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                        بطيف الترد دات الالسلكيةدعم سياسة اإليكاو في المسائل المتعلقة   :من جدول األعمال ٤١البند 

نشاء وتعزيز إل، التي قدمها المجلس، وقدم بها دراسة استراتيجية A37-WP/35استعرضت اللجنة ورقة العمل   ١-٤١
التي يعقدها االتحاد الدولي لالتصاالت، بغية  العالمية في المستقبل موقف االيكاو من عملية مؤتمرات االتصاالت الالسلكية

وأبرزت ورقة العمل أيضا مطلب وضع .  من غير الطيران للطيف ط المتوازن لدخول مستخدمينايجاد توازن للضغ
م للطيف أكثر كفاءة في  ُظ                                ُومدفوعة بالمتطلبات بغية اقامة ن  بالموضوع مرتبطة لالتصاالت والمالحة واالستطالع استراتيجية

  .  الطيران الترددات التي يستعملهاإطار 

، المقدمة من كندا، وقدمت بها مطلب التنسيق العالمي A37-WP/132ة العمل استعرضت اللجنة ورق  ٢-٤١
دعما للتحقيق في  ،طائرةالالطيران المرسلة من  بياناتلتخصيص طيف االتصاالت الالسلكية بغية تيسير نقل معلومات 

طائرة، واالعتراف المن رسلة المهذه الطيران بيانات وطلبت الورقة من الجمعية أن تنظر في مفهوم عمليات نقل .  حادثال
حثت في إطار البند                          ر اللجنة أن هذه المسألة ب     ّوتذك .  بالفوائد اإلجمالية للسالمة التي ستقدمها هذه العملية إلى صناعة الطيران

وأشارت اللجنة إلى اآلثار المالية .  من جدول األعمال، في سياق مبادرات السالمة الناشئة من حوادث وقعت مؤخرا ٢٥
  .هذه العملية وقالت إن المجلس سوف يتناولها كجزء من استعراضه لهذا البند من جدول األعمالل

الفني المناسب لتعريف وتطوير  الخبراء وافقت اللجنة على أن أعمال الدراسة ضرورية في إطار فريق  ٣-٤١
ويمكن أن تستخدم هذه .  حادثالتحقيق في طائرة دعما لنقل بيانات الالمن  المرسلة المتطلبات الفنية لنقل بيانات الطيران

  .  لمتطلبات لتعريف الطيف المناسبا

كندا، وأبرزت فيها اتجاهات التغير التي تحدث لدى  المقدمة من، A37-WP/154نظرت اللجنة في ورقة العمل   ٤-٤١
زيادة تكاليف ترخيص الطيف،  ناتج عن على الطيران محتمال أثراتنفيذ التسعير الحافز اداريا  تعتبربعض البلدان التي 

وحاجة الطيران إلى وضع استراتيجية للطيف طويلة األجل في سياق تنفيذ التسعير الحافز اداريا في المستقبل، والحاجة إلى 
  . بقوة ٢٥-٣٦القرار  دعموأبرزت الورقة الحاجة إلى مواصلة و. تعزيز مشاركة خبراء الدول في دعم عمل االيكاو

األوروبي والدول األعضاء ، المقدمة من بلجيكا باسم االتحاد A37-WP/192في ورقة العمل  نظرت اللجنة  ٥-٤١
فيه، ومن الدول األخرى األعضاء في مؤتمر الطيران المدني األوروبي، والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية 

وتناولت الورقة الحاجة إلى نهج استراتيجي متماسك إزاء تخطيط طيف نظم الطيران التي تدعم ).  يوروكونترول(
  .يلتشغيل وكذلك خريطة الطريق لالنتقال من الوضع الراهن إلى النظام المستقبلالمتطلبات الهامة للسالمة وا

مها التي ستكون  ُظ                                              ُالمفاهيم العالمية لالتصاالت والمالحة واالستطالع ون  بتحديداقترحت الورقة تكليف االيكاو   ٦-٤١
لطيف، بما في ذلك خريطة الطريق ل استراتيجية مع تحديد ما يرتبط بها من ،للطائراتمطلوبة لدعم العمليات العالمية 

وأوصت الورقة بوضع إطار زمني ينبغي أن تحدث فيه عمليات نقل .  يلالنتقال من الوضع الراهن إلى النظام المستقبل
م غير الالزمة، وأن يدرج بند جدول األعمال هذا في مؤتمر المالحة الجوية الثاني عشر الذي سيعقد  ُظ                       ُالتكنولوجيا وازالة الن 

  .بغية تقديم تقرير عن هذه األنشطة ٢٠١٢عام في 

االستراتيجية الخاصة تناول ، المقدمة من المجلس، التي تقدم وتA37-WP/35استعرضت اللجنة ورقة العمل   ٧-٤١
وأخذت هذه الورقة علما بالقرار . إزاء المؤتمرات العالمية المقبلة بشأن االتصاالت الالسلكيةاإليكاو  فموقوتعزيز  تحديدب
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وأبرزت الشرط المستمر الخاص بزيادة اهتمام الطيران بعملية هذه المؤتمرات بغرض تحقيق توازن للضغط  ٢٥-٣٦

وقد أوضحت ورقة العمل هذه الشرط الخاص . المتزايد فيما يخص استفادة الجهات التي ال تستخدم الطيران من الطيف
حة واالستطالع، وذلك من أجل إدراج نظم طيفية أكثر فعالية بوضع استراتيجية طويلة األجل وذات صلة باالتصاالت والمال

  .في نطاقات الطيران

ن فيها بايجاز عمليات                                ، التي قدمها االتحاد الروسي، وبي A37-WP/263استعرضت اللجنة ورقة العمل   ٨-٤١
 (WRC-12) ٢٠١٢عام التحضير التي قام بها االتحاد الروسي لمؤتمر االتصاالت الالسلكية العالمي المقرر عقده في 

 حزمة من جدول أعمال المؤتمر المذكور فيما يتعلق بحماية ٢٥- ١ح االيكاو مركزها فيما يتعلق بالبند              واقترح أن توض 
  .، المخصصة للخدمات الالسلكية لمالحة الطيرانغيغاهرتز  ١٣,٤-١٣,٢٥ترددات 

محتملة فيما يتعلق بتقاسم الترددات مع خدمات بالفعل المسائل ال     حد دتأشارت اللجنة إلى أن االيكاو قد   ٩-٤١
كما بحثت في الوقت الراهن في العملية التحضيرية لمؤتمر االتصاالت الالسلكية  ،السواتل المتحركة في إطار هذه الترددات

لمذكور م ورقة بهذا المضمون إلى االجتماع التحضيري للمؤتمر ا                 ، وأن االيكاو ستقد ٢٠١٢العالمي الذي سيعقد في عام 
المؤتمر التحضيري، تحديد موقف االيكاو من جميع بنود  نتائجوسيتم، بناء على  . ٢٠١١فبراير /عقد في شباط       الذي سي 

  .ستوضح حسب االقتضاء          ُستكمل أو ت                                   ُجدول األعمال للمؤتمر المذكور وسوف ت 

  .(A37-WP/189)قدمت الصين ورقة معلومات   ١٠-٤١

  

  ـ انتهــى ـ




