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اجراي سامانههاي ماهوارهاي هدایت هواپیما در ایران؛
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چكیده
پيشرفت فناوريهاي جديد و روند رو به رشد آن در سالهاي پاياني قرن بيستم ،زمينهساز طرح
موضوع استفاده از فناوري ماهواره در هدايت هواپيماها شد .اجراي سامانههاي ماهوارهاي هدايت
هواپيما در سطح جهاني ،همۀ کشورها از جمله جمهوري اسالمي ايران را از منافع بسياري بهره
مند ميکند ،اما در عين حال آنها را با چالشهاي سياسي و حقوقي نيز روبهرو میيسیازد .مهیم
ترين چالشهاي پيشرو براي کشورمان با اجراي سامانههاي ماهوارهاي هدايت هواپيمیا ،امایان
اعمال تبعيض در ارائۀ خدمات اين سامانهها و احتمال نقض حاکميت کشیور در نتيۀیۀ کنتیرل
انحصاري سامانهها توسط اياالت متحدۀ آمرياا و روسیيه اسیت .اگرچیه در وهلیۀ اول ،ايۀیاد و
توسعۀ يك سامانۀ ماهوارهاي جديد که توسط سازماني بينالمللي ،مستقل و غيرنظیامي کنتیرل
شود ،راهاار مناسبي بهنظر مي رسد ،اما با در نظر داشتن هزينههاي مورد نياز بهمنظور اجرايیي
ساختن يك سامانۀ جديد ،اين راهاار مورد استقبال قرار نخواهد گرفت .ازاينرو بهترين راهایار
براي رفع چالشهاي ناشي از بهکارگيري اين سامانهها ،آن است که ايایائو بیا ايۀیاد چیارچو
حقوقي مناسب در خصوص بهکارگيري سامانههاي ناوبري ماهوارهاي ،کنترل اين سامانهها را بیه
نحو مقتضي ،با مشارکت تمام کشورها و در قالب سازماني بينالمللي انۀام دهد.
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مقدمه
سامانه هاي فعلي هدايت و ناوبري هواپيما که بیا امیوار راديیويي کوتیاه و بلنید کیار میيکننید،
خدمات خود را در سطح نسبتاً مناسبي از دقت و اطمينان ارائه ميدهنید .در عیين حیال ،ايین
سامانهها نقايصي دارند که موجب ايۀاد محدوديتهاي متنوعي براي صنعت هواپيمايي کشوري
شده است .برخي از اين محدوديتها عبارتاند از:
 .1لزوم عبور مسيرهاي هوايي از روي تۀهيزات کمكناوبري؛
 .2برد محدود دستگاههاي کمكناوبري؛
 .3لزوم رعايت فاصلۀ زياد بين مسيرهاي موازي؛
 .4عدم اماان يا پرهزينه بیودن نصیب تۀهيیزات کمیكنیاوبري در منیاطد دورافتیاده و
اقيانوسها.
1
در واقع ،کروي بودن زمين و انتشار اموار راديويي فرکانس خيلي باال فرکیانس فیوقالعیاده
باال 2و در خط مستقيم و ساير ويژگي هاي جغرافيايي ،سبب بیروز محیدوديت در دسترسیي بیه
اموار مي شود و در عمل ممان است به بروز مشاالت فراواني در پرواز هواپيماهیا منۀیر شیود.
بهعالوه ،از آنۀا که ارتباطات صوتي مورد استفاده در هوانیوردي معمیوالً در فرکیانسهیاي بیاال
انۀام ميگيرد ،احتمال بروز اختالل و پارازيت در آن وجود دارد و بهواسطۀ اماان ابهام يیا عیدم
فهم اطالعات ارسالشده از سوي ياي از طرفين مستقر در زمیين يیا هیوا ،پاسیخگوي نيازهیاي
امروز عبور و مرور هوايي نيست (.)Brisibe, 2006: 14
اين نقايص از جمله عواملياند که تأثير بسزايي بیر ايمنیي هوانیوردي دارنید .در حقيقیت ،فیراهم
کردن ايمني در تمام مراحل پرواز ،نهتنها به عملارد مناسیب بخیش فنیي هواپيمیا و خدمیه مربیو
ميشود ،بلاه به عوامل اساسي ديگري ماننید ارتباطیات مناسیب و کیافي بیين هواپيمیا و تۀهيیزات
زميني کنترل ترافيك هوايي و نيز در اختيیار داشیتن ابیزار میورد اطمينیان بیراي هیدايت و نیاوبري
بستگي دارد .بيشتر سوانح هوايي جدي در چند سال اخير ،بهواسطۀ خطاي انسیاني روي داده اسیت.
اما بايد توجه داشت که امروزه هوانوردي بر پايۀ فناوريهاي نوين قرار گرفته و اهميت و نقش عوامیل
انساني رو به کاهش است .ازاينرو اگر ابزار قابل اعتمادي بهمنظور هیدايت هواپيماهیا در اختيیار ايین
صنعت قرار گيرد ،ميتوان از وقوع اغلب سوانح هوايي جلوگيري بهعمیل آورد .بنیابراين يیك فنیاوري
نوين که بهراحتي قادر باشد در هر لحظه موقعيت هواپيماي در حال پرواز را بیا دقیت فیراوان تعيیين
کند و فاصلۀ هواپيماهاي موجود در يك مسير هوايي را بیهدقیت مشیخص سیازد ،میيتوانید تیا حید
بسياري رشد و توسعۀ حملونقل هوايي و افزايش مسيرهاي پروازي را تضمين کند.
)1. Very High Frequency (VHF
)2. Ultra High Frequency (UHF
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در اوايل دهۀ 1980م ،براي جامعۀ هوانوردي مشخص شید کیه سیامانههیاي فعلیي نیاوبري
هوايي ،قابليت انطباق با رشد و گسیترش حمیلونقیل هیوايي بیينالمللیي و کیارايي الزم بیراي
پاسخگويي به نيازهاي روزافزون هواپيمايي کشوري براي پرواز بر فراز اقيانوسها و مناطقي کیه
در آن اماان ايۀاد ايستگاههاي ارتباطي و ناوبري زميني نيست را ندارنید .سیازمان بیينالمللیي
هواپيمايي کشوري (اياائو) 1که مسئوليت اصلياش تنظيم استانداردهاي بينالمللیي در صینعت
هوانوردي است ،به اين نتيۀه رسيد که بايد بهمنظور غلبه بر محدوديتهاي سامانههاي نیاوبري
سنتي ،فناوريهاي روز را بهکار گيرد و با برنامهريزي براي تغيير و گسترش سامانههاي نیاوبري
هوايي ،بر مشاالت و تنگناهاي سامانههاي گذشته فائد آيد .اياائو با در نظر داشتن ايین هید
مهم ،در سال 1983م کميتۀ سامانههاي آيندۀ ناوبري هوايي 2را تشال داد .اين کميتیه پیس از
چهار سال بررسي و تحقيد ،به اين نتيۀه رسيد که بهرهبرداري از فناوري ماهوارههیا بیهمنظیور
هدايت هواپيما تنهیا راه مماین در جهیت رفیع نقیايص سیامانههیاي نیاوبري هیوايي کنیوني و
پاسخگويي به نيازهاي آيندۀ صنعت هوانوردي است ( .)Carbone, 2009: 37بررسيهاي کميتیۀ
مذکور زمينهساز طرح موضوع استفاده از ماهوارهها در امر هوانوردي شد و استفاده از اين فناوري
پيشرفته در صنعت هوانوردي ،مورد توجه جامعۀ بينالملل قرار گرفت و سامانههیاي میاهوارهاي
هدايت هواپيما بهعنوان ياي از عناصر اصلي مديريت پيشرفتۀ عبور و مرور هوايي 3تلقي شد.
