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  الدورة الثامنة والثالثون –جمعیة العمومیة ال

  الرصد والتحلیل –مالحة الجویة ال :من جدول األعمال ٣٤ رقم بندال

   االیكاو في المسائل المتعلقة بطیف الترددات الالسلكیة ةسیاس
  )مجلس االیكاومن مقدمة ورقة (

  الموجز التنفیذي
تأیید سیاسة االیكاو  - ٢٥-٣٦یة ومالجمعیة العم رات الواردة في قراتحدیث السیاسل مقدماً  اقتراحاً تعرض هذه الورقة 

. ٢٠٠٧في عام  هاتحدیثجرى و  ١٩٩٨في عام  أصالً عدت أُ ي توال، في المسائل المتعلقة بطیف الترددات الالسلكیة
طیف الترددات  االحتیاجات منتلبیة من أجل توقعة مستقبًال محالیة والالجدید المقترح األنشطة ال ویراعي القرار

 التحاد الدولي لالتصاالت.لالرادیویة الالسلكیة في مجال الطیران في نطاق المؤتمرات العالمیة لالتصاالت 

الجمعیة العمومیة مدعوة إلى اعتماد مشروع القرار الوارد في المرفق بهذه الورقة، كي یحل محل القرار  اإلجراء:
٢٥-٣٦.  

األهداف 
  االستراتیجیة:

لسالمة وحمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل األهداف االستراتیجیة لبالعمل هذه  ترتبط ورقة
  .الجوي

موارد المتاحة في المیزانیة لل وفقاً سیتم تنفیذ األنشطة الواردة في ورقة العمل هذه حسب األولویة   اآلثار المالیة:
  .مات الخارجة عن نطاق المیزانیةو/أو من المساه ٢٠١٦-٢٠١٤البرنامجیة العادیة المعتمدة للفترة 

 (AN-Conf/12) )٢٠١٢تقریر مؤتمر المالحة الجویة الثاني عشر ( ،Doc 10007  المراجع:
Doc 9958، ٨/١٠/٢٠١٠(في  القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة( 

Doc 9828،   حادي عشر للمالحة الجویةال المؤتمرتقریر   
Doc 9718،   دلیل المتطلبات  من طیف الترددات الالسلكیة للطیران المدني، بما في ذلك سیاسات

 االیكاو المعتمدة

Doc 9650،   والعملیات اإلیصاالتالخاص لشعبة  عاالجتماتقریر  



 - 2 - A38-WP/89 
 TE/23 

 المقدمة - ١

في قرار الجمعیة العمومیة  مسائل المتعلقة بطیف الترددات الالسلكیةممارساتها بشأن الترد سیاسات االیكاو و  ١- ١
وجرى  ١٩٩٨التي ُاعدت أصًال في عام  ،تأیید سیاسة االیكاو في المسائل المتعلقة بطیف الترددات الالسلكیة، ٢٥-٣٦

   .٢٠٠٧ها في عام حدیثت
كي  ...-٣٨ برقمإصدار قرار جدید  فیها قترحیُ ه السیاسات و هذلت یجر أُ ثات التي ـــوتتناول هذه الورقة التحدی ٢- ١

 على في حث الدول المتعاقدة ةتركیز مشروع القرار الجدید، والمتمثلمجال لم یطرأ أي تغییر على . و ٢٥- ٣٦یحل محل القرار 
الموارد لتعزیز ، وتكلیف االیكاو بتخصیص ما یكفي من الترددات طیف منالطیران  احتیاجات دعم موقف االیكاو بشأن

الثاني عشر مؤتمر الالصادرة عن  ١/١٢للتوصیة ًا باإلضافة إلى ذلك، ووفقو . الترددات المشاركة في أنشطة إدارة طیف
ض الطیران"، ُیقترح إدراج رادر طیف الترددات ألغا) بعنوان "تطویر مصDoc 10007, AN-Conf/12لمالحة الجویة (ل

