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               ـــــــــــــ
  .                                            قدم االتحاد الروسي النسخة الروسية لهذه الورقة   ١
 

  والثالثون السابعةالدورة  — الجمعية العمومية 
  الفنيةلجنة لا

                                         مسائل أخرى مقد مة للجنة الفنية لتنظر فيها  :              من جدول األعمال    ٤٦    رقم       البند 

 عن موقع الطائرة التي تطلب االستغاثة لإلبالغالوسائل البديلة 

  )االتحاد الروسي منمقدمة  ورقة(

  تنفيذيموجز 
 في الوقت الراهنيران المدني الدولي المعمول بها الملحق السادس باتفاقية الط الواردة في تتطلب القواعد القياسية

) أجهزة(مجهزة بمنارات  ١/٧/٢٠٠٨تكون كل الطائرات التي تم إصدار شهادات فردية بصالحيتها للطيران بعد  أن
ونظرا الى ).  سارسات -كوسباس( اذواإلنقبث تلقائية لتحديد الموقع عند الطوارئ للنظام الساتلي الدولي للبحث 

استكمال الدراسات ذات من تحديد موقع طائرة مستغيثة، يبدوا أن من الممكن، بعد  ن                          ِّتطوير تكنولوجيات بديلة تمك 
  .  عمومالصالح الطيران هذه التكنولوجيات البديلة في مجال الطيران المدني  باستخدامالترخيص ، الصلة

دراسة إمكانية استخدام الوسائل البديلة لإلبالغ عن موقع  أن تطلب من المجلسالى مومية الجمعية الع تدعى: اإلجراء
العام وإذا  اإلرسال المحدد للموقع عند الطوارئ بالنسبة الى الطيرانأجهزة  استخدام الطائرات المستغيثة عوضا عن

  .باتفاقية الطيران المدني الدولي — راتتشغيل الطائ —تعديل مالئم للملحق السادس  إعداداقتراح ، كان ذلك مالئما

 األهداف
  :ستراتيجيةاال

  .   ألف                       هذه بالهدف االستراتيجي       العمل           ترتبط ورقة 

ية العادية المقترحة داخل ميزانية البرنامجالالمهمة في مشروع  الالزمة لهذهالموارد المالية  تتوفر  :اآلثار المالية
.مستوى المعني بالسالمةذ توصيات المؤتمر رفيع التنفيتمويل اطار   

 تشغيل الطائرات — الملحق السادس  :المراجع
  ٣/٢، التوصية )٢٠١٠(، تقرير المؤتمر رفيع المستوى المعني بالسالمة — ٩٩٣٥الوثيقة 

COSPAS-SARSAT Report on System Status and Operations No. 25, 
С/S R.007, Annex C 
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 وحالتها سارسات -اسكوسبعن تكنولوجيا  معلومات أساسية - ١

أبرم بين االتحاد الروسي والواليات المتحدة باتفاق ) سارسات –كوسباس(النظام الساتلي للبحث واالنقاذ  شئن ُا  ١- ١
ستة  منالنظام  وسيكون.  ١٩٨٢سنة  وأصبح جاهزا للتشغيلوتم إعداد النظام .  ١٩٧٩األمريكية وفرنسا وكندا عام 

أرضية ثابتة بالنسبة لألرض ومحطة  سواتلالقطبين وخمسة  ضة بالقرب منمدارات منخفتدور حول األرض  سواتل
 .لالتصاالت ومركز مراقبة ومراكز تنسيق اإلغاثة

مستوى بميجاهرتز  ١٢١,٥/٢٤٣ تتردداالالتي تستخدم  )أجهزة اإلرشاد( واتسم الجيل األول من المنارات ٢- ١
نظام  قيود، أوصت االيكاو والمنظمة البحرية الدولية مجلسال الى هذهونظرا .  واألخطاء الزائفةعال من االستجابات 

