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

أن تلتمس اعتماد مشروع توصية جديدة  2017 أكتوبر  27يف  املنعقدلالتصاالت الراديوية يف اجتماعها  4 الدراسات جلنةقررت 
) وقررت كذلك ITU-R 1-7من القرار  A2.2.6 (الفقرة املراسلةومشروعي مراَجعة توصيتني لقطاع االتصاالت الراديوية عن طريق 

 امللحق يرد يف). و ITU-R 1-7من القرار  A2.4.2.6، الفقرة (PSAA املراسلةيف نفس الوقت عن طريق  واملوافقةتطبيق إجراء االعتماد 
 املدير ربختعناوين وملخصات مشاريع التوصيات. ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على اعتماد مشروع توصية أن  Bذه الرسالة

 اعرتاضها. جنة الدراسات Nسبابورئيس ل

 مشاريع ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة فإن مل. وإذا 2018يناير  15شهرين تنتهي يف  ملدةفرتة النظر  ومتتد
قت نفس الو  يف واملوافقةاتباع إجراء االعتماد  مت كان قد  وملا. وعالوًة على ذلك، 4 الدراسات جلنةالتوصيات تعترب قد اعتمد]ا 

 عليها. املوافق حبكم، فإن مشاريع التوصيات ستعترب أيضاً املراسلةعن طريق 

أقرب  عليها يف قوافَ املأعاله يف رسالة إدارية معممة وستنشر التوصيات  املذكورةأعاله، ستعلن نتائج اإلجراءات  احملددة املهلة وبعد
  ).REC-http://www.itu.int/pub/R(انظر  ممكنوقت 

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
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  إليه واملنتسبنيوأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية  االحتادإىل إدارات الدول األعضاء يف 

 لالتصاالت الراديوية واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد 4املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 
 

  لالتصاالت الراديوية (اخلدمات الساتلية)4جلنة الدراسات :املوضوع

 عة توصيتني لقطاع االتصاالت الراديويةتوصية جديدة ومشروعي مراجَ اقرتاح اعتماد مشروع   -
 ITU-R 1-7من القرار  A2.4.2.6  نفس الوقت ?ملراسلة وفقًا للفقرة  واملوافقة عليها يف

 نفس الوقت عن طريق املراسلة) (إجراء االعتماد واملوافقة يف

http://www.itu.int/pub/R-REC
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  امللحق
  عناوين وملخصات مشاريع التوصيات

  4/40(Rev.1)الوثيقة   GHz-GUIDELINES_14.5S.[ R-ITU 14.8[مشروع التوصية اجلديدة 

املبادئ التوجيهية إلجراء تنسيق ثنائي للتوصل إىل اتفاقات صرحية 
، أو يف نطاق 2و 1 من أجل بلدان اإلقليمني GHz 14,75-14,5 الرتدد نطاق يف

غري لفضاء) -الساتلية (أرض، يف اخلدمة الثابتة 3من أجل بلدان اإلقليم  GHz 14,8-14,5  الرتدد
من أجل محاية مجيع األنظمة احلالية واملخططة للخدمة اإلذاعية الساتلية،   وصالت التغذية

   GHz 14,8-14,5للخدمات اليت لديها توزيعات يف النطاق 
  ات املشاركة يف هذه االتفاقاتر اديف أراضي تلك اإل

إطار  مبادئ توجيهية لإلدارات اليت تشارك يف تنسيق ثنائي للتوصل إىل اتفاقات صرحية يف]دف هذه التوصية إىل توفري 
للمناقشة من أجل ضمان احلماية لألنظمة احلالية واملخططة  أساسيةمن لوائح الراديو من خالل توفري معلومات  509E.5 الرقم

  للخدمة املتنقلة للطريان لدى مجيع اإلدارات املعنية.

  4/37الوثيقة   M.1184 R-ITU-2عة التوصية مشروع مراجَ 

لالستعمال  GHz 3اخلصائص التقنية لألنظمة املتنقلة الساتلية يف نطاقات الرتدد دون 
  وخدمات أخرى (MSS) وضع معايري التقاسم بني اخلدمة املتنقلة الساتلية يف

  عة حتديثات يرد ملخصها فيما يلي:تقرتح هذه املراجَ 
لة املستقرة rلنسبة إىل األرض، إلدراج بعض أنظمة اخلدمة املتنقالعاملية واإلقليمية/الوطنية ، األنظمة 2حتديث القسم   1)

  الساتلية املستقرة rلنسبة لألرض وغري املستقرة rلنسبة إىل األرض؛
  األرض يف الصني؛ الستعراض اخلصائص التقنية لنظام اخلدمة املتنقلة الساتلية املستقر rلنسبة إىل 1حتديث اجلدول   2)
  الصني؛   األرض يفrلنسبة إىل ة املتنقلة الساتلية غري املستقرالستعراض اخلصائص التقنية لنظام اخلدم 4حتديث اجلدول   3)
  اخلدمات احلالية؛ليشمل ، اخلدمة املتنقلة الساتلية البحرية، 1.2حتديث القسم   4)
  تعد تنطبق اآلن؛ ألxا مل 4.2يف القسم  ITU-R M.632إلغاء اإلشارة إىل التوصية   5)
  .املستقرة rلنسبة إىل األرض Inmarsat، حملة عامة عن أنظمة 2حتديث اجلدول   6)
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  4/41الوثيقة   S.1503 R-ITU-2عة التوصية مشروع مراجَ 

  وصف وظيفي ُيستخدم يف إعداد أدوات برجمية لتحديد مطابقة شبكات 
  أنظمة !بتة ساتلية غري مستقرة �لنسبة إىل األرض مع احلدود 

  من لوائح الراديو 22 اليت تنص عليها املادة

  عة التعديالت التالية:تشمل هذه املراجَ 
زاوية اختالف و منطقة االستبعاد حبسب خط العرض  أبعادز}دة املرونة يف معلمات الدخل للسماح مثالً rختالف   1)

  .الدنيا حبسب خط العرض والسمتاالرتفاع 
  ).ةاهلابطلوصلة لإدراج القدرة على حتديد فرتة تتبع دنيا بني عمليات التسليم يف حساب كثافة تدفق القدرة املكافئة (  2)
إعادة هيكلة نسق عناصر البيا{ت للسماح rختالف معلمات النظام غري املستقر rلنسبة إىل األرض بني نطاقات   3)

  ألفا.لتقتصر على سيط زاوية منطقة االستبعاد الرتدد وتب
  القدرة على التعامل مع الكوكبات غري املستقرة rلنسبة إىل األرض اليت تتألف من كوكبات فرعية متعددة.  4)
  حتسني خوارزمية هندسة أسوأ حالة.  5)
  فا.ة حلساب ألوإدراج طريقة حتليلي اتمبا يف ذلك توضيحلز}دة وضوح النص عامة توخياً حتسينات   6)

___________  


	T13-WTSA.16-C-0000!!MSW-A
	الملحق
	عناوين وملخصات مشاريع التوصيات
	المبادئ التوجيهية لإجراء تنسيق ثنائي للتوصل إلى اتفاقات صريحة في نطاق التردد GHz 14,75-14,5 من أجل بلدان الإقليمين ...
	الخصائص التقنية للأنظمة المتنقلة الساتلية في نطاقات التردد دون GHz 3 للاستعمال في وضع معايير التقاسم بين الخدمة الم...
	وصف وظيفي يُستخدم في إعداد أدوات برمجية لتحديد مطابقة شبكات أنظمة ثابتة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض مع الح...