برخي از منافع بهکارگيري سامانههاي ماهوارهاي هدايت هواپيما را ميتیوان بیه شیرح يیل
برشمرد:
 .1خدمات ناوبري را در نهايت دقت ،صحت و تماميت در سطح جهاني ارائه ميکنند؛
 .2هواپيماها را قادر مي سازد تا در سرتاسر جهان ،حتي بر فراز اقيانوسها و مناطقي کیه
در آن اماان ايۀاد ايستگاههاي ارتباطي و ناوبري زميني وجود ندارد ،پرواز کنند؛
 .3با فراهم آوردن اماان کنترل و هدايت دقيد در سطح زمیين ،ررفيیت فرودگیاههیا را
بهبود خواهند بخشيد؛
 .4احتمال بروز سانحه در باندهاي پرواز را تا حد چشمگيري کاهش ميدهند؛
 .5تعيين زمان پرواز و فرود هواپيما در هر پرواز را با دقت بيشتري ممان ميسازند؛
 .6دستيابي به اطالعات مربو به شرايط آ وهوا و ترافيك مسيرهاي پروازي را تسیهيل
خواهند کرد؛
 .7سییبب کییاهش چشییمگير هزينییۀ پییرواز خواهنیید شیید و از نظییر اقتصییادي مقییرون
بهصرفهترند.

)1. International Civil Aviation Organization (ICAO
)2. Future Air Navigation Systems (FANS
3. Advanced Air Traffic Management
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بدينترتيب ،از آنۀا که سامانههاي ماهوارهاي هیدايت هواپيمیا پوشیش جهیاني قدرتمنیدي
ايۀاد ميکنند و بدون نياز به تۀهيزات زميني ،ناوبري هوايي را با دقت زيادي انۀام میيدهنید،
پيشبيني ميشود که در آيندهاي نهچندان دور ،اين سامانهها بهعنوان تنها ابزار هدايت هواپيمیا
محسو و جايگزين سامانه هاي ناوبري فعلي شیوند کیه بیا امیوار راديیويي کوتیاه و بلنید کیار
ميکنند .يك سامانۀ ماهوارهاي هدايت هواپيما ،سامانۀ تعيين زمان ،ماان و سیرعت در مقيیاس
جهاني است که از يك يا چند مۀموعیه میاهواره ،گيرنیدههیا و نمايشیگر عملایرد سیامانه و در
صورت لزوم ،تۀهيزات اضافي تشايل شده است .اين سامانهها که از پيوند ميان فناوري فضیايي
با رايانهها ايۀاد شدهاند ،ميتوانند موقعيت هواپيماي در حال پرواز را در هر لحظه معیين کننید
(.)Huang, 2009: 38
در سال 1991م ،دو سامانۀ ماهوارهاي هدايت هواپيما که پیيش از آن بیراي اهیدا نظیامي
طراحي و استفاده مي شدند ،براي استفاده در هواپيمايي کشوري پيشنهاد شدند .اين دو سیامانه
عبارت بودند از سامانۀ تعيين موقعيت جهاني (جيپياس) 1که تحت مالايیت و کنتیرل ايیاالت
متحدۀ آمرياا قرار دارد و سامانۀ ناوبري جهاني با ماهوارههاي مدارگرد (گلوناس) 2که مالايت و
کنترل آن در اختيار روسيه است .سامانههاي ماهوارهاي که ميتوانند براي هدايت هواپيما بهکار
روند ،منحصر به دو سامانۀ مذکور نيستند .در سال 2002م ،اتحاديۀ اروپا و آژانس فضايي اروپیا
بهمنظور ايۀاد جايگزين براي دو سامانۀ يادشده به توافد رسيدند و سامانهاي جديد تحت عنوان
گاليلئو 3راهاندازي کردند .نخستين ماهواره از سري ماهوارههاي گاليلئو در  28دسامبر  2005به
مدار زمين پرتا شد .پيش بينیي شیده اسیت کیه ايین سیامانه تیا سیال  2020تاميیل شیود.
کشورهاي ديگري از جمله چين نيز در تالشاند تا سامانهاي براي رفع نيازهاي خود ايۀاد کنند
( .)Mohamed Mustaque, 2010: 152کشورهاي در حال توسیعه از جملیه جمهیوري اسیالمي
ايران ،نظر به رويارويي با محدوديتهاي اقتصادي و فني از جمله عدم اماان پرتا ماهوارههیاي
پيشرفته ،تاکنون فاقد سامانههاي ماهوارهاي هدايت هواپيما بهصورت مستقل بودهانید ،بنیابراين
ناگزير از روي آوردن به سامانههايي هستند که خدمات آنها در مقياس جهاني ارائه ميشود.
اجراي سامانههاي ماهوارهاي هدايت هواپيما با اتاا بر سامانۀ جيپياس يیا سیامانۀ گلونیاس
يا هر سامانۀ ديگر ،صنعت هواپيمايي کشورمان را از منافع بسياري بهرهمنید میيسیازد ،امیا در
عين حال ،ما را با چالشهاي سياسي و حقوقي نيز مواجه ميکنید .در مقالیۀ پیيش رو ،پیس از
بررسي اين چالشها ،براي رفع آنها راهاارهايي پيشنهاد ميشود.

)1. Global Positioning System (GPS
)2. Global Orbiting Navigation Satellite System (GLONASS
3. Galileo Positioning System
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چالشها
نخستين چالش پيشرو با اجراي سامانههاي ماهوارهاي هدايت هواپيما ،مسیئلۀ نقیض احتمیالي
حاکميت کشور در نتيۀۀ کنترل آنها توسط کشورهايي از جمله اياالت متحدۀ آمرياا و روسیيه
است  .چالش دوم ،اماان تبعيض در ارائه يا استمرار اين خدمات به هواپيمايي کشوري جمهوري
اسالمي ايران است.

