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 الخامسة والثالثونـ الدورة  الجمعية العمومية
 اللجنة الفنية

ادارة /بيان موحد بسياسات وأساليب االيكاو المستمرة في مجال نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع :٢٣ رقم البند
 )CNS/ATM(الحركة الجوية 

تنفيذ النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية لدراسات اعداد 
(GNSS)  

 )كولومبيا جمهورية مقدمة منوثيقة (

 ملخص
 في اقليمي الكاريبي وأمريكا الجنوبية لتنفيذ نظم المالحة العالمية اان األعمال الجارية حالي

تسم بمحتوى فني قوي، وتركت جانبا الدراسات الضرورية عن تباألقمار الصناعية 
نطاق الحلول التكنولوجية العوامل التنظيمية واالقتصادية والمالية، وذلك بسبب اتساع 

ما هي وتشرح هذه الوثيقة .  التي ستظهر على األجل المتوسطتلك الجاهزة اليوم و
 .االحتياجات الشديدة، وتقترح توصيات لسد هذه الثغرة

 .٥في الفقرة يرد على الجمعية العمومية ض االجراء المعرو

 مقدمةال -١

المالحة باألقمار الصناعية قد أنشأت استراتيجية لتحليل الـنظم         ان السياسة الموضوعة لالنتقال الى استخدام نظم         ١-١
 .من الناحية الفنية لتحسين المالحة باألقمار الصناعية، األمر الذي سبقتنا اليه البلدان الصناعية بسبب حالة التقدم الملحوظ فيها

 EGNOSخرى مثل مشـروع    جاهزا بالفعل في المرحلة التشغيلية، وهناك نظم أ        WAASهكذا أصبح نظام التقويم      ٢-١
وصلت الى مرحلة متقدمة ال بـأس       التي  المشاريع التالية   فضال عن   هذا  .   ستعتمد عما قريب   MSASونظام التقويم الفضائي    

، وتحديث النظام العالمي لتحديد الموقع      GALILEOمشروع  : نظم المالحة الجوية باألقمار الصناعية    من حقائق   بها وأصبحت   
(GPS)   لموقع باألقمار الصناعية الفلكية      ونظام تحديد ا(GLONASS-M)   عن نظام التقويم األرضي     الجارية  ، والبحوثGBAS 

 . الذي أعدته أستراليا والذي تهتم دول أخرى بتنفيذهGRAS التقويم االقليمي في عدة دول، وأساس اختبار نظام

ادرة عن االيكاو للطيران المدني، وذلـك       تهدف خدمة المالحة الى اتباع القواعد القياسية والتوصيات الدولية الص          ٣-١
 حاجات قطاع الطيران وحده     لمجرد سد  في خدمة المالحة باألقمار الصناعية، ال        أموال ضخمة  الجهود العالمية واستثمار     بذلب

 .تطبيق التكنولوجياالتي يقتضيها وانما الشباع احتياجات تجارة الخدمات في جميع المجاالت األخرى 
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  GNSSبعض الدول ازاء نظم مواطن الضعف في  -٢

بالرغم من حالة النمو التكنولوجي للنظم العالمية للمالحة الجوية باألقمار الصناعية، مازالت بعض األقـاليم ودول         ١-٢
كثيرة لم تستكمل الجوانب التنظيمية والمالية واالقتصادية في أقاليمها، وتركز على التطورات الجديدة على األجلين المتوسـط                 

 .والطويل

 أن تكـرس  الـدول المتقدمـة  امكانات بعض الدول ذات االمكانات االقتصادية والمالية األقل من من قتضي ذلك  ي ٢-٢
 لتنفيذ مشاريع تكنولوجية قد يتبين فيما بعد أنها ليست األنسب عند تحليلها تنظيميا وماليا، فتستبعد بالتالي مـن الحـل              جهودها

 .المحدد لالقليم المعني

 اعتبارات أخرى -٣

 GLONASS وGALILEO وGPSعلى التوازي مع استحداث نظم التقويم، أصبحت الكوكبـات األساسـية لـنظم       ١-٣
وهذه .  مداراتفي العدد األقمار الصناعية  وزيادة  ،تستحدث وتحسن من حيث مدى توافرها على المزيد من الترددات المدنية          

اسات وبحوث انمائية لوضع خطة لالنتقال الى تنفيـذها بمـا           الحقيقة في مجال المالحة باألقمار الصناعية تقتضي تحاليل ودر        
خطـة  للكوكبات األساسية جزءا ال يتجزأ مـن        الموضوعة   في األقاليم، وينبغي أن تكون الخطط        GNSSيحسن استخدام نظام    
 .وزع هذه الكوكبات

 الخالصة -٤

 حدود هذه الوثيقة، من الضروري     توخيا لسد االحتياجات والعوامل المذكورة أعاله والمسائل األخرى التي تتجاوز          ١-٤
في األقـاليم، وينبغـي أن تكـون هـذه          وتشغيلها   GNSSخطط تنفيذ نظم    حتى يتسنى وضع    اجراء دراسات اقليمية محددة،     

 .بالقدر الكافيمجدية موضوعية وومتعمقة الدراسات 

اعية ذات المحتـوى  مشاريع المالحـة باألقمـار الصـن    المضي قدما في    هذا واال واصلت بعض الدول واألقاليم        ٢-٤
التكويني العالي ولكن بدون معلومات كافية أو عناصر كافية لوضع استراتيجية اقليمية مالئمة لتشغيل خدمة المالحة بالنظـام                  

 .العالمي لألقمار الصناعية

دول المواضيع التي مازالت تستحق المعالجة في األقاليم تشمل مسائل معلقة وعميقة تقتضي حدا أدنى من التزام ال                 ٣-٤
 لهذا ا خاصيا تنفيذامشروعااليكاو ضع أن توالمؤسسات والخبراء بالمشاركة في األعمال التي تخص كل مجال، وعندئذ يمكن            

 .الغرض

ان الخيارات التكنولوجية واالدارية والتشغيلية والتنظيمية في مجال خدمة المالحة باألقمار الصـناعية ال حصـر              ٤-٤
ألسلم امكانيات تشـغيل خدمـة المالحـة باألقمـار          بمدى تحديد كل اقليم     الموضوع  لها، وسيرتهن تضامن الدول حول هذا       

 .الصناعية على أساس سلسلة القرارات التصاعدية
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 الجمعية العموميةالمعروض على جراء اال -٥

 :أن توافق على التوصية التاليةيرجى من الجمعية العمومية  ١-٥

من خالل مشاريع التعاون فيما بين الدول   طار أنشطتها و  في ا أن تقوم المجموعات االقليمية للتخطيط والتنفيذ        )أ 
 واعداد دراسات متعمقة تشمل الجوانـب الماليـة واالقتصـادية           ،GNSSبتشجيع االنتقال الى استخدام نظم      

 .والتنظيمية، بمشاركة خبراء في كل من هذه المجاالت

اعـداد دراسـة الجـدوى      ليتسـنى   أن تحيل الجمعية العمومية مشروع التنفيذ الخاص الى الهيئة المختصة            )ب 
 .المناظرة

  انتهـى ــ

 


