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 1 ملحـقال
 (5/230)الوثيقة 

 ITU-R [THZ LAND MOBILE CHAR]جديدة مسألة المشروع ال
  لخدمة المتنقلة البريةلالتشغيلية التقنية و الخصائص 

 GHz 1 000-275 مدى الترددفي 
 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،

 يف اعتبارهاإذ تضع 
 نمالطلب املتنامي على االتصاالت الراديوية ذات السرعة العالية والسعة الكبرية اليت تتمتع مبعدالت بيانات ترتاوح  ( أ 

 ؛جيغابت يف الثانية فيما يتعلق بتطبيقات اخلدمة املتنقلة الربية 100عشرات اجليغابت يف الثانية إىل 
تنشئ  أن GHz 275الترياهرتز احلديثة، ميكن لألجهزة والدارات املتكاملة العاملة فوق أن بفضل التقدم يف تكنولوجيات  ب(

 ؛العديد من التطبيقات املتطورة
أن األجهزة والدارات املذكورة أعاله ميكنها توفري هذه االتصاالت الراديوية ذات السرعة العالية والسعة الكبرية ألنظمة  ج(

 ؛اخلدمة املتنقلة الربية
، تقوم بوضع معايري ألنظمة الترياهرتز (IEEE)أن منظمات وضع املعايري، ومنها معهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات  ( د

باستعمال مدى تردد  GHz 50الالسلكية اليت تستعمل نطاقات متالصقة عريضة النطاق مع عرض للنطاق يزيد على 
 ؛GHz 275 فوق

 ؛GHz 275غري متاحة يف مدى تردد حتت للخدمة املتنقلة الربية  GHz 50زيد على أن عروض النطاقات املتالصقة اليت ت ( ه
كي تستعملها اإلدارات من أجل   GHz 1 000-275حدد بعض أجزاء مدى الرتدد  من لوائح الراديو 565.5الرقم  أن و (

 ؛تطبيقات اخلدمات املنفعلة
 ؛هلذا املدى دون استعمال اخلدمات النشيطة ال حيول GHz 1 000-275 ملدى الرتدد اخلدمات املنفعلة استعمالأن  ز (
أن اخلصائص التقنية والتشغيلية للخدمة املتنقلة الربية يلزم حتديدها ألغراض دراسات التقاسم والتوافق مع تطبيقات  ح(

 ،الفقرة و( من "إذ تضع يف اعتبارها"اخلدمات املنفعلة املذكور يف 
 وإذ تدرك

 ؛GHz 3 000-275 مدى الرتدديف  يبني اجتاهات التكنولوجيا للخدمات النشيطة ITU-R SM.2352 التقريرأن  ( أ 
مدى  أطلق دراسات التقاسم بني خدمة الفلك الراديوي واخلدمات النشيطة يف ITU-R RA.2189أن التقرير  ب(

 ،GHz 3 000-275 الرتدد
 طرح املسألة التالية للدراسةتقرر 

 ؟GHz 1 000-275 مدى الرتدد يف املتنقلة الربية للخدمةهي اخلصائص التقنية والتشغيلية  ما

http://www.itu.int/md/R12-SG05-C-0230/en


- 4 - 

 

 تقرر كذلك
اخلدمات و  ربيةاخلدمة املتنقلة ال بني وكذلك ،املنفعلةاخلدمات و  اخلدمة املتنقلة الربيةدراسات التقاسم بني  أن جترى 1

 ؛"يقرر"صائص املذكورة يف الفقرة اخلمع مراعاة  األخرى، النشيطة
 ؛GHz 1 000-275 مبدى الرتددإحاطة جلان الدراسات األخرى علماً بنتائج الدراسات املتعلقة  2
 ؛كتيب أو أكثرأو  لدراسات املذكورة أعاله يف توصية أو تقرير إدراج نتائج ا 3
 .2019 عام حبلول الذكر سالفة الدراسات إجنازضرورة  4

 S2الفئة: 
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 2 ملحـقال
 (5/235)الوثيقة 

 ITU-R [ABOVE 275 GHZ FIXED CHAR]/5جديدة مسألة المشروع ال
 GHz 1 000-275 في مدى الترددالخصائص التقنية والتشغيلية لمحطات الخدمة الثابتة 

 لالحتاد الدويل لالتصاالت،إن مجعية االتصاالت الراديوية 
 إذ تضع يف اعتبارها

الطلب املتنامي على االتصاالت الراديوية ذات السرعة العالية والسعة الكبرية اليت تتمتع مبعدالت بيانات ترتاوح بني  ( أ 
 ؛يف الثانية أحياناً فيما يتعلق بأنظمة اخلدمة الثابتة جيغابت 100 أكثر من عشرات اجليغابت يف الثانية إىل

تنشئ  أن GHz 275 أن بفضل التقدم يف تكنولوجيات الترياهرتز احلديثة، ميكن لألجهزة والدارات املتكاملة العاملة فوق ب(
 ؛العديد من التطبيقات املتطورة

ة هذه االتصاالت الراديوية ذات السرعة العالية والسعة الكبري أن األجهزة والدارات املذكورة أعاله سيكون بإمكاهنا توفري  ج(
 ؛ألنظمة اخلدمة الثابتة

ركة من أجل اتصاالت التوصيالت املباشرة وغري املباشرة لألنظمة املتنقلة يتزايد بسبب االتصاالت أن الطلب على احل ( د
 ؛املتقدمة -املتنقلة عريضة النطاق مثل االتصاالت املتنقلة الدولية

 ؛من أجل تطبيقات اخلدمات املنفعلة GHz 1 000-275أن لوائح الراديو حتدد بعض أجزاء الطيف يف مدى الرتدد  ( ه
 ؛هلذا املدى دون استعمال اخلدمات النشيطة ال حيول GHz 1 000-275 ملدى الرتدداستعمال اخلدمات املنفعلة أن  و (
أن اخلصائص التقنية والتشغيلية للخدمة الثابتة يلزم حتديدها ألغراض دراسات التقاسم والتوافق مع تطبيقات اخلدمات  ز (

