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قدم ٣٠٠٠٠العرض

عشرعاماالجوية توسع مزدوج مرة كل خمسة الحركة تشھد •
»  سيف ذو حدين«أن يكون النمو يمكن •
  من خاللالسالمة والتحسينات التشغيلية : يتمثل التحدي في كيفية تحقيق كالھما•

التنسيق العالمي–
أھمية المسؤولية البيئية–
التكاليفعالية ف–
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األنظمةنظام 

نظام طيران الغدضبط

الجوية نظام السالمة 
العالمية 

السنويالتقرير 
للسالمة   

العالمية

المجموعلت 
اإلقليمية 

المعنية بسالمة 
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تقديم تقارير إقليمية

السنويالتقرير 
للمالحة الجوية 

العالمية

للمالحة النظام العالمي 
الجوية تقديم تقارير إقليمية

لاليكاوالتابعة الجوية لجنة المالحة 
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لاليكاوالنھج االستراتيجي

نظام طيران الغدضبط

العالميخطة سالمة الطيران  الخطة العالمية للمالحة الجوية
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النھج االستراتيجي لاليكاو  

نظام طيران الغدضبط

الخطة العالمية للمالحة الجوية



الناجعمسار الطيران 

التخطيط المتكامل
التحسيناتعبر حزم 

نظام طيران الغدضبط7

صفرالحزمة 
(٢٠١٣)

٢الحزمةمجاالت تحسين االداء
(٢٠٢٣)

٣الحزمة 
وما بعدها) ٢٠٢٨(

الْسعة المثالية 
والرحالت الجوية 

المرنة

النظم والبيانات القابلة 
للتشغيل البيني 

العالمي

مطارات أكثر مراعاة 
للبيئة

١الحزمة
(٢٠١٨) 



المدى القريبوالوحدات على الحزم 

النظم والبيانات القابلة 
للتشغيل البيني العالمي

الناجعمسار الطيران 

الحزمة صفرمجاالت تحسين االداء
(٢٠١٣)

 ١الحزمة 
(٢٠١٨) 

المطاراتالوصول األمثل إلى تحسين 

الطاقة االستيعابية للمدارج بواسطة الفصل الديناميكي لالضطراب الظليزيادة 
المطارات بواسطة إدارة المغادرة وسطح المطار والوصولعمليات 

التصويت اإللكترونينظام والمطار سالمة وكفاءة عمليات سطح  

المطارت لصنع القرارات المتعلقة بالمطار بشكل تعاونيُكلّّيلة إدارة 

إدارة المعلومات الرقمية للحركة الجوية

تعزيز المرونة والفعالية في خطوط سير عمليات النزول

المشغلة عن بعد في المجال الجوي غير المعزولاستخدام الطائرات 

المتكاملةمعلومات األرصاد الجوية إدارة زيادة 

للشبكةالتشغيلي التخطيط 
المسارفي اختيار تحسين العمليات بواسطة الحرية 

بواسطة إدارة الفصل بين الطائرات الكفاءة والسعة زيادة 

اجراءات االقترابتحسين

الظليلالضطراب زيادة الطاقة االستيعابية للمدارج بواسطة الفصل 

المدارجتسلسللبواسطةالحركةتدفق تحسين

سالمة وكفاءة عمليات سطح المطار

تحسين مستوى عمليات المطارات بواسطة صنع القرارات المتعلقة بالمطار 
بعدالمطارعن التحكم في إدارة مراقبة بشكل تعاوني

والكفاءة والسعةالبينيزيادة التشغيل 

تعزيز العملياتتتناولالتياألرصادعنالمعلومات المتكاملة 

معلومات الطيران والمعلومات عن تدفق الحركة في إطاربيئة تعاونية "
"(FF-ICE/1) قبل المغادرة