 .1نقض حاکمیت کشور
مفهوم حقوقي حاکميت ميتواند به «قدرت مافوق دولتي مستقل» تعريف شود .حاکميت دولت،
انحصاري بودن کنترل حقوقي و سياسي بر قلمرو يك سرزمين را نتيۀه ميدهد .عالوهبیر نمیود
داخلي حاکميت دولت ها ،حاکميت يك نمود بيرونیي و خیارجي نيیز دارد و آن مسیتقل بیودن
دولت از ديگر دولتها در روابط با آنهاست .حاکميت در صحنۀ بينالمللي به ايین معناسیت کیه
دولتها« ،قدرت مافوق بودن» خود را نميتوانند بر ديگر دولیتهیا اعمیال و تحميیل کننید .در
واقع ،ميتوان قلمرو يك سرزمين را بهسان يك قلعه تلقي کرد .هيچکس نميتواند بیدون اجیازۀ
يك دولت ،به قلمرو آن وارد يا از آن خارر شود .تا آنۀايي که يك قاعدۀ حقوق بينالملل وجود
داشته باشد که آزادي عمل دولتها را محدود کند ،دولتها محد به انۀام هر اقدامي در قلمیرو
خود هستند (.)Cheng, 1997: 651
حقوق بينالملل اساساً به حاکميت دولتها احترام ميگیذارد .در حقيقیت ،اصیل حاکميیت از
اصول اساسي حقوق بينالملل است که از لحاظ تئوري ،رعايت آن همواره مطلد است و بیهنیدرت
داراي استثناست .با اين حال از لحاظ عملي ،موضوع تا حدي متفاوت است و امیروزه حاکميیت بیا
روند جهانيسازي دچار چالشهاييش است .براي مثال ،معناي حاکميت براي کشورهاي اروپايي بیا
انعقاد معاهدۀ  1957رم 1که جامعۀ اقتصادي اروپايي را تأسيس کرد ،تا حدي متفاوت اسیت .ايین
ترتيب با انعقاد معاهدۀ  1992ماستريخت 2که بهمنظور انسۀام کشورهاي اروپايي تالش میيکیرد،
ادامه يافت .اتحاديۀ اروپا با صدور قطعنامهاي از سوي پانزده کشور اروپیايي بیهوجیود آمید کیه در
راستاي دستيابي به مۀموعه قوانيني متحدالشال ،حساسيت نسبت به حاکميت مطلد و انحصاري
خود را تا حد بسيار زيادي کاهش دادند .بايد توجه داشت در عين حال که يیك دولیت میيتوانید
تصميم بگيرد که با انعقاد معاهدههاي چندجانبه يا روشهاي ديگر ،حد حاکميت خیود را محیدود
کند ،در مقابل اين اختيار را نيز دارد که يك معاهدۀ بينالمللي را از نظر خود کأن لم يان بداند.
تا زمان رهور عصر هوا و فضا ،دولتها قادر بودند تا به لطف مفهیوم حاکميیت کیه نیهتنهیا
1. The Treaty of Rome signed on 25 March 1957
2. Maastricht Treaty or the Treaty on European Union signed on 7 February 1992
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سرزمينشان را در برميگيرد ،بلاه همچنين کمربند دريیايي کنیار سیاحل و کیل هیواي بیاالي
سرزمين و درياي سرزميني را نيز پوشش ميدهد ،از اسرار و منافع خود حفارت بهعمیل آورنید
( .)G. von der Dunk, 1998: 142در خالل جنگهاي جهیاني اول مشیخص شید کیه هواپيمیا
ميتواند بهعنوان اسلحهاي مؤثر عليه حاکميت کشورها بهکار رود .در حقيقت ،مباحث اوليیه در
زمينۀ حاکميت بر هوا ،در ابتدا بهواسطۀ نگرانيهاي امنيتي دولتها برانگيخته شید؛ هرچنید در
پي آن اين مفهوم براي حمايت از منافع اقتصادي دولتها در تقسيم مشروع حملونقیل هیوايي
بينالمللي نيز بهکار گرفته شد.
در سال  1919که پرواز با هواپيما هنوز نوآوري محسو مي شد ،کنوانسیيون پیاريس در
خصوص ناوبري هوايي بين المللي 1حاکميت کامل و انحصاري بر قلمرو هوايي کشیورها را بیه
رسميت شناخت ( .)Huang, 2009: 8اين اصل مهم 25 ،سیال بعید نيیز توسیط کنوانسیيون
 1944شيااگو 2مورد تأکيد قرار گرفت ( .)Carbone, 2009: 38مواد  1و  2کنوانسيون 1944
شيااگو به صراح ت اصل حاکميت را به رسميت مي شناسند .براساس مادۀ  1اين کنوانسیيون،
کشورهاي متعاهد قبول دارند که هر کشور ،حد حاکميت تام و مطلد نسبت به فضاي مافوق
قلمرو خود دارد 3.مادۀ  2نيز مقرر ميدارد که از نظر اين کنوانسيون ،قلمرو يك کشور عبارت
خواهد بود از اراضي و آ هاي ساحلي متصل به آناه تحت حاکميت ،قيمومت يا حمايیت آن
قرار دارد4.
در کنار دو مادۀ مذکور ،مادۀ  28کنوانسيون شيااگو را ميتیوان میادۀ مهمیي در خصیوص
خدمات ناوبري و هدايت هواپيما دانست .اين ماده مقرر ميدارد:
«هر يك از کشورهاي عضو پيمان تعهد ميکنند تا آنۀايي که برايشان عملي باشد ،به امیور
يل مبادرت ورزند:
الف) ايۀاد فرودگاهها و سرويسهاي مخابرات راديويي و هواشناسي و ساير وسايل هوانوردي
در داخل خاك کشور خود به منظور تسهيل امور هوانوردي بين المللي طبد میوازين و مقرراتیي
که متعاقب اين پيمان توصيه يا وضع ميشود؛
) اتخا و اجراي اصول معين و مربو در مورد طرز عمل امور مخابراتي و رمزها و عالئم و
عالمات مخابراتي و روشنايي و ساير قواعد و مقررات مربو که پيرو اين پيمان در مواقع معیين
توصيه يا وضع ميشود؛
1. Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation Signed at Paris on 13 October 1919
2. Convention on International Civil Aviation also known as Chicago Convention signed on 7 December
1944.
3. The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the
airspace above its territory.
4. For the purposes of this Convention the territory of a State shall be deemed to be the land areas and
territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, suzerainty, protection or mandate of such State.
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ر) تشريك مساعي در اقدامات بينالمللي بهمنظور تأمين طبع و نشیر نقشیههیا و طیرحهیاي
هوايي طبد موازين و مقرراتي که در تعقيب اين پيمان در مواقع معين توصيه يا وضع ميگردد».
در حقيقت ،مادۀ مذکور اصل حاکميت کشورها در تصويب قواعد براي بهرهبرداري از سامانه
هاي هدايت هواپيما در قلمرو سرزمين خود را به رسميت شناخته است .براساس اصل حاکميت
مندرر در کنوانسيون شيااگو ،کشورها به ايۀاد مقررات براي بهرهبرداري از سامانههاي نیاوبري
در سرزمين خود اختيار تام خواهند داشت و حاکميت خیود را بیراي تنظیيم مقیررات و ايۀیاد
زيرساختها ،تۀهيزات و خدمات ناوبري هوايي در سرزمينشان اعمال ميکنند .البته بايد توجیه
داشت که مقررات داخلي کشورها در زمينۀ خدمات ناوبري و هدايت هواپيمیا ،بايید بیا مقیررات
کنوانسيون شيااگو مطابقت داشته باشند تا بتوانند حدود معينیي از يانیواختي قواعید را بیراي
توسعه و وحدت بينالمللي حفظ کنند.