 ،الفقرة و( من "إذ تضع يف اعتبارها"املنفعلة املذكور يف 
 وإذ تدرك

 ؛GHz 3 000-275 مدى الرتدديف يبني اجتاهات التكنولوجيا للخدمات النشيطة  ITU-R SM.2352أن التقرير  ( أ 
 ؛وجات املليمرتيةيف نطاق امل العاملة يتضمن توجيهات بشأن  التطوير املستقبلي للخدمة الثابتة ITU-R F.2323أن التقرير  ب(
بشأن ترتيبات قنوات وجمموعات الرتددات الراديوية ITU-R F.2006 و ITU-R F.2004 ما يرد من توصيات ضمن التوصيتني ج(

 على التوايل؛ GHz 86-81و GHz 76-71 ويف النطاقني GHz 95-92املدى الثابتة العاملة يف  الالسلكيةلألنظمة 
 GHz 57 بني ةواقعمديات تردد يقدم خصائص وتطبيقات األنظمة الالسلكية الثابتة العاملة يف  ITU-R F.2107 أن التقرير د (

 ؛GHz 134و
اخلدمات النشيطة يف مدى و  خدمة الفلك الراديوي دراسات التقاسم بني أطلق ITU-R RA.2189أن التقرير  ( ه

 ،GHz 3 000-275 الرتدد

 طرح املسألة التالية للدراسةتقرر 
 ؟GHz 1 000-275 مدى الرتدديف الثابتة  للخدمةهي اخلصائص التقنية والتشغيلية  ما
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 تقرر كذلك
ى، واخلدمات املنفعلة، وكذلك بني اخلدمة الثابتة واخلدمات النشيطة األخر الثابتة اخلدمة أن جترى دراسات التقاسم بني  1

 ؛يقرر"مع مراعاة اخلصائص املذكورة يف الفقرة "
 ؛GHz 1 000-275 مبدى الرتددإحاطة جلان الدراسات األخرى علماً بنتائج الدراسات املتعلقة  2
 ؛نتائج الدراسات املذكورة أعاله يف توصية أو تقرير أو كتيب أو أكثر إدراج 3
 .2019 عام حبلول الذكر سالفة الدراسات إجنازضرورة  4

 S2الفئة: 
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 3 ملحـقال
 (5/236)الوثيقة 

 ITU-R [HF ENVIRONMENT]/5جديدة مسألة المشروع ال
الموجات  العاملة على تصاالتاالالتشغيلية من أجل محطات المبادئ التقنية و 

بغية تحسين بيئة الضوضاء  (HF) الموجات الديكامترية اتفي نطاقاأليونوسفيرية 
 1هذه النطاقاتاالصطناعية في 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 اعتبارهاإذ تضع يف 

اليت تتغري  (HF) ةاملوجات الديكامرتيمعلمات قنوات العوامل البيئية اليت تؤثر على االتصاالت األيونوسفريية ومسات أن  ( أ 
 ؛حبسب الوقت هي ظواهر فيزيائية أساسية ال تتغري يف جوهرها

الرتددات والقدرة  غري التعاونية بشأن تة، تؤدي املنافسةالثاب ات الرتددختصيصالرتدد و  اتتوزيعات نطاقأن يف إطار  ب(
، وتداخالت متبادلة، واخنفاض  (HF)موجات الديكامرتية للالرتددات  نطاقات الرتدد املستعملة بالتقاسم إىل ازدحام يف مدى يف

 ؛املوجات الديكامرتيةكفاءة استخدام الطيف، وأصبحت من األسباب األولية لتدهور بيئة 
صعب التخفيف من ال انتشار املوجات األيونوسفريية يف نطاقات املوجات الديكامرتية إطار ة يفأن التداخالت املتبادل ج(

 ؛خالل الفصل اجلغرايف، مما يكون له تداعيات عامة على االتصاالت على املوجات الديكامرتية منها من
ضوضاء  اإلرسال مما يؤدي إىل زيادة إمجايلأن للتغلب على التداخل بني القنوات، كثريًا ما يرفع املستعملون من قدرة  ( د

 اخللفية يف بيئة نطاقات املوجات الديكامرتية؛
امرتية وعدد تطبيقات املوجات  الديكأن املورد املتمثل يف طيف الرتددات للموجات الديكامرتية هو مورد حمدود، غري أن  ( ه

 ؛املستعملني املرخص هلم يف تزايد مستمر مع الوقت
تكنولوجيات االتصاالت على املوجات الديكامرتية احلالية وتكنولوجيا الراديو اإلدراكي الناشئة اجلديدة  أن معظم و (
 ؛املوجات الديكامرتيةبيئة ميكنها وحدها أن تشكل حالً مقبواًل ملشكلة تدهور  ال

املوجات الديكامرتية إمجاالً، أن احلاجة تدعو إىل وضع مبادئ من شأهنا أن تؤدي إىل زيادة كفاءة استعمال طيف  ز (
يتطلب مبادئ لإلدارة الذاتية مثل ختفيض قدرة اإلرسال إىل احلد األدىن، واستعمال تقنيات تكييفية النتقاء الرتدد، واستعمال  مما

 ،أساليب إرسال تكون أكثر كفاءة )مثل األساليب الرقمية(

____________________ 
 .ذه التوصيةهب علماً  6و 3الدراسات  جلنيت إحاطةينبغي  1
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 وإذ تدرك
 (MF) رتددات يف نطاقات املوجات اهلكتومرتيةلل تكييفية أنظمة استعمال حيدد (Rev.WRC-07) 729القرار  أن ( أ 

 ؛(HF)الديكامرتية  واملوجات
 (WRC-97) 522 التوصية حددت املبادئ املتعلقة بإجراء استعمال وتنسيق اإلذاعة على املوجات الديكامرتية وأن 12أن املادة  ب(

 ؛تنص على تنسيق مواقيت اإلذاعة على املوجات الديكامرتية
من لوائح الراديو حتد من قدرة اإلرسال للخدمات الثابتة يف نطاق الرتدد  152.5و 143B.5و 143A.5و 143.5أن األرقام  ج(

 ،املشرتك للخدمة اإلذاعية وخدمة اهلواة
 وإذ تالحظ

ملوجات اللرتددات يف نطاقات  التكييفية األنظمةختطيط وتشغيل  بشأن إرشاداتتوفر  ITU-R F.1611أن التوصية  ( أ 
 ، وموازنة القدرة، وغري ذلك؛باستعمال طرائق التنبؤ مع تناول التخطيط بشأن الرتددات (HF) الديكامرتية

