي هي بأمس الحاجة إلى
  ثالث درجات:

) والتي PBNاألقالیم/الدول/األماكن التي لدیها تجربة تشغیلیة أساسیة إلى حد ما في مجال المالحة القائمة على األداء ( -أ) التعقید األدنى
  یب، ویشمل ذلك تحقیق التكامل في اإلجراءات وبلوغ الحد األمثل في األداء.یمكنها أن تستفید من التحسینات في األجل القر 

) أو قد ال یكون لدیها PBNاألقالیم/الدول/األماكن التي قد یكون لدیها تجربة في مجال المالحة القائمة على األداء ( -ب) التعقید المتوسط
محسنة. ولكن قد یكون لدى العدید من هذه األماكن تحدیات بیئیة وتشغیلیة  تستفید من إدراج إجراءات جدیدة أو إال أنها قدهذه التجربة، 

  تزید من التعقیدات فیما یخص إعداد اإلجراءات وتنفیذها. 
األقالیم/الدول/األماكن التي تندرج في هذه الفئة تطرح حدًا أقصى من التحدیات والتعقیدات من حیث استحداث  -ج) التعقید األقصى

). ویمثل حجم الحركة الجویة والقیود المفروضة على المجال PBNومحسنة إلى الحد األمثل للمالحة القائمة على األداء ( عملیات متكاملة
الجوي تعقیدات إضافیة یجب التصدي لها. ویمكن أن تؤدي التغییرات التشغیلیة في هذه المناطق إلى حدوث آثار عمیقة على كامل الدولة 

  أو اإلقلیم أو المكان.
  فوائدال

حرق الوقود. ومنح الترخیص للعملیات التي تفرض علیها قیود فیما  خفضتحقیق وفورات في التكالیف وفوائد بیئیة من خالل   الكفاءة:
عدد االتصاالت الرادیویة المطلوبة.  وتقلیلیخص الضوضاء والتي قد یؤدي عدم منحها الترخیص إلى تقصیر هذه العملیات أو حصرها. 

  .المندرج في مسار الرحلة الجویةالنزول في المجال الجوي  للحد األقصى الرتفاع الطائرة عند بدء عملیة لىواإلدارة المث
). CFITمسارات طیران أكثر اتساقًا ومسارات اقتراب أكثر استقرارًا. وتقلیل الحاجة إلى مراقبة الطیران فوق التضاریس (ضمان السالمة: 

  (وال سیما المسارات الحرة). وتقلیص عدد النزاعات.والفصل عن الحركة الجویة المحیطة 
  إمكانیة التنبؤ: مسارات طیران أكثر اتساقًا ومسارات اقتراب أكثر استقرارًا. وحاجة أقل إلى أدوات التوجیه.

یئة خاصة من بیئات ) تعتمد اعتمادًا كبیرًا على كل بCDOsالتكلفة: من المهم أن یوضع في االعتبار أن فوائد عملیات النزول المستمر (
)، فمن CDOs). ولكن إذا تم تنفیذ هذه العملیات في إطار دلیل اإلیكاو الخاص بعملیات النزول المستمر (ATMرة الحركة الجویة (اإد

عة للمحطة التاب  المراقبة منطقة) في CDOsالمتوقع أن تكون العالقة بین الفائدة والتكلفة إیجابیة. فبعد تطبیق عملیات النزول المستمر (
 ١٢٥٪ في االتصاالت الرادیویة وتم تحقیق وفورات في الوقود بلغت وسطیًا ٥٠)، حدث تقلیص بنسبة KLAXفي لوس أنجلس ( الطرفیة

  ملیون رطل في انبعاثات ثاني أكسید الكربون). ٤١ملیون رطل في السنة؛ و ١٣.٧رطًال في كل رحلة (
) هي أن هذه المالحة تجنبه الحاجة إلى شراء ANSPالنسبة إلى مقدم خدمات المالحة الجویة () بPBNوفائدة المالحة القائمة على األداء (

  ونشر أدوات المساعدة على المالحة لكل مسار جوي جدید أو لكل إجراء جدید من إجراءات التحكم اآللي.
B0-TBO ت الجویةتحسین السالمة والكفاءة من خالل التطبیق األولي لربط البیانات أثناء الرحال  
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یجري في هذه الوحدة تنفیذ مجموعة أولیة من تطبیقات ربط البیانات ألغراض االستطالع واالتصاالت في مجال مراقبة الحركة الجویة 
)ATC بین الطائرات، وتحسین السالمة. تقصیر المسافات الفاصلة)، وتتسم هذه التطبیقات بالقدرة على تحدید المسارات بمرونة، و  

   طبیقإمكانیات الت

على األرض من أجل تحقیق فوائد كبیرة، وال سیما للطائرات المزودة  هاعلى متن الطائرة ونشر  الوحدة یتطلب التطبیق تزامنًا جیدًا بین نشر
  درجة تزود الطائرة بالمعدات الالزمة.  معبما یلزم. وتزداد الفوائد بالتناسب 

  الفوائد

الطاقة تحدید مواقع الحركة الجویة وتقلیص المسافات الفاصلة بین الطائرات تحسین  : یتیح تحسین١ العنصر  الطاقة االستیعابیة:
  .االستیعابیة المتاحة

  .االستیعابیة لقطاعالطاقة ااالتصاالت وتحسین تنظیم مهام المراقب، مما یتیح زیادة  العمل على : تخفیف عبء٢العنصر 

الحدود الدنیا، مما یتیح تحدید مسارات أكثر  تخفیضوالرحالت الجویة من خالل : یمكن الفصل بین الطرق/المسارات ١العنصر   الكفاءة:
  مرونة وأنماط عمودیة أقرب إلى الخیارات المفضلة لدى المستخدم.

) مثل رصد التقید ADS-C: زیادة الوعي بالحالة؛ وٕاقامة شبكات سالمة قائمة على عقد االستطالع التابع التلقائي (١العنصر   السالمة:
  لمستوى المسموح به، ورصد التقید بالمسار، واإلنذار بتجاوز منطقة الخطر؛ وتحسین دعم البحث واإلنقاذ.با

  : زیادة الوعي بالحالة؛ وتقلیص حاالت سوء التفاهم؛ وحل مشكالت المیكروفون العالق.٢العنصر 

  تغییر المسار. ) تسهیل عملیةADS-C: یتیح عقد االستطالع التابع التلقائي (١العنصر   المرونة:

ن أن المردود االقتصادي إیجابي بفضل الفوائد التي یمكن أن تجنیها الرحالت الجویة من حیث تحسین كفاءة : تبیَّ ١العنصر   التكلفة:
  الطیران (مسارات أفضل وأنماط عمودیة أفضل؛ وحل النزاعات بطریقة أفضل وأحسن تكتیكًا).

على األرض وعلى متن الطائرة لضمان قیام الجهة األرضیة بتقدیم الخدمات  الوحدةامن بین نشر وتجدر اإلشارة إلى أنه یتعین تحقیق التز 
أن تكون هناك نسبة دنیا من الرحالت الجویة في المجال الجوي قید النظر مجهزة بما یلزم من ینبغي عندما تكون الطائرة مجهزة بما یلزم، و 

  معدات.

  ادي األوروبیة أن النتیجة إیجابیة بفضل ما یلي:: أثبتت دراسة المردود االقتص٢العنصر 

أ) الفوائد التي تجنیها الرحالت الجویة من حیث تحسین كفاءة الطیران (مسارات أفضل وأنماط عمودیة أفضل؛ وحل النزاعات بطریقة 
  أفضل وأحسن تكتیكًا)؛

  .الطاقة االستیعابیةعبء العمل على المراقب وزیادة  تخفیفب) 

للمردود االقتصادي دعمًا للنظم الساریة في االتحاد األوروبي، وتبین أن هذا المردود إیجابي للغایة. وتجدر اإلشارة  فصلةم أجریت دراسة
على األرض ونشرها على متن الطائرة لضمان قیام الجهة األرضیة بتقدیم الخدمات عندما  الوحدةإلى أنه یتعین تحقیق التزامن بین نشر 
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أن تكون هناك نسبة دنیا من الرحالت الجویة في المجال الجوي قید النظر مجهزة بما یلزم من ینبغي ما یلزم، و تكون الطائرة مجهزة ب
  معدات. 

B0-CCO   عملیات الصعود المستمر ( -المغادرة أنماطتحسین المرونة والكفاءة فيCCO(  

) من أجل إتاحة فرص PBNحة القائمة على األداء () بالتنسیق مع المالCCOیجري في هذه الوحدة تنفیذ عملیات الصعود المستمر (
في  الطاقة االستیعابیةتحقیق الحد األمثل في اإلنتاجیة، وتحسین المرونة، وٕاتاحة أنماط الصعود الفعالة من حیث استهالك الوقود، وزیادة 

  من المحطات الطرفیة. المزدحمةالمناطق 
  إمكانیات التطبیق

ولتبسیط األمور وٕانجاح التنفیذ، یمكن تقسیم التعقید إلى  فردة التي هي بأمس الحاجة إلى هذه التحسینات.األقالیم والدول واألماكن المن
  ثالث درجات:

) والتي PBNاألقالیم/الدول/األماكن التي لدیها تجربة تشغیلیة أساسیة إلى حد ما في مجال المالحة القائمة على األداء ( -أ) التعقید األدنى
  د من التحسینات في األجل القریب، ویشمل ذلك تحقیق التكامل في اإلجراءات وبلوغ الحد األمثل في األداء.یمكنها أن تستفی

) أو قد ال یكون لدیها PBNاألقالیم/الدول/األماكن التي قد یكون لدیها تجربة في مجال المالحة القائمة على األداء ( -ب) التعقید المتوسط
ید من إدراج إجراءات جدیدة أو محسنة. ولكن قد یكون لدى العدید من هذه األماكن تحدیات بیئیة وتشغیلیة تستف إال أنها قدهذه التجربة، 

  تزید من التعقیدات فیما یخص إعداد اإلجراءات وتنفیذها. 
ن حیث استحداث األقالیم/الدول/األماكن التي تندرج في هذه الفئة تطرح حدًا أقصى من التحدیات والتعقیدات م -ج) التعقید األقصى

). ویمثل حجم الحركة الجویة والقیود المفروضة على المجال PBNعملیات متكاملة ومحسنة إلى الحد األمثل للمالحة القائمة على األداء (
ولة الجوي تعقیدات إضافیة یجب التصدي لها. ویمكن أن تؤدي التغییرات التشغیلیة في هذه المناطق إلى حدوث آثار عمیقة على كامل الد

  أو اإلقلیم أو المكان.
  الفوائد

حرق الوقود واستخدام أنماط تشغیلیة للطائرات تتسم بالكفاءة. وتقلیص عدد االتصاالت الرادیویة  خفضتحقیق وفورات من خالل   الكفاءة:
  المطلوبة.

عدم مراعاتها إلى تقصیر العملیات أو حصرها. وتحقیق فوائد  قد یؤديالضوضاء  بشأنالترخیص بعملیات تفرض فیها قیود   البیئة:
  االنبعاثات. خفضبیئیة من خالل 

وتخفیف عبء العمل على الطیار وعلى مراقبة  ،وتقلیص عدد االتصاالت الرادیویة المطلوبة ،مسارات طیران أكثر اتساقاً   السالمة:
  الحركة الجویة.

) تعتمد اعتمادًا كبیرًا على كل بیئة خاصة من CCOsأن فوائد عملیات الصعود المستمر (من المهم أن یوضع في االعتبار   التكلفة:
)، CCOs). ولكن إذا تم تنفیذ هذه العملیات في إطار دلیل اإلیكاو الخاص بعملیات الصعود المستمر (ATMرة الحركة الجویة (ابیئات إد

  یة.فمن المتوقع أن تكون العالقة بین الفائدة والتكلفة إیجاب
  

  ١الحزمة 
) المستقبلي، وعلى وجه التحدید ما ATMإلى استحداث مفاهیم وقدرات جدیدة تدعم نظام إدارة الحركة الجویة ( ١ستؤدي وحدات الحزمة 

ى )؛ وٕادارة المعلومات على مستو TBO)؛ والعملیات القائمة على المسارات (FF-ICEیلي: معلومات الطیران والتدفق من أجل بیئة تعاونیة (
  ) في المجال الجوي غیر المعزول.RPAs)، واستیعاب نظام الطائرات الموجهة عن بعد (SWIMالمنظومة (

غیرها، مثل معلومات الطیران  في حین أن وبلغت هذه المفاهیم مراحل مختلفة من التطور. فبعضها خضع لتجارب طیران في بیئة مراقبة،
لسلة من الخطوات التي تؤدي إلى تنفیذ مفاهیم تم استیعابها على نحو جید. وبذلك فإن ستعد )، FF-ICEوالتدفق من أجل بیئة تعاونیة (

في األجل القریب صعبة كما هو مبین القیاسي هناك ثقة عالیة بأن هذه المفاهیم ستطبق بنجاح، ولكن من المتوقع أن تكون عملیة التوحید 
  أدناه.
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بیق النهائي لبعض المفاهیم مثل مفهوم معلومات الطیران والتدفق من أجل بیئة تعاونیة وسیكون لعوامل األداء البشري تأثیر قوي على التط
)FF-ICE) ومفهوم العملیات القائمة على المسارات (TBO وٕان تحقیق المزید من التكامل بین النظم المحمولة جوًا والنظم األرضیة .(

  البشري. سیستلزم مراعاة شاملة من البدایة إلى النهایة آلثار األداء
ط وبالمثل، ستؤثر عوامل التمكین التكنولوجیة أیضًا في التطبیق النهائي لهذه المفاهیم. وتشمل عوامل التمكین التكنولوجیة النموذجیة رب

ى ). وتفرض كل تكنولوجیا قیودًا علSWIMالبیانات بین الجو واألرض وتبادل النماذج فیما یخص إدارة المعلومات على مستوى المنظومة (
  أدائها، األمر الذي یؤثر بدوره في الفوائد التشغیلیة القابلة للتحقیق، سواء مباشرة أو عبر تأثیرها في األداء البشري.

  ستستلزم اتباع ثالثة مسارات متوازیة: القیاسي ولذا فإن جهود التوحید
  أ) إعداد وتحسین المفهوم النهائي.

  ى النهایة وتأثیر ذلك في المفهوم النهائي وعوامل التمكین التكنولوجیة الالزمة.ب) مراعاة آثار األداء البشري من البدایة إل
ة، ج) سیستلزم األمر زیادة مراعاة عوامل التمكین التكنولوجیة للتأكد من أن أداءها قادر على استیعاب عملیات قائمة على المفاهیم الجدید

  إلجرائیة أو غیر اإلجرائیة الالزمة لسد النقص.تغییرات االوینبغي في حال عدم توافر هذه القدرة معرفة 
  د) تحقیق االتساق بین المعاییر المعنیة على الصعید العالمي.

على سبیل المثال، سیتطلب نظام الطائرات الموجهة عن بعد قدرة "الكشف والتفادي" وكذلك ربطًا بین التحكم والمراقبة أقوى من الربط و 
). وفي كل حالة هناك وسائل لتكرار تجربة مقصورة القیادة في الطائرة بالنسبة إلى ATCبة الحركة الجویة (المتاح حالیًا بین الطیار ومراق

الطیار البعید. ومن الواضح أنه سیكون هناك بعض القیود التي تحد من قدرة التكنولوجیا على توفیر ما یلزم في هذا الشأن، ولذا ینبغي 
  یات، وفي اإلجراءات الخاصة، وما إلى ذلك.النظر في القیود المفروضة على العمل

. وینبغي توعیة الجهات المعنیة والجمع بینها من أجل وضع حلول القیاسي هذا هو جوهر التحدي الذي یواجهنا فیما یخص عملیة التوحید
  موحدة وسوف تتصدى اإلیكاو لهذه المهمة من خالل مجموعة من الفعالیات:

التعاون مع قطاع الطیران والدول، العروض اإلیضاحیة الكاملة لبعض المفاهیم الجدیدة مثل ، ستدعم اإلیكاو، ب٢٠١٤في عام  •
)، بما في ذلك الجوانب المتعلقة FF-ICE) ومعلومات الطیران والتدفق من أجل بیئة تعاونیة (TBOمفهوم العملیات القائمة على المسارات (

 باألداء البشري.

وة عن ربط البیانات في مجال الطیران. وستساعدنا هذه الفعالیة في تحدید الخطوات ، ستستضیف اإلیكاو ند٢٠١٤وفي عام  •
 التالیة في مجال ربط البیانات، فیما یخص التكنولوجیا والخدمات والتنفیذ.

إدارة على عب اإلداریة المعنیة بمعلومات المالحة الجویة، وسیركز هذا االجتماع ، ستعقد اإلیكاو اجتماعًا للشُ ٢٠١٥وفي عام  •
 ).SWIMالمعلومات على مستوى المنظومة (

تمثل برنامج العمل الفني األولي لإلیكاو فیما یخص المالحة الجویة والكفاءة في فترة األعوام الثالثة المقبلة. وسوف  ١ولذلك فإن الحزمة 
متسقة عالمیًا من التحسینات التشغیلیة في تستلزم هذه الحزمة تعاونًا مع قطاع الطیران ومع المنظمین من أجل توفیر مجموعة مترابطة و 

  اإلطار الزمني المقترح.

  ١الحزمة 
  ، تفي بمعیار من المعاییر التالیة:٢٠١٨التي من المزمع أن تتاح في بدایة عام و ، ١الحزمة  التي تؤلف وحداتالإن 
  یمثل التحسین التشغیلي مفهومًا تم استیعابه على نحو جید ولم یجرب بعد.أن أ) 
  یكون التحسین التشغیلي قد تم تجریبه بنجاح في بیئة قائمة على المحاكاة. نأ ب)

  ج) أن یكون التحسین التشغیلي قد تم تجریبه بنجاح في بیئة تشغیلیة مراقبة. 
  د) أن یكون التحسین التشغیلي قد حظي بالموافقة وأصبح جاهزًا للنشر. 
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  : عملیات المطارات١مجال تحسین األداء 

B1-APTA  لوغ الحد األمثل في إمكانیات االنتفاع بالمطاراتب  
). واالستفادة من إجراءات PBNتحقیق مزید من التقدم من خالل التنفیذ العالمي لعملیات االقتراب في إطار المالحة القائمة على األداء (

) (الفئتان الثانیة والثالثة) GLSمن األرض ( انطالقاً  االتصال ) ونظام الهبوط المندرج في نظام تعزیزPBNالمالحة القائمة على األداء (
  عملیات االقتراب من المدارج، مع زیادة السالمة وٕامكانیة االنتفاع والكفاءة.بمن أجل تعزیز الموثوقیة وٕامكانیة التنبؤ 

  إمكانیات التطبیق
  المدارج. نهایات هذه الوحدة قابلة للتطبیق في جمیع

  الفوائد
التكالیف من خالل الفوائد الناجمة عن خفض الحدود الدنیا لعمیات االقتراب: تقلیل حاالت االنحراف عن الكفاءة: تحقیق وفورات في 

لمطارات من خالل زیادة الطاقة االستیعابیة لالمسار، وحاالت التحلیق، وحاالت اإللغاء والتأخیر. وتحقیق وفورات في التكالیف ناجمة عن 
  . منقولةوتحدید عتبات  المتفاوتةیات االقتراب االستفادة من المرونة الناجمة عن عمل

  تحقیق فوائد بیئیة من خالل الحد من حرق الوقود.  البیئة:
  مسارات اقتراب مستقرة.  السالمة:
) أن یقدروا حجم الفوائد المجنیة من خفض الحدود الدنیا عن ANSPsیمكن لمشغلي الطائرات ومقدمي خدمات المالحة الجویة (  التكلفة:
ستخدام سجالت رصد الطقس في المطارات ونمذجة إمكانیات االنتفاع بالمطارات من خالل الحدود الدنیا القائمة والجدیدة. ویمكن طریق ا

لكل مشغل طائرات أن یقدر بالتالي الفوائد مقارنة بتكالیف إلكترونیات الطیران وغیرها. وینبغي لدى إعداد دراسة المردود االقتصادي 
) أن توضع في االعتبار تكلفة اإلبقاء GLSانطالقًا من األرض ( االتصال الثالثة من نظام الهبوط المندرج في نظام تعزیزللفئتین الثانیة و 

) إلتاحة مواصلة العملیات عند حدوث حالة تداخل في الترددات. MLS) أو نظام الهبوط بالموجات الدقیقة (ILSعلى نظام الهبوط اآللي (
انطالقًا من  االتصال لمدارج باستخدام نظام الهبوط المندرج في نظام تعزیزل الطاقة االستیعابیةئد من حیث زیادة أما  إمكانیات تحقیق فوا

  ) فهي معقدة في المطارات التي تكون فیها نسبة كبیرة من الطائرات غیر مجهزة باإللكترونیات الالزمة لهذا النظام.GLSاألرض (
   

B1-WAKE  خالل فصل الطائرات الدینامي تفادیًا لالضطراب الظلي زیادة فعالیة المدارج من  
دید تحسین حركة المغادرة والوصول في المدارج من خالل اإلدارة الدینامیة للحدود الدنیا للفصل بین االضطرابات الظلیة، استنادًا إلى التح

  اللحظي ألخطار االضطرابات الظلیة.
  إمكانیات التطبیق

یعد تنفیذ إعادة تصنیف االضطرابات الظلیة مسألة إجرائیة بصورة رئیسیة. فال یحتاج األمر إلى تغییرات في  -التعقید األدنى في حاالت 
  النظم اآللیة.

  الفوائد
: تحسین المعلومات المتعلقة بالریاح في المنطقة المحیطة بالمطار لتنفیذ التدابیر الخاصة بتخفیف آثار ١العنصر   الطاقة االستیعابیة:

لمطارات ومعدالت الوصول نتیجة لتنفیذ تدابیر تخفیف آثار ل الطاقة االستیعابیةالظلیة في الوقت المناسب. وستزداد  االضطرابات
  االضطرابات الظلیة.

  .ةح العمودیا: ستتیح التغییرات التي یحدثها هذا العنصر إجراء تنبؤات أكثر دقة فیما یخص الری٣العنصر   البیئة:
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) خیار االرتقاء إلى المستوى ANSPsلمقدمي خدمات المالحة الجویة (من خاللها داول زمنیة دینامیة یتاح : وضع ج٢العنصر   المرونة:
  عدد عملیات االقتراب غیر المستقرة. في زدواجمبدأ االاألمثل في وضع الجداول الزمنیة للوصول والمغادرة عن طریق اعتماد 

في المئة  أربعةاإلیكاو للفصل بین االضطرابات الظلیة إلى زیادة اسمیة وسطیة بنسبة سیؤدي تغییر الحدود الدنیا التي وضعتها   التكلفة:
عملیة هبوط واحدة في كل ساعة لكل مدرج  إضافةفي المئة إلى  أربعةمدارج المطارات. وتترجم هذه النسبة البالغة ل الطاقة االستیعابیةفي 

ي إضافة هبوط واحد في كل ساعة إلى تحقیق دخل لشركة النقل الجوي المعنیة منفرد یستوعب عادة ثالثین حالة هبوط في الساعة. وتؤد
  بعملیات الهبوط وللمطار الذي یتولى عملیات الطائرة اإلضافیة والمسافرین.

صل تفالتي مدارجه المتوازیة  ، إلى تشغیلبسبب أحوال الطقس ،لمطارا المدة التي یضطر فیهفي تقلیص  ٢ویتمثل تأثیر تحدیث العنصر 
لمزید من المطارات تحسین  ٢قدم) بوصفها مدرجًا وحیدًا. ویتیح تحدیث العنصر  ٢٥٠٠( متراً  ٧٦٠ یقل عرضها عنبینها خطوط 

عملیات تتراوح بین ثماني وعشر  ةاسمی زیادةاستخدامها لهذه المدارج المتوازیة عندما تقوم بعمیات نظامیة للطیران اآللي، مما یؤدي إلى 
في إطار تخفیف  الطائراتبین  المسافات الفاصلةاتیة لتقلیص و ى المطار في كل ساعة عندما تكون الریاح العمودیة موصول إضافیة إل

إضافة تنبؤ بالریاح العمودیة ورصد قدرات  ٢). وینبغي في إطار تحدیث العنصر WTMAاالضطرابات الظلیة تیسیرًا لعملیات المغادرة (
، یتعین إقامة ربط إضافي بین الجو ٣و ٢). وفیما یخص تحسینات العنصرین ANSPsمالحة الجویة (لدى مقدمي خدمات ال النظم اآللیة

واألرض ومعالجة آنیة للمعلومات التي ترسلها الطائرات فیما یخص الریاح المرصودة. ولن تكون هناك تكالیف لتجهیز الطائرات بالمعدات 
  في الوحدة.  إلى جانب التكالیف التي تتطلبها التحسینات األخرى

في تقلیص الزمن الذي یجب أن یخصصه المطار للفصل بین عملیات المغادرة على مدارجه  ٣ویتمثل التحسین الذي یقدمه العنصر 
قدم)، والذي یتراوح بین دقیقتین وثالث دقائق  ٢٥٠٠مترًا ( ٧٦٠ تقل عن المتوازیة ذات الخطوط المركزیة المفصولة فیما بینها بمسافة

) ANSPمزیدًا من الفترات الزمنیة التي یستطیع فیها مقدم خدمات المالحة الجویة ( ٣یب هذه المدارج. وسیقدم تحسین العنصر بحسب ترت
) على WTNDبفضل تخفیف االضطرابات الظلیة تیسیرًا لعملیات المغادرة ( بین الطائرات أن یستخدم بأمان عملیات تقلیص الفواصل

عملیات مغادرة إضافیة  يلمطار من حیث المغادرة بحیث یتسنى إجراء أربع إلى ثمانل الطاقة االستیعابیةداد مدارج المطار المتوازیة. وتز 
). WTMDبفضل تخفیف االضطرابات الظلیة تیسیرًا لعملیات المغادرة ( بین الطائراتفي الساعة عندما یكون من الممكن تقلیص الفواصل 

ومعالجة آنیة للمعلومات التي ترسلها الطائرات فیما یتعلق برصد الریاح. ولیست هناك تكالیف وسوف یتعین إقامة ربط بین الجو واألرض 
  لتجهیز الطائرات بالمعدات إلى جانب التكالیف التي تتطلبها سائر تحسینات الوحدة.