پذيرش حاکميت مطلد کشور در تصويب مقررات مربیو بیه بهیرهبیرداري از سیامانههیاي
ناوبري در قلمرو سرزمين خود ،موضوع واجد اهميتي تلقي ميشود ،اما آنچیه اهميیت بيشیتري
دارد ،اين است که آيا اجراي سامانههاي ماهوارهاي هدايت هواپيما در سیطح جهیاني ،حاکميیت
کشور را تحت تأثير قرار نخواهد داد؟
در حال حاضر ،بهمنظور فراهم کردن و ارائۀ خدمات عبور و مرور هوايي ،به نواحي اطالعیات
پروازي 1اتاا ميشود .نواحي اطالعات پروازي به فضايي مشخص بیا ابعیاد تعيیينشیده بیر فیراز
کشورها گفته ميشود که در آن سرويسهاي مراقبت پرواز از جمله سرويس اطالعات هوانوردي
و سرويس هشدار ارائه ميشود .نواحي اطالعات پیروازي معمیوالً بیر مرزهیاي زمينیي کشیورها
منطبد است  .با توجیه بیه آنایه نیواحي اطالعیات پیروازي در قلمیرو يیك کشیور قیرار دارنید،
به کارگيري اين روش با لیزوم حفیظ حاکميیت ملیي کشیورها و همچنیين میادۀ  1کنوانسیيون
شيااگو هماهنگ است ،زيرا در اين شيوه ،ارائه و کنترل خدمات عبور و مرور هیوايي در قلمیرو
هر کشور ،در اختيار همان کشور است (.)Huang, 2009: 19
اما با اجراي کامل سامانههاي ماهوارهاي هیدايت هواپيمیا در سیطح جهیاني ،در عمیل کنتیرل
آسمان کشور و بهعبارت بهتر همۀ کشورهاي بهرهبردار ،به دست يك يا چند کشور ديگیر صیورت
ميگيرد و اين مسئله ميتواند حاکميت کشور را تحت تأثير قرار دهد .در حقيقت ،حید حاکميیت
کامل و انحصاري هر کشور بر فضاي باالي سرزمين خود که از اصول اساسي و خدشهناپذير حقوق
بينالملل عرفي تلقي ميشود ،شامل کنترل ،نظارت و مديريت سیامانههیاي هیدايت هواپيمیا نيیز
ميشود .ازاينرو با اجراي اين سامانهها ،مادۀ  1کنوانسيون شيااگو که حاکميت کامل و انحصیاري
کشورها بر قلمرو هوايي آنها را به رسميت ميشناسد ،در عمیل رو بیه افیول خواهید گذاشیت .بیه
همين دليل با آناه اغلب کشورها ضرورت بهکارگيري سیامانههیاي میاهوارهاي هیدايت هواپيمیا را
)1. Flight Information Regions (FIRs
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احساس ميکنند ،اما با اين استدالل که چنين سامانههايي در مالايت يك کشور (هماننید ايیاالت
متحدۀ آمرياا يا روسيه) قرار دارند و کنترل انحصاري آنها توسط يك کشور صورت میيگيیرد ،بیه
اجراي اين سامانهها تمايل چنداني نشان نميدهند .در واقع ،کشیورهاي ايیاالت متحیدۀ آمريایا و
روسيه حاضرند خدمات ماهوارهاي اين سامانهها را در سطح جهاني بهصورت رايگان ارائه دهند ،امیا
هيچوقت حاضر نيستند کنترل اين سامانهها را با مشارکت ديگیر کشیورها بیه انۀیام برسیانند .در
عمل نيز تمايل کشورهاي مختلف به مشارکت در کنتیرل سیامانههیاي میاهوارهاي جیيپیياس و
گلوناس ،با امتناع اياالت متحدۀ آمرياا و روسيه روبهرو شده اسیت .مخالفیت آمريایا و روسیيه بیا
مشارکت ساير کشورها در کنترل اين خدمات ،حتي کشورهاي توسعهيافته را نگران سیاخته اسیت
تا چه رسد به کشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ما که بهواسطۀ مواجهه با محیدوديتهیاي
متنوع در عرصۀ فناوري ،از قدرت مانور کمتري برخوردارند.
اين نگراني دوچندان ميشود هنگاميکه به اين واقعيت پي ميبريم که سامانههیاي نیاوبري
ماهواره اي موجود که مالايت آنها براي اياالت متحدۀ آمريایا و روسیيه بیوده و در حیال حاضیر
بهعنوان تنها سامانههاي ماهواره اي هدايت هواپيما در سطح جهاني شناخته شدهاند ،اصوالً و در
ابتدا ،توسط نيروهاي نظامي کشورهاي يادشده براي مقاصد نظامي طراحیي ،حفیظ و نگهیداري
شده و بهرهبرداري مي شدند و استفادۀ غيرنظامي در زمينۀ هوانوردي از ايین خیدمات ،در وهلیۀ
دوم مورد توجه کشورها قرار گرفت .ناتۀ شايان توجه آن است که حتي سامانههاي جيپیياس
و گلوناس ،بهخودي خود با شرايط و نيازهاي هواپيمايي کشوري متناسب و هماهنگ نبود ،بلایه
بهمنظور استفادۀ اين سامانهها در هواپيمايي کشوري ،سامانههاي ماهوارهاي ثانويیهاي موردنيیاز
بود .اين ضرورت ،کشورهاي اروپايي ،ژاپن و اياالت متحدۀ آمرياا را بر آن داشت که به طراحیي
و ساخت سامانههاي ماهوارهاي ثانويه از جمله اگنوس 1و سیامانۀ واس 2بپردازنید ( G. von der
 .)Dunk, 2015: 12اين سامانههاي تاميلي بهمنظور بهرهبرداري و افزايش قابليت بیهکیارگيري
جيپياس و گلوناس در هواپيمايي کشوري ،با آنها مرتبط شدهاند.
مۀموع عوامل مذکور سبب شده که کشورهاي توسعهيافتهاي که در حیال حاضیر در زمیرۀ
بهرهبرداران محسو ميشوند ،بهمنظور رهايي از چالشهايي که مبحث کنترل ايین سیامانههیا
براي حاکميت آنها ايۀاد ميکند ،در پي آن باشند تا با صر هزينۀ فراوان بر مشیاالت موجیود
فائد آيند و به منظور دستيابي به سامانۀ ناوبري ماهواره اي ،تمام تالش خود را بهکیار گيرنید تیا
بدينوسيله بتوانند بهنوعي از وابستگي خود به سامانههاي جيپیياس و گلونیاس بااهنید .ايین
کشورها به شدت در پياسب دانش فني و نيز بهدست آوردن توانايي پرتیا میاهواره بیهصیورت
مستقلاند تا بهنوعي بر ارائۀ اين گونه خدمات ،کنترل و نظارت داشته باشند .تفار ايۀاد سیامانۀ
)1. European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS
)2. Wide Area Augmentation System (WAAS
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گاليلئو توسط اتحاديیۀ اروپیا ،در راسیتاي رهیايي از نگرانیيهیاي موجیود در خصیوص کنتیرل
انحصاري جيپياس و گلوناس توسط آمرياا و روسيه صورت گرفت.
