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    معممة الاإلدارية الرسالة 
CACE/700  

2014ديسمرب  2

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

  )خدمات األرض( لالتصاالت الراديوية 5جنة الدراسات  ل :موضوعال
مشروع باإلضافة إلى  توصيات 10 مراجعة ومشاريع مشروعي توصيتين جديدتين اعتماداقتراح   -

 3.10  وفقاً للفقرة مراسلة البموافقة عليها في نفس الوقت  وال لقطاع االتصاالت الراديويةمسألة جديدة 
  )عن طريق المراسلةموافقة في نفس الوقت  (إجراء االعتماد وال ITU-R 1-6  من القرار

  لقطاع االتصاالت الراديويةمسألةإلغاءعلىالموافقةاقتراح   - 

  حية طيبة وبعد، ت
مشروعي أن تلتمس اعتماد  2014 نوفمرب 11و 10يف منعقد  الراديوية يف اجتماعها اللالتصاالت  5 جنة الدراسات قررت ل

عن طريق  لقطاع االتصاالت الراديويةمشروع مسألة جديدة باإلضافة إىل  توصيات 10 مراجعة ومشاريع توصيتني جديدتني
موافقة يف نفس الوقت عن طريق  االعتماد وال)، وقررت كذلك تطبيق إجراء ITU-R 1-6 من القرار 3.2.10 (الفقرة مراسلة ال
 مشاريع التوصياتوملخصات عناوين  2و 1 نيملحق ويرد يف ال .)ITU-R 1-6 من القرار 3.10 (الفقرة (PSAA) مراسلة ال

ت مسألة لقطاع االتصاال إلغاء املوافقة على جنة الدراسات اقرتحت ل. وعالوًة على ذلك، باإلضافة إىل نص مشروع املسألة
  .3 ملحق ال يف مبينة ديويةاالر 
فإن ، م ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة . وإذا ل5201 فرباير 2 تنتهي يفمدة شهرين  لمتد فرتة النظر  وت

م اتباع إجراء  ما كان قد ت وعالوًة على ذلك، ول .5  جنة الدراسات ها ل تعترب قد اعتمدتومشروع املسألة مشاريع التوصيات 
ستعترب أيضاً مشروع املسألة باإلضافة إىل مراسلة، فإن مشاريع التوصيات  موافقة يف نفس الوقت عن طريق ال االعتماد وال

  عليها.  مواَفق حكم ال ب
مدير  خرب ال أن ت/مشروع مسألة أو املوافقة على إلغاء توصية/مسألة مشروع توصيةويرجى من أي دولة عضو تعرتض على اعتماد 

  جنة الدراسات بأسباب اعرتاضها. ورئيس ل
موافقة عليها  مت ال اليت تواملسألة محددة أعاله، ستعلن نتائج هذا اإلجراء يف رسالة إدارية معممة وستنشر التوصيات  مهلة ال وبعد ال
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 1 ملحـق ال

  ها مشاريع التوصيات وملخصات عناوين

  148/5(Rev.1)الوثيقة   GHz]-M.[MS 14.5 R-ITU 15.35جديدة  مشروع التوصية ال

  الخصائص ومعايير الحماية لألنظمة العاملة في الخدمة المتنقلة
 GHz 15,35-14,5في مدى الترددات 

. وينبغي GHz 15,35-14,5توصف هذه التوصية اخلصائص ومعايري احلماية لألنظمة العاملة يف اخلدمة املتنقلة يف مدى الرتددات 
استعمال هذه اخلصائص التقنية والتشغيلية عند حتليل التوافق بني األنظمة العاملة يف اخلدمة املتنقلة واألنظمة العاملة 

  أخرى.  خدمات  يف
  

  (Rev.1)5/184الوثيقة   AIC]WM.[ R-ITUجديدة  ة المشروع التوصي

  ومعايير الحماية ألنظمة االتصاالت الالسلكية الخصائص التقنية 
  إللكترونيات الطيران داخل الطائرات

هذه التوصية اخلصائص التقنية والتشغيلية ومعايري احلماية ألنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان داخل  تقدم
. ومن املزمع استعمال هذه اخلصائص عند تقييم التوافق بني أنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان (WAIC) الطائرات

  داخل الطائرات واخلدمات األخرى.
  

