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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  الرصد والتحلیل –: المالحة الجویة ٣٤البند 

تسخیر ُنظم خدمات : الخامس عشر لالتصاالت الرادیویة العالميجدول أعمال المؤتمر  من ٥- ١البند 
  لقیادة ُنظم الطائرات غیر المأهولة والتحكم فیها )FSS(الثابتة  األقمار الصناعیة

  )الوالیات المتحدة األمریكیة وكندا(ورقة مقدمة من 

  الموجز التنفیذي
مــن جــدول أعمــال المــؤتمر العــالمي الخــامس عشــر لالتصــاالت الرادیویــة الــذي ســیعقده قطــاع االتصــاالت  ٥-١یــدعو البنــد 

 األقمــار الصــناعیة، إلــى االضــطالع بدراســات لتســخیر ُنظــم خــدمات ٢٠١٥الرادیویــة فــي االتحــاد الــدولي لالتصــاالت عــام 
  الثابتة لقیادة واتصاالت ُنظم الطائرات غیر المأهولة.

  للطیران، هما: بطیف تردداتالمؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة توصیتین على صلة  أصدروقد 
أن تقــوم االیكــاو بمــا یلــي .. وضــع وتنفیــذ اســتراتیجیة شــاملة لطیــف التــي یــنص جــزء منهــا علــى مــا یلــي: " ١/١٢التوصــیة 

...تشــمل األهــداف التالیــة:... توضــح بطریقــة جلیــة فــي االســتراتیجیة الحاجــة إلــى أن تعمــل نظــم الطیــران فــي تــرددات الطیران
  الطیف المخصص إلحدى الخدمات المناسبة لسالمة الطیران"؛

د أن تساهم االیكاو في الدراسات في قطاع االتصال الرادیوي لالتحاد الدولي لالتصاالت لتحدی"وتنص على " ١/١٣صیة التو 
مــا هــو مطلــوب مــن إجــراءات تنظیمیــة فــي االتحــاد الــدولي لالتصــاالت إلتاحــة اســتخدام حــزم التــرددات المخصصــة لخدمــة 
األقمــار الصــناعیة الثابتــة مــن أجــل وصــالت القیــادة والــتحكم لــنظم الطــائرات الموجهــة عــن بعــد لضــمان االتســاق مــع شــروط 

  االیكاو الفنیة والتنظیمیة لتوفیر خدمات آمنة".
تصــیغ االیكــاو بیانــا واضــحًا یــدعم الدراســات التــي یــدعو  أنهــذه الورقــة  تقتــرحتفــادي اعتبــار هــاتین التوصــیتین متضــاربتین ول

  جدول أعمال المؤتمر العالمي الخامس عشر لالتصاالت الرادیویة.  من ٥-١إلجرائها البند 
  التالي: ُتدعى الجمعیة العمومیة إلى اتخاذ اإلجراء اإلجراء:

التحاد الدولي لالتصاالت، ا قطاع االتصاالت الرادیویة لالتوصیة بأن تدعم الدول المتعاقدة الدراسات التي یجریه  أ)
حزم الترددات المخصصة لخدمات األقمار الصناعیة  استخدامتتیح  التي بهدف تحدید اإلجراءات التنظیمیة لالتحاد

ات الموجهة عن بعد، وذلك لضمان اتساقها مع شروط االیكاو وصالت القیادة والتحكم لُنظم الطائر  ألغراضالثابتة 
 الفنیة والتنظیمیة لتوفیر خدمات آمنة.

 بالهدف االستراتیجي المتعلق بالسالمة.ترتبط ورقة العمل هذه 
  األهداف 
 اإلستراتیجیة

 اآلثار المالیة:  ال توجد

 المراجع:  ال توجد
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  ةمقدمال  - ١
، ٢٠١٢للمالحة الجویة الذي تعقده منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) في نوفمبر ُعقد المؤتمر الثاني عشر   ١- ١

ألغراض الطیران في المستقبل. وأفضت النقاشات إلى اعتماد توصیتین  الطیف التردديوتخللته نقاشات هامة حول استخدام 
أعمال المؤتمر العالمي الخامس عشر جدول  من ٥-١) ترتبط كلتاهما بالبند ١/١٣و ١/١٢للمؤتمر (هما التوصیتان 

  .٢٠١٥لالتصاالت الرادیویة الذي سیعقده االتحاد الدولي لالتصاالت في عام 
وكاالت المتخصصة لألمم المتحدة، ویعقد المؤتمر العالمي لالتصاالت واالتحاد الدولي لالتصاالت هو إحدى ال  ٢- ١

معاهدة. ویتناول الیف الترددات الدولي بصفة تعاقدیة على مستوى أعوام لالتفاق على تخصیص ط ٤إلى  ٣مرة كل الرادیویة 
كل مؤتمر من هذه المؤتمرات بنود جدول األعمال التي یحددها المؤتمر السابق. ومن المقرر عقد المؤتمر القادم في نوفمبر 

لمخصصة لخدمات الذي ینص على "النظر في تسخیر حزم الترددات ا ٥- ١، حیث تضم بنود جدول أعماله البند ٢٠١٥
(ب) لقیادة ُنظم الطائرات غیر المأهولة  ٣٠(أ) و ٣٠و ٣٠األقمار الصناعیة الثابتة غیر الخاضعة لشروط المالحق 

  (المؤتمر العالمي الثاني عشر لالتصاالت الرادیویة)". ١٥٣واتصاالتها في المجال الجوي غیر المفصول، وفقًا ألحكام القرار 
االستخدام العالمي لُنظم الطائرات غیر المأهولة (المصطلح على تسمیتها في االیكاو بنظم  أن یشهدومن المتوقع   ٣- ١

