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  ١والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  السیاسة —   :من جدول األعمال ٣٢البند رقم 

أساسیة محددة للنظام  تفویضات الطاقم أو استخدام كوكبات
  العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة أو نظم التقویة

 )اتحاد النقل الجوي الدولي (اإلیاتا)(مقدمة من 

  التنفیذي الموجز
یقدم تطور النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة العدید من الفوائد لمجتمع الطیران، وسیكون أحد العوامل المساعدة 

  .)ASBU(زم التحسینات في منظومة الطیران الرئیسیة لح
  ومع ذلك، یمكن أن تتآكل هذه الفوائد عندما یتّم تطبیق السیاسات التنظیمیة أو المؤسسیة غیر المالءمة.

أساسیة محددة للنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة أو نظم  ویمكن أن تصبح تفویضات الطاقم أو استخدام كوكبات
  التقویة مكلفة جدًا لالمتثال بها وقد تؤدي إلى عدم الكفاءة.

  تدعى الجمعیة العمومیة إلى تشجیع الدول على القیام بما یلي: اإلجراء:
كوكبات أساسـیة محـددة للنظـام العـالمي للمالحـة االمتناع عن إصدار تفویضات لشركات الطیران الدولیة الستخدام أي   أ)

  باألقمار الصناعیة أو نظم التقویة؛
السماح للمشغلین الدولیین باستخدام أي وسائل متاحة للنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة، شریطة أن یتّم   ب)

  مالحة القائمة على األداء.االستیفاء باألداء المالحي المطلوب، وبالتالي تحقیق الفوائد الكاملة من ال

األهداف 
  اإلستراتیجیة:

التنمیـــة االقتصـــادیة للنقـــل . قـــدرة وكفـــاءة المالحـــة الجویـــة تـــرتبط ورقـــة العمـــل هـــذه باألهـــداف االســـتراتیجیة.
  .الجوي

اآلثار 
  المالیة:

تكالیف كبیرة یمكن أن تؤدي تفویضات عناصر محددة من النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة إلى 
للمســــتخدمین بســــبب التكلفــــة والتعقیــــد ألجهــــزة االســــتقبال المصــــممة؛ الرقابــــة اإلضــــافیة علــــى قمــــرة القیــــادة 

  واإلجراءات، تدریب الطاقم ودعم الصیانة. وسیؤثر أیضًا على التصمیم والمصنعین.
  )AN-Conf/12() ٢٠١٢( تقریر المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة، Doc 1007 الوثیقة  المراجع:

  الخطة العالمیة للمالحة الجویة، Doc 9750 الوثیقة

   
                                                                 

  النسخ المترجمة من هذه الورقة مقدمة من إیاتا.  ١
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 مقدمةال - ١

شهد النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة حالة مستمرة من التطور منذ ظهور مفاهیم المالحة عبر  ١- ١
باألقمار الصناعیة أحد العوامل األقمار الصناعیة في الستینیات من القرن الماضي. والیوم، یعتبر النظام العالمي للمالحة 
 المساعدة الرئیسیة لتحقیق التحسینات التشغیلیة المحددة لحزم التحسینات في منظومة الطیران.

كوكبات أساسیة جدیدة ونظم وفیما تتطّور التكنولوجیا، یتسارع التطور مع الدول اإلضافیة التي تضع وتقدم  ٢- ١
  .التقویة

  كوكبة أقمار صناعیة المزید من القوة للنظام.یعطي التكرار الذي تقدمه أكثر من  ٣- ١
ومع ذلك، إذا لم یتّم التعامل معه بعنایة، فإن ظهور كوكبات أساسیة متعددة بالتزامن مع انتشار نظم التقویة  ٤- ١

یمكن أن یؤدي إلى تفتیت خدمات المالحة ویحد كثیرًا من قیمة النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة من منظور 
  تخدم النهائي.المس
یمكن أن ُتضاعف هذه المشكلة إذا تّم تفویض أو استبعاد عناصر محددة من النظام العالمي للمالحة  ٥- ١

  باألقمار الصناعیة نتیجة للتعلیمات التنظیمیة.

 المناقشة - ٢

، تستهدف حزم التحسینات في منظومة الطیران البنیة التحتیة ذات الصلة A38-WP/1كما هو موضح في  ١- ٢
ومتطلبات تحدیث اإلجراءات إلى سلسلة من وحدات التحسین التشغیلیة مع جداول زمنیة مرنة للتنفیذ. وهذا سیسمح بالكفاءة 

للدول والجهات المعنیة بالطیران بتحقیق التنسیق العالمي، وزیادة السالمة، والقدرة، والكفاءة البیئیة في وتیرة مناسبة ضمن 
  نمو الحركة الجویة في جمیع أنحاء العالم بطریقة تطوریة. المتطلبات اإلقلیمیة المحددة، واستیعاب

ُیعتبر النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة أحد العوامل المساعدة الرئیسیة للتحسینات التشغیلیة المحددة  ٢- ٢
دة یحّسن األداء في حزم التحسینات في منظومة الطیران. واستخدام اإلشارات من كوكبات متعددة التي تبث على ترددات متعد