 ؛توصي خبفض التداخالت بني املستعملني من خالل خفض مدة االتصال ITU-R F.1110التوصية أن  (ب
املوجات نطاقات  يف أنظمة وشبكات االتصاالت التكييفية للرتدداتقام بإعداد كتيب عن قطاع االتصاالت الراديوية  أن (ج
 ؛اهلاميصف طبيعة األنظمة التكييفية للرتددات يف نطاقات املوجات الديكامرتية واستع/الديكامرتية، كتومرتيةاهل
للوائح الراديو، تنص على حدود  (Rev.WRC-12)3والتذييل  ITU-R SM.1541والتوصية  ITU-R SM.329أن التوصية  ( د

 ؛اإلرساالت غري املطلوبة يف جمال البث اهلامشي وجمال البث خارج النطاق فيما يتعلق بالتجهيزات الالسلكية
د رتداللرتددات الراديوية يف مدى لاخللفية  مستويات ضوضاءمعلومات عن تتضمن  ITU-R P.372التوصية  أن ( ه

 ،GHz 100إىل Hz 0,1 من
 طرح املسألة التالية للدراسةتقرر 

لضوضاء االصطناعية االيت ميكن لإلدارات أن تنفذها للتحكم بشكل أفضل يف بيئة التقنية والتشغيلية  املبادئهي  ما 1
 وخفض ضوضاء اخللفية يف هذه النطاقات؟ على أن يؤخذ يف االعتبار ما يلي: (HF)نطاقات املوجات الديكامرتية  يف
 (HF) التداخالت املتبادلة يف إطار االتصاالت على املوجات األيونوسفريية يف نطاقات املوجات الديكامرتيةتقنيات تقييم  -

 ؛الرتددات وتقاسم
التدابري التقنية واملتطلبات التشغيلية من أجل ختفيف أو تفادي التداخالت املتبادلة بني حمطات االتصاالت على املوجات  -

 ؛يف حالة تقاسم الرتددات (HF)وجات الديكامرتية األيونوسفريية يف نطاقات امل
مال الرتددات وتقامسها التعاون بشأن استعبالتقنيات اجلديدة بشأن الرتددات يف نطاقات املوجات الديكامرتية، فيما يتعلق  -

 ؛(HF)االتصاالت على املوجات األيونوسفريية يف نطاقات املوجات الديكامرتية خمتلف أنظمة  يف
 ؛من املتطلبات فيما يتعلق بقدرة البث غري املطلوب ألنظمة املوجات الديكامرتيةاحلد  -
األيونوسفريية  املوجات االتصاالت على آليات التنسيق على أساس متعدد األطراف أو إقليمي من أجل تقاسم الرتددات يف -

 ،(HF)يف نطاقات املوجات الديكامرتية 
املبادئ اليت ميكن وضعها لتحقيق الغاية املتمثلة يف خفض إمجايل الضوضاء االصطناعية يف مدى الرتددات  ما 2

 ؟الديكامرتية للموجات
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 تقرر كذلك
 ؛مراَجعة حسب االقتضاءأو و/ جديدة /تقاريرإدراج نتائج الدراسات املذكورة أعاله يف توصيات 1
 .2019 عام حبلول الذكر سالفة الدراسات إجنازضرورة  2

 S2الفئة: 
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 4 ملحـقال
 (5/254)الوثيقة 

 *ITU-R XXX/5جديدة مسألة المشروع ال
الجوانب التشغيلية والجوانب التنظيمية الراديوية للطائرات العاملة في الجزء العلوي 

 الغالف األرضي من
 االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،إن مجعية 

 إذ تضع يف اعتبارها
 ؛أن الطيف الراديوي هو مورد حمدود ( أ 

أن الطائرات، ويشار إليها عمومًا بالطائرات الفضائية، جيري تصميمها حبيث ميكنها الطريان عند ارتفاعات  ب(
 ؛km 100 تتجاوز

 ؛تستعمل مسارات غري مدارية الفقرة ب( من "إذ تضع يف اعتبارها"أن بعض الطائرات املشار إليها يف  ج(
للتحكم  بإمكانيات الفقرة ب( من "إذ تضع يف اعتبارها"أن احلاجة قد تدعو إىل تزويد الطائرات املشار إليها يف  ( د
 ؛احلركة اجلوية واملالحة يف
 ،كيلومرت فوق سطح األرض  100أن احلد بني الغالف اجلوي لألرض والفضاء يُفرتض عموماً أن يكون على ارتفاع  ( ه

 تالحظوإذ 
 ؛km 21للطريان املدين مصممة لدعم الطائرات اليت حتلق على ارتفاعات تصل إىل القائمة  األرض أن خدمات

 طرح املسألة التالية للدراسةتقرر 
 ؟الطائرات، مبا يشمل وصفاً ملختلف مراحل الطريانكيف سيتم تشغيل  1
ستتطلب، إذا كان هلا أن تتطلب، دعمًا من أنظمة التحكم  من "تقرر ..." 1 الفقرةأي مراحل الطريان املشار إليها يف  2
 ؟احلركة اجلوية وما هي أنواع األنظمة املتوقعة يف
 ؟الوصالت الراديوية اليت ستكون مطلوبة لدعم عمليات الطائرات، وأي تعريف خلدمات االتصاالت الراديوية سيشملها ما 3

 تقرر كذلك
 ؛تقاريرإدراج نتائج الدراسات املذكورة أعاله يف توصيات و/أو  1
 .2019 عام حبلول الذكر سالفة الدراسات إجنازضرورة  2

 S2الفئة: 

____________________ 
 .علماً هبذه املسألة )ICAO(منظمة الطريان املدين الدويل  إحاطةينبغي  *
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 5 ملحـقال
 (5/205)الوثيقة 

 *R 229-ITU-3/5مسألة المراجعة مشروع 
 (IMT)زيادة تطور مكونة خدمات األرض في االتصاالت المتنقلة الدولية 

(2012-2008-2003-2000) 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 تضع يف اعتبارهاإذ 

