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  والثالثونخامسةالجمعية العمومية ـ الدورة ال
 اللجنة االقتصادية

 مراقبة وتنظيم المطارات وخدمات المالحة الجوية :٢٨البند 

 أهمية توزيع تكاليف النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية

 )٢ فيهاهولندا بالنيابة عن الجماعة األوروبية والدول األعضاء  منوثيقة مقدمة(

 صملخ
وتحاليل ألثر مسألة توزيع التكاليف  GALILEOتتضمن هذه الوثيقة عرضا لحالة برنامج 

وهي تؤكد أن توزيع التكاليف الالزمة للنظم العالمية للمالحة باألقمار .  على هذا النظام
الصناعية يرتبط ارتباطا وثيقا بالمسائل القانونية والفنية، والبد من النظر في الطابع متعدد 

 .ائط لهذه النظمالوس
تتضمن هذه الوثيقة اعرابا عن التقدير لألعمال التي أجرتها بالفعل فرق خبراء االيكاو 

وهي تحث االيكاو على اجراء المزيد من التحليل لهذه المسألة .  ومجموعات العمل المعنية
 .بصفة شاملة وكاملة

 .٥في الفقرة يرد الجمعية العمومية االجراء المعروض على 

 المقدمة -١
، وأوجه القصور الراهنة في نظم       المحتملة تطبيقاتهاوادراكا لألهمية االستراتيجية للمالحة باألقمار الصناعية،        ١-١

المالحة الجوية باألقمار الصناعية، قررت الجماعة األوروبية أن تنشئ قدرة خاصة بها للمالحة باألقمار الصـناعية علـى                  
 :مرحلتين هما

                                             
 .   قدمت هولندا الصيغ االنجليزية والفرنسية واالسبانية لهذه الوثيقة١
النمسا وبلجيكا وقبرص والجمهورية التشيكية والدانمرك واستونيا وفنلندا وفرنسا والمانيـا           : الدول التالية تشمل الجماعة األوروبية       ٢

واليونان وهنغاريا وايرلندا وايطاليا والتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج ومالطة وهولندا وبولنـدا والبرتغـال واسـبانيا والجمهوريـة                 
 .لمتحدةالسلوفاكية وسلوفينيا والسويد والمملكة ا
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هو أول خطـوة    )  الصناعية ثابتة المدار   باألقمارالتكميلية  دمة المالحة األوروبية    خ( EGNOSبرنامج   )أ
وتعكـف  .  ٢٠٠٤سـنة  فـي  أوروبية في المالحة باألقمار الصناعية، وسيصبح هذا البرنامج مشغال         

والنظام العـالمي    (GPS)للنظام العالمي لتحديد الموقع     تعزيزا  بوصفه   EGNOSأوروبا على بناء نظام     
المـدني  الى القطاع   الدقة في الخدمة التي تقدم      يحسن   بما   (GLONASS)د الموقع باألقمار الفلكية     لتحدي

واليابـان  ) WAAS نظـام (وتجري مبادرات مشـابهة فـي الواليـات المتحـدة           .  اكتمال البيانات و
 ضمن التشـغيل  ت (SBAS)وقد أصدرت االيكاو قواعد قياسية لنظام التقويم الفضائي         ).  MSAS نظام(

 .المنتفعينلصالح البيني لجميع هذه النظم 
يزود الدول األعضاء في الجماعة األوروبية بفوائد مبكرة،  ,I,.   هو الخطوة الثانيةGALILEOبرنامج  )ب

.  (GNSS) على النظام العالمي للمالحة باألقمـار الصـناعية       السيطرة  ولكنه ال يوفر مستوى كافيا من       
ل هدف الجماعة األوروبية الرامي الى استقالل هـذه التكنولوجيـا            يمث GALILEOولذلك فان برنامج    

 (GPS)تحديد الموقـع    النظام العالمي ل  خدمة  تقديم الخدمات الى الجميع مثل      وباالضافة الى   .  الحاسمة
، بمـا  وضمان الخـدمات  سمات جديدة لتحسين GALILEO، سيوفر نظام    التي تقدم الى القطاع المدني    

ـ  ،ء االلتزامات التي تفرضها التطبيقات الحرجـة      يهيئ الظروف الستيفا    األرواح  ، سـالمة  ات وتطبيق
أن تكون متوافقة تماما وصالحة     الى المنتفعين    نظام هاقدميوال بد للخدمات التي     .  والتطبيقات التجارية 