B1-SURF  أرض المطار نظام تعزیز الوعي بحالة الحركة على  - تعزیز السالمة والكفاءة في العملیات على أرض المطار
)SURF) ونظام التعلیمات والتنبیهات على أرض المطار ،(SURF-IA) ونظم تحسین الرؤیة ،(EVS(  

توفر هذه الوحدة تحسینات للوعي بالحالة على أرض المطار، بما في ذلك عناصر مقصورة القیادة والعناصر األرضیة، لمصلحة سالمة 
ار. كما أنها تقدم تحسینات في مقصورة القیادة في طعالیة الحركة على أرض المالمدارج ومسارات الطائرات على أرض المطار، وف

الوعي بحالة الحركة على أرض المطار  شمل استخدام خرائط الحركة على أرض المطار مع معلومات عن الحركة (نظام تعزیزتالطائرات 
)SURFت على أرض المطار ())، ومنطق التنبیه بشأن سالمة المدارج (نظام التعلیمات والتنبیهاSURF-IA ونظم تحسین الرؤیة ،((
)EVS ( لعملیات حركة الطائرات على أرض المطار في حاالت انخفاض الرؤیة. خدمًة  

  إمكانیات التطبیق
 ةلقابتعد هذه الوحدة )، SURF-IA) ونظام التعلیمات والتنبیهات (SURFفیما یخص نظام تعزیز الوعي بحالة الحركة على أرض المطار (
جمیع أصناف المطارات؛ وتعمل قدرات مقصورة القیادة في في ) و ٤و ٣للتطبیق في عدد كبیر من المطارات (المطابقة لرمزي اإلیكاو 

إذاعة االستطالع على و/أو  في الطائرات المعدات األخرىعلى ن یتحسسیطرأ الطائرات بصورة مستقلة عن البنیة التحتیة األرضیة، ولكن 
  األرضي.

  الفوائد
  : تقلیص مدة حركة الطائرات على أرض المطار.١العنصر   الكفاءة:

  ).ANSP: تقلیل عدد أخطاء المالحة التي تتطلب تصحیحًا من قبل مقدم خدمات المالحة الجویة (٢العنصر 
  : تقلیص أخطار التصادم.١العنصر   السالمة:
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ى أرض المطار (نظام التعلیمات والتنبیهات على أرض المطار : تحسین زمن االستجابة لتصحیح حاالت الخلل في السالمة عل٢العنصر 
  )).SURF-IAفقط (

  : تقلیل أخطاء المالحة.٣العنصر 
یمكن أن یتمحور المردود االقتصادي لهذا العنصر بصورة رئیسیة حول السالمة. ففي الوقت الحالي، تمثل أرض المطار غالبًا   التكلفة:

لقدرات المتاحة اب تقترن قدراتهظام الطیران، وذلك بسبب نقص االستطالع الجید على األرض الذي الجزء األخطر لسالمة الطائرات في ن
 ،الذي یعمل بالتنسیق مع القدرات التي یتیحها مزود الخدمات ،في مقصورة قیادة الطائرات. فإن تعزیز المسح المرئي في مقصورة القیادة

  توقع أن تكون المكاسب من حیث الكفاءة هامشیة ومتواضعة في طبیعتها.ن نوعیة العملیات على أرض المطار. ومن المیحسّ 
وٕان تحسین وعي طاقم الرحلة بموقع الطائرة خالل فترات الرؤیة المتدنیة یحد من عدد األخطاء في تسییر عملیات حركة الطائرة على 

  أرض المطار، مما یؤدي إلى تحقیق مكاسب في مجالي السالمة والكفاءة.

B1-ACDM  لوغ الحد األمثل في عملیات المطارات من خالل اإلدارة الكلیة للمطارات باستخدام النهج التعاوني في اتخاذ ب
  )A-CDMالقرارات الخاصة بالمطارات (

تحسن هذه الوحدة تخطیط وٕادارة عملیات المطارات وتتیح تكاملها التام من أجل إدارة حركة الطیران باستخدام أهداف أداء متوافقة مع 
) بطریقة تشاركیة، وقد یحتاج األمر إلى مركز AOPأهداف المجال الجوي المحیط. ویؤدي ذلك إلى تنفیذ التخطیط التشغیلي للمطارات (

  ).APOCلعملیات المطار (
  إمكانیات التطبیق

  وتأثیرها على الشبكة).): یستخدم في جمیع المطارات (ویعتمد تعقیده على درجة تعقید العملیات AOPالتخطیط التشغیلي للمطارات (
  : ینفذ في المطارات الرئیسیة أو المعقدة (ویعتمد تعقیده على درجة تعقید العملیات وتأثیرها على الشبكة).)APOC( مركز عملیات المطار

  على الطائرات.هذه الوحدة طبق تنال 
  الفوائد

وتخطیط شامل وتدابیر  تعاونیةالجو من خالل إجراءات  من المتوقع تحقیق تخفیض كبیر في حاالت التأخیر على األرض وفي  الكفاءة:
د استباقیة للتنبؤ بالمشكالت، مما یؤدي إلى تخفیض استهالك الوقود. كما أن عملیات التخطیط والتدابیر االستباقیة ستدعم استخدام الموار 

  لحلول الالزمة.بكفاءة؛ ولكن قد یستلزم األمر زیادة طفیفة في الموارد من أجل دعم الحل الالزم أو ا
التأخیر على األرض وفي الجو من خالل إجراءات تعاونیة وتخطیط شامل وتدابیر  حاالت كبیر في تخفیضمن المتوقع تحقیق   البیئة:

  استباقیة للتنبؤ بالمشكالت، مما یؤدي إلى تخفیض الضوضاء وتلوث الجو في المناطق المجاورة للمطار.
تشغیلیة للكفاءة زیادة الموثوقیة والدقة في الجدول الزمني وفي توقع الطلبات (بالتشارك مع المبادرات التي إمكانیة التنبؤ: ستتیح اإلدارة ال

  یجري إعدادها في وحدات أخرى).
التكلفة: من المتوقع تحقیق تخفیض كبیر في التأخیر على األرض وفي الجو من خالل إجراءات تعاونیة وتخطیط شامل وتدابیر استباقیة 

بالمشكالت، مما یؤدي إلى تخفیض استهالك الوقود. كما أن عملیات التخطیط والتدابیر االستباقیة ستدعم استخدام الموارد بكفاءة؛  للتنبؤ
  ولكن قد یستلزم األمر زیادة طفیفة في الموارد من أجل دعم الحل الالزم أو الحلول الالزمة.

B1-RATS  تشغیل مراقبة المطارات عن بعد  

) انطالقًا من مركز بعید یقدم خدماته إلى مطار ATSدة صیغة آمنة وفعالة من حیث التكالیف لخدمات الحركة الجویة (توفر هذه الوح
قابلة لالستدامة وال فعالة من  المخصصة ) المحلیةATSخدمات الحركة الجویة ( في الحاالت التي لم تعد فیها واحد أو أكثر من مطار

ویعتمد األمر  ،اقتصادیة واجتماعیة محلیة یقدمها الطیران. ویمكن أن یطبق ذلك على حاالت الطوارئ حیث التكالیف، مع أن هناك فائدة
  على تعزیز الوعي بالحالة فیما یخص المطار الذي تجري مراقبته عن بعد.
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  إمكانیات التطبیق
لمطارات الریفیة الصغیرة، التي تكافح الیوم یتمثل في ا عن بعد برج وحید أو أبراج متعددة لتقدیم الخدماتإلقامة الهدف الرئیسي إن 

) وخدمة معلومات الطیران في ATCبهوامش الربح المنخفضة التي تحققها. ومن المتوقع أن تستفید من هذه الوحدة مراقبة الحركة الجویة (
  ).AFISالمطار (

سطة والكبیرة، أي المطارات التي یبلغ حجمها حدًا أما الحل المتمثل في إقامة برج للطوارئ فیستهدف في المقام األول المطارات المتو 
)، A-SMGCSیقتضي حًال لمعالجة حاالت الطوارئ، ولكنه یقتضي بدیًال للنظم المتقدمة لتوجیه ومراقبة التحركات على أرض المطار (

  . الرؤیة البصریةلحفاظ على االقائمة على حلول "الرؤوس النازلة" أو التي یقتضي األمر فیها 
) عن بعد لمطار واحد، ATSالرغم من أنه یمكن تحقیق بعض الفوائد في تقلیص التكالیف من خالل توفیر خدمات الحركة الجویة ( وعلى

  ) عن بعد إلى عدة مطارات.ATSم خدمات الحركة الجویة (یتقد تكمن فيفإن الفائدة القصوى المتوقعة 
  الفوائد

  الرؤیة المتدنیة. حاالتیعابیة من خالل استخدام التحسینات الرقمیة في یمكن زیادة الطاقة االست  الطاقة االستیعابیة:
اظ الكفاءة: تحقیق فوائد في الكفاءة من خالل القدرة على استغالل التكنولوجیا في توفیر الخدمات. ویمكن استخدام التحسینات الرقمیة للحف

  على اإلنتاجیة في ظروف الرؤیة المتدنیة.
كانت الخدمات تقدم محلیًا. ومن المفروض أن یوفر استخدام  لویات السالمة أو مستویات أعلى مما ضمان نفس مستو   السالمة:

  التكنولوجیات البصریة الرقمیة في محطة الفیدیو العاملة عن بعد تحسینات في السالمة في حاالت الرؤیة المتدنیة.
  ساعات العمل في أوقات التشغیل عن بعد. یمكن زیادة المرونة من خالل إتاحة إمكانیات أكبر لزیادة  المرونة:

لیًا أبراج للتشغیل عن بعد، ولذا فإن دراسات العالقة بین التكلفة والفائدة تستند بالضرورة إلى بعض االفتراضات االتكلفة: لیست هناك ح
إلى بعض التكالیف الرأسمالیة  إضافة ،التي یضعها الخبراء في هذا المجال. وترتبط التكالیف الالزمة بالمشتریات وبتركیب المعدات

الربط المتعلقة بالمعدات الجدیدة وبتعدیل األبنیة. وتشمل التكالیف التشغیلیة الجدیدة استئجار المرافق وعملیات اإلصالح والصیانة وعملیات 
ر الموظفین وتكالیف نقلهم إلى ة األجل مثل إعادة تدریب الموظفین وٕاعادة نشر الخاصة باالتصاالت. وبذلك فإن هناك تكالیف انتقالیة قصی

  أماكن جدیدة.
وفي مقابل ذلك، ثمة وفورات تنشأ عن تنفیذ برج التشغیل عن بعد. ویكمن جزء كبیر من هذه الوفورات في تقلیص تكالیف التوظیف بسبب 

 ١٠الیف الموظفین تتراوح نسبته بین تقلیص حجم فریق العاملین. وأشارت التحلیالت السابقة للعالقة بین التكلفة والفائدة إلى تقلیص في تك
٪ بحسب السیناریو المعتمد. وثمة وفورات أخرى تنشأ عن تقلیص التكالیف الرأسمالیة، وال سیما الوفورات الناجمة عن عدم االضطرار ٣٥و

  إلى استبدال وصیانة مرافق البرج ومعداته وعن تقلیص تكالیف تشغیل البرج.
لفة والفائدة أن األبراج التي تعمل عن بعد تحقق فوائد مالیة إیجابیة لمقدمي خدمات المالحة الجویة واستنتج تحلیل العالقة بین التك

)ANSPs باستخدام مجموعة من سیناریوهات التنفیذ  ٢٠١٣و ٢٠١٢). وستجرى تحلیالت أخرى للعالقة بین التكلفة والفائدة خالل عامي
  (مطار وحید أو عدة مطارات أو حاالت طوارئ).

B1-RSEQ  تحسین عملیات المطارات من خالل إدارة عملیات المغادرة وأرض المطار والوصول  

عملیات الوصول وتحقیق التكامل بین إدارة أرض المطار وتسلسل عملیات  ضبط المسافات الفاصلة بین الطائرات في سیؤدي توسیع نطاق
  ة الطیران.المغادرة إلى تحسین إدارة المدارج وزیادة كفاءة المطارات وفعالی

  إمكانیات التطبیق
تعد المدارج ومناطق المناورة في المحطات الطرفیة ومطارات االلتقاء الرئیسیة ومناطق المدن الكبرى أكثر الجهات احتیاجًا لهذه 

تزید من تعقید  تضطر بعض األماكن إلى مواجهة تحدیات بیئیة وتشغیلیة وقد التحسینات. ویعتمد تعقید تنفیذ هذه الوحدة على عدة عوامل.
  ) قائمة.PBNوال بد من أن تكون طرق المالحة القائمة على األداء ( .إعداد وتنفیذ التكنولوجیا واإلجراءات الالزمة إلنجاز هذه الوحدة

  الفوائد
الجوي للمحطة إلى بلوغ الحد األمثل في استخدام المجال  الضبط الزمني للمسافات الفاصلة بین الطائراتسیؤدي   الطاقة االستیعابیة:

  لمدارج.ل في الطاقة االستیعابیةالطرفیة و 
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 التنظیمإشغال المدارج، وتحقق معدالت أعلى في عملیات المغادرة وتتیح إعادة التوازن وٕاعادة  مدةتخفض إدارة أرض المطار   الكفاءة:
ر إعادة تحقیق التوازن الدینامي في المدارج المطا ضوٕادارة أر  الدینامي للمدارج. كما أن تحقیق التكامل بین إدارة عملیات المغادرة

وتحقیق التزامن في تدفق  استبقاء الطائرات في الجو،وتقلیص حاالت التأخیر و  ،الوصول والمغادرة على نحو أفضل أنماطالستیعاب 
)/األداء المالحي RNAVالیة (إجراءات المالحة المج تیحالرحلة الجویة ومجال المحطة الطرفیة. وستالطیران في الحركة الجویة بین مجال 

  موارد المطارات/المحطات الطرفیة. بلوغ الحد األمثل في استغالل) RNPالمطلوب (
  التأثیر في البیئة (االنبعاثات والضوضاء).الحد من حرق الوقود و  تخفیضالبیئة: 

  تحقیق مزید من الدقة في تتبع الحركة على أرض المطار.  السالمة:
المغادرة المحدد وزیادة  لتوقیتوزیادة االمتثال  ،ل حاالت انعدام الیقین في التنبؤ بطلبات المطارات/المحطات الطرفیةإمكانیة التنبؤ: تقلی

) وزیادة الدقة في تحدید أوقات CTAوتحسین االمتثال لوقت الوصول المحدد ( مضبوطة المسافات،إمكانیة التنبؤ بالتدفق المنتظم في نقاط 
  ال لها.االمتث زیادةالوصول و 

  المرونة: إتاحة الجدولة الزمنیة الدینامیة.
یمكن وضع توقعات معقولة للعالقة بین التكلفة والفوائد بالنسبة إلى الجهات المعنیة المتعددة بفضل زیادة الطاقة االستیعابیة   التكلفة:

  وٕامكانیات التنبؤ والكفاءة في عملیات الخطوط الجویة والمطارات.

  : النظم والبیانات القابلة للتشغیل البیني على الصعید العالمي٢مجال تحسین األداء 
 B1-FICE   تحسین القابلیة للتشغیل البیني والكفاءة والطاقة االستیعابیة من خالل تطبیق المرحلة األولى من معلومات الطیران

  ) قبل المغادرة FF-ICE/1والتدفق من أجل بیئة تعاونیة (

- یةاألرض المبادالت) التي توفر FF-ICEاألولى من معلومات الطیران والتدفق من أجل بیئة تعاونیة (تستحدث هذه الوحدة المرحلة 
  ) قبل المغادرة.XML) والنماذج الموحدة للغة الترمیز الموسعة (FIXMباستخدام نموذج تبادل معلومات الطیران ( یةاألرض

  إمكانیات التطبیق
) ASP) من أجل تسهیل التبادل بین مقدم خدمات إدارة الحركة الجویة (ATSلحركة الجویة (یمكن تطبیق هذه الوحدة في وحدات خدمات ا

  وعملیات مستخدم المجال الجوي وعملیات المطارات.
  الفوائد

بین  المسافات الفاصلةتخفیف عبء العمل على مراقب الحركة الجویة وتعزیز سالمة البیانات التي تدعم تقلیص   الطاقة االستیعابیة:
  طائرات، مما یؤدي مباشرة إلى زیادة الطاقة االستیعابیة للتدفق بین القطاعات أو في المناطق الحدودیة.ال

یتیح تحسین معرفة قدرات الطائرات اعتماد مسارات أقرب إلى المسارات التي یفضلها مستخدم المجال الجوي وتحسین عملیة   الكفاءة:
  التخطیط.
  معلومات الطیران.تحقیق مزید من الدقة في   السالمة:
) وتبادل المعلومات سیسهل تبادل بیانات الطیران بین FPLاستخدام آلیة جدیدة إلیداع خطة الطیران (إن   التشغیل البیني: إمكانیة

  مختلف األطراف الفاعلة.
، ياألرض- يالتطبیق األرض)، فیما یخص FF-ICEالمشاركة: ستتیح المرحلة األولى من معلومات الطیران والتدفق من أجل بیئة تعاونیة (

التنفیذ أو تحقیق ترابط النظم فیما یخص تبادل المعلومات، والتفاوض على تسهیل )، و CDMإلى تیسیر اتخاذ القرارات بطریقة تشاركیة (
  قبل المغادرة، مما یوفر استخدامًا أفضل للطاقة االستیعابیة ویحسن كفاءة الطیران. المنافذالمسارات أو 

  ) تكیفًا أسرع مع تغییرات المسارات.FF-ICEح استخدام المرحلة األولى من معلومات الطیران والتدفق من أجل بیئة تعاونیة (ویتی  المرونة:
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)، ومركز ASPینبغي أن تتوازن الخدمات الجدیدة مع تكلفة التغییرات في البرمجیات لدى مقدم خدمات إدارة الحركة الجویة (  التكلفة:
  ) والنظم األرضیة للمطارات.AOC(عملیات الخطوط الجویة 

  

B1-DATM  ) تحسین الخدمات من خالل تحقیق التكامل في جمیع المعلومات الرقمیة الخاصة بإدارة الحركة الجویةATM(  

)، الذي یحقق التكامل بین جمیع المعلومات الخاصة بإدارة ATMتطبق هذه الوحدة نموذج المعلومات المرجعي إلدارة الحركة الجویة (
) ونموذج تبادل المعلومات الخاصة XML)/لغة الترمیز الموسعة (UMLلحركة الجویة، باستخدام النماذج الموحدة (لغة النمذجة الموحدة (ا

فیما یخص معلومات الطیران  )FIXM)) فیما یخص معلومات األرصاد الجویة، ونموذج تبادل معلومات الطیران (WXXMبالطقس (
  رنت.والتدفق وبروتوكوالت اإلنت

  إمكانیات التطبیق
  الدول المشاركة. عدد یمكن تطبیق هذه الوحدة على مستوى الدول، وتزداد الفوائد المجنیة كلما ازداد

  الفوائد
  زیادة انتفاع عدد أكبر من المستخدمین بالمعلومات المحدثة، مع تحسین توقیت هذا االنتفاع.  االنتفاع واإلنصاف:

یما یخص المعلومات الجدیدة؛ وزیادة قدرة النظام على إنشاء تطبیقات جدیدة من خالل إتاحة البیانات المعالجة ف مدةتقلیص   الكفاءة:
  وتوحیدها القیاسي.

  السالمة: تقلیص احتماالت األخطاء والتضارب في البیانات؛ وتقلیص إمكانیات إدراج أخطاء إضافیة من خالل عملیات اإلدخال الیدویة.
  هذه الوحدة أساسیة للتشغیل البیني على الصعید العالمي.  التشغیل البیني: إمكانیة
  ینبغي إجراء دراسة للمردود االقتصادي خالل تنفیذ المشاریع الخاصة بتحدید النماذج وٕامكانیات تنفیذها.  التكلفة:

  

B1-SWIM  ) تحسین األداء من خالل تطبیق إدارة المعلومات على مستوى المنظومةSWIM(  

لمعلومات على مستوى المنظومة (التطبیقات والبنیة التحتیة)، مما یتیح إنشاء شبكة داخلیة للطیران استنادًا إلى نماذج تنفیذ خدمات إدارة ا
  التشغیل البیني. إمكانیةالبیانات الموحدة والبروتوكوالت القائمة على اإلنترنت من أجل بلوغ الحد األقصى في 

  إمكانیات التطبیق
  مستوى الدول، وتزداد الفوائد كلما ازداد عدد الدول المشاركة. یمكن تطبیق هذه الوحدة على

  الفوائد
  إن استخدام معلومات أفضل یتیح للمشغلین ولمزودي الخدمات تخطیط وتنفیذ مسارات أفضل.  الكفاءة:
ث المعلومات لجمیع استخدام الورق وتنظیم رحالت جویة أكثر كفاءة من حیث التكالیف وٕاتاحة أحد تخفیضتحقیق المزید في   البیئة:

  ).ATMالجهات المعنیة في نظام إدارة الحركة الجویة (
  سیتم تصمیم بروتوكوالت االنتفاع وضمان جودة البیانات من أجل الحد من القیود الحالیة في هذه المجاالت.  السالمة:
مترابطة في كامل الشبكة، مما یحد من  یمكن إدارة جمیع المعلومات بطریقة، إذ في التكالیف التخفیضتحقیق المزید من   التكلفة:

عملیات التطویر التي تجرى حسب الطلب، ویضمن المرونة في التكیف مع آخر مستجدات المنتجات الصناعیة ویتیح استخدام 
  .المتبادلةاألحجام  لمعالجةاالقتصادات الضخمة 
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ة في هذه الحزمة والحزمة التالیة. وٕان الجوانب النقیة في وینبغي مراعاة دراسة المردود االقتصادي على ضوء الوحدات األخرى المندرج
)؛ ATM) تفتح الباب أمام حل مشكالت إدارة المعلومات الخاصة بإدارة الحركة الجویة (SWIMإدارة المعلومات على مستوى المنظومة (

  غیر مباشرة. باألحرى أما الفوائد التشغیلیة فهي

B1-AMET   القریبخالل معلومات األرصاد الجویة المتكاملة (التخطیط وخدمات األجل تحسین القرارات التشغیلیة من(  
. تتیح هذه الوحدة تحدید الحلول بطریقة موثوق بها عندما تؤثر التنبؤات باألحوال الجویة أو رصد هذه األحوال في المجال الجوي للمطارات

رصاد الجویة من أجل ضمان ما یلي: أن تكون معلومات األرصاد الجویة األو ) ATMویتعین تحقیق التكامل التام بین إدارة الحركة الجویة (
ها. وتمتد المدة تآثار األحوال الجویة (القیود) حسابًا آلیًا وتتم مراعا فیها تحسب في الحاالت التيمدرجة في منطق عملیة اتخاذ القرارات 

) (ویشمل ذلك ATMرة الحركة الجویة (اأیام بعد إجراء عملیات إدالالزمة التخاذ القرارات في هذا الشأن من دقائق إلى عدة ساعات أو 
تخطیط صیغة الطیران المثلى وتكتیك تفادي األخطار الناجمة عن األحوال الجویة أثناء الطیران) لكي یتسنى بوجه خاص اتخاذ القرارات 

  لتبادل المعلومات على المستوى العالمي.تیسر الوحدة أیضًا وضع معاییر و دقیقة).  ٢٠المتعلقة بالتخطیط القریب األجل (< 
الجویة العابرة للقطب الشمالي وتلك التي تجتازه في إزدیاد ثابت وٕاقرارا ونظرا الى أن عدد الرحالت الجویة العاملة على المسارات الجویة 

نظم االتصاالت  أن طقس الفضاء یؤثر على سطح األرض أو غالفها الجوي (مثل عواصف اإلشعاع الشمسي) یشكل خطرا على
ومات طقس الفضاء والمالحة وقد یشكل خطرا إشعاعیا بالنسبة ألفراد أطقم القیادة والركاب، فإن هذه الوحدة تُقر بالحاجة الى خدمات لمعل

نطاق محلي  لدعم المالحة الجویة الدولیة اآلمنة والفعالة. وبخالف اإلضطرابات التقلیدیة لألرصاد الجویة التي تكون عادة إضطرابات ذات
أو دون إقلیمي، فإن إضطرابات طقس الفضاء یمكن أن تكون ذات سمة عالمیة (رغم أنها تسوف في المناطق القطبیة)، وتتسم ببدایة 

  أسرع بكثیر.
 ، التي تقدم بالتفصیل مجموعة فرعیة من معلومات األرصاد الجویة المتاحة یمكنB0-AMETوتعتمد هذه الوحدة بوجه خاص على الوحدة 

  استخدامها لدعم الكفاءة والسالمة التشغیلیة وتحسینهما.
  إمكانیات التطبیق

یمكن أن تطبق هذه الوحدة في مجال تخطیط تدفق الحركة الجویة وفي جمیع عملیات المطارات في كل المجاالت ومراحل الطیران، 
  .بالمعدات بصرف النظر عن مستوى تجهیز الطائرة

  الفوائد
  تتیح مزیدًا من الدقة في تقدیرات الطاقة االستیعابیة المتوقعة مجال جوي معین.  الطاقة االستیعابیة:

التي یفضلها المستخدم. وتتیح تخفیض التغیرات وأعداد األجوبة التي تقدمها إدارة  الطیران أنماطتقلل عدد االنحرافات عن   الكفاءة:
إلى تقلیل حاالت الطوارئ التي ینقل فیها الوقود في إطار الحالة ) في حالة معینة من األحوال الجویة، إضافة ATMالحركة الجویة (

  الجویة ذاتها.
  تقلیل حرق الوقود وتقلیص االنبعاثات بفضل تقلیل حاالت االستبقاء على األرض أو التأخیر.  البیئة:

)، بما ANSPsمات المالحة الجویة () ومقدمي خدAOCsالسالمة: قیادة الوعي بالحالة لدى الطیارین وحاملي شهادات المشغلین الجویین (
إطار األحوال الجویة في الوقود  تستلزم نقل في ذلك تحسین السالمة من خالل تفادي أخطار األحوال الجویة. وتقلیل حاالت الطوارئ التي

  ذاتها.
للمستخدمین تخطیط المسارات الجویة عملیات تقییم أكثر ترابطًا للقیود التي تفرضها األحوال الجویة، مما سیتیح بدوره   إمكانیة التنبؤ:

تعدیل ل). ویمكن توقع حدوث حاالت أقل ANSPالتي لدیها فرص أكبر ألن تكون مقبولة من وجهة نظر مقدم خدمات المالحة الجویة (
  المسارات الجویة وللتغییر في مبادرات إدارة الحركة الجویة المرتبطة بهذه المسألة.

