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  .                                                    قدمت النسخة األصلية من ورقة العمل هذه باللغة االسبانية   *

  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  الفنيةلجنة لا

 )ATM(نظام عالمي إلدارة الحركة الجوية   :              من جدول األعمال    ٣٥    رقم       البند 

أثناء الطريق على الطرق لمرحلة  ات الدنياالرتفاعاتساق اقتراح ال
تخطى الحدود تل ةاالقليمية لمالحة المنطقة بهدف توسيع حدودها الرأسي

   (RVSM)الحدود الدنيا المخفضة للفصل الرأسي معينة لعمليات ال
  )جمهورية فنزويال البوليفارية منمقدمة  ورقة(

  الموجز التنفيذي
في  (RNAV)على الطرق االقليمية لمالحة المنطقة  (MEA)أثناء الطريق لمرحلة  االرتفاعات الدنيايقدم اقتراح باتساق 

فرصة تشغيل ولتوفير  (PBN) للمالحة القائمة على األداءوذلك بهدف التنفيذ الناجح  ،ةوأمريكا الجنوبي يالكاريب إقليمي
التراخيص  للمالحة القائمة على األداء وإماإما باستخدام التراخيص  ،للمنتفعين بالمجال الجويالعمليات في تلك األقاليم 

في حاالت ويقدم االقتراح أيضا تدابير بديلة   .والمالحة القائمة على األداء للفصل الرأسي مخفضةلحدود الدنيا الل
نفذ فيه بشكل حصري عمليات تلطائرات التي تعمل على طرق مالحة المنطقة وفي المجال الجوي الذي للطوارئ ا

  .للفصل الرأسي مخفضةالحدود الدنيا التنفيذ على لقدرات ا تفقدعندما  ،للفصل الرأسي مخفضةالحدود الدنيا ال
  :يرجى من الجمعية العمومية أن تقوم بما يلي: بالمطلو اإلجراء

تطبق اعتباره وسيلة موصى بها لتطبيقها في الدول واألقاليم حيث بأن تشجع المجلس على النظر في االقتراح   )أ
للطائرات  ،ضمن طرق مالحة المنطقة المجال الجويفي  للفصل الرأسي مخفضةالحدود الدنيا البشكل حصري 
لحدود الدنيا إلجراء عمليات االترخيص لكنها تفتقر إلى  ،للمالحة القائمة على األداءم من قدرات التي لديها ما يلز

  .يللفصل الرأس مخفضةال
طول لطائرات التي تعمل على لأن تشجع المجلس على النظر في هذا االقتراح على أساس أنه من تدابير الطوارئ   )ب

عندما  ،يللفصل الرأس مخفضةلحدود الدنيا الاكل حصري فيه بشتطبق مجال جوي طرق مالحة المنطقة في 
وفوق مستوى  FL290تحت مستوى الطيران موازية لها لطرق الجوية طرق مالحة المنطقة هذه التكون  ال

  .FL410الطيران 
  .والتي يمكن أن تؤيد هذا االقتراح ،في مناطق أخرى موجودةمشابهة  حاالتأن تشير إلى   )ج

 األهداف
  :ةجياالستراتي

  .       الطيران                   تعزيز كفاءة عمليات   —        الكفاءة   : D                                           ترتبط ورقة المعلومات هذه بالهدف االستراتيجي 

            غير منطبقة  اآلثار المالية
 Regional Air Navigation Plan, Doc 8733  :المراجع

Meeting Report on AP/ATM10 meeting related to Regional Project RLA 98/003 
Meeting Report on SAM/IG meetings 1 to 5 related to Regional Project RLA 06/901 
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 مقدمة - ١

االيكاو والدول قد حث على استخدام المجال الجوي الناتج عن نمو قطاع صناعة الطيران الطلب متزايد إن  ١- ١
تدابير  االنتقاص من بزيادة عدد الطائرات التي تستخدم نفس المجال الجوي بدون تسمحاألعضاء لديها إلى اعتماد تدابير 

