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  ة والثالثونبعالدورة السا — الجمعية العمومية 
  لجنة الفنيةلا

البحوث إلدارة الحركة الجوية في اطار المجال و )NextGen( برنامجا الجيل الجديد  :من جدول األعمال ٣٦البند 
   الجوية الحركةكجزء من النظام العالمي إلدارة  )SESAR( األوروبي الواحد

  تحديات التنفيذ –القائمة على األداء المالحة 
  )من أسترالياورقة مقدمة (

  التنفيذي الموجز
وإجراءات  المالحة القائمة على األداء برنامجا العتماد وتنفيذ ٢٣- ٣٦لاليكاو رقم الجمعية العمومية حدد قرار 
القرار، بما في ذلك في منطقة قد بذلت جهود كبيرة لتنفيذ هذا لو. ذات الصلة )APV(باإلرشاد الرأسي االقتراب 

وتشكيل فرقة عمل للمالحة القائمة على األداء وإكمال خطة التنفيذ اإلقليمية للمالحة  آسيا والمحيط الهادئ،
  .القائمة على األداء

شواغل آسيا والمحيط الهادئ في المالحة الجوية اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ ولقد أثيرت في اجتماعات المجموعة 
رة الدول على تنفيذ إجراءات االقتراب باإلرشاد الرأسي لتلبية متطلبات النطاق والتوقيت الواردة في بشأن قد
 معالمتسقة إلجراءات االقتراب ال يبدو أن هناك تطبيق واسع النطاق وعالوة على ذلك، . ٢٣-٣٦القرار 

ارتطام الطائرات باألرض إزاء ، والتي توفر مستوى من التخفيف )المباشرة إجراءات االقترابمثل (المدارج 
  .غير المباشرةبإجراءات االقتراب عند مقارنته وهي تحت السيطرة 

رقة العمل وبفيما يتعلق  ٥- ٢في الفقرة ض التعديالت المقترحة استعرايرجى من الجمعية العمومية : اإلجراء
A37-WP/13, TE/4  واعتماد التعديالت المقترحة في هذه الورقة ٢٣- ٣٦التي تتضمن القرار.  

األهداف 
  :اإلستراتيجية

  .المتعلقة بجميع مراحل الطيران  Eو  Dو  Aباألهداف اإلستراتيجية مرتبطة ورقة العمل هذه 

  .غير ذات أهمية  :اآلثار المالية
  Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007)  :المراجع

A37-WP/13, TE/4 
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 ةدممق -١

عمال المالحة القائمة على األهداف وغايات التنفيذ إل ٢٣- ٣٦ الحالي رقم الجمعية العموميةيعرض قرار  ١-١
أو النظام العالمي المعزز /المالحة الرأسية البارومترية و(األداء، بما في ذلك تنفيذ إجراءات االقتراب باإلرشاد الرأسي 

اآللية إما بوصفها االقتراب األساسي أو بالنسبة لجميع نهايات مدارج الهبوط ) (GNSS)للمالحة باألقمار الصناعية 
 بنسبة :على أن تكون مواعيد التنفيذ على الشكل التالي ٢٠١٦الحتياطية لعمليات االقتراب الدقيق بحلول سنة اإلجراءات ا

 .٢٠١٤في المائة بحلول سنة  ٧٠بنسبة ، و٢٠١٠في المائة بحلول سنة  ٣٠

ه ليس بأن ٣٦/١ومشروع القرار المرفق بها رقم   A37-WP/13رقمالجمعية العمومية قر ورقة عمل وتُ ٢-١
عمليات االقتراب باإلرشاد الرأسي وتوصي بأن يتضمن أي تنفيذ ، في الوقت الراهن، أن تقوم بالطائرات بمقدور كل

   .لالقتراب باإلرشاد الرأسي إجراءات استخدام الحد األدنى من المالحة الجانبية
   المناقشة -٢
١-٢ باألرض وهي تحت السيطرة أن حاالت الطائرات بشأن ارتطام االيكاو نت الدراسات التي أجرتها لقد بي

غير المباشر، وأنه عند ت االقتراب حاالمرة من  ٢٥هي أأمن بحوالي ) فقط المالحة الجانبية(مع المدارج  المتسقةاالقتراب 
  .إضافة قدر من اإلرشاد الرأسي إلى حاالت االقتراب هذه سيزداد هامش السالمة مرة أخرى ثماني مرات

من قدرة الدول على ويؤثر عدد من العوامل في تنفيذ إجراءات االقتراب باإلرشاد الرأسي التي تحد  ٢-٢
إجراءات غير مجهزة للطيران إما بواسطة المالحة الرأسية البارومترية أو الطائرات والكثير من  .٢٣- ٣٦االمتثال للقرار 

لتقويم  نظاموليس لدى الكثير من الدول ت باألقمار الصناعية القائمة على نظام تقويم اإلشارااالقتراب باإلرشاد الرأسي 
وستؤثر حاالت . عمليات االقتراب باإلرشاد الرأسيللمطارات من أجل دعم  أساسي شارات باألقمار الصناعية أو هيكلاإل

ونتيجة . ة لهذه العملياتعلى تطبيق التدابير التنظيمية الالزمالطيران على قدرة هيئات أيضا النقص في الموارد والخبرات 
من الوفاء بنطاق أو توقيت المتطلبات الالزمة لتنفيذ آسيا والمحيط الهادئ لذلك، فمن غير المرجح أن تتمكن أغلبية دول 

