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  ة والثالثونبعالدورة السا — الجمعية العمومية 
  لجنة الفنيةلا

المرتبطة بنظام عـالمي  المستمرة  هاوممارساتااليكاو سياسات ب مستكملإعداد بيان موحد   :من جدول األعمال ٣٧البند 
  إدارة الحركة الجوية/واالستطالعإلدارة الحركة الجوية ونظم االتصاالت والمالحة 

  *تنفيذ المالحة القائمة على األداء في المجال الجوي لالتحاد الروسي
  )الروسياالتحاد ورقة مقدمة من (

  تنفيذي موجز
في االعتبار العوامل  آخذةهذه الوثيقة معلومات بشأن تنفيذ المالحة القائمة على األداء في االتحاد الروسي،  تعرض

  .المحدد الستخدام المالحة القائمة على األداء في المجال الجوي الروسي بالطابعالمرتبطة 
  

األهداف 
  :اإلستراتيجية

  .Aبالهدف االستراتيجي ترتبط ورقة العمل هذه 

  .ال تنطبق  :اآلثار المالية
  )٢٠٠٧سبتمبر  ٢٨في ( القرارات السارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية، Doc 9902الوثيقة   :المراجع

 دليل المالحة القائم على األداء، Doc 9613الوثيقة 

 
 
 

                                                             
  .النص باللغة الروسية مقدم من االتحاد الروسي  *
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 المقدمة -١

 خذأللاالتحاد الروسي في الصادر عن الجمعية العمومية لاليكاو، وضع خطة  ٢٣- ٣٦لقرار وفقا ل جرى ١-١
 .المالحة القائمة على األداء في المجال الجوي الروسيب

فوائد جني  بغية )Doc 9613الوثيقة ( دليل المالحة القائمة على األداء لىإاستنادا هذه الخطة  وقد وضعت  ٢-١
وإلدماج نظام المالحة  ،الحة الجويةالمالحة القائمة على األداء بحد أدنى من النفقات لمشغلي الطائرات ومقدمي خدمات الم

 .األوروبية والدوليةاإلقليمية المالحة الجوية  الجوية الروسي في نظم

  :القسمهذا تم نشر الخطة على موقع الشبكة لمكتب االيكاو اإلقليمي تحت و  ٣-١
http:/www.paris.icao.int/documents _open_meetings/files.php?subcategory_id=78. 

  القائمة على األداء تنفيذ المالحةالعناصر الرئيسية لخطة  -٢

المالحة القائمة على  إلى المستندةالتي تستخدم أساليب المالحة اإلقليمية الجوية الرحالت ب سينتج األخذ   ١-٢
سالمة وفعالية  تزايدلالمجال الجوي الروسي نتيجة  الجوية فيالطيران المدني للرحالت  هيئةأمام جديدة  إمكانياتاألداء 

  .الرحالتهذه 
المالحة القائمة على األداء في المجال الجوي لالتحاد الروسي على استخدام نظم مالحة  خالإدتنطوي و  ٢-٢

 معدات قياس المسافةوكذلك  – (VHF) بالترددات العالية جدافي كل االتجاهات ة عاملالسلكية  أجهزةتستخدم قصيرة المدى 
(VOR/DME) األقمار بلمالحة لباإلضافة إلى النظام العالمي  ،جهاز قياس المسافةوتكنولوجيا /لمسافةجهاز قياس او

 ،توقعات حجم الحركة الجوية وتوافر الطائراتفي االعتبار اضعة و ،على األداء المالحة القائمة إلدخال الصناعية
وعدد من العوامل  ،تطوير الهياكل األساسية األرضية فيما يخص االتصاالت والمالحة واالستطالع آفاقواحتماالت تنمية و

  .المحدد الستخدام المالحة القائمة على األداء في المجال الجوي لالتحاد الروسي بالطابعاألخرى المرتبطة 
وإلدارة الحركة الجوية  ل الجويلمجاالمحددة لالحتياجات من الموارد التقنية لأحد العناصر الرئيسية و  ٣-٢