  (Rev.1)5/134الوثيقة   M.1457 R-ITU-11مشروع مراجعة التوصية 

  المواصفات التفصيلية للسطوح البينية الراديوية لألرض
  (IMT-2000) 2000-في االتصاالت المتنقلة الدولية

ت الرئيسية . وتشمل التغيرياIMT-2000هو حتديث التكنولوجيات احملددة ملكون األرض يف االتصاالت  هذه املراجعةالغرض من 
العرض اجململ بالنص، إضافًة إىل  فقراتإضافة قدرات معززة لبعض السطوح البينية وبعض التغيريات املرتتبة على ذلك على 

  .املواصفات األساسية العاملية. كما جرى حتديث املراجع احملال إليها
  وتدخل التعديالت على األقسام التالية:

-  IMT-2000 CDMA و متداد مباشرا IMT-2000 CDMA TDD)3.5و 1.5 الفقرتان(  
-  IMT-2000 CDMA  2.5(الفقرة  املوجات احلاملةمتعدد(  
-  IMT-2000 TDMA 4.5(الفقرة  موجة حاملة وحيدة(  
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-  IMT-2000 FDMA/TDMA  5.5(الفقرة(  
-  IMT-2000 OFDMA TDD WMAN  6.5(الفقرة(  

  (Rev.1)5/150الوثيقة   1824M. R-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

  خصائص نظام البث التلفزيوني الخارجي وتجميع األخبار إلكترونياً 
  الخدمة المتنقلة الستعمالها في دراسات التقاسم واإلنتاج الميداني اإللكتروني في

  تتضمن هذه املراجعة:
  .2012 واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2012 لعام حتديثات صياغية يف ضوء نتائج مجعية االتصاالت الراديوية  -
إضافة معلومات عن اخلصائص التشغيلية والتقنية اليت ينبغي استخدامها يف دراسات التقاسم بني شبكات النطاق   -

  العريض املتنقل املستعملة لتطبيقات جتميع األخبار إلكرتونياً يف اخلدمة املتنقلة واخلدمات األخرى.
  

  (Rev.1)5/151الوثيقة   M.1076 R-ITU-0جعة التوصية مشروع مرا

  أنظمة االتصاالت الالسلكية لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية

حدثت هذه املراجعة املعلومات اليت تبني االستعمال احلايل واخلصائص التقنية وتنفيذ االتصاالت الالسلكية اخلاصة باألشخاص 
  ذوي اإلعاقة السمعية.

  
  (Rev.1)5/152الوثيقة   M.1464 R-ITU-1صية مشروع مراجعة التو 

خصائص رادارات التحديد الراديوي للموقع وخصائص ومعايير الحماية لدراسات التقاسم 
  المالحة الراديوية للطيران واألرصاد الجوية العاملة في خدمة االستدالل الراديوي  لرادارات

  MHz 2 900-2 700في نطاق الترددات 

يف اجلدول ذاته.  F2و F1 . ومتت إضافة رادارين جديدين1 يف اجلدول Cو Bو Aتغيريات يف هذه املراجعة على الرادارات  أدخلت
ا من التوصية. وأضيف الرادار2 ومت حذف خصائص رادارات األرصاد اجلوية، اجلدول . 3 إىل اجلدول M ، والنصوص املتعلقة 

  ستوى محاية مستقبالت الرادارات.لتوضيح م 1 بامللحق 3 تعديل القسم ومت
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  (Rev.1)5/153الوثيقة   M.1465 R-ITU-1مشروع مراجعة التوصية 

  خصائص ومعايير حماية الرادارات العاملة في خدمة االستدالل الراديوي 
  MHz 3 700-3 100في نطاق الترددات 

لتوضيح معايري احلماية عند  1 بامللحق 3 إىل القسم. كما ُأضيف نص 1 إىل اجلدول Dو C ُأضيف يف هذه املراجعة نطاما السفن
  وجود تداخالت من إشارات االتصاالت.

