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والدول األعضاء  ١األعضاءباسم االتحاد األوروبي ودوله  لیتوانیا(ورقة مقدمة من 

المنظمة األوروبیة لسالمة المالحة من ؛ و ٢في اللجنة األوروبیة للطیران المدنياألخرى 
 )الجویة (یوروكونترول)

  التنفیذي الموجز
تضطلع التي ینبغي أن المهام بقائمة طویلة وضع إلى ) AN-Conf/12الثاني عشر للمالحة الجویة (توصیات المؤتمر دت أ

 إعدادمن أجل  لجنة المالحة الجویةاألمانة العامة و  جانبمنذ ذلك الحین من  التي تم تحدیدها كأولویاتو ، الیكاوبها ا
لتلبیة  سلیمةهذه الورقة مدى أهمیة اتباع نهج متسق وعملیة برز تو . خالل الفترات الثالثیة المقترحبرنامج العمل 

همة مجمیع األحكام التوفیر ضمان  لمن أجولویات، وذلك األعمل و الوبرنامج  وضع القواعد القیاسیةالمتعلقة بحتیاجات اال
دعم خطوات بغیة ة فیها كون مطلوبالتي تفي األوقات وذلك ، إدارة الحركة الجویةتطویر في لعناصر الرئیسیة لالالزمة 

یجب أن الرئیسیة التي مسائل ال ). وتقدم هذه الورقة أیضاGANPالتنفیذ الموضحة في الخطة العالمیة للمالحة الجویة (
  .األولویة في هذا السیاق على سبیل یجري التطرق إلیها

  : من االیكاو ما یليأن تطلب  مدعوة إلى الجمعیة العمومیة اإلجراء:
  :ما یلي عملها للسنوات الثالث المقبلة، الخطوات الالزمة من أجلإعداد برنامج  لدىتتخذ،  أن  ) أ

األحكام عداد إبفي الوقت المناسب لقیام بغیة االتي هي على مسار حرج  لإلجراءاتإعطاء أولویة مناسبة  )١
  ؛الخطة العالمیة للمالحة الجویةتنفیذ  المستخدمة في

لتقاسم العمل مع  ١٥- ٣٧الجمعیة العمومیة رقم  في قرارالواردة الفرص  من أفضلالستفادة على نحو ا )٢
 المنظمات األخرى؛

موارد ال) و ASBUs( حزم التحسینات في منظومة الطیرانزمع لیذ اإلقلیمي المالتنف األخذ في االعتبار )٣
  على المستوى اإلقلیمي؛تها تعبئالتي یمكن 

  خذ ما سبق في االعتبار.تحسن ترتیبات العمل ألأن   ) ب
األهداف 

   .ةف االستراتیجیاهداألجمیع ترتبط ورقة العمل هذه ب  اإلستراتیجیة:

اآلثار 
  .مناقشة االستخدام األمثل للمیزانیة والموارد المتاحةتجري و مباشرة. آثار  ال توجد  المالیة:

دارة الحركـة إالخطة العالمیة للمالحة الجویة لنظم االتصـاالت والمالحـة واالسـتطالع / ، Doc 9750الوثیقة   المراجع:
  المقترحة على الجمعیة العمومیة ٢٠١٣ عام طبعة، الجویة
 لمالحة الجویةالثاني عشر لمؤتمر ال، Doc 10007الوثیقة 

                                                                 
إستونیا، فنلندا، فرنسا، ألمانیا، الیونان، هنغاریا، أیرلندا، إیطالیا، التفیا، لتوانیا،  الدانمرك،النمسا، بلجیكا، بلغاریا، كرواتیا، قبرص، الجمهوریة التشیكیة،  ١

 حدة. لكسمبرغ، مالطة، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانیا، سلوفاكیا، سلوفینیا، إسبانیا، السوید، المملكة المت
، موناكو، الجبل األسود، النرویج، سان مارینو، صربیا، سویسرا، جمهوریة مولدوفاألبانیا، أرمینیا، أذربیجان، البوسنة والهرسك، جورجیا، آیسلندا،  ٢

 جمهوریة مقدونیا الیوغسالفیة السابقة، تركیا، أوكرانیا.
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 مقدمةال - ١

