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  .ية مقدمة من االتحاد الروسيالنسخة الروس  1

  الدورة السابعة والثالثون ـالجمعية العمومية 
  ةنيفالاللجنة 

 النظام العالمي إلدارة الحركة الجوية  :من جدول األعمال ٣٥البند 

إعداد الوثائق التنظيمية والفنية بشأن استخدام النظام العالمي للمالحة 
  الجوي لالتحاد الروسي مجالباألقمار االصطناعية في ال

  )تحاد الروسياالورقة مقدمة من (

  التنفيذي وجزمال
الوثائق التنظيمية والفنية لدعم تطبيق النظام العالمي للمالحة باألقمار تعرض ورقة العمل هذه معلومات عن 

التنظيمية المتعلقة لوائح الوعملية اإلعداد هذه تسبق إعداد ونشر . الجوي لالتحاد الروسي مجالاالصطناعية في ال
الجوي لالتحاد الروسي في دليل  مجالال باستخدام النظام العالمي للمالحة باألقمار االصطناعية فيالرحالت الجوية ب

بغية زيادة ومن المتوقع أن يعزز ذلك تطبيق تكنولوجيا النظام العالمي للمالحة باألقمار االصطناعية . الطيران لديها
  .الجوي لالتحاد الروسي مجالل في الطيران المدني الدولي في العمكفاءة وسالمة الطائرات التي ت

 األهداف
  :ةتراتيجياالس

  .بشأن السالمة Aورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتيجي 

  . تلزم موارد إضافيةال   :اآلثار المالية
 Annex 10 — Aeronautical Telecommunications, Volume I — Radio Navigation Aids to  :المراجع

the Convention on International Civil Aviation; 
Doc 9849, Global Navigation Satellite System (GNSS) Manual; and 
Doc 8168, Procedures for Air Navigation Services — Aircraft Operations 
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 المقدمة - ١

النظام العالمي للمالحة باألقمار االصطناعية في المجال الجوي لالتحاد الروسي إعداد الوثائق  طبيقتيقتضي  ١- ١
وستشكل هذه الوثائق أساسا لوضع اللوائح التنظيمية المتعلقة بالرحالت الجوية . وعالتنظيمية والفنية ذات الصلة بالموض

 .باستخدام النظام العالمي للمالحة باألقمار االصطناعية وتطبيق تكنولوجيا هذا النظام في المجال الجوي لالتحاد الروسي

النظام إعداد الوثائق التنظيمية والفنية بشأن   - ٢
  قمار االصطناعيةلمالحة باألالعالمي ل

النظام العالمي تكامل تتوخى السياسات التي تتبعها دولة روسيا بشأن المالحة باألقمار االصطناعية تطوير   ١- ٢
هذا النظام مع النظام العالمي مع النظم المالحية للدول األجنبية من أجل ضمان مواءمة واستكمال  بواسطة السواتل للمالحة 

أما تطبيق المعدات المجمعة من طرف المستخدم، اعتمادا على إشارات النظام . ليو المستقبليليالتحديد المواقع ونظام ج
وزيادة نظم المالحة باألقمار االصطناعية في المستقبل،  ،بواسطة السواتل النظام العالمي للمالحة والعالمي لتحديد المواقع 

ة ككل من خالل تحسين مستوى سالمة، وموثوقية ودقة دعم ز استقرار النظام العالمي للمالحة باألقمار االصطناعيفيعز
 .لالمحتم المالحة، والتخفيف من أثر العوامل الفنية والسياسية

استخدام النظام العالمي للمالحة  شأنانتهى االتحاد الروسي من إعداد مشروع الوثائق التنظيمية والفنية بو  ٢- ٢
  :وتحتوي هذه الوثائق على ما يلي. الجوي باألقمار االصطناعية في مجاله

 ؛استخدام النظام العالمي للمالحة باألقمار االصطناعية في المجال الجوي لالتحاد الروسي  ) أ

 ؛جراءات المنطقة النهائية وأثناء الطريق باستخدام أساليب مالحة المنطقةتصميم إ  ) ب

تدريب طاقم القيادة ومراقبي خدمة الحركة الجوية للعمل مع النظام العالمي للمالحة باألقمار تكثيف   ) ج
 ؛االصطناعية

حة الللم يتشوب النظام العالم مامراقبة الحركة الجوية عند نخصائص التفاعل بين الطاقم والمسؤول ع  ) د
  .المعدات تعطلو التاالختالباألقمار االصطناعية 

، الت الطيرانااتص –الملحق العاشر (استنادا إلى الوثائق التي تصدرها اإليكاو حاليا صيغت جميع الوثائق   ٣- ٢
ام العالمي للمالحة دليل النظ"؛ والوثيقة باتفاقية الطيران المدني الدوليلالسلكية االمساعدات المالحية  –المجلد األول 

وهكذا، . (Doc 8168)" عمليات الطائرات –إجراءات خدمات المالحة الجوية "؛ والوثيقة (Doc 9849)" باألقمار االصطناعية
لن يشهد الطيران المدني الدولي أي صعوبات تُذكر عند استخدام النظام العالمي للمالحة باألقمار االصطناعية في االتحاد 

  .الروسي
صدار الوثائق التنظيمية والفنية الالزمة بشأن استخدام النظام العالمي للمالحة باألقمار إالمزمع من   ٤- ٢

نشر  العمل ب، وبعد ذلك سيبدأ ٢٠١١أو مطلع عام  ٢٠١٠في المجال الجوي لالتحاد الروسي مع نهاية عام االصطناعية 
لرحالت الجوية باستخدام النظام العالمي للمالحة لقة باالمتعدليل الطيران لالتحاد الروسي، مع وضع اللوائح التنظيمية 

  . الجوي باألقمار االصطناعية في مجاله
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  االستنتاج  - ٣
 مجالسيساهم إعداد الوثائق التنظيمية والفنية بشأن استخدام النظام العالمي للمالحة باألقمار االصطناعية في ال  ١- ٣

لية القياسية، أما إجراءات والمغادرة اآلالنهائي القياسي طرق الوصول تطوير وتيرة الجوي لالتحاد الروسي في تسريع 
الجوي لالتحاد الروسي،  مجالاالقتراب الدقيق وغير الدقيق باستخدام النظام العالمي للمالحة باألقمار االصطناعية في ال

في االتحاد الروسي ئمة على األداء فستجلب المستخدمين أكثر فأكثر نحو هذا البلد، وستعجل من تطبيق مفهوم المالحة القا
 .فعاال في تعزيز السالمة عامالالذي يشكل 

 ـ انتهـى ـ


