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  )Doc 9958القائمة على األداء ( لمالحةل العالمية هدافاأل، A37-11قرار الجمعية العمومية   المراجع:
 االسـتنتاج)، APIRG(  المجموعـة اإلقليميـة للتخطـيط والتنفيـذ ألفريقيـا والمحـيط الهنـديالصـادرة عـن  ١٧الوثيقـة 

ســتنادًا إلــى ااإلشــارات  تقويــةالحاجــة إلــى تحليــل مســتقل للعالقــة بــين التكلفــة والفائــدة فيمــا يتعلــق بنظــام  ،١٧/٢٩
  )SBASالصناعية ( األقمار
 االســتنتاج، )APIRG( المجموعــة اإلقليميــة للتخطــيط والتنفيــذ ألفريقيــا والمحــيط الهنــديالصــادرة عــن  ١٨الوثيقــة 

إلقلـيم أفريقيـا  ) التـابعGNSS( األقمـار الصـناعيةثة للنظام العالمي للمالحة بواسـطة االستراتيجية المحدّ  ،١٨/٣٠
  )AFI( والمحيط الهندي

)، االســتنتاج APIRG( الصــادرة عــن المجموعــة اإلقليميــة للتخطــيط والتنفيــذ ألفريقيــا والمحــيط الهنــدي ١٨الوثيقــة 
 اسـتنادًا إلـى األقمـاراإلشـارات  تقويـةتحليل العالقة بين التكلفة والفائـدة فيمـا يتعلـق بنظـام  عملية، تمويل ١٨/٣٢

  )AFIمحيط الهندي () التابع إلقليم أفريقيا والSBASالصناعية (
برنــامج عمــل اإليكــاو لــدعم  -) AN-Conf/12( مــؤتمر المالحــة الجويــة الثــاني عشــرالصــادرة عــن  6/5 التوصــية

  )Doc 10007( األقمار الصناعيةتطور النظام العالمي للمالحة بواسطة 
 تخفيــف ل فــيمســاعدة الــدو  -)AN-Conf/12( مــؤتمر المالحــة الجويــة الثــاني عشــرالصــادرة عــن  6/7التوصــية 
  )Doc 10007( األقمار الصناعيةالنظام العالمي للمالحة بواسطة  في ضعفأوجه ال

لتخفيـــف أوجـــه التخطـــيط  -) AN-Conf/12( مـــؤتمر المالحـــة الجويـــة الثـــاني عشـــرالصـــادرة عـــن  6/8التوصـــية 
  )Doc 10007( األقمار الصناعيةالعالمي للمالحة بواسطة  الضعف في النظام

والمعلومــات  الغــالف األيــوني -)AN-Conf/12( مــؤتمر المالحــة الجويــة الثــاني عشــرصــادرة عــن ال 6/9التوصــية 
 فــي المســتقبل األقمــار الصــناعيةمــن أجــل تطبيــق النظــام العــالمي للمالحــة بواســطة  بــالطقسالفضــائية الخاصــة 

)Doc 10007(  
  عة)(الطبعة الراب الخطة العالمية للمالحة الجوية، )Doc 9750( ٩٧٥٠الوثيقة 

 مقدمةال -١

القابلية للتشغيل و التنسيق  ) خارطة الطريق لدعمAN-Conf/12, Doc 10007وضع مؤتمر المالحة الجوية الثاني عشر ( ١- ١
وترد خارطة الطريق في الطبعة الرابعة للخطة  . )ATM( عالمي إلدارة الحركة الجويةم نظاإلى اعتماد  نايؤدي المتبادل اللذين

  .في دورتها الحالية الجمعية العمومية ستعتمدها التي )GANP( العالمية للمالحة الجوية
ال يتجزأ من الخطة العالمية للمالحة  اً جزء التكنولوجيةوخرائط الطريق  )ASBUs(حزم تحسينات نظام الطيران  عدّ وتُ  ٢- ١

أمرًا بالغ األهمية لتحقيق  دد ُيعدّ فإن تنفيذ الدول جميعها للحزم المعنية تنفيذًا فعليًا ضمن اإلطار الزمني المح وبالتالي ،الجوية
 السالمة والكفاءة وغيرها من الفوائد على الصعيد العالمي.