البته اياالت متحدۀ آمرياا و روسيه بهمنظور رفع نگراني کشورها در اين خصیوص ،دو نامیۀ
رسمي به اياائو ارسال کردهاند .مضمون نامه ها آن بود کیه ايین دو کشیور خیدمات میاهوارهاي
هدايت هواپيما را در سطح جهاني ،با در نظر داشتن اصل حسننيت و بدون هيچگونه هزينیهاي
در اختيار بهرهبرداران قیرار خواهنید داد (.)US GPS Service Commitment to ICAO, 1994
البته پيشنهاد اياالت متحدۀ آمرياا بهطور ضمني حاوي ايین مطلیب نيیز بیود کیه ايین دولیت
اميدوار است سامانۀ جيپياس مبناي اصلي سامانههاي ماهوارهاي هدايت هواپيما قیرار گيیرد و
استانداردها و رويههاي پيشنهادي مصو اياائو با جيپياس منطبد شود.
در برنامههاي سامانۀ جيپياس ايیاالت متحیده آمريایا کیه در  29میارس  1996از سیوي
رئيسجمهور اين کشور اعالم شد نيز دولت اين کشور از پیذيرش جیيپیياس و اسیتانداردهاي
موردنظر آن بهمنظور استفاده جهاني از جيپياس حمايت کرد ( .)U.S GPS Policy, 1996اين
امر نشان ميدهد که دولت اياالت متحدۀ آمرياا بهعنوان ارائهدهندۀ خدمات جيپياس ،به نقش
هماهنگ سازي اياائو و ارائۀ استانداردها و رويههاي پيشنهادي آن ،درصورتيکیه اسیتانداردهاي
جيپياس را مدنظر قرار ندهد ،چنیدان اعتقیادي نیدارد و قصید ايین کشیور بیر آن اسیت کیه
استانداردهاي خود را بهعنوان مقررات بينالمللي تحميل کند .شبيه اين سياست از سوي روسيه
نيز دنبال شده است .در حقيقت ،دو کشور يادشده بازار بالقوهاي را يافتهاند و نهتنها سعي دارنید
که انحصار ارائۀ خدمات را در دست خود نگهدارند ،بلاه تمايل دارنید اسیتانداردها و رويیههیاي
پيشنهادي اياائو بر مبناي عملارد سامانههاي موردنظر آنها تصويب شود.
بدينترتيب ،با کمي دقت به اين ناتۀ مهم پي ميبريم که بهکارگيري سامانههاي ماهوارهاي
هدايت هواپيما مي تواند حاکميت کشور را تا حد زيادي تحت تأثير قرار دهد .به همين دليل در
شرايط کنوني ،بهکارگيري سامانههاي ماهوارهاي هدايت هواپيما در سراسر جهیان میورد ترديید
قرار گرفته است؛ زيرا اتااي اصلي آن بر جيپياس و گلونیاس اسیت کیه از سیوي وزارت دفیاع
اياالت متحدۀ آمرياا و روسيه کنترل ميشود .نگراني از ايین بابیت اسیت کیه عملایرد ايین دو
سامانه در اختيار بخش نظامي کشورهاي مذکور است و هر لحظه اماان سیو اسیتفاده از آن بیه
انحاي مختلف وجود دارد .بهعالوه ،در خصوص نامههاي ردوبدلشده ميان اياالت متحدۀ آمريایا
و روسيه با اياائو بايد توجه داشت که براسیاس رويیۀ بیينالمللیي ،هیيچگونیه الیزام حقیوقي از
نامههاي مزبور برداشت نميشود.
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 .2امكان تبعیض در ارائۀ خدمات
براساس بند  1مادۀ  1معاهدۀ فضاي ماوراي جو مصو 1967م ،1فضا با تمام اجیرام موجیود در
آن بايد در جهت منافع تمام کشورهاي جهیان ،صیر نظیر از درجیۀ توسیعهيیافتگي علمیي يیا
اقتصادي آنها ،مورد استفاده و اکتشا قرار گيرد 2.ايین بنید بیهصیراحت بیه منیافع و نيازهیاي
کشورهاي در حال توسعه ،در اکتشا و استفاده از فضاي ماوراي جو اشاره دارد .با وجیود ايین،
معاهدۀ فضاي ماوراي جو ،صرفاً توازني شايسته ميان منافع کشورهاي در حال توسعه و توسیعه
يافته برقرار مي سازد و اجراي آن لزوماً مستلزم تقسيم منافع و امتيازات حاصل از فعاليیتهیاي
فضايي انۀاميافته توسط يك کشور با ساير کشورها بهصورت مساوي نخواهد بود .بند  2میادۀ 1
اين معاهده مقرر مي دارد تمام کشیورها در اکتشیا و اسیتفاده از فضیاي میاوراي جیو ،از حید
ياساني برخوردارند و اجراي اين حد بايد به شيوهاي غيرتبعيضآميیز صیورت گيیرد 3.ازايینرو
کشورهاي توسعهيافته از لحاظ حقوقي متعهدند که مانع بهره بیرداري و اسیتفاده کشیورهاي در
حال توسعه از فضاي ماوراي جو نشوند .بهعالوه ،همایاري ميیان کشیورهاي در حیال توسیعه و
توسعهيافته بايد بهنحو چشمگيري گسترش يابد تا بتواند در جهت کم کردن فاصیلۀ ميیان آنهیا
که روزبهروز در حال افزايش است ،گام بردارد.
منطقي بهنظر ميرسد که اجرايي شدن سامانههاي ماهوارهاي هدايت هواپيمیا کیه خیدمات
خود را در سطح جهاني ارائه ميکنند ،به يك سطح بيسابقه از همااري بينالمللي و انسۀام در
اين خصوص نياز دارد تا بدينترتيب ،کشورها و شرکتهاي هواپيمیايي آنهیا ،بیه سیيگنالهیا و
خدمات ارائه شده بدون هر گونه تبعيضي دسترسي داشته باشند .با اين حال ،همواره اين امایان
وجود دارد که کشورهاي ارائهدهندۀ خدمات سامانههاي ماهواره اي هدايت هواپيما ،به هر دليلي
دسترسي را براي برخي کشورها يا بهرهبرداران حملونقل محدود کنند.
4
در  6دسامبر  1995هيأتي متشال از کارشناسان فنیي و حقیوقي بیراي ايۀیاد چیارچوبي
حقوقي در زمينۀ موضوعات مختلف بهکارگيري سامانههاي ماهواره اي هدايت هواپيما در سیطح
جهاني توسط شوراي اياائو تشايل شد .بررسيهاي اين هيأت بیه ايۀیاد وفیاق عیام در زمينیۀ
پيشنويس «منشور حقوق و تااليف کشورهاي مرتبط با خدمات سامانههاي نیاوبري میاهوارهاي
1. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space,
Including the Moon and Other Celestial Bodies, January 27, 1967.
2. The exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be carried
out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or
scientific development, and shall be the province of all mankind.
3. Outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be free for exploration and use by all
States without discrimination of any kind, on a basis of equality and in accordance with international
law, and there shall be free access to all areas of celestial bodies.
4. Panel of Legal and Technical Experts on the Establishment of a Legal Framework with Regard to
GNSS

اجراي سامانههاي ماهوارهاي هدایت هواپیما919 ...