التي المهام بقائمة طویلة إلى وضع ) AN-Conf/12توصیات المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة (دت أ ١- ١
في  لجنة المالحة الجویةاألمانة العامة و  جانبمنذ ذلك الحین من  تحدیدها كأولویاتالتي تم و ، بها االیكاوینبغي أن تضطلع 

 .في سیاق میزانیة وموارد االیكاوالعمومیة في الجمعیة من أجل تناولها ، وذلك  كل ثالث سنواتل مقترحالعمل البرنامج  إطار

 وضع القواعد القیاسیةعملیة لتلبیة احتیاجات مثلى هذه الورقة مدى أهمیة اتباع نهج متسق وعملیة  وتبرز ٢- ١
الالزمة لدعم العناصر الرئیسیة لتطویر المهمة جمیع األحكام وذلك من أجل ضمان توفیر وٕاتاحة ولویات. األعمل و الوبرنامج 

فذ هذه األحكام، نسیالتي ستكون أول من الت افي المجك في ذل، بما التي تكون مطلوبة فیها، في األوقات إدارة الحركة الجویة
الرئیسیة المسائل ). وتقدم هذه الورقة أیضا GANPالحة الجویة (في الخطة العالمیة للمالموضحة دعم خطوات التنفیذ  لمن أج
  على سبیل األولویة في هذا السیاق. یجب أن یجري التطرق إلیهاالتي 

 ناقشةالم - ٢

لبي احتیاجات الدول یي سذداء الاألما یجب القیام به لتقدیم مستوى  الخطة العالمیة للمالحة الجویةحدد ت ١- ٢
وضع  بأوالالقیام . وتنص الخطة على سلسلة من التغییرات التي تعتمد على في مجال إدارة الحركة الجویة ومجتمع الطیران
هذه التغییرات أیضا بالطبع ثم ستعتمد ( عتمادهاوا الالزمة والممارسات الموصى بها والمواد اإلرشادیة األخرى القواعد القیاسیة

 جائالنتیضع التركیز على تسلیم وتوافر جمیع لك أن ذومن شأن ). التي تم اتخاذها الحقةالنشر الو  جهیزالتخطوات  على
الالزمة وغیرها من القیاسیة قواعد الوضع على  -  ي أكثرأساسبشكل وفي المقام األول و  - ناسبفي الوقت الم مؤاتیةال

المدخلة تتجاوز التعدیالت  هاولكنالقواعد والتوصیات الدولیة لالیكاو، ب القواعد القیاسیة عملیة وضع جائنتوتتصل األحكام. 
ویمكن أن تشمل إجراءات خدمات المالحة الجویة وغیرها من المواد اإلرشادیة الداعمة، فضال عن  االیكاواتفاقیة على مالحق 

 .المعاییر الصناعیة الالزمة لمعدات الطیران

األحكام. غیرها من و قواعد القیاسیة الهذه ة التي سیتم بها وضع طریقالیكاو بالاسوف یتأثر حجم عمل و  ٢- ٢
 جملة أمور، ما یلي: ، فيتوضیحبالقیاسیة القواعد  عملیة وضعلا واضح اإطار  ١٥- ٣٧ویضع قرار الجمعیة العمومیة 

 .ووجیزة وبسیطة واضحة بعبارات الجویة المالحة خدمات وٕاجراءات بها الموصى العمل وأسالیب القیاسیة القواعد تصاغ - ٣
 الشروط المتعلقة تحدد وأن واالستقرار النضج مرحلة إلى وصلت عامة أحكام على والتوصیات القواعد تشتمل أن ویجب
 منفصلة وثائق في توضع أن الممكن بالقدر ویجب. والكفاءة المطلوبة السالمة مستویات أیضا وتحدد واألداء بالتشغیل
  ؛االیكاو قبل من وضعها عند الداعمة، الفنیة المواصفات