  
  (Rev.1)5/160الوثيقة   M.1463 R-ITU-2مشروع مراجعة التوصية 

  الخصائص ومعايير حماية رادارات خدمة االستدالل الراديوي العاملة 
  MHz 1 400-1 215في نطاق الترددات 

. كما ُأضيف وصف خمتصر 1 إىل اجلدول (ESA) إضافة صفيفني جديدين قابلني للتوجيه إلكرتونياً متت يف هذه املراجعة 
  .ESA للخصائص التقنية للصفيف

  
  (Rev.1)5/161الوثيقة   M.1460 R-ITU-1مشروع مراجعة التوصية 

  الخصائص التقنية والتشغيلية ومعايير الحماية لرادارات االستدالل الراديوي العاملة 
  MHz 3 100-2 900في نطاق الترددات 

إلضافة  1 وخصائصها. ومت تنظيم اجلدول 3Cو 3Bو 3A وصف خمتصر للرادارات البحرية 1 ُأضيف يف هذه املراجعة إىل اجلدول
  .4 عمود بشأن وحدات القياس. كما مت تعديل خصائص الرادار البحري املدرج يف اجلدول

  
  (Rev.1)5/166الوثيقة   F.1778 R-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

  فية في الخدمة الثابتةيألنظمة عالية التردد التكيلمتطلبات النفاذ إلى القنوات 

مت يف هذه املراجعة حتديث عنوان هذه التوصية إلبراز استعمال األنظمة التكييفية يف األنظمة الربية املتنقلة. ويرد بالتفصيل شرح 
تكون موجودة  مت توسيع نطاق متطلبات الكشف لتغطي اإلشارات النمطية اليت قد للرتددات، كماتشغيل نظام االنتقاء الدينامي 

  اليت رمبا تعمل فيها األنظمة التكييفية. HF يف النطاقات
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  /1775(Rev.1)الوثيقة   M R-ITU.2009-0مشروع مراجعة التوصية 

 حماية الجمهور واإلغاثةعمليات  معايير السطوح البينية الراديوية من أجل االستعمال في
  (Rev.WRC−12) 646 طبقاً للقرار UHF في حاالت الكوارث في بعض أجزاء النطاق

كجزء من   B-TrunCو SCDMAو LTE-Advanced ُأضيفت يف هذه املراجعة معايري السطوح البينية الراديوية للنطاق العريض
. وأُدخلت بعض إذ تالحظيف فقرة  ITU-R M.2033 ومتت االستعاضة عنه باإلحالة إىل التقرير 3 مت حذف امللحق التوصية. كما
الصياغية األخرى، مثل إضافة توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة إىل قائمة املراجع وتعديل عناوين  التحسينات

تعد مستخدمة أو ترد ملرة واحدة  املختصرات اليت ملبعض األقسام لكي تربز احملتوى بشكل أفضل وحذف األمساء املختصرة/
  فقط.

  
  (Rev.1)5/179الوثيقة   M.2015 R-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

واإلغاثة في حاالت الكوارث  ترتيبات الترددات من أجل أنظمة اتصاالت راديوية لحماية الجمهور
  (Rev.WRC−12) 646 طبقاً للقرار UHF الموجات نطاقاتفي 

، كما ُأضيف ترتيبا تردد إضافيان MHz 430-406,1 ترتيبات الرتدد للنطاق 4 املراجعة ُأضيفت يف امللحق يف هذه
إلبراز عمليات النشر احلالية لشبكات محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت  5 يف امللحق MHz 869-851/824-806 للنطاقني

من  د) ، فقد ُأضيفت الفقرةوإذ تالحظ إذ تضع يف اعتبارهاإىل فقريت وأُدخل عدد من اإلضافات والتغيريات الصياغية  الكوارث.
تتضمن مديات/نطاقات الرتدد املستعملة بالفعل أو اليت ينظر  4 ، وكذلك حاشية جديدة(Rev.WRC-12) 646 بالقرار يدرك  إذ
  .(Rev.WRC-12) 646 استعماهلا يف بعض اإلدارات غري املدرجة يف القرار يف
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  2 ملحـق ال
  )5/164 الوثيقة(

  ITU-R [PERFORM]/5 لقطاع االتصاالت الراديوية مشروع مسألة جديدة
  أهداف ومتطلبات األداء والتيسر لألنظمة الالسلكية الثابتة،