 .السالمة التشغيلية

من هي على الطرق الجوية ومالحة المنطقة  (RVSM) للفصل الرأسي مخفضةلحدود الدنيا الاإن تنفيذ  ٢- ١
تم  وهذه التدابير.  واللذان اإلقليماننتيجة لألعمال التي أنجزها هذان  ،الكاريبي وأمريكا الجنوبية إقليماالتدابير التي اعتمدها 

لمالحة  اجوي اطريق ٧٧ إنشاءالذي أتاح  RLA/98/003للتعاون الفني مثل مشروع  اإلقليميةلها بواسطة المشاريع تسهي
في تمثلت إلى منافع يندر استخدامها، مما أدى سبع طرق جوية غير مستخدمة أو  وإزالةطريقا جويا  ٥٢وتعديل  ،المنطقة

مليون دوالر  ٨٠وإلى تحقيق وفورات في التكلفة تقدر بأكثر من  ،اطنا سنوي ١٣٤ ٤٦٠تقليص انبعاثات الكربون بحوالي 
 بواسطة ،(RLA/06/901)أمريكا الجنوبية  إلقليمبرنامج تنفيذ إعداد  حالياجري ، يباإلضافة إلى ذلكو.  سنويا أمريكي

ءات التي اتخذت في أثناء إلجراتنفيذ إجراءات مكملة لإلى  هذا البرنامج يهدف ،أمريكا الجنوبيةإلقليم تنفيذ المجموعة 
 (ATFM)المالحة القائمة على األداء وتنفيذ إدارة انسياب الحركة الجوية تطبيق بما في ذلك  ،RLA/98/003المشروع السابق 

 .ما بين النظم التلقائية يالتشغيلالربط و (CNS)وتحسين نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع 

 التحليل - ٢

مالحة المنطقة طرق تبعا لتنفيذ و ،RLA/98/003للكاريبي وأمريكا الجنوبية كجزء من المشروع اإلقليمي  ١- ٢
إلدارة الحركة الجوية آثار هذه للمسؤولين عن التخطيط للفصل الرأسي، حلل االجتماع العاشر  مخفضةالالدنيا  ودلحداو

مستوى و FL290 الطيرانى مالحة المنطقة ما بين مستوحصر والحظ أن  ،المجال الجويب المنتفعيناإلجراءات على 
تلك  يؤثر سلبا على عمليات الطائرات باستثناء، (RVSM) للفصل الرأسي مخفضةلحدود الدنيا الاتنفيذ مع  ،FL410الطيران 

لحدود الدنيا فقط بدون السماح لها بتطبيق اعمليات مالحة المنطقة بإجراء خيص االطائرات التي لديها تر التي تنفذها
 .ذلك المجال الجوي خروجا من، أسيللفصل الر مخفضةال

 :، توصل االجتماع إلى االستنتاج التالياإلطارهذا في و ٢- ٢

  AP/ATM/10/7 السابع لالجتماع العاشر للمسؤولین عن التخطیط إلدارة الحركة الجویةاالستنتاج 

  لطرق مالحة المنطقةوالعليا الدنيا الحدود 

بحلول الكاريبي وأمريكا الجنوبية أن تنظر  إلقليميالتابعة  يمكن لهذه الدول واألقاليم والمنظمات الدولية"
للمجال الجوي  الدنياتتطابق مع الحدود  بحيثلطرق مالحة المنطقة  الدنياونشر الحدود  إقامةفي  ٢٧/٩/٢٠٠٥

 ."FL410 الطيران فوق مستوى متد إلى مامعلومات الطيران والذي ي إلقليمالذي تم تحديده  ،األعلى

 في إقليم أمريكا الجنوبية ليصبحاألعلى  الجوي للمجال األدنىالحد  تعديلتم االتفاق على  ١٩٩١في عام  ٣- ٢
اعتمدت دولة  ،ولهذا السبب.  مثل سلسلة جبال األنديز هذا االقليمبسبب المعالم الطبيعية الخاصة ب ،FL245طيران المستوى 