سكان دد عبني  تعادل تقريبًا جمموع اشرتاك يف اخلدمة املتنقلة اتيار لم 7 6، سيكون هناك 20142011 أنه بنهاية عام ( أ 
نحو ، ومع ذلك يسكن عدد مقدر بالعاملية تدعم النفاذ إىل شبكات االتصاالتمن شأهنا أن ، نسمة يارلماملقدر بسبعة  العامل

 ؛أماكن ال تصل إليها اخلدمات اخللوية املتنقلةملياري نسمة يف 
طرح أنواع جديدة  إىل كبري أن حركة اتصاالت البيانات املتنقلة تزيد باطراد ومرجع هذه الزيادة إىل حد ب(
 املتقدمة؛ األجهزة من

 ؛متزايد أن الوظائف اخلدمية يف الشبكات الثابتة واملتنقلة آخذة يف التقارب بشكل ج (
يار األكثر جذباً جيعل من وسيلة النفاذ الراديوية اخل تكلفة جتهيزات التكنولوجيا الراديوية تتناقص بصورة مستمرة، مماأن  د (

 العريض؛ فيها اتصاالت النطاق للكثري من التطبيقات مبا
يف األنظمة وتطويراً ألنظمة  تمراً املتنقلة يستدعي تطويراً مسالراديوية على االتصاالت  للمستعملني أن الطلب املتزايد باستمرار (ه 

وأخرى بتأمني  بتطبيقات مثل الوسائط املتعددة والفيديو واخلدمات بني آلةيتعلق  حسب االقتضاء، فيما متنقلة عريضة النطاقجديدة 
 ؛هلا معدالت أعلى للبيانات وتوفري سعات أكرب

أن يتم االتفاق بشأن  ،وإمكانية التشغيل البيين لكبرييتعلق بالتشغيل الدويل واقتصادات احلجم ا أنه يستحسن، فيما (و 
 ؛لكي تكون مشرتكة بالطيف معَلمات النظام التقنية والتشغيلية واملتعلقة

، كانت هناك حتسينات مستمرة ملواصفات (IMT)الدولية املتنقلة  للمكون األرضي لالتصاالتالتقييس األويل  أنه بعد (ز 
 ؛الزمن مبرور وستبقى جارية (IMT) االتصاالت

سيتواصل نشرها على نطاق واسع وأن هذه األنظمة يتوسع  املتنقلة الدوليةأن تنفيذ أنظمة االتصاالت  (ح 
 ؛القريب املستقبل يف
تنقلة االستعمال املنسق عامليًا للطيف احملدد لالتصاالت امل إىل تسهيل باستمرار أن قطاع االتصاالت الراديوية يسعى (ط  ي

 الصلة؛ الدولية بوضع توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات
 تطبيقها؛و  االتصاالت املتنقلة الدوليةبشأن النظر يف احتياجات البلدان النامية لدى تطوير  R-ITU 77/5املسألة  (ي  ك
" و"االجتاهات العاملية يف االتصاالت 2000-نشر أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية"بشأن  أصدر كتيبني االحتادكتيب أن   (ك  ل

 ،مشرتكة  بصورة  بينهايف إطار جهد تعاوين الثالثة االحتاد قطاعاتال ماأعدهتوقد  املتنقلة الدولية"

____________________ 
 الراديوية علماً هبذه املسألة. لقطاع االتصاالت 4جلان الدراسات ذات الصلة يف قطاع تقييس االتصاالت وجلنة الدراسات  إحاطةينبغي  *
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 تدرك وإذ
 لألرض ومكونة ساتلية على السواء؛تشمل مكونة أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية أن  ( أ 

تمرين لألنظمة املتنقلة املقبلة االبتكار املسزيادة الوقت الالزم لتطوير املسائل التقنية والتشغيلية والطيفية املرتبطة بالتطور و  ب(
 بشأهنا؛ واالتفاق

 ؛أعاله "اعتبارهاإذ تضع يف "من  (ك(لو (ي(ك مع مراعاة الفقرتني احتياجات البلدان النامية (ج 
لية وسعة أكرب حلركة عا اليت تضم معدالت بياناتاملتنقلة الدولية  احلالية واملستقبلية لالتصاالت أن خصائص األنظمة (د 

 ؛ستستدعي اعتماد تقنيات أكثر كفاءة يف استعمال الطيفالبيانات وأنواع جديدة من التطبيقات 
 ؛املتنقلة الدولية الراديو الستعماالت االتصاالتأن هناك بعض النطاقات حتددت يف لوائح  ه (
يا املعلومات لسد الفجوة الرقمية وتوصيل فوائد تكنولوجاملتنقلة الدولية  أن من املهم االستعمال املنسق لطيف االتصاالت و (

 ،املتنقلة الدولية واالتصاالت للجميع عرب أنظمة االتصاالت
 وإذ تالحظ

 ة؛الدولي يتناول دور قطاع االتصاالت الراديوية يف التطوير اجلاري لالتصاالت املتنقلة ITU-R 50أن القرار  ( أ 
 ؛املتنقلة الدولية حيدد اسم االتصاالت ITU-R 56أن القرار  ب(
 ؛.املتقدمة حيدد مبادئ عملية تطوير االتصاالت املتنقلة الدولية R-ITU 57أن القرار  ج (

حيدد املبادئ املتعلقة بعملية التطوير املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية  IPLES]R [IMT.PRINC-ITUأن القرار  ( د
 ،هوما بعد 2020 لعام

 للدراسةاملسائل التالية  طرح تقـرر
ي بذله فوق اجلهد الذاملتنقلة الدولية  زيادة تطوير االتصاالت األهداف العامة واحتياجات املستعمل من أجلهي  ما 1

 لآلن؟ االتصاالت الراديوية بشأن هذه االتصاالتقطاع 
 ؟املتنقلة الدولية بتطوير االتصاالتومتطلبات اخلدمة املرتبطة  اجلديدة التطبيقاتهي  ما 2
وزيادة  واالستمرار يف دولية املتنقلة ال لالتصاالتبزيادة التطوير املتعلقة ومسائل الطيف املسائل التقنية والتشغيلية هي  ما 3

