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   التوحید القیاسي- المالحة الجویةمن جدول األعمال:  ٣٣البند 
متعددة  كوكباتالتي قدمها االتحاد الروسي، وتتناول استخدام   ،A38-WP/311استعرضت اللجنة ورقة العمل  ١-٣٣

للنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة في مجال المالحة الجویة. وقدمت الورقة مقترحات إلى االیكاو لوضع مفهوم ألجل 
وتم ابالغ اللجنة أن فریق عمل ددة وسیاسة لتنفیذه. المتع بالكوكباتاستخدام النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة المزّود 

االیكاو الفني المعني یعمل بالفعل على تناول المسائل المتصلة بإعمال مالحة الطائرات بناء على الكوكبات المتعددة للنظام 
   العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة.

یاتا)، والتي تناولت مسألة اإلحاد النقل الجوي الدولي (ات التي قدمها  ،A38-WP/127وناقشت اللجنة ورقة العمل   ٢-٣٣
الوالیات الخاصة بأطقم الطائرة أو استخدام منظومات تقویة أو كوكبات معینة بالنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة. 

باألقمار الصناعیة لشركات وناشدت الورقة الدول اإلحجام عن إصدار والیات الستخدام عناصر معینة بالنظام العالمي للمالحة 
الجوي، والسماح لهذه الشركات باستخدام أي عناصر متوفرة بالنظام العالمي  شغلهامدولة هذه الدول  شّكلتُ الطیران التي ال 

  للمالحة باألقمار الصناعیة، شریطة تلبیة شروط األداء المالحي ذات الصلة.
فیما یتعلق باستخدام كوكبات  (AN-Conf/12)شر للمالحة الجویة واعترفت اللجنة أن نتائج المؤتمر الثاني ع  ٣-٣٣

طبقة على تزال منالصادرة عن المؤتمر، ال ٦- ٦متعددة للنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة، الواردة في التوصیة 
  الورقتین. وتتماشى مع الهدف الرئیسي لكال  ،A38-WP/311 و  ،A38-WP/127العمل  تيالمسائل المثارة في ورق

التي قدمها االتحاد الروسي، وتتناول بعض جوانب تطبیق النظام  ،A38-WP/208واستعرضت اللجنة ورقة العمل      ٤-٣٣
إضافیة لمساعدة الدول في  إرشاداتالعالمي للمالحة باألقمار الصناعیة. وعلى وجة التحدید، دعت الورقة االیكاو إلى وضع 

 الشروط الحالیةتوفره. واقترحت الورقة رفع مستوى و  مالحة باألقمار الصناعیة وسالمته واستمراریتهتقییم دقة النظام العالمي لل
الخاصة بتسجیل بیانات النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة ، و اتصاالت الطیران - العاشرالواردة في الملحق الحالي 

، ووافقت اللجنة على أن هذا الموضوع یقتضي مستوى قاعدة قیاسیة ، إلىالُمصاغة حالیًا كتوصیة موصى بهابها،  واالحتفاظ
  .ضي في استعراضهللمُ إجراء المزید من الدراسة وینبغي إحالته إلى المجلس 

یة المتحدة، وناقشت خطط تنفیذ التي قدمتها دولة االمارات العرب A38-WP/266ونظرت اللجنة ورقة العمل      ٥-٣٣
قلیم الشرق األوسط. وتدعو المسائل التي تناولتها هذه الورقة إلى معالجة اإلحتیاجات إفي  ین المرافقفیما بالبیانات  اتصاالت

. واقترحت اللجنة إحالة األمر باتصاالت البیانات فیما بین المرافقفي األجلین المتوسط والطویل على حد سواء، فیما یتصل 
  .ضي في استعراضهللمُ إلى مجلس االیكاو 

  .A38-WP/207المعلومات  ةورق االتحاد الروسيقدم و  ،A38-WP/193المعلومات  ةقالصین ور  قدمتو      ٦-٣٣
وضع نظام ب التي طالبتو التي قدمها المجلس الدولي للمطارات،  ،A38-WP/336واستعرضت اللجنة ورقة العمل     ٧-٣٣

لتأیید  الجمعیة العمومیة كفاءات، ودعتال من بشكل تعاوني من أجل تحقیق أكبر قدر اتلصنع القرارات المتعلقة بالمطار 
(یونیو  ١رقم  للمجلس الدولي للمطارات العامةو) وقرار الجمعیة  ١|٢التوصیة  المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة ( ةتوصی

كاو بشكل تعاوني بواسطة االی ات). وحّثت الورقة الدول على دعم التشجیع المشترك لصنع القرارات المتعلقة بالمطار ٢٠١٣
المجلس الدولي للمطارات ومنظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة واإلیاتا، فضًال عن عملیات التنفیذ والتجارب المدعومة و 

  .ووافقت اللجنة على وجوب إحالة المسألة إلى مجلس االیكاو للُمضي في النظر فیها .بصورة مشتركة
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