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   والثالثونالسادسة الدورة —الجمعية العمومية 
  اللجنة الفنية

 تأييد سياسة اإليكاو في المسائل المتعلقة بطيف الترددات الالسلكية  : من جدول األعمال٣٤البند 

  بشأن احتیاجات طیف الترددات االيكاوعاون ت
  طياربدون  التي تطير لعمليات الطائرات

  )ةالواليات المتحدورقة مقدمة من (

  التنفيذيلخص الم
طائرات التي لطيف الترددات لل الجهود العالمية لتحديد واقتراح عرض نطاق  االيكاون تقودأهذه الورقة تقترح 

الطيف احتياجات لمناقشة  ممكنةفرصة وأقرب ). الطائرات التي تطير بدون طيارمركبات ( تطير بدون طيار
  . ٢٠١١ي سنة تكون فس )UAS( طائرات التي تطير بدون طيارلل

  :تقوم بما يليأن الجمعية العمومية يرجى من : اإلجراء
  .لطائرات التي تطير بدون طيارلتخصيص الطيف بشأن مع توصيات لاليكاو موقف في تحديد تسريع ال  )أ
 . ةالمحميزمة الحضمن  لطائرات التي تطير بدون طيارلمخصص ترددات طيف وضع الجهود لقيادة   )ب

 كجزء من جدول لطائرات التي تطير بدون طيارلطيف الترددات قرار بشأن وضع  الى ةالراميدعم الجهود   )ج
  .٢٠١١سنة  يفالالسلكية  تصاالتأعمال المؤتمر العالمي لال

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

 وتساعد في تحقيق عناصر السالمة D وAمرتبطة بالهدفين االستراتيجيين   هذهورقة العمل
  .ة في الطيران المدني الدوليواالنتظام والكفاء

  .لزم موارد إضافيةتال   :اآلثار المالية
    :المراجع
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 ةالمقدم - ١

الحركة الجوية  يطرح تحديات كبيرة سواء لمقدمي خدمات الطائرات التي تطير بدون طيارنظم ن إدخال إ ١- ١
محطة التحكم األرضي الطائرات و رلطائرات التي تطير بدون طياعناصر التصميم الفريد لوتشمل . ةمييظ الهيئات التنوأ
)GCS (محطة التحكم األرضيخالل تها من اطائر/ائراتهالى طتحكم لقيادة والاالصدار تعليمات  اتصال للطيار ووصلة. 

 .الطائرات التي تطير بدون طيارالتصاالت نظم خصص طيف مأي حتى اآلن، ال يوجد  ٢- ١

 خلفيةال - ٢

، الذي يعقد كل (ITU)التحاد الدولي لالتصاالت  التابع ل(WRC)إن المؤتمر العالمي لالتصاالت الالسلكية  ١- ٢
، ٢٠٠٧ نوفمبر -كتوبرأالمؤتمر المقبل في سيعقد و. ف الترددات المستخدمة في الطيرانالذي يقر طيهو أربع سنوات، 

ثالث دول أعمال جوضع أن هناك حاجة الى مع و. الطائرات التي تطير بدون طيارالمسائل المتعلقة بنظم عالج يولكنه لن 
عمال األجدول بند في  في وضع الطائرات التي تطير بدون طيارنظم مجتمع  نجحيلم فاالجتماع المقبل، انعقاد سنوات قبل 

من زيادة دعم  الطائرات التي تطير بدون طيار  نظممجتمعستفيد يوسوف . ٢٠٠٧ سنةتخاذ قرار في اجتماع ال وأللمناقشة 
أي في  ، ممكنةفرصةأقرب ه في ر فينظلل الطائرات التي تطير بدون طيار طيف اء احتياجاتتحديد موقف إزفي يكاو اال

 .٢٠١١سنة الذي سيعقد في سلكية  العالمي لالتصاالت الالالمؤتمر

ة بين الطيار التقليديلالتصاالت  ةالسلكية العالميطيف الترددات التحديد بالفعل في الوقت الذي تم فيه و ٢- ٢
الطائرات التي تطير بدون  لنظم تصالاالوتحكم القيادة وبالنسبة للخصص  مطيفأي  يوجد الف،  طويلةمنذ فترة مراقبوال

 .طيار

 التابعة للجنة الفنية الالسلكية ٢٠٣ اللجنة الخاصة ) FAA( إدارة الطيران الفيدرالي األمريكي قد كلفتل ٣- ٢
الكشف عناصر ة بالمرتبط ت التي تطير بدون طيارالطائراة لنظم ني الفقواعدوضع توصيات لل ب)RTCA (للمالحة الجوية