وأصبح تشغیل هذه الُنظم بشكل متزامن ومتسق مع الطائرات التي یقودها . زیادة كبیرة في المستقبل الطائرات الموجهة عن بعد)
تطویر التطبیقات الخاصة بهذه النظم التي تلبي متطلبات متنوعة طیار في المجاالت الجویة غیر المفصولة أمرًا حیویًا لزیادة 

عدیدة. وستشمل البنیة التحتیة المتوخاة لُنظم قیادة الطائرات غیر المأهولة/الموجهة عن بعد واتصاالتها عناصر أرضیة وأخرى 
النظم من هذه ن على تلبیة متطلبات النُظم الوحیدة لألقمار الصناعیة القادرة حتى اآلتعمل تعتمد على األقمار الصناعیة. و 

  الترددات الطیفیة ضمن خدمات األقمار الصناعیة الثابتة.
  النقاش  - ٢
كما ورد أعاله، تم التطرق خالل المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة إلى مسألة استخدام الطیف الرادیوي   ١- ٢

المؤتمر العالمي الخامس عشر لالتصاالت الرادیویة بشكل من جدول أعمال  ٥-١ألغراض الطیران بشكل عام، وٕالى البند 
 قطاع خاص. واتفقت اللجنة على أن الطیف الترددي أمر أساسي لسالمة الطیران وعملیاته، وأن ال بد من ضمان وصول

الجویة الحالیة الطیران إلى قدر كاٍف من الطیف الترددي الكافي والمحمي بشكل مناسب لدعم المنظومة العالمیة إلدارة الحركة 
  والمقبلة.

من  ٥-١وقد وافقت اللجنة، استنادًا إلى نقاشاتها، على ثالث توصیات ترتبط اثنتان منها بشكل خاص بالبند   ٢- ٢
  جدول أعمال المؤتمر العالمي الخامس عشر لالتصاالت الرادیویة، وهما:

یلـي .. وضـع وتنفیـذ اسـتراتیجیة شـاملة لطیـف تـرددات أن تقـوم االیكـاو بمـا التي ینص جزء منها على ما یلي: " ١/١٢التوصیة 
الطیران...تشـــمل األهـــداف التالیـــة:... توضـــح بطریقـــة جلیـــة فـــي االســـتراتیجیة الحاجـــة إلـــى أن تعمـــل نظـــم الطیـــران فـــي الطیـــف 

  المخصص إلحدى الخدمات المناسبة لسالمة الطیران"؛
تصال الرادیوي لالتحاد الدولي لالتصاالت لتحدیـد مـا هـو مطلـوب أن تساهم االیكاو في الدراسات في قطاع اال" ١/١٣صیة التو 

من إجراءات تنظیمیة في االتحاد الدولي لالتصاالت إلتاحة استخدام حزم الترددات المخصصة لخدمة األقمار الصناعیة الثابتة 
كـاو الفنیـة والتنظیمیـة لتـوفیر من أجل وصالت القیادة والتحكم لنظم الطائرات الموجهـة عـن بعـد لضـمان االتسـاق مـع شـروط االی

  خدمات آمنة".
ومع أن كل توصیة منهما واضحة تماما عند النظر إلیها على حدة، فإن ثمة لبسًا محتمًال بخصوص دعم   ٣-٢ 

من جدول أعمال المؤتمر عند النظر إلیهما معًا. وعلى وجه الخصوص، ما دامت  ٥- ١البند  إلیهاالدراسات التي یدعو 
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یمكن أن تُفسر بأن لیس على االیكاو أن تدعم  ١/١٢الصناعیة الثابتة غیر مرتبطة بالسالمة، فإن التوصیة  خدمات األقمار
  .١/١٣هذه الدراسات. غیر أن هذا التفسیر یتضارب بوضوح مع مدلول التوصیة 

تفقت اللجنة على أنه قد أقّر المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة بهذا التضارب المحتمل، حیث جاء في تقریره "او   ٤- ٢
من المهم أن تدعم الدول واالیكاو الدراسات التحضیریة الجاریة لقطاع االتصال الرادیوي لالتحاد الدولي لالتصاالت بشأن هذه 
المسألة، لضمان مراعاة الشواغل المتعلقة بسالمة األرواح، إذا استخدم تخصیص معین للطیف غیر خاص بالسالمة، بصورة 

  وافیة".
لتفادي أي لبس إضافي حول هذه المسألة، ُتدعى الجمعیة العمومیة إلى تقدیم إرشادات واضحة بشأن هذه و   ٥- ٢

  المسألة.
  الخالصة  - ٣
سینظر المؤتمر العالمي الخامس عشر لالتصاالت الرادیویة في إمكانیة اتخاذ إجراء تنظیمي لتسهیل تسخیر   ١- ٣

ُنظم الطائرات الموجهة عن بعد على نحو یتسق مع  القیادة والتحكم فيخدمات طیف األقمار الصناعیة الثابتة لوصالت 
التحضیریة الجاریة لالتحاد الجوانب المتعلقة بالسالمة من عملیات هذه النظم. ومن المهم أن تدعم الدول واالیكاو الدراسات 

رواح، إذا استخدم تخصیص معین الشواغل المتعلقة بسالمة األ أن ُتراعىالدولي لالتصاالت بشأن هذه المسألة، لضمان 
  للطیف غیر خاص بالسالمة، مراعاة وافیة.

  
  -  انتهى -

  