جهاني» 1منۀر شد که در سيودومين نشست مۀمع ايایائو ( 22سیپتامبر تیا  2اکتبیر )1998
بهصورت قطعنامه به تصويب رسيد.
در مقدمۀ اين قطعنامه عنوان شده است که براساس اصیل عیدم تبعیيض ،تمیامي کشیورها
ميتوانند به خدمات سامانههاي ماهواره اي هدايت هواپيما دسترسي داشته باشیند 2.اصیل عیدم
تبعيض در اين حوزه تنها زماني اجراشده تلقي مي شود که خدمات مزبور براي همیۀ کشیورها و
تمام مناطد جغرافيايي در دنيا ،با شرايط و خصوصیيات ياسیان ،قابیل دسترسیي باشید .اصیل
دسترسي جهاني دو تعهد اصلي براي ارائهدهندگان خدمات ماهوارهاي بهوجود ميآورد .يایي از
اين دو تعهد ،مثبت و ديگري منفي است .اگر عبارت «دسترسي جهاني» را به ارائۀ سیيگنالهیا
به تمام نقا جهان ی صر نظر از موقعيت سياسي و جغرافيايي ی تعريف کنيم ،در ايین صیورت
دولت ارائهدهنده متعهد است که سيگنالها را در مقياس جهاني ارائه کنید؛ ايین تعهید ،حالیت
مثبت دارد .تعهد ديگر دولت ارائه دهنده آن است که از هیر گونیه اقیدام تبعیيضآميیز در ارائیۀ
سيگنالها به بهرهبرداران خودداري کند؛ اين تعهد ،حالت منفي دارد.
در حال حاضر ،ارائهدهندگان اصلي خدمات سامانههاي ماهوارهاي هدايت هواپيما ،اياالت متحیدۀ
آمرياا و روسيه هستند ،اما پيشبيني ميشود که اشخاص حقيقي يیا حقیوقي ديگیر نيیز بیهمنظیور
کسب منفعت به ارائۀ اين سيگنالها اقدام کنند .از سیوي ديگیر ،احتمیال دارد برخیي مؤسسیات بیه
منظور تسهيل ناوبري هوايي در سطح منطقهاي به ارائۀ سيگنالهیاي الزم بپردازنید .ايیاالت متحیدۀ
آمرياا و روسيه بهعنوان ارائهکنندگان خدمات ماهوارهاي هدايت هواپيما در مقياس جهاني ،بیا ارسیال
نامههاي جداگانهاي به اياائو ،بهترتيب تعهد کردهاند که خدمات جيپیياس و گلونیاس را بیهصیورت
غيرتبعيضآميز ،به همۀ بهرهبرداران هواپيمايي کشوري ارائه کنند .با اين حال ،بايد توجه داشیت کیه
تبادل اين نامهها تنها توافقي غيررسمي ميان اياائو و ارائهدهندگان خدمات اسیت و نمیيتیوان آن را
تضمين حقوقي در زمينۀ ارائۀ غيرتبعيضآميز و مستمر اين خدمات تلقي کرد.
در واقع ،ارائۀ خدمات اين سامانهها به همۀ کشورها و تمام منیاطد جغرافيیايي در دنيیا ،بیه
اوضاع سياسي دو کشور يادشده بستگي خواهد داشت .نظر به فقدان تعهد حقیوقي بیينالمللیي
مبني بر ارائۀ اين خدمات ،همواره اين احتمال وجود دارد که کشیورهاي میذکور بیا توسیل بیه
تغييرات قانونگذاري داخلي يا هر دليل ديگر ،در هر زمان دلخواه ،از ارائۀ اين خدمات بیه کشیور
يا کشورهاي خاصي دست بردارند .بنابراين درصورتيکه کشور ما ،سامانههاي ناوبري سنتي خود
را بهمنظور اجراي سامانههاي ماهوارهاي هدايت هواپيمیا کنیار بگیذارد ،بايید در جسیتوجیوي
راهااري باشد که بتواند منافع خود را در اين زمينه حفظ کند.
1. Assembly resolutions A32-19, 1998 (“Charter on the Rights and Obligations of States Relating to
GNSS Services
2. Every State and aircraft of all States shall have access, on a non-discriminatory basis under uniform
conditions
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راهكارها
آنچه در وهلۀ نخست به هن ميرسد اين است که کشور ما با همااري هیمپيمانیان منطقیهاي
خود ،سامانه اي مۀزا از سامانههاي ماهوارهاي موجود طراحي کند که بهصورت کامالً مسیتقل از
اين سامانهها عمل کند .از لحاظ نظري ،اين راهحل بهترين گزينۀ ممان براي کشور میا و سیاير
کشورهاي منطقه است .اما بايد توجه داشت که راهحل مزبور با يك ايراد عمده روبیهروسیت .در
حقيقت ،بايد ا عان داشت که با توجه به محدوديتهاي اقتصادي و فني که مهمتیرين آن عیدم
اماان پرتا ماهواره است ،اين راهاار نميتواند در آيندۀ نزديك محقد و عملي شود .کشورهاي
توسعهيافته بهمنظور مقابله با چالشها و نگرانيهاي ناشي از تبعيض در ارائه و استمرار خیدمات
و نيز کنترل سامانههاي جيپياس و گلوناس ،از قدرت مانور بيشتري برخوردارند؛ زيرا راحتتیر
از کشورهاي در حال توسعه ميتوانند به فناوري پرتا ماهواره دست يابند و با ايۀاد سیامانهاي
مستقل ،نيازهاي خود را رفع کنند .براي مثال ،چين و ژاپن با صر هزينههاي هنگفیت در پیي
پرتا ماهواره براي مدرن کردن سامانۀ کنترل ترافيك هوايي خود هستند .اين در حیالي اسیت
که اغلب کشورهاي در حال توسعه ،بیا محیدوديتهیاي متنیوعي در ايین خصیوص مواجهنید و
به راحتي قادر به حل مشاالت موجود ،از جمله دستيابي به قدرت پرتا ماهواره نخواهند بود.
بهعالوه ،برخال آنچه در وهلۀ اول بهنظر مي رسد ،گرد آوردن کشیورهاي در حیال توسیعه
بهمنظور اتحاد در اين خصوص کار چندان آساني نخواهد بود؛ چراکیه ايین کشیورها نیهتنهیا در
زمينۀ مسائل سياسي ،اجتمیاعي ،اقتصیادي و فرهنگیي نگیرشهیاي متفیاوتي دارنید ،بلایه در
سياست خارجي و اولويت هاي ملي خیود نيیز بیا يایديگر هماهنیگ نيسیتند .بنیابراين در ايین
خصوص ،دست يافتن به اجماع ميان کشورهاي در حال توسعه ،بسيار مشال بهنظر ميرسد.
افزونبر آن ،هواپيمايي کشوري تنها درصد کمي ( 2تیا  5درصید) از خیدمات سیامانههیاي
ناوبري ماهواره اي موجود از جمله جيپياس و گلوناس را بهکار ميبرد .ازاينرو در شرايطي کیه
درصد کمي از بهرهبرداران سامانههاي يادشده در حوزۀ صنعت هواپيمايي قرار دارند ،ايۀاد يیك
سامانۀ جديد توسط کشور ما ،صرفاً بهمنظور استفاده در صنعت هواپيمیايي ،از لحیاظ اقتصیادي
مقرونبهصرفه نيست.
