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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  ١الفنیةاللجنة 

  التوحید القیاسي —المالحة الجویة   :٣٣البند رقم 

النظام  الكوكبات فياالستفادة في المالحة الجویة من تعدد 
  العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة

  التحاد الروسي)امن  ورقة مقدَّمة(

  التنفیذي الموجز
 النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیةفي كوكبات الاالستفادة في المالحة الجویة من تعدد الورقة جوانب تتناول هذه 

، وهي تقدم مقترحات لإلیكاو بشأن وضع مفهوم الستخدام هذا النظام ضمن تشكیلة متعددة الكوكبات، )النظام العالمي(
  وتحدید سیاسة عامة لتطبیق هذا المفهوم.

  رجى من الجمعیة العمومیة أن توصي مجلس اإلیكاو بما یلي:: یاإلجراء
وذلك على أساس  ،األقمار المتعددة ت النظام العالميأ)  إجراء تقییم نوعي وكمي للمزایا التشغیلیة الستخدام كوكبا

  ؛بهذا الشأنالمعلومات المستقاة من تجربة الدول 
  .األقمار المتعددة النظام العالميكوكبات استخدام ب)  وضع مفهوم وسیاسة عامة بشأن المسائل المتعلقة ب

األهداف 
  :االستراتیجیة

التنمیة المستدامة بلسالمة وحمایة البیئة و بالهدف االستراتیجي المتعلق باترتبط ورقة العمل هذه 
  .للنقل الجوي

  التمویل من مخصصات میزانیة االیكاو للبرامج العادیة.  :اآلثار المالیة
  ساِعدات المالحیة الرادیویةالمُ  –اتصاالت الطیران، المجلد األول  -لحق العاشرالم  المراجع:

 دلیل النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة، Doc 9849الوثیقة 

 مقدمةال - ١

، كانت المفاهیم النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیةعندما بدأت المالحة الجویة الدولیة في العمل ب  ١- ١
، ما تزال في بدایتها ولم النظام العالمين أو أكثر من نظم المالحة باألقمار الصناعیة، كجزء من ة باستخدام نظامیْ المتعلق

 .تخضع إلى مزید من التطویر

قد اسُتصلحت بالكامل، وتم إحراز  )GLONASS( بید أّن الوضع تغیر الیوم ألن كوكبة أقمار نظام غلوناس ٢- ١
النظام  على وٕادخال تحسینات تقنیة متواصلة وهائلة)، BeiDou(ونظام بایدو  )Galileo(لیو تقدم كبیر في تشغیل نظام غالی

                                                                 
  قّدم االتحاد الروسي النسخة الروسیة من هذه الورقة.  ١
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المشترك ستخدام االالمسائل المعلقة بكیفیة في لحسم حان الوقت وأصبح من المهم االذي بدأ في العمل. ولذلك، فقد  العالمي
 .األقمار المتعددة النظام العالميكوكبات ل

 معلومات أساسیة - ٢

االستخدام مناقشة مسألة  ٢٠١٢في مؤتمر اإلیكاو الثاني عشر للمالحة الجویة المنعقد في عام تمت  ١- ٢
الحالیة والمقبلة. وأشار المؤتمر إلى إمكانیة جني فوائد تشغیلیة كبیرة من هذا االستخدام، منها  النظام العالميكوكبات ل المشترك
أیضا  هذا النظام. وسّلم المؤتمرع الخدمات، والتقلیص من أوجه ضعف األداء المالحي، والتقلیص من احتماالت انقطاتحّسن 

 متعددة.وبنطاقات بكوكبات بتطبیق نظم للمالحة قد ظهرت وهي تتعلق بتنفیذ  جدیدة لتقنیة ومعیاریة وتشغیلیةمشاكل  بأنّ 

كوكبة معینة تعمل بمعدات بعض الطائرات المجهزة ب تفرض جزاءات علىلدول وأشار المؤتمر إلى أّن بعض ا ٢- ٢
، وفي مواجهة هذه الحاالت. باألداء المالحيبالضرورة مرتبطة فقط  ال تكونألسباب مختلفة وذلك  النظام العالمي كوكبات من