 مالئم على حد أقصى إلى تعتمد أن اإلرشادیة والمواد واإلجراءات الدولیة والتوصیات للقواعد إعدادها لدى لالیكاو ینبغي - ٤
یعتبر  أن ویمكن. الوافي النحو على واعتمادها صحتها من التحقق بشرط القواعد بوضع المكلفة األخرى الهیئات أعمال
في  إلیها اإلشارة الحالة تلك في وینبغي مناسبة، مواد القواعد بوضع المعنیة األخرى الهیئات تلك تصدرها التي المواد المجلس
 ؛االیكاو وثائق

توقع التمییز یُ نفسها، و  من قبل االیكاواألحكام من الضروري إعداد جمیع  بوضوح إلى أنه لیسالقرار یشیر و  ٣- ٢
ومن . إلیهااإلشارة أو بإعدادها  االیكاو قامتوظیفي وغیرها من المواد، سواء المستوى البین القواعد والتوصیات الدولیة على 

مؤتمر الثاني عشر الالصادرة عن ضرورة معالجة التوصیات العدیدة  المتمثل فيالتحدي واجهة یوفر وسیلة لمشأن ذلك أن 
لضغوط شدیدة.  هافیه میزانیة االیكاو ومواردرض تتع، والمستمدة من مهام االیكاو األخرى، في الوقت الذي للمالحة الجویة

تي الوتفادي االزدواجیة واالستفادة من المواد  المطلوبة جائالنتوسائل أخرى لتسلیم ار عتبال، یقترح اعمبدال من مجرد تأخیر األو 
 .جهات األخرىالها عتض

لالیكاو من ترتیبات العمل والموارد المتاحة على نحو أفضل : االستفادة هما ح نهجین رئیسیینااقتر تم و  ٤- ٢
 كیانات أخرى.إلى ل اعماألتفویض وغیرها)، و  العامة (األمانة
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هات عامة في یتوجوجد ترتیبات العمل هو من اختصاص األمانة العامة لالیكاو. ومع ذلك، ت لیفصوتحسین ت ٥- ٢
 اإلنجازو حن التوجهو ع یر امشالزیادة ة صاخول بصفة تتنا، مؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویةالن الصادرة ع ٦/١٣ التوصیة

االزدواجیة في العمل مع الهیئات فادي ضافي بین المجموعات، وتاإلتنسیق الو  ،لهااعمأبرامج تسلیس و  أفرقة الخبراء،ل اعمأفي 
حزم /للمالحة الجویةلخطة العالمیة للتركیز على متطلبات األداء من أجل ا فرقة الخبراءألفرصة أیضا د وُتحداألخرى. 

كما أوصي . االیكاووترك المواصفات الفنیة الالحقة لغیرها من الهیئات التي یمكن أن تدعم  ،التحسینات في منظومة الطیران
 راعى الهیاكل اإلقلیمیة.تأن ب

الحاجة إلى تحقیق التوازن الصحیح بین هي المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة همة في ممسألة برزت أُ و  ٦- ٢
مواد إلى ، والتعرض ةمشاركجهات الوالحاجة إلى ضمان تمثیل جغرافي مالئم بین ال سریع في العملقدرة على تحقیق تقدم ال

، وال سیما قالیملخبراء من الدول واألومن شأن اختیار االیكاو الصائب . في كل حالةا اعتمادهاحتمال تسهیل  لمن أججدیدة، 
ملحة للتنفیذ، أن یسهل إلى حد كبیر الحاجة المع  دارة الحركة الجویةیة الجدیدة إلمجانبر التطورات المن ذوي الخبرة في 

واألمر الذي سیكتسي أهمیة . في المستقبل حزم التحسینات في منظومة الطیرانو  الخطة العالمیة للمالحة الجویةاستكمال 
العدید من ولدى ، كأساس قانوني لتنفیذها. االیكاوغیر التي تصدرها جهات ألحكام على ارسمي ال االیكاو" تصدیق" مماثلة هو
. الجهات األخرىتي وضعتها الستخدام المواد ال االیكاوشرط صبح ذلك ، وقد یقائمة للمصادقةعملیة االیكاو  غیرالمنظمات 

 ت العمل.بمزید من التفصیل في ترتیباتم تناول ذلك توجیهات عامة في هذا الصدد، ویمكن أن یعلى  ١٥-٣٧وینص القرار 

