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  النشرة اإلدارية 2005 مارس 14
CACE/339  

  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
  لراديويةاملشاركني يف أعمال جلان دراسات االتصاالت ا

  اإلجرائية/واللجنة اخلاصة املعنية باملسائل التنظيمية

    لالتصاالت الراديوية4جلنة الدراسات   :املوضوع
  .املوافقة على مسألتني جديدتني ومسألة مراجعة لقطاع االتصاالت الراديوية  -
  .حذف مثاين مسائل لقطاع االتصاالت الراديوية  -

 أود إبالغكم أنه متت املوافقة باملراسلة على مسألتني    2004 نوفمرب  18 املؤرخة CAR/180باإلشارة إىل النشرة اإلدارية     
 وذا أصبحت 4.3)الفقرة   (ITU-R 1-4جديدتني وثالث مسائل مراجعة لقطاع االتصاالت الراديوية وذلك وفقاً للقرار  

ذه النشرة نصوص هذه املسائل لرجوعكم   وأرفقت . تشكل نصوصاً رمسية للدراسة يف جلان دراسات االتصاالت الراديوية  
 اليت تتضمن مسائل قطاع االتصاالت الراديوية اليت وافقت عليها مجعية  4/1 للوثيقة 2إليها وسوف تنشر يف اإلضافة  

  .  لالتصاالت الراديوية4 ووزعت على جلنة الدراسات 2003االتصاالت الراديوية يف  
  .6مثاين مسائل يف قطاع االتصاالت الراديوية يرد بياا يف امللحق    وباإلضافة إىل ذلك، متت املوافقة على حذف  

  
  فالريي تيموفيف

  مدير مكتب االتصاالت الراديوية
  
  
  
  

  6 : امللحقات
  :التوزيع 

  إدارات الدول األعضاء وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية     -
  اإلجرائية/ املعنية باملسائل التنظيميةرؤساء ونواب رؤساء جلان دراسات االتصاالت الراديوية واللجنة اخلاصة   -
  رئيس ونواب رئيس االجتماع التحضريي للمؤمتر    -
  أعضاء جلنة لوائح الراديو  -
   لالتصاالت الراديوية 4املنتسبون يف قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات     -
  دير مكتب تنمية االتصاالت  األمني العام لالحتاد ومدير مكتب تقييس االتصاالت وم     -

  1امللحق 

 

  
  حتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالتالا

  
  مكتب االتصاالت الراديوية

 85 57 730 22 41+)فاكس مباشر رقم (
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  * لقطاع االتصاالت الراديوية2/4-226املسألة 

  استخدام حمطات اإلرسال األرضية احملمولة واملنقولة يف اإلرسال التلفزيوين الرقمي
  **عايل الوضوح من أجل مجع األخبار واإلذاعات اخلارجية

  عن طريق الساتل
(2005-1995-1993-1990) 

  ، االحتاد الدويل لالتصاالت تصاالت الراديوية يف  إن مجعية اال
  إذ تضع يف اعتبارها   

أن أهداف النوعية يف اإلرسال من نقطة إىل نقطة عن طريق الساتل حتدد على أساس حمطات اإلرسال واالستقبال      )  أ 
  كبرية احلجم؛ 

ميكن أن يوجد حالً تقنياً   أن إدخال حمطات إرسال سهلة احلمل أمر جوهري، وخاصة لعمليات مجع األخبار، و    )ب
  مرضياً؛  

أن اخلصائص اخلاصة الالزمة للمحطات احملمولة واملنقولة وخصائص امليزانيات احملدودة للوصالت يف حالة احملطات     ) ج 
  سهلة احلمل قد تستلزم قبول أهداف ميسرة ألداء اإلرسال؛    

ملساعدة الالزمة لتشغيل حمطات اإلرسال احملمولة   أنه قد يكون من الضروري تزويد حامل الساتل نفسه باإلشارات ا        ) د  
  واملنقولة، ولكن ال ينبغي هلذه اإلشارات املساعدة أن يكون هلا تأثري ملحوظ على نوعية اإلشارات التلفزيونية؛   