ال وأ،  (GNSS) للتشغيل البيني مع الخدمات األخرى التي تقدمها نظم المالحة الجوية باألقمار الصناعية           
 GNSS ونظـام    GALILEOوبهذا االستخدام الذي يجمـع بـين نظـام          .  أي انقطاع مشترك  يصيبها  

 .جميع فئات المنتفعين في جميع أنحاء العالملصالح داء سيتحسن األ
كمـا  ، ٤ GALILEO٣المفوضية األوروبية بشأن برنامج   أصدرتها  التي  البالغات  وردت هذه االستراتيجية في      ٢-١

 .GALILEO٥جلس االتحاد األوروبي بشأن مشروع قرار موردت في 

 GALILEOبرنامج  -٢
 GALILEOمشروع مهمة  ١-٢
شامل الحتياجـات  يستند الى استعراض     GALILEOلخدمات التي تقدم بموجب مشروع      الصادر ل لتعريف  ان ا  ١-١-٢

ء العالم وباستقاللية عن الـنظم  في جميع أنحا  خدماته   GALILEOقدم مشروع   يوس.  األسواقألوضاع  تحليل  الى  والمنتفعين  
 : كما يليوهناك طائفة عريضة من التطبيقات المحتملة حسب االحتياجات التشغيلية المختلفة التي قسمت.  األخرى

 (OS)الخدمة المفتوحة  •

 (SOL)سالمة األرواح  •
 (CS)الخدمة التجارية  •
 (PRS)الخدمة العامة المنظمة  •
 البحث واالنقاذ •

                                            
 البالغ األوروبي  ٣

"Galileo, Involving Europe in a New Generation of Satellite Navigation Services", COM (1999) 54 final, 10.02.1999.. 
 .COM (2000) 750 final, 22.11.2000البالغ األوروبي   ٤
 .5.04.2001 ,7918/01 المجلس األوروبي قرار  ٥
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 . اهتماما خاصاان في مجال المالحة الجوية تثير، وخدمة سالمة األرواح،فتوحةان الخدمة الم ٢-١-٢
 الخدمة المفتوحة

يمكن الحصول عليها بدون دفـع      والخدمة المفتوحة توفر خدمة تحديد الموقع األساسية، والسرعة، والتوقيت،           ٣-١-٢
 وخـدمات الهـاتف     جمهور، مثل مالحة السيارات   وهذه الخدمة مناسبة للتطبيقات التي تفيد أسواق عموم ال        .  رسوم مباشرة 

 .المحمول
 خدمة سالمة األرواح

، مثل الوسائل البحرية ووسـائل الطيـران    المهتمين بالسالمة أسواق المنتفعين   تستهدف  خدمة سالمة األرواح     ٤-١-٢
 عالميـا الشـباع   افر أداء عاليوهذه الخدمة تو.   ال هوادة فيها تقتضي مستويات أداءم أو عملياته  موالقطارات، ألن تطبيقاته  

.   التقليديـة  األرضـية البنى األساسـية    احتياجات المنتفعين ورفع مستوى السالمة وال سيما في المناطق التي ال تتوفر فيها              
 .والسمة الرئيسية في هذه الخدمة هي أنها تقدم معلومات مكتملة الى جميع أنحاء العالم

ارسال اشارات يطلـب    بقدرة على تشفير االشارات أو      وسيتميز نظامها   ز،  هذه الخدمة بدون تميي   تتاح  سوف   ٥-١-٢
مـن مشـروع    وصـادرة   ن الى أن االشارة الـواردة صـحيحة         والمنتفعحتى يطمئن   ) مثل التوقيع الرقمي  (اثبات صحتها   

GALILEO. 
 GALILEOحالة برنامج  ٢-٢
 : الى ثالث مراحل هيGALILEOقسم برنامج ين ١-٢-٢

 )٢٠٠٥ الى سنة ٢٠٠٢من سنة (اثبات الصحة مرحلة االنشاء و •
لمحطات األرضية ووسائل   اصناعية ومكونات   القمار  األوتشمل هذه المرحلة توحيد االحتياجات، وانشاء       

 .اثبات صحة النظام
 )٢٠٠٧ الى سنة ٢٠٠٦من سنة (مرحلة الوزع  •
 )٢٠٠٨ابتداء من سنة (المرحلة التشغيلية  •

