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  والثالثونالسادسةالجمعية العمومية ـ الدورة 

  

   اللجنة الفنيةتقرير
  عن

   من جدول األعمال٣٨ و٣٤البندين 
  )مقدم من رئيس اللجنة الفنية(

 مـن جـدول األعمـال     ٣٨ و ٣٤وافقت اللجنة الفنية على التقرير المرفق عن البنـدين          
  .٣٤/١وتوصي الجلسة العامة باعتماد القرار 

  

  

  

  

  

  

  .بعد إزالة هذه الصفحة، ينبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقرير: مالحظة
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  تأييد سياسة االيكاو في المسائل المتعلقة بطيف الترددات الالسلكية  : من جدول األعمال٣٤لبند ا

سات ، التي تتضمن اقتراحا من المجلس بـشأن تحـديث الـسيا           A36-WP/7استعرضت اللجنة ورقة العمل       ١-٣٤
 من أجل تعزيز التأييد لمواقف االيكاو في المؤتمرات العالمية لالتـصاالت            ١٣-٣٢الواردة في قرار الجمعية العمومية رقم       

وتعكس التعديالت المقترح إدخالها التطورات الحالية في مجـال المالحـة      . الالسلكية التي يعقدها االتحاد الدولي لالتصاالت     
وأوضح أمين اللجنة أن المؤتمرات . التحضير للمؤتمرات العالمية لالتصاالت الالسلكية المقبلة    الجوية كما أنها ستوجه عملية      

العالمية لالتصاالت الالسلكية التي يعقدها االتحاد الدولي لالتصاالت هي المنتديات التي أبرمت فيها االتفاقات الدولية بـشأن                
نتفعين وأنه من أجل قيام المـؤتمرات الدوليـة لالتـصاالت           تخصيص واستخدام طيف الترددات الالسلكية على خدمات الم       

الالسلكية بالنظر على النحو المالئم لموقف االيكاو أثناء مداوالتها في المسائل التي تهم مجتمع الطيران، من الـضروري أن      
دعم الحالي غيـر كـاف   وقد تبين أن مستوى ال. تقدم إدارات الدول األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت مزيدا من الدعم    

  .لضمان تلبية احتياجات الطيران بصفة منتظمة
، اقترحت الواليات المتحدة أن تقوم االيكاو بتنسيق الجهد العالمي الرامي إلى        A36-WP/150في ورقة العمل      ٢-٣٤

التـصاالت  وسـيتناول المـؤتمر العـالمي ل   . تحديد واقتراح عرض نطاق طيف الترددات للطائرات التي تطير بدون طيار     
وبطلب وضع جدول   .  ، مسائل الطائرات التي تطير بدون طيار      ٢٠٠٧ نوفمبر   -الالسلكية الموقف، المقرر عقده في اكتوبر     

أعمال قبل عقد االجتماع المقبل بثالث سنوات، سيستفيد مجتمع الطائرات التي تطير بدون طيار من زيادة تأييد االيكاو فـي            
الخاصة بالطائرات التي تطير بدون طيار للنظر فيها في الفرصة السانحة المقبلـة، وهـي             بلورة موقف لمتطلبات الترددات     

  .٢٠١١المؤتمر العالمي لالتصاالت الالسلكية لسنة 
أبرز أمين اللجنة أن توافر طيف الترددات الالسلكية الالزم ال يزال يمثل شرطا مسبقا لـسالمة الطيـران                    ٣-٣٤

وأشارت اللجنة إلى أنه مع النمو الـدائم        . إدارة الحركة الجوية  /التصاالت والمالحة واالستطالع  المدني وللتنفيذ الفعال لنظم ا    
دة على الطيـف المتـاح المحـدود،      للطلب على ترددات من جانب غير المستخدمين للطيران، يواجه الطيران منافسة متزاي           