أنه ينبغي يف أي مكان من العامل تقع فيه حوادث إخبارية وضع إجراءات تقنية وتشغيلية متجانسة وموحدة لضمان    ) ه  
  التنشيط الفوري خلدمة الساتل يف جمال مجع األخبار واإلذاعات اخلارجية؛  

 القضايا املتعلقة باإلجراءات التقنية والتشغيلية   ITU-R SNG.1007 و1070 و771 و770 و722أن تراعي التوصيات     )و  
لتقليدي الرقمي ومجع األخبار عن طريق   املؤثرة على استخدام حمطات اإلرسال األرضية احملمولة واملنقولة للتلفزيون التماثلي وا  

  الساتل واإلذاعات اخلارجية؛ 
   وخمططات التشكيل التقليدية؛2- تقتصر على جلنة اخلرباء املعنية بالصور املتحركة   ITU-R SNG.1561أن التوصية   ) ز  
 وإرسال اإلشارات التلفزيونية أن التقنيات الرقمية تتيح فرصاً واعدة باملقارنة مع التقنيات التماثلية يف جمال تشفري   ) ح 

  عالية الوضوح،

__________________ 
  .  لالتصاالت الراديوية6ينبغي عرض هذه املسألة على جلنة الدراسات     *

  . ه إذاعة كما عرفت يف اللوائح الراديوية، ولكنها تقدم مسامهات برناجمية لإلذاعة يف وقت الحق ليست هذ   **
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   التاليةاملسألة دراسة تقرر 
ما هي التوصيات اليت ينبغي اعتمادها بالنسبة لإلرسال الرقمي للتلفزيون عايل الوضوح من أجل مجع األخبار      1

  :بالساتل واإلذاعات اخلارجية عن طريق الساتل فيما يتعلق مبا يلي  
رسال وأهداف األداء يف حالة التلفزيون عايل الوضوح ومجع األخبار بالساتل وإرسال اإلذاعات   األهداف العامة لإل  1.1

  اخلارجية عن طريق احملطات األرضية الساتلية احملمولة أو املنقولة؛
رجية حىت  التجهيزات اخلاصة اليت تتطلبها احملطات األرضية احملمولة أو املنقولة جلمع األخبار بالساتل واإلذاعات اخلا   2.1

  تفي باألهداف العامة لإلرسال وأهداف األداء؛  
املتطلبات التشغيلية املرتبطة بإرسال احملطات األرضية احملمولة أو املنقولة للتلفزيون عايل الوضوح ومجع األخبار       3.1

  بالساتل واإلذاعات اخلارجية؛ 
  احلاجة إىل قابلية التشغيل البيين؛ 4.1
  التشفري املختلفة،  التوافق بني لوغارمتات  5.1

  وتقرر أيضاً 
  أن تدرج نتائج الدراسات املذكورة أعاله يف توصية أو توصيات؛    1
  .2006أن تتم الدراسات املذكورة أعاله حبلول   2
  

 S1: الفئة
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  2امللحق 
   لقطاع االتصاالت الراديوية1/4-249املسألة 

   التلفزيوينقابلية التشغيل البيين لتجهيزات اإلرسال الرقمي جلمع األخبار
  عن طريق مجع األخبار بالساتل

(2005-1997) 
  ، االحتاد الدويل لالتصاالت إن مجعية االتصاالت الراديوية يف  

  إذ تضع يف اعتبارها   
أنه ينبغي أن توضع يف مجيع أحناء العامل إجراءات تقنية وتشغيلية متجانسة وموحدة لضمان النشر الفوري جلمع    )  أ 

  األخبار بالساتل؛ 
  ن مجع األخبار بالساتل يتطلب حبكم طبيعته ذاا تنشيط احملطات األرضية على حنو مناسب؛     أ  )ب
أن مجع األخبار بالساتل يتطلب حبكم طبيعته ذاا أن يكون املشغلون قادرين على استخدام التجهيزات من مصنعني         ) ج 