من المرونة في اختیار المسارات الجویة التي تالئم احتیاجاتهم على النحو األمثل، مع  تخدمین مزیداً تتیح هذه الوحدة للمس  المرونة:
  مراعاة األحوال الجویة المرصودة أو المتوقعة.
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وٕان ینبغي دراسة المردود االقتصادي لهذا العنصر في إطار إعداد هذه الوحدة بأكملها، وال یزال هذا األمر في طور البحث.   التكلفة:
)، التي ال تتطلب إال بارامترات ATMاستخدام أدوات دعم اتخاذ القرارات الخاصة بإدارة الحركة الجویة (القائمة على التجربة الحالیة 

قد أثبتت أنها إیجابیة من  ،)ATMأساسیة متعلقة باألحوال الجویة لتحسین اتخاذ القرارات من قبل الجهات المعنیة بإدارة الحركة الجویة (
  ) وأوساط المستخدمین.ANSPجانب مقدم خدمات المالحة الجویة (من یث تقدیم إجابات مترابطة ح

  القصوى والرحالت الجویة المرنة الطاقة االستیعابیة: تحقیق ٣مجال تحسین األداء 

B1-FRTO  ) تحسین العملیات من خالل تحقیق المستوى األمثل في طرق خدمات الحركة الجویةATS(  
)، مسافات فاصلة أقصر وأكثر ترابطًا في الرحالت الجویة، وعملیات اقتراب PBNوحدة، من خالل المالحة القائمة على األداء (تقدم هذه ال

انحنائیة، وعملیات تعویض متوازیة، وتقلیص حجم المنطقة المخصصة لالستبقاء في الجو. سیتیح ذلك تقسیم المجال الجوي إلى قطاعات 
الزدحام المحتمل في الطرق الجویة الرئیسیة في نقاط التقاطع ذات الحركة ا خفضر دینامیة. وسیؤدي ذلك إلى لها بطریقة أكثییجري تعد

تمكین من إیداع خطط طیران یكون فیها جزء كبیر من الطریق الالكثیفة كما سیخفف عبء العمل على المراقب. والهدف الرئیسي هو 
ضلها المستخدم. وستمنح حریة قصوى ضمن الحدود التي تفرضها تدفقات الحركة الجویة وفقًا لألنماط التي یف اً المزمع اتباعه محدد

  األخرى. وتتمثل الفوائد العامة في تقلیل حرق الوقود واالنبعاثات. 
  إمكانیات التطبیق 

وتنشأ الفوائد الكبیرة عندما تكون إلى حد كاف؛  اً اإلقلیم أو اإلقلیم الفرعي: ینبغي أن یكون االتساع الجغرافي للمجال الجوي للتطبیق كبیر 
) بدًال من إجبار الحركة الجویة على تجاوز الحدود في نقاط FIRالطرق الدینامیة ممكنة التطبیق في كامل حدود إقلیم معلومات الطیران (

  ثابتة محددة مسبقًا.
  الفوائد

یح تقلیص احتماالت االزدحام على الطرق الجویة الرئیسیة إن توافر مجموعة أكبر من إمكانیات تحدید المسارات تت  الطاقة االستیعابیة:
  وفي نقاط التقاطع ذات الحركة الكثیفة. وسیتیح هذا األمر بدوره تخفیف عبء العمل على المراقب في كل رحلة جویة.

ت الجویة، ولكنها تقلص تتیح المسارات الحرة بطبیعة الحال انتشار الحركة الجویة في المجال الجوي وتتیح فرص التفاعل بین الرحالو 
لم  إذا قد یؤدي ذلك إلى آثار سلبیة على الطاقة االستیعابیة في المجال الجوي ذي الحركة الكثیفةو تدفقات، للأیضًا "التنظیم المنهجي" 

  یقترن ذلك بالمساعدة المالئمة.
الجویة للمجال الجوي ویوفر إمكانیات أكبر فیض استهالك شبكة الطرق تخیؤدي تقصیر المسافات الفاصلة في المسارات الجویة إلى و 
  مقارنة ذلك بالتدفقات. ل

تقلیص القیود التي یفرضها التصمیم الدائم و/أو یفرضها  من خاللتقریب المسارات الجویة من الحد األمثل الفردي المطلوب   الكفاءة:
  تبط ذلك من حرق للوقود ومن انبعاثات.تغیر سلوك الطائرات. وستقلص هذه الوحدة بوجه خاص طول الرحلة الجویة وما یر 

). وعندما ال تشكل الطاقة االستیعابیة مشكلة، ATMوتمثل الوفورات المحتملة نسبة كبیرة من أوجه القصور المرتبطة بإدارة الحركة الجویة (
أخطار  من بالضرورة یحدقد تكون هناك حاجة إلى قطاعات أقل عددًا ألن نشر الحركة الجویة أو تحسین تحدید المسارات الجویة 

  النزاعات.
  ).TSAsتسهیل عملیة تصمیم المجاالت الجویة الرفیعة المستوى المفصولة مؤقتًا (

  حرق الوقود وٕاصدار االنبعاثات؛ ولكن قد تكون المنطقة التي تتشكل فیها االنبعاثات والذیول أكبر حجمًا. تخفیضسیتم   البیئة:
بفرص قصوى الختیار المسار الجوي. وقد یستفید مصممو المجال الجوي أیضًا من مزید من  یحظى مستخدم المجال الجوي  المرونة:
  تصمیم الطرق الجویة التي تالئم تدفقات الحركة الجویة الطبیعیة.في المرونة 
الت الجویة من حیث أثبتت دراسة المردود االقتصادي للمسارات الحرة أنها إیجابیة بفضل الفوائد التي یمكن أن تجنیها الرح  التكلفة:

  تكتیكًا). حسن؛ وحل النزاعات بطریقة أفضل وأأفضل أنماط عمودیةو تحسین الكفاءة في الطیران (طرق أفضل 
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B1-NOPS  االرتقاء بأداء التدفق من خالل تخطیط تشغیل الشبكة  
التدفق العام. وسیؤدي ما ینجم عن  تستحدث هذه الوحدة عملیات محسنة إلدارة التدفقات أو مجموعات الرحالت الجویة من أجل تحسین

إلى استخدام أفضل للمجال  ،ما یخص تفضیالت المستخدم وقدرات النظامفیطریقة آنیة، بذلك من زیادة في التعاون بین الجهات المعنیة 
  ).ATMالجوي مع إحداث آثار إیجابیة على التكلفة العامة إلدارة الحركة الجویة (

  إمكانیات التطبیق
اإلقلیم الفرعي بالنسبة إلى معظم التطبیقات؛ ویمكن أن تستخدم هذه الوحدة في مطارات معینة في حال البدء باستخدام عملیة  اإلقلیم أو

استخدام هذه الوحدة في المناطق التي تشهد كثافة عالیة في إلى هناك حاجة أكبر و ). UDPPتحدید األولویات وفقًا الحتیاجات المستخدم (
كن التقنیات التي تتضمنها هذه الوحدة قد تفید أیضًا المناطق التي تشهد حركة جویة أقل كثافة، شریطة إجراء دراسة الحركة الجویة. ول

  للمردود االقتصادي.
  الفوائد

)، وٕاحداث آثار إیجابیة على الفعالیة العامة ATMاستخدام أفضل للمجال الجوي ولشبكة إدارة الحركة الجویة (  الطاقة االستیعابیة:
) من خالل DCB). وبلوغ الحد األمثل في تدابیر تحقیق التوازن بین الطلبات والطاقة االستیعابیة (ATMكالیف إدارة الحركة الجویة (لت

  التعقید بوصفه عنصرًا مكمًال للطاقة االستیعابیة.و  عبء العمل العالقة بین استخدام تقییم
  ستخدمو المجال الجوي.الكفاءة: تقلیل العقوبات على الطیران التي یتحملها م

  بالخط األساس للوحدة. البیئة: من المتوقع تحقیق تحسین طفیف مقارنةً 
  من المتوقع أن تؤدي هذه الوحدة إلى تقلیص عدد الحاالت التي یجري فیها تجاوز الطاقة االستیعابیة أو عبء العمل المقبول.  السالمة:

أكبر إلبراز حضورهم وٕاسماع صوتهم فیما یخص احتمال احترام جداولهم تتاح لمستخدمي المجال الجوي فرص   إمكانیة التنبؤ:
  الزمنیة، وبإمكانهم أن یقوموا بخیارات أفضل استنادًا إلى أولویاتهم.

  سیكون المردود االقتصادي نتیجة لعملیة التصدیق الجاریة حالیًا.  التكلفة:
B1-ASEP  لفواصل الزمنیةزیادة الطاقة االستیعابیة والكفاءة من خالل إدارة ا  

تنظیم تدفقات الحركة الجویة والفواصل بین الطائرات. ویؤدي ذلك إلى تحقیق فوائد تشغیلیة من خالل  )IMتحسن إدارة الفواصل الزمنیة (
اجیة اإلدارة الدقیقة للفواصل الزمنیة بین الطائرات التي تستخدم مسارات مشتركة أو مدمجة، مما یؤدي إلى بلوغ الحد األقصى في إنت

مما  ،) إلى جانب تحقیق مزید من الكفاءة في حرق وقود الطائراتATCالمجال الجوي مع تخفیف عبء العمل على مراقبة الحركة الجویة (
  یؤدي إلى تخفیف اآلثار البیئیة.

  إمكانیات التطبیق
  أثناء الرحالت الجویة وفي مناطق المحطات الطرفیة.

  الفوائد
عند االقتراب و الدخول في إجراء الوصول عند ( سافات فاصلة مترابطة وقلیلة التغیر بین الطائرات المتتالیةتحدید م  الطاقة االستیعابیة:

  النهائي على سبیل المثال)، مما یؤدي إلى تقلیل حرق الوقود.
وفق األنماط المثالیة  تقدیم مشورات مبكرة وسریعة، مما یزیل الحاجة إلى تطویل المسارات الحقًا. ومواصلة عملیات النزول  الكفاءة:

)OPDs ویؤدي ذلك إلى ٧٠= <) في البیئات ذات الكثافة المتوسطة، ومن المتوقع إتاحة هذه العملیات عندما تكون نسبة الطلب .٪
  تقلیص وقت استبقاء الطائرات ومدة الطیران.

  ألنماط المثالیة.الحد من االنبعاثات بفضل تقلیص المسافات الفاصلة بین الطائرات واستخدام ا  البیئة:
) وتخفیف عبء العمل علیها دون إحداث زیادة غیر متوقعة في عبء ATCالسالمة: تقلیل التعلیمات الخاصة بمراقبة الحركة الجویة (

  العمل على طاقم الطائرة.
  ).ATCالتكلفة: تحقیق وفورات في مجال العمل بفضل تخفیف عبء العمل على مراقبة الحركة الجویة (
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B1-SNET  والمعنیة باالقتراب األرضبكات السالمة القائمة على ش  

ن هذه الوحدة السالمة من خالل الحد من خطر وقوع حوادث متعلقة بمراقبة الطیران فوق التضاریس في مرحلة االقتراب النهائي من تحسّ 
ب إلى ازدیاد الخطر فیما یتعلق ) المراقAPM). وتنبه شبكة رصد مسار االقتراب (APMخالل استخدام شبكة لرصد مسار االقتراب (

  بمراقبة الطیران فوق التضاریس خالل عملیات االقتراب النهائي. وتتمثل الفائدة الرئیسیة في تقلیص كبیر لعدد الحوادث الكبیرة. 

  إمكانیات التطبیق

ثل األرض أو الحواجز أخطارًا تهدد السالمة. ستزید هذه الوحدة الفوائد المتعلقة بالسالمة خالل عملیات االقتراب النهائي، ال سیما عندما تم
  وتزداد الفوائد كلما ازدادت كثافة الحركة الجویة أو تعقیدها.

  الفوائد
  في عدد الحوادث الكبیرة. بالغتخفیض   السالمة:

) في إدارة ALARPملیًا (التكلفة: یتمحور المردود االقتصادي لهذا العنصر تمحورًا كامًال حول السالمة وتطبیق مبدأ أدنى درجة معقولة ع
  المخاطر.

  : طرق جویة تتسم بالكفاءة٤مجال تحسین األداء 

B1-CDO  ) تحسین المرونة والكفاءة في أنماط النزول (عملیات النزول المستمرCDOs) باستخدام المالحة العمودیة ((VNAV(  
ائرة من تطبیق إجراء في عملیة الوصول ال یعتمد لطكن اتحسن هذه الوحدة الدقة في مسار الطیران العمودي خالل النزول والوصول، وتم

على المعدات األرضیة للتوجیه العمودي. وتتمثل الفائدة الرئیسیة في زیادة استخدام المطارات وتحسین كفاءة استهالك الوقود وزیادة 
  استغالل المجال الجوي.السالمة من خالل تحسین التنبؤات في مجال الطیران والحد من االتصاالت الرادیویة وتحسین 

  إمكانیات التطبیق
  إجراءات الوصول والمغادرة في المحطات الطرفیة.

  الفوائد
) تحقیق مزید من الدقة في عملیة النزول VANVبالمالحة العمودیة ( مقترنةً  )PBNتتیح المالحة القائمة على األداء (  الطاقة االستیعابیة:

خاصة باإلجراءات الموحدة لعملیات الوصول والمغادرة في المحطات الیة توسیع نطاق التطبیقات ). وتتیح هذه القدرة إمكانCDOالمستمر (
  الطرفیة، وذلك لتحسین الطاقة االستیعابیة واإلنتاجیة، وتحسین تطبیق عملیات االقتراب الدقیقة.

ممرات عمودیة لحركة الوصول والمغادرة، مما إن تمكین الطائرة من الحفاظ على مسار عمودي خالل عملیة النزول تتیح إعداد   الكفاءة:
) االستخدام الفعال للمجال الجوي من خالل تمكین الطائرة VNAVیزید كفاءة المجال الجوي. وٕاضافة إلى ذلك، تیسر المالحة العمودیة (

لمسافة الفاصلة بین الطائرات وزیادة من الطیران بمزید من الدقة في نمط النزول المقید، مما یتیح إمكانیة تحقیق المزید في مجال تقلیص ا
  الطاقة االستیعابیة.

  یؤدي الحد من حرق الوقود بفضل زیادة دقة عملیات النزول إلى تقلیل االنبعاثات.  البیئة:
  یؤدي التتبع الدقیق الرتفاع الطائرة على طول مسار النزول العمودي إلى تحقیق تحسینات في نظام السالمة بأكمله.  السالمة:

) تحسین إمكانیة التنبؤ بمسارات الطیران، مما یؤدي إلى تحسین تخطیط الرحالت VNAVتتیح المالحة العمودیة (  نیة التنبؤ:إمكا
  الجویة والتدفقات. 

  ) الحد من حاالت الطیران األفقي، مما یؤدي إلى تحقیق وفورات في الوقود وفي الوقت.VNAVتتیح المالحة العمودیة (  التكلفة:
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B1-TBO ین التزامن في الحركة الجویة والعملیة القائمة على المسار األوليتحس  

تحسن هذه الوحدة التزامن في تدفقات حركة الطیران في نقاط الدمج على المسار الجوي وتتیح بلوغ الحد األمثل في مرحلة االقتراب من 
مثل إصدار ترخیص بالحركة على األرض  ،ت المطارات) وعملیا4DTRADخالل استخدام النهج الرباعي األبعاد لربط بیانات المسارات (

  ).D-TAXIمن خالل ربط البیانات (
  إمكانیات التطبیق

الفوائد  تتطلب هذه الوحدة تزامنًا جیدًا بین نشر النظم جوًا وأرضًا من أجل تحقیق فوائد كبیرة، وال سیما للطائرات المزودة بما یلزم. وتزداد
  بما یلزم في المنطقة التي تقدم فیها الخدمات. بازدیاد عدد الطائرات المزودة

  الفوائد
إعداد المرحلة بحیث تكون قریبة من نقطة بتتأثر الطاقة االستیعابیة تأثرًا إیجابیًا بفضل تخفیف عبء العمل المرتبط   الطاقة االستیعابیة:

فضل تخفیف عبء العمل المرتبط بإنجاز المغادرة وٕاصدار تكتیكیة. وتأثیر هذه الوحدة إیجابي أیضًا ب تالتقارب وما یرتبط بذلك من تدخال
  التراخیص الخاصة بالحركة على أرض المطار.

) من أجل تخطیط التزامن في الحركة الجویة أثناء RTAالتنبؤ بوقت الوصول المطلوب ( لىتزداد الكفاءة باستخدام القدرة ع  الكفاءة:
) وهي RNAVفیة. وتضمن عملیات "الحلقة المغلقة" في إجراءات المالحة المجالیة (الرحالت الجویة وداخل المجال الجوي للمحطة الطر 

النظام المشترك بین الجو واألرض لتطور الحركة الجویة وتیسر االرتقاء بهذا الوعي إلى الحد األمثل. وتزداد كفاءة الطیران من خالل 
ول، ولنمط النزول، ولعملیات التأخیر في المسار الجوي، كما تتحسن مرحلة النز  للحد األقصى الرتفاع الطائرة فيالتخطیط االستباقي 

  كفاءة المسارات في المجال الجوي للمحطة الطرفیة.
  بعض حاالت التأخیر.  استیعابمسارات أكثر اقتصادًا وأكثر مراعاة للبیئة، وال سیما   البیئة:

التفسیر أو أخطاء التفسیر المتعلقة بعملیات الترخیص بالمغادرة  السالمة: ضمان السالمة في المطارات وحولها من خالل الحد من سوء
  وبالحركة على أرض المطار. 

) بالنسبة إلى جمیع الجهات المعنیة من خالل إدارة تدفق الحركة ATMفي نظام إدارة الحركة الجویة ( التنبؤ: تزداد إمكانیات التنبؤإمكانیة 
أثناء الرحالت وفي المحطات الطرفیة ضمن أقالیم معلومات الطیران  هاالت الجویة وداخلالجویة بطریقة أكثر استراتیجیة بین المجا

)FIRs وذلك باستخدام قدرة الطائرات على معرفة وقت الوصول المطلوب أو تسریع المراقبة الالزمة لتحدید وقت الوصول. وتتیح هذه ،(
بها وقابلة للتكرار، كما تتیح عملیات "الحلقة المغلقة" في إجراءات المالحة الوحدة تحدید المراحل والتسلسل الزمني بطریقة یمكن التنبؤ 

  بتطور الحركة الجویة. األرضو ) التي تضمن وعي النظام المشترك بین الجو RNAVالمجالیة (
ة للمطارات في إطار برنامج لهذه الوحدة. وتم بالفعل إثبات فوائد الخدمات المقترح یجري حالیًا إعداد دراسة المردود االقتصادي  التكلفة:

CASCADE ) التابع للمنظمة األوروبیة المعنیة بسالمة المالحة الجویةEUROCONTROL.(  

B1-RPAS  ) االستیعاب األولي للطائرات الموجهة عن بعدRPAفي المجال الجوي غیر المنفصل (  

  ال الجوي غیر المنفصل، بما في ذلك الكشف والتفادي.) في المجRPAتنفیذ اإلجراءات األساسیة لتشغیل الطائرات الموجهة عن بعد (
  إمكانیات التطبیق

تطبق هذه الوحدة في جمیع عملیات الطائرات الموجهة عن بعد في المجال الجوي غیر المنفصل وفي المطارات. وهي تتطلب تزامنًا جیدًا 
الحد األدنى من متطلبات الترخیص والتجهیز القادرة على الوفاء بفي نشر النظم جوًا وأرضًا من أجل تحقیق فوائد كبیرة، وال سیما للطائرات 

  .بالمعدات
  الفوائد

  االنتفاع المحدود بالمطارات لفئة جدیدة من المستخدمین.  االنتفاع واإلنصاف:
  زیادة الوعي بالحالة؛ واالستخدام المراقب للطائرات.  السالمة:
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تباطًا مباشرًا بالقیمة االقتصادیة لتطبیقات الطیران الصالحة لالستخدام في نظم یرتبط المردود االقتصادي لهذه الوحدة ار   التكلفة:
  الطائرات الموجهة عن بعد.

  ٢الحزمة 

  ویجب أن تفي هذه الوحدات بأحد المعیارین التالیین: ٢٠٢٣في عام  ٢من المزمع إتاحة الوحدات التي تشملها الحزمة 

  .١وحدة السابقة في الحزمة أ) أن تمثل تطورًا طبیعیًا انطالقًا من ال

  .٢٠٢٣ب) أن تلبي متطلبات البیئة التشغیلیة في عام 

  : عملیات المطارات١مجال تحسین األداء 

B2-WAKE  (استنادًا إلى التوقیت) الفصل المتقدم للطائرات تفادیًا لالضطراب الظلي  

لالضطراب الظلي وتغییر اإلجراءات التي یستخدمها مزود خدمات  تطبیق الحدود الدنیا للفصل بین الطائرات استنادًا إلى التوقیت تفادیاً 
  ) لتطبیق الحدود الدنیا للفصل بین الطائرات تفادیًا لالضطراب الظلي.ANSPالمالحة الجویة (

  إمكانیات التطبیق

نیف المسافات المتغیرة الحالیة إن وضع معاییر للفصل بین الطائرات استنادًا إلى التوقیت یحول عملیة إعادة تص - التعقید األقصى حالة 
للفصل بین الطائرات تفادیًا لالضطراب الظلي إلى فواصل زمنیة محددة وفقًا للظروف. وسیتیح ذلك بلوغ الحد األمثل في أوقات االنتظار 

جیة المدارج نتیجة بین العملیات بحیث یخفضها إلى الحد األدنى المطلوب لالنفصال عن االضطراب الظلي ولشغل المدارج. وتزداد إنتا
  لذلك.