عملية تنفيذ هذه الحزم على تواجه برز مؤتمر المالحة الجوية الثاني عشر التحديات الرئيسية التي فقد أومع ذلك،  ٣- ١
 التحديات لتتمكن من تحقيق جميع الفوائد هذه يما يتعلق ببعضارات عاجلة فالصعيد العالمي. وتدعو ورقة العمل هذه إلى اتخاذ قر 

 المتعلقة بالطبعة الرابعة للخطة العالمية للمالحة الجوية على نحو كامل.

 المناقشة -٢

ستمر تو  ٢٠١٣ابتداًء من عام  سنوات خمسعلى فترات تنفيذية مدة كل منها  ظيم حزم تحسينات نظام الطيرانتن تم  ١-٢
الستثمار. كما يجري تنظيم حزم لاستراتيجيات متينة ترتكز عليها . ويوفر هذا النهج المنظم قاعدة بعده وما ٢٠٢٨عام  حتى

 من خالل اتفاقات إقليمية في إطار عملية تنفيذ الوحدات تحسينسوف يتم و : بالمرونةتنفيذها تسم ي التحسينات هذه حول وحدات
 القائمين علىالتابعة لإليكاو. وسيتم ترك الوحدات األقل أهمية لتقديرات  )PIRG( اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ اتالمجموع عمليات

   التخطيط على الصعيد الوطني.
سوف تحتاج إلى أن ينظر في قابلية تطبيقها في جميع أنحاء ومع ذلك، هناك بعض العناصر في الخطة العالمية   ٢-٢

باإلجراءات الخاصة باالرتقاء  المتعلقةدات الحزم ــــوح مسألة تنفيذ في ر جميع الدول األعضاء في اإليكاوـــأن تنظي ـــوينبغ العالم. 
 وحدات الحزمهاتان الوحدتان من وُتعّد  في األجل القريب. ،ه العموديـــا في ذلك التوجيــــبم ،راب إلى حدها األمثلـــــبعمليات االقت



A36-WP/212 - 3 - 
TE/84 
 

)B0-APTA  وB1-APTA (تنفيذ عمليات االقتراب القائمة على النظام العالمي للمالحة بواسطة تعميم  التقدم نحوخطوات  خطوة من
  .)GNSS( األقمار الصناعية

األقمار على المرافق الخاصة بالنظام العالمي للمالحة بواسطة  B1-APTA وحدة وبعدها B0-APTA وحدة وتعتمد  ٣-٢
في إطار  ون ذلك متاحًا. أما استخدامهحيثما يك اتتقوية اإلشار ونظم  ئيالفضا الجزءويشمل هذا النظام  . )GNSS( الصناعية

اإلشارات األساسية الخاصة بنظام  تتيح استكمال اإلشارات تقويةنظمًا ل لسالمة فيتطلبالبالغة األهمية فيما يتعلق باالتطبيقات 
   .يتهاواستمرار  تهاودق تهاوسالم هاتوافر  ثمن حي المالحة هذا

األقمار في النظام العالمي للمالحة بواسطة  الضعفلثاني عشر بوجود بعض أوجه وأقّر مؤتمر المالحة الجوية ا  ٤-٢
 الضعفوترتبط بعض أوجه . النظام هذا في الضعفتخفيف أوجه اإليكاو بأن تساعد الدول في  يصيو  وهو  )GNSS( الصناعية

النهج بفعالية وكفاءة  تم اإلقرارضاء. كما الففي وبعض جوانب األحوال الجوية  والغالف األيونيالترددات الراديوية تداخل هذه ب
  .الغالف األيونيالناجمة عن  الضعفتخفيف أوجه  فيالتعاوني 

من الضروري لمنطقة االستوائية. و المنتمية إلى االمشار إليها أعاله في البلدان  مشكلة الغالف األيونيضخم تتو   ٥-٢
ال تمتلك شبكة تقليدية واسعة من  كما أنها، إلشاراتا ةتقويلأي نظام  يهاالمنطقة التي ليس لدهي أيضًا  هذه المنطقةالتذكير بأن 

