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المعني  الفریق -الالسلكیةطیف الترددات المتعلقة بالتنسیق بشأن المسائل 
  نیوزیلنداالتابع ل الطیرانفي مجال الترددات الالسلكیة بطیف 

  )نیوزیلندا ن(مقدمة م

  التنفیذي الموجز    
فـي الطیـران  الالسلكیة في مجالطیف الترددات من  االحتیاجات تلبیة من أجلتقدم هذه الورقة طریقة لتنسیق أنشطة الدولة 

عمـــل الورقـــة لدعم قـــدم الـــتو . )ITU( لالتحـــاد الـــدولي لالتصـــاالت )WRCs( نطـــاق المـــؤتمرات العالمیـــة لالتصـــاالت الرادیویـــة
A38-WP/89 ، الالسلكیةترددات الطیف المتعلقة ب مسائلال فيسیاسة االیكاو.   

األهداف 
  لسالمة وحمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجوي.لباألهداف االستراتیجیة ترتبط ورقة العمل هذه   :االستراتیجیة

اآلثار 
  .ال توجد  المالیة:

للطیران المدني بما في ذلك بیان سیاسات  الالسلكیةطیف الترددات  من متطلباتالدلیل ، Doc 9718وثیقة ال  المراجع:
  االیكاو المعتمدة

  الالسلكیةترددات الطیف المتعلقة بمسائل ال فيسیاسة االیكاو ، A38-WP/89عمل الورقة 

 مقدمةال - ١

صف هذه ، تالالسلكیةترددات الطیف المتعلقة بمسائل ال فيسیاسة االیكاو ، A38-WP/89عمل الورقة ا لدعم ١- ١
، الالسلكیةطیف الترددات المتعلقة بمسائل بشأن الالطیران في مجال موقف  في تحدیدنیوزیلندا تستخدمها الورقة اآللیة التي 

  .الرادیویة العالمیة لالتصاالتلمؤتمرات باالموقف الوطني على هذا الموقف یة تأثیر وكیف
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   یرانالطالترددات الالسلكیة في مجال الفریق المعني بطیف  - ٢
 )ASG(الطیران  الترددات الالسلكیة في مجال طیفالمعني ب فریقالت هیئة الطیران المدني في نیوزیلندا أأنش ١- ٢

قطاع الطیران في نیوزیلندا بشأن الصادرة عن توفیر منتدى لمناقشة وتنسیق وصیاغة وجهات النظر  من أجل ٢٠٠٤في عام 
 المالحة والمراقبة.و  التصاالتفي مجاالت اتخداماته واس الالسلكیةطیف الترددات المتعلقة بالمسائل 

 ملدیهممن كل قطاع من قطاعات مجتمع الطیران النیوزیلندي  عنممثلین في الفریق مفتوحة أمام العضویة وال ٢- ٢
خدمات المالحة الجویة الجهات المقدمة ل، بما في ذلك الطیرانالترددات الالسلكیة في مجال مصلحة في استخدام طیف 

الطیف خبراء تنظیمیین في مجال كمستخدمین أو ك ، سواءالدفاع الجويالطیران العام و الجهات المعنیة بت الطیران، و شركاو 
، اجتماعات )MBIE(وزارة األعمال واالبتكار والتوظیف ب، التردداتتنظیم لالحكومیة هیئة الممثل عن ویحضر . والترددات

 بصفة استشاریة.الفریق 

وزارة األعمال واالبتكار إلى الترددات طیف المتعلقة بالمسائل بشأن الطیران  هذه اآلراء في مجالالفریق قدم یو  ٣- ٢
ما نیوزیلندا التحضیریة لالجتماعات والمؤتمرات الدولیة ذات الصلة، وسی إجراءاتشارك في یحسب االقتضاء، و والتوظیف 
األنشطة  یضطلع الفریق برصد). كما APT( ا والهادئمجتمع اتصاالت آسی) و ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت (الخاصة ب
 .الیكاولالتابعة  المالحةالخبراء ومجموعات العمل المعنیة باالتصاالت و  أفرقةفي الترددات طیف مسائل المتعلقة ب

 ةعالمیمن المؤتمرات المؤتمر بشأن بنود جدول األعمال ذات الصلة بالطیران لكل  االفریق موقفویحدد  ٤- ٢
 ٢٠٠٧عام ل لالتصاالت الرادیویةلمؤتمر العالمي الفریق في ادرجت مواقف . وأُ التحاد الدولي لالتصاالتل الرادیویةلالتصاالت 

)WRC-07 ( ٢٠١٢ عامل لالتصاالت الرادیویةالعالمي المؤتمر ) وWRC-12 ّفي موقف إدراجا تاما ، االیكاودت مواقف )، التي أی
 نیوزیلندا.

 ٢٠١٥لعام  الرادیویة العالمي لالتصاالتلمؤتمر في االطیران في مجال ا موقف نیوزیلندتحدید  لمن أجو  ٥- ٢
)WRC-15( ،قدم سیو دعم موقف االیكاو. ی، وساالیكاوفي الترددات الالسلكیة طیف المتعلقة بنشطة األعن كثب الفریق تابع ی
في الحقا في موقف نیوزیلندا  اجهوٕادر  للموافقة علیه وزارة األعمال واالبتكار والتوظیفالطیران إلى في مجال موقف ال
 .الرادیویة المؤتمر العالمي لالتصاالتو  مجتمع اتصاالت آسیا والهادئلالجتماعات التحضیریة ا

 الخالصة - ٣

أنجع الوسائل للتأثیر على هو الطیران  الترددات الالسلكیة في مجال طیفالمعني ب فریقالأن وجدت نیوزیلندا  ١- ٣
نفسه، وتوصي الدول األخرى  الرادیویة لمؤتمر العالمي لالتصاالتالتحضیریة اإلقلیمیة و المدخالت الوطنیة في المجموعة ا

  مماثلة. أفرقةالنظر في إنشاء ب

  –انتهى  –


