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  السابعة والثالثونلدورة ا — الجمعية العمومية 
  لجنة الفنيةلا

  النظام العالمي إلدارة الحركة الجوية:  من جدول األعمال ٣٥البند 

لتكنولوجيا االتصاالت والمالحة عالمية طريق خارطة 
  ت االستثمارأداة للمساعدة في إتخاذ قرارا –واالستطالع 

  )مجلس االيكاوورقة مقدمة من (

  التنفيذي الموجز
من أجل مساعدة الدول وأصحاب  والمالحة واالستطالع إلتصاالتلتكنولوجيا اية ملقترح إعداد خارطة عاا

تتشابه  والمالحة واالستطالع إلتصاالتعديدة لوهناك تكنولوجيات . المصلحة اآلخرين على إتخاذ قرارات التنفيذ
عالوة على ذلك فإن الفوائد التشغيلية التي يمكن . الخلطتتباين كثيرا في القدرات مما يسبب التسميات ولكنها في 

على الدول ومشغلى الطائرات عند إتخاذ  يطرح صعوباتمما . تحقيقها بواسطة التكنولوجيات المختلفة غير واضحة
القدرات المتطورة المحددة في حاسمة حيث إن وتعد هذه القرارت . طويللى المدى العاإلستثمار بشأن قرارات 

  .والمالحة واالستطالعتصاالت إلل متطورة تكنولوجيا توقف علىالخطة العالمية للمالحة الجوية ست
اع نّوخطط صمستقبال غ الدول بالقدرات المحتملة للطائرات هذه عن غيرها حيث ستبلّخارطة الطريق تختلف 

هياكل الطائرات فضال عن برامج التنفيذ لمقدمي خدمات الحركة الجوية تدريجيا في مختلف األقاليم إلى جانب 
ستعالج أيضا القضايا المتعلقة الطريق ومما يكتسي أهمية خاصة للدول أن خارطة . الفوائد التشغيلية المتوقعة

 لتكنولوجيا والعزم معقود على جعل خارطة االيكاو العالمية .التشغيلة التبادل في مجال يالمرحلة االنتقالية وقابلب
تصاالت تكنولوجيا اإلإلتخاذ قرارات اإلستثمار في  العالميمصدر المعلومات  والمالحة واالستطالعإلتصاالت ا

 . بالنسبة للدول وجميع أصحاب المصلحة في الطيران المدني والمالحة واالستطالع

التصاالت ا لتكنولوجيا يرجى من الجمعية العمومية أن تدعو االيكاو إلى وضع خارطة طريق عالمية :اإلجراء
  .وتحديثها باستمرار والمالحة واالستطالع

األهداف 
  :اإلستراتيجية

 لتكنولوجيا ح خارطة عالميةحيث تقتر D  ترتبط ورقة العمل هذه بالهدف االستراتيجي
بشأن  همتساعد الدول وأصحاب المصلحة في اتخاذ قرارات والمالحة واالستطالعالتصاالت ا

  .االستثماروالتخطيط 
أدرجت الموارد الالزمة لتنفيذ األنشطة المذكورة في هذه الورقة في الميزانية المقترحة للفترة   :اآلثار المالية

٢٠١٣-٢٠١١.  
 Annex 10 — Aeronautical Telecommunications  :المراجع
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 مقدمة - ١

 من الخيارات ةفطائفي الوقت الحاضر  المسؤولون عن تخطيط االتصاالت والمالحة واالستطالعيواجه  ١- ١
  :على سبيل المثال مجال االتصاالتفي 

 بالترددات العالية جدا لوصلة الرقميةل ٤أو  ٣أو  ٢الطرق   )أ 

 لشبكة اتصاالت الطيران (OSI) النظم المفتوحة المترابطة أو  (IP)بروتوكول اإلنترنت   )ب 

  FANS-1+/A+, FANS-2B, or ATN-B, ATN-2نظم المالحة الجوية المستقبلية   )ج 
االختالفات بين هذه  من الصعب إدراك هإال أنبالرغم من أن هذه المصطلحات شائعة بين الناس  ٢- ١