  ذلك األنظمة القائمة على الرزم في بما
  الحتاد الدويل لالتصاالت،لية إن مجعية االتصاالت الراديو 

  إذ تضع يف اعتبارها
تكنولوجيا األنظمة الالسلكية  أنه مع الزيادة الكبرية يف الوقت الراهن يف الطلب على عرض النطاق، تطورت  أ ) 

ميكن من توفري إرسال للبيانات بسرعات أكرب  من دعم السعات املنخفضة إىل دعم السعات العالية، وهو ما (FWS) الثابتة
  بكثري؛

تكنولوجيا األنظمة الالسلكية الثابتة، من حيث تطور السعة، تطورت عرب السنني سواء من منظور التكنولوجيا أن   ب)
  ؛التطبيقات أو

ظمة الالسلكية الثابتة يؤدي كذلك إىل تطور مستمر يف أداء الشبكات وتيسرها أن هذا التطور يف تكنولوجيا األن  ج)
ا من عرض النطاق؛ ا واحتياجا   ومعماريتها وسعا

  املستقبل القريب؛  أن التطبيقات القائمة على الرزم تشكل جزءاً رئيسياً يف شبكات النقل والنفاذ احلالية، ويتوقع أن تزداد بشدة يف  د )
حاجة إىل فهم أهداف ومتطلبات األداء والتيسر لطبقة البيانات املادية بالنسبة لألنظمة الالسلكية الثابتة أن هناك   ه )

  املتطورة تلك، مبا يف ذلك األنظمة القائمة على الرزم؛
أن هناك حاجة إىل توفري توجيهات تساعد اإلدارات واملصنعني وشركات تشغيل االتصاالت إبان إنشاء الشبكات   و )
  ،يانتهاوص

  وإذ تالحظ
توصفان أداء األخطاء والتيسر للوصالت الالسلكية الثابتة احلقيقية املستعملة  ITU-R F.1703و ITU-R F.1668أن التوصيتني 

  ،، على التوايلITU-T G.827و ITU-T G.826 ، استناداً إىل التوصيةkm 27 500املسريات والتوصيالت املرجعية االفرتاضية،  يف
  التالية ينبغي دراستها املسألةتقـرر أن 

هي البنود الرئيسية ذات الصلة بأهداف ومتطلبات األداء والتيسر للطبقة املادية للبيانات يف األنظمة الالسلكية الثابتة،  ما
  ذلك األنظمة القائمة على الرزم، على أن يراعى: يف مبا
  ؛سائط بشأن املعمارية والسطوح البينيةاملواصفات احلالية لقطاع تقييس االتصاالت املستقلة عن الو   -
  التوصيات احلالية احملددة لقطاع تقييس االتصاالت بشأن أهداف أداء األخطاء والتيسر؛  -
  التوصيات احلالية احملددة لقطاع تقييس االتصاالت بشأن ختطيط الوصلة واالنتشار؛  -
ذا العمل، املنشورات احلالية للمنظمات األخرى اليت يتعني التواصل معها  -   للقيام 

http://www.itu.int/md/R12-SG05-C-0164/en
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  تقرر كذلك
يف التحليالت إىل قطاع تقييس االتصاالت و/أو املنتديات األخرى اللتماس  أي مشاكل تكون قد وقعتأن ترسل   1

  التوجيه وسعياً إىل االتساق؛
 لقطاع االتصاالت الراديوية /تقارير جديدة و/أو مراجعةتوصياتضرورة إدراج نتائج الدراسات املذكورة أعاله يف   2

  ؛االقتضاء حسب
  .2019 عام حبلوللدراسات املذكورة أعاله ل التوصل إىل النتائج األوليةضرورة   3

 S2الفئة: 
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  3 ملحـق ال
  )5/180(الوثيقة 

  إلغاؤهاالمسألة المقترح 

مسألة قطاع االتصاالت
 عنوان المسألة (ITU-R)الراديوية

 املعرفة بالربجمياتالتجهيزات الراديوية 3/5-230

___________  

http://www.itu.int/md/R12-SG05-C-0180/en
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.230
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