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  حتية طيبة وبعد،
 مشروع توصية جديدةأن تلتمس اعتماد  2015 يونيو 26يف لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها املنعقد  4 قررت جلنة الدراسات

(اعتماد عن طريق املراسلة من جانب جلنة الدراسات).  ITU-R 1-6 من القرار 3.2.10 لفقرةلقطاع االتصاالت الراديوية وفقاً ل واحدة
   ويرد يف امللحق عنوان مشروع التوصية وملخصها.

، عندئذ . وإذا مل ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة2015سبتمرب  10 تنتهي يفملدة شهرين ومتتد فرتة النظر 
لتشاور املنصوص عليه يف الفقرة    .ITU-R 1-6من القرار  5.4.10يشرع يف إجراء املوافقة 

سباب ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على اعتماد مشروع التوصية أن   اعرتاضها. خترب املدير ورئيس جلنة الدراسات 

 (BR)الراديوية االتصاالتمكتب
 

 الرسالة اإلدارية املعممة
CACE/738  

 2015 يوليو 10

 
  منتسبني إليهالو  حاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإىل إدارات الدول األعضاء يف االت

 لالتصاالت الراديوية 4املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 

  )اخلدمات الساتلية( لالتصاالت الراديوية 4جلنة الدراسات  :املوضوع
 عن طريق املراسلةلقطاع االتصاالت الراديوية واحدةجديدةمشروع توصيةاعتماداقرتاح  -

   



http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx
http://www.itu.int/md/R12-SG04-C-0101/en
http://www.itu.int/md/R12-sg04-C/en
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  امللحـق
  عنوان مشروع التوصية وملخصها

  (Rev.1)4/101الوثيقة   SHARE]-RDSS-R M.[MSS-ITUمشروع التوصية اجلديدة 

  ستدالل الراديوي الساتليةتنسيق اخلدمة املتنقلة الساتلية وخدمة اال
ت كثافة تدفق القدرة   مع اخلدمة الثابتة استناداً إىل مستو

 MHz 2 500-2 483,5اليت تطلق التنسيق يف النطاق 

 MHz 2 500-2 483,5من جدول األعمال توزيع النطاق  18.1مبوجب البند  2012قرر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
ت عتبة كثافة تدفق القدرة احملددة يف التذييلخلدمة االستدال للوائح الراديو اليت  5 ل الراديوي الساتلية على أساس أويل رهناً بسو

تطلق التنسيق مع خدمات األرض يف النطاق. ونظرًا إىل أن اخلدمة املتنقلة الساتلية تعمل أيضًا يف هذا النطاق، أعربت بعض 
ا ترغب يف إعداد توصية لتيسري عمليات التنسيق احملتملة بنياإلدارات اليت تشغل أنظمة اخلدم ا أ خدمة  ة الثابتة عند الرتددات ذا

ت  RDSS أو MSSاالستدالل الراديوي الساتلية/اخلدمة الساتلية املتنقلة واخلدمة الثابتة يف حال جتاوز نظام  مقرتح سو
  التنسيق. إطالق

من جدول  18.1 ذه التوصية استنادًا إىل مواد ودراسات جديدة أجريت مبوجب البنده 4Cوبناًء على ذلك، أعدت فرقة العمل 
ديد حت ؛ واهلدف من هذه التوصية تقدمي املواد املطلوبة ملساعدة اإلدارات يف2012 أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

ر األنظمة    الثابتة. على هذه اخلدمات RDSS/MSSآ
من لوائح الراديو مع اإلدارات اليت ترغب يف  14.9وميكن أن تكون هذه التوصية حتديدًا مفيدة عند إجراء التنسيق مبوجب الرقم 

ت لكثافة تدفق القدرة تتجاوز العتبات احملددة يف التذييل MSS أو RDSS تشغيل أنظمتها   الراديو. للوائح 5 عند مستو
م، ولكن يف إطار تنسيق فعلي، ُتستعمل املعلمات املطبقة ملساعدة  2ويرد مثال يف امللحق  اإلدارات على فهم التوصية على حنو 

ر على أنظمتها إذا   ما مما يسمح هلا بتحديد FS على األنظمة اخلاضعة للتنسيق. وانطالقاً من هذه املعلمات، ستحدد اإلدارات اآل
ت كثافة تدفق القدرة املقرتحة لألنظمة  ت احملددة يف التذييل MSS/RDSSكانت مستو للوائح الراديو  5 اليت تتجاوز املستو

  ال. أم مقبولة
ا فرقة العمل    .GHz 12,2-11,7 الرتدد خبصوص نطاق ITU-R SF.674-3جاً مماثالً للنهج املبني يف التوصية  4Cوتتبع املواد اليت أعد

___________  


