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 الخامسة والثالثونـ الدورة  الجمعية العمومية
ادارة /االتصاالت والمالحة واالستطالعنظم في مجال  االيكاو المستمرةوأساليب سياسات بيان موحد ب :٢٣ رقم البند

 )CNS/ATM( الحركة الجوية

حة واالستطالع التصاالت والمالنظم الوجيات الجديدة لوأثر التكن
 ۱قل نمواعلى البلدان األ

 )ألمريكا الالتينيةالطيران المدني أعضاء في لجنة ، ۲ دولة متعاقدة٢١ مقدمة من(

 ملخص
 التكنولوجيات الجديدة لالتصاالت والمالحة تقديملما لهذه الوثيقة تحليال عاما  تضمنت

 .على البلدان الناميةمن أثر اقتصادي واالستطالع 

 المراجع
 للمالحة الجوية ؤتمر الحادي عشر مال) أوراق عمل ووثائق معلومات(وثائق 

  )٢٠٠٣مونتريال، كندا، (

 مقدمةال -١

تصـاالت والمالحـة    لالاألساسـية  ال بد للبنيـة  هأن  في الوقت الحاضر،من المسلم به عموما في مجال الطيران     ١-١
جودتها  و تهاموثوقيئمة و الخدمات المال قدرة  ال بد لها أن توفر      أنه   و ،وظائف جديدة سح المجال ل  تفكي  واالستطالع أن تتطور ل   

 .بهدف دعم المتطلبات المتغيرة في مجال ادارة الحركة الجوية

 تتيح التنسيق على المستوى العالمي من خالل خطـة المالحـة   يةوضعت االيكاو استراتيجية تنفيذلهذا الغرض،   و ٢-١
 واجـراءات    الدولية لقواعد والتوصيات ووضع ا  ،ادارة الحركة الجوية  / االتصاالت والمالحة واالستطالع   الجوية العالمية لنظم  

 الحاصل في مجـال التكنولوجيـا،   التغيير معدلبراز الوالتي تسعى  خدمات المالحة الجوية والمواد االرشادية في هذا الصدد         
 االقليمـي   على المسـتويين  في مجال المالحة الجوية     تصورات  المختلف   ل نسق وم  تنجح في تحديد حل دائم      بالمقابل ال  هاولكن
 .لعالميوا

                                                        
 .األسبانيلجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية النص قدمت   ۱
األرجنتين، أروبا، بوليفيا، البرازيل، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، الجمهورية الدومينيكية، االكوادور، السـلفادور، غواتيمـاال، هنـدوراس،              ۲

 .، بيرو، أورغواي، فنزوياليواكا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغامايج
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فيما يخص تنفيـذ   يشوبه الغموض في وضع    نموا   واألقل البلدان الصغيرة     الى وضع  تحديد هذا الحل  ويؤدي عدم    ٣-١
ذي نشـهده  التقدم المواكبة مكنها من ي تظهر باستمرار في السوق العالمية والتي ت والمكلفة الت  الجديدة أحدث حلول التكنولوجيا  

قتصـاداتها  االسمات التي تميـز     مع مراعاة أن    وذلك  ،  ادارة الحركة الجوية  /ستطالعنظم االتصاالت والمالحة واال   مجال  في  
 .الطيرانتطورات من وظائف دها االقتصادية كوظيفة رلموارهقة ال تسمح لها بميزة التخطيط المرن والمستديم الم

 المناقشة -٢

عـن  حيـث المفهـوم      مستقلة مـن     يمكن أن تكون  أن ادارة الحركة الجوية العالمية      القائل  ان التعريف التشغيلي     ١-٢
ظهور مجموعة واسعة من النظم التكنولوجية الناشـئة الجديـدة فـي مجـال االتصـاالت والمالحـة                  يستحسن  التكنولوجيا  

االتصـاالت  نظـم   تنفيـذ   بالنسـبة ل  حجم الخيارات التكنولوجية    قد أدى الى زيادة     واالستطالع، وفقا لقواعد االيكاو الجديدة،      
 .ع وادارة الحركة الجوية واالستطالوالمالحة

 : التاليةمختلفةالتنفيذ الخيارات ، ذلكعلى مثلة من األو ٢-٢

، عن طريق وصلة البيانات التي تعمل على التردادات العاليـة        (ADS-B) االذاعة   –االستطالع التابع التلقائي     )أ 
ائرة للرادار الباحث   ، أو نابض موقع الط    (UAT)، أو الجهاز المرسل المستقبل الموصل العام        ٤جدا بالطريقة   

 ).1090 أو  S) SSR ESالثانوي بالطريقة 

 .ادماج الصوت والبيانات في نظم الشبكات الرقمية الجديدة )ب 

 للنظام العالمي للمالحـة باألقمـار       (SBAS)النظم المختلفة لتقويم االشارات المعتمدة على األقمار الصناعية          )ج 
 والنظام العالمي لتحديد  (MTSAT)د الوظائف للمواصالتالقمر الصناعي متعد: ، أال وهي(GNSS)الصناعية 

  والخدمة األوروبية التكميلية للمالحة باألقمار الصناعية (GAGAN)المواقع والمدار المستقر بالنسبة لألرض 

(EGNOS) ونظام التقوية للمناطق الواسعة (WAAS). 