  .هو اختيار مواصفات المالحة القائمة على األداء
بما في ذلك  ،للمالحة المناسبةالهياكل األساسية  توفيرينطوي تنفيذ المالحة القائمة على األداء على و  ٤-٢

نظام المالحة (ة على متن الطائرات ي للمالحلتلقائالنظام او، األقمار الصناعيةبلمالحة للنظام العالمي ا الجمع المالئم بين
اختيار من المرحلة األولى  ألففي االعتبار، تتهذه الشروط أخذ بو. للمالحة األرضيةوالتكنولوجيا التقليدية ) بالقصور الذاتي

  :مة على األداء في االتحاد الروسيالمواصفات التالية للمالحة القائ
محيط على طرق المالحة اإلقليمية فوق الطائرات لرحالت  ١٠ –األداء المالحي المطلوب فئة   )أ

الشمالي المتجمد والمياه المفتوحة األخرى حيث يكون االتحاد الروسي مسؤوال عن إدارة القطب 
 المتخلفةاألقاليم القارية النائية ذات الهياكل األساسية  فوقوعلى مدى الطرق  ،الحركة الجوية

على متن الطائرات  اآللية لنظم المالحةالمستخدمة دارة الحركة الجوية وعلى أساس المالحة إل
  ؛األقمار الصناعيةبوالنظام العالمي للمالحة 

   

http://www.paris.icao.int/documents
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مالحة المنطقة لرحالت الطائرات على طول طرق المالحة اإلقليمية في األقاليم في  ٥الفئة   )ب

منارات  ،للمالحة  على متن الطائرات آلليةاالقارية وعلى أساس المالحة التي تستخدم النظم 
قياس المسافة  أجهزة/قياس المسافة وأجهزةأجهزة قياس المسافة، / التوجيه المتعددة االتجاهات
  ؛األقمار الصناعيةبوالنظام  العالمي للمالحة 

مالحة المنطقة لرحالت الطائرات على طول طرق المالحة اإلقليمية القريبة من من  ١الفئة   )ج
قياس المسافة والنظام  أجهزة/قياس المسافة أجهزةالتي تستخدم والقائمة على المالحة  اتالمطار

  .األقمار الصناعيةبالعالمي للمالحة 
  :يلي تنفيذ المالحة القائمة على األداء في االتحاد الروسي ما إستراتيجية شملتو  ٥-٢

  ؛المنطقة ورصد سالمتها بعد التنفيذ لتنفيذ مالحةالتي جرى األخذ بها سالمة التدابير  اتقييم  )أ
سواء كانت مجهزة بنظم  اتللطائر ات الصيانة البسيطةتقديم خدم جرييفترة انتقالية عندما و  )ب

  بها؛ غير مجهزةمالحة المنطقة أو 
 وضعيةالوثائق ال وضعلمالحة القائمة على األداء في االتحاد الروسي مرتبطة بتنفيذ التدابير و  )ج

ومسائل المالئمة للهياكل األساسية على األرض  ،معدات مالحة المنطقةوتركيب  ،والقانونية
  .أخرى

ثالث مراحل بما في ذلك  منتنفيذ المالحة القائمة على األداء في االتحاد الروسي  إستراتيجية كونتتو  ٦-٢
  ).٢٠٢٢- ٢٠١٨( ومرحلة طويلة األجل) ٢٠١٧- ٢٠١٣(ومرحلة متوسطة األجل ) ٢٠١٢- ٢٠٠٩(مرحلة قصيرة األجل 

  :ما يلي ريوفالقائمة على األداء على تالمالحة ب لألخذقصيرة األجل وتنطوي المرحلة   ٧-٢
األداء المالحي المطلوب لرحالت الطائرات على طول طرق المالحة اإلقليمية فوق من  ١٠الفئة   )أ

عن إدارة  الشمالي ومياه مفتوحة أخرى حيث يكون االتحاد الروسي مسؤوالالمتجمد المحيط 
 المتخلفةالحركة الجوية وعلى طول الطرق في األقاليم القارية النائية ذات الهياكل األساسية 