ینبغي أن تقتصر على مشغلي الطائرات  التي تخطط إلصدار مثل هذه التعلیمات الدولة أنّ اتفق المؤتمر في الرأي على 
 .تبارها دولة المشغل. واالتحاد الروسي یؤّید مثل هذا الرأيالعائدین إلیها بالنظر باع

 النظام العالميوال یعتزم االتحاد الروسي أیضا استحداث أي جزاءات تقییدیة فیما یتعلق باستخدام كوكبات  ٣- ٢
(ج) من  مقتضیات الفقرةالمجال الجوي المخصص لها، وذلك وفق  ضمنالتي تستوفي شروط قواعد اإلیكاو وتوصیاتها الدولیة 

التي تنص تحدیدا على ضرورة "توخي نهج قائم على األداء فیما یتعلق  AN-Conf12اإلیضاحي من العرض  ٦/٦التوصیة 
، وتفادي عرقلة استخدام عناصر هذا النظام التي تستوفي شروط قواعد النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیةباستخدام 

 اإلیكاو وتوصیاتها الدولیة".

عى المؤتمر االنتباه إلى الصعوبات األخرى التي ستنشأ من إصدار هیئات الطیران ألوامر بشأن واستر  ٤- ٢
استخدام عنصر معین من عناصر النظام العالمي داخل الدول. فبعض هذه الدول ترفض إصدار تصاریح للعمل بعناصر 

من خدمات المالحة الجویة المقّدمة سیادي إلى ضمان أها المخصصة الستعماالت دول أخرى، وذلك سعیا منها ضمن نهج
العمل على حل بعض المسائل المتعلقة بالمسؤولیة عندما یكون هناك استخدام مشترك  لذا، یتعّینداخل مجالها الجوي. 

 . النظام العالميلكوكبات 

. ارالمتعددة األقم لكوكباتلفوائد االستخدام المشترك  ومن المستصوب الشروع في جني غیر أنه من الممكن ٥- ٢
 وٕالى ،النظام العالميعند استخدام دقة الخدمات وتكاملها وجاهزیتها واستمرارها زیادة فهذا األمر من شأنه أن یفضي إلى 
فهي اآلثار السلبیة للعوامل الفنیة والسیاسیة  أما. والُمَتعمَّدلتشویش غیر الُمَتعمَّد وتأثره باالتقلیص من أوجه ضعف هذا النظام 

 الكوكبات المتعددة األقمارخبرة في كیفیة استخدام  وسیتم اكتساب، العالمیةفي المالحة الجویة  النظام العالميستخدام با ستقلّ 
 .النظام العالمي بواسطةخدمات المالحة الجویة  داء مهام أل

وتوجد في االتحاد الروسي مبادئ توجیهیة تحكم اإلجراءات المتعلقة باستخدام هذه الكوكبات. وترد هذه  ٦- ٢
 في المرفق بهذه الورقة. التوجیهیة مبادئال

تستخدم كوكبات أقمار النظام العالمي من دون  تستطیع بالفعل أنالجویة الدولیة  لمالحةویمكن القول إّن ا ٧- ٢
اإلخالل بحقوق مشّغلي الدول األخرى في استخدام عناصر وٕاشارات هذا النظام. غیر أّن قیام اإلیكاو بتطویر مفهوم الستخدام 

إجراء تقییم للمنافع المحتملة ووضع سیاسة عامة لتطبیق هذه المفهوم هو من الشروط األساسیة لضمان بم العالمي و النظا
 . هذا النظام المتعددة األقماراالنتقال إلى استخدام كوكبات 

-------------------   
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  المرفق
  قة المتعل اتخاذ اإلجراءاتبها في  ُیسترَشدبعض األحكام المبدئیة التي 

  الكوكبات المتعددة األقمار في االتحاد الروسيباستخدام 
من المفترض أن یشكل النظام العالمي للمالحة الجویة باألقمار الصناعیة قریبا أحد مصادر الخدمات المالحیة   -١

  الرئیسیة المقدَّمة في المجال الجوي لالتحاد الروسي.
قمرا صناعیا. وُتستخدم  ٢٤من  وهي تتألفحجمها اإلسمي  ٢٠١١ بلغت تشكیلة أقمار نظام غلوناس في نهایة سنة  - ٢