 ؟بكفاءة استعمال الطيفكفاءة 
 ؟املتنقلة الدوليةلالتصاالت  لزيادة التطويراخلصائص التقنية والتشغيلية الالزمة هي  ما 4
 ؟ملتنقلة الدوليةاالضرورية لتسهيل االستعمال املنسق للطيف احملدد لالتصاالت  للرتددات الراديوية الرتتيبات املثلىهي  ما 5
 IMT-2000ألنظمة ااالنتقال من مرحلة من أجل تسهيل  انتقالليت ينبغي دراستها عند وضع اسرتاتيجية العوامل اهي  ما 6

 ؟احلالية إىل تكنولوجيات أكثر تقدماً املتقدمةاملتنقلة الدولية  االتصاالتتكنولوجيات أنظمة احملسنة إىل 
 وتطوير استمرار نشرباملسائل اليت تتعلق بتسهيل احلركة العاملية للمطاريف واجلوانب األخرى ذات الصلة املتعلقة هي  ما 7

 ؟املتنقلة الدوليةاالتصاالت أنظمة 
ات التفصيلية وما هي املواصفالسطوح البينية الراديوية لألرض من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية  تتكنولوجياهي ما  8

 ؟2020ها حبلول عام ري للسطوح البينية الراديوية اليت يلزم توف
 ؟لالتصاالت املتنقلة الدولية األجل طويل للتطورأن تكون األهداف العامة  عساها ما 98
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 تقرر كذلك
 أكثر؛ و/أو توصية أو تقريرإدراج نتائج الدراسات املذكورة أعاله يف  1
أعاله، حبلول  "تقرر"من  7 إىل 1 يف الفقرات منورد وصفها  ، كماالدولية املتنقلةاالتصاالت دراسات  إجنازضرورة  2

 ؛20192015 عام
 .20192015 املهلة احملددة بعام "تقرر"من  9و 8الفقرتني  الفقرةإمكانية جتاوز الدراسات املوصوفة يف  3
 

 S1الفئة: 
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 6 ملحـقال
 (5/230)الوثيقة 

 *R 1-ITU-5/5مسألة ال مراجعة مشروع

 التداخل وأدنى شدة مجال الزمة من حمايةالنسب 
 في الخدمات المتنقلة البرية

(2012-2007-1998-1992-1986-1963) 

 ،لالحتاد الدويل لالتصاالتإن مجعية االتصاالت الراديوية 
 اعتبارهاإذ تضع يف 

وأدىن شدة جمال الزمة ألنواع حمددة يف أنظمة اخلدمة  احلماية من التداخلأن معطيات جزئية ذات صلة بنسب  ( أ 
(، وبعض تقارير 1 هي متاحة يف وثائق بعض مؤمترات االحتاد، وبعض توصيات قطاع االتصاالت الراديوية )املالحظة (MS) املتنقلة

 أخرى؛ (، وأشياء2 الحظةقطاع االتصاالت الراديوية )امل
تشكل جمموعة معطيات متسقة ومتكاملة ذات صلة حبماية نوعية إشارة اإلرسال  أن مثل هذه الوثائق، مع ذلك، ال ب(

لة سيما ذات الصلة منها بنظام اخلدمة املتنق املطلوبة من تداخل مجيع األنواع من اخلدمات العاملة يف مديات الرتدد كافة، وال
تكفل استعماالً سليماً ومتسقاً يف إطار توقع مستويات إشارة  ال ، كما(UHF)واملوجات الديسيمرتية  (VHF)ات املرتية بنطاق املوج

 املتنقلة؛ التداخل يف أنظمة اخلدمة
أن هناك حاجة لطرائق متسقة لشىت أنواع إرسال املعلومات لضمان االستعمال املتسق للمعلمات وقيمها لتحديد معايري  ج(
ا يف مدى يات اخلدمة املتنقلة ونشرهج، على أن يؤخذ يف االعتبار خصوصًا التطور املستمر لتكنولو األنظمة من التداخلة محاي

 ؛متزايد من نطاقات الرتدد
عرض  أن هناك حاجة لطرائق متسقة وحلساب التداخل بسبب البث غري املطلوب لضمان محاية نوعية اإلشارة املطلوبة يف د (

 املتنقلة؛ الالزم لنظام اخلدمةالنطاق 
طلب توجيهًا من جلان دراسات لقطاع االتصاالت الراديوية بشأن الطرق اليت  (BR)أن مكتب االتصاالت الراديوية  ه (

 إىل اخلدمة املتنقلة وبشأن املعايري اليت ستستعمل؛ (MSS)ساتلية التنقلة املدمة اخلستتبع يف حساب التداخل من 
ًا حاجة لطرائق متسقة وحلساب التداخل بسبب تقاسم الطيف مع خدمات أخرى مثل اخلدمة املتنقلة أن هناك أيض و (

وذلك لضمان محاية نوعية اإلشارة املرغوب فيها يف عرض النطاق الالزم لنظام  الثابتةاخلدمة  اخلدمة اإلذاعية أو أو )(MSS الساتلية
 ؛املتنقلة اخلدمة

ت جلان الدراسات لقطاع االتصاال جانبموضع دراسة أيضًا من  هيأن معلمات التنبؤ بالتداخل والطرائق احلسابية  ز (
 الرتددات، الراديوية األخرى، ومنظمات وضع معايري االتصاالت األخرى، ومنظمات تنسيق

 للدراسةاملسائل التالية  طرحتقـرر 
 املتنقلة؟ ضار للخدماتالتداخل الهي نسب محاية اإلشارة إىل التداخل اليت حتدد عتبة  ما 1

____________________ 
 املسألة. علماً هبذه 7و 6و 4و 1 ينبغي إحاطة جلان دراسات االتصاالت الراديوية *
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 املتنقلة؟ اخلدمات هي نسب اإلشارة إىل الضوضاء وأدىن شدة جمال الزمة الستقبال مرٍض ألصناف البث املختلفة يف ما 2
 ة؟خلدمات املتنقلفيما يتعلق باخلبو يف ا املناسبة قيم السماحهي  ما 3
صاالت املتأثرة بالتداخل املشمولة بنصوص قطاع االتو  املسببة للتداخل هي توليفات التداخل وأمناط املوجة احلاملة ما 4