على متن الطائرات  اآلليةنظم المالحة استخدام بعلى أساس المالحة ودارة الحركة الجوية إل
  ؛األقمار الصناعيةبمالحة لوالنظام العالمي ل

في األقاليم  اإلقليميةلرحالت الطائرات على طول طرق المالحة  مالحة المنطقةمن  ٥والفئة   )ب
 ،المحمولة على متن الطائراتاآللية للمالحة المالحة التي تستخدم النظم  على أساس ،القارية

قياس  أجهزة/ أجهزة قياس المسافة، وأجهزة قياس المسافة/ ومنارات التوجيه متعددة االتجاهات
  ؛األقمار الصناعيةبمالحة والنظام العالمي لل المسافة

التي تستخدم أجهزة قياس  اتمن المطار بالقربمالحة المنطقة لرحالت الطائرات من  ١والفئة   )ج
  ؛األقمار الصناعيةبالعالمي للمالحة  أجهزة قياس المسافة والنظام/المسافة

 ١ئة الهبوط من الف عملياتوتنفيذ  Baro-VNAVاقتراب األداء المالحي المطلوب على أساس و  )د
لطائرات المجهزة بمعدات النظام العالمي للمالحة لااليكاو في عدد من المطارات من فئات 

  .التعزيز األرضي نظام معداتأو  قمار الصناعيةاألب
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نظام األداء من  ٤بالفئة ل وفي المرحلة المتوسطة األجل من تنفيذ المالحة القائمة على األداء سيبدأ العم  ٨-٢

مالحة المنطقة من  ٥تمر العمل بالفئة يسوس ،والطرق القارية النائيةفوق المحيطات المطلوب في المجال الجوي  يالمالح
ات؛ كما سيظل األخذ المطار قربمالحة المنطقة من  ١الفئة بموجب شروط ستمر التنفيذ في المجال الجوي القاري وسي

فئات الهبوط من  اتعمليمن  ١جري إدخال الفئة سي، وBaro-VNAVباالقتراب القائم على األداء المالحي المطلوب على 
  .التعزيز األرضينظام و األقمار الصناعيةبااليكاو للطائرات المجهزة بمعدات النظام العالمي للمالحة 

 المكتملة التطوير ستستخدم الهياكل األساسيةفالفترة الطويلة األجل إلدخال المالحة القائمة على األداء  أما  ٩-٢
  .في المجال الجوي لالتحاد الروسي األقمار الصناعيةبلنظام العالمي للمالحة ل
األداء من  ٤الفئة مرحلة انتقالية إلى بوالطرق القارية النائية فوق المحيطات المجال الجوي وف يمر وس  ١٠-٢

من  ٢الفئة زئي إلى في المجال الجوي القاري وسيكون هناك انتقال ج المنطقةمن مالحة  ٥، والفئة المالحي المطلوب
  .لحركة الجويةاحجم يكثر فيه ذي الالمجال الجوي 

إجراءات المغادرة  باستخدامالمطارات  خال العمل بالرحالت الجوية في، سيتم إداتوبالقرب من المطار  ١١-٢
طائرات المجهزة وستنفذ شروط على ال مالحة المنطقةمن  ١الفئة  إجراءات الوصول اآللي الموحد بموجب/ اآللية الموحدة

األقمار الصناعية واقتراب األداء المالحي المطلوب بأجهزة قياس المسافة والنظام العالمي للمالحة /أجهزة قياس المسافةب
للطائرات المجهزة بمعدات النظام  ،االيكاومن فئات  ١نهج محددة للهبوط من الفئة  وستستحدث، Baro-VNAVعلى أساس 

 ٣و ٢االقتراب للهبوط من الفئتين  عمليات لاخشرع في إدوسي، ينظام التعزيز األرض/األقمار الصناعيةبالعالمي للمالحة 
إدراج موارد المالحة التقليدية تجرى إعادة لن  ،وفي عدد من الحاالت .التعزيز األرضي استخدام نظامبااليكاو من فئات 

  .لالقتراباالنتقالية نظم المما يعني التخلي عن 

  ى ـــ انته