راهاار ديگري که به هن ميرسد ،ايۀاد يك سامانۀ ماهوارهاي هیدايت هواپيمیا در سیطح
جهاني توسط اياائو است .کميتۀ حقوقي ايایائو در بيانیهاي اعیالم میيدارد کیه «سیامانههیاي
ماهوارهاي هدايت هواپيما آينده بايد حالت تاميلشده و ارتقايافتۀ سامانههاي موجیود از جملیه
جيپياس و گلوناس باشند که به انسۀام الزم رسيدهاند و کشورهاي متعاهد ضیمن اسیتفاده از
اين سامانهها در هواپيمايي کشوري ،بر ابعاد مختلف مرتبط با اسیتفادۀ آنهیا ،نظیارت و کنتیرل
کافي دارند .ايایائو از طريید مشیورت بیا دولیتهیاي متعاهید ،اسیتفادهکننیدگان از هوافضیا و
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ارائه دهندگان خدمات ،اماان دستيابي به يك سامانۀ ناوبري ماهوارهاي جهیاني را کیه صیرفاً در
هواپيمايي کشوري استفاده و بهصورت بينالمللي کنترل شود بررسي ميکند» ( ICAO policy
.)on GNSS, 2008: 1
بيانيۀ مذکور با اين تصور صادر شده است که دو سامانۀ جيپياس و گلوناس مبنیاي اصیلي
سامانههاي ماهواره اي هدايت هواپيما موجود را تشايل مي دهند .بايد به اين ناتیۀ مهیم اشیاره
شود که عبارت «از جمله» در بيانيۀ صیادره نشیان میيدهید کیه سیامانههیاي ديگیري غيیر از
جيپياس و گلوناس نيز ميتوانند در آينده در ارائۀ اين خدمات به فعاليت بپردازند.
اياائو همواره در پي آن بوده است تا از سامانه اي که توسط اياالت متحدۀ آمريایا و روسیيه
کنترل ميشود به سامانه اي روي آورد که در آن ،دولتهاي متعاهد بتواننید ضیمن اسیتفاده در
هواپيمايي کشوري ،حد کافي از کنترل خود را بر ابعاد مختلیف ايین سیامانه اعمیال کننید .بیي
ترديد ،سطح کنترل دولتها بر سامانههاي ماهواره اي هدايت هواپيما ،نقش تعيينکننیدهاي بیر
استقبال کشورها از اين سامانهها دارد؛ زيرا سبب میيشیود تیا کشیورها نسیبت بیه اسیتفاده از
سامانههاي مذکور تا حد زيادي اطمينان حاصل کنند.
درحاليکه بخش اول بيانيۀ مزبور با مۀوز کنترل سیامانههیاي میاهوارهاي هیدايت هواپيمیا
توسط دولتها خاتمه مي يابد ،عبیارت میذکور در بخیش دوم آن ،نقیش و مسیئوليت ايایائو در
تالش براي دستيابي به سامانۀ ماهواره اي هیدايت هواپيمیا در سیطح جهیاني را کیه بیهصیورت
بين المللي کنترل شود ،مورد تأکيد قرار داده است .همانطورکه اشاره شد ،اگر اجرايي سیاختن
سامانههاي ماهوارهاي هدايت هواپيما با تايه بر جيپياس و گلوناس صورت گيرد ،بهجاي آنایه
ارائۀ اين خدمات تحت کنترل اياائو باشد ،تا حید زيیادي در اختيیار و کنتیرل ايیاالت متحیدۀ
آمرياا و روسيه قرار خواهد گرفت .بنابراين شايد ايۀاد و توسعۀ يك سیامانۀ نیاوبري میاهوارهاي
جهاني که توسط سازماني بين المللي ،مستقل و غيرنظامي کنترل شود ،راهایار مناسیبي باشید.
بيترديد ،ايۀاد يك سامانۀ ناوبري ماهواره اي جهاني که مالايت و کنترل آن در اختيار سازماني
بينالمللي و غيرنظامي باشد ،اشتياق بينالمللیي را برمیيانگيیزد؛ زيیرا بیدينترتيیب ارائیۀ ايین
خدمات از انحصار ارائهدهندگان فعلي خارر شده و نگرانيهاي موجود در زمينۀ دخالیت بخیش
نظامي را نيز نخواهد داشت.
بايد توجه داشت که خدمات جيپياس و گلوناس در حیال حاضیر بیهصیورت رايگیان ارائیه
ميشود و بدينترتيب ،بدون تحميل هزينه اي ،منافع بسیياري را در اختيیار بهیرهبیرداران قیرار
ميدهد .هرچند اين سامانه ها ابتدائاً براي اهدا نظامي طراحي شده بود ،بیدون ترديید امیروزه
براي مقاصد مختلف و در سرتاسر جهان بهکار ميروند .اين سامانهها روزبهروز در حال توسیعه و
پيشرفت هستند .اياالت متحدۀ آمرياا اعالم کرده است که در آينده سيگنالهاي جيپیياس بیا
دقت باالتري ارائه خواهد شد (.)G. von der Dunk, 2015 A: 13
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با در نظر داشتن اين واقعيتها و نيز هزينههاي موردنيیاز بیهمنظیور اجرايیي سیاختن يیك
سامانۀ ناوبري ماهوارهاي جهاني جديد ،بيترديد جيپياس و گلوناس بیهعنیوان عنصیر اساسیي
سامانههاي ماهوارهاي هدايت هواپيما باقي خواهنید مانید .بیهعیالوه ،سیامانۀ جیايگزين تنهیا در
هواپيمايي کشوري است فاده خواهد شد و بايد توجه داشت که هواپيمايي کشوري بخش کوچاي
از بهرهبرداران سامانههاي جيپياس و گلوناس را تشايل ميدهد .بنابراين بهنظر میيرسید کیه
ايۀاد يك سامانۀ جديد توسط اياائو نيز از لحاظ مالي و سياسي مورد استقبال قرار نگيرد.
اين واقعيتي اناارناپذير است که بهرهبرداران سامانههاي ماهوارهاي هدايت هواپيما بايد قیادر
باشند تا در مديريت و کنترل سامانههاي ماهوارهاي هدايت هواپيما و توسعۀ ابعاد فني آن نقیش
مؤثر داشته باشند .با اين حال اين امر مستلزم ايۀاد يك سامانۀ مۀزا بدينمنظور نيسیت ،بلایه
راهاار ديگري نيز به هن متبادر مي شیود و آن ايین اسیت کیه موضیوعات مختلیف حقیوقي و
سياسي که در نتيۀۀ بهکارگيري سامانههاي میاهوارهاي هیدايت هواپيمیا مطیرح میيشیود ،بیا
چارچو حقوقي الزماالجرا قانونمند شود.