 .طیف التردداتبشأن سیاسة شاملة وتنفیذ  عدادالتوجیهات الالزمة إل

 واالتحاد الدولي لالتصاالتالرادیویة المؤتمر العالمي لالتصاالت  - ٢

بشأن تخصیص واستخدام طیف الترددات الالسـلكیة خـالل المـؤتمرات العالمیـة لالتصـاالت  ةاالتفاقات الدولی متُبرَ   ١-٢
. وتـرد هـذه االتفاقـات فـي ت، مرة كل ثالث إلى أربع سنوات تقریباً االتحاد الدولي لالتصاال أعمالالمنعقدة ضمن إطار الرادیویة 

بالنســبة االتحــاد الــدولي لالتصــاالت، التــي تحــدد تخصــیص طیــف التــرددات الالســلكیة الصــادرة عــن الرادیویــة االتصــاالت لــوائح 
متخصصـة فـي المســائل تحــدة الالتابعـة لألمـم الم المتخصصـةاالتحــاد الـدولي لالتصـاالت الوكالــة خـدمات المسـتخدمین. ویعتبـر ل

  الالسلكیة. طیف التردداتالمتعلقة ب
صالحیة تتمتع بالتي الهیئة الدولیة على أنها الدول واالتحاد الدولي لالتصاالت االیكاو معترف بها من و   ٢- ٢

 حظىدات. وتمناقشات االتحاد الدولي لالتصاالت بشأن المسائل المتعلقة بطیف الترد فيالطیران  ما یقدمه قطاعتنسیق 
وفي حین  .استشاریة خاصةذي صالحیات مراقب میز بصفة بموقع م داخل المؤتمرات العالمیة لالتصاالت الالسلكیة االیكاو

موقعها إّال أن عمال، بنود جدول األمختلف مباشرة تتعلق بت فنیة ال تتمتع االیكاو بالحق في التصویت أو في تقدیم مقترحا
هذه ت التي تمّهد لتنظیم في العملیاو الرادیویة ركة بالكامل في مداوالت المؤتمرات العالمیة لالتصاالت المشا مّكنها منالمتمیز ی

  المنسقة لمجتمع الطیران المدني الدولي. االحتیاجاتوهو یعكس  سة المجلقالمؤتمرات. وقد حظي موقف االیكاو بمواف

 التصاالت الالسلكیةدعم المطلوب لموقف االیكاو خالل المؤتمرات العالمیة لال - ٣

لسالمة الطیران المدني وتنفیذ نظم ًا ساسیأًا ت الالسلكیة المالئمة تشكل شرططیف الترددامسألة توفیر ال تزال  ١- ٣
لتزاید طلب غیر مستخدمي الطیران على طیف الترددات ًا ونظر  .االتصاالت والمالحة واالستطالع/إدارة الحركة الجویة بفعالیة

. والبد المحدود یران یشهد منافسة متزایدة ویتعرض لخطر فقدان بعض مخصصاته ضمن الطیف المتاحالطأصبح الالسلكیة، 
لمتطلبات طیف الترددات الالسلكیة في مجال الطیران أن تحظى بدعم قوي من جمیع الدول المتعاقدة في المحافل الدولیة حیث 

 )سالمةبالمرتبطة ال الحرجة ( الخدماتاالحتیاجات من  ةودراس ، وذلك بما یضمن تقدیمالترددات یتم معالجة مخصصات طیف
  على النحو الواجب.

المؤتمرات العالمیة  أنشطة، تضاعفت شأنفي هذا الًا منذ أن اعتمدت الجمعیة العمومیة لالیكاو للمرة األولى قرار و  ٢- ٣
الطیران المدني مواكبة هذا االتجاه. ممثلو لم یستطع  في حینصناعة، الركة امشمستوى من حیث ًا تقریبالرادیویة لالتصاالت 

ذات  المسائل مناقشة على النحو الواجب في موقف االیكاو عند قبلةالمالرادیویة ولكي تنظر المؤتمرات العالمیة لالتصاالت 
 .الدعممن  اً متزاید قدراً اإلدارات األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت أن توفر ، البد مجتمع الطیراناألهمیة بالنسبة ل
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مخصصاتها كبیرة في زیادة توفیر ل أن هناك حاجةصناعة االتصاالت السلكیة والالسلكیة  وجدتوفي الوقت الراهن،  ٣- ٣
عضاء في االتحاد لتطبیقات الجدیدة المحمولة وواسعة النطاق. وفي العدید من الدول األلوذلك طیف الترددات من المتاحة 