 مستوى على المعلومات إدارة تطبيق خالل من األداء تحسين" تطبيق
"(SWIM) المنظومة

تدفق الحركة بواسطة التخطيط التشغيلي للشبكةأداء تحسين 
مسارات الطيرانخالل تحسين من تحسين العمليات 

الستطالع األرضيلاألولية  الكفاءة 
(ATSA)الوعي بالمكان في إطار الحركة الجوية  

التطبيق األولي لربط البيانات أثناء الطريق
والفعالية في خطوط سير عمليات النزولتعزيزالمرونة 

عمليات المغادرةوالفعالية في خطوط سير تعزيزالمرونة 

األرضية لشبكات األمان زيادة الفاعلية 

ضبط نظام طيران الغد 8

مطارات أكثر مراعاة 
للبيئة

الْسعة المثالية 
والرحالت الجوية 

المرنة

(AIM)  معلومات الطيران الرقميةإدارة 

المستويات للرحالت الجويةألمثل األفضل  االستخدام
)(ACASة الطائرتفادي االصطدام المحمول على متن نظام تحسين 

القائمة على المسارالزمني للحركة والعملية األولية تحسين التنسيق 

إدارة المعلومات الرقمية للحركة الجوية

عند االقترابشبكات األمان األرضية 



زيادة الطاقة االستيعابية للمدارج بواسطة الفصل 
الظليالديناميكي لالضطراب 

 فئات ومراجعة الظلي، لالضطراب األدنى عبرالفصل ومغادرتھا الطائرات لوصول االستيعابية الطاقة زيادة
.واإلجراءات للطائرة الظلي االضطراب

الموجز

لمرونةا-٦السعة، مجال األداء الرئيسي  ‐٢مجال األداء الرئيسي  اآلثار الرئيسية المترتبة في األداء
Doc 9854بحسب الوثيقة 

 
وصول الطائرات ومغادرتھا  الطيران مرحلة/التشغيل بيئة

.أمرإجرائي الضطراب الظلي ھو في األساسمراجعة فئات اتطبيق  –األقل تعقيدا  للتطبيق القابلية بمدى تتعلق اعتبارات

إدارة التضارب الوثيقة   المفھوم العالمي بحسب) عناصر(عنصر 
9854Doc

تصميم المطارات: ١٣-مبادرة الخطة العالمية 
المدارج عمليات:١٤-مبادرة الخطة العالمية 

مبادرات الخطة العالمية

ال توجد أھم الوحدات التي تم االعتماد عليھا
)مستعد اآلن أو التاريخ المتّوقع لالستعداد(الحالة  قائمة مرجعية للتثبت من االستعداد

٢٠١٣للتشغيل العالمي جاھز الستيفاء المعايير
عدم توافر إلكترونيات الطيران
عدم توافر النظم األرضية

٢٠١٣ توافر اإلجراءات
٢٠١٣ عمليات الموافقة على العمليات

نظام طيران الغدضبط9
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االستفادة من جميع الوحدات 

:الوحداتوھناك قيمة إضافية في استخدام كافة •
:الوحدات في الحزمة صفر و الحزمة واحد كأمر حاسمللدول رؤية ينبغي –

ضفاء الطابع الرسمي على مسار الحد األدنىإل•

على ذات  ٣الحزمة  و ٢في الحزمة استحقاقات على السماح للحصول إتاحة –
المسار

مجاالت تحسين االداء
  ٣الحزمة 

)فصاعدا ٢٠٢٨( )٢٠٢٣( ٢الحزمة  )٢٠١٨( ١الحزمة  )٢٠١٣(الحزمة صفر 

والبيانات القابلة النظم 
للتشغيل البيني

والبيانات القابلة النظم 
للتشغيل البيني

B0‐25 الوحدة
رقم الحزمة = B0‐25

الوحدةرقم       25 =
:على األداءالقدرة 
 و البينى التشغيل تحسين
 االستعابية الطاقة و الكفاءة
  العمليات تكامل بواسطة
.األرضية