  خمتلفني؛ 
  استخدام معلمات تشغيلية مشتركة؛  أن من املمكن حتقيق قابلية التشغيل البيين للتجهيزات ب  ) د  
  أن معدل معطيات اإلرسال ينبغي أن يكون متوافقاً مع املعدل يف الشبكات الرقمية األخرى؛   ) ه  
 والتشفري التكييفي والتشكيل أصبحت 4)-جلنة اخلرباء املعنية بالصور املتحركة (أن التكنولوجيات اجلديدة للتشفري   )و  

  متوافرة، 
   التاليةةاملسأل دراسة تقرر 

السطح البيين احمليطي لألنظمة الفرعية، ومعلومات التتابع (ما هي املعلمات وما هو مداها وما هي األدوات األخرى  1
  اليت ينبغي حتديدها لضمان قابلية التشغيل البيين لتجهيزات من مصنعني خمتلفني؟   ) وما إىل ذلك

  وتقرر أيضاً 
  ه يف توصية؛  أن تدرج نتائج الدراسات املذكورة أعال  1
  .2006أن تتم الدراسات املذكورة أعاله حبلول   2
  

 S1: الفئة
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  3امللحق 
  2 ،1 لقطاع االتصاالت الراديوية1/4-270املسألة 

  أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية اليت تستخدم إشارات متديد عريضة النطاق جداً
(2005-2003) 

  ، لالتصاالتاالحتاد الدويل  إن مجعية االتصاالت الراديوية يف  
  إذ تضع يف اعتبارها   

أو الوصالت /أن تقنيات اإلرسال اجلديدة اليت تستخدم طيفاً عريضاً جداً ميكن أن تستخدم يف الوصالت الصاعدة و        )  أ 
  اهلابطة للخدمة الثابتة الساتلية؛

   جداً؛ةضية قصري أن تقنيات اإلرسال املذكورة أعاله تتضمن الراديو النبضي الذي يتميز بتكرار إرساالت نب     )ب
  إذ تضع يف   أن إشارات أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية اليت تستخدم إرساالت نبضية قصرية واليت ذكرت يف    ) ج 

  ميكن أن متدد إىل نطاق عريض جداً يف نطاقات التردد املوزعة على اخلدمة الثابتة الساتلية؛    )  ب اعتبارها
الساتلية اليت تستخدم إشارات متديد على نطاق عريض تبث قدرة متوسطة   أنه رغم أن بعض أنظمة اخلدمة الثابتة     ) د  

  منخفضة جداً، فإن بعض األنظمة قد تبث مستويات بالغة االرتفاع نسبياً من القدرة؛ 
تطبيقات أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية اليت تستخدم إشارات متديد على نطاق عريض هلا مسات ختتلف عن      أن   ) ه  

  بتة الساتلية األخرى؛ األنظمة الثا
أن خصائص أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية اليت تستخدم إشارات متديد على نطاق عريض ختتلف عن أنظمة اخلدمة   )و  

  الثابتة الساتلية املستخدمة حالياً؛
أن مقاطع الفضاء ألنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية اليت تستخدم إشارات متديد على نطاق عريض تشع إشارات إىل     ) ز  

  منطقة واسعة جداً؛
أنه ينبغي تعريف أثر تداخل اإلرساالت من أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية اليت تستخدم إشارات متديد على نطاق     ) ح 

  عريض؛ 
 الثابتة الساتلية اليت تستخدم إشارات متديد على نطاق عريض قد تواجه تطبيقات جديدة وأوجه أن أنظمة اخلدمة  )ط 

  استخدام جديدة؛ 
لة يف دراسة تقنيات اإلرسال اليت تستخدم إشارات متديد على نطاق واسع جداً ينبغي أن يقتصر    أأن نطاق هذه املس  )ي 

  ات املوزعة على اخلدمة الثابتة الساتلية،على إشارات اخلدمة الثابتة الساتلية يف عرض النطاق 