  .التكنولوجيات، وما هي الفائدة التي يمكن أن تقدمها أو متى تنشأ الحاجة إليها
 التصاالتل جديدة الجوية ومشغلي الطائرات، يقتضي تنفيذ تكنولوجيا وبالنسبة لمقدمي خدمات المالحة ٣- ١

وزمن توقف  للترخيص إضافيةمصاريف وفيما يتعلق بمشغلي الطائرات هناك أيضا . استثمارا هائال والمالحة واالستطالع
برامج تنفذ اللهذا، يجب أن و. المبكر من االستثمارواألمر البالغ األهمية للمجموعتين معا هو العائد . الطائرة عن العمل

  . بشكل موحد ومتزامن مقدمي خدمات الحركة الجوية ومشغلي الطائراتخاصة بال
.  هناك افتقار إلى مقتضيات عالمية واضحة توفق بين الفوائد التشغيلية واآلجال الزمنية المحددة للتنفيذ ٤- ١

وتعد هذه القرارات بالغة . بالنسبة للدولمرا صعبا أاستثمار طويلة األجل واتخاذ قرارات اتفاقات إبرام وهذا ما يجعل 
على توقف وإدارة المعلومات على نطاق المنظومة ست رباعي األبعاد ن القدرات المتطورة مثل المسارإاألهمية حيث 

  .تكنولوجيا متطورة لإلتصاالت والمالحة واالستطالع
 التصاالتا لتكنولوجيا ريق عالميةن وتقترح إعداد خارطة طيقيالاالت عدم هذه الورقة إلى حتشير  ٥- ١

  .المصلحة أصحابللدول وجميع  اليقين الالزملتوفير  والمالحة واالستطالع

 نييقحاالت عدم العن أمثلة  - ٢

قدمت أمثلة عن حاالت قد يعوق فيها عدم اليقين العمل بإجراءات االتصاالت والمالحة واالستطالع، دعما  ١- ٢
  .الطيران ما يليويوفر مجال اتصاالت . للنقاط أعاله

  التكنولوجيات ٢- ٢
شبكة اتصاالت الطيران مستخدمة التكنولوجيات المتاحة في في بناء االيكاو ، شرعت في أواخر الثمانينات ١-٢- ٢

في  تُعرضولم  تنشربعض مكونات هذه الشبكة، إال أنها لم  استخداموقد تم .  نظم المفتوحة المترابطةحينه، والمعروفة بال
  .الطائراتصعيد العالمي، من جانب صانعي شكلها النهائي على ال

وسلمت االيكاو بذلك وتم اعتماد . وفي أواسط التسعينات أصبح بروتوكول اإلنترنت هو المعيار العالمي ٢-٢- ٢
نظم أحدهما يستخدم ال :الطيران ، الذي أتاح خيارين فنيين لشبكة اتصاالتاتصاالت الطيران -١٠على الملحق  ٨٣التعديل 

نظم المفتوحة القائمة على ال واليوم أصبحت نظم االتصاالت. اإلنترنت تبروتوكوالاآلخر يستخدم المترابطة والمفتوحة 
    .ةادمقمتنظما  المترابطة
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  خدمات الحركة الجوية نظام معالجة رسائل  ٣-٢- ٢
نظم استخدام الخدمات الحركة الجوية معتمدة على م بعض الدول توصيالت نظام معالجة رسائل تستخد ١- ٣-٢- ٢

تتيح التحول من معقدة متاحة بات وابوهناك . بروتوكوالت اإلنترنت تعتمد دول أخرى علىبينما   OSIالمفتوحة المترابطة 
اللجوء ن يمككيف ومتى  كمثال المقترحةالطريق وستبين خارطة . بروتوكوالت اإلنترنتإلى   OSIنظم المفتوحة المترابطةال

  .مثل هذه الحلولإلى 
  أرض-جو االتصاالت ٤-٢- ٢
سواء  أرض بالترددات العالية جدا-وصلة البيانات جواستخدام اليكاو لالتصاالت بهناك قواعد قياسية ل ١- ٤-٢- ٢

