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  والثالثون السابعةالدورة  —الجمعية العمومية 
  الفنيةاللجنة 

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

علق بإيضاح موقف االيكاو المسائل التي تمس مصالح الطيران المدني فيما يت
 مؤتمر العالمي الثاني عشر لالتصاالت الالسلكيةلل ٢٥-١إلى بند جدول االعمال  بالنسبة

  )مقدمة من االتحاد الروسي(

  التنفيذي الموجز
                                                                                                 توجز هذه الوثيقة األعمال التحضيرية التي يقوم بها االتحاد الروسي للمؤتمر العالمي الثاني عشر لالتصاالت 

          للمـؤتمر      ٢٥- ١               جدول األعمـال                                               وتقترح أن توضح االيكاو موقفها فيما يتعلق ببند      ٢٠١٢                الالسلكية في عام 
                                           ، المخصصة بوصفها األساس األولي لخدمات المالحة   GHz   ٤ ,  ١٣    إلى     ٢٥ ,  ١٣                         بشأن حماية حزمة الترددات 

   .               األساسية للطيران
                من جدول أعمـال      ٢٥- ١                                                                  تدعى الجمعية إلى دعم االقتراح بإيضاح موقف االيكاو فيما يتعلق بالبند   :       اإلجراء

   .GHz   ٤ ,  ١٣    إلى     ٢٥ ,  ١٣                                        ر لالتصاالت  الالسلكية بخصوص حزمة الترددات                          المؤتمر العالمي الثاني عش

 األهداف
  :ستراتيجيةاال

  .الكفاءة :Dوالهدف االستراتيجي  السالمة :A بالهدف االستراتيجي تتصل ورقة العمل هذه 

  ثار مالية إضافيةلن تطلب أي آ  :اآلثار المالية

 Doc 9718, Handbook on Radio Frequency Spectrum Requirements for Civil  :المراجع
Aviation including Statement of Approved ICAO Policies. 

   ، )    ٢٠٠٧       سبتمبر  /     ايلول    ٢٨           اعتبارا من  (                                 قرارات الجمعية العمومية السارية  ،     ٩٩٠٢        الوثيقة 
  E 3/5-09/61         ، المرجع     ٢٠٠٩      يونيه  /    تموز    ٣٠         المؤرخة                        رسالة المنظمة إلى الدول 

                                                             
  .                                     النسخة الروسية مقدمة من االتحاد الروسي  ١
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 مقدمة - ١

الدورة  اعتمدته، الذي ٢٥-٣٦ سياسة االيكاو بشأن طيف الترددات الالسلكية في قرار الجمعية العمومية ترد ١- ١
دليل احتياجات الطيران المدني من طيف الترددات الالسلكية، بما في ذلك ، وكذلك في ٢٠٠٧والثالثين للجمعية العمومية  السادسة

 .(Doc 9718)المقررة  بيان بسياسة االيكاو

في  (Rosaviatsia)ا لقرار اللجنة الحكومية الروسية للترددات الالسلكية، تشترك الوكالة االتحادية للنقل الجوي ووفق ٢- ١
. عمل اللجنة التحضيرية على تحديد موقف اإلدارة الروسية لالتصاالت بالنسبة للمؤتمر العالمي الثاني عشر لالتصاالت الالسلكية

ة االتحادية للنقل الجوي تدابير ترمي إلى كفالة أن يؤخذ موقف االيكاو بشأن المسائل التي في سياق هذا العمل، اقترحت الوكالو
 .تمس مصلحة الطيران المدني الدولي في االعتبار قدر اإلمكان

وموقف االيكاو بشأن المسائل المدرجة في جدول أعمال المؤتمر العالمي الثاني عشر لالتصاالت الالسلكية مبين  ٣- ١
 .٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٣٠المؤرخ E 3/5-09/61 رقممة المنظ كتابفي 

لإلعداد للمؤتمر العالمي الثاني  (Rosaviatsia)طلعت به مؤسسة ضوتوجز هذه الوثيقة المعلومات عن العمل الذي ا ٤- ١
 .من جدول أعمال المؤتمر العالمي الثاني عشر ٢٥-١عشر وتتضمن اقتراحا بإيضاح موقف االيكاو فيما يتعلق بالبند 