 . ٢٣- ٣٦االقتراب باإلرشاد الرأسي الالزمة بموجب القرار إجراءات 

٣-٢ أن دوال كثيرة لم تنفذ أي شكل من آسيا والمحيط الهادئ ت الورقات والمناقشات ضمن إقليم ولقد أقر
ال وعالوة على ذلك، . مع المدارج وأن هناك أمثلة كثيرة على حاالت االقتراب غير المباشر سقأشكال االقتراب المت

كن بشكل صريح أي شروط لوضع إجراءات اقتراب باستخدام المالحة الجانبية في حالة عدم التم ٢٣- ٣٦يتضمن القرار 
ووفقا لذلك، وبدون توجيه . يالرأس من تحقيق االقتراب باإلرشاد الرأسي أو كخطوة وسيطة نحو تنفيذ االقتراب باإلرشاد

لتصميم بسهولة المتوفرة وللقيام بذلك، فإن الكثير من الدول ال تستفيد من الموارد والتكنولوجيات القائمة االيكاو محدد من 
وفقا ألداء المالحة االقتراب حسب المالحة الجانبية و(فقط مع المدارج  سقالجانبي المتاالقتراب حسب اإلرشاد إعمال و

 ).RNP APCH-LNAV المطلوب

بأنه ) في الفقرة السابعة من الديباجة( دركا مستكمال يقرار  A37-WP/13وتقترح ورقة عمل الجمعية رقم ٤-٢
ستخدام الحد األدنى فقط من اأن تتضمن ينبغي لرأسي وأنه ليس بمقدور كل الطائرات أن تقوم بعملية االقتراب باإلرشاد ا

ومع ذلك فقد أبقى القرار ). من منطوق القرار ٢- )أ ٢الفقرة (باإلرشاد الرأسي مع إجراءات االقتراب  المالحة الجانبية
قدرة الدول على تلبية الشرط القائل  مالمستكمل على المتطلبات الصريحة لتنفيذ االقتراب باإلرشاد الرأسي بدون تناول عد

وباإلضافة إلى ذلك، . االمتثال لهذه المتطلبات خرأو الثغرات المتعلقة بالبنى التحتية ستؤبأن الطائرات أو معدات المطارات 
 ة مع المدارجسقة المتالمالحة الجانبي جراءإمثل إجراء استخدام (بديل اقتراب فإن القرار المستكمل ال ينظر في أي إجراء 

 . عند عدم التمكن من تنفيذ االقتراب باإلرشاد الرأسي ة أوإما كخطوة وسيط) فقط
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  :A37-WP/13وفيما يلي نص بديل للقرار المستكمل الوارد في الوثيقة  ٥-٢

  :الديباجة

  :احذف
نه ليس بمقدور كل الطائرات، في الوقت الراهن، أن تقوم بعملية االقتراب باإلرشاد الرأسي ولكن بوسعها أن أ وإذ تدرك"

  "مواصفات األداء المالحي المطلوب إلىاستنادا  فقطباإلرشاد الجانبي  االقترابتقوم بعملية 
  :يرجى إدراج ما يلي

أن بعض القدرة على تقويم النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية ليست في متناول جميع الدول، و نأب تدركإذ و  "
في الوقت الراهن أن  ال تملك البنى األساسية لدعم االقتراب باإلرشاد الرأسي وأنه ليس بمقدور كل الطائراتالمطارات 
  .االقتراب باإلرشاد الرأسي اتتقوم بعملي
كثير من الدول تملك بالفعل البنى األساسية الالزمة والطائرات القادرة على أداء عمليات االقتراب باإلرشاد الأن  وإذ تدرك

  ."الرأسي القائمة على مواصفات األداء المالحي المطلوب
  :منطوق القرار

  :ما يلي تقرر
  :ما يلي حقيقلتداء لمالحة القائمة على األتنفيذ ال طهاخطعلى وجه السرعة أن تكمل يجب على الدول   )أ

أثناء الطريق والمناطق ) عند االقتضاء(تنفيذ عمليات مالحة المنطقة واألداء المالحي المطلوب   )١
 ؛الزمني ومراحل التنفيذ الوسيطة النهائية وفقا للجدول

أو النظام العالمي /المالحة الرأسية البارومترية و( (APV)تنفيذ إجراءات االقتراب باإلرشاد الرأسي   )٢
 ،، بما في ذلك إجراءات استخدام الحد األدنى من المالحة الجانبية)المعزز للمالحة باألقمار الصناعية

بالنسبة لجميع نهايات مدارج الهبوط اآللية، على أن تكون هذه الفئة من إجراءات االقتراب هي 
ون هي اإلجراءات االحتياطية لعمليات االقتراب الدقيق بحلول سنة اإلجراءات األساسية أو تك

، ٢٠١٠في المائة بحلول سنة  ٣٠بنسبة : ، على أن تكون مواعيد التنفيذ على الشكل التالي٢٠١٦
   ؛٢٠١٤في المائة بحلول سنة  ٧٠سبة ون

تنفيذ االقتراب القدرة على في حالة عدم فقط المالحة الجانبية المتسقة مع المدارج تنفيذ إجراءات   )٣
  .باإلرشاد الرأسي بسبب االفتقار إلى البنى التحتية أو الطائرات المجهزة تجهيزا مناسبا

في استعراض الجدول الزمني لتنفيذ االقتراب باإلرشاد الجمعية العمومية أن تنظر الوفود المشاركة بينبغي  ٦-٢
من تنفيذ أغلبية الدول بإقليم آسيا والمحيط الهادئ مرجح أن تتمكن من غير ال هالرأسي الوارد في مشروع القرار نظرا ألن

 .٢٠١٠في المائة بحلول نهاية عام  ٣٠المرحلة األولى بنسبة 

  — انتهى —