در سيوپنۀمين نشست مۀمع اياائو کیه از  28سیپتامبر تیا  8اکتبیر  2004برگیزار شید،
کميسيون حقوقي بررسي گزارشي را در دستور کار خود قرار داد که از سوي  42کشور اروپیايي
در کنفرانس اروپايي هواپيمايي کشوري 1ارائه شده بود .نتيۀۀ ايین نشسیت ،تصیويب قطعنامیۀ
 A35-3بود .قطعنامۀ مذکور ،بر اهميت ايۀاد يك چارچو حقوقي بهمنظور اجراي سامانههیاي
ماهوارهاي هدايت تأکيد ميکرد .در نشست مذکور ،اين ناته مطیرح شید کیه ميیان کشیورهاي
ارائهدهندۀ خدمات ناوبري ماهوارهاي و کشورهايي کیه براسیاس میادۀ  28کنوانسیيون شیيااگو
مسئوليت دارند ،بايد يك حلقۀ ارتباطي وجود داشته باشد و در اين زمينیه ،ايایائو ملیزم اسیت
راهبردهاي خود را بهمنظور ايۀاد يك چیارچو حقیوقي ارائیه دهید (ICAO Doc. No. A35-
.)WP/125 LE/11, 2004
اين موضوع ،در کميسيون حقوقي نشست سيوششم مۀمع ايایائو کیه در سیپتامبر 2007
برگزار شد نيز مورد تأکيد مۀدد قرار گرفت ،اما نتيۀۀ مطلو ديگري حاصل نشد.
در سيوپنۀمين جلسۀ کميتۀ حقوقي اياائو که از  6تیا  15میي  2013در میونترال کانیادا
برگزار شد ،کميتۀ حقوقي ايۀاد يك چارچو حقوقي براي بهکارگيري سامانههیاي میاهوارهاي
هدايت هواپيما را مورد تأکيد قرار داد .مصوبۀ کميتۀ مذکور در جلسۀ  17ژوئین  2013شیوراي
اياائو تأييد شد (.)ICAO Doc. LC/35-WP/7-8, 2013
در سيوششمين جلسۀ کميتیۀ حقیوقي ايایائو کیه از  30نیوامبر تیا  3دسیامبر  2015در
مونترال کانادا برگزار شد ،ايۀاد يك چارچو حقوقي براي مباحث مختلف سیامانههیاي جديید
هدايت هواپيما مورد تأکيد قرار گرفت (.)ICAO Doc. LC/36-WP/3-1, 2015
)1. European Civil Aviation Conference (ECAC
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براساس آخرين بررسيهاي کميتۀ حقوقي اياائو ،اجماع وسيعي ميان کشورهاي عضو اياائو
وجود دارد که ابعاد پيچيدۀ حقوقي اجراي سامانههاي ماهوارهاي هدايت هواپيما ،بايید از طريید
يك گروه کارشناسي مۀر  ،زير نظر کميتۀ حقوقي اياائو دقيقاً بررسي شود .در آخرين اجالس
کميتۀ حقوقي ،پس از بحث و تبادلنظر در خصوص موضیوعات مختلیف حقیوقي کیه از سیوي
کشورهاي عضو و نهادهاي بينالمللي يربط مانند ياتا ارائه شد ،در نهايت ايۀاد يك سیاختار و
چارچو حقوقي براي سامانههاي ماهواره اي هدايت هواپيما بهعنوان اولويت مهم در دستور کار
کميتۀ حقوقي قرار گرفته است.

نتیجهگیري
 .1بهکارگيري سامانههاي ماهوارهاي جيپياس و گلوناس براي هدايت هواپيمیا ،صینعت
هواپيمايي کشورمان را از منافع بسياري بهرهمند میيسیازد ،امیا در عیين حیال ،میا را بیا
چالشهاي سياسي و حقوقي نيز روبهرو مي سازد .اگر بنا باشد سامانههاي مذکور در آينده
بهعنوان تنها ابزار ناوبري و هدايت هواپيما بهکیار رونید ،چیالشهیاي مربیو بیه کنتیرل
انحصاري اين خدمات بايد رفع شود؛ زيرا همواره اين نگراني وجود دارد که قدرت و اختيار
دو يا چند کشور در کنترل انحصاري سامانه ها ،در جهت نقض حاکميیت کشیور اسیتفاده
شود .بيانيۀ  1994شوراي اياائو که هر گونه محدوديت يا خدشه بر حاکميت کشیورها را
منع کرده ،صرفاً جنبۀ توصيهاي دارد و هيچگونه الزام حقوقي بهبار نخواهد آورد .همچنين
نامههاي ردوبدلشدۀ آمرياا و روسيه با اياائو نيز تعهدي الزامآور براي اين دو کشور ايۀاد
نخواهد کرد .بنابراين ،نگرانيهاي ناشي از کنترل انحصاري سامانههاي مذکور همچنان بیه
قوت خود باقي خواهد بود.
 .2هرچند در نامههاي مبادلهشده ميان اياالت متحدۀ آمرياا و روسيه بیا سیازمان بیين
المللي هواپيمايي کشوري (اياائو) ،هر دو کشور خود را متعهد به رعايت حسننيت و ارائۀ
مستمر و غيرتبعيضآميز خدمات جيپياس و گلوناس دانسیتهانید ،بیا وجیود ايین ،هیيچ
تضميني در اين خصوص وجود ندارد .نظر به فقدان تعهد حقوقي بينالمللي مبني بر ارائۀ
غيرتبعيض آميز اين خدمات ،همواره اين احتمال وجود دارد که کشورهاي مذکور با توسل
به مسائل اقتصادي يا تغييرات قانونگذاري داخلي در هر زمان دلخواه ،ارائۀ اين خدمات به
کشورهاي خاص از جمله کشور ما را متوقف کنند.
 .3براي رفع اين چالشها ،آنچه در وهلۀ اول به هین میيرسید ،ايۀیاد و توسیعۀ يیك
سامانه ماهواره اي هدايت هواپيما با مشارکت کشورهاي همپيمان منطقه است .اما با توجه
به پيچيده بودن فناوري موردنياز و دشواري تأمين هزينههاي الزم براي اجرايیي سیاختن
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 اين راهاار از لحاظ مالي و سياسي مورد استقبال قرار نخواهد گرفیت و،يك سامانۀ جديد
 جیيپیياس و گلونیاس بیهعنیوان عنصیر اساسیي سیامانههیاي،بهاحتمال قريب به يقين
.ماهوارهاي هدايت هواپيما در آينده باقي خواهند ماند
 بهترين راهاار براي رفع چالشهاي موجود آن است که سیازمان بیين، بر اين اساس.4
المللیي هواپيمییايي کشییوري (ايایائو) بییا ايۀییاد چیارچو حقییوقي مناسییب در خصییوص
 بیا، کنتیرل ايین سیامانههیا را بیهنحیو مقتضیي،بهکارگيري سامانههاي ناوبري ماهوارهاي
 ازاينرو پيشنهاد ميشود.مشارکت تمام کشورها و در قالب سازماني بينالمللي انۀام دهد
که نهادهاي مسئول در کشور ما از جمله سازمان هواپيمايي کشوري نقیش فعیالتیري در
اقدامات سياسي و حقوقي در حیال انۀیام بیه منظیور تیدارك چیارچو حقیوقي الزم در
.خصوص بهکارگيري اين سامانهها ايفا کنند
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