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 مقدمةال  - ١

تكنولوجيا جوية في مجال االستطالع قامت االيكاو بإعدادها وتوحيدها وال ) ADS-Bإذاعة االستطالع التابع التلقائي (نظم  ١- ١
وتبث نظم إذاعة االستطالع التابع التلقائي معلومات عن موقع الطائرة (خطوط الطول إشارات االستجواب النظم األرضية. تتطلب 

والعرض) ومستوى، االرتفاع، والسرعة، وهوية الطائرة وغيرها من المعلومات المستقاة من النظم اإللكترونية الجوية الفضائية على متن 
من رسائل نظم إذاعة االستطالع التابع التلقائي إشارة إلى نوعية البيانات التي تمّكن إدارة الحركة الجوية من الطائرة. وتشمل كل رسالة 

 التحقق من مدى موثوقية البيانات لدعم الوظيفة المتوخاة إدارة الحركة الجوية. 

الصلة من النظام العالمي للمالحة  عادة ما يتم الحصول على مؤشرات موقع الطائرة وسرعتها ومؤشرات نوعية البيانات ذات ٢- ١
ة. وثوقة والدقيقة المطلوبجزءا من البيانات الم تيحأن تيمكن ألجهزة االستشعار المتعلقة بالمالحة بالقصور الذاتي باألقمار الصناعية. و 

بالقصور الذاتي غير أن التجهيزات التي استفادت منها الطائرات مؤخرا تستخدم النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية ونظام المالحة 
 .إذاعة االستطالع التابع التلقائيلتوفير المؤشرات المتعلقة بموقع الطائرة وسرعتها والمؤشرات المتعلقة بنوعية البيانات فيما يخص بث 

االستشعار  يقوم على النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية فقط، ألن أجهزة الذي وتحقق هذه النظم أداًء أفضل مقارنة بالنظام
قمار الصناعية لديها خصاص تكميلية حيث يمكنها عند دمجها مع بعضها البعض للمالحة باأل النظام العالمي بالقصور الذاتي وباستخدام

  تخفيف محتمل لدقة الموقع بالنسبة لكل نظام من النظم.  أن تحد من أي

وتدعم تطبيقات االستطالع في الجو وعلى األرض.  ة الجدوىثبتتكنولوجيا م إذاعة االستطالع التابع التلقائيعتبر نظم وت ٣- ١
تناول الرسائل الواردة من ع التلقائي أن تإذاعة االستطالع التابلنظم بمعدات االستقبال لتطبيقات في الجو، يمكن للطائرة المجهزة بالنسبة لو 

وترد خرى لتحديد موقع الحركة المحيطة في إطار دعم إذكاء التوعية بالحاالت وكذلك الحد من الفصل الذاتي في المستقبل. الطائرات األ
م القطبية في المحيطات واألقالي إدارة الحركة الجوية. غير أنه وظائفت الفضائية وُتستخدم لدعم جهيزاهذه اإلشارات نفسها بواسطة الت

إذاعة االستطالع نظم ؛ وبالتالي فإن البيانات المتعلقة بموقع غير عمليو  غي مجديتركيب التجهيزات األرضية يعتبر واألقاليم النائية، 
 .الواردة من الطائرات التي تحلق فوق هذه المناطق ال تُتاح إلدارة الحركة الجوية التابع التلقائي

إذاعة االستطالع التابع التلقائي يمكن أن يساعد ة لنظم االستقبال الفضائيأجهزة وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن استخدام  ٤- ١
   .في إدماج نظم الطائرات الموجهة عن بعد في المناطق التي ال تغطيها حاليا عملية استطالع خدمات الحركة الجوية

  ذاعة االستطالع التلقائي التابعأجهزة االستقبال الفضائية لنظم إفهوم م  -٢
المحيطات واألقاليم القطبية رضية، السيما في خدمات الحركة الجوية خارج نطاق الحدود األلدعم االستطالع في إطار   ١-٢

االستقبال أجهزة مفهوم ، يجري التحقيق بفعالية في واألقاليم النائية، أو الكتل األرضية حيث ال توجد هياكل االستطالع الدنيا أو األرضية
) الذي يطلب فيما Doc 9958( ١٩- ٣٧ويتماشى هذا المفهوم مع قرار الجمعية العمومية إذاعة االستطالع التابع التلقائي. ة لنظم الفضائي