__________________ 
  .  لالتصاالت الراديوية لإلعالم 9 و8 و7 و1ينبغي عرض هذه املسألة على جلان الدراسات    1
  . لقطاع االتصاالت الراديوية269/4هذا خمتلف عن التطبيق الوارد يف املسألة     2
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  وإذ تالحظ
 يدرس حالياً قضايا اخلصائص والتوافق وتقنيات القياس وإدارة   االحتاد الدويل لالتصاالت   يف 1/8أن فريق العمل   )  أ 

  لة، الطيف بالنسبة إلرساالت النطاقات فائقة العرض، وهي القضايا اليت ال ينبغي اخللط بينها وبني هذه املسأ   
   التاليةاملسألة دراسة تقرر 

ما هي اخلصائص املناسبة ألنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية اليت تستخدم إشارات متديد على نطاق عريض واليت تقع يف         1
  زعة على اخلدمة الثابتة الساتلية؟حدود عرض النطاقات املو

تشع إشارات متديد على نطاق عريض لن تتسبب يف ما هي املتطلبات الضرورية للتأكد من أن األجهزة الساتلية اليت  2
  لية؟أي تداخل ضار باألنظمة األخرى للخدمة الثابتة السات 

  وتقرر أيضاً 
أنه ينبغي إلجراء الدراسات الضرورية تعريف وتوثيق املعطيات واخلصائص التقنية لألنظمة الساتلية اليت تستخدم     1

  إشارات التمديد على نطاق عريض؛ 
  لدراسات املذكورة أعاله ينبغي إدراجها يف توصية أو أكثر؛   أن نتائج ا 2
  .2007أنه ينبغي إمتام الدراسات حبلول     3
  

 S3: الفئة
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  4امللحق 
   لقطاع االتصاالت الراديوية271املسألة 

  التداخل بني املوجات احلاملة جلمع األخبار بالساتل
  بسبب النفاذ غري املقصود

(2005) 
  ، االحتاد الدويل لالتصاالت ديوية يف إن مجعية االتصاالت الرا 

  إذ تضع يف اعتبارها   
  أن خدمات مجع األخبار بالساتل تقدم على عدة سواتل لالتصاالت الراديوية؛    )  أ 
  أن استخدام مجع األخبار بالساتل يتوسع يف مجيع أحناء العامل؛    )ب
تداخل غري املقصود بالنسبة للمستخدمني أن تكاثر استخدام حمطات مجع األخبار بالساتل قد تسبب يف زيادة ال   ) ج 

  اآلخرين للساتل؛
  أن مشغلي مجع األخبار بالساتل ال يطبقون نفس اإلجراءات للنفاذ إىل الساتل؛     ) د  
  ملوجات احلاملة جلمع األخبار بالساتل، امن الصعب حتديد أسباب التداخل بني أن   ) ه  

   التاليةاملسألة دراسة تقرر 
  ات النفاذ املوصى ا اليت ميكن ملشغلي مجع األخبار بالساتل استخدامها؟  ما هي جمموعة إجراء  1
  ما هو نوع حتديد املوجات احلاملة الذي ميكن دجمه يف املوجة احلاملة الرقمية؟  2
  ما هي الدورة أو املادة التدريبية املناسبة ملشغلي مجع األخبار بالساتل؟      3

  وتقرر أيضاً 
  .2006لول أو تقرير حب / إعداد توصية و 1
  

 S1: الفئة
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  5امللحق 
  * لقطاع االتصاالت الراديوية272املسألة 

  تقاسم الترددات بني اخلدمة الثابتة الساتلية وخدمة البحوث الفضائية
 GHz 40,5-40 وGHz 38-37,5يف النطاقني 

(2005) 
  ، االحتاد الدويل لالتصاالت إن مجعية االتصاالت الراديوية يف  

  إذ تضع يف اعتبارها   
   موزعان على اخلدمة الثابتة الساتلية؛ GHz 40,5-40 وGHz 38-37,5أن النطاقني   )  أ 
أن النطاقني، أو أجزاء منهما، موزعان أيضاً على خدمات حبوث الفضاء واخلدمات الثابتة واخلدمات املتنقلة        )ب