في ما یلي على وجه الخصوص أن تراعي و  ةكاملصورة ب ١٥- ٣٧ قرارال االیكاو تغلتسقترح أن ولذلك یُ  ٧- ٢
 سیاق إعادة النظر في برامج عمل المجموعات وأفرقة الخبراء:

 الصعید على البیني لتشغیللالصالحیة تأكید بكل  لها حزم التحسینات في منظومة الطیرانأ) في حین أن 
في ذات  ساسیةاأل تنفیذ العناصروحدات أو التكنولوجیات التمكینیة الجمیع فال تقتضي بالضرورة ، العالمي
(انظر المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة في على ذلك لط الضوء في جمیع أنحاء العالم. وسُ  الوقت

على  ادون التأثیر فور إحراز تقدم في بعض المواضیع بهذا یسمح وفي الممارسة العملیة، ). ٦/١٢التوصیة 
  .البینيعلى ظروف التشغیل  في الوقت ذاتهجمیع الدول، مع الحفاظ 

استغالل في األقالیم، ینبغي  حزم التحسینات في منظومة الطیرانوحدات زمع لنشر المالعلى أساس ب) 
المستخدمین أول التركیز على مساهمات  من أجلالتنفیذ  مواعیدالفرصة التي تتیحها االختالفات في 

على المستوى اإلقلیمي إلى  أوالتي تعد المواد الیمكن أن یقترح االرتقاء بعادة، و لألحكام الجدیدة.  ینالمحتمل
 ةل الجاریاعماالحتفاظ بسجل مفتوح بشأن األ من االیكاوذلك حكم عالمي في مرحلة الحقة. ویتطلب مستوى 

عند الحاجة، یمكن تشكیل مجموعة (انظر و . املةشاالزدواجیة، وضمان وضوح الصورة ال تفاديمن أجل 
جدیدة. وهذا أیضا المفاهیم اللتقنیات و لالتي وضعت برامج جدیدة قالیم أعاله) مع مشاركة األ ٦-٢أیضا الفقرة 

ومجموعات الدراسة،  أفرقة الخبراءروح الممارسات الموصى بها، ویمكن أن یقلل من العبء على یهتدي ب
  .تناولهاالتي ال یزال یتعین  المسائلمعالجة  للهم من أجت مزید من الوقٕاتاحة و 

والعمل المستوى عالیة  قواعد قیاسیةالتركیز على صیاغة بزیادة االیكاو تقوم عند االقتضاء، یمكن أن ج) 
التركیز على االحتیاجات الحقیقیة في و )، وضع القواعد القیاسیة(كجزء من خارطة طریق  قوائم الجردعلى 
القواعد وضع المواصفات الفنیة الالزمة لدعم مثل هذه ل نفسهاب متعدد التخصصات، بدال من السعينهج 

الالزمة الخبرة بأفرقة الخبراء تزوید صعوبة في الدول  جدغالبا ما ت هبأنأن یقر أیضا ذلك  . ومن شأنالقیاسیة
وضع القائمة على منظمات الیق مع تنسیق وثفي  االیكاو أن تعمل ،بدال من ذلك ،یمكنو . عداداإللمثل هذا 
مدخالتها بالعتراف ات لترتیباتخاذ الخطط)، و المواءمة تنظیم تقاسم العمل (و من أجل ذات الصلة،  القواعد

ألن و . القواعد القیاسیة عملیة وضعلدائم شكل منتدى ذلك تخذ ی. ویمكن أن االیكاوفي وثائق  تردكمراجع 
مصادقة أیضا متطلبات السیخفف ، فإن هذا التعاون عملیة قائمة للمصادقةهذه الهیئات ن لدى غالبا ما یكو 

  ؛الیكاول
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، في وضعها إلى حاجةللالكامل كما  البیني لتشغیللبالنسبة  حساسة دارة الحركة الجویةإ معالمكل  تلیسد) 
على  العملالحاجة إلى تكون و . أكثر عملتوزیع اللحجة إضافیة ه هذو جمیع جوانبها، على أساس عالمي. 