 B1‐25الوحدة
:القدرة على األداء

 و الكفاءة و البينى التشغيل تحسين
 التطبيق بواسطة االستعابية الطاقة
  معلومات لمنظومةالمغادرة قبل

 تدفق عن المعلومات والطيران
.تعاونية بيئة إطار فى الحركة

 B2‐25الوحدة
:القدرة على األداء

 العمليات تكامل بواسطة التنسيق تحسين
 منظومة( المراكز المتعددة األرضية
 تدفق عن المعلومات و الطيران معلومات
 وخدمات تعاونية بيئة إطار فى الحركة
 المنظومة نطاق على المعلومات إدارة

)(SWIM

 B3‐25الوحدة
:القدرة على األداء

 طريق عن التشغيلي اإلداء تحسين
 والطيران منظومةلالكامل التطبيق

 إطار فى الحركة تدفق عن المعلومات
.تعاونية بيئة

نظام طيران الغدضبط



11

التطبيقعدم الناتجة عن التكلفة 

:يتم تطبيق وحدات لمالتركيز على ما سيكلف إذا •
وواقعات خطر وقوع حوادث خطيرة زيادة –
العملياتتأثير سلبي على –
بيئيةعواقب –
إلخ–

نظام طيران الغدضبط

الوقوداستھالك أساس ما بعد مرحلة تحسين 
عمليات استھالك 

الوقود

توفيرالوقود= االستھالكعملياتتحسين مرحلة ما بعد ناقصاستھالك الوقودأساس

األمثلالنزول  

مستوى القطاعات



…  العالميةالتقارير عن الخطة تقديم 

أداءمراقبة •
الفرديةالوحدات –
الجوية نموذج تقريرالمالحة –
الجويةالسنوي للمالحة التقريرالعالمي –
مقارنة التقدم المحرز عبر األقاليم–
ضبط برنامج عمل منظمة الطيران المدني  –

الدولي

نظام طيران الغدضبط12

التقرير العالمي 
للمالحة الجوية
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الجغرافيةالمعلومات نظام خالل استخدام من ...

نظام طيران الغدضبط
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تتبع التنفيذ في الدول واألقاليم

http://gis.icao.int

نظام طيران الغدضبط
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  المواءمة بين المؤتمر و الخطة العالمية للمالحة
الجوية

الفصول 

العالميةسياسة المالحة الجوية  العالميةسياسة المالحة الجوية ١ ١

حزم التحسينات في منظومة : توحيد
الطيران ٢

مواصلة التخطيط االستراتيجي مواصلة التخطيط االستراتيجي٣ ٣
الجوية القابلة الحركة تنفيذ ادارة 

للتشغيل البيني العالمي  الجوية القابلة الحركة تنفيذ ادارة ٤
للتشغيل البيني العالمي  ٤

مجال اإلبالغ عن شؤون منظومة 
وأداء التعديالتالطيران  مجال اإلبالغ عن شؤون منظومة ٥
وأداء التعديالتالطيران  ٥

•–WP/3 الصيغة المنقحة من الخطة العالمية
اإلطار العام للتخطيط العالمي–للمالحة الجوية

•–WP/5  المؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن
الطيران

•–WP/13  والتعاون بين القطاعين المدني  التنسيق
  واالستخداموالعسكري 

•WP/25 –الحد األدنى للمسار

نظام طيران الغدضبط

الخطة العالمية للمالحة الجوية

المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجوية عمل أوراق  
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المواءمة بين المؤتمر و الخطة العالمية للمالحة 
الجوية

Aviation System Reporting  
& Performance Adjustments5 Aviation System Reporting  
& Performance Adjustments5

نظام طيران الغدضبط

الفصول 

حزم التحسينات في منظومة : توحيد
الطيران  ٢

المالحة الجوية العالميةسياسة 

الجوية القابلة الحركة تنفيذ ادارة 
للتشغيل البيني العالمي  الجوية القابلة الحركة تنفيذ ادارة ٤
للتشغيل البيني العالمي  ٤

