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90th anniversary of the CCIR/ITU-R Study Groups (1927-2017) 

لقطاع  ، مشروع مسألة جديدة2017 سبتمرب 1يف  الذي ُعقدلالتصاالت الراديوية يف اجتماعها  3جنة الدراسات اعتمدت ل
 ITU-R 1-7 القرار منصوص عليه يف) واتفقت على تطبيق اإلجراء الA2.2.2.5(الفقرة  ITU-R 1-7االتصاالت الراديوية وفقاً للقرار 

مسألة ع المعيتني لالتصاالت الراديوية. ويرد نص مشرو يف الفرتة الواقعة بني ج ألةمسموافقة على ال) بشأن الA2.3.2.5 (انظر الفقرة
مدير ورئيس لخرب اموافقة على مشروع مسألة أن تلتيسري اطالعكم عليه. ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على ال 1 ملحقال يف
  اعرتاضها. اسات Oسبابجنة الدر ل

). A2.3.5 (الفقرة ITU-R 1-7 لقطاع االتصاالت الراديوية وفقًا للقرار مسألةجنة الدراسات إلغاء وعالوًة على ذلك، اقرتحت ل
مدير ورئيس خرب الويرجى من أي دولة عضو تعرتض على إلغاء مسألة أن ت. 2يف امللحق ُمبينة املسألة املقرتح إلغاؤها و 
  اعرتاضها. الدراسات Oسباب جنةل

موعد  يف )brsgd@itu.int( ، يرجى من الدول األعضاء إبالغ األمانةR-ITU 1-7 من القرار A2.3.2.5 و\لنظر إىل أحكام الفقرة
  أعاله.ما إذا كانت توافق أم ال توافق على املقرتحات الواردة ب، 2017نوفمرب  22أقصاه 

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

  

 

 اإلدارية املعممةالرسالة
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  املنتسبني إليهو  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية

 واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد لالتصاالت الراديوية 3املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 
 

  )نتشار املوجات الراديويةاة (لالتصاالت الراديوي 3جلنة الدراسات  :املوضوع

  اقرتاح املوافقة على مشروع مسألة جديدة لقطاع االتصاالت الراديوية  -

 االتصاالت الراديويةقطاعلمسألةإلغاءاقرتاح  -

mailto:brsgd@itu.int
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  1 امللحق

  )79/3(الوثيقـة 

  ITU-R [SCINT_INDICES]/3اجلديدة  املسألةمشروع 

  التأللؤ األيونوسفريي مؤشرات حساب

  ،إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت

  إذ تضع يف اعتبارها

 يتعلق فيماريي األيونوسف التأللؤ dثرياتء املتضمنة لسواتل، ينبغي دراسة عالية األدااألنظمة أنه يف حالة بعض   ) أ 
  ؛GHz 10أحياgً حىت  تُرصدقد و  GHz 3دون  \إلشارات

شبكات سواتل  ، تستعملوخدمات املالحة الساتليةأن أنظمة ساتلية خمتلفة، مبا فيها اخلدمات الساتلية املتنقلة   ب)
  ؛مستقرة \لنسبة إىل األرض غري

  ؛لإلشارة  ساق الزميناالتتغريات يف خصائص مع  تالَحظ تقلبات سريعة يف االتساع والطورأنه يف حالة حدوث تأللؤ،   ج)

حالة خدمات املالحة الساتلية، ميكن أن يتسبب التأللؤ يف انزالقات الدورة وتدهور دقة حتديد املوقع، وميكن أنه يف   )  د
  ،الفقدان الكامل لالستحواذ على اإلشارةإىل  ،أن يؤدي يف حالة حدث قوي

  للدراسة املسائل التالية طرحتقرر 

  من قبيل: ما هو dثري عوامل ،φσو S4ساب املؤشرين األيونوسفرييني حل
  ؛االجتاهات إلغاءعملية   -
  تردد القطع للكثافة الطيفية لقدرة اإلشارة؛  -
  لكثافة الطيفية لقدرة اإلشارة؛لمعدل االعتيان   -
  مدة اإلشارة؛  -
  ،GNSS مستقبل النظام  -

  تقرر كذلك

  تضمني املعلومات املتاحة يف توصيات جديدة، أو كمراجعات لتوصيات قائمة؛  1

  .2019الدراسات املذكورة أعاله حبلول عام  االنتهاء من  2

 S3الفئة: 

  

https://www.itu.int/md/R15-SG03-C-0079/en
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  2 امللحق

  )3/72(الوثيقة 

  املسألة املقرتح إلغاؤها لقطاع االتصاالت الراديوية

 التوصية

ITU-R 

 العنوان

 االنتشارأثر اخلامات ذات البنية الصغرية على  232-1/3

___________  

https://www.itu.int/md/R15-SG03-C-0072/en

	T13-WTSA.16-C-0000!!MSW-A
	الملحق 1
	الملحق 2
	المسألة المقترح إلغاؤها لقطاع الاتصالات الراديوية