ي غضون كتمل فتن أ المتوقع التي من(قواعد  التوصياتوتتوقف  .واالتصالتحكم الالقيادة و، وكذلك تحسس والتجنبلوا
 .الطائرات التي تطير بدون طيار لعملياتالسلكية لترددات ال محمي لعلى تحديد وتخصيص طيف) ٢٠١٢سنة 

تحكم ال القيادة وقواعد لعناصروضع  بالمكلف للجنة الفنية الالسلكية للمالحة الجوية العملفريق ن إ ٤- ٢
 ،توفر الطيف و،ياناتسعة وصالت الببلتقييم المتعلقة  المقترحة لمعايير والمسائلتحليل االحتياجات والباآلن يقوم  واالتصال

 .تشغيليةهندسة الالو

أنشأت ، ة األوروبية لسالمة المالحة الجويةمنظمالوطيران لسالمة ال األوروبية وكالةال بناء على طلب ٥- ٢
الطائرات التي تطير دمج نظم الالزمة لقواعد تحديد المن أجل  ٧٣العمل فريق  ة األوروبية لمعدات الطيران المدنيالمنظم

ة لألترددات مسن طيف اأعلى ة األوروبية لمعدات الطيران المدني المنظموتوافق  . على المستوى األوروبيبدون طيار
 .حلالى توصية ببعد تفض هي األخرى لم  ولكنها لطائرات التي تطير بدون طيارمة بالنسبة لحاس

 مناقشةال - ٣

 هذا شهدين ه من المتوقع أنأالى  الطائرات التي تطير بدون طيارلصناعة نظم العالمية تشير االسقاطات  ١- ٣
 . سنوات١٠ الى ٨ من القادمةرة الفت خالل يمريكأ مليار دوالر ١٥كثر من بأ نموا المجال
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غيرها من مع  و،يات المتحدةمع الوال الطائرات التي تطير بدون طيارة لنظم دراسفريق االيكاو أنشأت  ٢- ٣
ن هذا يمثل خطوة ايجابية أومع . ينعضاء مشاركة األوروبية لسالمة المالحة الجوية كأ والمنظمعضاء الرئيسيةالدول األ

محمي تخصيص طيف  بتنسيقالصوت العالمي للطيران، بصفتها ، بأن تقوم االيكاو المتحدة توصي الوالياتفإن إلى األمام، 
 بتوافق يدولموقف في تحديد فرصة الهذه ضاعت ذا إو .الطائرات التي تطير بدون طياره ستخدمتلالسلكية لترددات الل

لحصول الفرصة التالية ل، فلن تتاح  ٢٠١١ سنة  في الطائرات التي تطير بدون طيار لعملياتطيف  بشأن تخصيص اآلراء
ه هذتقدم كبير في تأخير تسبب في سي ٢٠١١ بعد سنة اقتناء طيف التردداتوإن  .٢٠١٥ قبل سنةالالزم الطيف على 

الفنية الالسلكية للمالحة  اللجنةة من قبل الحاسمقواعد الوسوف تتأثر بشدة عملية تطوير .  الرئيسيتينالصناعة والتكنولوجيا
 .ة األوروبية لمعدات الطيران المدنيالمنظملجوية وا

لطائرات التي تطير آمنة لعمليات لوضروري السلكية لترددات المحمي لمن أجل الحصول على طيف و ٣- ٣
الطائرات  نظم الجهود داخل مجتمع الطيران الدولي لتأمين وتنسيق تطبيقات اتصاالتتقود ن أاليكاو ، ينبغي لبدون طيار

 احتياجاتبشأن   وتقديمه اآلراءموقف توافقيكاو للحصول على دون قيادة االو. يعالمالنطاق ال على ن طيارالتي تطير بدو
والتشغيل تطوير العقد ين أ يمكن ةغير قياسي قواعد و ذاستخدام طيف، فإن الطائرات التي تطير بدون طيارنظم طيف 

الطائرات التي تطير ه نظم جلبتس الذي تقدم التكنولوجيال مع هنولك .الطائرات التي تطير بدون طيار لنظم العالميالمتبادل 
معدل خفض فإن ، طيارتطير بتي  الطائرات ال الى استخدامتكنولوجياالاحتمال نقل هذه مع  لمجتمع الطيران، وبدون طيار

 .صبح أسهل منااليسالوقائع /ادثوحال

   انتهـى ــ

  