مجال اإلبالغ عن شؤون منظومة 
وأداء التعديالتالطيران  مجال اإلبالغ عن شؤون منظومة ٥
وأداء التعديالتالطيران  ٥

:  تحسيناتالحزمتعلق بوحدات تالتي 
•–WP/4  الوحدات النموذجية المتصلة بسعة المطارات

الطيرانفى منظومة حزم التحسينات في إطار 
•–WP/7  الوحدات الخاصة بإدارة المعلومات على

مستوى المنظومة ضمن حزم التحسينات فى منظومة 
  (SWIM) الطيران

•– WP/8المتصلة الطيران نظم تحسينات حزم وحدات 
 البيئة لتھيئة الالزمة المعلومات— والتدفق بالطيران
  التعاونية

•WP/9 –ذات الطيران منظومة في التحسينات حزم 
 لمعلومات الرقميةاإلدارة عبر الخدمات بتحسين الصلة

الجوية الحركة إدارة ومعلومات الطيران
•– WP/10من بالتشغيل الخاصة النموذجية الوحدات 

 منظومة في التحسينات حزم ضمن تعاونية شبكات خالل
  الطيران

•–WP/11  حزم التحسينات في منظومة الطيران وحدات
الطائرةالفصل التي يتم التحكم فيھا من بعمليات المتعلقة

•–WP/12 وحدت حزم التحسينات في منظومة الطيران
المتعلقة بنظم تفادي التصادم المحمولة على متن الطائرات 

وشبكات السالمة األرضية
•– WP/14المتعلقة الطيران منظومة في التحسينات حزم 

 المجال في بعد عن التحكم ذات الطائرات استيعاب ببدء
المعزول غير الجوي

•  –WP/15  التحسينات فى منظومة الطيران حزم
الجويةالمتعلقة بمعلومات األرصاد 

•–WP/17  حزم التحسينات فى منظومة الطيران وحدات
المصاراتالمتصلة بالعمليات القائمة على 

•–WP/23  المجال "القياسي من أجل دعم مفھوم التوحيد
"الواحدالجوي 

١

مواصلة التخطيط االستراتيجي ٣

المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجوية عمل أوراق 
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المواءمة بين المؤتمر و الخطة العالمية للمالحة 
الجوية

Aviation System Reporting  
& Performance Adjustments5 Aviation System Reporting  
& Performance Adjustments5

نظام طيران الغدضبط

الفصول 

تنفيذ ادارة الحركة الجوية القابلة 
للتشغيل البيني العالمي 

المالحة الجوية العالميةسياسة 

مجال اإلبالغ عن شؤون منظومة 
وأداء التعديالتالطيران  مجال اإلبالغ عن شؤون منظومة ٥
وأداء التعديالتالطيران  ٥

:  تحسيناتالحزمتعلق بوحدات تالتي 
•–WP/6  المالحة الجوية القائمة على األداء

االقترابلعمليات المنطقة النھائية وعمليات 
•–WP/16  المالحة الجوية القائمة على األداء

للعمليات أثناء الطريق
•– WP/18 نظم في التحسينات حزم وحدات 

 المستمر الصعود بعمليات المتصلة الطيران
المستمر النزول وعمليات

•WP/19 –التخطيط منھجياتواإلقليمياألداء إطار 
واألدوات

•–WP/20البشري األداء
•–WP/21  النظم العالمية تنفيذ المتعلقة بالمسائل

الصناعيةللمالحة باألقمار 
•–WP/22  الجوية القائمة على األداء المالحة

  لعمليات المنطقة النھائية وعمليات االقتراب

١
المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجوية عمل أوراق 

حزم التحسينات في منظومة : توحيد
الطيران  حزم التحسينات في منظومة : توحيد٢
الطيران  ٢