 .سيما من جانب خدمات االتصاالت الالسلكية التجارية ال

لواليات المتحدة عن رأي مفاده أن المشاركة النشطة في كثير من المحافل أمر مطلـوب لـضمان            أعربت ا   ٤-٣٤
وأن هناك اتفاقا عامـا     .  األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت     اإلداراتتحقيق أقصى قدر من تأثير الطيران على مواقف         

طيف الطيران مما يعد ذات أهميـة بالغـة لمجتمـع           على ضرورة أن تعزز االيكاو التزامها بتوفير الدعم والموارد لحماية           
  .الطيران الدولي

 ووافقت على أنه من الضروري أن تؤيد        WP/150 و WP/7أحاطت اللجنة علما باالتجاه العام لورقتي العمل          ٥-٣٤
طلبات الطيـران  جميع الدول المتعاقدة لدى االيكاو متطلبات الطيران المتعلقة بطيف الترددات الالسلكية بغية كفالة عرض مت  

 .المتعلقة بخدمات سالمة الحياة وفهمها على النحو الواجب

  :لي للجلسة العامة العتمادهوعلى ضوء المناقشة التي جرت، وافقت اللجنة على تقديم مشروع القرار التا  ٦-٣٤
  تأييد سياسة االيكاو في المسائل المتعلقة بطيف الترددات الالسلكية  :٣٤/١القرار 

يكاو هي الوكالة المختصة التابعة لألمم المتحدة المسؤولة عن سالمة الطيران المدني الـدولي              اال لما كانت 
  .وكفاءته وانتظامه
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  .دولية لنظم اتصاالت الطيران والمساعدات المالحية الالسلكيةوتوصيات  االيكاو تعتمد قواعد وبمـا أن

تابعة لألمم المتحدة التي تنظم استخدام طيف        ال المتخصصةاالتحاد الدولي لالتصاالت هو الوكالة       ولما كان 
  .الالسلكية الترددات

 موقف االيكاو، بالصورة التي يعتمدها المجلس، بالنسبة للمؤتمرات الالسلكية العالميـة التابعـة              وبمـا أن 
  .لالتحاد الدولي لالتصاالت هو نتيجة لتنسيق متطلبات الطيران الدولي من طيف الترددات الالسلكية

 (CNS/ATM) دارة الحركـة الجويـة     وإ وتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالسـتطالع     إعداد   بأن   اوإقرار
وسالمة الطيران المدني الدولي قد يتعرضان ألخطار وخيمة في حالة عدم تلبية متطلبات الطيران بتحديد مخصـصاته مـن       

  .طيف الترددات الالسلكية وحماية تلك المخصصات

الدعم من الهيئات األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت لـضمان دعـم المـؤتمر    إلى  بالحاجة  وإقـرارا 
  .العالمي لالتصاالت الالسلكية لموقف االيكاو والوفاء بمقتضيات الطيران

زيادة ذلك الدعم نظرا لتزايد الطلب على طيف الترددات والمنافسة الشرسة مـن             إلى   للحاجة الملحة    ونظرا
  . ريةخدمـات االتصاالت التجا

تحـاد الـدولي   العالمي لالتصاالت الالسلكية الذي يعقده االزدياد مستوى أنشطة التحضير للمؤتمر الونظرا  
باإلضافة الى   (RF)والمرتبط بالطلب المتزايد على سعة النطاق من جميع المستخدمين لطيف الترددات الالسلكية             لالتصاالت  

الهادئ المحيط /، مثل مجتمع اتصاالت آسيا    اإلقليمية لالتصاالت  من جانب الهيئات   المواقف اإلقليمية    إلعداداألهمية المتزايدة   
(APT) والمجموعة العربية إلدارة الطيف (ASMG) لالتصاالت األفريقي واالتحاد  (ATU) والمؤتمر األوروبي إلدارات البريد

  .(RCC) لالتصاالت اإلقليمي والكومنولث (CITEL) ولجنة البلدان األمريكية لالتصاالت (CEPT)واالتصاالت 

) ١٩٩٥(العمليات  / عن االجتماع الخاص لشعبة االتصاالت     تين الصادر ٧/٦ و ٧/٣ تينلتوصيا وبالنظر الى 
(SP COM/OPS/95)  ٢٠٠٣( للمؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية ٥/٢وكذلك التوصية.(  

