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A.35/WPs/TE/WP.243.TE.045.AR\ATH/gd  )صفحات٤ ( 

  الدورة الخامسة والثالثونـالجمعية العمومية 

 اللجنة الفنية

 خطة االيكاو العالمية لسالمة الطيران :٢٤رقم البند 
التقـدم المحـرز في برنامـج االيكاو لمنـع ارتطـام الطائرات بالمرتفعـات وهـي تحـت السـيطرة               :٢-٢٤

)CFIT( 

 االقتراب بالتوجيه الرأسيتنفيذ عمليات 

 ) من ايطالياوثيقة مقدمة(

 ملخص
 عن الدورة الثانية والثالثين للجمعية A32-15قامت المنظمة، منذ صدور القرار 

، وفي اطار الخطة العالمية للسالمة الجوية، بالترويج لسياسة تدعم )١٩٩٨(العمومية 
، كعامل )APV ( لعمليات االقترابتقديم نهج على نطاق واسع تستخدم التوجيه الرأسي

 .ام الطائرات باألرض وهي تحت السيطرةلتخفيف ارتط
 بعض المسائل التي مازالت تحتاج الى وضع المزيد من القواعد  الوثيقةوتبرز هذه

 .التوجيه الرأسياالقتراب بالقياسية الفنية واالجراءات التشغيلية لتقديم عمليات 
لهذا وتعرض منهجية واحدة للتحقق من عمليات اجراءات االقتراب بالتوجيه الرأسي 

التي ) ESARR4(وتستند الى تقييم المخاطر وتخفيفها في ادارة الحركة الجوية . الغرض
اضافة الى ذلك، تشمل المنهجية . تعد الزامية للدول األعضاء في منظمة اليوروكنترول

حسب  مناسبة تتصل بالخاصية الكهرومغناطيسية لمعلوماتالمقترحة اعتبارات 
تحقق الحة باألقمار الصناعية المشتقة من عملية النظام العالمي للمالب تصورات

 ).مسبقةال(
 .٣يرد االجراء المعروض على الجمعية العمومية في الفقرة 
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 مقدمة -١

تتناول خطة االيكاو العالمية للسالمة الجوية تنفيذ اجراءات االقتراب بالتوجيه الرأسي بوصفها أحد عوامل تخفيف                ١-١
ض وهي تحت السيطرة في تلك المدارج التي تعمل حاليا بعمليات االقتراب غيـر الـدقيق        خطر حوادث ارتطام الطائرات باألر    

)NPA.(      وفي واقع األمر، شجعت الجمعية العمومية بداية الحل الذي قدمته اجراءات االقتراب بالتوجيه الرأسي )  قرار الجمعيـة
بوضع برنامج لتشـجيع    ) ٢٠٠١ لعام   A33-16ومية  قرار الجمعية العم  (، ثم طلبت الى المجلس      )١٩٩٨ لعام   A32-15العمومية  

 .الدول على تنفيذ هذه العمليات

 :ويحدد الملحق السادس الصادر عن االيكاو نوعين من عمليات اجراءات االقتراب بالتوجيه الرأسي وهما ٢-١

) baro-VNAV(عمليات اقتراب باستخدام التوجيه الرأسي تقدم عن طريق معالجة معلومات قياسات الضغط              )أ 
 ).FMS(عن طريق نظام ادارة الرحلة الجوية 

 ).SBAS(تقدمها نظم التقوية باألقمار الصناعية ) األفقي زائد الرأسي(عمليات اقتراب باستخدام التوجيه  )ب 

ك أن نظم التقوية باألقمار الصناعية تنفـذ  ادرتم ا) ANC/11, 2003(خالل المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية  ٣-١
 ٢٠٠٤تدخل حيز التشغيل في أوروبا واليابان والهند خالل االطار الزمني بـين عـامي     سوأنها  ) WAAS(ت المتحدة   في الواليا 

 التي تشـجع ضـمن   ١-٦ونتيجة لذلك، صدرت التوصية ). EGNOS, MSAS, GAGAN( من خالل تنفيذ نظم أخرى ٢٠٠٦و
 :أمور أخرى على ما يلي

 تحركا سريعا بالتنسيق مع مستعملي الفضـاء الجـوي للتوصـل      أن يتحرك مقدمو خدمات المالحة الجوية      )أ 
 .بأسرع ما يمكن الى قدرة عالمية للمالحة الجوية تصل على األقل الى التوجيه الرأسي لعمليات االقتراب