 التداخل؟ الراديوية بشأن طرائق حساب

ع ًا نصوص قطا تُغطيها حالي املتأثرة بالتداخل اليت الو  املسببة للتداخل هي توليفات التداخل واملوجات احلاملة ما 5
 التوليفات؟ هي املعايري وطرائق احلساب املناسبة ملثل هذه االتصاالت الراديوية اليت تصف معايري التداخل و/أو طرائق احلساب، وما

احتمال حدوث التداخل الضار بني املوجات  أن هي اإلرشادات اليت ميكن تقدميها يف حاالت ميكن فيها اعتبار ما 6
 ؟ميكن إغفالهاحلاملة 

 كتقرر كذل
 ذاهتا؛ ضرورة مواصلة الدراسات سالفة الذكر على حنو متزامن وبالسرعة 1
ضرورة إيالء أمهية خاصة لتلك الدراسات اليت من شأهنا أن تساعد على مزيد من التطوير للخصائص التقنية لألنظمة  2

 الربية؛ املتنقلة

 سببب بل تتناول أيضًا التداخل بني اخلدمات ،ذاهتاضرورة أن تتناول الدراسات سالفة الذكر التداخل ضمن اخلدمة  3
 ؛(MSS)الساتلية  مثل اخلدمة املتنقلة أخرىخدمات التقاسم مع 

 أكثر؛ نتائج الدراسات سالفة الذكر يف توصية أو تقرير أو كتيب أو إدراج 4
 .20152019 إجناز الدراسات سالفة الذكر حبلول عام ضرورة 5

 2068M R -ITUو  M.1825 R-ITUو M.478 R-ITUو M.441 R-ITUتوصيات يرجى الرجوع إىل ال - 1 المالحظة
 .R SM.1751-ITUو SM.852 R-ITUو R SM.337-ITUو SM.331 R-ITUو

 .R M.2292-ITUو R M.2116-ITUو M.914 R-ITUو M.739 R-ITUالتقارير التقريرين يرجى الرجوع إىل  - 2 المالحظة

 S2الفئة: 
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 7 ملحـقال
 (5/230)الوثيقة 

 *R-ITU 48-56/مسألة ال مراجعة مشروع
 التقنيات والترددات المستعملة في خدمة الهواة

 وخدمة الهواة الساتلية
(2007-2003-1998-1993-1990-1982-1978) 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،

 إذ تضع يف اعتبارها
أن لوائح الراديو حتدد خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية وختصص ترددات هلما على أساس حصري أو مشرتك، وتعمل  ( أ 

 على وقف اإلرساالت من سواتل اهلواة؛

ي التقين يضطلع هبا اهلواة، صأن خدميت اهلواة واهلواة الساتلية توفران منافع من قبيل التدريب الذايت واالتصال البيين والتق ب(
مبعىن آخر أشخاص مؤهلون ومرخص هلم يف أحناء العامل ال يعريون اهتمامًا إىل التقنيات الراديوية إال لتطوير املهارات الشخصية 

 وتبادل املعلومات من دون أي منفعة مادية؛
كرة ، أطلقت هاتان اخلدمتان تقنيات جديدة ومبتأنه، مما له عالقة باألهداف األساسية خلدميت اهلواة واهلواة الساتلية ج(

 لالستقبال أو اإلرسال الراديوي باستخدام جتهيزات غري باهظة ذات هوائيات صغرية نسبياً؛
 أن العوامل اليت تتوقف على الرتددات تبني، إىل حد كبري، فعالية االتصاالت الراديوية يف خدميت اهلواة واهلواة الساتلية؛ ( د
التقنيات و  االنتشار وفهمها ظواهريف جمال رصد  أمهيةيت اهلواة واهلواة الساتلية ما زالتا تقدمان مسامهات ذات أن خدم ( ه

 ؛اليت تستفيد من هذه الظواهر
أن مشغلي حمطيت اهلواة واهلواة الساتلية يواصلون املسامهة يف تنمية وإظهار تقنيات احملافظة على الطيف من خالل طيف  ( و

 الراديوية؛الرتددات 
أن خدميت اهلواة واهلواة الساتلية توفران االتصاالت أثناء حدوث الكوارث الطبيعية أو أحداث كارثية أخرى عندما تنقطع  ( ز

 االتصاالت العادية بشكل مؤقت أو ال تتناسب واحتياجات عمليات اإلغاثة البشرية؛
شغلني واملوظفني التقنيني، وذلك يعود مبنفعة خاصة أن خدميت اهلواة واهلواة الساتلية تسامهان يف تدريب امل ح(
 النامية، البلدان على

 التالية للدراسة املسائلطرح  تقرر
 ما هي اخلصائص التقنية والتشغيلية املطلوبة لألنظمة املستقبلية خلدميت اهلواة واهلواة الساتلية؟ 1
هر االنتشار مع وخصوصًا التقنيات اليت تستفيد من ظوا عنها يف هاتني اخلدمتني، ما هي التقنيات املطبقة أو املتقّصى 2

 احلفاظ على الطيف؟
 قد تكون ذات منفعة للخدمات األخرى؟واليت  أي هذه التقنيات 3

____________________ 
 بتمديد تاريخ إجناز الدراسات املتعلقة هبذه املسألة. 2011لالتصاالت الراديوية يف عام  5قامت جلنة الدراسات  *

http://www.itu.int/md/R12-SG05-C-0230/en
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والتقنيني يف لني مسامهات أكرب لتدريب املشغاهلواة الساتلية تقدمي و اهلواة  خلدميتهلاتني اخلدمتني أن تقدما كيف ميكن  43
 النامية؟ البلدان

 اهلواة واهلواة الساتلية وبني خدميت ،خدميت اهلواة واهلواة الساتليةاحملطات يف ما هي املعايري املناسبة لتقاسم الرتددات بني  54
 وخدمات االتصاالت الراديوية األخرى؟

وع واهلواة الساتلية من أجل االتصاالت أثناء وقما هي اخلصائص التقنية والتشغيلية األنسب ألنظمة خدميت اهلواة  65
 الكوارث الطبيعية؟

ما هي التعديالت، إن وجدت، اليت ينبغي النظر فيها يف األحكام اليت تعاجل االتصاالت واخلصائص التقنية ومؤهالت  76
 املشغلني يف خدميت اهلواة واهلواة الساتلية؟

