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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 

  الفنیةاللجنة 
  المسائل الناشئة –: المالحة الجویة ٣٦البند 

  التقدم المحرز في مجال زیادة السعة في الصین
  )الصین (ورقة مقدمة من

  الموجز التنفیذي

مجـاالت  الورقـة لمجـال الجـوي. وتتنـاولسـعة امـل الـذي تضـطلع بـه الصـین لزیـادة المعلومات المتعلقة بالعهذه الورقة  تعرض
ودراسة أسالیب التقیـیم  المتاحة فیهمثل زیادة السعة في قدرات المجال الجوي واالستخدام المرن للمجال الجوي وتقییم القدرات 

  وتطبیق التكنولوجیات الجدیدة وتعزیزها.
 مة في هذه الورقة.إلى اإلحاطة علمًا بالمعلومات المقدُتدعى الجمعیة العمومیة اإلجراء: 

ن بالسالمة وبحمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الهدفین االستراتیجیین المتعلقیترتبط ورقة العمل هذه ب
 .الجوي

  األهداف 
 اإلستراتیجیة

 اآلثار المالیة:  ال ینطبق

  ةمقدمال  - ١

یادة سعتها في المجال الجوي والخطوات تستعرض هذه الورقة التقدم المحرز في العمل الذي تضطلع به الصین لز   ١- ١
  المقبلة في هذا السیاق.

  حالة العمل المتعلق بزیادة السعة  -٢

  زیادة السعة في المجال الجوي  ١- ٢
طریقا، لیسجل  ١٢٠، ازداد عدد الطرق الجویة في الصین بمقدار ٢٠١٢إلى عام  ٢٠١٠في الفترة من عام   ١- ١- ٢

قطاعًا  ٣٦مقدار مراقبة االقتراب بالمنطقة النهائیة و  جموع المسافة، وازداد عدد قطاعاتكیلومترا في م ١٧ ٩٣٥زیادة قدرها 
  .٢٠١٥قطاعاً بحلول عام  ٣٨٠وُیتوقع أن یزداد عدد قطاعات المراقبة إلى 

___________________  
  جمهوریة الصین الشعبیة النسخة الصینیة مقدمة من ١
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مسارات المغادرات في المطارات مع تسجیل أكثر من النهائیة، حیث ُتفصل  للمنطقةویجري ترشید المجال الجوي   ٢- ١- ٢

  عملیة هبوط كمتوسط یومي. ٢٠٠

غوانغتزو وبین بیجنغ وكنمنغ وكذلك بین و وتركز جهود التنفیذ على الطرق بین بیجنغ وشنغهاي وبین بیجنغ   ٣- ١- ٢
نیة. ویجري تنسیق المجال الجوي في شبكة الطرق الجویة الوطلالصین وجمهوریة كوریا، وفقًا لبرنامج التخطیط القصیر األمد 

  الوقت الحاضر مع إنهاء البرنامج األولي المتعلق بطریق بیجنغ وكنمنغ.

  االستخدام المرن للمجال الجوي  ٢- ٢

ملیون رحلة مسارات مؤقتة في الصین، مما أّدى  ١٠٥٤، استخدم ما مجموعه ٢٠١٢إلى  ٢٠١٠في الفترة من   ١- ٢- ٢
 وقلصطن،  ٢٠٤ ٠٠٠استهالك الوقود بمقدار  ووفر بالتاليملیون كیلومتر،  ٣٧ ٠٨دار تقلیص مسافة السفر بمقإلى 

  طن.  ٦٤٢ ٠٠٠انبعاثات ثاني اكسید الكربون بمقدار 

  تقییم سعة المجال الجوي  ٣- ٢

ومنها قطاعًا للمناطق النهائیة ومراقبة االقتراب في الصین،  ٢١٩كان هناك ما مجموعه ، ١٠/١/٢٠١٣حتى   ١- ٣- ٢
دقیقة.  ١٥كل لى تحدید سعة كل قطاع مراقبة في كل ساعة وفي تقییم للسعة أفضت إ خضع لعملیات قطاع مراقبة مكتظا ٨٣

عة قطاعات . وقد ُحددت الخطوط األساسیة لس٢٠١٣قطاعات أخرى لنفس التقییم بحلول نهایة عام  ١٠٩وُیزمع إخضاع 
  .بالبیانات إدارة تدفق الحركة الجویةالمراقبة كأساس لتغذیة 

  دراسة بشأن أسالیب تقییم السعة  ٤- ٢

ُتجرى حالیًا دراسة بشأن تقییم السعة على الطرق الجویة المزدحمة في بیئة تشغیلیة معقدة، بهدف إجراء تحلیل   ١- ٤- ٢
مة معمق للروابط بین المجال الجوي والحركة الجویة وسعة الطرق الجویة، واستكشاف أسلوب لوضع نماذج الطرق المزدح

وُیتوقع أن یساعد  وتدفق الحركة الجویة في بیئة تشغیلیة معقدة بحیث یتسنى إجراء التقییم بأسلوب موضوعي وعلمي ودقیق.
التصدي للمسائل الرئیسیة المتعلقة بإدارة المجال الجوي وتدفق الحركة الجویة، وبالتالي تعزیز السعة التشغیلیة ذلك في 

  ة تشغیلیة معقدة.اإلجمالیة للطرق المكتظة في بیئ

  تطبیق التكنولوجیات الجدیدة وتعزیزها  ٥- ٢

 A326و A461و A593ُطبقت عملیات المالحة القائمة على األداء بشكل تجریبي على ستة طرق هي:   ١- ٥- ٢
  ، وأدت إلى تحسین الكفاءة التشغیلیة ومستوى السالمة إجماًال على هذه الطرق.B213و R343و G212و

 ٩٦، أنهت هیئة الطیران المدني الصینیة تصمیم إجراء للمالحة القائمة على األداء یستهدف ٢٠١٣وحتى أبریل   ٢- ٥- ٢
مطارًا منها إلجراء مالحة قائمة على األداء صممه معهد تصمیم إجراءات الطیران في هیئة مراقبة الحركة  ٨٢ یخضعمطارا، 

مطارًا  ٣٦تصمیم إجراءاتها، فیما ُأنهي تصمیم إجراءات  مطارًا التي ُأنجز ٣٣الجویة. وأصدرت إشعارات بالتنفیذ بخصوص 
  مطارا. ١٥آخر وبدأ العمل على تصمیم إجراءات 
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  العمل المقبل  - ٣

تعكف الصین على زیادة سعة المجال الجوي إجماًال وتحسین كفاءة استخدامه في المجاالت المذكورة أعاله.   ١- ٣
ید هیكل المجال الجوي في المناطق المكتظة، وخصوصًا زیادة  السعة في وسیركز العمل في المستقبل على المضي في ترش

غوانغتزو وبین بیجنغ وكنمنغ، وتنقیح آلیة االستخدام المرن للمجال بیجنغ وشنغهاي وبین بیجنغ و شبكة الطرق الرئیسیة بین 
لمراقبة المكتظة وفقًا لخطة تنفیذ الجوي، وتحدید خط األساس لسعة قطاعات المراقبة المكتظة، واإلبالغ عن سعة قطاعات ا

المالحة القائمة  قبیلالمراقبة المتسقة للحركة الجویة في آسیا والمحیط الهادئ، والمسارعة إلى تطبیق التكنولوجیات الجدیدة من 
  على األداء.

  
  -انتهى  -

  