المقترحات إعداد ب العملیة التي تؤدي إلى ثیة باالتصاالت السلكیة والالسلكیة عن كب السلطات المعنقالدولي لالتصاالت، ترا
المقدمة  تنجح المعلوماتفي الغالب، ال لالتحاد الدولي لالتصاالت. و الرادیویة المعروضة على المؤتمرات العالمیة لالتصاالت 

قلیمیة لرئیسي الذي تقوم به المنظمات اإلك، فإن الدور الى ذلإضافة إلعلى الموقف الوطني. بافي التأثیر من سلطات الطیران 
الجدول الزمني المكثف لالجتماعات  لمواكبة الالزمة في زیادة المواردًا في أنشطة االتحاد الدولي لالتصاالت ساهم كثیر 

 على مختلف المستویات.الرادیویة التمهیدیة للمؤتمرات العالمیة لالتصاالت 

المؤتمرات العالمیة لالتصاالت  عن في صدور قرارات كافي لموقف الطیران المدني الدوليالدعم غیر ال یساهموقد  ٤- ٣
، قد تتعرض طویلوعلى المدى ال نطاق الترددات الالسلكیة في مجال الطیران. من حیث سعة اتاالحتیاج تلبيال الرادیویة 

 وخیمة. عواقبمن المحتمل أن تصاحبها  خدمات الطیران إلى مخاطر

المستخدمة لحزم التشغیل  من جانب الخدمات غیر المتعلقة بالطیرانالضار  التداخلهذه العواقب أن تشمل ومن شأن  ٥- ٣
تجهیز إعادة على خدمات الطیران الحالیة، وهو ما یقتضي  المالحة الجویة القائمةلخدمات  المشترك أو للحزم المجاورة

التشغیلیة (على غرار  الحتیاجاتعلى تلبیة ا األجهزةبعض  قدرةدم على المستوى الحالي للسالمة؛ وعللحفاظ الطائرات بمعدات 
طیف من حتیاجات المتزایدة االالوفاء بوعدم القدرة على  ؛(GNSS)) النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیةعلى التشویش 

كة الجویة وتعزیز سالمة وانتظام دارة الحر لالتصاالت والمالحة واالستطالع/إ الجدیدة لألجهزةالطیران الترددات في مجال 
 .الجویة الرحالت

مؤتمرات العالمیة لالتصاالت ولتحسین الوضع الراهن، ینبغي للدول المتعاقدة أن تلتزم بدعم موقف االیكاو خالل ال ٦- ٣
مقدمة إلى هذه المؤتمرات. وینبغي أن تشمل مقترحات الدول الهذه قلیمیة والدولیة التي تمهد لعقد وخالل األنشطة اإلالرادیویة 

أن تدرج بالكامل مصالح الطیران على ًا لدول أیضا تعهدأن تموقف االیكاو. وینبغي مع ماشى تت مكان، موادالمؤتمرات، قدر اإل
 .مذكورةالمؤتمرات الضمن مواقفها الوطنیة المتخذة خالل 

الجویة باستخدام  الصادرة عن المؤتمر الثاني عشر للمالحة ١/١٤و ١/١٣و ١/١٢و ١/٨وتتصل التوصیات  ٧- ٣
 فتؤكدًا تحدید ١/١٢. أما التوصیة في هذا الشأن الموضوعة وكذلك االستراتیجیة طیف الترددات في مجال الطیرانتخطیط و 

 ضمناتیجیة شاملة بشأن طیف الترددات بما یر إعداد وتنفیذ استبًا یضوتوصي أ ٢٥- ٣٦ر الجمعیة العمومیة من جدید على قرا
التنمیة و  نمولتحقیق االترددات في الوقت المناسب وحمایته بشكل مالئم، وٕایجاد بیئة مواتیة ل تاحة ما یكفي من طیفإ

ن مالتشغیلیة لنظم الطیران الحالیة والمستقبلیة، والمساعدة على االنتقال  فعالیةالسالمة وال لضمانوذلك ، التكنولوجیة
 .تكنولوجیات الجیل المقبلإلى التكنولوجیات الحالیة 