 تقرر كذلك
 كر يف توصية أو تقرير أو كتّيب واحد أو أكثر؛نتائج الدراسات سالفة الذ  إدراج 1
 .20192015 إجناز الدراسات سالفة الذكر حبلول عام ضرورة 2

 S2الفئة: 
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 8 ملحـقال
 (5/230)الوثيقة 

 ITU-R 209-4/5مسألة ال مراجعة مشروع
 استعمال الخدمة المتنقلة وخدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية لدعم االتصاالت الراديوية 

 في حاالت الكوارث
(2012-2007-2006-1998-1995) 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 اعتبارها يف تضع إذ

 (؛20141020 ،بوسانغواداالخارا)املراجع يف  136( والقرار 1020 )املراجع يف غواداالخارا، 36القرار  ( أ 
( الذي يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت، بالتعاون الوثيق مع مدير 20141020 ،ديبآباد حيدر)املراجع يف  43القرار  ب(

ية، وبتقدمي املساعدة املتنقلة الدولمكتب االتصاالت الراديوية، ملواصلة تشجيع ومساعدة البلدان النامية على تنفيذ أنظمة االتصاالت 
 لإلدارات يف استعمال وتفسري توصيات االحتاد املتعلقة باالتصاالت املتنقلة الدولية؛

املتعلق مبوارد االتصاالت الراديوية الالزمة لإلنذار املبكر ولتخفيف عواقب الكوارث،  Rev.WRC 644)-1207(القرار  ج(
بشأن املبادئ التوجيهية إلدارة الطيف من أجل اتصاالت الطوارئ واإلغاثة  WRC 647)-1207( اإلغاثة والقرار ولعمليات

 الكوارث؛ حاالت يف
أن اتفاقية تامبريي بشأن توفري موارد االتصاالت من أجل التخفيف من آثار الكوارث ومن أجل عمليات اإلغاثة اليت  ( د

 ،2005 يناير 8 بدأ نفاذها يف (ICET-98) حاالت الطوارئ اعتمدها املؤمتر الدويل احلكومي املعين باالتصاالت يف
 وإذ تدرك

إىل مكان الكارثة حيث يستعملون أنظمة االتصاالت  أنه عند وقوع الكوارث، تكون وكاالت اإلغاثة أول من يصل عادةً  ( أ 
 احلاالت؛ معظم أن هناك وكاالت ومنظمات أخرى ميكن أن تشارك أيضاً يف هذه اجلهود يف اليومية اخلاصة هبم، بيد

خدمة  تتاح شبكات أخرى يف حلق الدمار أو التلف بالشبكات املقامة على األرض، قد أنه يف وقت الكوارث، إذا ما ب(
 الكارثة؛ هلواة وخدمة اهلواة الساتلية لتوفري إمكانات االتصاالت األساسية يف موقعا

أن من بني السمات اهلامة خلدمات اهلواة وجود حمطات منتشرة يف مجيع أرجاء العامل يقوم عليها مشغلون مدربون  ج(
 الطوارئ، حالة من حاالت ة أليأجهزة الراديو مبقدورهم إعادة تشكيل الشبكات للوفاء باالحتياجات احملدد على

 للدراسةاملسألتني التاليتني  املسألة التالية طرحتقـرر 
ني يتصل هبا من جوانب إجرائية للخدمة املتنقلة وخدميت اهلواة واهلواة الساتلية لدعم وحتس هي التقنية والتشغيلية وما ما 1

 اإلغاثة؟ اإلنذار بالكوارث والتخفيف من آثارها ومن أجل عمليات
 الراديوية؟ ذُكر آنفاً اليت ينبغي إبالغها إىل مؤمتر عاملي مقبل خمتص باالتصاالت هي املعلومات املتعلقة مبا ما 2
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 تقرر كذلك
 أكثر؛ نتائج الدراسات سالفة الذكر يف توصية أو تقرير أو كتيب أو إدراج 1
 ؛20192015 إجناز الدراسات سالفة الذكر حبلول عام ضرورة 2

 اآلخرين. تنسيق الدراسات املذكورة أعاله مع القطاعني ضرورة 3

 S2الفئة: 
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 9 ملحـقال
 (5/230)الوثيقة 

 ITU-R 241-2/5مسألة ال مراجعة مشروع
 األنظمة الراديوية اإلدراكية في الخدمة المتنقلة

(2012-2007-2007) 
 مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،إن 

 إذ تضع يف اعتبارها
 العاملي؛ أن استخدام األنظمة الراديوية املتنقلة ينمو مبعدل متسارع على الصعيد ( أ 

 أن حتسني كفاءة استخدام الطيف أمر أساسي للنمو املستمر هلذه األنظمة؛ ب(
 قلة؛املتن أن تيّسر من حتسني كفاءة استخدام الطيف يف األنظمة الراديوية (CRS)أن من شأن األنظمة الراديوية اإلدراكية  ج(
 لياً؛وتشغي أن من شأن األنظمة الراديوية اإلدراكية أن تزيد من مهارة ومرونة األنظمة الراديوية املتنقلة وظيفياً  د (
 هبا؛ والتطوير يف جمال األنظمة الراديوية اإلدراكية والتكنولوجيات الراديوية املتصلةأن هناك الكثري من البحوث  ( ه

 ؛CRS والتشغيلية لألنظمة أن من املفيد حتديد اخلصائص التقنية و (
 اإلدراكي؛ يتضمن تعريف قطاع االتصاالت الراديوية للنظام الراديوي ITU-R SM.2152أن التقرير  ز (
التوصيات اخلاصة باألنظمة الراديوية اإلدراكية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية ستكون مكملة  أن التقارير و/أو (ح

 ،؛املتنقلة لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية األخرى بشأن األنظمة الراديوية
 ،اإلدراكية الراديويةتتضمن دراسات متعلقة باألنظمة  R M.2330-ITUو  R M.2242-ITUو R M.2225-ITU التقاريرأن  (ط

 وإذ تالحظ
 أن هناك جوانب شبكية تتعلق بالتحكم يف األنظمة الراديوية اإلدراكية،

 وإذ تدرك
 ؛األنظمة الراديوية اإلدراكية هي جمموعة تكنولوجيات وليست خدمة من خدمات االتصاالت الراديوية ( أ 

