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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 

 الفنيةاللجنة 

  دعم سياسة االيكاو في المسائل المتعلقة بطيف الترددات الالسلكية   :من جدول األعمال ٤١البند 

  الالسلكيإرسال الطائرات لبيانات الطيران بواسطة 
  ومتطلبات طيف الالسلكي

  )اندكمن  دمةمقورقة (

  الموجز التنفيذي
الخاصة بالتنسيق على الصعيد العالمي لتخصيص طيف االتصال الالسلكي بغية دعم لمتطلبات اتعرض هذه الورقة 

الفرنسية الخطوط الجوية لشركة  ٤٤٧وفي أعقاب حادث الرحلة الجوية رقم . بيانات الطيرانالطائرات لإرسال 
فريق خبراء التوصية التي أوصى بها أنشطة دولية هامة ذات صلة بإرسال البيانات، بما فيها نُفذت ، )ايرفرانس(

ف يفر طوائرات تطالبيانات من الوسيقتضي إرسال . ٦ الملحقدخال تعديل على إلالطيران التابع لاليكاو  مسجالت
اإلرسال الالسلكي التابعة لالتحاد  للوائحمحمية وفقا  اتصخصمفي  رالسلكي متسق على الصعيد العالمي ومتوف

  .الدولي لالتصاالت
  :قيام بما يليالالجمعية العمومية من ى يرج: اإلجراء

 .بيانات الطيرانمتطلبات إرسال الطائرات لبحث واعتماد   )أ 
عالميا لدعم إرسال  بحث واعتماد إستراتيجية لدعم األعمال الفنية الالزمة للتمكن من الوصول إلى طيف متسقو  )ب 

 .بيانات الطيران
  .من أجل تحقيق هذا األمرودعم أعمال أفرقة الخبراء التشغيلية والفنية المناسبة التابعة لاليكاو   )ج 

األهداف 
  :اإلستراتيجية

  .واالستمرارية الكفاءةو السالمةبشأن E وD و Aهداف اإلستراتيجية ورقة العمل هذه باأل تتصل

الموارد الخاصة باألنشطة الخاصة المشار إليها في هذه الورقة بالميزانية المقترحة للفترة من  ترد  :اآلثار المالية
  .٢٠١٣إلى عام  ٢٠١١عام 

  http://aviation-safety.net/database/record.php?id=20090601-0  :المراجع

http://aviation-safety.net/database/record.php?id=20090601-0
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 ةمقدم - ١

مثل عمال وتشمل هذه المهام أ. يقوم فريق خبراء مسجالت الطيران بتنفيذ أعمال كثيرة بشأن مهام متنوعة ١- ١
وتعزيز موثوقية النظر في إمدادات مستقلة بالطاقة وتسجيل صور بواسطة الفيديو وتنزيل صور فيديو أثناء الطيران 

ي من تلقائري أو دوات، على أساس ولقد ناقش فريق الخبراء مسألة إرسال بيانات الطيران من الطائر. مسجالت البيانات
 .أجل تحديد موقع الطائرة بعد وقوع الحادث

تشمل  مكن أنيالمتطلبات القائمة، رهنا بو. إلرسال بيانات الطيران من الطائراتوالتكنولوجيا متوفرة اليوم  ٢- ١
الطول /واالرتفاع والتبختر والتقلب واالنعراج والمدى تجاهاالللطائرات مثل عملية إرسال البيانات بارامترات معينة 

شركات خدمات إلرسال بيانات الطيران ألغراض  ةعدتوفر وحاليا،  .على سبيل الذكر ال الحصروالسرعة في الجو، 
توجد حدود فيما يتعلق بنوع البارامترات التي ال ، المنظور التقنيومن . (FLYHT)" فاليت "مؤسسة الصيانة والتتبع، مثل 

 .مضغوطة للفيديو والصوت يمكن أن تشمل أيضا أشكاال

فذت أنشطة دولية ، نُالخطوط الجوية الفرنسيةلشركة  ٤٤٧وفي أعقاب الحادث المؤسف للرحلة الجوية  ٣- ١
معايير لدعم إرسال بيانات ما يلزم من وستواصل هذه األعمال تنسيق المتطلبات و. كبيرة فيما يتعلق بإرسال بيانات الطيران

ولم يجر حتى اآلن تنفيذ أعمال لدراسة متطلبات طيف الترددات من أجل دعم إرسال بيانات . الطيران من الطائرات
 . الطيران

 - Bureau d’Enquêtes et d’Analyses – (BEA)وبعد وقوع هذا الحادث، قدم مكتب التحقيق والتحليل  ٤- ١
انظر المرجع الوارد في (اليكاو والتي تشمل ما يلي وإلى اوكالة السالمة الجوية األوروبية إلى توصيات بشأن السالمة 

 ):الموجز التنفيذي

تحديد ألجهزة إرشاد يوما  ٩٠وقت اإلرسال التنظيمي لمدة القيام في أسرع وقت ممكن بتمديد   )أ 
وي للركاب بمسجالت الطيران في الطائرات التي تقوم برحالت نقل جالموقع تحت الماء المركبة 