وليس  وحاليا ال تستخدم سوى النظم المفتوحة المترابطة. أكانت في شكل نظم مفتوحة مترابطة أو بروتوكوالت االنترنت
  . بروتوكوالت اإلنترنت في المستقبل القريب تستند الىأي خطط لتطوير معدات  لكترونيات الطيراناع الدى صنّ

اإلنترنت  لبروتوكوالستعانة بشبكات الحركة الجوية باأن تستخدم قدر اإلمكان شجع الدول على ون ٢- ٤-٢- ٢
قد تشكل البوابات المعقدة حال مؤقتا و. كما هو موضح أعاله ،جو - أرض ولكن ليس لالتصاالت أرض -لالتصاالت أرض

بالهياكل األساسية األرضية القائمة على بروتوكوالت اإلنترنت مع الهياكل األساسية  ةروتوكوالت الخاصالبتشكيلة لربط 
  .OSI المترابطة أرض القائمة على النظم المفتوحة/جو
البيانات لالتصاالت األرضية في المطارات القائمة على بروتوكوالت اإلنترنت  تيخطط إلقامة نظم وصال ٣- ٤-٢- ٢

ستكون نظم األقمار الصناعية المستقبلية التصاالت الطيران قائمة على بروتوكوالت  ،وة على ذلكعال. ٢٠١٤بحلول عام 
نهاية  حتى  OSIالمترابطة على النظم المفتوحةقائمة وصلة البيانات بالترددات العالية جدا  ستظلومن جهة أخرى . اإلنترنت
  .االتصاالت القائمة على بروتوكوالت اإلنترنتمع مختلف وصالت بالتوازي وسيستخدم هذا النظام . هذا العقد

من و. كيف ستدير الدول واألقاليم هذا األمر وإلى أي مدى سيبقى هذا الوضعلحد اآلن  المؤكدومن غير  ٤- ٤-٢- ٢
  .انتقالية لمعالجة هذه المسائلطريق حاجة لخارطة هناك ثم، 
  ات المصطلح ٣- ٢
-FANSو ؛+FANS-1+/A؛ وFANS-1/A أرض مثل - هناك نظم عديدة يمكن أن تدعم وصلة البيانات جو ١-٣- ٢

2/B؛ وATN/OSIو ،ATN/IPS التشغيلفي  دائما تحل محل بعضها البعضال وهذه النظم . الخ.  
والبعض اآلخر قد يكون لديه . غير أنها تؤدي وظائف مختلفة تقد تشترك بعض النظم في البروتوكوال ٢-٣- ٢

اع الطائرات إلى إرشادات وتحتاج شركات الطيران وصنّ. لالتصاالت مختلفة الوظائف لكنه يستخدم بروتوكوالت نفس
وهناك حاجة للوضوح عندما يتعلق األمر بتخطيط الطيران . واضحة وخطط عمل بشأن كيفية تجهيز األساطيل الدولية

  .المقترحةالطريق وهذا بدوره هدف خارطة . الدولي
  والمالحة واالستطالع التاالتصا تكنولوجيا في مجال خاصة بااليكاوطريق خارطة الحاجة إلى  - ٣
إال أنها تنزع إلى التركيز والمالحة واالستطالع طريق في مجال االتصاالت وضع العديد من خارطات  ١- ٣

تركز طريق فعلى سبيل المثال وضع صناع هياكل الطائرات خارطات  .الدوليعلى الصعيد اإلجماع ب ولم تحظالمحدود 
والمنظمة األوروبية لسالمة في الواليات المتحدة ة الطيران االتحادية ؛ ووضعت كل من إدارالكترونيات الطيرانعلى 

   . +Link 2000و Data Comm خاصة مثللمشاريعها اليق المالحة الجوية خارطات طر
القدرات المحتملة للطائرات بغ جميع الدول تبلّوخارطة طريق تنطبق على الطيران الدولي بأسره،  إن ٢- ٣
  :قد تسفر عن الفوائد أدناه المواكبين للتطوربرامج التنفيذ لمقدمي خدمات الحركة الجوية بو