  

B2-SURF   من النظم  ٤- ٣ ىبلوغ الحد األمثل في تحدید المسارات على أرض المطار وفي الفوائد الخاصة بالسالمة (المستو
  ))SVS) ونظم التصور التركیبي (A-SMGCSالمتقدمة لتوجیه ومراقبة التحركات على أرض المطار (

یف آثار العملیات األرضیة على البیئة، حتى خالل فترات الرؤیة المتدنیة، إذ یجري تخفیض طول تفید هذه الوحدة في تحسین الكفاءة وتخف
طوابیر االنتظار للمغادرة على المدارج إلى الحد األدنى الالزم لالستخدام األمثل للمدارج، كما یجري تقلیص أوقات حركة الطائرات على 

  ن لظروف الرؤیة المتدنیة إال أثر طفیف على الحركة على أرض المطار.أرض المطار. وسیتم تحسین العملیات بحیث ال یكو 

  إمكانیات التطبیق

تكمن أكبر احتماالت التطبیق في المطارات الكبیرة التي لدیها مستوى مرتفع من الطلب، إذ إن التحسینات تعالج المشكالت المحیطة 
  .بتنظیم طوابیر الطائرات وٕادارتها وعملیات المطارات المعقدة

  

B2-RSEQ  ) الربط بین إدارة الوصول وٕادارة المغادرةAMAN/DNAM(  

) من أجل إتاحة وضع الجداول الزمنیة وأنماط AMAN/DMANتهدف هذه الوحدة إلى تحقیق التكامل بین إدارة الوصول وٕادارة المغادرة (
وتحقیق التكامل في إدارة الوصول والمغادرة. وتوجز الوحدة المغادرة  وأنماطالوصول  أنماطالمدارج بطریقة دینامیة بغیة تحسین التوافق بین 

  أیضًا الفوائد الناجمة عن هذا التكامل والعناصر التي تسهل ذلك.
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  إمكانیات التطبیق

ه إن المدارج ومناطق المناورات في المحطات الطرفیة في نقاط التقاطع الرئیسیة ومناطق المدن الكبرى هي المجاالت األكثر احتیاجًا لهذ
ي التحسینات. ویتسم تنفیذ هذه الوحدة بدرجة دنیا من التعقید. وقد تحتاج بعض األماكن إلى مواجهة بعض التحدیات البیئیة والتشغیلیة الت
ة حستزید من تعقید عملیات إعداد وتنفیذ التكنولوجیا واإلجراءات الالزمة إلنجاز هذه الحزمة. وال بد من أن تكون البنیة التحتیة لطرق مال

  ) قائمة.RNP)/األداء المالحي المطلوب (RNAPالمنطقة (

  : النظم والبیانات القابلة للتشغیل البیني على الصعید العالمي٢مجال تحسین األداء 

B2-FICE  معلومات من أجل بیئة تعاونیة  -األرضي بین المراكز المتعددة (الطیران والتدفق–تحسین التنسیق من خالل التكامل األرضي
)FF-ICE) وغرض الرحلة، وٕادارة المعلومات على مستوى المنظومة (SWIM((  

) الذي یدعم العملیات القائمة على المسارات من خالل تبادل FF-ICEمعلومات من أجل بیئة تعاونیة ( -تطبیق نظام الطیران والتدفق
وقابلیة التشغیل البیني. وتوسیع نطاق استخدام هذا وتوزیع المعلومات الخاصة بعملیات المراكز المتعددة باستخدام معیاري غرض الرحلة 

) لقابلیة التشغیل البیني SARPsالنظام بعد المغادرة، مما یدعم العملیات القائمة على المسارات. ووضع معاییر وممارسات موصى بها (
یها أكثر من وحدتین من وحدات ) التي تشترك فATMلهذا النظام الجدید من أجل دعم عملیة تشاطر خدمات إدارة الحركة الجویة (

  ).ATSUsخدمات الحركة الجویة (

  إمكانیات التطبیق

) والمطارات ومستخدمو المجال ATSیمكن تطبیق هذه الوحدة لدى جمیع الجهات المعنیة بالعملیات األرضیة (خدمات الحركة الجویة (
  الجوي) في مناطق متجانسة، وقد یشمل ذلك العالم أجمع.

B2-SWIM   مشاركة النظم المحمولة جوًا في إدارة الحركة الجویة (إتاحةATM (من خالل إدارة المعلومات  بطریقة تعاونیة
  )SWIMعلى مستوى المنظومة (

تتیح هذه الوحدة للطائرة أن تكون على اتصال تام بكل النظم بوصفها عقدة من عقد التزوید بالمعلومات في إدارة المعلومات على مستوى 
بما فیها بیانات  مع تبادل البیانات، بطریقة تعاونیة) ATM)، مما یتیح المشاركة التامة في عملیات إدارة الحركة الجویة (SWIMالمنظومة (

  األرصاد الجویة. وسیبدأ ذلك بالمبادرات غیر الحرجة بالنسبة إلى السالمة، التي تدعمها وصالت البیانات التجاریة.

  إمكانیات التطبیق

  البعید بحیث تصبح الوحدة قابلة للتطبیق في جمیع البیئات. ىالتطور على المد

  : تحقیق الطاقة االستیعابیة القصوى والرحالت الجویة المرنة٣مجال تحسین األداء 

B2-NOPS  زیادة إشراك المستخدمین في االستخدام الدینامي للشبكة  

) التي تدعمها إدارة المعلومات على مستوى المنظومة CDMتستخدم هذه الوحدة في تطبیقات النهج التعاوني في اتخاذ القرارات (
)SWIM وهي إدارة تتیح لمستخدمي المجال الجوي إدارة التنافس واألولویات الخاصة بالحلول المعقدة إلدارة تدفق الحركة الجویة ،(
)ATFMابیة الالزمة لتلبیة طلبات المستخدمین. ) عندما ال تكون الشبكة أو عقدها (المطارات والقطاع) قادرة على توفیر الطاقة االستیع

) من ATM) التي سوف تمكن إدارة الحركة الجویة (CDMویتیح ذلك المضي قدمًا في تطویر تطبیقات النهج التعاوني في اتخاذ القرارات (



- 79 - 

وتشمل الفوائد تحسینًا في  توفیر إمكانیة بلوغ الحد األمثل في حلول المشكالت المتعلقة بالتدفق أو تفویض المستخدمین بهذه المهمة.
  .استخدام الطاقة االستیعابیة المتوافرة وبلوغ الحد األمثل في عملیات خطوط الطیران في األوضاع المتدهورة

  إمكانیات التطبیق

  اإلقلیم أو اإلقلیم الفرعي.

B2-ASEP  ) الفصل بین الطائرات انطالقًا من الجوASEP(  

 الغرضالمؤقت لمسؤولیة فصل الطائرات إلى مقصورة القیادة في الطائرات المخصصة لهذا  إنشاء فوائد تشغیلیة عن طریق التفویض
) وٕاتاحة ATCوالمزودة بما یلزم، مما یقلص الحاجة إلى منح التراخیص لحل النزاعات مع تخفیف عبء العمل على مراقبة الحركة الجویة (

ت انطالقًا من طائرة مخصصة لهذا الغرض ومزودة بما یلزم، كما هو معلن أنماط طیران أكثر كفاءة. ویضمن طاقم الطائرة فصل الطائرا
 بینفي التراخیص الجدیدة. ویعفي هذا األمر المراقب من مسؤولیة الفصل بین هذه الطائرات. ولكن تبقى بید المراقب مسؤولیة الفصل 

  الطائرات التي ال تندرج في نطاق هذه التراخیص.

  إمكانیات التطبیق

حرص على إثبات جدوى هذه الوحدة من حیث السالمة كما أن التأثیر على الطاقة االستیعابیة ال یزال یحتاج إلى تقییم في حالة ینبغي ال
تفویض مسؤولیة فصل الطائرات في وضع محدد یستلزم وضع لوائح جدیدة بشأن المعدات المحمولة على الطائرات وأدوار ومسؤولیات 

) في ASEPائرات انطالقًا من الجو (طدیدة والتدریب). من المزمع إجراء التطبیقات األولى للفصل بین الطاقم الطائرة (اإلجراءات الج
  المجال الجوي فوق المحیطات  وفي عملیات االقتراب من المدارج المتوازیة والمتقاربة فیما بینها.

B2-ACAS  النظام الجدید لتفادي التصادم  

) المكیف مع احتیاجات العملیات القائمة على المسارات والمزود بوظیفة استطالع ACASالتصادم (تنفیذ النظام المحمول جوًا لتفادي 
 مزعجةتنبیهات الال) وتستند إلى منطق تكیفي لتفادي التصادم یرمي إلى الحد من ADS-Bمحسنة تدعمها إذاعة االستطالع التابع التلقائي (

  وتخفیض االنحرافات إلى الحد األدنى.

فیذ نظام جدید محمول جوًا لتفادي التصادم إجراء عملیات أكثر كفاءة وٕاجراءات مستقبلیة للمجال الجوي إضافة إلى االمتثال وسیتیح تن
ن إلى تخفیف للوائح الخاصة بالسالمة. وسیمیز النظام الجدید بدقة بین التنبیهات الضروریة و"التنبیهات المزعجة". وسیؤدي التمییز المحسّ 

لمراقب ألن الموظفین سیقضون وقتًا أقل في اإلجابة عن "التنبیهات المزعجة". وسینجم عن ذلك تخفیض الحتماالت عبء العمل عن ا
  االقتراب من التصادم في الجو.

  إمكانیات التطبیق

  ى الخاصة بالسالمة.تزداد فوائد السالمة والتشغیل مع ازدیاد نسبة الطائرات المزودة بهذا النظام. وینبغي الحرص على إجراء دراسة الجدو 

  بالكفاءة تتسم جویة طرق: ٤مجال تحسین األداء 

B2-CDO  ) تحسین المرونة والكفاءة في أنماط النزول (عملیات النزول المستمرCDOs یة (د)) باستخدام المالحة العموVNAV (
  ومراعاة السرعة المطلوبة وموعد الوصول

لوصول التي تمكن الطائرات من تطبیق قلیل من التسارع أو عدم التسارع نهائیًا في تركز هذه الوحدة بوجه خاص على استخدام إجراءات ا
تؤدي فیها مستویات الحركة الجویة إلى حظر هذه العملیة. وستراعي هذه الحزمة تعقید المجال الجوي كان من الممكن أن المناطق التي 
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بلوغ الحد األمثل في عملیات الوصول ضمن المجاالت الجویة وعبء العمل الناجم عن الحركة الجویة وتصمیم اإلجراءات من أجل 
  الكثیفة الحركة.

  إمكانیات التطبیق

یة في یمكن تطبیق هذه الوحدة على المستوى العالمي وفي المجاالت الجویة ذات الكثافة العالیة (استنادًا إلى إجراءات إدارة الطیران االتحاد
  الوالیات المتحدة).

B2-RPAS  ائرات الموجهة عن بعد في الحركة الجویةاستیعاب الط  

) إلى المجال الجوي غیر المعزول؛ ومواصلة تحسین RPAتهدف هذه الوحدة إلى مواصلة تحسین وصول الطائرات الموجهة عن بعد (
لیة الخاصة )؛ ومواصلة تحدید وتحسین اإلجراءات التشغیRPASعلمیات الموافقة/منح التصاریح في نظام الطائرات الموجهة عن بعد (

ة تحسین متطلبات األداء في مجال االتصاالت؛ والتوحید القیاسي إلجراءات اإلخفاق ل)؛ ومواصRPASبنظام الطائرات الموجهة عن بعد (
)؛ C2) واالتفاق على رمز إظهاري وحید للتعبیر عن اإلخفاق في عملیة الربط بین التحكم والمراقبة (C2في الربط بین التحكم والمراقبة (

 الستیعاب) وتطویر الخوارزمیات ADS-Bإذاعة االستطالع التابع التلقائي ( للتمكن من استخداموالعمل على تكنولوجیات الكشف والتفادي 
  الطائرات الموجهة عن بعد في المجال الجوي.

  إمكانیات التطبیق

غیر المعزول وفي المطارات. وتتطلب الوحدة تزامنًا تطبق هذه الوحدة على جمیع الطائرات الموجهة عن بعد التي تعمل في المجال الجوي 
جهیز جیدًا بین نشر النظم جوًا وأرضًا لتحقیق فوائد كبیرة، وال سیما للطائرات القادرة على الوفاء بالحد األدنى من متطلبات الترخیص والت

  بالمعدات.

 ٣الحزمة 

، واحدًا من المعاییر التالیة ٢٠٢٨ن تصبح جاهزة للتنفیذ في عام ، التي من المزمع أ٣یجب أن تستوفي الوحدات المدرجة في الحزمة 
 على األقل:

  .٢أ) أن تمثل تطورًا طبیعیًا انطالقًا من الوحدة السابقة في الحزمة 

  .٢٠٢٨ب) أن تكون قادرة على الوفاء بمتطلبات البیئة التشغیلیة في عام 

  التشغیلي العالمي إلدارة الحركة الجویة. ج) أن تكون في حالة التطور النهائیة المطابقة للمفهوم

  : عملیات المطارات١مجال تحسین األداء 

B3-RSEQ  ) تحقیق التكامل بین إدارة الوصول والمغادرة  واإلدارة على أرض المطارAMAN/DMAN/ SMAN(  

  لحركة على أرض المطار وعملیات المغادرة.تتضمن هذه الوحدة وصفًا موجزًا لإلدارة المتكاملة لعملیات الوصول وٕادارة الرحلة في الجو وا

  إمكانیات التطبیق

لتقاء حركة الطائرات وفي المدن الكبرى أكثر المجاالت الرئیسیة النقاط ال یمثل مجال المناورات الخاصة بالمدارج والمحطات الطرفیة في 
یكون هناك اضطرار في بعض األماكن لمواجهة تحدیات احتیاجًا لهذه التحسینات. ویعتمد تعقید تنفیذ هذه الحزمة على عدة عوامل. فقد 

ما یزید تعقید إعداد وتنفیذ التكنولوجیات واإلجراءات الرامیة إلى تنفیذ هذه الحزمة. ویجب في هذا الصدد أن تتوافر البنیة مبیئیة وتشغیلیة، 
  ).RNP)/األداء المالحي المطلوب (RNAPالتحتیة لطرق مالحة المنطقة (
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  : النظم والبیانات القابلة للتشغیل البیني على الصعید العالمي٢ألداء مجال تحسین ا

B3-FICE   معلومات من أجل بیئة تعاونیة ( –تحسین األداء التشغیلي من خالل التطبیق الكامل لمفهوم الطیران والتدفقFF-ICE(  

م الجویة والنظم األرضیة باستخدام إدارة المعلومات على تبادل البیانات المتعلقة بجمیع الرحالت الجویة المعنیة بصورة منهجیة بین النظ
  ) التعاونیة والعملیات القائمة على المسارات. ATMإدارة الحركة الجویة (غراض ) ألSWIMمستوى المنظومة (

  إمكانیات التطبیق

  الجو واألرض.

  : تحقیق الطاقة االستیعابیة القصوى والرحالت الجویة المرنة٣مجال تحسین األداء 

B3-AMET  (التخطیط وخدمات األجل القریب) تحسین القرارات التشغیلیة من خالل معلومات األرصاد الجویة المتكاملة  

) في مواجهة األحوال الجویة الخطرة في إطار ATMتهدف هذه الوحدة إلى تعزیز عملیة اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الحركة الجویة (
فوریة المفعول. وتعتمد هذه الوحدة على مفهوم تكامل المعلومات األولیة والقدرات التي تم تطویرها في إطار القرارات التي ینبغي أن تكون 

B1-AMET والنقاط الرئیسیة في هذه الوحدة هي التالیة: (أ) التفادي التكتیكي لألحوال الجویة الخطرة وال سیما خالل الفترة الزمنیة الممتدة .
زیادة استخدام القدرات القائمة على الطائرات لكشف بارامترات األحوال الجویة (مثل االضطرابات الجویة  دقیقة؛ (ب) ٢٠من صفر إلى 

والریاح والرطوبة)؛ (ج) عرض المعلومات المتعلقة باألحوال الجویة لتعزیز الوعي بالحالة. وتشجع هذه الوحدة أیضًا على وضع معاییر 
  لتبادل المعلومات على الصعید العالمي. 

  إمكانیات التطبیق

یمكن تطبیق هذه الوحدة على تخطیط تدفق الحركة الجویة، والعملیات أثناء الرحالت الجویة، والعملیات في المحطة الطرفیة 
(الوصول/المغادرة) والعملیات على أرض المطار. ومن المفترض أن یكون طاقم الطائرة على اضطالع بنظام إذاعة االستطالع التابع 

)، وعملیات رصد األحوال الجویة انطالقًا من ADS-B IN/CDTI/عرض معلومات الحركة الجویة في مقصورة القیادة (الداخلة التلقائي
  ).EFBsالطائرة، وقدرات عرض المعلومات الخاصة باألحوال الجویة، مثل حقائب الطیران اإللكترونیة (

B3-NOPS  إدارة تعقید الحركة الجویة  

من أجل التصدي لألحداث والظواهر التي تؤثر في الحركة الجویة بسبب القیود الفیزیائیة أو األسباب االقتصادیة أو استحداث إدارة التعقید 
) القائمة على ATMبعض األحداث والظروف الخاصة من خالل استغالل بیئة المعلومات األدق واألغنى التي توفرها إدارة الحركة الجویة (

الطاقة ). وسیتم الحصول على فوائد في هذا السیاق منها بلوغ الحد األمثل في استخدام SWIMمنظومة (إدارة المعلومات على مستوى ال
  لنظام وفي تحقیق الكفاءة. االستیعابیة ل

  إمكانیات التطبیق

عرفة البارامترات إقلیمیة أو دون إقلیمیة. وال یمكن أن تكون الفوائد كبیرة إال إذا تم تجاوز نطاق جغرافي معین مع افتراض إمكانیة م
  المالئمة والتحكم بها واستخدامها على النحو األمثل. وتكون الفوائد ملموسة بصورة أساسیة في المجال الجوي ذي الكثافة العالیة.
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  : طرق جویة تتسم بالكفاءة٤مجال تحسین األداء 

B3-TBO العملیات القائمة على المسار الرباعي األبعاد الكامل  

وجیات متقدمة لدعم المسارات الرباعیة األبعاد (العرض والطول واالرتفاع والزمن) والسرعة من أجل تعزیز عملیة اتخاذ وضع مفاهیم وتكنول
) على الصعید العالمي. ویتم التركیز بصورة رئیسیة على تكامل جمیع معلومات الطیران للحصول ATMالقرارات في إدارة الحركة الجویة (

  ملیة التنظیم اآللي على األرض.على نموذج المسار األدق لع

  إمكانیات التطبیق

یمكن تطبیق هذه الوحدة على تخطیط تدفق الحركة الجویة، والعملیات أثناء الرحلة الجویة، والعملیات في المحطة الطرفیة 
ى حدة. ومن المفترض (االقتراب/المغادرة)، وعملیات الوصول. وتصب الفوائد في مصلحة تدفقات الحركة الجویة ومصلحة كل طائرة عل

/عرض معلومات الحركة الجویة في مقصورة القیادة ةأن یكون طاقم الطائرة ضمن المجالین التالیین: إذاعة االستطالع التابع التلقائي الداخل
)ADS-B IN/CDTI الطائرة وعلى  على متن نشر النظم)؛ ونقل البیانات وقدرات المالحة المتقدمة. وتتطلب هذه الوحدة تزامنًا جیدًا بین

لمنطقة األرض لكي تحقق فوائد كبیرة، وال سیما للطائرات المزودة بهذه النظم. وتزداد الفائدة بازدیاد عدد الطائرات المزودة بهذه النظم في ا
  التي تقدم فیها هذه الخدمة.

  

B3-RPAS   لطائرات الموجهة عن بعد (لاإلدارة الشفافةRPAS(  

) في جمیع أصناف المجال الجوي، والعمل على إقامة رابط RPAاخیص للطائرات الموجهة عن بعد (مواصلة تحسین عملیة منح التر 
) ومنح التراخیص في هذا ABDAA)، ووضع الخوارزمیات المحمولة جوًا لكشف خطر التصادم وتفادیه (C2موثوق به للتحكم والسیطرة (

  خاصة بالمطارات.الشأن، واستیعاب الطائرات الموجهة عن بعد في اإلجراءات ال

  إمكانیات التطبیق

تطبیق هذه الوحدة على جمیع الطائرات الموجهة عن بعد التي یجري تشغیلها في المجال الجوي غیر المعزول وفي المطارات. وتتطلب 
ت التي تلبي الحد األدنى على األرض لتحقق فوائد كبیرة، وال سیما للجها ونشرهاعلى متن الطائرة  نشر الوحدةهذه الوحدة تزامنًا جیدًا بین 

  من الترخیص ومن المعدات المطلوبة.
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  وثائق الدعم المتاحة على اإلنترنت والمزودة بروابط تشعبیة :٣المرفق 

أو تستند إلى معلومات خاصة بالسیاسات ومعلومات فنیة یمكن  ٢٠٢٨- ٢٠١٣) للفترة GANPتتضمن الخطة العالمیة للمالحة الجویة (
) وخرائط ASBUمستوى في مجتمع الطیران. ویشمل ذلك أحكامًا فنیة تصف وحدات حزم تحسینات منظومة الطیران (استخدامها على كل 

 الطریق التكنولوجیة، واعتبارات التدریب والتوظیف، والجوانب التنظیمیة التعاونیة، والتحلیالت الخاصة بالعالقة بین التكلفة والفائدة
  مبادرات البیئیة، والدعم التخطیطي المتكامل.والشواغل المالیة، واألولویات وال

) مزودة بروابط تشعبیة وستتاح على اإلنترنت في GANPوستكون هذه العناصر الدینامیة و"الحیویة" لدعم الخطة العالمیة للمالحة الجویة (
  .٢٠٢٨-٢٠١٣على موقع اإلیكاو المتاح للجمهور خالل كامل فترة التطبیق  PDFملفات من نوع 

) لسلطة مجلس اإلیكاو وجمعیتها العمومیة، وٕان إتاحة هذه الخطة على نطاق واسع GANPالخطة العالمیة للمالحة الجویة ( وتخضع
ودقتها وعملیات استعراضها وتحدیثها توفر للدول األعضاء في اإلیكاو وللجهات المعنیة في قطاع الطیران الثقة بأن الخطة قادرة على 

تنفیذ المالئمة والالزمة لتحقیق قابلیة التشغیل البیني إلدارة الحركة الجویة على الصعید العالمي، والثقة بأنها إدارة عملیات التطویر وال
  ستستخدم لتحقیق هذه األغراض بفعالیة. 

  مواد الدعم الفني المتاحة على اإلنترنت والمزودة بروابط تشعبیة

) وخرائط الطریق التكنولوجیة GANPلخطة العالمیة للمالحة الجویة (ة في االمندرج) ASBUمنهجیة حزم تحسینات منظومة الطیران ( إن
بروابط تشعبیة تتیح االضطالع على مواد فنیة شاملة تشمل المبررات المنطقیة األساسیة للخطة العالمیة للمالحة الجویة  لها مزودة الداعمة

)GANPمرات وندوات اإلیكاو، إضافة إلى لجان الخبراء وأفرقة العمل، ) وخصائص هذه الخطة. وقد تم إعداد هذه المواد من خالل مؤت
  التي استهدفت جمیعها المشاركة الفاعلة والواسعة النطاق لخبراء الدول وقطاع الطیران.

حة بصیغة )، فیمكن االضطالع علیها من خالل الوثیقة الرئیسیة المتاGANPأما المرفقات الفنیة الداعمة للخطة العالمیة للمالحة الجویة (
PDF:كما هو مبین أدناه ،  

  

   



- 84 - 

) وخرائط الطریق ASBU: مخطط المضمون الفني المزود بروابط تشعبیة والداعم لوحدات حزم تحسینات منظومة الطیران (١١الشكل 
  التكنولوجیة.

  
  ٢٠٢٨-٢٠١٣) للفترة GANPالخطة العالمیة للمالحة الجویة (
  )٢ل (الفص ٣و ٢و ١مواصفات وحدات الحزم صفر و

B0-APTA  
B1-WAKE 

  إلخ.
  الوثائق الداعمة للوحدات والمتاحة على اإلنترنت

  )١خرائط الطریق التكنولوجیة (المرفق 
  الوحدات المشار إلیها في خرائط الطریق

B0-OPFL  
B1-ASEP  

  إلخ.
  فئات التحسینات التشغیلیة في خرائط الطریق

  األرضیة؛ إلخ.) –)؛ والمراقبة األرضیة PBN( (مثل إدارة المعلومات؛ والمالحة القائمة على األداء
  الوثائق الداعمة للمفاهیم التشغیلیة والمتاحة على اإلنترنت

  )GANPالمضمون الداخلي للخطة العالمیة للمالحة الجویة (
  الروابط التشعبیة لمضمون الدعم الخارجي
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   )GANPالربط مع اإلصدار الثالث للخطة العالمیة للمالحة الجویة (

) تستحدث إطارًا جدیدًا للتخطیط مع مزید من GANPى الرغم من أن حزم التحسینات الخاصة بالخطة العالمیة للمالحة الجویة (عل
التعریفات وجداول زمنیة واسعة النطاق، فإن هذه الحزم متسقة مع عملیة التخطیط الخاصة باإلصدار الثالث للخطة العالمیة للمالحة 

) القصیرة والمتوسطة والطویلة األجل. وقد تمت مراعاة هذا االتساق لضمان GPIsمبادرات الخطط العالمیة ( ) التي تشملGANPالجویة (
  االنتقال السلس من منهجیة التخطیط السابقة إلى نهج حزم التحسینات.

دار الرابع الجدید لهذه الخطة في ) واإلصGANPوتتمثل إحدى نقاط التمییز الواضحة بین اإلصدار الثالث للخطة العالمیة للمالحة الجویة (
  ) أصبحت توفر اآلن جداول زمنیة أكثر دقة وقیاسات لألداء. ASBUأن منهجیة حزم تحسینات منظومة الطیران (

میة لویتیح ذلك تحقیق االتساق في التخطیط المتعلق بالتحسینات التشغیلیة الملموسة والمتبادلة التي یشار إلیها بعبارة مبادرات الخطط العا
)GPIs) في اإلصدار الثالث للخطة العالمیة للمالحة الجویة (GANP.من أجل الحفاظ على االستمراریة في التخطیط (  

) وخرائط الطریق ASBUوٕاضافة إلى المضمون الفني الشامل المتاح على اإلنترنت والداعم لوحدات حزم تحسینات منظومة الطیران (
على موقع اإلنترنت مواد إرشادیة مرجعیة أساسیة ستساعد الدول والجهات المعنیة بشؤون السیاسات التكنولوجیة، أتاحت اإلیكاو أیضًا 
  والتخطیط والتنفیذ وٕاعداد التقاریر. 