  ٢٥-٣٦التحدیثات المقترح إدخالها على السیاسات الواردة في القرار   - ٤
الواردة في المرفق بهذه الورقة، و ، ٢٥-٣٦القرار  المنصوص علیها فيدخالها على السیاسات إن التحدیثات المقترح إ  ١- ٤
كیز الرئیسي لهذه التحدیثات ر لمؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة. ویتمثل التالصادرة عن ا ١/١٢التوصیة  بر عن مضمونتع

وتركز هذه التحدیثات . هاوتوفیر الدعم الالزم ل ن طیف الترددات في مجال الطیراناستراتیجیة شاملة بشأ اشتراط وضعفي 
النظم الحیویة المتعلقة باالتصاالت والمالحة من الضروري تشغیل  هأنح یالترددات بفعالیة وتوض تنظیم اشتراط علىًا یضأ

 لسالمة الطیران. مالئمةالخدمة توفیر المخصص لالطیف الض الطیران في راع في مجال االتصاالت الالسلكیة ألغواالستطال
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 الخالصة  -٥

، تواصلت الضغوط ١٩٩٨في عام  في هذا الشأنالجمعیة العمومیة لالیكاو صادر عن القرار الواعتماد منذ إعداد   ١- ٥
المؤتمرات العالمیة  أنشطة. ونتیجة لذلك، تضاعفت للغایة د الموارد المحدودةعلى طیف الترددات، الذي یعتبر أحالمفروضة 
لكي تنظر الطیران هذا االتجاه. و  قطاعواكب یصناعة، في حین لم المشاركة مستوى حیث من  السلكیة والالسلكیة لالتصاالت

االیكاو والدول كل من ، البد أن تقدم یكاوفي موقف اال المقبلة على النحو الواجبالرادیویة المؤتمرات العالمیة لالتصاالت 
 ١/١٢وكما ُطلب في التوصیة هذه المؤتمرات.  لألنشطة المضطلع بها فيعم من الدًا مزید برّمتهاوصناعة الطیران المدني 

طیف ة بشأن تیجیة شاملار أن تقوم بإعداد وتنفیذ استًا یكاو أیضیتعین على اال الصادرة عن مؤتمر الطیران المدني الثاني عشر،
. وبناء بكفاءة داتإدارة طیف الترد برهن عنكما یتعین على صناعة الطیران ككل أن ت ،مقترنة برؤیة طویلة األجل الترددات

عداد وتنفیذ استراتیجیة شاملة للطیف في المشروع الجدید للقرار ن كیفیة إعالتعلیمات  ُیقترح إضافة مجموعة منعلى ما تقدم، 
  .٢٥-٣٦القرار الذي سیحل محل 
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  المرفق

  ٢٥- ٣٦مشروع القرار الذي یحل محل القرار 

  تأیید سیاسة االیكاو في المسائل المتعلقة بطیف الترددات الالسلكیة  :...-٣٨ ٢٥-٣٦القرار 
التابعــــة لألمــــم المتحــــدة المســــؤولة عــــن ســــالمة الطیــــران المــــدني الــــدولي  المتخصصــــةاالیكــــاو هــــي الوكالــــة  لمــــا كانــــت

  وكفاءته.  وانتظامه
  دولیة لنظم اتصاالت الطیران والمساعدات المالحیة الالسلكیة.وتوصیات االیكاو تعتمد قواعد  ا كانتولم

التابعــــة لألمــــم المتحــــدة التــــي تــــنظم اســــتخدام طیــــف  المتخصصــــةاالتحــــاد الــــدولي لالتصــــاالت هــــو الوكالــــة  ولمــــا كــــان
  الالسلكیة. الترددات

جلــس، بالنســبة للمــؤتمرات الالســلكیة العالمیــة التابعــة لالتحــاد الــدولي الم یقرهــاموقــف االیكــاو، بالصــورة التــي  وبمـــا أن
  تنسیق متطلبات الطیران الدولي من طیف الترددات الالسلكیة. لعملیة لالتصاالت هو نتیجة

إلتاحـة طیـف التـرددات  الطیـران قطـاع طیف الترددات مـن جانـببشأن استراتیجیة شاملة  إعدادي ور من الضر  ولما كان
   ي الوقت المناسب وحمایته على النحو الكافي.ف