يتوقف سبأنه  النظام أعلن مجلس ٢٠٠٠وفي أكتوبر .  ميجاهرتز ٤٠٦ استخدام التردد إلىحول تسارسات بأن ي -كوسباس
لجديد ويستخدم الجيل ا.  ٢٠٠٩فبراير /شباط ١من                 ميجاهرتز ابتداء  ١٢١,٥/٢٤٣عن معالجة اإلشارات على الترددات 

يسمح بإجراء محاوالت لالتصال   ً                      ا  ينفرد به مالك المنارةميجاهرتز وينقل رمز ٤٠٦ بتردداإلرشاد إشارة رقمية  مناراتمن 
 .بالمالك قبل البدء في عملية البحث

على  تعمل تلقائياإرشاد  تركيب منارات تشغيل الطائرات –السادس  للملحقالحالية  القواعد القياسيةتتطلب و ٣- ١
  . ٢٠٠٨ يوليه/تموز ١بصالحيتها للطيران صادرة بعد فردية  اتعلى شهاد الحائزةلطائرات جميع ا

، في المقام األول، بالحاجة الى تشغيل يدوي المعروفة جيدا المرتبطة التقييداتالحالية عدد من  وللتكنولوجيا ٤- ١
وعالوة على ذلك، .  المنارةوتدمير  الطيرانأثناء حادث  كابل الهوائيأسباب األخطاء التكنولوجية انفصال  وتشمل . تلقائي
دقائق، األمر الذي يمكن أن تتكون من وحدات  مدة تشغيل المنارة نأكما .  بعد الكارثة لتتبدقطع من الطائرة أو  رققد تغ
 .حادثة جوية أثناء وقوععامال هاما في وضع سريع التطور  يصبح

 في نفس الوقت ،الثابتة بالنسبة لألرض السواتلاسطة وبالرغم من أنه يمكن اكتشاف إشارة االستغاثة بو ٥- ١
 اممفي األقاليم الشمالية والقطبية فوق األفق منخفضة على ارتفاعات الثابتة بالنسبة لألرض تكون  هذه السواتل، فان تقريبا

 رات رئيسية فيمن المنارة فتسفر عن تأخي اإلشارات النباتات تحجب طبيعة األرض أو كبير بأناحتمال نشوء  إلىيؤدي 
 .في مدارات منخفضة التي تدور حول األرض السواتلكشف اإلشارة باستخدام 

األقوى في الجيل  اإلشارةإذ أن كثيرا م تكتشف االستجابات، بسبب .  عاليا الزائفةعدد االستجابات  ويظل ٦- ١
 .اوتسجيلهاإلرشاد على الطائرة  منارة، في مواقع أثناء التخزين وحتى قبل تركيب االرشاد مناراتالجديد من 

لطوارئ، فقد تم تلقي لالالسلكية الجوية في حالة  للمناراتالعاملة  التلقائيةالستجابات ايما يتعلق بنسبة وف ٧- ١
 ، وكانت المناراتثالثة منها فقط كانت تنطبق على حوادث جوية فعلية ،٢٠٠٩في االتحاد الروسي عام  تقريرا ٤٦٠

  .المنارات بصورة تلقائيةمن قبل الطاقم أو العاملين في مجال اإلنقاذ، ولم يحدث أبدا أن عملت  يدوياالالسلكية مشغلة 

في الحوادث الجوية الخطيرة مثل ما  سارسات تتعطل عن العمل -منارات كوسباس أن إلىوتجدر اإلشارة  ٨- ١
 .AF447 طائرة الخطوط الجوية الفرنسيةحادث حدث في 

 .تكنولوجيا تحديد موقع تحطم الطائرةمزيد من التحسينات في يشير الى ضرورة إحداث هذا و ٩- ١
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 نظرة عامة على التكنولوجيا البديلة - ٢

