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  النشرة اإلدارية 2005 مارس 7
CAR/187 

  
  

  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد
  
  

  لالتصاالت الراديوية 8جلنة الدراسات   : املوضوع
  مشروع مسألة جديدة واحدة  املوافقة املقترحة على       - 

 ديسمرب   10 و9 لالتصاالت الراديوية مشروع مسألة جديدة واحدة أثناء اجتماعها املنعقد يف 8اعتمدت جلنة الدراسات 
، للموافقة على املسائل يف الفترة الفاصلة بني انعقاد     )4.3انظر الفقرة   (ITU-R 1-4، واتفق على تطبيق إجراء القرار 2004

  . صاالت الراديوية مجعيات االت
 ، 2005 يونيو 7 حبلول )int.itu@brsgd(، يرجى منكم إبالغ األمانة 1R -ITU-4 من القرار 34.وبالنظر إىل أحكام الفقرة 

  .ما إن كانت إدارتكم توافق أو ال توافق على هذه املسألة 
 متت املوافقة على هذه املسألة فسيكون هلا نفس وإذا. وبعد املهلة احملددة أعاله، ستبلّغ نتائج هذا التشاور مبوجب نشرة إدارية   

 8الوضع املمنوح لسائر املسائل اليت توافق عليها مجعية االتصاالت الراديوية، وستصبح نصاً رمسياً ينسب إىل جلنة الدراسات         
 .e=lang&08que=product?asp.download/publications/R-ITU/web://httpانظر  (لالتصاالت الراديوية 

  فالريي تيموفيف
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  1: امللحق
  مشروع مسألة جديدة واحدة لالتصاالت الراديوية   -

  :التوزيع 
  االحتاد إدارات الدول األعضاء يف    -
   لالتصاالت الراديوية 8يوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات   املنتسبون يف قطاع االتصاالت الراد  -
   لالتصاالت الراديوية 8أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات     -
  
  

 

  
  حتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالتالا

  
  مكتب االتصاالت الراديوية

 85 57 730 22 41+)فاكس مباشر رقم (
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 1امللحق 
  8/50الوثيقة   :املصدر

  Mمشروع مسألة جديدة لالتصاالت الراديوية من السلسلة 
  )8/50الوثيقة ( ]الرادار-املوجات املترية[

  خصائص ومعايري محاية الرادارات العاملة يف خدمة االستدالل الراديوي
 (VHF)يف نطاق تردد املوجات املترية 

  إن مجعية االتصاالت الراديوية باالحتاد،    
  إذ تضع يف اعتبارها     

م األنظمة احملددة، وميكن أن أن اخلصائص التقنية للرادارات العاملة يف خدمة االستدالل الراديوي ترتكز على مها    )أ 
  ختتلف كثرياً حىت داخل نطاق التردد الواحد؛ 

  موزعة على خدمة االستدالل الراديوي يف عدة أقاليم؛ MHz 300  و30أن أجزاء عدة من نطاقات الترددات بني     )ب
فاظ على سالمة احلياة أن بعض اإلدارات تنظر يف إمكانية إدخال رادارات جديدة لالستدالل الراديوي يناط ا احل     )ج

  البشرية وسالمة وانتظام الرحالت اجلوية يف نطاق تردد املوجات املترية؛  
مثالية وسيلة أن نطاق التردد هذا هو الذي يوفر الوسيلة الوحيدة لالستبانة من مسافات بعيدة جداً، وبالتايل فهي      )  د

  للتعرف على األشياء واقتفاء أثرها؛    
د اإلمكانيات فيما يتعلق بإدخال أمناط جديدة من رادارات االستدالل الراديوي ولتعريف      أن من الضروري لتحدي  ) ه

  نطاقات التردد املالئمة، معرفة اخلصائص التقنية والتشغيلية املميزة لألنظمة اليت تستعمل نطاق التردد هذا؛   
رات وأنظمة االستدالل الراديوي، يف  أن هناك حاجة إىل إجراءات وأساليب مناسبة ألداء حتليل املالءمة بني رادا    ) و

  خدمات أخرى،
  :أن املسألة التالية جيب أن تدرسيقرر   

من أجل تنفيذ دراسة  ما هي اخلصائص التقنية والتشغيلية ومعايري احلماية املالئمة لرادارات االستدالل الراديوي،      1
  تفصيلية للمالءمة مع األنظمة يف خدمات أخرى؟

بة للمالءمة بني رادارات االستدالل الراديوي واخلدمات األخرى القائمة يف نطاقات التردد    ما هي الشروط املناس  2
  اليت ميكن هلذه الرادارات استعماهلا؟ 

ما هي اإلجراءات الضرورية لتنفيذ دراسات تفصيلية للمواءمة بني رادارات االستدالل الراديوي واألنظمة يف   3
  اخلدمات األخرى؟

  ويقرر أيضاً   
  درج نتائج الدراسات سالفة الذكر يف توصية أو عدة توصيات؛   أن ت  1
  .2007أن تنجز هذه الدراسات حبلول عام     2
  

  S2: الفئة املقترحة
__________  
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