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  الدورة الثامنة والثالثون –الجمعیة العمومیة 
  اللجنة الفنیة

 ١التوحید القیاسي - المالحة الجویةمن جدول األعمال:  ٣٣البند 

  المالحة الجویة ألغراض )GNSS(لمالحة األقمار الصناعیة لاستخدام النظام العالمي 
  )االتحاد الروسي مقدمة من(

  الموجز التنفیذي
والذي یقتضي تنقیح وثائق  )GNSS(النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة  استخدامهذه الوثیقة بعض جوانب تتضمن 
  .  االیكاو
  :توصي مجلس االیكاو بما یلي یرجى من الجمعیة العمومیة أن: اإلجراء
صــیاغة تعلیمــات بشــأن كیفیــة تقیــیم واســتخدام منظومــات وعناصــر النظــام العــالمي للمالحــة باألقمــار الصــناعیة   ) أ

)GNSS(  وتـــوفر الخـــدمات لتقـــدیم المســـاعدة للـــدول عنـــد  اســـتمراریةوفقـــًا للمعـــاییر األربعـــة التالیـــة: دقـــة وســـالمة و
 عالمي للمالحة باألقمار الصناعیة.النظام ال استخدام

مسألة رفع مسـتوى الشـروط التـي تحـدد االلتزامـات المسـندة إلـى الدولـة التـي تّقـر الـرحالت الجویـة وفقـًا  والنظر في  ) ب
یقـة، بینمـا تحـدد ثمـن هـذه الو  ٦-٢و ٥-٢للنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة، حسبما ما یرد فـي البنـدین 

المنفــذة وفقــًا  الجویــة صــلة بــالرحالتالذات تســجیل البیانــات بمعــدات الرصــد و فــي الوقــت نفســه الشــروط الخاصــة 
  .)GNSS(للنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة 

األهداف 
  :االستراتیجیة

وحمایــة البیئــة والتنمیــة المســتدامة للنقــل  لســالمةاة الخاصــة بســتراتیجیاالف اهــدورقــة العمــل هــذه باأل تصــلت
  .الجوي

  . العادي لالیكاو جالبرنامضمن میزانیة التمویل   :اآلثار المالیة

  لالسلكیةمساعدات المالحة ا –، المجلد األول اتصاالت الطیران -الملحق العاشر  المراجع
Doc 9849 ، النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة دلیل)GNSS( 

 المقدمة  - ١

في المجال الجوي الواقـع  )GNSS(عندما تسمح دولة متعاقدة باستخدام النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة  ١- ١
ـــدیها خیـــار منظومـــة النظـــام العـــالمي للمالحـــة باألقمـــار ســـتخدام ال بشـــأن ماهیـــة المخطـــط الـــذي تختـــاره تحـــت ســـیطرتها، فهـــي ل

طریق، وبالقرب من المطار، واالقتراب غیـر الـدقیق واالقتـراب أثناء  الصناعیة، بناء على مرحلة الرحلة الجویة (الرحالت الجویة
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والهبــوط واالقــالع، والعملیــات علــى األرض بالمطــار)، والتــي سیســمح لهــا بالعمــل وفقــًا للنظــام العــالمي للمالحــة باألقمــار  قیق،الــد
نفـس الوقـت فـي  ا، التي یمكن استخدامهلوظیفیةاواالضافات  الكوكبات. وفي نفس الوقت، یمكن االستخدام العدید من الصناعیة

  مة للطیران.خدِ ستَ احتیاجات الدول والجهات المُ و الجدوى االقتصادیة الت متنوعة بناء على یبشكل منفصل، وفي تشك

  المناقشة - ٢
فــي  النظــام العــالمي للمالحــة باألقمــار الصــناعیةتتخــذ ســلطات الطیــران الحكومیــة القــرار بشــأن الســماح باســتخدام  ١- ٢

نظـام المالحـة هـذا لشـروط بنـاء علـى تقیـیم كیفیـة امتثـال  عتیادیـةمجال الدولة الجوي في كل مرحلة من مراحل رحلـة الطیـران اال
 االیكاو الخاصة بدقة الخدمات وسالمتها واستمراریتها وتوفرها.