  ما هو مقرر لها، وهي مدعومة بالعدید من األقمار االحتیاطیة. فيهذه األقمار 
الموحدة أساس العناصر  المشاكل المالحیة علىمن أجل حل  كوكبات متعددة األقمارهناك بالفعل قدرة على استخدام   - ٣

من األقمار التي توفر تغطیة  ١١ على األقل وهناكونظام غلوناس.  )GPS( للنظام العالمي: النظام العالمي لتحدید المواقع
یجعل من سالمة خدمات النظام العالمي وجاهزیتها واستمرارها، و  یحّسن كثیراوهو ما ، في كل األوقاتو لكامل المجال الجوي 

  .)RAIM( "الرصد المستقل للموثوقیة بواسطة جھاز االستقبال "عالة جدیدة تعرف باسم الممكن تصمیم خوارزمیات ف
أي صعوبات في المسؤولیة القانونیة عن عناصر  الذي ال یواجه بذلك تعود ملكیة تشكیلة غلوناس لالتحاد الروسي  - ٤

  التي ال یستطیع التحكم فیها. GNSSالنظام العالمي 
"دعم وتطویر واستخدام نظام غلوناس في الفترة ذي األهداف المحددة نامج االتحادي أقر االتحاد الروسي البر   - ٥

  یضمن التمویل من المیزانیة لكل األعمال الالحقة المتعلقة بدعم وتطویر هذا النظام في المستقبل. الذي" ٢٠٢٠-٢٠١٢
انب اآلن االستفادة بحریة وعلى بموجب مرسوم صادر عن رئیس االتحاد الروسي، یستطیع المستخدمون الروس واألج  - ٦

مدنیة. ویحدد هذا المرسوم الجدول الزمني لألعمال المتعلقة بدعم نظام غلوناس واستخدامه، السبیل اإلكرام من إشارات المالحة 
  .في األمد البعیدوهو ینص على ضرورة مواصلة تطویره 

ستخدام المشترك لتشكیالت نظام غلوناس بموجب قرار صادر عن حكومة االتحاد الروسي، تم توضیح مسار اال  - ٧
  الطیران المدني.استخدامها في والنظام العالمي لتحدید المواقع، بما في ذلك 

ونظام  غلوناسنظام في تصمیم وٕانتاج وترخیص مختلف أنواع أجهزة استقبال إشارات لدیها المؤسسات الروسیة   - ٨
الطائرات المدنیة الروسیة الصنع. وتظهر هذه  على متنركیب هذه األجهزة بالنسبة لقطاع الطیران، وأیضا في ت تحدید المواقع

سائر التصامیم القدرة على التشغیل البیني لكوكبات أقمار النظام العالمي، وذلك على الرغم من تنوع هیاكل اإلشارات و 
  األخرى لهذه النظم.الخصائص 

تحدید م غلونانس ونظام انظ المالحة بواسطةغلین الروس المشتوخي من یجابیة تم اكتساب الكثیر من الخبرات اإل  - ٩
تحسنا ملحوظا  RAIM أجهزةحیث تشهد ، الستخدام أجهزة االستقبال العاملة بالنظامینالمزایا التشغیلیة . ویظهر ذلك المواقع

المتعلقة بدعم هذه األجهزة ، تقل المشاكل فبذلك. مهام إدخال بیانات الطیران في جهاز االستقبالتنفیذ  وهناك دائما قدرة على
بكوكبات نظامي استخدام جهاز استقبال یعمل  أما بالنسبة للمستقبل، فسیكون بوسعنا، عند. اتأثناء الطریق وبالقرب من المطار 

  .أخرىالحاجة إلى تطبیقات وظیفیة دون  )APV(مزایا إجراءات االقتراب باإلرشاد الرأسي غلوس وتحدید المواقع، االستفادة من 
نظام تقویم لو  )GBAS( باستعمال المحطات األرضیة لنظم التقویة الثنائیةهناك خبرة في تصمیم التطبیقات الوظیفیة   -١٠

الثنائیة في مطارات االتحاد الروسي. وتظهر  GBAS(نظام التقویة الروسي). وقد تم بالفعل تركیب نظم  الفوارق ورصدها