  واخلدمات الساتلية الستكشاف األرض واخلدمات الساتلية املتنقلة؛  
واخلدمة الثابتة ) من األرض إىل الفضاء ( تتقامسه أطراف من بينها اخلدمة الثابتة الساتلية    GHz 38-37,5أن النطاق   ) ج 

  بصفة أساسية؛) من الفضاء إىل األرض (الساتلية 
واخلدمة ) من األرض إىل الفضاء( تتقامسه أطراف من بينها خدمة البحوث الفضائية    GHz 40,5-40,0أن النطاق   ) د  

  بصفة أساسية؛ ) من الفضاء إىل األرض(لية الثابتة السات
 قد يتضمن استقبال إشارات يف احملطات األرضية من GHz 38-37,5استخدام خدمة البحوث الفضائية للنطاق أن   ) ه  

حمطات مسكونة على سطح القمر وحمطات مسكونة على سطح كوكب، ومن سواتل القياس الفضائي بالتداخل ذي خط     
  األساس الطويل جداً؛

 قد يتضمن إرسال إشارات من احملطات األرضية   GHz 40,5-40أن استخدام خدمة البحوث الفضائية للنطاق   )و  
لتستقبلها حمطات مسكونة على سطح القمر وحمطات مسكونة على سطح كوكب، وإشارات التحكم من بعد واإلشارات  

  اخل ذي خط األساس الطويل جداً؛املرجعية الدقيقة اليت تستخدم من أجل سواتل القياس الفضائي بالتد
أن من املتوقع إدخال أنظمة سواتل اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض وغري املستقرة بالنسبة إىل       ) ز  

  ،GHz 40,5-40 وGHz 38-37,5األرض يف النطاقني 
   التاليةاملسألة  دراسة تقرر

 التقاسم بني أنظمة تعمل يف خدمة البحوث الفضائية واخلدمة الثابتة الساتلية   ما هي املعايري والتقنيات الالزمة لتسهيل    1
  ؟GHz 40,5-40 وGHz 38-37,5يف النطاقني 

  وتقرر أيضاً 
  إدراج نتائج الدراسات املذكورة أعاله يف توصية أو توصيات؛   1
  .2006إمتام الدراسات املذكورة أعاله حبلول   2
  

 S2: الفئة

__________________ 
  .  لالتصاالت الراديوية9 و8 و7عرض هذه املسألة على جلان الدراسات ينبغي    *
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  6امللحق 
  ل قطاع االتصاالت الراديوية املقترح إلغاؤهاقائمة مسائ

 املسألة العنوان
ITU-R 

 3/4-7 تغري اإلرسال يف النطاق األساسي وتأخريه وأصداؤه يف اخلدمة الثابتة الساتلية 
استخدام حمطات اإلرسال األرضية املنقولة يف اخلدمة الثابتة الساتلية مبا يف ذلك استخدام وصالت   

 تل اإلذاعةاملغذي لسوا
44-1/4 

وحبوث ) سليب(تقاسم الترددات بني اخلدمة الثابتة الساتلية وخدمات ساتل استكشاف األرض  
 GHz 19بالقرب من )  سليب(الفضاء 

67-1/4 

 B-ISDN 78-1/4استخدام أنظمة االتصاالت الساتلية يف شبكة  
التجهيزات على مسريات أو أو ترتيبات محاية  /انقطاعات احلركة بسبب ترتيبات تنوع املواقع و 

 دوائر رقمية يف اخلدمة الثابتة الساتلية
216/4 

 234/4  متطلبات ارتعاش الطور ونقل اجلنوح ملودمات احملطات األرضية الساتلية
 لقياس شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية اليت تعمل بوصالت للخدمة GHz 17متطلبات الطيف دون  

  إصدار األوامر هلا  عن بعد، وتتبعها و GHz 17فوق 
257/4 

وصلة فيما بني ساتل مستقر بالنسبة إىل األرض وبني كوكبة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض    
 تتقاسم الترددات مع وصلة بني سواتل مستقرة بالنسبة إىل األرض  

265/4 

  
  ــــــــ
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