بالمسـؤولیة عـن  تكفـل، فهـي تالنظام العالمي للمالحة باألقمـار الصـناعیةوعند اتخاذ الدولة لقرار السماح باستخدام  ٢- ٢
ضــمان تشــغیله اآلمــن، ممــا یحــتم وجــود تعلیمــات بشــأن كیفیــة إجــراء تقیــیم مــا إذا كــان نظــام المالحــة مناســبًا لالمتثــال للمعــاییر 

النظـام العـالمي د عملیـة اتخـاذ القـرار بشـأن السـماح باسـتخدام ْقـالمذكورة. وعدم وجود هذه التعلیمات في وثائق االیكـاو الحالیـة ُیعَ 
 .حة باألقمار الصناعیةللمال
اتخــاذ هــذه المعلومــات المــذكورة أعــاله فــي الحســبان، طلــب تــوفر مســودة تعلیمــات مــن االیكــاو مــع یلــزم، یبــدو أنــه و  ٣- ٢

أیضــًا بواســطة تنقــیح دلیــل  انجــاز ذلــك ، ومــن الممكــنلنظــام العــالمي للمالحــة باألقمــار الصــناعیةلمســاعدة الــدول اثنــاء تطبیقهــا ل
النظـام العـالمي للمالحـة عجل، إلى درجة كبیرة، تطبیق مما سی) GNSS( )Doc 9849( حة باألقمار الصناعیةالنظام العالمي للمال
 في العدید من الدول واألقالیم. باألقمار الصناعیة

الـدول التـي تتخــذ  واجبــاتوباإلضـافة إلـى ذلـك، یجــب اإلحاطـة علمـًا بوجــود نقـص فـي وضـوح األحكــام التـي تحـدد  ٤- ٢
مــنح التصـریح للعملیــات التــي تقتضـي تأكیــد أداء النظــام، ولكنهـا ال تملــك قـدرات الرصــد وجمــع البیانـات الحالیــة الخاصــة  اتقـرار 
 .النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیةب
، ٢-٤-١-٢التوصیة ة، لالسلكیمساعدات المالحة ا–، المجلد األول اتصاالت الطیرانویتضمن الملحق العاشر،  ٥- ٢

العملیـات القائمــة علـى النظـام العــالمي للمالحـة باألقمــار الصـناعیة تســجیل  ینبغـي أن تكفــل الدولـة التـي تقــرّ ص علــى " والتـي تـن
بهــذه التوصــیة، "فــإن هــذه  ١بیانــات النظــام العــالمي للمالحــة باألقمــار الصــناعیة ذات الصــلة بتلــك العملیــات". ووفقــًا للمالحظــة 

د الـدوري یـویجوز اسـتخدامها أیضـًا لـدعم التأك .البیانات المسجلة مخصصة أساسًا الستخدامها في التحقیق في الوقائع والحوادث
وبهـذه الطریقـة، تـنص القواعـد  على المحافظة على الدقة والسالمة واالستمراریة والتوفر ضمن الحدود الالزمة للعملیات المقررة".

 مالحـة باألقمـار الصـناعیةبیانات النظام العالمي لل سجیلوالتوصیات الدولیة لالیكاو الحالیة على أنه یستحسن أن تقوم الدولة بت
ترتیــب علــى  النظــام مــن أجــل العملیــات المقــررة. ویــؤدي هــذا األمــر إلــى الــتمكن مــن النظــر فــي قــدرات الــدولهــذا بیانــات  رصــدو 

  عدم وجود تلك القدرة.ب السماح عملیات رصد من هذا النوع، ولكن بدون النظر في العواقب عند
یشــكل عنصــرًا لــه  لنظــام العــالمي للمالحــة باألقمــار الصــناعیةوفقــًا لوفــي نفــس الوقــت، فــإن رصــد بیانــات الطیــران  ٦- ٢

النظـام العـالمي للمالحـة باألقمـار . وعنـد مراعـاه الجـدول العـالمي الحـالي لتـوفیر خـدمات الطیـرانتأثیر كبیر على ضمان سالمة 
النظـام روط رصـد وتسـجیل بیانـات والتطور التقني الالحق للنظام نفسـه، فأنـه یبـدو مـن الضـروري أن تصـبح مسـألة شـ الصناعیة

أمـرًا إلزامیـًا عنـد تنفیـذ خـدمات النظـام العـالمي للمالحـة باألقمـار الصـناعیة. ولهـذا الغـرض،  العالمي للمالحة باألقمار الصـناعیة
فیمـا  كقاعدة قیاسـیة صـادرة عـن االیكـاو، النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیةبیانات  ورصد تسجیلسیوضع شرط لتوفیر 

یتعلق بالدولة التـي تتخـذ القـرار بشـأن مـا إذا كانـت سـتمنح تصـریحًا للعملیـات التـي تقتضـي تأكیـد أداء النظـام، ولكـن یجـب تقیـیم 
النظــام فــي جمیــع األوقــات وفقــًا للمعــاییر الرئیســیة األربعــة. وفــي نفــس الوقــت، وكمســاعدة للــدول، ستوضــع شــروط معــدات رصــد 

. ویفــي هــذا الــنهج بالمبــادئ العامــة لســالمة الطیــران نظــام العــالمي للمالحــة باألقمــار الصــناعیةلل وتســجیل بیانــات الطیــران وفقــاً 
  .)GNSS( لنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیةویسهم في زیادة الثقة في المالحة وفقًا ل

 
 - انتهى-