  الفني للنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة، ویقلل من احتمال فقدان الخدمات ویزید من تغطیة الخدمة.
ستؤثر درجة التفاعل البیني بین إشارات مختلف كوكبات النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة بصورة  ٣- ٢

. من الناحیة المثالیة، فإن األقمار الصناعیة من كوكبات متعددة یجب أن تكون مباشرة على تعقید وتكلفة إلكترونیات الطیران
قابلة للتبدیل، وتمّكن جهاز االستقبال من الجمع بین كافة األقمار الصناعیة في حل واحد، والذي من شأنه أن یؤدي إلى 

  تحسن كبیر في األداء.
ة بها یشكل تحدیًا تقنیًا كبیرًا. على الرغم من أنه من ومع ذلك، فإن تعقید أجهزة االستقبال والتكالیف المرتبط ٤- ٢

الممكن نظریًا تصمیم جهاز استقبال متكامل یستخدم كافة إشارات الكوكبات األساسیة (مثل نظام تحدید المواقع العالمي 
)GPS( نظام غلوناس ،)GLONASS( نظام غالیلیو ،)Galileo( ونظام بیدو )BeiDou( مثل) وٕاشارات تقویة (WAAS ،

EGNOS.التي ستكون متاحة، سیتطّلب جهاز االستقبال هذا العدید من أسالیب التشغیل (  
بینما ستقوم الصناعة مع الوقت باالرتفاع إلى مستوى هذا التحدي، سیكون التطویر المبّكر لتصمیمات جدیدة  ٥- ٢

رونیات الطیران من فئة النقل الجوي من أجهزة االستقبال وٕاصدار تراخیص لها اقتراح مكلف. وهذا صحیح بصفة خاصة إللكت
حیث أن تكالیف التطویر والترخیص باإلضافة إلى عدد الوحدات التي یتّم إنتاجها، لن تجعل هذا الحل عملیًا من الناحیة 

  االقتصادیة.
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قد ُتجبر تفویضات الطاقم أو استخدام عناصر محددة من النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة (على  ٦- ٢
المثال كوكبة أساسیة خاصة أو تقویة) الوصول إلى مثل هذا التطور المبّكر ألجهزة االستقبال قبل أن تنضج متطلبات  سبیل

ومعاییر عناصر أخرى من النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة. وبالتالي یمكن أن تؤدي القیود أو التفویضات المتعلقة 
  لین، والتصمیم والمصنعین.قمار الصناعیة لتأثیر خطیر على المشغّ بعملیة النظام العالمي للمالحة باأل

خالل مؤتمر المالحة الجویة الثاني عشر لإلیكاو، استرعي انتباه االجتماع أیضًا إلى الصعوبات اإلضافیة  ٧- ٢
الصناعیة في دول أو التي ستنشأ بالضرورة إذا ُأدخلت تفویضات مختلفة لعناصر محددة للنظام العالمي للمالحة باألقمار 

مناطق مختلفة. وعلى وجه الخصوص، لوحظ أن مثل هذا الوضع یمكن أن یؤدي أیضًا إلى تكالیف كبیرة للمستخدمین من 
  حیث الرقابة واإلجراءات اإلضافیة على قمرة القیادة، وتدریب الطاقم ودعم الصیانة، وربما زیادة المخاوف من العوامل البشریة.

أن تقرر الدولة السماح باستخدام بعض عناصر النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة من الممكن أیضًا  ٨- ٢
ولكن تقید استخدام عناصر أخرى من النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة. وُتعتبر القیود المفروضة على استخدام 

تائج عكسیة لدى مقارنتها بأنظمة متكاملة بطریقة تدعم عناصر النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة غیر ضروریة ولها ن
  مفهوم المالحة القائمة على األداء.

بوصفها  الخطة العالمیة للمالحة الجویة، Doc 9750 تّم النظر في المالحة القائمة على األداء في الوثیقة ٩- ٢
أعلى عنصر أولوي للتنفیذ. ویتّم تحدید متطلبات األداء في مواصفات أداء المالحة القائمة على األداء، التي تحدد أیضًا اختیار 
أجهزة االستشعار والمعدات للمالحة التي یمكن استخدامها لتلبیة احتیاجات األداء هذه. ویمتلك المشغلون القدرة على اختیار 

  كثر فعالیة من حیث التكلفة وخدمات المالحة لتلبیة األداء المطلوب، بدًال من أن تكون ملزمة بحل مقرر.التكنولوجیا األ

 الخالصة - ٣

زم حنجاح تنفیذ حجر الزاویة ل ویشكل العدید من الفوائد لنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیةا تطورر یوفّ  ١- ٣
لنظام العالمي للمالحة ا عّرض عملیةأن ت المؤسسیة أو للسیاسات التنظیمیةیمكن ، ومع ذلك. التحسینات في منظومة الطیران

محددة كوكبات أساسیة  أو استخدامتفویضات الطاقم  األكثر ضرراً  التي یمكن أن تكون مثلة. ومن األباألقمار الصناعیة للخطر
الكوكبات واألنظمة  على استخدام ود المفروضةباإلضافة إلى القی نظم التقویة أو لنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیةل

 .األخرىاألساسیة 

  –ى ــانته –