 صعیدإدارة المعلومات على المستقاة من المعلومات ب األمر تعلقفي حالة ما إذا عموما العالمي  الصعید
المالحة ئل امس) و FF-ICE( معلومات الطیران وتدفق الحركة في إطار بیئة تعاونیةو )، SWIMالمنظومة (

  االنتقال من النظم القدیمة.شمل التشغیل البیني وت صمیمفي تي تقع ، وال)PBN( القائمة على األداء
یخ الذي تصبح فیه التار  یخصفیما  مختلف الحزمالعمل على تحدید موعد وأولویات ضمان وأخیرا، من المهم  ٨- ٢

ة أولویله  ٣الحزمة و  ٢الحزمة وحدات وضع افتراض أن االكتفاء بها، ولیس تلك القواعد القیاسیة قائمة، والوقت الالزم لوضع
، األمر في هذا إلى حد كبیرأن تساعد وثیقة حیة، باعتبارها ، وضع القواعد القیاسیةخارطة طریق من شأن و . تلقائیا أدنى

جدیدة اللمكونات المختلفة للمفاهیم ل، وتحدید واضح ةأحكام االیكاو الجدیدلدى وضع  هاالتي یلزم اتخاذ خطواتال حیوضبتوذلك 
 .تخاذ خطوات في المستقبلالمساعدة  عواملكمختلفة المراحل الو 

وضع القواعد  ولویة الحتیاجاتاألتعطى أن  عتبر أنه ینبغيتحدید أولویات العمل ومحتواه، یُ بوفیما یتعلق  ٩- ٢
، فضال عن خرائط هاوحداتو  حزم التحسینات في منظومة الطیران لمن أج الخطة العالمیة للمالحة الجویةالمحددة في  القیاسیة
 دارة الحركة الجویةإالجداول الزمنیة لبرامج تحدیث  التكنولوجیا التمكینیة. ویمكن أیضا أن تترافق هذه االحتیاجات معطریق 

 ستخدمها.تالرئیسیة التي س

، جنبا إلى رفقفي الجدول الوارد في المالمذكورة  وضع القواعد القیاسیةاحتیاجات  تعتبرفي هذا الصدد، و  ١٠- ٢
ها أن تتناولالیكاو لوینبغي  ةتطورات األوروبیل، حاسمة بالنسبة لر أن تتاح فیها األحكام الجدیدةالتاریخ الذي یقد جنب مع

 درجة عالیة من األولویة.ب

 هناكفالتدریب. بشأن مزید من األحكام لوضع اقتراحات المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة في دمت قُ و  ١١- ٢
قواعد وتوصیات دولیة عند بما في ذلك  ومواد إرشادیة وغیرها من األحكام، وضع أحكام مناسبة (مبادئ توجیهیةإلى  ةحاج

 أجهزة التدریب االصطناعیة. واستخدامومنحهم التراخیص  دارة الحركة الجویةإموظفي تدریب الضرورة) لتنسیق 

خص فیما ی النقل الجويتماع السادس للجنة جاالو  المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویةتنفیذ توصیات ومسألة  ١٢- ٢
، ینبغي أن تحظى بأولویة أفضل الخدمات ألفضل مستویات الكفاءةالجوانب المالیة لتقدیم الخدمات، فیما یتعلق بالحوافز و 

 .دارة الحركة الجویةإ نظاملتحدیث دعما ات أولویة الخدمسیاسة وضع أحكام لبغیة ، االیكاو جانب كافیة من

 ستنتاجاال - ٣

  أن تطلب من االیكاو ما یلي :الجمعیة العمومیة مدعوة إلى  ١- ٣
  :عملها للسنوات الثالث المقبلة، الخطوات الالزمة من أجل إعداد برنامج لدىتتخذ،  أ) أن
عداد إبفي الوقت المناسب لقیام بغیة االتي هي على مسار حرج  لإلجراءاتإعطاء أولویة مناسبة ) ١

  ؛ الخطة العالمیة للمالحة الجویةدعم تنفیذ التي تاألحكام 
لتقاسم العمل مع  ١٥-٣٧الجمعیة العمومیة رقم  في قرارالواردة الفرص  من أفضلالستفادة على نحو ا) ٢

