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  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
 

    معممة الاإلدارية الرسالة 
CACE/699  

2014نوفمرب  27

  منتسبين إليه حاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية والإلى إدارات الدول األعضاء في االت
  لالتصاالت الراديوية 5جنة الدراسات  مشاركين في أعمال ل ال

  (خدمات األرض) لالتصاالت الراديوية 5جنة الدراسات  ل :موضوعال
لقطاع االتصاالت توصيات  4مشاريع مراجعة توصيات جديدة و  3 مشاريع اقتراح للموافقة على  -

 الراديوية

  حية طيبة وبعد، ت
 توصيات  3مشاريع  نصوص ،2014  نوفمرب 11و 10يف منعقد  الراديوية يف اجتماعها ال لالتصاالت 5  الدراساتجنة  ل اعتمدت

(انظر  ITU-R 1-6 توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية واتفقت على تطبيق إجراء القرار 4جديدة ومشاريع مراجعة 
ا. وترد يف الموافقة على التوصيات بالتشاور.  متعلق بال ) ال5.4.10 الفقرة ذه الرسالة عناوين مشاريع التوصيات وملخصا   ملحق 

موعد  يف )brsgd@itu.int(، يرجى من الدول األعضاء إبالغ األمانة R-ITU 1-6 من القرار 1.5.4.10 وبالنظر إىل أحكام الفقرة
  مقرتحات أعاله. توافق على ال  الإذا كانت توافق أو  ما 2015 يناير 27أقصاه 

  جنة الدراسات بأسباب اعرتاضها. مدير ورئيس ل خرب ال ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على اعتماد مشروع توصية أن ت
مواَفق عليها بأسرع وقت  يف رسالة إدارية معممة وستنشر التوصيات ال هذا التشاورمحددة أعاله، ستعلن نتائج  مهلة ال وبعد ال
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 ملحـق ال

  عناوين وملخصات مشاريع التوصيات
  لالتصاالت الراديوية 5 جنة الدراسات التي اعتمدتها ل

  BL/12/5الوثيقة   ROT] M.[ANT R-ITU جديدة التوصية ال مشروع

  تغير دوران الهوائي وآثاره على اقتران الهوائي
  تحليل التداخالت الراداريةألغراض 

 تشرح هذه التوصية آثار دوران اهلوائي على اقرتان اهلوائي ألغراض حتليل التداخل والتوافق.

  BL/16/5الوثيقة   R M.[IMT.OOBE BS]-ITUمشروع التوصية اجلديدة 

  محطات القاعدةلللبث غير المرغوب فيه ل العامةالخصائص 
  الراديوية لألرضالسطوح البينية  التي تستعمل

  (IMT−Advanced)المتقدمة -الدوليةالمتنقلة  لالتصاالت
للمحطات ) (OoB) تقدم هذه التوصية اخلصائص العامة للبث غري املرغوب فيه (اإلرساالت اهلامشية واإلرساالت خارج النطاق

 .(IMT−Advanced)املتقدمة -القاعدة اليت تستعمل السطوح البينية الراديوية لألرض لالتصاالت املتنقلة الدولية

  BL/17/5الوثيقة   MS]-R M.[IMT.OOBE-ITUمشروع التوصية اجلديدة 

  متنقلةمحطات اللللبث غير المرغوب فيه ل العامةالخصائص 
  السطوح البينية الراديوية لألرض التي تستعمل

  (IMT−Advanced)المتقدمة -المتنقلة الدولية لالتصاالت
صادر ) ال(OoB) املرغوب فيه (اإلرساالت اهلامشية واإلرساالت خارج النطاقلبث غري ل العامةتعرض هذه التوصية اخلصائص 

، وهي (IMT−Advanced) املتقدمة-الدوليةلالتصاالت املتنقلة  لألرضن حمطات متنقلة تستعمل السطوح البينية الراديوية ع
على الصعيد  (IMT−Advanced) املتقدمة-الدوليةاملتنقلة  لتداول مطاريف االتصاالت اخلصائص املالئمة إلرساء األساس التقين

 العاملي.
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  BL/13/5الوثيقة   R M.2003-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

  GHz 60 األنظمة الالسلكية متعددة الغيغابتات العاملة على ترددات حول
وتصحيح  WGA ومعايري التحالف (IEEE)جرى يف هذه املراجعة حتديث معلومات معايري معهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات 

 .(ETSI)معلومات معايري املعهد األورويب ملعايري االتصاالت 

  BL/14/5الوثيقة   R M.1638-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

  اسات التقاسمالخصائص ومعايير الحماية المطبقة في در 
  بين رادارات التحديد الراديوي للموقع ورادارات المالحة الراديوية للطيران

  MHz 5 850و 250 5ورادارات األرصاد الجوية العاملة في نطاقات التردد بين 
 ITU-R M.1849 (2007)واملكررة يف التوصية  2حتذف هذه املراجعة املعلمات التقنية لرادارات األرصاد اجلوية الواردة يف اجلدول 

وتضيف وتعدل معلمات تقنية للعديد من الرادارات غري املستعملة يف األرصاد اجلوية. كما أن هذه املراجعة جتعل التوصية متوائمة 
 اجلديد. مع النسق

  BL/15/5الوثيقة   R M.1827-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

  (R) طات الخدمة المتنقلة للطيرانمبادئ توجيهية بشأن المتطلبات التقنية والتشغيلية لمح
  المقتصرة على التطبيقات المستعملة على السطح في المطارات

  MHz 5 150-5 091في نطاق التردد 
  تعكس هذه املراجعة اآليت:

 توزيع اخلدمة املتنقلة للطريان لدعم أنظمة أمن الطريان، 2012إلغاء املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام   ( أ )
استعمال   مع احلفاظ على التوافق مع اخلدمة الثابتة الساتلية املشاركة يف (R)توفري مزيد من املرونة للخدمة املتنقلة للطريان   (ب)

 النطاق.

  BL/18/5الوثيقة   R M.1579-ITU-1مشروع مراجعة التوصية 

  على الصعيد العالمي المتنقلة الدولية تداول المطاريف األرضية لالتصاالت
املتقدمة على الصعيد العاملي. كما - هذه املراجعة األساس التقين لتداول املطاريف األرضية لالتصاالت املتنقلة الدولية تضيف

 جتري بعض التغيريات الصياغية الطفيفة.
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