 (PLB)شخصية لتحديد الموقع االرشاد  منارات ١- ٢

 ويوجد في كل.  يدويا) ميجاهرتز ٤٠٦( سارسات -منارات نظام كوسباسالجيل الجديد من  تشغيليتم  ١-١- ٢
بتحديد موقعها بسرعة بمساعدة  ذه النماذجمما يسمح له هوجهاز بث معلومات ،(GPS)داخلي جهاز استقبال  الحالية النماذج
 منارة تلقائية وتركيبهاتكلفة من اإلرشاد الشخصية لتحديد الموقع أقل بكثير  منارةإن تكلفة .  الثابتة بالنسبة لألرض السواتل

مزيد من  إلىالموقع من طائرة الى أخرى مما يؤدي اإلرشاد الشخصية لتحديد  منارةنقل  ويمكن بسهولة.  ينة           في طائرة مع 
 .الوفورات في التكلفة

 معدات اإلبالغ عن الموقع التي تستخدم شبكات خلوية ٢- ٢

بواسطة الشبكات الخلوية وتوزيع معدات اإلبالغ عن الموقع باستخدام الشبكات  المتحسنةإن التغطية  ١-٢- ٢
ل المعلومات على خادم مركزي عن طريق الرسائل القصيرة ويمكن نق.  ثمنا الخلوية يمكن من استخدام أجهزة أرخص

(SMS)  أو عن طريق قناة االتصال(GSM) (GPRS)  .للجهاز خلوية، يمكن فيها تغطية شبكة فر اوعند دخول منطقة ال تتو
واسع في على نطاق هذه المعلومات تستخدم و.   من جديد أن يجمع المعلومات وأن يرسلها كلما أصبح ذلك ممكنا المتعقب

 . المركبات اآللية

 باستخدام الشبكات التجارية الطوارئ وأجهزة تحديد الموقعباإلشعار  ٣- ٢

مرسال داخليا ويستخدم الجهاز .  التجارية كقناة تحويل السواتلمجموعات  ىحدإهذه األجهزة تستخدم  ١-٣- ٢
ه العادية إشعارات دورية عن الموقع وتتضمن إحدى مهام.  لتحديد موقعه بواسطة السواتلالعالمي للمالحة  متصال بالنظام

 .الى الخادم المركزي رسل ُت 

ينبغي أن  أن الجهازهي ) التي تستخدم شبكات خلويةأو  سواء الساتلية( الشبيهةإن الفائدة الرئيسية لألجهزة  ٢-٣- ٢
 . وقوعه بعديعمل قبل الحادث وليس بالضرورة 

 إدارة الحركة الجوية/نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع ٤- ٢

وتشغيل نظم االتصاالت  إيجاد إلىفي مجال الطيران تقدما كبيرا بالنسبة  ، أو التنبيهاتاإلشعارات دتشه ١-٤- ٢
 بالسواتلوفي العديد من أنحاء العالم، يسمح بتشغيل النظام العالمي للمالحة .  إدارة الحركة الجوية/والمالحة واالستطالع

م إذاعة اونظ ،(ADS-C) قد االستطالع التابع التلقائيع نظام من حيثقدم وقد حدث الكثير من الت.  لتحديد موقع الطائرة بدقة
 علىترسل بشأن بيانات الطائرة  موظفون في الموقع يعدهامن األرض ، مما يقدم معلومات دقيقة االستطالع التابع التلقائي
 .رضأ -جوخطوط تحويل البيانات 

 االستنتاجات - ٣

تفعيل  فيهالنسبة للتطبيقات البحرية وأيضا في التطبيقات التي يمكن فعاليته با سارسات -كوسباسأثبت برنامج  ١- ٣
 .ااإلرشاد يدويا أو أوتوماتيكي نارةم

لعمليات التكنولوجيا المستخدمة  علىأظهرت الممارسات الجارية ضرورة إحداث المزيد من التحسينات و ٢- ٣
  . البحث واإلنقاذ

ووضع حد قع الطائرات االمتواصل لمو لالستطالعإمكانية استخدام الموارد يقترح أن تدعم الدول تكليف مجلس االيكاو بدراسة و
  .سارسات - لنظام كوسباساإلرشاد اليدوية  مناراتالى  إضافةمن الشروط التشغيلية لهذه النظم  أدنى

 —انتهى  —