 ؛في وقت مبكر االستثمارات منلفوائد التشغيلية والعوائد جني التنبؤ مع ل القابلالتنفيذ   )أ 

 .يةاالنتقالأثناء المرحلة مسائل معالجة اليسهل النطاق بما النشر الواسع   )ب 
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ن فترات االنتقال الطويلة تزيد من التكاليف لمشغلي إالنقطة األخيرة ذات أهمية خاصة حيث هذه و ٣- ٣
غير فالمعدات . الطائرات ومقدمي خدمات المالحة الجوية، نظرا ألنه يجب دعم النظم المزدوجة في الجو أو على األرض

  .وائد مرتقبةتنشأ عنها تكاليف دونما ف ،ة سواء كانت في الجو أو على األرضالمستخدم
زمنية متعددة  آجالورقية ذات طريق خارطة ف. األقاليموالزمنية هي نفسها لجميع الدول  جالن اآلوولن تك ٤- ٣

قابلة للتطبيق لدى جميع أصحاب تكون يقتضي وسيلة تفاعلية لتقديم المعلومات وهذا ما . مربكة وصعبة التفسيرستكون 
من هذا القبيل تكون الكترونية وتفاعلية وتعتمد القدرة إلنتاج أداة معلومات ولدى االيكاو . الدول واألقاليمفي المصلحة 

 .الرسم

  :ما يليهذه التفاعلية الطريق وينبغي أن تتناول خارطة  ٥- ٣
 ؛الطائرات وصناع هياكل الطائرات وخدمات المالحة الجوية ومشغل ومقدم - على من تطبق  )أ 

 الطيران؛في أي دولة وإقليم أو إقليم معلومات  - أين تطبق  )ب 

  ما هي المعدات والقدرات الالزمة؛  )ج 
  المعدات والقدرات؛تلك متى تلزم   )د 
  ؛االختصاص وأالفوائد التشغيلية  ـ لماذا تلزم المعدات والقدرات  )ه
  .القيود التشغيلية والظروف التي تكفل جني الفوائد  )و

لحة لدى اتخاذ القرار العالمي لجميع أصحاب المصينبغي أن تصبح مثل هذه الخارطة مصدر المعلومات  ٦- ٣
تتبوأ الريادة في إعداد ويوصى بأن تكون االيكاو هي المنظمة التي . باستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمالحة واالستطالع

 .وبالتالي فإن إقرار الجمعية العمومية لخارطة الطريق هذه أمر أساسي .خارطة الطريق هذه وتحديثها باستمرار

 وضع خارطة الطريق - ٤

والشراك . وضع خارطة طريق لالتصاالت والمالحة واالستطالع تعاون جميع أصحاب المصلحة يتطلب ١- ٤
. ينبغي التشاور معهم وطلب تعاونهم) بمن فيهم المجموعات الصناعية، وصانعي هياكل والكترونيات الطائرات(هؤالء 

بد من إيجاد وسيلة لتحديثها بشكل وسوف تستخدم، بشكل روتيني، المراسالت العادية لتحديث خارطة الطريق؛ لكن ال 
وهناك حل جاهز، حيث أن أصحاب المصلحة يشاركون بانتظام في العديد من المجموعات المعنية باالتصاالت . شامل

وسيدرج تحديث خارطة الطريق الخاصة بتكنولوجيا االتصاالت والمالحة . والمالحة واالستطالع واألفرقة العاملة
 .ال تلك المجموعات واألفرقة كبند دائمواالستطالع في جداول أعم

 االستنتاج - ٥

حيث إن أمام الطيران المدني الدولي خيارات عديدة في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمالحة واالستطالع  ١- ٥
العالمي إلرشاد أصحاب تكون المصدر  حتىخارطة الطريق المقترحة  يرجى من الجمعية العمومية أن تكلّف االيكاو بإعداد

 .في التخطيط لالستثمار في االتصاالت والمالحة واالستطالع المدني ة في دوائر الطيرانالمصلح

 

  ـ انتهـى ـ