  معلومات أساسية  - ٢
لثاني عشر لالتصاالت يفترض موقف االيكاو أن تغيرات يمكن أن تجرى أثناء العمل لإلعداد للمؤتمر العالمي ا  ١- ٢

  .الالسلكية
اركة كاملة في تحديد المنظمة المذكور أعاله على الحاجة إلى أن يشارك خبراء الطيران المدني مش كتابوتشدد   ٢- ٢

  .موقف الدول بالنسبة إلى المؤتمر العالمي

  دراسة المسألة  - ٣
للمؤتمر العالمي الثاني عشر  ٢٥- ١إن المسائل التي تمس مصالح الطيران المدني تتعلق ببند جدول األعمال   ١- ٣

هذا البند من جدول األعمال  ويفحص. لةوتدرس إمكانية تقديم مخصصات إضافية من خدمات السواتل المتنق ،لالتصاالت الالسلكية
، المخصصة بوصفها األساس األولي لخدمات GHz ١٣,٤إلى  ١٣,٢٥عدة حزم من الترددات وبصورة خاصة حزمة الترددات 

 أجهزة دوبلرن استخدام هذه الحزمة يحد من استخدام فإلألنظمة الالسلكية،  ٥٤٩٧ووفقا للمذكرة . المالحة الالسلكية للطيران
ساعدة للمالحة والتي تستخدم على نطاق واسع في طائرات الهيلوكوبتر وكذلك في عدد من أنواع الطائرات بوصفها من أجهزة الم

  .بة في الطائرة لنظام إدارة الرحالت             ّالتدقيق المرك 
 GHz ١٣,٤إلى  ١٣,٢٥، أن متطلبات الطيران فيما يتعلق بحزمة الترددات ٩٧١٨وكما هو مذكور في الوثيقة   ٢- ٣

ولهذا السبب ال حاجة إلى إجراء أي تغييرات في  . المساعدة للمالحة تستخدم (Doppler) دوبلر ستظل دون تغيير وستظل أجهزة
  .من أنظمة الالسلكي ٥٤٧٩ أو في المذكرة يتوزيع الترددات الحال

بقدر كبير من ، E 3/509/61ألعمال، الوارد في رسالة المنظمة موقف االيكاو بشأن هذا البند من جدول ا يتسم  ٣- ٣
  .يضاحالعمومية ويحتاج إلى إ
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ة المستخدمة في االتحاد يلمالحا اتلمساعدلدوبلر  أجهزةلقد أظهر البحث الذي تم االضطالع به بشأن صور   ٤- ٣

د الروسي أن الممكن حدوث تشويشات على شاشات أجهزة االستقبال لدى زبائن خدمات االتصاالت بالسواتل المتنقلة بسبب وجو

وقد أوردت إدارة االتصاالت الروسية، في الفريق . ليكوبترة على متن الطائرات وطائرات الهيحلمالا اتلمساعدل دوبلرأجهزة 

 ١٣,٢٥جيم، لالتحاد الدولي لالتصاالت، المواد ذات الصلة التي تستخدم لبيان عدم استصواب تخصيص حزمة الترددات  ٤العامل 

  .السواتل المتنقلةلالتصاالت بواسطة  GHz ١٣,٤إلى 

التي سترسل إلى اتحاد الطيران الدولي بشأن حماية هذه الحزمة من الترددات المخصصة وسوف تعتمد النتائج،   ٥- ٣

  .للخدمات الجوية، إلى حد كبير على مدى التنسيق في مواقف الدول فيما يتعلق بالمؤتمر العالمي الثاني عشر لالتصاالت

  :ينبغي أن تقوم االيكاو بما يلي GHz ١٣,٤إلى  ١٣,٢٥الترددات وبغية حماية تخصيص حزمة   ٦- ٣

من جدول أعمال المؤتمر العالمي الثاني عشر لالتصاالت،  ٢٥-١إيضاح موقف االيكاو فيما يتعلق بالبند   )أ

لخدمات االتصاالت  GHz ١٣,٤إلى  ١٣,٢٥التخصيص اإلضافي لحزمة الترددات  استصوابمبينة عدم 

المتنقلة، واضعة في االعتبار حاجة الطيران إلى هذه الحزمة، بما في ذلك الستخدام أجهزة بواسطة السواتل 

  ة؛ يلمالحا اتلمساعدل دوبلر

  .لفت انتباه الدول األخرى إلى هذا الموقف الموضح  )ب

 — نتهىا —