، وأعدت وكالة الفضاء    GALILEOيرة في مرحلة تصميم النظام األولي لمشروع        تم اآلن وضع اللمسات األخ     ٢-٢-٢
هذه المرحلة الجماعة األوروبية ووكالـة الفضـاء        تشترك في تمويل    و.  لنظاملهذا ا األوروبية مؤخرا جميع العقود الالزمة      

 .األوروبية
وقد بدأت مرحلة اختيـار     .  لقطاع الخاص ستنفذ مرحلتا الوزع والتشغيل في اطار شراكة بين القطاع العام وا           ٣-٢-٢

 .مشروعهذا الصاحب امتياز تشغيل 

 المسائل التي تخص االيكاو -٣
 آلية توزيع التكاليف وآلية استرداد التكاليف ١-٣
على االضـطالع بدراسـة عـن    فريق خبراء خدمات المالحة الجوية بمساعدتها   األمانة العامة لاليكاو    كلفت   ١-١-٣

وهذه الدارسة مـا زالـت جاريـة،        .  نظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية على مختلف فئات المنتفعين        توزيع تكاليف ال  
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مجموعة المبادئ واالفتراضات المتعلقـة  فيها  وأكدت ٦وتوجد أيضا دراسة أجرتها منظمة يوروكنترول بشأن هذا الموضوع  
 :وفي الخالصة).  المقدمة من األمانة العامة لاليكاو AN-Conf/11-IP/37انظر (بآلية توزيع التكاليف 

لكـن  .  بدون مقابل  (GNSS)سوف تقدم الخدمات األساسية للنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية           )أ
المناقشة بينت أن هذا ال يحول دون فرض رسم رخصة أو رسم صغير السترداد تكـاليف المعـدات                  

 .المشتراة
 علـى  (GNSS) ليف الخدمات المتقدمة للنظام العالمي للمالحة باألقمـار الصـناعية         ينبغي استرداد تكا   )ب

هـذا  وينبغي للمنتفعين بهذه الخدمات في معظم األحوال أن يسهموا في مكونـات           .  المستوى االقليمي 
التـي  تكـاليف   الهم المنتفعون في مجال الطيران المدني في        يسوسوف  .  النظام الموجودة في أقاليمهم   

 .األقاليم التي يشغلون طائراتهم فيها، وذلك بدفع رسوم لخدمات المالحة الجويةتها تحمل
علـى  (ينبغي أن يكون توزيع التكاليف بين الطيران المدني والمنتفعين اآلخرين موضع مناقشة واتفاق               )ج

من الطيران  بالتشاور مع المنتفعين بالطيران المدني، وذلك قبل استرداد أي تكاليف           ) المستوى االقليمي 
 .المدني

 .النظممن ينبغي أن يكون توزيع التكاليف قائما على أساس احتياجات المنتفعين  )د
.  تماما على هذه المجموعة األساسية مـن المبـادئ        وافقت   قد   GALILEOان الهيئات التي تقوم بانشاء نظام        ٢-١-٣

دئ، واصدار ارشادات بأسرع ما يمكن بشـأن طريقـة   األعمال الجارية على أساس هذه المبا    انجاز  ولذلك فمن الموصى به     
 .حتى يتسنى تنفيذ اآلليات ذات الصلة في حينهاالمقترحة، لتوزيع ا

 وضع اطار قانوني للمالحة باألقمار الصناعية ٢-٣
آليات السترداد تكاليف النظام العالمي للمالحة باألقمـار الصـناعية          وضع  ان وضع خطط لتوزيع التكاليف و      ١-٢-٣

(GNSS)     التي يقدمها نظـام     وسوف تشمل الخدمات التجارية     .  أمر يرتبط بشدة باالطار القانونيGNSS    لسـالمة األرواح
 .وال بد أن يتسنى لألطراف المعنية من أن تحسب المخاطر المرتبطة بهذه المسؤوليةنوعا ما من المسؤولية المالية، 

موعة الدراسة التابعة لألمانة العامة لاليكاو، وتم اعـداد         اخر في اطار مج   زقامت منظمة يوروكنترول بعمل      ٢-٢-٣
 المفوضية األوروبية بقوة اقرار هذا االطار القـانوني، وهـي           تؤيدو.  قانوني على نهج التعاقد   الار  طالابأن يقتصر   اقتراح  