)، كما هو مبین في GANPقد استمدت كمیة كبیرة من هذه المضامین من مرفقات اإلصدار الثالث للخطة العالمیة للمالحة الجویة (
  الجدول التالي:
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: الوثائق المتاحة على اإلنترنت والداعمة للسیاسات والتخطیط والتنفیذ وٕاعداد التقاریر. ویشیر العمود الظاهر في أقصى ١٢الشكل 
  ).GANPالروابط مع المواد الواردة في مرفقات اإلصدار الثالث للخطة العالمیة للمالحة الجویة (استمراریة الیمین إلى 

  
الوثائق الداعمة المتاحة على اإلنترنت   )GANPالجویة (الخطة العالمیة للمالحة 

  والمزودة بروابط تشعبیة
اإلصدار الثالث للخطة  فيالمرجع 

  )GANPالعالمیة للمالحة الجویة (
  المرفقات هاء وواو وزاي  التمویل واالستثمار  نوع المضمون

  المرفق زاي  والتنظیم مسؤولیةنموذجا ال  السیاسات
  المرفق جیم  ت القانونیةاالعتبارا  التخطیط

  المرفق حاء  الفوائد البیئیة  التنفیذ
التخطیط المتكامل إلدارة الحركة الجویة   إعداد التقاریر

)ATM(  
  المرفقان ألف وطاء

  )GPIsمبادرات الخطط العالمیة (  توفیر المواد الفنیة للوحدات  
  المرفق حاء  الفوائد البیئیة  
  المرفق باء  تدریبتزوید الموظفین بالمهارات وال  
) SARPالقواعد والتوصیات الدولیة (  

الصادرة عن اإلیكاو/آفاق إجراءات 
  )PANSخدمات المالحة الجویة (

  

    نموذج التقریر الخاص بالمالحة الجویة  
الهیاكل التنظیمیة للمجموعات اإلقلیمیة   

  )PIRGsللتخطیط والتنفیذ (
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  تردداتاالعتبارات الخاصة بطیف ال :٤المرفق 

لطالما كان توافر طیف الترددات مسألة حاسمة بالنسبة إلى الطیران ومن المتوقع أن تتسم هذه المسألة بمزید من األهمیة مع تنفیذ 
)، وٕادارة CNSالتكنولوجیات الجدیدة. فإضافة إلى خرائط الطریق التكنولوجیة الخمس المتعلقة باالتصاالت والمالحة واالستطالع (

) واإللكترونیات الخاصة بالطیران، فإن أي استراتیجیة عالمیة لطیف ترددات الطیران في األجل القصیر أو المتوسط أو IMالمعلومات (
  ).GANPالطویل یجب أن تدعم تنفیذ الخطة العالمیة للمالحة الجویة (

المؤتمرات العالمیة لالتصاالت الرادیویة  استراتیجیة طویلة األجل إلرساء وتعزیز موقف اإلیكاو في ٢٠٠١اعتمد مجلس اإلیكاو في عام 
). وتقضي االستراتیجیة بتحدید موقف اإلیكاو بشأن كل قضیة من القضایا المبینة ITU WRCsالتي ینظمها االتحاد الدولي لالتصاالت (

ذا الموقف بالتشاور مع جمیع بالتفصیل في جدول األعمال الخاص بكل مؤتمر مقبل من المؤتمرات العالمیة لالتصاالت الرادیویة، ویحدد ه
الدول األعضاء في اإلیكاو ومع المنظمات الدولیة المعنیة. وتشمل االستراتیجیة أیضًا سیاسة مفصلة لإلیكاو بشأن استخدام كل نطاق من 

ة الجویة. وثمة نطاقات الترددات الخاصة بالطیران. وتطبق هذه السیاسة على جمیع نطاقات الترددات التي تستخدم في تطبیقات السالم
من الدلیل الخاص  ٧بیان عام للسیاسات وبیان للسیاسات الخاصة بكل نطاق من نطاقات ترددات الطیران، وترد هذه البیانات في الفصل 

 Handbook on Radio Frequency Spectrum Requirements forبمتطلبات طیف الترددات الرادیویة للطیران المدني والمعنون باإلنكلیزیة 

Civil Aviation) ویشمل هذا الدلیل بیان سیاسات اإلیكاو الموافق علیها،)Doc 9718( Statement of Approved ICAO Policies .(  
ویجري تحدیث موقف اإلیكاو وسیاساتها بعد كل مؤتمر عالمي لالتصاالت الرادیویة ویوافق علیها مجلس اإلیكاو. أما استراتیجیة إعداد 

  .Doc 9718 – ٩٧١٨ اساتها فیمكن االضطالع علیها حالیًا في المرفق هاء للوثیقةموقف اإلیكاو وسی
عامًا والتي  ١٥ویمتد أفق موقف اإلیكاو وسیاساتها المتعلقة بالمؤتمرات العالمیة لالتصاالت الرادیویة إلى ما بعد الفترة الزمنیة الممتدة 

ویستبق هذا الموقف وتلك السیاسات إعداد نظام الطیران الخاص بالمستقبل.  )GANPتشملها الخطة العالمیة الحالیة للمالحة الجویة (
ن ولكن، استنادًا إلى نتائج المؤتمر العالمي الثاني عشر لالتصاالت الرادیویة، ستقوم اإلیكاو بإعداد وحدات حزم تحسینات منظومة الطیرا

)ASBUs لضمان  آمنة طیف الترددات من أجل استباق التغیرات ووضع آلیة) وخرائط الطریق التكنولوجیة، وٕاعداد تحدیث الستراتیجیة
  العناصر األساسیة لنظام المالحة الجویة في المستقبل.  ازدواج المهام بین

  االنتفاع بطیف ترددات الطیران في المستقبل
اة، من المتوقع أن یحدث نمو قلیل في بتخصیص الترددات المناسبة لدعم الخدمات الحاسمة لضمان سالمة الحی المتعلقةنظرًا إلى القیود 

نطاقات الترددات القائمة، أحوال في  تحقیق االستقرارالحجم العام لعملیات تخصیص ترددات الطیران على المدى البعید. ولكن من الحیوي 
ك طیلة الفترة التي یقتضیها استمرار االنتفاع بدعم النظم الحالیة لسالمة الطیران بطریقة خالیة من التداخل في الترددات، وذل لضمان

الحال. وبالمثل، من الحیوي إدارة الموارد المحدودة لطیف ترددات الطیران بطریقة تدعم بفعالیة استحداث تكنولوجیات جدیدة، في حال 
  ) وخرائط الطریق التكنولوجیة.ASBUsتوافرها، بما یتماشى مع وحدات حزم تحسین نظام الطیران (

ید باستمرار على موارد طیف الترددات في مجمله، بما في ذلك طیف الترددات المخصصة للطیران، من الواجب وفي ضوء الضغط المتزا
المعنیة بتنظیم االتصاالت الرادیویة،  اأن تقوم سلطات الطیران المدني وغیرها من الجهات المعنیة بتنسیق موقف الطیران مع سلطات دولته

  في عملیة إعداد المؤتمرات العالمیة لالتصاالت الرادیویة. بل أن تقوم أیضًا بالمشاركة الفاعلة
وأساسیًا للمالحة الجویة ألن العدید من حزم تحسینات منظومة الطیران ستتطلب المزید من تبادل  نادراً وسیبقى طیف الترددات موردًا 

  البیانات بین الجو واألرض وتعزیزًا لقدرات المالحة واالستطالع.
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  الطریق التكنولوجیة خرائط :٥المرفق 

  لقد تم تصمیم خرائط الطریق المبینة في هذا المرفق لوصف ما یلي:
  التكنولوجیات الجدیدة والموروثة الالزمة لدعم وحدات حزم التحسینات:  أ)

  الوحدات التي تتطلب التكنولوجیا مبینة باللون األسود.  )١
  ادي.الوحدات التي تدعمها التكنولوجیا مبینة باللون الرم  )٢

  التاریخ الذي ینبغي فیه إتاحة التكنولوجیا لدعم إحدى الحزم ووحداتها.  ب)
  التكنولوجیا (إذا كانت تسبق الحزمة). إتاحة  ج)

) واإللكترونیات الخاصة IM) وٕادارة المعلومات (CNSولتیسیر الرجوع إلى خرائط الطریق المتعلقة باالتصاالت والمالحة واالستطالع (
  سیم هذه الخرائط استنادًا إلى األسس التالیة:بالطیران، تم تق

  االتصال:  أ)
  االتصال الخاص بربط البیانات بین الجو واألرض.  )١
  االتصال بین األرض واألرض.  )٢
  االتصال بالصوت بین الجو واألرض.   )٣

  االستطالع:  ب)
  االستطالع على أرض المطار.  )١
  االستطالع القائم على األرض.  )٢
  من الجو إلى الجو.االستطالع   )٣

  المالحة:  ج)
  التكنولوجیا المخصصة لهذا الغرض.  )١
  المالحة القائمة على األداء.  )٢

  إدارة المعلومات:  د)
  ).SWIMإدارة المعلومات على مستوى المنظومة (  )١
  .أمور أخرى  )٢

  إلكترونیات الطیران:  ه)
  االتصاالت.  )١
  االستطالع.  )٢
  المالحة.  )٣
  طائرات.شبكات سالمة ال  )٤
  النظم الموجودة على متن الطائرة.  )٥
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  ط الطریق التكنولوجیة.ائ: شرح شكل خر ١٣الشكل 

  
  مجال التكنولوجیا

  الوحدات
  التكنولوجیا الداعمة للوحدات

  التكنولوجیا (أقرب وقت ممكن للتنفیذ) إتاحةتاریخ 
  حتاج فیه الحزمة إلى التكنولوجیاتالتاریخ الذي 

.  
  االتصال
  مات ربط البیانات بین الجو واألرض في فئتین أساسیتین:تندرج خد

) المتعلقة بالسالمة في الحاالت التي تكون فیها متطلبات األداء واإلجراءات والخدمات والتكنولوجیا ATSخدمات الحركة الجویة ( •
 الداعمة موحدة ومنظمة بدقة، 

 بات األداء واإلجراءات والتكنولوجیا الداعمة أقل أهمیة.الخدمات المتعلقة بالمعلومات في الحاالت التي تكون فیها متطل •

(تكنولوجیات وسائل الربط) استنادًا إلى الحاجة إلى دعم خدمات الحركة الجویة  عوامل التمكین ونشروسیجري على وجه العموم إعداد 
)ATS.المتعلقة بالسالمة (  

؛ وهناك ثالثة مجاالت للبحث یجري ٢و ١للحزمتین  ینالزمنی ینر اطإل، ینبغي إجراء بحوث وتطویر في ا٣ولكي یتسنى اإلعداد للحزمة 
  فیها وضع المعاییر، وهي التالیة:

على األرض. أما نظام  قائمیجري حالیًا إعداد نظام لربط البیانات على أرض المطارات، وهو نظام عالي القدرات  - المطارات •
 .IEEE 802.16/WiMAXالة فهو قائم على معیار اتصاالت الطیران في المطارات باستخدام األجهزة الجو 

مناطق وهو نظام جدید للربط بین البیانات قائم على األقمار الصناعیة یستهدف  -)SATCOMاالتصاالت باألقمار الصناعیة ( •
ة. ویمكن أن یكون واألقالیم البعیدة. ویمكن أن یستخدم نظام الربط هذا أیضًا في األقالیم القاریة كتكملة للنظم األرضی المحیطات

) ESA Irisهذا النظام نظامًا لالتصاالت باألقمار الصناعیة مخصصًا لخدمات الحركة الجویة (مثل المبادرة األوروبیة المسماة 
 )).Iridium) ذي النطاق العریض والسریع، ونظام إیریدیوم (Inmarsatأو نظامًا تجاریًا متعدد األنماط (مثل نظام إنمارسات (

وهو نظام لربط البیانات قائم على األرض ومخصص للمجال الجوي  - ألرضي (في المحطة الطرفیة وأثناء الرحلة)النظام ا •
القاري، وال یزال هذا النظام قید البحث. وأطلق على هذا النظام اسم "نظام النطاق العریض الرقمي التصاالت الطیران" 

)LDACS.( 
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لصوتیة في مفهوم األجل الطویل ااستعراض دور االتصاالت  أ) ات من أجل ما یلي:وٕاضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى إجراء دراس
  النظر في ضرورة إعداد نظام جدید مالئم لالتصاالت الصوتیة الرقمیة للمجال الجوي القاري. ب) (البیانات األولیة المركزیة)؛

  في اإلطار الزمني للحزمة صفر: -١خارطة الطریق 
  عوامل التمكین:

 في المناطق القاریة. VDL Mode 2/ATMونظام  VHF ACARSالطیران على نظم االتصاالت القائمة، أي على نظام سیعتمد  •

(الذي یوفر على وجه التحدید النطاق العریض العالي)  VDL Mode 2 AOAإلى نظام  VHF ACARSسیتم االنتقال من نظام  •
 ن العالم.أصبحت موردًا نادرًا جدًا في عدة مناطق م VHFألن أقنیة 

 واألقالیم البعیدة. مناطق المحیطاتفي  SATCOM ACARSسیواصل استخدام نظام االتصاالت باألقمار الصناعیة  •

 

  الخدمات:
یجري حالیًا تطبیق خدمات ربط البیانات في المحیطات، وفي المجال الجوي أثناء الرحالت، وفي المطارات الرئیسیة (نظام  •

FANS1/A  و/أو نظامATN B1 ائم على شبكة اتصاالت الطیران التابعة لإلیكاو). أما تطبیقات خدمات ربط البیانات في الق
یومنا هذا فتقوم على معاییر مختلفة، وٕاجراءات تكنولوجیة وتشغیلیة مختلفة، على الرغم من أنها تتسم بالعدید من أوجه التشابه. 

یر التي وافقت علیها اإلیكاو. وال تزال المواد اإلرشادیة العالمیة وثمة حاجة إلى التوجه بسرعة نحو نهج مشترك قائم على المعای
 ).GOLDالمشتركة قید اإلعداد، وال سیما الوثیقة المعنونة "وثیقة ربط البیانات التشغیلیة العالمیة" (

ل بالحواسیب ) فتقوم بها الطائرات من أجل االتصاAOCأما خدمات المعلومات مثل االتصاالت التشغیلیة للخطوط الجویة ( •
  VDLالمضیفة لشركات الخطوط الجویة. وأما وسائل االتصاالت بین الجو واألرض (مثل نظام 

 Mode2.فیتم تشاطرها مع الخدمات المتعلقة بالسالمة، بسبب القیود المتعلقة بالتكلفة وبإلكترونیات الطیران ( 

  
  :٢و ١في اإلطار الزمني للحزمتین  -١خارطة الطریق 

  
  كین:عوامل التم

) في استغالل التكنولوجیا القائمة لبلوغ الحد األقصى في عائدات االستثمار، وبالتالي فإن ATSستستمر خدمات الحركة الجویة ( •
سیواصل استخدامه لخدمات ربط البیانات المجمعة في المناطق القاریة. ویمكن أن یدخل األسواق  VDL Mode 2/ATNنظام 

بمتطلبات خدمات الحركة الجویة  ادیم الخدمات في المحیطات والمناطق النائیة)، شریطة أن یفو مقدمو خدمات جدد (وال سیما لتق
)ATS.( 

) إلى التكنولوجیات الجدیدة في المطارات وفي أثناء الرحالت AOCویمكن أن یبدأ نقل االتصاالت التشغیلیة للخطوط الجویة ( •
) والتكنولوجیا التجاریة القائمة مثل AeroMACSدام األجهزة الجوالة (الجویة (مثل نظام اتصاالت الطیران في المطارات باستخ

المستخدم خارج المطارات) ألن هذه التكنولوجیات أصبحت جذابة تجاریًا. وقد ینطبق ذلك أیضًا على خدمات الحركة  4Gنظام 
 ) القائمة على المعلومات.ATSالجویة (

 .VDL Mode-2ماد نظام من أجل اعت VHF ACARSوسوف یتم التخلي عن نظام  •

) لتكون قادرة ATNویبدو أن من المنطقي أن یتم تكییف شبكة اتصاالت الطیران ( HF ACARSوسیتم أیضًا التخلي عن نظام  •
 ).HFعلى استیعاب ربط البیانات ذات التردد العالي (
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  الخدمات:

المستوى اإلقلیمي من خالل معیار فني وتشغیلي قابل ثمة هدف هام یتمثل في تحقیق التناسق في عملیات تنفیذ ربط البیانات على 
لتطویر المعاییر المشتركة فیما  EUROCAE WG78ونظام  RTCA SC214للتطبیق على كل أقالیم الطیران في العالم. وقد تم إنشاء نظام 

) التي تنتمي إلى الجیل ATSالجویة ( یخص السالمة واألداء وقابلیة التشغیل البیني لهذه الخدمات المتعلقة بربط بیانات خدمات الحركة
) بالنسبة إلى األقالیم القاریة والمحیطیة والنائیة على حد سواء. وهذه المعاییر التي تدعمها نتائج التحقق ستكون جاهزة ATN B2المقبل (

. وستشكل هذه المعاییر ٢٠١٨، تلیها مرحلة تحقق شاملة وستكون متاحة للتنفیذ في بعض األقالیم ابتداء من عام ٢٠١٣بحلول عام 
  لى العملیات القائمة على المسارات.إأساس خدمات ربط البیانات على المدى البعید وستكون قادرة على تیسیر االنتقال 

ومع تطور إلكترونیات الطیران، سیصبح من الممكن توفیر خدمات جدیدة للمعلومات ذات الحجم الضخم مثل تقدیم المشورة بشأن الطقس، 
الخرائط، وما إلى ذلك. ویمكن أن تستفید هذه الخدمات من تكنولوجیا االتصاالت الجدیدة التي یمكن أن تطبق في بعض  وتحدیث

) بین SWIMالمطارات وفي بعض المجاالت الجویة أثناء الرحالت، ویمكن أن یعتبر ذلك بدایة إلدارة المعلومات على مستوى المنظومة (
) أو خدمات AOCه الخدمات الجدیدة للربط بین البیانات إما اتصاالت تشغیلیة للخطوط الجویة (الجو واألرض. ویمكن أن تكون هذ

). وفي العدید من الحاالت، لن تستلزم هذه الخدمات نفس مستویات األداء التي تستلزمها خدمات الحركة الجویة ATSللحركة الجویة (
یانات المتاحة تجاریًا عبر األجهزة الجوالة، وبذلك فإنها ستخفف العبء على البنیة المتعلقة بالسالمة، ولذا سیمكنها أن تستخدم خدمات الب

  التحتیة التي تستند إلیها خدمات الحركة الجویة المتعلقة بالسالمة.

  :٣في اإلطار الزمني للحزمة  -١خارطة الطریق 

  عوامل التمكین:

لنظام المركزي القائم على البیانات، لن یستخدم الصوت إال في سیصبح ربط البیانات الوسیلة األساسیة لالتصاالت. وفي هذا ا •
الحاالت االستثنائیة أو في حاالت الطوارئ؛ وسیتحسن أداء ربط البیانات وٕاتاحة هذا الربط وتحقیق الموثوقیة فیه، مما یرفع 

 .والطاقة االستیعابیةمستویات السالمة 

) إلى نظام االتصاالت HFقع أن یستكمل االنتقال من نظام الترددات العالیة (وفیما یخص المحیطات واألقالیم النائیة، من المتو  •
 .٣) في اإلطار الزمني للحزمة SATCOMباألقمار الصناعیة (

  الخدمات:

) العملیة "الشبكیة المركزیة" القائمة على إدارة المسارات الرباعیة األبعاد الكاملة ATMیمثل مفهوم هدف إدارة الحركة الجویة ( •
)) المستخدمة كوسیلة أساسیة لالتصال، مع ATNلشبكة اتصاالت الطیران ( ٢لمقترنة بربط البیانات (استنادًا إلى خط األساس وا

استبدال الصوت بفضل قدرة هذه العملیة على معالجة عملیات معقدة لتبادل البیانات. وفي هذا النوع من النظم المركزیة إلدارة 
 ال في الحاالت االستثنائیة وفي حاالت الطوارئ.البیانات، ال یستخدم الصوت إ

) بین الجو واألرض لدعم عملیة اتخاذ القرارات المتقدمة وتخفیف SWIMخدم كل خدمات إدارة المعلومات على مستوى المنظومة (توستس
) ATMلحركة الجویة (في عملیات إدارة ا أن تشارك) للطائرات SWIMالمخاطر. وستتیح إدارة المعلومات على مستوى المنظومة (

وستتیح االنتفاع ببیانات دینامیة غنیة وضخمة، بما فیها بیانات األرصاد الجویة. ویمكن أیضًا تقدیم الخدمات التجاریة القائمة  التعاونیة،
  على المعلومات إلى الشركات والمسافرین باستخدام التكنولوجیا ذاتها.
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  :١خارطة الطریق 

  االتصال  المجال:

  تبادل البیانات بین الجو واألرض  لعناصر):العنصر (ا

  عوامل التمكین (تكنولوجیا أدوات الربط) -

 الخدمات -

.  
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  في اإلطار الزمني للحزمة صفر: -٢خارطة الطریق 

  عوامل التمكین:

  .IPV6بنظم  IPV4). وسیتم تدریجیًا استبدال نظم IPسیتواصل نشر الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنترنت ( •

) بالصوت بین المراكز تقوم بصورة أساسیة على بروتوكول تماثلي ATMإدارة الحركة الجویة ( ن، كانت اتصاالتوحتى اآل •
)ATS-R2) وبروتوكول رقمي (ATS-QSIGإلى نظام الصوت عبر  یةاألرض- یة). وبدأ االنتقال من االتصاالت الصوتیة األرض

 ).VoIPبروتوكول اإلنترنت (

كیلوهرتز في األقالیم القاریة  ٢٥) البالغ VHFبین الجو واألرض بأقنیة التردد العالي جدًا ( وستبقى االتصاالت الصوتیة •
كیلوهرتز). ومن  ٨.٣٣) البالغ VHF(مالحظة: سیتواصل في أوروبا نشر استخدام األقنیة الصوتیة ذات التردد العالي جدًا (

) إلى نظام االتصاالت باألقمار الصناعیة في HFالعالیة (المتوقع أن یجري خالل هذا الوقت االنتقال من نظام الترددات 
 المحیطات واألقالیم النائیة.