لســـالمة والفعالیـــة ا تحقیـــق مـــن أجـــل ةتنمیـــة التكنولوجیـــتحقیـــق النمـــو والإیجـــاد بیئـــة مســـتدامة لمـــن الضـــروري ولمـــا كـــان 
  ة.المستقبلیإلى التكنولوجیات التكنولوجیات الحالیة من االنتقال  وٕاتاحةالحالیة والمستقبلیة  التشغیلألجهزة التشغیلیة 
ســالمة إلــى جانــب  (CNS/ATM) دارة الحركــة الجویــةوإ  وتنفیــذ نظــم االتصــاالت والمالحــة واالســتطالعإعــداد  بــأنًا ٕاقــرار و 

مــن طیــف  المالئمــة مخصصــاتالالطیــران  متطلبــات فــي حالــة عــدم تلبیــة كبیــرةالطیــران المــدني الــدولي قــد یتعرضــان ألخطــار 
  وحمایة تلك المخصصات. سالمة الطیرانالترددات لتحقیق طیف من  الترددات الالسلكیة

التــرددات طیــف ل األمثــل ســتخدامالابمــا یضــمن واســتخدام أفضــل الممارســات  بكفــاءةه البــد مــن إدارة التــرددات بأنــًا قــرار وإ 
   للطیران. ةالمخصص

المي الــــدعم مــــن الهیئــــات األعضــــاء فــــي االتحـــاد الــــدولي لالتصــــاالت لضــــمان دعــــم المــــؤتمر العــــإلـــى بالحاجــــة ًا وٕاقــــرار 
  لالتصاالت الالسلكیة لموقف االیكاو والوفاء بمقتضیات الطیران.

لتزایــد الطلــب علــى طیــف التــرددات والمنافســة الشرســة مــن خدمـــات ًا زیــادة ذلــك الــدعم نظــر إلــى للحاجــة الملحــة ًا ونظــر 
  االتصاالت التجاریة. 

تحــاد الــدولي لالتصــاالت لكیة الــذي یعقــده االالعــالمي لالتصــاالت الالســزدیــاد مســتوى أنشــطة التحضـیر للمــؤتمر الًا ونظــر 
األهمیــة باإلضــافة الــى  (RF)والمــرتبط بالطلــب المتزایــد علــى ســعة النطــاق مــن جمیــع المســتخدمین لطیــف التــرددات الالســلكیة 

 (APT)دئ الهـا، مثـل مجتمـع اتصـاالت آسـیا/المحیط اإلقلیمیـة لالتصـاالت من جانب الهیئاتالمواقف اإلقلیمیة  إلعدادالمتزایدة 
والمــؤتمر األوروبــي إلدارات البریــد واالتصــاالت (ATU) لالتصــاالت  األفریقــيواالتحــاد  (ASMG)المجموعــة العربیــة إلدارة الطیــف 

(CEPT)  ولجنة البلدان األمریكیة لالتصاالت(CITEL) لالتصاالت  والكومنولث اإلقلیمي(RCC)١.  

                                                           
١ APT مجتمــــــع اتصــــــاالت آســــــیا/ المحــــــیط الهــــــادئ؛ :ASMG ــــــة إلدارة الطیــــــف؛ ــــــي ATU: المجموعــــــة العربی : االتحــــــاد األفریق

: RCC: لجنـــــة البلـــــدان األمریكیـــــة لالتصـــــاالت؛ CITEL: المـــــؤتمر األوروبـــــي إلدارات البریـــــد واالتصـــــاالت؛ CEPTلالتصـــــاالت؛ 
  الكمنولث االقلیمي لالتصاالت.
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) ١٩٩٥(الخــاص لشــعبة االتصــاالت/العملیات  العــالمي الجتمــاععــن ا تینالصــادر  ٧/٦و ٧/٣ تینلتوصــیا وبــالنظر الــى
)95COM/OPS/ (SP،  ٥/٢التوصــیة كــذلك و ) الصــادرة عــن  ١/١٢ والتوصــیة )٢٠٠٣للمــؤتمر الحــادي عشــر للمالحــة الجویــة
  ).٢٠١٢لمالحة الجویة (الثاني عشر لمؤتمر لا

  الجمعیة العمومیة: فإن
بحـزم  تؤیـدعلـى أن فـي مجـال الطیـران المـدني  الجهـات المعنیـة األخـرى الدول المتعاقدة والمنظمات الدولیـة تحث  -١