للمجال الجوي أدنى مستوى طيران يستخدم على أنه  FL250مستوى الطيران بموجبه تحديد فنزويال اإلجراء الذي تم 
 .األعلى
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 ،الكاريبي أن بعض دول الكاريبي وأمريكا الوسطى إلقليمجال الجوي البحوث المرتبطة بهيكل المأظهرت  ٤- ٢
للمجال  األدنىالحد على أنه   FL195نت مستوى الطيران   عي  أمريكا الوسطىمثل كوبا والجمهورية الدومينيكية ودول 

 .وي األعلىالج

نشر  فيهذه الدول باشرت  ،AP/ATM/10/7اإلجراء المقترح بموجب االستنتاج على فنزويال موافقة بعد  ٥- ٢
على أنه االرتفاع األدنى  FL250الطيران  مستوىبحلول التاريخ المتفق عليه،  ،تعتمدلكي  ،تعديل طرق مالحة المنطقة

هو مشروع  RLA/98/003وإن كان المشروع .  ن وأدلة الطيرانلطيرااوذلك في خرائط  ،(MEA)لمرحلة أثناء الطريق 
 .اإلجراء دول الكاريبي لم تعتمد ذلكإال أن  ،للكاريبي وأمريكا الجنوبية

ه تم تحديد إذ أنفي التنفيذ إلى تباين  ،ته الحرفيةيغالستنتاج المذكور أعاله بصل اإلقليميناعتماد  أدى ٦- ٢
في إقليم أمريكا على طرق مالحة المنطقة  (MEA)لمرحلة أثناء الطريق األدنى ع الرتفاعلى أنه ا FL250مستوى الطيران 

على طرق  (MEA)الرتفاع األدنى لمرحلة أثناء الطريق على أنه ا FL200أنه تم تحديد مستوى الطيران في حين  ،الجنوبية
إن الطريق الجوي :  ظهر هذا التباينلذلك  ،هذا التغييرإقليم الكاريبي لم يعتمد  ولكن.  الكاريبيمالحة المنطقة في إقليم 

في حين  ،في إقليم أمريكا الجنوبيةرتفاع األدنى لمرحلة أثناء الطريق اال FL250طيران المستوى    ي ن  ع نفسه لمالحة المنطقة 
 .في إقليم الكاريبي رتفاع األدنى لمرحلة أثناء الطريق اال FL290مستوى الطيران ن  ي  ع 

قد سمح للدول  ،في الوقت المناسب (RVSM) للفصل الرأسي مخفضةلحدود الدنيا الا إجراءاتإن تنفيذ  ٧- ٢
التطبيق وللفصل الرأسي  مخفضةلحدود الدنيا اللحصري الالتطبيق غير  :بأن تعتمد اإلجراءات بطريقتيناألعضاء 
مات المالحة الجوية بتشغيل اجراءات خدتسمح ، ىاألولللطريقة بالنسبة   .للفصل الرأسي مخفضةلحدود الدنيا اللالحصري 
من  قدم ٢٠٠٠ تبلغفصل مسافة مع اعتماد  للفصل الرأسي مخفضةلحدود الدنيا الا غير المرخص لها بتطبيقالطائرات 

، فال تسمح اجراءات ةالثانيبالطريقة أما فيما يتعلق .  ضمن المجال الجوي نفسهقد تكون مشغلة للطائرات األخرى التي 
 فيضطر، للفصل الرأسي مخفضةلحدود الدنيا الااجراءات تطبيق بمرخص لها الغير  لطائراتية لخدمات المالحة الجو

مستوى  و FL290الطيران  ىمستوجد بين وأن يختاروا مستويات غير تلك التي تون به والمنتفعالطيران العام  مشغلو
ضمن  شغلةالمطائرات الدولة  علىقدم  ٢٠٠٠ تبلغفصل مسافة ، يتم تطبيق الطريقتينا توبالنسبة لكل.  FL410الطيران 

