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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 

 اللجنة الفنية

  الالسلكيةدعم سياسة االيكاو بشأن مسائل طيف الترددات   :من جدول األعمال ٤١البند 

  الصينيةلطيران المدني ادارة التحضيرية إلعمال األ
  الالسلكيةلالتصاالت استعدادا للمؤتمر العالمي 

  ٢٠١٢ام لعالتحاد الدولي لالتصاالت الذي يعقده ا
  )الصينورقة مقدمة من (

  الموجز التنفيذي
بشـأن تحديـد المواقـف بخصـوص      (CAAC)الصينية لطيران المدني ا إدارة إستراتيجيةتقدم ورقة العمل هذه 

وفـي    .(ITU)لالتحاد الـدولي لالتصـاالت   الالسلكية المواضيع التي ستعالجها المؤتمرات العالمية لالتصاالت 
 ات الالسلكيةان بحد ذاته، وتنافس المنتفعين من غير قطاع الطيران، يواجه طيف الترددضوء تطور قطاع الطير
كة نشطة في النشاطات ذات الصلة التي رمشاالصينية لطيران المدني اوشاركت إدارة .  للطيران ضغطا متزايدا

مت الموارد الالزمة الـى  للدفاع عن مصالح مجتمع الطيران المدني، وقد قدالدولي لالتصاالت يقوم بها االتحاد 
  .٢٥-٣٦وفقا لم ينص عليه قرار الجمعية العمومية لاليكاو الالسلكية عملية المؤتمر العالمي لالتصاالت 

والمالحـة  لالتصـاالت  على المدى الطويل لحمايـة طيـف التـرددات     إستراتيجيةيحتاج مجتمع الطيران الى 
ثـل لطيـف   بتوفير االسـتخدام األم الطيران المدني الصينية  رةإداستقوم  اإلستراتيجيةوتبعا لهذه .  واالستطالع

نظامـا لمعالجـة    تدريجياالمخصص للطيران من خالل اآلليات التنظيمية والفنية وستستحدث الترددات الالسلكية 
  .ات الالسلكيةاألفضل لموارد طيف التردد ماالستخداللطيران بحيث يوفر الالسلكية  اتحزم التردد
 األهداف
  :تراتيجيةاإلس

والكفاءة  لسالمةبشأن ا E و D و A اإلستراتيجيةباألهداف مرتبطة ورقة العمل هذه 
  .واالستمرارية

الموارد الالزمة لتنفيذ األنشطة المبينة في  ٢٠١٣الى  ٢٠١١تتضمن الميزانية المقترحة للفترة   :اآلثار المالية
  .هذه الورقة

 Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007)  :المراجع
Doc 9718, Handbook on Radio Frequency Spectrum Requirements for Civil Aviation 

including Statement of Approved ICAO Policies (fifth edition, 2010)  
State letter E 3/5-09/61 
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 .يةقدمت الصين الوثيقة باللغة الصين  *
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 معلومات أساسية - ١

، يواجه طيف الالسلكيةتكنولوجيا الومع تطور .  موردا طبيعيا شحيحا ات الالسلكيةيمثل طيف التردد ١- ١
وال يواجه .  ماضي في النمو ات الالسلكيةتطبيقات متزايدة في كل قطاع والطلب على طيف التردد ات الالسلكيةالتردد

العمليات  إلتمامالداخليين والخارجيين  نالمنتفعينطاق الحزم فقط من  الطيران مزيدا من الضغوط للحصول على تعزيز
  .الحالية بل وأنه يواجه أيضا ضغوط الطلبات المتزايدة لتخصيص طيف الترددات للتكنولوجيات الجديدة والتطبيقات الناشئة

الطيران المدني الى ضمان نمو  اتالصينية الخاصة بطيف الترددالطيران المدني  إدارة إستراتيجيةتهدف  ٢- ١
ولضمان التوافر المتسق والكافي لذلك الالسلكية  اتوالكفاءة واالستدامة، الى حماية موارد طيف الترددبشكل يتسم بالسالمة 
 .الطيف في المستقبل

آليات تنظيمية الطيران المدني الصينية  إدارةدث ، ستستحالالسلكية اتطيف التردد إستراتيجيةبهدف تنفيذ  ٣- ١
 .لالتصاالت والمالحة واالستطالعلى االستخدام األمثل لطيف الترددات الالسلكية المخصص ويج اوفنية للتر

 للمؤتمرات اإلعداددعم موقف االيكاو في أثناء  - ٢
 وعند انعقادهاالالسلكية لالتصاالت العالمية 

مالحة واالستطالع االتصاالت وال: رئيسيةلطيران ثالث عمليات تصاالت االات الالسلكية تردداليخدم طيف   ١- ٢
مع النمو السريع لقطاع النقل الجوي في الصين، الذي يترافق و.  الطيران عتطور قطا مالتي تعتبر من األسس الالزمة لدع

 ات الالسلكيةل لموارد طيف الترددص، يعتبر التوافر الكافي المتواالنقل الجوي دارةإلالقادم لجيل لنظام امع التنفيذ التدريجي 
  .وفعال آمنيران على نحو متواصل وطلطيران من الشروط المسبقة األساسية لضمان نمو الالتصاالت ا