 االصطناعية األقمار الى تستند التي التكنولوجيا استخدام طريق عن البيئية الفوائد تحقيق الى الرامية بالجهود تعجل أنيطلب من الدول "
   ".األقاليم جميع على الفوائد هذه تعميم على االيكاو مع تعمل وأن الجوية، المالحة كفاءة من تزيد والتي

ذ ). إ٢٠١٢، التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجوية (مونتلایربيضا ا أوتولى الجمعية العمومية اهتمام  ٢- ٢
وتشجع على التعاون بين الدول، بدعم من  إذاعة االستطالع التابع التلقائينظم باالستخدامات الفعالة ل) Doc 10007( ١/٧تقّر التوصية 

الخطة ، وٕادراجها في "إذاعة االستطالع التابع التلقائي في الفضاءنظم  تحديداً  ١/٩االيكاو، لتحقيق المنافع الكاملة. وتتناول التوصية 
رشادية وكذلك التفاعل بين الجهات المعنية لدعم عد والتوصيات الدولية والمواد اإل) والحاجة إلى القواDoc 9750" (العالمية للمالحة الجوية

التي تشجع الدول على االستفادة بشكل نزيه وعادل وفعال من  ١/١٦لى التذكير بالتوصية إالتكنولوجيا. والجمعية العمومية مدعوة هذه 
 .فادة من الطيران العامتحسينات المجال الجوي، بما في ذلك االست
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مجموعة من مقدمي خدمات المالحة الجوية وشركاء في قطاع إعداد نظام فضائي من ِقبل  في الوقت الراهنيجري و   ٣- ٢
توفير  لمن أجيستخدمون أجهزة االستقبال لنظم إذاعة االستطالع التابع التلقائي في مجموعة األقمار الصناعية في المدار القطبي الطيران 

من المزمع إطالق رضية لنظم إذاعة االستطالع التابع التلقائي الواردة أعاله. و ية وتجاوز القيود التي تفرضها المحطات األالتغطية العالم
. والهدف المتوخى من ذلك هو الحصول على أجهزة االستقبال ٢٠١٧في عام وبدء تشغيلها األولي  ٢٠١٥قمار الصناعية في عام هذه األ

قمار الصناعية ولدى شبكة األقمار الصناعية. الواردة بالنسبة لكل قمر من األحمولة الاالستطالع التلقائي التابع في إطار  لنظم إذاعة
قمار الصناعية بمحطات طائرات الموجهة عبر وصالت بين األالقدرة على استقبال رسائل نظم إذاعة االستطالع التلقائي التابع من ال

التطبيق دير بالذكر أن جو قت المناسب تقريبا، لتحويلها إلى إدارة الحركة الجوية من أجل معالجتها وعرضها. البوابة األرضية في الو 
. ومن شأن ذلك أن إذاعة االستطالع التابع التلقائي ة لنظمالستقبال الفضائينفس أجهزة الطائرة التي تتطلبها أجهزة االمتوخى سيتطلب 

لحدود احاليا بين الطائرات في مناطق يمكن أن ُتطّبق فيها يساعد على استخدام االستطالع في إطار خدمات الحركة الجوية لدعم الفصل 
لفصل النظام التلقائي أو الصوتي لإلبالغ عن الموقع. ويمكن عموما تطبيق عمليات االدنيا اإلجرائية للفصل بين الطائرات، على أساس 

 اإلجرائية من خالل تقييد مستوى االرتفاع والطريق الجوي و/أو السرعة التي تعمل بها الطائرة لتحقيق المباعدة الرأسية أو الجانبية أو
  .الطولية بين مسارات الرحلة الجوية المتوقعة

نائية يعتبر أكثر المجاالت الجوية الطلسي، الذي فوق شمال المحيط األوتتمثل البيئة التشغيلية األولية في المجال الجوي   ٤- ٢
تمد في المنطقة الرئيسية لهذا المجال الجوي تع تمفي المائة من الرحالت الجوية التي ت ٨٥شارة إلى أن نسبة كثافة في العالم. وتجدر اإل

ة المسجلة في المجال الجوي لشمال ؛ ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة، وكذلك النسبإذاعة االستطالع التابع التلقائيأجهزة على الفعل ب
والواليات المتحدة اللتين ألنشطة المتعلقة بوضع القواعد من جانب المفوضية األوروبية في إطار تلبية احتياجات ااألطلسي برمته، وذلك 

توخى أن تدعم . وقد يكون من الم١/١/٢٠٢٠بمعدات إذاعة االستطالع التلقائي التابع في موعد أقصاه الطائرات تشترط تجهيز 
االستقبال أجهزة خرى استخدام المحيطات واألقاليم النائية األ إذاعة االستطالع التلقائي التابع في لنظم الحالية والمزمعة األجهزة صالحيات 