 اإلقلیمیــةالالسـلكیة وفـي األنشـطة لالتصـاالت  موقـف االیكـاو فـي المـؤتمرات العالمیـةو  لتـردداتبشـأن طیـف ااسـتراتیجیة االیكـاو 
  الوسائل التالیة: ذلك بما فيواألنشطة الدولیة األخرى التي تنفذ من أجل التحضیر للمؤتمرات الالسلكیة العالمیة، 

 هن علىیبر "أفضل الممارسات" بما  تقدیمو  بكفاءة لترددات في مجال الطیرانامن أجل إدارة  تعمل معاً أن   أ)
   فعالیة وأهمیة صناعة الطیران في إدارة طیف الترددات.

الطیـران ل التـرددات فـي مجـااالسـتراتیجیة والسیاسـة العامـة بشـأن طیـف المتعلقـة بأن تدعم أنشطة االیكاو   ب)
   .بهذا الموضوع ذات الصلة من خالل اجتماعات أفرقة الخبراء وأفرقة التخطیط اإلقلیمیة

اإلقلیمیـة مواقفها المعروضة في المحافل إعداد في  بشكل تاممصالح الطیران  دمجأن تتعهد بالعمل على   ج)أ)
  االت الالسلكیة.مشتركة للمؤتمر العالمي لالتص مقترحاتإعداد لالتصاالت التي تشارك في 

تتوافــق مــع  التــي مــوادالالعــالمي لالتصــاالت الالســلكیة، بالقــدر الممكــن،  للمــؤتمرأن تــدرج فــي اقتراحاتهــا   د)ب)
  االیكاو. موقف

لالتصــاالت الالســلكیة  ةالعالمیــ اتوبیانــات سیاســة االیكــاو التــي تقــدم فــي المــؤتمر  أن تــدعم موقــف االیكــاو  ه)ج)
دلیـــل طیـــف التـــرددات فـــي لالتصـــاالت والتـــي یوافـــق علیهـــا المجلـــس والـــواردة  الـــذي یعقـــده االتحـــاد الـــدولي

  .(Doc 9718) الالسلكیة الالزمة للطیران المدني
علــى نحــو للمشــاركة  التابعــة لهــاالطیــران المــدني مــن ســلطات  المــدني الطیــرانن عــ خبــراءبإیفــاد أن تتعهــد   و)د)

ــــدولي ب لنهــــوضواوالمواقــــف اإلقلیمیــــة  مواقــــف الــــدولإعــــداد فــــي  كامــــل مصــــالح الطیــــران فــــي االتحــــاد ال
  .لالتصاالت

المؤتمرات اإلقلیمیة وأفرقة الدراسـات التابعـة لالتحـاد أقصى قدر ممكن، اشتمال وفودها في إلى أن تكفل،   ز)ه)
ـــدولي لالتصـــاالت والمـــؤتمرات العالمیـــة أو خبـــراء مـــن ســـلطات الطیـــران المـــدني التابعـــة لهـــا الالســـلكیة  ال

  مصالح الطیران. على استعداد تام لتمثیل ایكونو الذین  في مجال الطیران األخرىالجهات المعنیة 
 ینالمالئمــ والحمایــة أهمیــة التخصــیصإلــى یوجــه عنایــة االتحــاد الــدولي لالتصــاالت  أنمــن األمــین العــام  بتطلــ  -٢

  سالمة الطیران. من أجل تأمینالطیران إلى لطیف الترددات الالسلكیة 
تــوفیر المــوارد الالزمــة، علــى ســبیل األولویــة العالیــة فــي المیزانیــة التــي  ضــمانإلــى العــام  واألمــینالمجلــس  هتوجــ  -٣

المشاركة المتزایدة مـن وتنفیذ استراتیجیة شاملة بشأن طیف الترددات في مجال الطیران و  إعدادتعتمدها الجمعیة العمومیة، لدعم 
  الترددات. طیف بإدارةة الخاصواإلقلیمیة جانب االیكاو في األنشطة الدولیة 

  .٢٥- ٣٦ ١٣-٣٢أن هذا القرار یحل محل القرار  تعلن  - ٤
  
  

   -انتـــهى  -