بما في ذلك البيان لسياسات الالسلكية  اتبشأن احتياجات الطيران المدني لطيف التردد كتيب االيكاو يصف  ٢- ٢
 ات الالسلكيةالمرتبطة بتخصيص طيف الترددبالتفصيل المسائل ) ٢٠١٠الطبعة الخامسة ( (Doc 9718) االيكاو المعتمدة

كمواد  وإدراجهاالصينية لثابتة في دعمها لتنفيذ هذه الوثيقة الطيران المدني  إدارةوإن .  وتنظيمه للطيران واستخدامه
  .للطيران ات الالسلكيةالتي ترعى طيف التردد للوائح التنظيميةااالتصاالت الالسلكية في  إلدارةومرجعية هامة  إرشادية

لالتصاالت ع التي سيعالجها المؤتمر العالمي أيضا موقف االيكاو بشأن المواضي (Doc 9718)تحدد الوثيقة   ٣- ٢
الالسلكية  اتطيف الترددعمليات تخصيص ، بما في ذلك تلك التي تتعلق بشكل خاص بتعزيز ٢٠١٢الالسلكية لعام 

.  الصينية مطابق لموقف االيكاوالطيران المدني  إدارةموقف  وبالنسبة الى هذه المواضيع المرتبطة بالطيران، فان.  للطيران
الصينية، في أثناء العملية التنسيقية، الطيران المدني  إدارةأما بالنسبة الى المواضيع األخرى في مجال الطيران، فستطلب 

  .أن تدرس بعناية موقف االيكاوالمختصة من السلطات الوطنية 
 والعالمي بشأن المؤتمر العالمي واإلقليميقد على المستوى الوطني وتضطلع االجتماعات التي تع  ٤- ٢

وجب وبم.  ع األطراف بما فيه صالح مجتمع الطيرانـف جميـبدور هام في تنسيق مواق ٢٠١٢لالتصاالت الالسلكية لعام 
 المحليةدوات الصينية وشاركت في عدد من النالطيران المدني  إدارة، نظمت ٢٥-٣٦ قرار جمعية االيكاو العمومية

 اإلدارةوقد حضرت ، ٢٠١٢لالتصاالت الالسلكية لعام والنشاطات التنسيقية بشأن المواضيع التي سيعالجها المؤتمر العالمي 
 اإلقليميةوالدولية للمؤتمر العالمي بما في ذلك االجتماعين للمجموعات التحضيرية  اإلقليميةأيضا النشاطات التحضيرية 

  .آسيا والمحيط الهادئت في االتصاالبرعاية اتحاد 
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لنظام الجديدة وتطبيقاتها في الطيران، ال سيما مع التنفيذ التدريجي الالسلكية تكنولوجيا المع زيادة استخدام   ٥- ٢
ات والعمليات القائمة على األقمار الصناعية، راح طلب قطاع الطيران على طيف التردد النقل الجويدارة القادم إللجيل ا

الصينية الطيران المدني  إدارةستستخدم و.  شكل متواصل وأمسى التنافس أكثر شراسة يوما بعد يوميتنامى ب الالسلكية
للطيران بطريقة علمية ومناسبة وفعالة ومثلى وستدعم تفعيل دور االيكاو في الالسلكية  اتالموارد المخصصة لطيف التردد

  .في المستقبل وإدارته ات الالسلكيةالتخطيط لطيف التردد

 صةالخال - ٣

على نحو متواصل وكاف من ات الالسلكية يران المدني أن توافر طيف الترددالصينية للط اإلدارةتعتبر   ١- ٣
  .وفعال آمنالعوامل الرئيسية لتبقى عمليات الطيران متطورة بشكل متواصل و

 ٢٠١٢لالتصاالت الالسلكية لعام موقف االيكاو في المؤتمر العالمي الصينية الطيران المدني  إدارةتدعم   ٢- ٣
نطاق لطيران ضمن الالسلكية لعمليات تخصيص طيف الترددات تعزيز بخصوص المواضيع المرتبطة بالطيران، ال سيما 

تدرس بعناية  أنالوطنية المختصة الصينية من السلطات الطيران المدني  إدارةستطلب و .للطيران ات الالسلكيةحزمة التردد
  .طة بالطيرانمواقف االيكاو بخصوص المواضيع األخرى المرتب

الصينية مشاركة نشطة في الطيران المدني  إدارة، ستشارك ٢٥-٣٦بموجب قرار جمعية االيكاو العمومية   ٣- ٣
  .٢٠١٢لالتصاالت الالسلكية لعام نشاطات المرتبطة بالمؤتمر العالمي الجتماعات والجميع ا

للطيران بطريقة ترددات الالسلكية ة لطيف الالصينية الموارد المخصصالطيران المدني  إدارةستستخدم   ٤- ٣
  .في المستقبل وإدارتهلطيف الترددات الالسلكية علمية ومناسبة وفعالة ومثلى وستدعم تفعيل دور االيكاو في التخطيط 

  ـ ىـانته ـ