  الخدمات:

  جاهزتین للتشغیل، وهما: یةاألرض-یةن من خدمات االتصاالت األرضان أساسیتاستصبح خدمت •

نظام معالجة  ) و/أو عبرAFTN/CIDINنظام رسائل خدمات الحركات الجویة عبر شبكة اتصاالت الطیران الثابتة ( -
  ) في بعض المناطق.AMHSرسائل خدمات الحركة الجویة (

 ) لتنسیق الطیران ونقله.AIDCاالتصاالت الخاصة بالبیانات المشتركة بین مرافق خدمات الحركة الجویة ( -

ألرصاد ) في العالم أجمع لالتصاالت الخاصة بخطط الطیران، ورسائل اATSویستخدم نظام رسائل خدمات الحركة الجویة ( •
)، وغیر ذلك باستخدام تكنولوجیا شبكة اتصاالت الطیران الثابتة NOTAMS( الموجهة إلى الطیارینخطارات اإل) و METالجویة (

AFTN/CIDIN) وستتقدم عملیة االنتقال إلى نظام معالجة رسائل خدمات الحركة الجویة .AMHS والتخزین  الفهرسة) (خدمات
 ) في بعض األقالیم) في جمیع األقالیم.ATN) (أو باستخدام شبكة اتصاالت الطیران (IPنت (واإلرسال) عبر بروتوكول اإلنتر 

) لتوفیر التنسیق بین المراكز ونقل AIDCوتستخدم االتصاالت الخاصة بالبیانات المشتركة بین مرافق خدمات الحركة الجویة ( •
) X25یحرز تقدم في االنتقال من شبكة البیانات الموروثة (مثل الطائرات فیما بین الوحدات المتجاورة لمراقبة الحركة الجویة. و 

 ) في عدة أقالیم. IPإلى شبكة البیانات القائمة على بروتوكول اإلنترنت (

) فستبدأ بالظهور. وسوف تقدم الخدمات التشغیلیة من خالل بعض SWIMأما بدایات إدارة المعلومات على مستوى المنظومة ( •
ذه اإلدارة عبر بروتوكول اإلنترنت، كما ستوزع عبر بروتوكول اإلنترنت بیانات االستطالع وبیانات األرصاد التطبیقات الرائدة له

) في أوروبا وفي الوالیات NOTAMالجویة. وسوف یبدأ االنتقال إلى الصیغة الرقمیة لإلخطارات الموجهة إلى الطیارین (
 المتحدة.
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  :٢و ١تین في اإلطار الزمني للحزم -٢خارطة الطریق 

  

  عوامل التمكین:

). VoIPإلى نظام الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت ( یةاألرض-یةسیواصل االنتقال من االتصاالت الصوتیة التقلیدیة األرض •
 . ٢٠٢٠ومن المتوقع أن یستكمل هذا االنتقال في عام 

) (باستخدام نموذج تبادل METصاد الجویة () وبیانات األر NOTAMوستنفذ الصیغة الرقمیة لإلخطارات الموجهة إلى الطیارین ( •
) الخاصین بتبادل البیانات) تنفیذًا واسع WXXM) ونموذج تبادل المعلومات الخاصة بالطقس (AIXMمعلومات الطیران (

 ).IPالنطاق عبر الشبكة القائمة على بروتوكول اإلنترنت (

 المي لتبادل المعلومات الخاصة بالرحالت الجویة.) كمعیار عFIXMسیستحدث نموذج تبادل معلومات الرحالت الجویة ( •

واستعدادًا لألجل الطویل، ینبغي إجراء بحوث وتطویر في األجل المتوسط إلعداد نظم جدیدة قائمة على األقمار الصناعیة  •
في األقالیم  كیلوهرتز ٢٥) البالغة VHFوعلى األرض. وستبقى االتصاالت الصوتیة محصورة في أقنیة الترددات العالیة جدًا (

 كیلوهرتز). ٨.٣٣) البالغ VHFالقاریة (مالحظة: سیواصل في أوروبا نشر استخدام األقنیة الصوتیة ذات التردد العالي جدًا (

  الخدمات:

) المزود بتسهیالت AMHS) إلى نظام معالجة رسائل خدمات الحركة الجویة (ATSستنقل رسائل خدمات الحركة الجویة ( •
) فسوف AITCل إدارة األمن. أما االتصاالت الخاصة بالبیانات المشتركة بین مرافق خدمات الحركة الجویة (الفهرسة التي ستشم

 ).IPتنتقل انتقاًال تامًا إلى استخدام الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنترنت (

األرضي فیما -تصال األرضيات اال) بین الجو واألرض تنسیقًا لمسار 4Dستستلزم الخدمات األولیة لالتصال الرباعي األبعاد ( •
بین المراكز ولعملیات الترخیص عن طریق امتدادات االتصاالت الخاصة بالبیانات المشتركة بین مرافق خدمات الحركة الجویة 

)AIDC أو عن طریق عملیات تبادل جدیدة لبیانات الطیران تكون متوافقة مع إطار إدارة المعلومات على مستوى المنظومة (
)SWIM .( 

) وسیوسع نطاق SWIM) في إدارة المعلومات على مستوى المنظومة (SOAوسوف ینضج الهیكل الموجه نحو الخدمات ( •
خدمات النشر/االكتتاب والطلبات/الردود بموازاة خدمات الرسائل التقلیدیة القائمة على نظام معالجة رسائل خدمات الحركة 

 ن الخدمات الشبكة القائمة على بروتوكول اإلنترنت.)، ولكن سیستخدم كال النوعین مAMHSالجویة (

  :٣في اإلطار الزمني للحزمة  -٢خارطة الطریق 

من المرجح أن تستخدم النظم الرقمیة المقبلة لنقل الصوت. وفي الحاالت التي تستخدم فیها االتصاالت عبر األقمار الصناعیة، من 
لتي تستخدم أساسًا لربط البیانات بین الجو واألرض. أما في البیئة األرضیة، فلیس المرجح أن تستخدم في هذه االتصاالت النظم نفسها ا

) سیستخدم لنقل حركة االتصاالت هذه أو سیستخدم LDACSمن الواضح ما إذا كان نظام النطاق العریض الرقمي التصاالت الطیران (
  .٢و ١مجال البحث والتطویر ضمن اإلطارین الزمنیین للحزمتین نظامًا صوتیًا منفصًال لهذا الغرض. وسیحتاج األمر إلى بذل جهود في 
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  :٢خارطة الطریق 

    االتصاالت  المجال:

  االتصاالت الصوتیة بین الجو واألرض  یةاألرض-یةاالتصاالت األرض  العنصر (العناصر):

  عوامل التمكین (تكنولوجیا وسائل الربط)-  عوامل التمكین -  

    الخدمات -  

  

.  
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  عاالستطال
  ما یلي: تتمثل أهم االتجاهات خالل السنوات العشرین القادمة في

  یجري الدمج بین تقنیات مختلفة من أجل الحصول على أفضل عالقة بین التكلفة والفائدة بحسب القیود المحلیة.س  أ)
 ١٠٣٠/١٠٩٠) RFرادیویة (نطاقات الترددات ال عملسیستخدم االستطالع التعاوني التكنولوجیات المتوافرة حالیًا التي تست  ب)

  )).ADS-B، وٕاذاعة االستطالع التابع التلقائي (WAM، ونظام Mode-S)، ونظام SSR(رادار االستطالع الثانوي ( زمیغاهیرت
وفي حین هناك عملیات تحسین للقدرات، من المتوقع أن تلبي البنیة التحتیة الحالیة لالستطالع جمیع الطلبات التي تعتمد   ج)

  علیها.
وسیصبح الجزء المحمول على متن الطائرة من نظام االستطالع أكثر أهمیة ومن المفروض أن یمثل "برهان المستقبل" وأن   د)

  یكون قابًال للتشغیل البیني على الصعید العالمي من أجل دعم مختلف تقنیات االستطالع التي ستستخدم في المستقبل.
  النازلة من الطائرات، مما سیؤدي إلى الفوائد التالیة:وسیكون هناك استخدام متزاید للبارامترات   ه)

  العرض الواضح إلشارة النداء ولمستواها.  )١
  تحسین الوعي بالحالة.  )٢
قدمًا لتحسین خوارزمیات التتبع  ٢٥استخدام بعض البارامترات النازلة من الطائرات واإلبالغ عن االرتفاع البالغ   )٣

  بالرادارات. 
  .ةالعمودی اس الجویةاألكدعرض قوائم   )٤
  تقلیص حجم النقل عبر االتصاالت الرادیویة (المراقب والطیار).  )٥
  تحسین إدارة الطائرات في األكداس الجویة.  )٦
  تقلیص عدد حاالت عدم مراعاة مستویات الطیران المسموح بها.  )٧

  ستنقل الوظائف من األرض إلى الجو.  و)
  

  حزمة صفر:في اإلطار الزمني لل -٣خارطة الطریق 
 WAMو MLATو ADS-Bسیكون هناك نشر واسع النطاق لنظم االستطالع التعاوني :  •

وستصبح نظم المعالجة األرضیة أكثر فأكثر تعقیدًا ألنها ستحتاج إلى دمج بیانات من مصادر مختلفة وٕالى استخدام متزاید  •
 للبیانات القادمة من الطائرات.

من أجل وظائف شبكیة  فیرن مصادر مختلفة إلى جانب البیانات الواردة من الطائرات لتو خدم بیانات االستطالع الواردة متوستس •
 ضمان السالمة األساسیة. 

 بعض خالل من التشغیلیة الخدمات تقدم وسوف. بالظهور فستبدأ) SWIM( المنظومة مستوى على المعلومات إدارة بدایات أما •
 األرصاد وبیانات االستطالع بیانات اإلنترنت بروتوكول عبر ستوزع كما اإلنترنت، بروتوكول عبر اإلدارة لهذه الرائدة التطبیقات

 الوالیات وفي أوروبا في) NOTAM( الطیارین إلى الموجهة لإلخطارات الرقمیة الصیغة إلى االنتقال یبدأ وسوف. الجویة
  .المتحدة
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  :١في اإلطار الزمني للحزمة  -٣خارطة الطریق 

 االستطالع التعاوني.سیوسع نطاق نشر نظم  •

 ستقوم تقنیات االستطالع التعاوني بتحسین العملیات على أرض المطار. •

 سیجري إعداد وظائف شبكیة إضافیة لضمان السالمة استنادًا إلى البیانات المتاحة الواردة من الطائرات. •

) ATSتخدام في خدمات الحركة الجویة () متاحًا لالسMPSRمن المتوقع أن یصبح رادار االستطالع األولي المتعدد الثوابت ( •
 وسیؤدي نشره إلى تحقیق وفورات كبیرة في التكلفة. 

وسیستلزم التشغیل عن بعد للمطارات وأبراج المراقبة تقنیات لالستطالع المرئي عن بعد، وتوفیر الوعي بالحالة، وسیستكمل ذلك  •
، وقیم الطیف المرئي، وحالة األضواء على األرض، وما إلى بتغطیات بیانیة مثل معلومات التتبع، وبیانات األرصاد الجویة

 ذلك.

 

  :٢في اإلطار الزمني للحزمة  -٣خارطة الطریق 

تحسینًا في إذاعة  سیستلزمانإن الطلبین المتمثلین في زیادة مستویات الحركة الجویة وتقلیص المسافات الفاصلة بین الطائرات  •
 ).ADS-Bاالستطالع التابع التلقائي (

 تستخدم رادارات االستطالع األولي على نحو متناقص ألنها تستبدل بتقنیات االستطالع التعاوني.وس •

  

  :٣في اإلطار الزمني للحزمة  -٣خارطة الطریق 

ألن استخدام رادار االستطالع األولي سیكون محصورًا في التطبیقات التي تتطلب  ةع التعاوني سائدتقنیات االستطال كونست •
 و التطبیقات التخصصیة.قدرات عالیة أ
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  :٣خارطة الطریق 

   

    االستطالع  المجال:

  االستطالع على أرض المطار  االستطالع القائم على األرض  العنصر (العناصر):

  عوامل التمكین-  عوامل التمكین -  

  القدرات -  القدرات -  

  

.  
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  في اإلطار الزمني للحزمة صفر: -٤خارطة الطریق 

 ةساسیة للوعي بالحالة على متن الطائرة متاحة باستخدام نظام إذاعة االستطالع التابع التلقائي الداخلستصبح التطبیقات األ •
 )٢) (إصدار اإلیكاو ADS-B IN/OUT( ةوالخارج

  

  :١في اإلطار الزمني للحزمة  -٤خارطة الطریق 

 ةنظام إذاعة االستطالع التابع التلقائي الداخلستصبح التطبیقات المتقدمة للوعي بالحالة متاحة لالستخدام، وستعتمد أیضًا على  •
 ).٢) (إصدار اإلیكاو ADS-B IN/OUT( ةوالخارج

  

  :٢في اإلطار الزمني للحزمة  -٤خارطة الطریق 

) للفصل األساسي (المفوض) بین الطائرات الذي یدار على ADS-Bسیبدأ استخدام تكنولوجیا إذاعة االستطالع التابع التلقائي ( •
 ة.متن الطائر 

إن الطلبین المتمثلین في زیادة مستویات الحركة الجویة وتقلیص المسافة الفاصلة بین الطائرات سیستلزمان تحسینًا إلذاعة  •
 ).ADS-Bاالستطالع التابع التلقائي (

  

  :٣في اإلطار الزمني للحزمة  -٤خارطة الطریق 

في عملیات الفصل الذاتي المحدودة في  ٢ي دعمت الحزمة ) التADS-Bستستخدم تكنولوجیا إذاعة االستطالع التابع التلقائي ( •
 المجاالت الجویة البعیدة وفوق المحیطات.
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  :٤خارطة الطریق 

  االستطالع  المجال:

  االستطالع بین الجو والجو  العنصر (العناصر):

  عوامل التمكین -  

  القدرات -  

  

.  
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  المالحة
) تقدم مجموعة RNAV) والمالحة المجالیة (RNP) واألداء المالحي المطلوب (PBNألداء (إن مفاهیم المالحة مثل المالحة القائمة على ا

ًا من الخیارات الستخدام تكنولوجیا المالحة. وبما أنها تعتمد اعتمادًا كبیرًا على المتطلبات المحلیة، فإن هذا القسم سیقدم وصفًا سردی
  لالعتبارات الخاصة باستخدام تكنولوجیا المالحة.

  )GNSSنیة األساسیة للنظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة (الب
) التكنولوجیا األساسیة التي أدت إلى تطویر المالحة القائمة على األداء GNSSیمثل النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة (

)PBNات المالحة. ویجري تشغیل التشكیالت األساسیة التاریخیة القائمة ). وهو أیضًا األساس الذي تقوم علیه التحسینات المقبلة في خدم
) منذ أكثر من عقد GLONASS) والنظام العالمي للمالحة بواسطة مدارات األقمار الصناعیة (GPSعلى النظام العالمي لتحدید المواقع (

ان. ونتیجة لذلك، أصبح استخدام الطیران للنظام العالمي ) دعمًا لعملیات الطیر SARPsمن الزمان، وتم إعداد القواعد والتوصیات الدولیة (
) والنظام GPS) واسع النطاق في الوقت الحالي. ویجري تحدیث النظام العالمي لتحدید المواقع (GNSSللمالحة بواسطة األقمار الصناعیة (

الترددات المتعددة. وثمة تشكیلتان أساسیتان  ) لتقدیم خدمات عن نطاقاتGLONASSالعالمي للمالحة بواسطة مدارات األقمار الصناعیة (
الي، وهما تشكیلة غالیلیو األوروبیة وتشكیلة بایدو الصینیة. ویتمیز النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار حیجري إعدادهما في الوقت ال

دیم الفوائد التشغیلیة. ولتحقیق هذه الفوائد، تق ة) المتعدد التشكیالت والمتعدد الترددات بفوائد فنیة واضحة ستیسر عملیGNSSالصناعیة (
) والهیئات المعنیة بالمعاییر والمصنعین ومشغلي الطائرات أن ینسقوا ANSPsیتعین على اإلیكاو والدول ومقدمي خدمات المالحة الجویة (

  أنشطتهم لمعالجة وحل المشكالت المرتبطة بهذه المسألة. 
) في أمریكا الشمالیة (نظام تعزیز GPS) استنادًا إلى النظام العالمي لتحدید المواقع (SBASالصناعیة (ویتاح نظام تقویم اإلشارات باألقمار 

)) وفي أوروبا (الهیئة األوروبیة المعنیة بخدمة تراكم المالحة الجویة في النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار WAASالمنطقة الواسعة (
)، وسیتاح هذا النظام قریبًا في MSAS( MTSATنظام التعزیز القائم على القمر الصناعي الیاباني )) وفي الیابان (EGNOSالصناعیة (
ویجري حالیًا تطبیق عدة آالف من إجراءات االقتراب . ))SDCM) وفي روسیا (نظام التصحیح والرصد التفاضلیین (GAGANالهند (نظام 

) معظمها في أمریكا الشمالیة، بینما بدأت أقالیم أخرى بنشر إجراءات قائمة على SBASفي إطار نظام تقویم اإلشارات باألقمار الصناعیة (
) بوجه خاص مع عملیات االقتراب المقترن بالتوجیه SBAS). ویتوافق نظام تقویم اإلشارات باألقمار الصناعیة (SBASهذا النظام (

ق (من الفئة األولى). ولكن یصعب على هذا النظام أن یتقبل عملیات )، ولكنه یمكن أن یعالج أیضًا عملیات االقتراب الدقیAPVالعمودي (
) ذي التردد الوحید، وذلك بسبب آثار الغالف الجوي GPSاالقتراب الدقیق في المناطق االستوائیة باستخدام النظام العالمي لتحدید المواقع (

  المتأین.
) وعلى النظام العالمي GPS) القائم على النظام العالمي لتحدید المواقع (GBASأما الفئة األولى من نظام التعزیز انطالقًا من األرض (

) فهو متاح في روسیا، كما أنه متاح، استنادًا إلى النظام العالمي لتحدید المواقع GLONASSللمالحة بواسطة مدارات األقمار الصناعیة (
)GPSي من القواعد والتوصیات الدولیة ()، في بعض المطارات في عدة دول. ویجري حالیًا التحقق التشغیلSARPs فیما یخص الفئتین (

). ویجري في دول مختلفة تنفیذ أنشطة بحوث وتطویر متعلقة بهذا المجال. GPASالثانیة والثالثة من نظام التعزیز انطالقًا من األرض (
ة من عملیات االقتراب الدقیق، والسیما في ) أن یتحمل كثافة عالیGBASومن الصعب أیضًا على نظام التعزیز انطالقًا من األرض (

  المناطق االستوائیة.
)، ومعدات القیاس عن VORأما األدوات التقلیدیة للمساعدة على المالحة الجویة (الطیف الرادیوي ذو االتجاه األحادي والتردد العالي جدًا (

)) فهي ذائعة االستخدام على الصعید العالمي، ومعظم ILS) ونظام الهبوط اآللي (NDB) والمرشد الالسلكي غیر االتجاهي (DMEبعد (
الطائرات مزودة بإلكترونیات الطیران المتعلقة بهذه النظم. وقد أدى تعرض إشارات النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة 

)GNSSة على المالحة أو بالحل المتمثل في خدمات ) لخطر التداخل إلى استنتاج أن هناك حاجة لالحتفاظ ببعض النظم التقلیدیة للمساعد
  ).GNSSالمالحة البدیلة بوصفها نظمًا احتیاطیة داعمة للنظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة (

د في )، سیتم االعتماGNSSوسعیًا إلى تخفیف األثر التشغیلي النقطاع الخدمة في النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة (
 المقام األول على استخدام إشارات تنتمي إلى تشكیالت أخرى أو تستخدم األسالیب اإلجرائیة القائمة على الطیار و/أو على مراقبة الحركة

القصور القائمة على متن الطائرة ومن بعض أدوات المساعدة األرضیة التقلیدیة  تعویض أوجه )، مع االستفادة من نظمATCالجویة (
) في منطقة معینة، فإن االنتقال GNSS( ةوفي حالة حدوث انقطاع عام لخدمة النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعی المحددة.

. وفي حال حدوث فقدان الطاقة االستیعابیةإلى النظم واإلجراءات التقلیدیة یؤدي إلى تدني مستویات الخدمة وٕالى نقص محتمل في 
لة محددة، فإن االنتقال إلى تشكیلة أخرى یمكن أن یتیح الحفاظ على نفس المستوى في المالحة القائمة على لإلشارات الواردة من تشكی

  ).PBNاألداء (
) سیجعل من عملیات المالحة المجالیة القاعدة المتبعة. وتمثل معدات القیاس عن بعد PBNوٕان تطبیق المالحة القائمة على األداء (

)DME للمساعدة على دعم عملیات المالحة الجویة (أي بافتراض أن تكون هنام على متن الطائرة القدرة على ) أنسب طریقة تقلیدیة
 أجهزة االستشعاراستخدام القیاسات المتعددة األطراف القائمة على معدات القیاس عن بعد)، ألنها تستخدم حالیًا في اإللكترونیات ذات 
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) في بعض األقالیم. وبالمثل، DMEتركیب معدات القیاس عن بعد ( عملیات دة في عددالمتعددة لهذا الغرض. وقد یؤدي ذلك إلى زیا
) مستخدمًا على نطاق واسع، وسیتیح هذا النظام عند توافره نهجًا بدیًال وقدرة على الهبوط في حالة انقطاع ILSیبقى نظام الهبوط اآللي (و 

  ).GNSS(خدمات النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة 
  التطور المتوقع للبنى التحتیة وٕالكترونیات الطیران الخاصة بالمالحة الجویة.  ٥وتصف خارطة الطریق 

  البنیة التحتیة الحالیة للمالحة الجویة
ت القیاس عن ) ومعداVORإن البنیة التحتیة الحالیة للمالحة الجویة التي تشمل الطیف الرادیوي ذا االتجاه األحادي والتردد العالي جدًا (

في البدایة لدعم المالحة  تفي اإلرشاد المالحي، قد نشر  م)، وهي نظم تستخدNDB) والمرشد الالسلكي غیر االتجاهي (DMEبعد (
. ومع ازدیاد DMEومرافق نظام  VORالتقلیدیة على طول الطریق في الرحالت الجویة التي تستفید في الوقت نفسه من مرافق نظام 

  الجویة، تم اعتماد طرق جویة جدیدة واستلزم ذلك في العدید من الحاالت إنشاء مرافق مالحة إضافیة لتلبیة االحتیاجات.مستویات الحركة 
ونتیجة لذاك، خضع نشر األدوات المساعدة على المالحة لتأثیر العوامل االقتصادیة، مما أدى إلى توزیع متفاوت لألدوات المساعدة على 

أدوات المساعدة على المالحة، والعدید من في كثافة عالیة  لدیهماسیما أمریكا الشمالیة وأوروبا، اللتین  م، والالمالحة بین بعض األقالی
المناطق األخرى التي لدیها كثافة منخفضة في هذا المجال، وبعض المناطق األخرى التي لیس لدیها بنیة تحتیة أرضیة للمساعدة على 

  المالحة على اإلطالق.
) في العقود األخیرة إلى إقامة شبكات إقلیمیة جدیدة لطرق الطیران لم تعد تعتمد على هذه البنیة RNAVث المالحة المجالیة (وأدى استحدا

 األساسیة التقلیدیة لألدوات المساعدة على الطیران، وأتاح ذلك بالتالي تحقیق مرونة أكبر في رسم شبكات الطرق الجویة وفقًا للطلب على
وأوقف هذا التغیر الجوهري بوضوح الربط المباشر بین األدوات المساعدة على المالحة القائمة على األرض وشبكة الطرق الحركة الجویة. 

  الجویة في األقالیم المتسمة بأعلى كثافة في الحركة الجویة.
اق استخدام تحدید المواقع عن طریق ومع التطور المستمر لقدرات المالحة لدى الطائرات من خالل المالحة القائمة على األداء، وتوسع نط

ثف النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة، لم تعد تحتاج األقالیم ذات الكثافة العالیة في الحركة الجویة إلى االستخدام المك
  للمساعدات على المالحة الجویة. 

  متطلبات المستقبل فیما یخص البنیة التحتیة األرضیة
) التابعة لإلیكاو إلى تنسیق القدرات العالمیة للمالحة الجویة في المستقبل استنادًا إلى GANPلمیة للمالحة الجویة (تهدف الخطة العا

) اللتین یدعمهما النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة PBN) والمالحة القائمة على األداء (RNAVالمالحة المجالیة (
)GNSSمالحة الجویة الحادي عشر النظر في الخطة الزمنیة المتفائلة الرامیة إلى تزوید جمیع الطائرات بقدرة النظام ). وقد تم في مؤتمر ال

) وٕالى إتاحة تشكیالت هذا النظام األخرى إضافة إلى تزوید الطائرات بالقدرات التي GNSSالعالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة (
مة على التردد الثنائي وتعدد التشكیالت، ولكن لم یتم تحقیق هذا الهدف. وتقدم القدرة الحالیة المتمثلة في تتیحها إلكترونیات الطیران القائ

) المصدر األدق لتحدید المواقع المتاح على الصعید العالمي. GNSSالتردد الوحید في النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة (
كما هو محدد في مالحق اإلیكاو، فإن التردد الوحید في النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة  وٕاذا تم تقدیم التعزیز المناسب

)GNSS) یكون قادرًا على دعم جمیع مراحل الطیران. ویوفر النظام الحالي العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة (GNSS مستوى (
ال یمتلك القدرة الكافیة لمواجهة عدد من المخاطر، وال سیما تداخل الترددات الرادیویة واألحداث  أقصى لتوافر الخدمات، على الرغم من أنه

  ن. تسبب اضطرابات الغالف الجوي المتأیّ  التيالشمسیة 
خاصة  ) وما یرتبط بها من إلكترونیاتGNSSوحتى تتاح التشكیالت المتعددة في النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة (

 بالطیران، من الجوهري أن تكون هناك بنیة تحتیة أرضیة مالئمة الحجم لدعم المالحة الجویة، مما یتیح الحفاظ على السالمة واالستمراریة
  في عملیات الطائرات.