أن تحيط الدول ويحيط مستعملو الفضاء الجوي علما بالتوافر المقبل لخدمات نظام تقوية االشارات باألقمار                )ب 
عية التي توفر التوجيه الرأسي لعمليات االقتراب وأن يتخذ الخطوات الضرورية لتركيـب واعتمـاد               الصنا

 .الكترونيات الطيران القادرة على التعامل مع نظم تقوية االشارات باألقمار الصناعية

 المسائل الفنية والتشغيلية -٢
. ة عن المؤتمر الحادي عشـر للمالحـة الجويـة    الصادر٦/١يتعين اتخاذ عدد من الخطوات بغية تنفيذ التوصية     ١-٢

 .ويرد شرح بعضها فيما يلي
 أداء نظام التوجيه الرأسي لعمليات االقتراب األول ١-٢
وبغيـة  . baro-VNAV وASBAS التي قد يالئمها كل مـن نظـام   APV Iينبغي وضع مقتضيات األداء لعمليات  ١-١-٢

، ينبغي أن يتجنب هذا النشاط المبالغة في تحديد المقتضيات من حيـث  APV Iتحقيق استخدام فعال من حيث التكاليف لعمليات 
 .أداء نظام المالحة والخطأ الفني في الطيران

استناده الى نظم  استنادا الى األداء المالحي المطلوب بدال من APV Iينبغي وضع معايير تصميم اجراءات نظام  ٢-١-٢
 : التاليةوسوف يحقق هذا النهج المنافع. االستشعار

 .لن تعتمد الحدود الدنيا المرتبطة بكل اجراء لرحلة جوية على االستشعار )أ 
 . المفضل اللكترونيات الطيرانالتنظيم في المشغلون مخيرينسيكون  )ب 
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  APV Iتنظيم المساعدات البصرية لعمليات  ٢-٢
وبغية جعلها فعالة من حيث التكاليف . APV I ينبغي وضع التنظيم المالئم للمساعدات البصرية التي تدعم عمليات ١-٢-٢

 .NPA  االقتراب غير الدقيق من تلك المرتبطة بعملياتتشددا أكثر APV Iينبغي أال يكون عدد ومقتضيات نظم اضاءة 
  APV Iالموافقة التشغيلية على عمليات  ٣-٢
 من نشاط تقييم السالمة المتعلق بكل تصـور   بمجرد الموافقة على حالة السالمة الناتجةAPV Iينبغي تقديم عملية  ١-٣-٢

التي تعد جـزءا مـن   ) ESARR 4" (تقييم المخاطر وتخفيفها في ادارة الحركة الجوية"واستنادا الى مقتضيات . تشغيلي على حدة
بغي اعتماد نهج اجمـالي     مقتضيات تنظيم السالمة األكثر عمومية الخاصة بمنظمة اليوروكنترول والملزمة لدولها األعضاء، ين           

 .اضافة الى بيئة العمليات) األجهزة والبرمجيات(لنظام الطيران يغطي العناصر البشرية واالجرائية والمعدات 
ينبغي للنتائج المناسبة للتحليالت الكهرومغناطيسية ومهام تفتيش الطيران أن تسهم في تزويد نشاط تقييم السـالمة            ٢-٣-٢

 .وماتالمعلبمجموعة كاملة من 
مراعاة لمجموعة البيانات المحدودة التي جمعت أثناء مهام تفتيش الطيران، في مقابل العدد غير المحـدود مـن                   ٣-٣-٢

، ينبغي للخاصية الكهرومغناطيسية المالئمة لسيناريوهات التشغيل أن تحقق أهداف كـل     GNSSالدول المستخدمة لكوكبات نظام     
 .مهمة من مهام التفتيش في الطيران

ينبغي أن تستكمل مرحلة تصميم اجراءات الطيران عن طريق عمليات المحاكاة المالئمة، التـي تـدعم التحقـق                ٤-٣-٢
نظام تقوية  +  نظام تحديد المواقع      الفضاء السابق لألداء في اطار التصور التشغيلي الذي يراعي االنخفاض المحتمل في اشارات           

وفـي حقيقـة   ). أو المسار المتعـدد /مثل التداخل و( المحلية يه التأثيرات  تتسبب ف  االشارات باألقمار الصناعية في الفضاء الذي     
 .األمر ال تشمل عمليات التحقق التي تنفذ على مستوى النظام التأثيرات المحلية

، )٢٠٠١( من األداء المقترح متوافقا مع قرار الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية             يبدو نهج التحقق المسبق    ٥-٣-٢
 :))ص(المرفق (الذي يطلب من المجلس 

أن يتشاور مع الدول المتعاقدة القائمة بتصميم وصنع نظم المالحة الالسلكية للتحري عن السـبل الممكنـة                  )أ 
لتحسين تجهيزات االختبار على األرض بقصد االقالل الى أدنى حد من الحاجة الى اجراء اختبارات دورية                