 وصلة البيانـات التـي تعمـل علـى     عن طريق ،(CPDLC)اتصاالت وصلة البيانات بين الطيار والمراقب      )د 
 والجهاز المرسـل  (S) والرادار الباحث الثانوي بالطريقة  ٤ أو   ٣ أو   ٢ بالطرق   (VDL)الترددات العالية جدا    

 وتكنولوجيات األقمار الصناعية لخدمة اتصاالت الطيران المتحركة باألقمـار     (UAT)المستقبل الموصل العام    
 .(AMSS)الصناعية 

 تحـديات   طيران تفـرض  التي تقوم عليها هذه النظم المتعلقة بال      ان التطور السريع للتكنولوجيات     من جهة ثانية، ف    ٣-٢
عـن الوفـاء   بسـرعة  توقف تعل فتم تركيبها بالالتي ن النظم حيث أطويل، وال على المدى المتوسطتخطيط في عملية ال كبيرة  

النظم الجديدة التي تظهر فـي األسـواق بسـبب         بالنظر الى   باطلة   صبحتوواألداء  الموثوقية   فيما يخص    المتزايدةبالمتطلبات  
 .يةة العالمفي الصناع المنافسة

 والمنسـقة  مسـتمرة  حيث تحول الظروف االقتصادية دون المتابعة ال     قل نموا  على البلدان األ   شديدذلك أثر   لوكان   ٤-٢
عناصر أوجه قصـور  استمرار وجود  مفادها  حقيقة مما يسفر عن     ، بما في ذلك الحفاظ على النظم التقليدية،       نولوجيلتقدم التك ل

 نظم المالحة الجوية التي اكتشفتها لجنةفي جميع أنحاء العالم و    ادارة الحركة الجوية    /االتصاالت والمالحة واالستطالع  نظم  في  
ستثمار في نظام تكاليف اال: ينبغي مراعاتها ما يليو التي لها ثقل كبير  ومن بين العوامل     .  سنوات ١٠قبل أكثر من    المستقبلية  
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وتكاليف الوحدات  ،  ) االتصاالت والمالحة واالستطالع التي تدعمه     نظمتكاليف االستثمار في    فضال عن   (ادارة الحركة الجوية    
 . وما الى ذلك،، والتدريب واعداد الموارد البشريةفيدين، والتكاليف التشغيلية المباشرة للمستفي الكترونيات الطيران

لوجيـا  والحركة الجوية والتكنفي مجال    التقدم   أوجهالتشغيلية التي تفرضها زيادة      و بات التقنية المتطلمواكبة   بغيةو ٥-٢
الموقـع  فـان   ذلـك،  اضافة الىو.   هائلةبذل جهود اقتصادية واستثماريةالى على عالم الطيران المدني، تضطر هذه البلدان      

 تذاصناعية  لبلدان   متاخمة   علومات الطيران بين أقاليم م  دان  تلك البل ضع بعض   قد ي  المعين   الجغرافي القليم معلومات الطيران   
أن تدخل فـي  عليها يجب فانه رقام، األالتكافؤ في  وبهدف الحفاظ على  ، الجوية ادارة الحركة مجال   في الجودةعالية  يات  مستو

 .لبلدان الناميةبالنسبة الى امتكافئة غير ظروف في حلبة السباق التكنولوجي غير المقيد 

 اتتاجاستن -٣

وأن االيكـاو   ،ال يكـون كـذلك  أويجب يكون مقيدا  أن   أن التطور التكنولوجي ال يمكن       لمؤكدنه من ا  في حين أ  و ١-٣
مقاييس تنوع ال لالمشاكل التي قد تحدث نتيجة      بمجابهة  القيام قدر االمكان     لتوحيد التكنولوجيات الناشئة بهدف      ارشاداتاقترحت  

 حلول بشأن النظم التـي    استنادا الى اقرار  انتشار التكنولوجيات الجديدة،    في ضوء   ية  يضا وضع استراتيج  أالمتاحة، فمن المهم    
 .التشغيلية ومبررة من الناحية االقتصاديةكانت ثبتت سالمتها وجدواها و

 على فنيالتعاون لليع واقامة مشارالدول  ليات التعاون بين    تحسين آ بصورة متزايدة   قد أصبح من الالزم     مع ذلك، ف   ٢-٣
ة في مجـال    الفنياألساسية  تطوير بنيتها    الحصول على الموارد الضرورية ل     األقل نموا  للبلدان الفقيرة و   تيحتاالقليمي  المستوى  

ذي االقتصادي ال الحاجز   المجتمع الدولي، ومساعدتها على تجاوز       ةقيلبشرية بشكل متناسق ومتوازن مع ب      ومواردها ا  طيرانال
 .بالنسبة لهايمثله التطور المتسارع لصناعة الطيران 

 الجمعية العموميةالمعروض على جراء اال -٤

 :ما يلياتخاذ يرجى من الجمعية العمومية  ١-٤

 . الوثيقةأن تحيط علما بالمعلومات الواردة في هذه )أ 

 . الوثيقة من هذه٢-٣ و ١-٣ ينس االيكاو جدوى المقترحات المذكورة في الفقرتأن توصي بأن تدر )ب 

 الظـروف   موضـوعية علـى أن تراعـي ب     المالحة الجوية   ط وتنفيذ    المجموعات االقليمية لتخطي   أن تحث  )ج 
تنفيـذ  لبطريقـة متوازنـة     تخطيط  القاليمها بغرض   أ الموجودة في    قل نموا التشغيلية للبلدان األ   و االقتصادية

للتكـاليف والمنـافع وتحليـل      تحليل  تصورات وإجراء   التكنولوجيات الحالية والناشئة، مع مراعاة تطبيق ال      
 .ليميالتناسق االق

  انتهـى ــ