  : الجمعية العموميةفإن

على أن تؤيد بحزم موقف االيكـاو فـي المـؤتمرات            الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية      تحث  -١
 واألنشطة الدولية األخرى التي تنفذ من أجـل التحـضير للمـؤتمرات             اإلقليميةالالسلكية وفي األنشطة     لالتصاالت   العالمية

  :الالسلكية العالمية، وذلك بالوسائل التالية

واقفها المعروضـة فـي المحافـل     مإعداد   في   بشكل تام مصالح الطيران    دمجأن تتعهد بالعمل على       )أ
  .مشتركة للمؤتمر العالمي لالتصاالت الالسلكية مقترحاتإعداد لالتصاالت التي تشارك في اإلقليمية 

 تتوافق مع    التي موادال العالمي لالتصاالت الالسلكية، بالقدر الممكن،       للمؤتمرأن تدرج في اقتراحاتها       )ب
  .االيكاو موقف
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 لالتصاالت الالسلكية   ة العالمي اتوبيانات سياسة االيكاو التي تقدم في المؤتمر       أن تدعم موقف االيكاو     )ج

دليل طيف التـرددات    في  الذي يعقده االتحاد الدولي لالتصاالت والتي يوافق عليها المجلس والواردة           
  .(Doc 9718) الالسلكية الالزمة للطيران المدني

 للمـشاركة  المشاركة المدني التابعة لها   الطيران طاتبإيفاد خبراء من سل     لسلطات تتيحبأن  أن تتعهد     )د
 االتحـاد الـدولي     فـي والمواقف اإلقليمية وتعزيز مصالح الطيران       مواقف الدول إعداد  الكاملة في   
  .لالتصاالت

المـؤتمرات اإلقليميـة     مؤتمرات االتـصاالت   قدر ممكن، اشتمال وفودها في       أقصىإلى  أن تكفل،     )ه
العالمية ممثلـين    الالسلكية    لالتحاد الدولي لالتصاالت والمؤتمرات العالمية     وأفرقة الدراسات التابعة  

خبراء من سلطات الطيران المدني التابعة لهـا         آخرين الطيران المدني فيها أو مسؤولين    إدارات  عن  
  . يكونون على استعداد تام لتمثيل مصالح الطيرانفي مجال الطيران

 أهميـة التخـصيص   إلـى   اية االتحاد الدولي لالتـصاالت       يوجه عن  أنمن األمين العام     بتطل  -٢
  . سالمة الطيرانمن أجل تأمينالطيران إلى  لطيف الترددات الالسلكية ين المالئموالحماية

ضرورة توفير الموارد الالزمة، على سبيل األولوية العالية في     إلى   العام   واألمين المجلس   هتوج  -٣
الخاصـة  واإلقليمية ومية، لدعم المشاركة المتزايدة من جانب االيكاو في األنشطة الدولية  الميزانية التي تعتمدها الجمعية العم    

  .الترددات  طيفبإدارة
  .١٣-٣٢ القرار يجبأن هذا القرار  تعلن  -٤

— — — — — — — —  
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  قرارات الجمعية العمومية التي يجب توحيدها أو إعالن انتهاء سريانها  : من جدول األعمال٣٨البند 

 بـشأن قـرارات الجمعيـة       A35-WP/28لورقة العمل   ) ب(أحالت الجلسة العامة الى اللجنة الفنية المرفق          ١-٣٨
العمومية التي يجب توحيدها أو إعالن انتهاء سريانها، مما يتفق مع توصية المجلس بوجوب إعالن انتهاء سـريان قـرار                    

القـرارات  الوارد في الجزء الثـاني مـن        ) مالحة الجوية إعادة فحص برنامج العمل في مجال ال       (٨-٢٤الجمعية العمومية   
  .(Doc 9848) )٨/١٠/٢٠٠٤في (السارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية 

  ـ انتهى ـ