  المالحة الجوية.ة على المساعدمعدات 
  .أوجه الضعف جزءًا ال يتجزأ من استراتيجية تخفيف يعدّ  اإلشارات تقويةاستخدام نظم من المؤكد أن و   ٦-٢
، ونظام )ABAS(الطائرات  استنادًا إلىاإلشارات  تقويةظام وهي: ن اإلشارات تقويةنظم لوهناك ثالثة نماذج محتملة   ٧-٢

وفي الوقت الراهن،  .)SBAS(الصناعية  استنادًا إلى األقماراإلشارات  تقوية، ونظام )GBAS( انطالقًا من األرضاإلشارات  تقوية
ي ف (WAAS) المناطق الواسعة اإلشارات في تقويةنظام  مثل للتشغيل،الصناعية جاهزة  استنادًا إلى األقماراإلشارات  تقويةتعّد نظم 

 (EGNOS)المالحة الجوية في النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعية  تراكبلاألوروبية  الخدمةنظام أمريكا الشمالية، و 
اإلشارات  تقويةأخرى ل نظم بينما هناك ،MTSAT (MSAS) القمر الصناعي الياباني نظام تقوية اإلشارات استنادًا إلىفي أوروبا، و 

في  GAGAN نظامفي روسيا و  (SDCM)نظام التصحيح والرصد التفاضليين  قيد التطوير (مثل ال تزالالصناعية  استنادًا إلى األقمار
في  (SACCSA)تقوية إشارات األقمار الصناعية إلقليم الكاريبي وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية  الهند) أو قيد الدراسة مثل مشروع

اإلشارات  تقويةنظام ال الصناعية و  استنادًا إلى األقماراإلشارات  تقويةفيها نظام  نية. أما في المناطق التي ال يستخدمأمريكا الالتي
. )ABAS(الطائرات  استنادًا إلىاإلشارات  تقويةلمجهزة بنظام في الطائرات احصرًا  APTAحزم  نفذأن تيمكن ف انطالقًا من األرض

األقمار لنظام العالمي للمالحة بواسطة في ا الضعفمعالجة أوجه  الطائرات استنادًا إلىنظام تقوية اإلشارات  يتيحك، ال ومع ذل
 استنادًا إلى األقماراإلشارات  تقويةنظام . وعمومًا، ومن دون استخدام الغالف األيوني) التي ترجع أسبابها إلى GNSS( الصناعية

كما هو مخطط لها بشكل  APTA، ال يمكن تنفيذ حزم )GBAS( انطالقًا من األرضاإلشارات  تقويةأو نظام  )SBAS(الصناعية 
  كامل.

إلقليم أفريقيا والمحيط الهندي  )SBAS( الصناعية استنادًا إلى األقماراإلشارات  تقويةويجري النظر في توفير نظام   ٨-٢
)AFI( تراكب المالحة الجوية في ل األوروبية الخدمةتوسيع عملية  ٕانو   اد األوروبي.ة بين أفريقيا واالتحفي إطار الشراكة االستراتيجي

 االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي بينفي البيان المشترك  راجهاإد تم )EGNOS( األقمار الصناعيةالنظام العالمي للمالحة بواسطة 
  يران.وخطة العمل بشأن التعاون في مجال الطبينهما  مشتركالطار اإلفي و 
 الخالصة -٣

 تيند فجوة استراتيجية على مستوى تنفيذ الحزمراف بوجو ــــــــدم، الجمعية العمومية مدعوة إلى االعتـــــوء ما تقــــــــفي ض ١- ٣
B0-APTA   وB1-APTA .على الصعيد العالمي  

قوية ت مع مراعاة الجهود المبذولة من خالل مشروع وينبغي أن تعالج اإليكاو هذه الفجوة االستراتيجية على وجه السرعة ٢- ٣
في أمريكا الالتينية، وخطة العمل المشتركة  (SACCSA)إشارات األقمار الصناعية إلقليم الكاريبي وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية 

 بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي في أفريقيا، والمبادرات المحلية أو دون اإلقليمية الخاصة بمقدمي خدمات المالحة الجوية
)ANSPs(.  

  — ىانته —