 A-2 A38-WP/311 
  TE/139 
  Appendix 
 

المحمولة  GBAS(یوروكنترول) أّن أجهزة االستقبال  وروبیة لسالمة المالحة الجویةالمنظمة األالدراسات التي أجرتها روسیا و 
ومعلومات  تصحیحات زائفة النطاقوالتي ال تعمل إال بنظام تحدید المواقع تتلقى المعلومات التي تحتاجها ( على متن الطائرات

ة محطة تعمل بالنظامین ال تطرح مشاكل لمعدات نظام السالمة فقط بالنسبة ألقمار نظام تحدید المواقع). ومن ثم، فإّن حیاز 
النموذج تعمل بطریقة تفاضلیة. كما أّنه عند تصمیم هذه هذه األجهزة تحدید المواقع المحمولة على متن الطائرة إذا كانت 

نظام إذا تم هذا الستتم بسهولة أكبر تلبیة شروط صنفین الثاني والثالث من أصناف اإلیكاو، من ال GBASنظام لاألولي 
  استخدام معدات ثنائیة لنظام غلوناس ونظام تحدید المواقع.

قع انظام بدیل لتحدید المو عند استخدام كوكبات النظام العالمي المتعددة األقمار، ستكون مسألة تصمیم وتنفیذ أدوات ل  -١١
شامل لكل العالي جدا الردد للت استخدام النطاقات الحالیة في هذا الخصوصسهلة أكثر؛ حیث یمكن  والمالحة والتوقیت

  وأجهزة قیاس المسافة. االتجاهات
ط بأجهزة نظام تحدید المواقع، أو على الطائرات ال ینوي االتحاد الروسي حجب الخدمات على الطائرات العاملة فق  ١٢

ى استعمال نظام تحدید من األقمار. وقد جرت العادة في االتحاد الروسي عل أخرى ستكون في المستقبل عاملة بكوكباتالتي 
 إقامةعملیة التنفیذ  ستشملفیما یتعلق بهذه الكوكبات  GNSSالنظام العالمي لتسجیل بیانات . و كلیهما المواقع ونظام غلوناس

وبرامترات نظام غلوناس. ومن بین هذه الشبكات  عمحطتین للتسجیل والرصد، تراقب كل منهما برامترات نظام تحدید المواق
النظام العالمي وتقدیمها إلى إشارات رصد معلومات لجمع  آلي متكاملنظام التي هي عبارة عن ، KAS CIDIM شبكة

، وهي مصممة االتحاد الروسيفي مطارات  الموجودة GBAS وتقوم هذه الشبكة على استخدام محطات. المنتفعین بالطیران
ارة عن جزء من القسط األرضي من المنظومة الواسعة وهناك شبكة أخرى عب. في أغراض الطیران المدني ال غیرستخدامها ال

عن مدى سالمة نظام تحدید والمعلومات  التغییرات الذي یرسل SBAS، وهي التطبیق لنظام تقویم الفوارق ورصدهاالنطاق ل
وتسجیلها نات جمع البیاوهي شبیهة ببرامج قواعد البیانات،  إثراءفي ستخدم بیانات هذه الشبكات . وتُ المواقع ونظام غلوناس

في  CIDIM KAS ویوجد حالیا خادوم شبكةالتي ظهرت عندمات بدأ العمل بنظام تحدید المواقع وتطبقاته الوظیفیة األخرى. 
لهذه الشبكة وهي اآلن في طور  قد تم االنتهاء من اختبار القبولمقر "مؤسسة الدولة إلدارة الحركة الجویة" في موسكو. و 

باإلمكان، عندما تبدأ الشبكة في العمل بكامل قدراتها، الشروع في التطبیق الشامل للمالحة باألقمار التشغیل األولي. وسیصبح 
في عام أن یبدأ العمل به المتوقع  فمن )SDCM( نظام تقویم الفوارق ورصدهاأما . الصناعیة في المجال الجوي لالتحاد الروسي

٢٠١٥.  
فیما یتعلق بتزوید الطائرات بأجهزة استقبال مع منتجي معدات الطیران  قةوثییعتزم االتحاد الروسي إقامة عالقات و   -١٣

  .بهذا الشأن تعمل بنظام غلوناس ونظام تحدید المواقع، وهو یسعى إلى الحصول على رد إیجابي
  

  -انتهى-