مواصلة التخطيط االستراتيجي مواصلة التخطيط االستراتيجي٣ ٣

٤
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المواءمة بين المؤتمر و الخطة العالمية للمالحة 
الجوية

Aviation System Reporting  
& Performance Adjustments5 Aviation System Reporting  
& Performance Adjustments5

نظام طيران الغدضبط

الفصول 

مجال اإلبالغ عن شؤون منظومة 
الطيران وأداء التعديالت

المالحة الجوية العالميةسياسة 

تنفيذ ادارة الحركة الجوية القابلة 
للتشغيل البيني العالمي  تنفيذ ادارة الحركة الجوية القابلة ٤
للتشغيل البيني العالمي  ٤

:  تحسيناتالحزمتعلق بوحدات تالتي 
•WP/24 – بين المواءمة –اإلقليميإطار األداء

بين  واالقليمية تطبيق خطط المالحة الجوية مجاالت 
.  االضافيةاالجراءات االقليمية 

١
المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجوية عمل أوراق 

حزم التحسينات في منظومة : توحيد
الطيران  حزم التحسينات في منظومة : توحيد٢
الطيران  ٢

مواصلة التخطيط االستراتيجي مواصلة التخطيط االستراتيجي٣ ٣

٥
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عشر النتائج المرجوة من المؤتمر الثاني 
الجويةللمالحة 

:المصادقة على •
موحدة تخطيط الجوية كآلية الخطة العالمية للمالحة –

:علىاالتفاق •
متكاملبرنامج عمل –
".الخبراءمجموعات "وإدارة الھيكلية السمة –

:لاليكاو التوصيات بشأن برنامج العمل الفني التابع   •
.  القريب والبعيدالمصادقة على حزم التحسينات في األمدين –
.١الحزمة على االتفاق –

:  المستقبليةللبنية التحتية التوجيھات الواضحة استراتيجية •
المصادقة على حزم التحسينات في األمد القريب –
.٣و ٢على الحزمتين االتفاق –

نظام طيران الغدضبط
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اليومأولويات 

المالحة القائمة على األداء•
المستمرالنزول عمليات •
عمليات الصعود المستمر •

نظام طيران الغدضبط
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الفنيةتناول المزيد من المسائل 

:) ٢٠١٤(اآلن، والغد  بيانات الطيرانوصلة •
  البياناتالمقبلة لوصلة الخطوات –

:إلى آخرمن طرف ) ٢٠١٤(المفاھيم الجديدة الجوية من مقابلة نظام إدارة الحركة •
تعاونيةمعلومات الطيران وتدفق الحركة من أجل بيئة –
العمليات القائمة على المسار –
البشريجوانب األداء –

)٢٠١٥(المعلومات إلدارة المالحة الجوية اجتماع شعبة •
المعلومات على صعيد المنظومة إدارة  –

نظام طيران الغدضبط
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تناول المزيد من السياسات

:للنقل الجويالسادسالمؤتمر  التآزر بين المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجوية، و•
واإلنصافحق االستفادة –
االختصاصات العالميةالنظر في إِْمكاِنّية –

المنظومةالمعلومات على صعيد وإدارة ِمْثُل وصلة البيانات الرئيسية الَتْحِتّية إلحتياجات الِبْنَيٌة •

التحسينات الطيران لحزم تمويل المعدات األرضية والكترونيات   –

نظام طيران الغدضبط
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موجز

:يجاز السابقمتابعة لإل •
حزم التحسينات لمنظومة الطيران–

الغدطيران نظام ضبطالمقبلة لالخطوات   •
لإليكاواالستراتيجي األُْسلُوب •
الخطوات المؤدية إلى المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجوية •
٢٠١٢يونيو  ٣٠متاحة وذلك اعتبارا من لإليكاو أوراق العمل التابعة •
12www.icao.int/anconf: لمزيد من المعلومات•

نظام طيران الغدضبط
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اإليكاو
الطيران علىتوحد 

  البيئةاألمنالسالمة