 .في الجو
 الدول المتعاقدة معلومات بخصوص التطورات المهمة التي استجدت فـي مجـال تحسـين               أن يوزع على   )ب 

المعدات األرضية الالسلكية بما في ذلك تجهيزات االختبار والرصد المرتبطة بها وذلك بقدر اسـهام هـذه                
 .التطورات في التقليل الى الحد األدنى من الحاجة الى اجراء االختبارات في الجو

 APV IIام عمليات نظ ٤-٢
اضافة الى ذلك، ينبغي تنفيذ هذه . APV I في مرحلة الحقة على نظام APV II SBASينبغي التعامل مع عمليات  ١-٤-٢

العمليات في مطارات محددة نتيجة لتوافر البنية األساسية لنظام التقوية باألقمار الصناعية ونوعية االشارة فـي الفضـاء لـنظم       
GPS+SBASولكن ينبغي أن تطبق على هذه العمليات نفس المبادئ التي تطبق على عمليات . لمعني في المجال الجوي اAPV I 
 :بما في ذلك

 بغية عدم خلق عبء ١الحد األدنى من مقتضيات االنارة أقل صرامة من تلك المرتبطة بعمليات الفئة         يكون   )أ 
 .اقتصادي غير عادل
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تيش طيران لالسهام في نشاط تقييم السالمة مع مجموعـة          تحليالت كهرومغناطيسية مسبقة ومهام تف    وجود   )ب 
 .المعلوماتشاملة من 

 .تطبيق مفهوم األداء المالحي المطلوب )ج 
 مفهوم األداء المالحي المطلوب ومعدات الطائرات ٥-٢
ـ       عن تصميم االجراءات    بفصليسمح استخدام مفهوم األداء المالحي المطلوب        ١-٥-٢ تن  تنظيم معدات المالحة علـى م

 .GNSSوهذا األمر صحيح على وجه الخصوص في البيئة التي تستند فيها المالحة على اشارات نظام . الطائرة
انظـر  ( في مناطق مختلفـة  RNAV أو RNPعلى الرغم من ذلك، أظهرت الخبرة المكتسبة من خالل تقديم نظم            ٢-٥-٢

وظهـرت  . RNPين في اظهـار االمتثـال لمقتضـيات         صعوبة أساسية لعدد كبير من المشغل     ) ANC-Conf/11-WP/90الوثيقة  
 نظام  مة أو المتوسطة من   يصعوبات على وجه الخصوص لصغار المشغلين والمشغلين من أصحاب الطائرات ذات األجيال القد            

 .ادارة الرحلة الجوية
 الى مقتضـيات     على أقمار صناعية مختلفة بما قد يؤدي       GNSSفضال عن ذلك تستند نظم تقوية االشارات بنظام          ٣-٥-٢

 .مختلفة للمعدات اعتمادا على االقليم الذي تجري فيه عمليات الطيران في العالم
نـد تصـميم    لهذا، بينما يمكن االبقاء على مفهوم األداء المالحي المطلوب كمقتضى دافـع للمجـال الجـوي ع                 ٤-٥-٢

 :ر ما يلي ينبغي أن تأخذ في االعتبااالجراءات، فان كل دولة، أو اقليم على األرجح،
 .تنظيم واقعي لمعدات الطائرات )أ 
 .تنظيمات متوسطة للمعدات بين مستخدمي المجال الجوي )ب 
نشر أكثر تصاميم المعدات شيوعا بين المواد االرشادية والتي تستوفي األداء المالحي المطلـوب للمجـال                 )ج 

 .الجوي المستهدف

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٣

 :جى من الجمعية العمومية القيام بما يليير ١-٣
االحاطة علما بالحاجة الى اعداد المزيد من القواعد القياسية الفنية واالجراءات التشغيلية لتقـديم عمليـات                  )أ 

 .II وAPV Iنظام 
 أن تحيط علما بمنهجية تقييم السالمة لعمليات ادارة الحركة الجوية التي اعتمدتها الـدول األعضـاء فـي                  )ب 

 .منظمة يوروكنترول
حسـب   الكهرومغناطيسـية    بالخاصية تتعلق   بمعلوماتأن تحيط علما بمنهجية تزويد أنشطة تقييم السالمة          )ج 

 . التي تقترحها ايطالياGNSS نظام تصورات
 .أن تكلف المنظمة بتفعيل الهيئات المالئمة لوضع القواعد القياسية والمواد االرشادية ذات الصلة )د 

  ــ انتهـى