 ؛المنظمات األخرى

التي موارد ال) و ASBUs( حزم التحسینات في منظومة الطیرانزمع لالتنفیذ اإلقلیمي الم األخذ في االعتبار) ٣
  ؛على المستوى اإلقلیميتها تعبئیمكن 

  .خذ ما سبق في االعتبارتحسن ترتیبات العمل ألأن ب) 
— — — — — — — —
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  المرفق
 الخطة العالمیة للمالحة الجویةلدعم  عالیةال ذات األولویة القواعد القیاسیةوضع عملیة  احتیاجات

  المنظور األوروبي -
نظر إلى یُ ، وٕالى أمور أخرى، إلدارة الحركة الجویة لخطة الرئیسیة األوروبیةوضع القواعد القیاسیة لخارطة طریق استنادا إلى 

  :الیكاوها ضروریة من جانب اعلى أناألنشطة التالیة 
 األنشطة الحزمة والوحدة للتنفیذتاریخ التقدیري ال

 
 رباعي األبعادالاالنتقال من المجال الجوي إلى إدارة المسار 

النظــــــام المحمـــــــول علــــــى مـــــــتن  - B1الحزمــــــة  ٢٠١٥
 الطائرة للفصل بین الطائرات

لتطبیقــــــات حتمــــــل مالللتــــــأثیر بالنســــــبة  ١٠الملحــــــق  مــــــن تحقــــــقال
ـــــین نظـــــام المســـــاعدة ل ةباعـــــدالم ـــــى المـــــتن للفصـــــل ب المحمـــــول عل

المنظمــة األوروبیــة كمــا هــو موضــح فــي أحــدث معــاییر  الطــائرات
 .اللجنة الفنیة الالسلكیة للطیران/لمعدات الطیران المدني

، المرحلـة معلومـات الطیـران وتـدفق الحركـة فـي إطـار بیئـة تعاونیـة B2 - FICEالحزمة ، B1 – FICEالحزمة  ٢٠١٥
١ )FF-ICE/1مــا قبــل الرحیــل باســتخدام النمــوذج الجدیــد فتــرة ) ل

ـــار تبـــادل المعلومـــات ب نمـــوذج تبـــادل ، لغـــة الترمیـــز الموســـعةلمعی
 )FIXM( معلومات الطیران

 – B2الحزمــــــــــــــــــــة ، B1 – FICEالحزمــــــــــــــــــــة  )١(الستخدام الحزمة  ٢٠١٥
FICE ، الحزمــــةB1 –  العملیـــــة القائمــــة علـــــى
إدارة المعلومـــات علـــى  – B1الحزمـــة ، المســـار
  B1 – DATMالحزمة ، المنظومة صعید

 المسار الرباعي األبعاد

، العملیــــة القائمــــة علــــى المســــار – B0لحزمــــة ا ٢٠٢٠-٢٠١٩
، العملیــــة القائمــــة علــــى المســــار – B1لحزمــــة ا
 B0 – OPFLلحزمة ا

 دارة الحركـة الجویـةإ -جراءات خدمات المالحة الجویة إ استكمال
والطیار عبر وصـلة  االتصال بین المراقب رسائل مجموعةلتشمل 
القاریــــــة الجدیــــــدة. و  االحتیاجـــــات المحیطیــــــةیشــــــمل بمــــــا  البیانـــــات

مراقبـــــة الحركـــــة تعلیمـــــات مـــــن اللتصـــــاریح أو لللوصــــلة الصـــــاعدة 
 إلى الطائرة. الجویة

ـــد وقـــت شـــمل یـــل المالحـــة القائمـــة علـــى األداء لیدل اســـتكمال العملیة القائمة على المسار – B1لحزمة ا ٢٠٢٠-٢٠١٩ تحدی
 متعدد.ال زمنيالقید الإدارة ) لتطبیق CTA(عزز الم الوصول

 
 لشبكةل اإلدارة التعاونیة

 B1-APTAلحزمــــة ل المالحـــة خارطـــة طریــــق ٢٠١٤
المالحــــة القائمــــة علــــى التــــي تمّكنهــــا وحــــدات وال