للمرة تسليم الطائرة عند وذلك ، (RVSM) للفصل الرأسي مخفضةلحدود الدنيا الاالمنطبقة فيه اجراءات المجال الجوي 
 .األولي أو للمساعدات االنسانية

للفصل  مخفضةلدنيا اللحدود اااعتمدتا الدولتان (فنزويال مثل كولومبيا و ،إن الدول المتاخمة لكال االقليمين ٨- ٢
، ذلك االقليمفي إلى إقليم معلومات طيران متاخم  اتواجه حالة صعبة عندما تنتقل طائراتهم ،طرق مختلفةب (RVSM) الرأسي

من إقليم أمريكا الجنوبية إلى إقليم الكاريبي  التي تطير اتطائرال تأخذ في الحسبان الاجراءات التنسيق الحالية نظرا ألن 
لحدود الدنيا االجراءات بدون ترخيص ولكن  لتنفيذ تلك اإلجراءاتترخيص ب /وي تنفذ فيه مالحة المنطقةج طريقعلى 

أو فوق مستوى  FL280مستوى الطيران و FL250الطيران  ىبين مستوتطير وهي ، (RVSM) للفصل الرأسي مخفضةال
 .FL410الطيران 

هناك  ،القليمينإلى ا نتميأساطيل الطائرات التي ت إلى باإلضافة ،في هذين االقليمين ،التذكير بأنهال بد من  ٩- ٢
 ،إلى أوروبا والقارات األخرىوكذلك رحالت أو وافدة منها، أمريكا الشمالية قاصدة رحالت تنطلق من هذا االقليم 

على المالحة الجوية بللمنتفعين بالمجال الجوي للسماح  (MEA)لمرحلة أثناء الطريق االرتفاعات الدنيا تناسق يتطلب  مما
لتطبيق صالح ترخيص بدون أن يكون لديهم  ،مالحة القائمة على األداءلبالترخيص حيازتهم مع طرق مالحة المنطقة 

 .(RVSM) للفصل الرأسي مخفضةلحدود الدنيا الا
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 اتاالستنتاج - ٣

للطرق  FL290وتحت مستوى طيران  FL410إن اعتماد الحدود الرأسية المقترحة فوق مستوى الطيران  ١- ٣
لمالحة القائمة لترخيص  يازةح شرطب ملالعبمالحة المنطقة سيسمح للمنتفعين بهذه الطرق المنطبقة فيها اجراءات االقليمية 

لحدود الدنيا ااجراءات بتطبيق تراخيص م تكن بحوزتهم ل ذاحتى إ ،يفي بشروط األداء حسب المواصفات على األداء
 .عندما يكون هذا اإلجراء منطبقا بشكل حصري (RVSM) أسيللفصل الر مخفضةال

وفوق  FL280و FL250الطيران  يما بين مستوي (MEA)لمرحلة أثناء الطريق األدنى الرتفاع اإن توافر  ٢- ٣
أن  يلية للطائرات التي يمكنعلى الطرق الجوية االقليمية لمالحة المنطقة سيمثل ميزة تشغ FL410مستوى الطيران 

الطرق الجوية  على طول طيرتعندما  (RVSM) للفصل الرأسي مخفضةلحدود الدنيا الااجراءات على تطبيق رتها قد تفقد
م استخدمن ا       ِّ    مما يمك نها  (RVSM) للفصل الرأسي مخفضةلحدود الدنيا الامجال جوي يطبق فيه بشكل حصري وفي 

مدة الرحلة  أو زيادةأن يطلب منها تغيير مسارها  بدونفي حاالت الطوارئ إجراء تتخذه ك سالفة الذكرمستويات الطيران 
 .تكبد تكاليف وقود إضافيةو

  ـ ىانته ـ