  .على مستوى عالمي خالل جدول زمني مماثل إذاعة االستطالع التابع التلقائي ة لنظمالفضائي

إذاعة االستطالع التابع  ة لنظماالستقبال الفضائيأجهزة  إمكاناتبمزّودة باألقمار االصطناعية البكة االتصاالت ومن شأن ش  ٥- ٢
رضية فيما يخص إجراءات خدمات الحركة خدمات الحركة الجوية األإطار ـن توسع أيضا نطاق النظم الحالية االستطالع في أالتلقائي 

قاليم النائية على مستوى عالمي وبطريقة الرادار) لتشمل المحيطات واألقاليم القطبية واألالتلقائي وأجهزة الجوية (إذاعة االستطالع التابع 
  .سلسة

  ةفع التشغيليالمنا  -٣
أجهزة بتطبيق القواعد القياسية اإلجرائية للفصل بين الطائرات، سيؤدي استخدام ذي يقضي بالمقارنة مع الشرط الحالي ال  ١- ٣

  قاليم النائية إلى ما يلي:لقطبية واألالستطالع التابع التلقائي في المحيطات واألقاليم اإذاعة اة لنظم االستقبال الفضائي

خدمات الحركة الجوية، وتعزيز قدرة إدارة الحركة الجوية على توسيع نطاق توفير خدمات االستطالع في إطار   أ)
  ؛السالمة في المجاالت الجوية النائية المستخدمة بكثافة

  البيئة؛  الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من انبعاثات غازات الدفيئة دعمًا ألهداف االيكاو في مجال   ب)

  ؛القدرة على تطبيق خفض الحدود الدنيا للفصل بين الطائرات  ج)
  ؛اختيار أفضل مسارات الطائرةزيادة السرعة وتحديد مستويات االرتفاع و   د)

  ؛الجوي وكفاءتهزيادة سعة المجال   )ه

    .المنافع التشغيلية الهامة العامة وخفض تكاليف الوقود بالنسبة للناقلين الجويين  )و

  .تدعم المنافع المتوخاة األهداف االستراتيجية الحالية لاليكاو المتعلقة بالسالمة وحماية البيئة والتنمية المستدامة للنقل الجويو   ٢- ٣
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دعم أيضا أربعة أهاف من تأن أجهزة االستقبال الفضائية لنظم إذاعة االستطالع التابع التلقائي من شأن و   ٣-٣
تعزيز سالمة الطيران المدني  – السالمة -، وهي: ألف٢٠١٦- ٢٠١٤األهداف االستراتيجية الخمسة المقترحة لاليكاو للفترة 

التنمية  –دال  ؛سين كفاءة نظام الطيران المدني العالميزيادة السعة وتح – سعة وكفاء المالحة الجوية –باء ؛ العالمي
 – حماية البيئة –؛ هاء في مجال الطيران المدني سليم ومجدي اقتصاديانظام زيادة تطوير  – االقتصادية للنقل الجوي

  .ألنشطة الطيران المدنيالمناوئة ثار البيئية تخفيض اآل

  الخالصة  -٤
اءة البيئية والتشغيلية دائما إليجاد سبل لتحسين مستوى السالمة، وتحقيق الكفنظرا ألن قطاع الطيران يسعى   ١-٤

فمن شأن توفير مسارات جوية مباشرة، الع، السيما فيما يخص العمليات بعيدة المدى التي ال تخضع لالستط والمالية،
شغلين الجويين. وستسهم أجهزة ومستويات ارتفاع مرنة أن تسهم بشكل كبير في خفض احتراق الوقود ووفورات تكاليف الم

االستقبال الفضائية لنظم إذاعة االستطالع التلقائي التابع في زيادة فعالية إدارة المجال الجوي وخفض القواعد القياسية المتعلقة 
يم المحيطات أكثر أقال ال سيما في ،هذه المنافعها من جميعستستفيد النائية التي بالفصل بين الطائرات في المحيطات واألقاليم 

  .استخداما
ذاعة االستطالع التابع ة لنظم إاالستقبال الفضائيأجهزة عتماد مفهوم االجمعية العمومية مدعوة إلى و  ٢-٤

  قاليم النائية.قاليم القطبية واألبالمنافع االقتصادية والبيئية لإلدارة الفعالة للمجال الجوي في المحيطات واأل ، مع االعترافالتلقائي

  -انتهى  -