 األداء

 شـــــارات باألقمـــــار الصـــــناعیةنظـــــام تقویـــــة اإلل مواصـــــفات اإلشـــــارة
L1/L5 

التنسـیق المـدني الیكـاو لتغطیـة التابع ل ٣٣٠الكتاب الدوري تعمیم  B1- FRTOالحزمة ، B1- NOPSالحزمة  ٢٠١٤
 مرن للمجال الجويالستخدام اال عملیاتالعسكري الكامل و 

 B1-APTAلحزمــــة ل المالحـــة خارطـــة طریــــق ٢٠١٥
ــــأثیر المحتمــــل علــــى و  وحــــدات ذات الصــــلة الالت
المالحـة القائمـة التـي تمّكنهـا وحدات والمراقبة بال

 على األداء

فــي الملحــق  L5 النظــام العــالمي لتحدیــد الموقــع عكــس مواصــفات
المتعــــدد  النظــــام العــــالمي للمالحــــة باألقمــــار الصــــناعیةلــــدعم  ١٠

لمنظمــة األوروبیــة لمعـــدات ل القائمــةمعــاییر الباســتخدام  الكوكبــات
 .اللجنة الفنیة الالسلكیة للطیران/الطیران المدني

نظـــام الـــتحكم والمســـألة العامـــة ل طریـــقالخارطـــة  )١(الستخدام الحزمة  ٢٠١٦
 ٣إلى  ١وفي الحزم  في الطائرة عن بعد

غیــر ل الجــوي جــامإلــى ال نظــام الــتحكم فــي الطــائرة عــن بعــد دمــج
التــي  بحــث والتطــویرال، ومعالجــة الجوانــب التنظیمیــة و خصــصمال
 على جمیع المالحقؤثر ت

الخـــدمات أولویــة تحدیــد وضــع أحكــام لسیاســات  ٢٠١٤
إدارة الحركــــــة نظـــــام  اســـــتكمالدعـــــم مـــــن أجـــــل 

أفضــل الخـــدمات مبـــدأ  تحفیــز: . المرجـــعالجویــة
 ألفضل مستویات الكفاءة

الموجــودة) لتحدیــد مبــادئ أولویــة  الوثــائق اســتكمالأحكــام االیكــاو (
 اتالخدم

 
 المطار  ٕانتاجیةو  تكامل

التقویــــة باســــتعمال المحطــــات نظـــام لدقــــة ال لــــنهجاألحكـــام األولیــــة  B1-APTAالحزمة  ٢٠١٤
 L1 القائمة على نظام تحدید المواقع، IIIو II الفئتین ،األرضیة
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 -B2، الحزمـــــــــــــــــــة B1- WAKEالحزمـــــــــــــــــــة  ٢٠١٤
WAKE 

 )لیدارو باند  X( ياألرضدوبلر ال

ـــة مـــن  ٤و ٣المســـتویان  الوعي بالحالة على أرض المطار -B2الحزمة  ٢٠١٦ التحركـــات الـــنظم المتقدمـــة لتوجیـــه ومراقب
 على أرض المطار

، B1-APTAلحزمــة ل المالحــة خارطــة طریــق ٢٠٢٠-٢٠١٩
 عملیات النزول المستمر -B1زمة لحا

 دارة الحركـة الجویـةإ -جراءات خدمات المالحة الجویة إ استكمال
إلـى  ألداء المالحـي المطلـوبلـ المنحني والتحول التلقائي لالقتراب

XLS/LPV ، في فترة زمنیـة واحـدة د و ٕادارة القیو)CTA األداء ) و
علــــى  LPVفضــــال عـــن نهــــج  المعـــزز A - المالحـــي المطلــــوب

 .نظام تقویة االشارات باألقمار الصناعیةأساس 
 -B2، الحزمـــــــــــــــــــة B1- WAKEالحزمـــــــــــــــــــة  ٢٠٢٠

WAKE 
 وتبادل المعلوماتعلى متن الطائرة  االضطراب الظليبالتنبؤ 

نظـــام التقویـــة باســـتعمال المحطـــات لدقـــة ال لـــنهجكاملـــة األحكـــام ال B1- APTAالحزمة  ٢٠٢٠
ـــین ،األرضـــیة ـــاتالقائمـــة علـــى ، IIIو II الفئت تعـــدد و  تعـــدد الكوكب