خدمة من خدمات االتصاالت الراديوية جيب أن يعمل وفقاً  ضمن أي CRS أن أي نظام راديوي يطبق تكنولوجيا ب(
 املعين، ألحكام لوائح الراديو املطبقة هلذه اخلدمة احملددة يف نطاق الرتدد

 للدراسةالتالية  لائاملس طرحتقـرر 
ل إلعادة لراديوي القاب)مثال ذلك النظام الراديوي الذكي والنظام اهي التكنولوجيات الراديوية ذات الصلة الوثيقة  ما 1

ألنظمة ووظائفها اليت قد تكون جزءًا من االتشكيل والنظام الراديوي التكيفي حمدد السياسة وآليات التحكم املرتبطة هبا( 
 اإلدراكية؟ الراديوية

ألنظمة اهي اخلصائص التقنية واملتطلبات وجوانب حتسني األداء و/أو الفوائد الرئيسية األخرى املرتبطة بتنفيذ  ما 2
 اإلدراكية؟ الراديوية

 الطيف؟ هو أثرها يف إدارة هي التطبيقات احملتملة لألنظمة الراديوية اإلدراكية وما ما 3
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 بكفاءة؟ كيف ميكن لألنظمة الراديوية اإلدراكية النهوض باستعمال املوارد الراديوية 4
 اإلدراكية؟ ألنظمة الراديويةيف ذلك اخلصوصية واالستيقان( ل هي التداعيات التشغيلية )مبا ما 5
اليت تيّسر التقاسم بني اخلدمة املتنقلة وغريها من اخلدمات مثل اخلدمات  CRSهي القدرات اإلدراكية والتكنولوجيات  ما 6

مراعاة لسالمة، مع أرض( وخدمات ا-واخلدمات الفضائية )فضاء املنفعلةالثابتة فضالً عن اخلدمات  اإلذاعية أو املتنقلة الساتلية أو
 كافة؟ خصوصية هذه اخلدمات

 قلة؟املتن اخلدمة اليت ميكن أن تيسر التعايش بني األنظمة العاملة يف CRS هي القدرات اإلدراكية والتكنولوجيات ما 7
 الربية؟ يف اخلدمة املتنقلة CRSهي العوامل الواجب مراعاهتا عند إدخال التكنولوجيات  ما 8

 تقرر كذلك
 أكثر؛ اسات سالفة الذكر يف توصية أو تقرير أو كتيِّب أونتائج الدر  إدراج 1
 .20192015 إجناز الدراسات سالفة الذكر حبلول عام ضرورة 2

 S2الفئة: 
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 10 ملحـقال
 (5/230)الوثيقة 

 ITU-R 242-1/5 مسألةال مراجعة مشروع
 األنظمة يف القطاعية والهوائيات االتجاهات شاملة للهوائيات المرجعية اإلشعاع مخططات

 استعمالها أجل من الخدمتين الثابتة والمتنقلةنقاط عدة إلى نقطة منالالسلكية الثابتة 
 التقاسم دراسات في

(2012-2000-1995) 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 إذ تضع يف اعتبارها

خدمات أخرى  نقاط يف اخلدمة الثابتة واألنظمة يفعدة بني األنظمة من نقطة إىل  اتأن حتديد معايري تقاسم الرتدد ( أ 
هات يتطلب معرفة خمططات إشعاع اهلوائيات شاملة االجتابني األنظمة يف اخلدمة املتنقلة الربية واألنظمة يف خدمات أخرى  أو

 تداخالت؛ تسببقد ات اليت ري مجيع املسواهلوائيات القطاعية على طول 
 التداخل؛ يسهل حسابات أن استخدام خمططات إشعاع مرجعية للهوائيات شاملة االجتاهات واهلوائيات القطاعية من شأنه أن ب(
 املستعملة، أن خمططات إشعاع مرجعية خمتلفة قد تكون ضرورية لألنواع املختلفة من اهلوائيات ج(

 للدراسةاملسألتني التاليتني  طرحرر ـتق
جتاهات الستقطابني يف اهلوائيات النموذجية شاملة االكال ايف املستويني الرأسي واألفقي لاملقيسة خمططات اإلشعاع  ما 1

 ؟يف اخلدمة الثابتة أو أنظمة اخلدمة املتنقلة الربية نقاط والقطاعية املستخدمة يف األنظمة من نقطة إىل عدة
 ؟التقاسم لالستعمال يف دراسات اإلشعاع املرجعية اليت ميكن حتديدها لألمناط املختلفة من اهلوائياتخمططات  ما 2

 تقرر كذلك
 أكثر؛ تقرير أو نتائج الدراسات أعاله يف توصية أو إدراج 1
 .20192015 أعاله حبلول عام املذكور الدراسات ضرورة إجناز 2

 .F.1336 R-ITUانظر التوصية  - مالحظة

 S2الفئة: 
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 11 ملحـقال
 (5/245و 5/243مصدر: الوثيقتان ال)

 مقترح إلغاؤهاال المسائل

مسألة قطاع 
االتصاالت 

  الراديوية
(ITU-R) 

 عنوان المسألة

 ألنظمة الرادار األولية غري املطلوبالبث  202-3/5

واليت تسببها  (HF) التداخالت اليت تتعرض هلا اخلدمة املتنقلة للطريان واخلدمة املتنقلة البحرية يف نطاقات املوجات الديكامرتية 225-1/5
 حمطات غري مرخص هلا

 GHz 3تشغيل خدمة القياس عن بُعد للطريان واسعة النطاق يف نطاقات فوق  231/5

عمل ألنظمة الرادار ذات املوجات السطحية عالية الرتدد واليت ت اخلصائص التقنية والتشغيلية ومتطلبات الطيف الرتددي 240/5
 MHz 50إىل  3املدى الرتددي  يف

 (WAIC) لالتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان داخل الطائرات اخلصائص التقنية واملتطلبات التشغيلية 249/5

 ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدوليةهلوائيات حمطات القاعدة املنفعلة والنشيطة اجلوانب التقنية والتشغيلية  251/5

___________ 
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