ركين المعنيين بتقـديم    بطريقة تتيح انشاء االطار التعاقدي الملزم لمختلف المشا        GALILEOعازمة على اعداد وهيكلة خدمة      
 .GNSS بنظام خدمات الطيران

اعتمدهما والئحة االجراءات األمنية المشتركة اللتين      السلطة االشرافية،   نصت على   الئحة األوروبية التي    لان   ٣-٢-٣
 . في هذا االطارGALILEOنصان على ادراج قاعدة مشروع ت، ١١/٦/٢٠٠٤مجلس االتحاد األوروبي في 

 فنية للخدمات المشفرةوضع معايير  ٣-٣
خدمات يسـتفيد  من شارات والاوان النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية يتكون من نظم متعددة الوسائط      ١-٣-٣

وحتى في  .  وتشفير االشارات هو أحد الخيارات الممكنة السترداد التكاليف من بعض المنتفعين          .  بها منتفعون مختلفون جدا   

                                            
 .٢٠٠٠، منظمة يوروكنترول، يونيو " النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعيةتوزيع تكاليف"  ٦
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نـع  بـدون م لما فيه فائدة الطيـران و    لطيران، سيظل استخدام االشارات المشفرة ممكنا       لقطاع ا الخطة  حالة عدم اقرار هذه     
 .استرداد التكاليف من المنتفعين في القطاعات األخرى

التطبيقات المدنية المتعددة، قد تزداد المخاطر بصفة ملحوظة من          لتشغيل   GNSSوبازدياد االعتماد على نظام      ٢-٣-٣
أنفسهم هذه المخـاطر، وذلـك      أن يقوا   الخدمة  ولذلك فمن حق مقدمي هذه      .  التدخل في اشاراته أو تزييفها    دين  الكائمحاولة  

 . ربطها بالتوقيع الرقميبتشفير االشارات أو
لذلك ينبغي لفريق خبراء النظم المالحية التابع لاليكاو بأن يواصل عمله على التوحيد القياسي والنظـر فـي                   ٣-٣-٣

 .االشاراتاستخدام هذه 

 الخالصة -٤
 للمالحة باألقمار الصناعية في اوروبا يتحركان قدما مـن أجـل دعـم       GALILEO و  EGNOSان مشروعي    ١-٤

 .عمليات الطيران المدني
المالحـة  لتعزيز متانة   لسيطرة المدنية،   تحت ا  كوكبة كاملة من األقمار الصناعية       GALILEOسيطلق برنامج    ٢-٤

الـى المالحـة باألقمـار    وسيسهل أيضا انتقال الطيـران المـدني       .  د عدد من المخاوف التنظيمية    يباألقمار الصناعية وتبد  
الى المستفيدين   GALILEOخدمات نظام   وستقدم  .  الصناعية حسب القرار الذي اتخذه المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية         

 .هذا النظاملقواعد القياسية والتوصيات الدولية الصادرة عن االيكاو بشأن وفقا ل
اآلن مرحلة االنجاز، ويجري اآلن االستعداد لمرحلة التشغيل باالشتراك مع عدد مـن           EGNOSقارب برنامج    ٣-٤

 .مقدمي خدمات الحركة الجوية األوروبيين
آليات استرداد التكـاليف مـن      البت في   لكن االستخدام التام لهذه النظم في الطيران المدني يتعرقل حاليا لعدم             ٤-٤

 .GNSS نظمالمالية عن عدم وجود اطار قانوني قوي يوضح سلسلة المسؤولية لالطيران، وكذلك ع قطا

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٥
 :يرجى من الجمعية العمومية القيام بما يلي ١-٥

قمـار  أن تحيط علما باسهام الجماعة األوروبية ودولها األعضاء في النظـام العـالمي للمالحـة باأل                )أ
المسائل الفنية والقانونية التي حددها مجتمـع الطيـران        لحل  الصناعية، والتزامها بوزع النظم الالزمة      

 .المدني
 بشأن تنفيـذ    (ANSEP) األعمال التي أجراها فريق خبراء نظم المالحة الجوية       توافق على مواصلة    أن   )ب

 .قمار الصناعيةاألالتي تعتمد على آليات استرداد تكاليف الخدمات المستقبلية 
التاحـة الخـدمات المفتوحـة      بشأن المالحة الجويـة     أن تشجع اعداد قواعد قياسية وتوصيات دولية         )ج

 .GALILEOوخدمات سالمة األرواح على أساس مشروع 

 ـ انتهـى ـ