 اتترددال
 

 إدارة المعلومات على صعید المنظومة
الملحـــق  فــي مواءمــة خــدمات معلومـــات الطیــران وجــودة الخـــدمات B0 - DATMالحزمة  ٢٠١٥

 .تبادل معلومات الطیراننموذج هیاكل مراعاة مع  ١٥
روتینـي لألرصـاد التقریـر الكیفیة تبـادل  ٣ق لحالمینبغي أن یشمل  B1 - DATMالحزمة  ٢٠١٥

، خاص لألرصاد الجویة في المطارالتقریر وال، الجویة في المطار
 باســــــتخدام نشــــــرة الظـــــواهر الجویــــــة الخطیـــــرةو  ،تنبـــــؤات المطـــــارو 
:  لغــة الترمیــز الموســعةبتبــادل البیانــات ل جدیــدالقیاســي ال نمــوذجال

 .نموذج تبادل بیانات األحوال الجویة
 - B1، الحزمـــــــــــــــة B0 – DATMالحزمـــــــــــــــة  ٢٠١٦

DATM 
، علـــــى النحـــــو ١٤والملحـــــق  ١٥فـــــي الملحـــــق المعلومـــــات  إدراج

المنظمـة األوروبیـة لمعـدات الطیـران ي ر امعیـفـي المنصوص علیه 
خـــــرائط بشـــــأن قاعـــــدة بیانـــــات  ED-119Bو ED-99C المـــــدني
 .اتالمطار 

إدارة المعلومـــــــات علــــــى صـــــــعید  -B1 الحزمــــــة ٢٠١٩
 المنظومة

، بما إدارة المعلومات على صعید المنظومةعلى  الخدمات القائمة
خدمــــة (انظــــر العالقــــة مــــع لالمتطلبــــات الفنیــــة والتشــــغیلیة ل یشــــمل

المعلومــات علــى  تنظــیم إدارة بشــأناألنشــطة التنظیمیــة فــي أوروبــا 
 )صعید المنظومة

 الحزمـــةعامــة وعلـــى وجــه الخصــوص المســألة ال حدد فیما بعدت
B1- و  إدارة المعلومات على صـعید المنظومـة

إدارة المعلومـــــــات علــــــى صـــــــعید  -B2 الحزمــــــة
 المنظومة

 لتغطیة أمن المعلوماتالقواعد القیاسیة 

 
 التشغیل اآلليو تضارب ال إدارة

ـــــــــــق ٢٠١٥ ـــــــــــدعم  COM خارطـــــــــــة الطری وحـــــــــــدات الل
االســــتطالع التــــابع التلقـــــائي  خــــدمات باســــتخدام

  ذاعة االستطالع التابع التلقائيوإ 

ة واســـع انمارســـاتخدمـــة   ٩٩٢٥Doc ینبغـــي أن تشـــمل الوثیقـــة
 سویفت. النطاق

العملیـة  – B3لحزمـة ل COM خارطة الطریق ٢٠١٩
وغیرها من وحدات الحزمة  القائمة على المسار

B3 

 )LDACS 1or2( األرضي نطاق "إل" التردديتكنولوجیا 

لـــدعم وحـــدات الحزمـــة  COM خارطــة الطریـــق ٢٠٢٢
B2  والحزمةB3 

 نترنت النقالبروتوكول االعبر  شبكة اتصاالت الطیران

 
  األداء البشري

إرشــادیة وغیرهــا مــن یــة ومــواد وضــع أحكــام مناســبة (مبــادئ توجیه B1الحزمة  ٢٠١٧
دولیــــة عنــــد الضــــرورة) عــــد وتوصــــیات األحكــــام، بمــــا فــــي ذلــــك قوا

ومـــنحهم التـــراخیص  دارة الحركـــة الجویـــةتـــدریب مـــوظفي إلتنســـیق 
 التدریب االصطناعیة واستخدام أجهزة

  –انتهــى  –