  ما یلي: ١٩٨٥) الصادر في نیسان/أبریل FANSویرد في تقریر نظم المالحة الجویة المستقبلیة (
األدوات المساعدة على المالحة الجویة ومدى تطور هذه األدوات بغیة توفیر بیئة مالحة متجانسة تتسم بمزید من  "ینبغي استعراض عدد

  المنطق ومزید من الفعالیة من حیث التكالیف."
لمالحة ) التي یدعمها النظام العالمي لPBNوٕان الوضع الحالي لمعدات الطائرات المخصصة لعملیات المالحة القائمة على األداء (

) واألدوات المساعدة األرضیة على المالحة، إضافة إلى توافر دلیل اإلیكاو الخاص بالمالحة القائمة GNSSبواسطة األقمار الصناعیة (
البیئة المتجانسة للمالحة الجویة التي تم  بتوفیر) ومعاییر التصمیم المرتبطة بها، یوفر كل ذلك األساس الالزم للبدء PBNعلى األداء (

  ). FANSرض تصور لها في تقریر المالحة الجویة المستقبلیة (ع
  مخطط ترشید البنیة التحتیة
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 یؤديكان من المتوقع في البدایة أن تكون عملیة ترشید البنیة التحتیة الموروثة للمالحة الجویة نتیجة لعملیة "من قمة الهرم إلى قاعدته" 
) داخل أحجام المجال الجوي GNSSالنظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة () و PBNفیها تنفیذ المالحة القائمة على األداء (

  تصبح األدوات المساعدة على المالحة الجویة زائدة تمامًا بحیث یمكن االستغناء عنها بكل بساطة. إلى أن
شيء الصحیح الذي یجب فعله"، وعلى الرغم ) هي "الPBNوتتفق جمیع الجهات المعنیة بوجه عام على أن المالحة القائمة على األداء (

) توفر القدرة على استحداث طرق جدیدة دون االضطرار إلى وضع أدوات إضافیة للمساعدة PBNمن أن المالحة القائمة على األداء (
ن أحجام المجال ) داخل حجم مPBNعلى المالحة، یبقى من الصعب تبریر التوجه نحو التنفیذ الشامل للمالحة القائمة على األداء (

  الجوي، إال إذا كانت هناك مشكالت في القدرات أو في السالمة یجب التصدي لها.
) الستحداث طرق إضافیة ألن من المطلوب منها أن تحقق تحسنًا في PBNاستخدم العدید من الدول المالحة القائمة على األداء (لقد 

ام من المجال الجوي تحتوي على مزیج من الطرق الجدیدة للمالحة القائمة على القدرات والكفاءات التشغیلیة. وأدى ذلك إلى وجود أحج
  ) وطرق تقلیدیة قائمة.PBNاألداء (

وأصبح من الواضح اآلن أنه ألسباب عدیدة تشمل عدم القدرة على تقدیم دراسة جدوى اقتصادیة إیجابیة إلعادة تصمیم المجال الجوي على 
 ،ترشید للبنیة التحتیة مع ما یتبعها من ،) "من قمة الهرم إلى قاعدته"PBNالمالحة القائمة على األداء ( نطاق واسع، ستستغرق عملیة تنفیذ

  العدید من السنوات الستكمالها، هذا إذا تسنى استكمالها.
الحیاة االقتصادیة لكل أداة وثمة استراتیجیة بدیلة، وهي نهج االتجاه من قاعدة الهرم إلى قمته، ینبغي النظر فیها عندما تحین نهایة دورة 

) على نطاق PBNمساعدة على المالحة الجویة، وهناك فرصة للنظر في مسألة تحدید ما إذا كان تنفیذ المالحة القائمة على األداء (
  محدود لتقلیص الحاجة إلى استبدال المرفق أكثر فعالیة من حیث التكالیف من استبدال األداة المساعدة على المالحة.

ك تتاح فرصة تقدیر تكالیف االستبدال إال عندما تفقد األداة المساعدة على المالحة قیمتها تمامًا وعندما یتم النظر في استبدالها: وبذلوال 
سنة. ولتحقیق توفیر في التكالیف، ینبغي تحدید فرص الترشید وتخطیط  ٢٥و ٢٠فإن هذه الحالة تطرأ عندما تكون دورة حیاة األداة بین 

  ما یلزم من تغییرات في الطرق الجویة لتمكین المرافق من التوقف عن أداء مهامها في نهایة دورة حیاتها.وتنفیذ 
 كما أن هذا النهج المنطلق من قاعدة الهرم إلى قمته في عملیة الترشید یقدم حافزًا للبدء بنقل المجال الجوي إلى بیئة مالئمة للمالحة

ل التغییرات المقبلة الرامیة إلى تحقیق الفعالیة القصوى في تمكین الطرق الجویة من تحقیق تحسینات )، مما یسهPBNالقائمة على األداء (
  في الكفاءة مثل اعتماد مسارات أقصر وتخفیض انبعاثات ثاني أكسید الكربون.

لمعنیة واالستخدامات التشغیلیة وعند التخطیط لترشید البنیة التحتیة للمالحة الجویة، من الجوهري النظر في جمیع احتیاجات الجهات ا
للبنیة التحتیة. ومن المرجح أن تتسع هذه االحتیاجات بحیث تتجاوز إجراءات وطرق الطیران اآللي التي تسن قوانینها وتنشر في مطبوع 

یلیة الخاصة بالطائرات الدولة اإلعالمي للطیران المدني، وقد یشمل ذلك أیضًا إجراءات الطیران اآللي العسكري، وٕاجراءات الطوارئ التشغ
دي مثل الخلل الذي یطرأ على المحرك أثناء اإلقالع، واستخدام عملیات الفصل بین الطائرات استنادًا إلى الطیف الرادیوي ذي االتجاه األحا

  .Doc 4444 - ٤٤٤٤ ) في المجال الجوي اإلجرائي كما هو مبین بالتفصیل في وثیقة اإلیكاوVORوالتردد العالي جدًا (
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  :٥خارطة الطریق 

    المالحة  المجال:

  القدرات  عوامل التمكین  العنصر (العناصر):

  )PBNالمالحة القائمة على األداء ( -  التقلیدیة  -  

  االقتراب الدقیق -  القائمة على األقمار الصناعیة -  

  

.  
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  المالحة القائمة على األداء:

تطبیق النهوج الخاصة بمستویات المالحة القائمة على األداء ودقتها بالنسبة إلى  تصف خرائط الطریق الواردة أعاله سبل االنتقال من
في  العملیات التالیة: أثناء الرحالت الجویة فوق المحیطات والمناطق القاریة النائیة، وأثناء الرحالت الجویة القاریة، والوصول/المغادرة

ملیات االقتراب. ولیست هناك محاولة إلظهار الجداول الزمنیة المفصلة ألن )، وفي عTMAالمنطقة الخاضعة لمراقبة المحطة الطرفیة (
) PBNقد یحتاج بعضها إلى االنتقال بسرعة إلى مواصفات المالحة القائمة على األداء (فاألقالیم والدول تكون لدیها متطلبات مختلفة؛ 

ي المجال الجوي بمواصفات أساسیة فقط. وال تفترض األشكال أنه األكثر تطلبًا بینما یكتفي غیرها بالقدرة على تلبیة متطلبات مستخدم
دلیل  - Doc 9613 -  ٩٦١٣ یتعین على الدول/ اإلقلیم تنفیذ كل خطوة على طول المسار باستخدام أكثر المواصفات تطلبًا. وتقدم الوثیقة

  صلة المطلوبة في خطة التنفیذ التشغیلیة.المعلومات األساسیة والمعلومات الفنیة المف -المالحة الجویة القائمة على األداء

ویحدد دلیل المالحة القائمة على األداء مجموعة كبیرة من التطبیقات الخاصة بالمالحة الجویة. ومن بین هذه التطبیقات، هناك مجموعة 
) داخل مجال RNPحي المطلوب (). ومن المهم إدراك أن تنفیذ تطبیقات األداء المالRPNفرعیة تسمى تطبیقات األداء المالحي المطلوب (

) تدقیقًا RNPجوي یسهم في واقع األمر في إعادة توزیع لوظیفتي االستطالع ورصد االمتثال. ویستحدث مفهوم األداء المالحي المطلوب (
المهمة في الوقت لسالمة الموقع المالحي على مستوى الطائرة ویتیح الكشف اآللي عن عدم االمتثال للمسار المتفق علیه بینما تقع هذه 

) ال بد أن یقدم فوائد إضافیة لوحدة خدمات الحركة RNPالحالي على عاتق المراقب فقط. ولذلك فإن تنفیذ األداء المالحي المطلوب (
  ) التي تتولى تقلیدیًا مسؤولیة رصد االمتثال. ATSUالجویة (
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  :٦خارطة الطریق 

  )PBNالمالحة القائمة على األداء (  المجال:
أثناء الرحالت فوق المحیطات وفوق   صر (العناصر):العن

  المناطق القاریة البعیدة
  أثناء الرحالت القاریة  
المجال الجوي في المحطة الطرفیة:   

  الوصول والمغادرة
  االقتراب  

.   
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  إدارة المعلومات

) ATMكزیة تعتبر فیها شبكة إدارة الحركة الجویة (یتمثل أحد أهداف المفهوم التشغیلي العالمي إلدارة الحركة الجویة في تشغیل شبكة مر 
  تقدم المعلومات أو تستخدمها. –بما فیها الطائرة  –مجموعة من العقد 

وسوف یقوم مشغلو الطائرات الذین لدیهم مرافق مركزیة لمراقبة تشغیل الرحالت والخطوط الجویة بتبادل المعلومات بینما یكون المستخدم 
ل الشيء نفسه عن طریق التطبیقات التي تشغل على أي جهاز شخصي مالئم. وسیكون الدعم الذي تقدمه شبكة إدارة الفردي قادرًا على فع

  الحركة الجویة في جمیع الحاالت مكیفًا مع احتیاجات المستخدم المعني.

یًا أساسیًا لمفهوم هدف إدارة الحركة الجویة ویعتبر تبادل المعلومات بالنوعیة المطلوبة والتوقیت الزمني المطلوب في بیئة آمنة عامًال تمكین
)ATM ویشمل النطاق جمیع المعلومات التي یمكن أن تكون ذات فائدة إلدارة الحركة الجویة، بما في ذلك المسارات، وبیانات .(

  االستطالع، ومعلومات الطیران، ومعلومات األرصاد الجویة، وما إلى ذلك.

) على وجه الخصوص بتبادل المعلومات الخاصة بالمسارات بصورة آنیة إلى الحد ATMركة الجویة (وستقوم جمیع أجزاء شبكة إدارة الح
المطلوب، ابتداء من إعداد المسار ومرورًا بجمیع العملیات ووصوًال إلى أنشطة ما بعد العملیات. وسیكون تخطیط إدارة الحركة الجویة 

تیكیة قائمة دائمًا على أحدث بیانات المسارات وأكثرها دقة. وستجري إدارة كل مسار من وعملیات اتخاذ القرارات التعاونیة والعملیات التك
) مالئمة لالحتیاجات الخاصة بهذا المسار، مع اإلقرار بأن الطائرات لن ATMخالل توفیر مجموعة من خدمات إدارة الحركة الجویة (

  ت نفسه (أو لن تحتاج إلى ذلك).تكون جمیعها قادرة على بلوغ نفس المستوى من القدرات في الوق

). فهي توفر بنیة تحتیة ATM) عامًال تمكینیًا أساسیًا لتطبیقات إدارة الحركة الجویة (SWIMوتعد إدارة المعلومات على مستوى المنظومة (
). أما ما یرتبط ATMویة (مالئمة وتضمن توافر المعلومات الالزمة للتطبیقات التي یشغلها أعضاء الجماعة التي تطبق إدارة الحركة الج

خدام بذلك من تبادل للبیانات المتاحة جغرافیًا وزمنیًا والسلسة والقابلة للتشغیل البیني المفتوح فتعتمد على استخدام منهجیة مشتركة واست
  التكنولوجیا المالئمة والواجهات البینیة للنظم المتوافقة.

) إمكانیة وضع تطبیقات متقدمة للمستخدم النهائي، ألنها ستوفر تبادًال SWIMة (وسیتیح توافر إدارة المعلومات على مستوى المنظوم
  للمعلومات واسع النطاق وقدرة على العثور على المعلومات الصحیحة أینما كان مزود هذه المعلومات.

  في اإلطار الزمني للحزمة صفر: -٧خارطة الطریق 

 ). SWIMة المعلومات على مستوى المنظومة (سیجري تطویر وتحسین مفهوم العملیات في نظام إدار  •

  :١في اإلطار الزمني للحزمة  -٧خارطة الطریق 

 . یةاألرض-یة) تدعم االتصاالت األرضSWIMعلومات على مستوى المنظومة (مسیتم نشر قدرة أولیة في نظام إدارة ال •

  :٢في اإلطار الزمني للحزمة  -٧خارطة الطریق 

) مع إدماج ذلك إدماجًا كامًال في نظم SWIMبكة إدارة المعلومات على مستوى المنظومة (ستصبح الطائرة عقدة من عقد ش •
  الطائرة.
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  :٧خارطة الطریق 

  إدارة المعلومات  المجال:

إدارة المعلومات على مستوى المنظومة   العنصر (العناصر):
)SWIM(  
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  الحاجة إلى مرجع زمني مشترك 
لي العالمي إلدارة الحركة الجویة، وال سیما إلى إدارة المسارات الرباعیة األبعاد ومع التبادل الكثیف عند االنتقال إلى المفهوم التشغی

ئقًا یعرقل ا)، قد ال تكون األنماط الحالیة لإلدارة الزمنیة كافیة وقد تصبح عSWIMللمعلومات عبر إدارة المعلومات على مستوى المنظومة (
  التقدم في المستقبل.

). وتعتمد المتطلبات المحیطة بمسألة دقة معلومات التوقیت UTCالتوقیت في مجال الطیران بأنه التوقیت العالمي المنسق (یعّرف مرجع 
) حیثما یكون مستخدمًا. وفي كل تطبیق من تطبیقات إدارة الحركة الجویة، یجب أن تكون ATMعلى نوع تطبیق إدارة الحركة الجویة (

  لمستخدمین المساهمین في حالة تزامن مع مرجع التوقیت الذي یلبي متطلب الدقة هذا.جمیع النظم المساهمة وجمیع ا
) مرجع التوقیت المشترك، ولكن المتطلبات الحالیة للدقة التي تضبط بها ساعات الطیران وفقًا UTCویمثل التوقیت العالمي المنسق (

اجات في المستقبل. ویتعلق ذلك بسالمة المعلومات وضبط توقیتها أو ) قد ال تكون كافیة لتغطیة االحتیUTCللتوقیت العالمي المنسق (
باستخدام استطالع تابع لتقریب المسافات بین الطائرات، وعلى وجه أعم عملیات المسارات الرباعیة األبعاد. ویجب أیضًا النظر في 

  متطلبات النظم من حیث التزامن باستخدام مرجع خارجي. 
) بالنسبة UTCجعي جدید، ینبغي تحدید متطلبات األداء فیما یخص الدقة قیاسًا إلى التوقیت العالمي المنسق (وبدًال من تحدید معیار مر 

) یعتمد على ضرورة التنسیق الزمني. وثمة عناصر أخرى تتطلب دقة مختلفة ومتطلبات ATMلكل نظام في هیكل إدارة الحركة الجویة (
) SWIMددة. ویؤدي ازدیاد تبادل البیانات الخاصة بإدارة المعلومات على مستوى المنظومة (مختلفة من حیث الدقة لبعض التطبیقات المح

إلى نشوء ضرورة تتمثل في وضع "جهاز توقیت" فعال للنظم اآللیة التي تتواصل فیما بینها. وینبغي تحدید المعلومات الخاصة بالتوقیت 
  لى المستوى المالئم من الدقة في إطار ضمان سالمة البیانات.في مصدرها وٕادراجها في البیانات الموزعة، مع الحفاظ ع

  في اإلطار الزمني للحزمة صفر: -٨خارطة الطریق 
  ) بالظهور في أوروبا والوالیات المتحدة. SWIMستبدأ إدارة المعلومات على مستوى المنظومة ( •
 ).SOAالخدمات ( وسیجري دعم الخدمات التشغیلیة من خالل تطبیقات رائدة للهیكل الموجه نح •

 ).IPستوزع بیانات األرصاد الجویة أیضًا عبر بروتوكول اإلنترنت ( •

 ).IP) وسیجري تطبیقها عبر بروتوكول اإلنترنت (NOTAMسیبدأ االنتقال إلى الصیغة الرقمیة لإلخطارات الموجهة إلى الطیارین ( •

  :٢و ١في اإلطارین الزمنیین للحزمتین  -٨خارطة الطریق 
) MET) وباألرصاد الجویة (NOTAMالمعلومات المتعلقة بالصیغة الرقمیة لإلخطارات الموجهة إلى الطیارین ( سیجري توزیع •

)) على نطاق واسع WXXM) ونموذج تبادل المعلومات الخاصة بالطقس (AIXM(باستخدام نموذج تبادل معلومات الطیران (
 ).SWIMعبر شبكة إدارة المعلومات على مستوى المنظومة (

جري استحداث أغراض الطیران، مما سیحسن التنسیق فیما بین المرافق وسیوفر التنسیق المتعدد المرافق للمرة األولى. وسیجري سی •
)، IP) عبر ركیزة قائمة على بروتوكول اإلنترنت (SWIMتشاطر أغراض الطیران على شبكة إدارة المعلومات على مستوى المنظومة (

 ).SWIMخالل خدمات التزامن التابعة إلدارة المعلومات على مستوى المنظومة ( وسیجري تحدیث هذه األغراض من

)، وهي أداة تقلیدیة لالتصال من نقطة AIDCأما االتصاالت الخاصة بالبیانات المشتركة بین مرافق خدمات الحركة الجویة ( •
 ).SWIMوى المنظومة (دارة المعلومات على مستإإلى نقطة، فسوف تبقى قائمة لفترة من الزمن إلى جانب 

 ) معیارًا عالمیًا لتبادل المعلومات الخاصة بالرحالت الجویة.FIXMوسوف یوفر نموذج تبادل معلومات الرحالت الجویة ( •

) تنفیذ مفاهیم جدیدة مثل مفهوم المرافق SWIMوبوجه أعم، من المتوقع أن تدعم إدارة المعلومات على مستوى المنظومة ( •
 )، التي تراقب المجال الجوي عن بعد.ATSالحركة الجویة (االفتراضیة لخدمات 

  وما بعد: ٣في اإلطار الزمني للحزمة  -٨خارطة الطریق 
) إلى تمكین جمیع المشاركین، بما في ذلك SWIMمن المتوقع أن یؤدي النشر الكامل إلدارة المعلومات على مستوى المنظومة ( •

المعلومات والخدمات التشغیلیة، بما في ذلك تبادل المعلومات الخاصة الطائرات، من الحصول على مجموعة كبیرة من 
 بالمسارات الرباعیة األبعاد الكاملة.

  معلومات من أجل بیئة تعاونیة –وسینجز النشر الكامل ألغراض الطیران عندما یتم وضع مفهوم الطیران والتدفق 
)FF-ICE.(  
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  :٨خارطة الطریق 

      إدارة المعلومات  المجال

خــــــــدمات معلومــــــــات الطیــــــــران   الطیران والتدفق  عنصر (العناصر):ال
)AIS إدارة معلومـــات الطیـــران/(
)AIM(  

  األرصاد الجویة

  القدرات -  القدرات -  القدرات -  

  عوامل التمكین -  عوامل التمكین -  عوامل التمكین -  

.  
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  إلكترونیات الطیران

طیران موضوع الزیادة الكبیرة في القدرات التي یمكن أن یتم الحصول علیها من خالل من المواضیع الرئیسیة في مجال تطور إلكترونیات ال
  إدراج نظم/وظائف مختلفة على متن الطائرة.

  في اإلطار الزمني للحزمة صفر: -٩خارطة الطریق 

البیانات  ربطالشروع في  ) الذي یستطیع تلقي خدمات قدرةFANS2/Bسیستحدث نظام المالحة الجویة المستقبلیة المسمى ( •
)DLIC) وٕادارة االتصاالت الخاصة بمراقبة الحركة الجویة ،(ACM) والتحقق من میكروفون مراقبة الحركة الجویة ،(AMC ،(

)، مما یوفر أداء أفضل في االتصاالت ATN) عبر شبكة اتصاالت الطیران (ACLوعملیات التحقق من مراقبة الحركة الجویة (
)، ATN). وفي هذه المرحلة األولى من تطبیق ربط البیانات عبر شبكة اتصاالت الطیران (FANS-1/Aمما كان یوفره نظام (

) من أجل ATC) استخدامًا شائعًا في إطار مراقبة الحركة الجویة (ACLتستخدم عملیات التحقق من مراقبة الحركة الجویة (
) FANSًال فتوفر ربطًا بین نظم المالحة الجویة المستقبلیة (إخطار الطائرات بتغیرات الترددات الصوتیة. أما الحلول األكثر تكام

 ومعدات االتصاالت الرادیویة. ویتیح هذا التكامل النقل اآللي والتولیف الالزم لهذه الترددات الصوتیة. 

تكامل بین القائم حالیًا ألن هناك قاعدة واسعة من الطائرات المزودة به وألنه یدعم ال FANS-1/Aوسیستمر استخدام نظام  •
 االتصاالت والمالحة.

وستزود الطائرات بحاسوب للحركة الجویة یستضیف "نظام تفادي التصادم في الحركة الجویة"، وقد تزود أیضًا بالوظائف  •
الجدیدة المتمثلة في الوعي بحالة الحركة الجویة وبالنظم المحمولة على متن الطائرة والخاصة بالمساعدة على الفصل بین 

 . ومن المتوقع أن تجر هذه القدرة تحسینات متتالیة لتلبیة متطلبات حزم التحسینات الالحقة.الطائرات

  :١في اإلطار الزمني للحزمة  -٩خارطة الطریق 

) (عن طریق شبكة اتصاالت الطیران CNSالمزود بوظیفة تكامل االتصاالت والمالحة واالستطالع ( FANS3/Cسیتاح نظام  •
ATN B2بین االتصاالت واالستطالع عن طریق الربط بین معدات نظم المالحة الجویة المستقبلیة ( وفر التكاملی) وسFANS (

)). ویؤدي تكامل إلكترونیات الطیران بوجه خاص إلى دعم التحمیل اآللي في نظام FMSالطیران ( ونظم المالحة (نظام إدارة
 المعقدة المنقولة عبر ربط البیانات. ) لعملیات التحقق من مراقبة الحركة الجویةFMSإدارة الطیران (

) استطالعًا متكامًال عن طریق الربط بین ATN B2وسیوفر التكامل الخاص باالستطالع (عن طریق شبكة اتصاالت الطیران  •
) وحاسوب الحركة الجویة. ویدعم تكامل إلكترونیات الطیران بوجه خاص FANSمعدات نظم المالحة الجویة المستقبلیة (

) ASASخل حاسوب الحركة الجویة) لمناورات نظم المساعدة على الفصل بین الطائرات انطالقًا من الجو (ااآللي (دالتحمیل 
 المنقولة عبر ربط البیانات.و 

  :٢في اإلطار الزمني للحزمة  -٩خارطة الطریق 

لمختلفة المبینة في خارطة الطریق ) باستخدام الوسائل اSWIMسیوفر انتفاع الطائرات بإدارة المعلومات على مستوى المنظومة ( •
 الخاصة باتصاالت ربط البیانات بین الجو واألرض.

وٕان الطلبین المتمثلین في زیادة مستویات الحركة الجویة وتقلیص المسافة الفاصلة بین الطائرات سیستلزمان تحسینًا إلذاعة االستطالع 
  ).ADS-Bالتابع التلقائي (
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  :٩خارطة الطریق 

  ونیات الطیرانإلكتر   المجال

  االتصاالت واالستطالع  العنصر (العناصر):

  

. 



- 113 - 

  في اإلطار الزمني للحزمة صفر: - ١٠خارطة الطریق 

) نظامًا إلدارة الطیران یدعم المالحة القائمة على PBN) الذي یدعم المالحة القائمة على األداء (FMSیمثل نظام إدارة الطیران ( •
)، ومعدات GNSSمزودة باالستشعار المتعدد (النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة (األداء، أي أنه یوفر المالحة ال

ونظام األداء  RNAV-xللقیام بعملیات نظام المالحة المجالیة  أ)، إلخ.) والمالحة المجالیة، كما أنه مهیDMEالقیاس عن بعد (
 .RNP-xالمالحي المطلوب 

) إلى جانب مصادر مالحیة أخرى. وستستند المالحة إلى القدرة على INSبالقصور الذاتي (وسیستمر استخدام نظام المالحة  •
 دمج وٕادارة بیانات المالحة الواردة من مصادر مختلفة.

  :٢و ١في اإلطارین الزمنیین للحزمتین  - ١٠خارطة الطریق 

) ووظیفة FMS بین نظام إدارة الطیران () تكامالً ATN B2یوفر دمج المالحة في المطارات (عن طریق شبكة اتصاالت الطیران  •
نظام المالحة في المطارات من أجل تحقیق جملة أمور منها التحمیل اآللي داخل حاسوب الحركة الجویة للمعلومات المنقولة 

 لجویة.عبر ربط البیانات والمتعلقة بعملیات الترخیص للطائرات بالحركة على أرض المطار التي یمنحها قسم مراقبة الحركة ا

 سیتم تعزیز قدرة نظام إدارة الطیران بحیث یدعم القدرة األولیة على المعالجة الرباعیة األبعاد. •

) في یومنا هذا على تشكیلة وحیدة تتمثل GNSSتعتمد الخدمات القائمة على النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة ( •
ذي یوفر الخدمات على تردد واحد. أما التشكیالت األخرى، وتحدیدًا النظام العالمي )، الGPSفي النظام العالمي لتحدید المواقع (

)، وغالیلیو، وبایدو، فسیتم نشرها أیضًا. وسیجري تشغیل جمیع GLONASSللمالحة بواسطة مدارات األقمار الصناعیة (
العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة  التشكیالت في نهایة المطاف من خالل نطاقات ترددات متعددة. ویراعي أداء النظام

)GNSS) عدد األقمار الصناعیة المرئیة. وسیزید النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة (GNSS المتعدد (
ردًا التشكیالت هذا العدد زیادة كبیرة، مما یحسن توافر الخدمات وتواصلها. وٕاضافة إلى ذلك، فإن توافر أكثر من ثالثین مو 

تحتاج إلى و عملیات اقتراب موجهة عمودیًا  تسمح بإجراءالطائرات التي  سیساعد على تطور أجهزةمختلفًا قابًال للتشغیل البیني 
على اإلطالق. وسیتیح توافر تردد ثان إللكترونیات الطیران حساب  یهاشارات الخارجیة، أو قد ال تحتاج إلاإلحد أدنى من 

ف الجوي المؤین بصورة آنیة، مما یؤدي بالفعل إلى إزالة مصدر كبیر للخطأ. أما توافر عدد كبیر من التأخیر الناجم عن الغال
التشكیالت المستقلة سوف یوفر معلومات مكررة لتخفیف خطر توقف الخدمات بسبب خلل كبیر في النظام داخل تشكیلة 

في النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار  أساسیة، وسوف یزیل مخاوف بعض الدول من االعتماد على تشكیلة واحدة
 ) خارجة عن سیطرتها التشغیلیة. GNSSالصناعیة (

  وما بعد: ٣في اإلطار الزمني للحزمة  - ١٠خارطة الطریق 

 سیتم تعزیز قدرة نظام إدارة الطیران بحیث تصبح لدیه القدرة على معالجة النهج الرباعي األبعاد الكامل. •
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  :١٠خارطة الطریق 

  إلكترونیات الطیران  لمجال:ا

  المالحة  العنصر (العناصر):

.  
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  في اإلطار الزمني للحزمة صفر: - ١١خارطة الطریق 

) شبكة السالمة الرئیسیة المحمولة جوًا. وسیواصل استخدام هذه الشبكة ACAS 7.1سیكون النظام المحمول جوًا لتفادي التصادم ( •
 . ١خالل اإلطار الزمني للحزمة 

بح حقائب الطیران اإللكترونیة شائعة أكثر فأكثر في مقصورة القیادة ویجب الحرص على أن تكون هذه الحقائب قد وستص •
 حصلت على الترخیص الالزم للوظائف التي تقوم بها.