 .فوق المناطق البحرية

فوق المناطق رحالت جوية لنقل الركاب تقوم بإلزام، في أسرع وقت ممكن، الطائرات التي و  )ب 
والتي تبث على  ءتحديد الموقع تحت الماجهزة إرشاد زة بقدرات إضافية ألجهالبحرية بأن تكون م

 .المسبق لموقع حطام الطائرة مع التحديد ينمدة متسقتردد ول

رحالت جوية لنقل الركاب بأن تبث بانتظام بارامترات قوم بودراسة إمكانية إلزام الطائرات التي ت  )ج 
   ).مثل الموقع واالرتفاع والسرعة واالتجاه( أساسيةطيران 

وفي الوقت الذي يزداد فيه الطلب عليه . إن طيف التردد هو مصدر محدود للغاية ويصعب الوصول إليه ٥- ١
بشأن  ،في أقرب ممكندراسات تقنية، ولذا، يلزم إجراء . من جهات كثيرة، فنحن نشهد اآلن تزايدا في حاالت النقص

 .الطائرات احتياجات ومتطلبات الطيف لتوفير الدعم المالئم إلرسال البيانات من
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 متطلبات الطيف - ٢

إذا كان ذلك ما ونظرا لمتطلبات التشغيل الواردة آنفا وبغية دعم إرسال بيانات الطيران من الطائرات،  ١- ٢
ومن المفترض . آليات وقائع قائمة أخرى، فإن ذلك سيقتضي توفر طيف السلكي مالئمبواسطة أو بشكل تلقائي دوريا، أو 

تخدمة لهذا الغرض يلزم أن تكون متسقة عالميا ومتوفرة في مخصصات التردد المحمية ترددات السلكية مساآلن أن أي 
 .الالسلكي التابعة لالتحاد الدولي لالتصاالت لوائحعلى النحو المالئم بموجب 

إن طيف الالسلكي هو مورد محدود للغاية، ومن المرجح أن يكون توفره لكي تستخدمه أي هيئة خاضعا  ٢- ٢
وفعالية الطيف الزمة عندما يكون ذلك عمليا، مثل . ات أخرىخدماالشتراك في استخدام الموارد مع  لشروط تقييدية بسبب

الوصول إلى الترددات الخالية من  تحظى عمليةوفي مجال الطيران، . التكنولوجيا من تطور وتقدم هتحققاستخدام آخر ما 
 .بأهمية حاسمة التدخل الضار

 :قطة رصد مناسبةإلرسال بيانات الطيران من الطائرات إلى نالنظر في مخططين ينبغي وعموما،  ٣- ٢

 .الذي يمكن فيه استخدام االتصاالت األرضية إلرسال البياناتالمباشرة مخطط الرؤية   )أ 

 .يلزم فيه توفر اتصاالت السواتل إلرسال البياناتغير المباشرة الذي ومخطط الرؤية   )ب 

حتى لقارات والمحيطات وعبر اا في االتصاالت عبر ر أساسالتي تنظمختلفة حسب المفهوم المخططات وال ٤- ٢
وفي هذه المرحلة . لقطبين الجنوبي والشمالي التي يتعين فيها النظر في متطلبات االتصال لكل نظام لعملية طيرانعبر ا

هي الطيران من الطائرات عملية مستمرة، وعالوة على ذلك فالمنتظر أن تكون عملية إرسال بيانات غير األولية، من 
ومن غير المتوقع أن تتطلب عملية . طريقة فعالة طيفيابواسطة أفضل تتكون من نبضات بيانات قصيرة يمكن إرسالها 

وفي الواقع، فمن المتوقع أن تقتصر على شرط عرض النطاق  .عرض النطاق التردديإرسال البيانات هذه درجة عالية من 
 .الترددي

جيات الرقمية على متن والوزع المقبل للتكنولو لحركة الجويةاونظرا للتطور المستمر لمفاهيم إدارة  ٥- ٢
في ويتعين النظر في أسرع وقت ممكن . ستظهر احتياجات إضافية للطيف لتلبية النمو في صناعة الطيرانالطائرات، 

 .احتياجات ومتطلبات الطيف إلرسال بيانات الطيران

 الخالصة - ٣

النظر في المعلومات الواردة في ورقة العمل هذه بشأن طيف الالسلكي الالزم لدعم الجمعية يرجى من  ١- ٣
مفهوم إرسال بيانات الطيران من : الطيران من الطائرات، وأن تعتمد في توصية من الجمعية ما يليإرسال بيانات 

اسة الالزمة ضمن فريق الخبراء وائد السالمة في صناعة الطيران، واإلقرار بأعمال الدرإجمالي فالطائرات، واإلقرار ب
تكليف فريق فني بهذا العمل لزوم النظر في دعم إرسال بيانات الطيران، ومن أجل ني المناسب لتحديد طيف الالسلكي فال

 .ممكنوقت في أقرب أعماله لكي يبدأ 

  — انتهى —