) خرائط حركة المطارات وعرض معلومات ADS-Bوستشمل التكنولوجیات مثل تكنولوجیا إذاعة االستطالع التابع التلقائي ( •
 الحركة الجویة في مقصورة الطائرة.

  :١في اإلطار الزمني للحزمة  - ١١خارطة الطریق 

 ) المستخدمة في المطارات متاحة في مقصورة القیادة في الطائرات.EVSستكون نظم التصور التركیبي ( •

  :٢في اإلطار الزمني للحزمة  - ١١خارطة الطریق 

 ) المستخدمة في المطارات متاحة في مقصورة القیادة في الطائرات.SVS( إلصطناعياستكون نظم التصور  •
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  :١١خارطة الطریق 

  إلكترونیات الطیران  المجال:

  واً شبكات السالمة المحمولة ج  العنصر (العناصر):

  النظم المحمولة على متن الطائرة  

.  
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  االستخدام اآللي
الحركة أرضًا وجوًا. وسیجري تنفیذ هذا العمل اآللیة لنظم لطلب مؤتمر المالحة الجویة الثاني عشر من اإلیكاو إعداد خارطة الطریق 

  خالل فترة األعوام الثالثة المقبلة. وسیتمثل هدف خارطة الطریق هذه في ما یلي:
  التشغیل البیني بین الدول إمكانیة) ضمان ١(
  ) بذلك سیؤدي عمل وتشغیل هذه النظم إلى نظام إدارة للحركة الجویة مترابط وقابل للتوقع في جمیع الدول واألقالیم.٢(

  التبعیات فیما بین الوحدات :٦المرفق 
الوحدات. وقد تتداخل هذه التبعیات بین مختلف مجاالت تحسین یصف الرسم البیاني في الصفحة التالیة مختلف التبعیات القائمة فیما بین 

  ر وجود التبعیات فیما بین الوحدات بسبب من السببین التالیین:األداء والحزم. ویبرَّ 
  ) أن تكون هناك تبعیة أساسیة.١(
حدة منها الفائدة المحققة في الوحدة أو و أي الفوائد التي تقدمها كل وحدة، أي أن یعزز تنفیذ أن یكون هناك تعزیز متبادل فیما بین ) ٢(

  الوحدات األخرى.
  وللحصول على مزید من المعلومات، یمكن للقارئ الرجوع إلى الوصف المفصل المتاح على اإلنترنت لكل وحدة من هذه الوحدات.

  شرح الرموز:
  "١الروابط بین وحدة في الحزمة "س" ووحدة في الحزمة "س+

  ت األداء/مجاالالمحاورالتبعیات عبر 
  /مجاالت األداء األخرى عندما تكون الوحدة تابعة لوحدة أو وحدات أخرى أسبق منهاالمحاورالروابط مع 

  المرجع
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  مسرد المختصرات :٧المرفق 
A    

AAR Airport arrival rate معدل الوصول إلى المطار 

ABDAA Airborne detect and avoid algorithms جوًا لكشف خطر التصادم وتفادیه الخوارزمیات المحمولة 

ACAS Airborne collision avoidance system النظام المحمول جوًا لتفادي التصادم 

ACC Area control centre المنطقة مراقبة مركز 

A-CDM Airport collaborative decision-making القرارات الخاصة بالمطارات اتخاذ في النهج التعاوني 

ACM ATC communications management الجویة الحركة إدارة االتصاالت الخاصة بمراقبة 

ADEXP ATS data exchange presentation خدمات الحركة الجویةعرض تبادل البیانات الخاصة ب 

ADS-B Automatic dependent surveillance broadcast التلقائي التابع االستطالع إذاعة 

ADS-C Automatic dependent surveillance contract التلقائي التابع االستطالع عقد 

AFIS Aerodrome flight information service خدمة معلومات الطیران في المطار 

AFISO Aerodrome flight information service officer المسؤول عن خدمة معلومات الطیران في المطار 

AFTN Aeronautical fixed telecommunication network شبكة اتصاالت الطیران الثابتة 

AHMS Air traffic message handling System نظام معالجة رسائل الحركة الجویة 

AICM Aeronautical information conceptual model نموذج مفاهیم معلومات الطیران 

AIDC ATS inter-facility data communications ــــین المشــــتركة بالبیانــــات الخاصــــة التاالتصــــا  الحركــــة خــــدمات مرافــــق ب
 الجویة

AIP Aeronautical information publication نشر معلومات الطیران 

AIRB Enhanced traffic situational awareness during 
flight operations ـــوعي تعزیـــز ـــى ال ـــة الطـــائرة مـــتن عل ـــة الحركـــة بحال  عملیـــات خـــالل الجوی

 رانالطی

AIRM ATM information reference model الجویة الحركة نموذج المعلومات المرجعي إلدارة 

AIS Aeronautical information services الطیران معلومات خدمات 

AIXM Aeronautical information exchange model نموذج تبادل معلومات الطیران 

AMA Airport movement area ركة المطارمنطقة ح 

AMAN/DMAN Arrival/departure management إدارة الوصول وٕادارة المغادرة 

AMC ATC microphone check الجویة الحركة التحقق من میكروفون مراقبة 

AMS(R)S Aeronautical mobile satellite (route) service ة الخدمة المتنقلة للطیران (أثناء الطریق) باألقمار الصناعی 

ANM ATFM notification message الجویة  الحركة تدفق رسالة إخطار من إدارة 
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ANS Air navigation services الجویة المالحة خدمات 

ANSP Air navigation services provider مزّود خدمات المالحة الجویة 

AO Aerodrome operations/Aircraft operators شغلو الطائراتعملیات المطارات / م 

AOC Aeronautical operational control مراقبة تشغیل الطیران 

AOM Airspace organization management إدارة تنظیم المجال الجوي 

APANPIRG Asia/Pacific air navigation planning and 
implementation regional group والمحـــیط آســـیا فـــي الجویـــة ةالمالحـــ وتنفیـــذ لتخطـــیط اإلقلیمیـــة المجموعـــة 

 الهادئ

ARNS Aeronautical radio navigation Service الخدمة الالسلكیة للمالحة الجویة 

ARNSS Aeronautical radio navigation Satellite Service الخدمة الالسلكیة الساتلیة للمالحة الجویة 

ARTCCs Air route traffic control centers بة حركة المسارات الجویةمراكز مراق 

AS Aircraft surveillance استطالع الطائرات 

ASAS Airborne separation assistance systems النظم المحمولة جوًا للمساعدة على االنفصال 

ASDE-X Airport surface detection equipment جهاز كشف أرض المطار 

ASEP Airborne separation طائرات انطالقًا من الجوالفصل بین ال 

ASEP-ITF Airborne separation in trail follow الجو من انطالقاً  الطائرات التتابعي بین الفصل   

ASEP-ITM Airborne separation in trail merge االلتحـــاق -  الجـــوي المســـار فـــي الجـــو مـــن انطالقـــاً  الطـــائرات بـــین الفصـــل
 بالحركة الجویة

ASEP-ITP Airborne separation in trail procedure الجو من انطالقاً  الطائرات بین التتابعي إجراءات الفصل   

ASM Airspace management إدارة المجال الجوي 

A-SMGCS Advanced surface movement guidance and 
control systems المطار أرض على التحركات ومراقبة لتوجیه المتقدمة النظم 

ASP Aeronautical surveillance plan خطة رصد الطیران 

ASPA Airborne spacing تحدید المسافات الفاصلة بین الطائرات انطالقًا من الجو 

ASPIRE Asia and South Pacific initiative to reduce 
emissions مبادرة آسیا وجنوب المحیط الهادئ للحد من االنبعاثات 

ATC Air traffic control الجویة الحركة مراقبة 

ATCO Air traffic controller الجویة الحركة مراقب 

ATCSCC Air traffic control system command center الجویة  الحركة مركز التحكم بنظام مراقبة 

ATFCM Air traffic flow and capacity management إدارة تدفق الحركة الجویة وسعتها  
ATFM Air traffic flow management إدارة تدفق الحركة الجویة 

ATMC Air traffic management control مراقبة إدارة الحركة الجویة 

ATMRPP Air traffic management requirements and 
performance panel الفریق المعني بمتطلبات وأداء إدارة الحركة الجویة 

ATN Aeronautical Telecommunication Network الطیران اتصاالت شبكة 

ATOP Advanced technologies and oceanic procedures التكنولوجیات المتقدمة وٕاجراءات المحیطات 

ATSA Air traffic situational awareness الوعي بحالة الحركة الجویة 

ATSMHS Air traffic services message handling services الرسائل في إطار خدمات الحركة الجویة خدمات معالجة 



- 121 - 

ATSU ATS unit  خدمات الحركة الجویةوحدة 

AU Airspace user مستخدم المجال الجوي 

AUO Airspace user operations عملیات مستخدمي المجال الجوي 

B    
Baro-VNAV Barometric vertical navigation المالحة العمودیة البارومتریة 

BCR Benefit/cost ratio نسبة الفائدة إلى التكلفة 

B-RNAV Basic area navigation األساسیة مالحة المنطقة 

C    
CSPO  Closely spaced parallel operations العملیات المتوازیة المتقاربة 

CPDLC Controller-pilot data link communications لبیاناتاالتصال بین المراقب والطیار عبر ربط ا 

CDO Continuous descent operations المستمر النزول عملیات 

CBA Cost-benefit analysis تحلیل العالقة بین التكلفة والمنفعة 

CSPR Closely spaced parallel runways المدارج المتوازیة المتقاربة 

CM Conflict management إدارة النزاعات 

CDG Paris-Charles de Gaulle airport شارل دیجول- مطار باریس 

CDM Collaborative decision-making النهج التعاوني في اتخاذ القرارات 

CFMU Central flow management unit وحدة إدارة التدفق المركزي 

CDQM Collaborative departure queue management اإلدارة التعاونیة لطابور المغادرة 

CWP Controller working positions مواقع عمل المراقب 

CAD Computer aided design التصمیم بمساعدة الحاسوب 

CTA Control time of arrival التحكم بوقت الوصول 

CARATS Collaborative action for renovation of air traffic 
systems الجویة الحركة نظم لتجدید التعاونیة التدابیر 

CFIT Controlled flight into terrain التضاریس فوق الطیران مراقبة 

CDTI Cockpit display of traffic information عرض معلومات الحركة الجویة في مقصورة القیادة 

CCO Continuous climb operations المستمر الصعود عملیات 

CAR/SAM Caribbean and South American region الجنوبیة وأمریكا لكاریبيا إقلیم 
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COSESNA Central American civil aviation agency الوكالة األمریكیة المركزیة للطیران المدني 

D    
DAA Detect and avoid الكشف والتفادي 

DCB Demand capacity balancing تحقیق التوازن بین الطلبات والسعة 

DCL Departure clearance مغادرةتصریح ال 

DFM Departure flow management إدارة تدفق المغادرة 

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH األلمانیة الجویة الحركة مراقبة 

DLIC Data link communications initiation capability  البیانات الشروع في ربطقدرة 

DMAN Departure management إدارة المغادرة 

DMEAN Dynamic management of European airspace 
network اإلدارة الدینامیة لشبكة المجال الجوي األوروبیة 

D-OTIS Data link-operational terminal information 
service البیانات ربط خالل من النهائیة للمنطقة التشغیلیة المعلومات خدمة 

DPI Departure planning information الجدول الزمني للمغادرة معلومات 

D-TAXI Data link TAXI  ربط البیانات خالل من األرض على بالحركة ترخیص إصدار 

E    
EAD European AIS database دمات معلومات الطیرانقاعدة البیانات األوروبیة لخ 

e-AIP Electronic AIP الطیران معلومات لنشر اإللكتروني النظام  
EGNOS  European GNSS navigation overlay service  النظـام العـالمي الهیئة األوروبیة المعنیة بخدمـة تراكـب المالحـة الجویـة فـي

 األقمار الصناعیةللمالحة بواسطة 

ETMS Enhance air traffic management system تعزیز نظام إدارة الحركة الجویة 

EVS Enhanced vision systems نظم تحسین الرؤیة 

F    
FABEC Functional Airspace Block Europe Central حزمة أوروبا الوسطى للمجال الجوي الوظیفي 

FAF/FAP Final approach fix/final approach point تثبیت االقتراب النهائي/نقطة االقتراب النهائي 

FANS Future air navigation systems نظم المالحة الجویة المستقبلیة 

FDP Flight data processing معالجة بیانات الطیران 
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FDPS Flight data processing system نظام معالجة بیانات الطیران 

FF-ICE Flight and flow information for the 
collaborative environment  الطیران والتدفق من أجل بیئة تعاونیةمعلومات 

FIR Flight information region لیم معلومات الطیرانإق 

FIXM Flight information exchange model نموذج تبادل معلومات الرحالت الجویة 

FMC Flight management computer حاسوب إدارة الطیران 

FMS Flight management system نظام إدارة الطیران 

FMTP Flight message transfer protocol طیرانبروتوكول نقل رسائل ال 

FO Flight object غرض الطیران 

FPL Filed flight plan خطة الطیران المودعة 

FPS Flight planning systems نظم تخطیط الطیران 

FPSM Ground delay program parameters selection 
model نموذج اختیار معاییر برنامج التأخر على األرض 

FRA Free route airspace  الجوي للمسار الحر المجال 

FTS Fast time simulation المحاكاة الزمنیة السریعة 

FUA Flexible use of airspace االستخدام المرن للمجال الجوي 

FUM Flight update message رسالة تحدیث المعلومات الخاصة بالطیران 

G    
GANIS Global Air Navigation Industry Symposium ة للصناعة المعنیة بالمالحة الجویةالندوة العالمی 

GANP Global air navigation plan الخطة العالمیة للمالحة الجویة 

GAT General air traffic الحركة الجویة العامة 

GBAS Ground-based augmentation system األرض  من انطالقا االتصال تعزیز نظام 

GBSAA Ground based sense and avoid الستشعار والتفادي انطالقا من األرضا 

GEO satellite Geostationary satellite األرض إلى بالنسبة ثابت صناعي قمر 

GLS GBAS landing system األرض من انطالقاً  االتصال تعزیز نظام في المندرج الهبوط نظام 

GNSS Global navigation satellite system الصناعیة األقمار بواسطة للمالحة العالمي النظام 

GPI Global plan initiatives مبادرات الخطة العالمیة 

GPS Global positioning system النظام العالمي لتحدید المواقع 

GRSS Global runway safety symposium الندوة العالمیة لسالمة المدارج 

GUFI Globally unique flight identifier الوحید للرحلة الجویة على الصعید العالمي رمز التعریف 
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H    
HAT Height above threshold االرتفاع فوق العتبة 

HMI Human-machine interface واجهة الوصل بین اإلنسان واآللة 

HUD Head-up display نظم العرض العلیا في المقصورة 

I    
IDAC Integrated departure-arrival capability  تحقیق التكامل بین عملیات المغادرة والوصولالقدرة على 

IDC Interfacility data communications االتصاالت الخاصة بالبیانات المشتركة بین المرافق 

IDRP Integrated departure route planner نظام تخطیط التكامل بین عملیات المغادرة والمسارات 

IFR Instrument flight rules طیران اآلليقواعد ال 

IFSET ICAO Fuel Savings Estimation Tool أداة اإلیكاو لتقدیر الوفورات في المحروقات 

ILS Instrument landing system نظام الهبوط اآللي 

IM Interval Management إدارة الفواصل الزمنیة 

IOP Implementation and Interoperability البیني التنفیذ والقابلیة للتشغیل 

IP Internetworking protocol بروتوكول اإلنترنت 

IRR Internal rate of return معدل العائد الداخلي 

ISRM Information service reference model النموذج المرجعي لخدمات المعلومات 

ITP In-trail-procedure اإلجراء الخاص بالمسارات الجویة 

K    
KPA  Key performance areas مجاالت األداء الرئیسیة 

L    
LARA  Local and sub-regional airspace management 

support system النظام المحلي ودون اإلقلیمي لدعم إدارة المجال الجوي 

LIDAR Aerial laser scans عملیات المسح الجوي بأشعة اللیزر 

LNAV Lateral navigation المالحة الجانبیة 
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LoA Letter of agreement رسالة موافقة 

LoC Letter of coordination رسالة تنسیق 

LPV Lateral precision with vertical guidance OR 
localizer performance with vertical guidance المقتـــرن  محـــدِّد المواقـــع أداء أو العمـــودي المقترنـــة بالتوجیـــه الجانبیـــة الدقـــة

 العمودي بالتوجیه

LVP Low visibility procedures إجراءات الرؤیة المنخفضة 

M    
MASPS Minimum aviation system performance 

standards  معاییر الحد األدنى ألداء نظام الطیران 

MILO Mixed integer linear optimization بلوغ الحد األمثل الخطي الصحیح المختلط 

MIT Miles-in-trail  الجوياألمیال في المسار 

MLS Microwave landing system الدقیقة بالموجات الهبوط نظام 

MLTF Multilateration task force فرقة العمل المعنیة بتعددیة األطراف 

MTOW Maximum take-off weight اإلقالع عند األقصى الوزن 

N    
NADP Noise abatement departure procedure  المغادرةإجراء الحد من الضوضاء عند 

NAS National airspace system نظام المجال الجوي الوطني 

NAT North Atlantic إقلیم شمال األطلسي 

NDB Non-directional radio beacon المرشد الالسلكي غیر االتجاهي 

NextGen Next generation air transportation system نظام الجیل القادم للنقل الجوي 

NMAC Near mid-air collision من التصادم في الجو االقتراب 

NOP Network operations procedures (plan) (خطة) عملیات الشبكة  إجراءات 

NOTAM Notice to airmen الطیارین إلى الموجهة اإلخطارات 

NPV Net present value صافي القیمة الحالیة 

O    
OLDI On-line data interchange باالتصال المباشر بیاناتتبادل ال 

OPD Optimized profile descent األمثل النمط وفق النزول عملیة 

OSED Operational service & environment definition خدمة التشغیل وتحدید البیئة 

OTW Out the window خارج النافذة 
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P    
P(NMAC) Probability of a near mid-air collision من التصادم في الجو تراباحتمال االق 

PACOTS Pacific organized track system نظام التتبع المنظم في المحیط الهادئ 

PANS-OPS Procedures for air navigation services-aircraft 
operations عملیات الطائرات –الجویة  المالحة خدمات إجراءات 

PBN Performance-based navigation القائمة على األداء المالحة 

PENS Pan European Network Service خدمة الشبكة األوروبیة 

PETAL Preliminary EUROCONTROL test of air/ground 
data link بســـــالمة المعنیـــــة األوروبیـــــة االختبـــــار التمهیـــــدي الـــــذي تجریـــــه المنظمـــــة 

 الجویة لعملیة الربط بین البیانات الجویة واألرضیة المالحة

PIA Performance improvement area مجال تحسین األداء 

P-RNAV Precision area navigation المالحة المجالیة الدقیقة 

R    
RA Resolution advisory قرار استشاري 

RAIM Receiver autonomous integrity monitoring الرصد المستقل لسالمة جهاز االستقبال 

RAPT Route availability planning tool أداة تخطیط المسارات المتاحة 

RNAV Area navigation المجالیةمالحة ال 

RNP Required navigation performance األداء المالحي المطلوب 

RPAS Remotely-piloted aircraft system م الطائرات الموجهة عن بعدانظ 

RTC Remote tower centre المركز البرجي البعید 

S    
SARPs Standards and recommended practices القواعد والتوصیات الدولیة 

SASP Separation and airspace safety panel الفریق المعني بالمسافات الفاصلة وسالمة المجال الجوي 

SATCOM Satellite communication االتصاالت باألقمار الصناعیة 

SBAS Satellite-based augmentation system الصناعیة األقمار من انطالقاً  االتصال تعزیز نظام 

SDM Service delivery management إدارة تقدیم الخدمات 

SESAR Single European sky ATM research  برنــامج البحــوث إلدارة الحركــة الجویــة فــي إطــار المجــال الجــوي األوروبــي
 الواحد

SEVEN System-wide enhancements for versatile 
electronic negotiation المرن تحسینات على نطاق المنظومة للتفاوض اإللكتروني 
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SFO San Francisco international airport مطار سان فرانسیسكو الدولي 

SIDS Standard instrument departures عملیات المغادرة اآللیة الموحدة 

SMAN Surface management المطار  أرض ىعل اإلدارة 

SMS Safety management systems نظم إدارة السالمة 

SPRs Special programme resources الموارد البرنامجیة الخاصة 

SRMD Safety risk management document وثیقة إدارة المخاطر المحدقة بالسالمة 

SSEP Self-separation التباعد الذاتي 

SSR Secondary surveillance radar رادار االستطالع الثانوي 

STA Scheduled time of arrival الوقت المحدد للوصول 

STARS Standard terminal arrivals عملیات الوصول المعیاریة إلى المحطة الطرفیة 

STBO Surface trajectory based operations  المطار أرض اتالعملیات القائمة على مسار 

SURF Enhanced traffic situational awareness on the 
airport surface  المطار أرضعلى بحالة الحركة تعزیز الوعي 

SVS Synthetic visualisation systems  نظم التصور التركیبي 

SWIM System-wide information management إدارة المعلومات على مستوى المنظومة 

T    
TBFM Time-based flow management إدارة التدفق القائمة على الزمن 

TBO Trajectory-based operations العملیات القائمة على المسارات 

TCAS Traffic alert and collision avoidance system نظام اإلنذار بالحركة الجویة وتفادي التصادم 

TFM Traffic flow management إدارة تدفق الحركة الجویة 

TIS-B Traffic information service-broadcast الخدمة اإلذاعیة الخاصة بمعلومات الحركة الجویة 

TMA Trajectory management advisor مستشار إدارة المسارات 

TMIs Traffic management initiatives مبادرات إدارة الحركة الجویة 

TMU Traffic management unit لجویةوحدة إدارة الحركة ا 

TOD Top of Descent االرتفاع األقصى في عملیة النزول 

TRACON Terminal radar approach control مراقبة االقتراب بواسطة رادار المحطة الطرفیة 

TS Traffic synchronization تزامن الحركة الجویة 

TSA Temporary segregated airspace  ًالمجال الجوي المنفصل مؤقتا 

TSO Technical standard order  الترتیب الفني المعیاري 

TWR Aerodrome control tower برج المراقبة في المطار 
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U    
UA Unmanned aircraft طائرة بدون طیار 

UAS Unmanned aircraft system م الطائرات التي تطیر بدون طیارانظ 

UAV Unmanned aerial vehicle مركبة جویة بدون طیار 

UDPP User driven prioritisation process عملیة تحدید األولویات وفقا الحتیاجات المستخِدم 

V    
VFR  Visual flight rules قواعد الطیران البصري 

VLOS Visual line-of-sight خط الرؤیة 

VNAV Vertical navigation المالحة العمودیة 

VOR Very high frequency (VHF) omnidirectional 
radio range  الطیف الرادیوي ذو االتجاه األحادي والتردد العالي جدًا(VHF)   

VSA Enhanced visual separation on approach البصر االقتراب باستخدام عند الطائرات بین الفصل في تعزیز 

W    
WAAS  Wide area augmentation system نظام تعزیز المنطقة الواسعة 

WAF Weather avoidance field مجال تجنب أنواء الطقس 

WGS-84 World geodetic system-1984 ١٩٨٤- النظام الجیودیسي العالمي 

WIDAO Wake independent departure and arrival 
operation  السهر على استقالل عملیتي المغادرة والوصول 

WTMA Wake turbulence mitigation for arrivals الوصول    لعملیات الظلیة راباتاالضط تخفیف 

WTMD Wake turbulence mitigation for 
departures المغادرة لعملیات الظلیة االضطرابات تخفیف 

WXXM Weather exchange model نموذج تبادل المعلومات الخاصة بالطقس 
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