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  النشرة اإلدارية 2005مارس 15 
CAR/188 

  
  

  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد
  
  

   لالتصاالت الراديوية 8 جلنة الدراسات : املوضوع

  مشاريع توصيات جديدة 3 مشروع توصية مراجعة و   13املوافقة املقترحة على    -
  لغاء املقترح خلمس توصياتاإل  -

اخلدمة املتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية                  ( لالتصاالت الراديوية       8اعتمدت جلنة الدراسات      
   مشاريع توصيات جديدة،       3توصية مراجعة و    مشروع    13، نصوص   2004 ديسمرب    10 و9يف اجتماعها املعقود يف       )  ذات الصلة 

ووفقاً لإلجراءات املؤقتة اليت      . العتماد التوصيات بالتشاور         )  5.4.10انظر الفقرة      (ITU-R 1-4ووافقت على تطبيق إجراء القرار        
 اإلنكليزية يف      ، ترفق مشاريع التوصيات باللغة        2004*أوصى ا الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية يف اجتماعه يف نوفمرب                 

 1.وترد عناوين وملخصات هذه التوصيات يف امللحق                .   يف اجتماعها   8هذه الرسالة كما راجعتها جلنة الدراسات            

يونيو  15 حبلول )int.itu@brsgd(، يرجى منكم إبالغ األمانة R-ITU 1-4 من القرار 10.4.52.وبالنظر إىل أحكام الفقرة 
  .، ما إن كانت إدارتكم توافق أو ال توافق على مشاريع هذه التوصيات 2005

ويرجى من أي دولة عضو ترى عدم املوافقة على مشروع توصية أن تذكر السبب لدى األمانة وأن توضح التغيريات احملتملة   
  .ITU-R 1-4) من القرار 5.5.4.10ة  الفقر(من أجل تسهيل مواصلة نظر جلنة الدراسات يف املوضوع أثناء فترة الدراسة  

وترد    . إلغاء مخس توصيات  ) 2004 ديسمرب   10 و9(  لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها 8واقترحت أيضاً جلنة الدراسات 
  .2عناوين هذه التوصيات يف امللحق 

  
  
  

___________  
  CA/145انظر النشرة اإلدارية     *

 

  
  حتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالتالا

  
  مكتب االتصاالت الراديوية

 85 57 730 22 41+)فاكس مباشر رقم (
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 يونيو 15 حبلول )int.itu@brsgd(، يرجى منكم إبالغ األمانة R-ITU 1-4ار  من القر10.12. أحكام الفقرة بالنظر إىلو
  . ، ما إن كانت إدارتكم توافق أو ال توافق على إلغاء هذه التوصيات 2005

بات الالزمة لنشر التوصيات بعد املوافقة وبعد املهلة احملددة أعاله ستبلّغ نتائج هذا التشاور مبوجب نشرة إدارية وستتخذ الترتي
  .ITU-R 1-4 من القرار 7.4.10عليها، وذلك وفقاً للفقرة 

ويرجى من أي منظمة عضو يف االحتاد تعلم بوجود براءة اختراع لديها أو لدى غريها تغطي متاماً أو جزئياً بعض عناصر      
 ITU-R 1-4 للقرار 1ويتضمن امللحق . ة ذه املعلومات بأسرع ما ميكنمشاريع التوصيات املذكورة يف هذه الرسالة، أن تبلّغ األمان

  ".بيان عن سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن براءات االختراع"

  فالريي تيموفيف
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  

  

  
  :امللحقات

  عناوين وملخصات مشاريع التوصيات  1.

  قترح إلغاؤهاقائمة بعناوين مشاريع التوصيات امل   2.

  :الوثائق املرفقة
  CD-ROM على قرص BL/2  - 8/BL/17/8الوثائق 

  :التوزيع 
  االحتاد إدارات الدول األعضاء يف    -
   لالتصاالت الراديوية 8أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات     -
   لالتصاالت الراديوية 8مال جلنة الدراسات   املنتسبون يف قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أع   -
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 1امللحـق 

  عناوين وملخصات مشاريع التوصيات املعتمدة
   لالتصاالت الراديوية8يف جلنة الدراسات 

  2004) ديسمرب 10 – 9جنيف، (

  

  BL/8/2الوثيقة   R M-ITU.1639مشروع التوصية املراجعة 

  اءعايري محاية خدمة املالحة الراديوية للطريان إزم
  اإلرساالت امعة الصادرة عن احملطات الفضائية يف خدمة املالحة الراديوية

  MHz 215 1 - 164 1 الساتلية يف النطاق

  وطبقاً للمراجعة املقترحة للتوصية  . ITU-R M.1639تعكس هذه املراجعة عدة تعديالت صياغية أدخلت على التوصية  
ITU-R M.1642املؤمتر    (609حبيث يتمشى مع نص القرار  "  إذ تضع يف اعتبارها "حتت ) وج) ، مت تعديل نص الفقرتني ب

  .2003) –العاملي لالتصاالت الراديوية 

 BL/8/3الوثيقة   Doc] [LUT.[M R-ITU .33/8[مشروع التوصية اجلديدة 

  Cospas-Sarsatمعايري احلماية اخلاصة مبطاريف املستعمل احمللي يف النظام الساتلي 
  MHz 545 1 - 544 1يف النطاق 

 اليت تستقبل وصالت هابطة  Cospas-Sarsatتعرض هذه التوصية معايري احلماية ملطاريف املستعمل احمللي يف النظام الساتلي   
  .سواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض واملدارات األرضية املنخفضة  ملدارات ال MHz 545 1 - 544 1تعمل يف النطاق 

 لالستدالل ة راديوياتمنار( ويعاجل إشارات صادرة من موقع الطوارئ تبني منارات راديوية Cospas-Sarsatيستقبل الربنامج 
ويف بعض احلاالت ترسل اإلشارات إىل  .  MHz 406وغريها من منارات االستغاثة العاملة يف النطاق   ) الطوارئ على موقع

  .MHz 545 1 - 544 1حمطات أرضية عرب وصلة هابطة تعمل يف النطاق 

  BL/8/4الوثيقة   R M-ITU.1453-1ع التوصية املراجعة مشرو

   االتصاالت املتخصصة قصرية املدى- النقل الذكيةأنظمة 
 GHz 5,8يف نطاق الترددات 

 –  الذي يتعلق بالطبقة الفرعية للتطبيق ألنظمة النقل الذكية   2 بإضافة امللحق  ITU-R M.1453-1تعدل هذه املراجعة التوصية  
 وظائف اتصاالت إضافية لالتصاالت DSRC-ASLوتوفر االتصاالت . (DSRC-ASL)صة قصرية املدى االتصاالت املتخص 

املتخصصة قصرية املدى، وتمدد هذه االتصاالت لكي توفر تطبيقات متعددة وتطبيقات الشبكة القائمة على بروتوكول    
  . اإلنترنت
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  :وتشمل املراجعة على وجه التحديد
  ؛DSRC-ASLباخلصائص التقنية والتشغيلية لالتصاالت  املتعلق 2إضافة امللحق   1)
يف التوصية بكاملها وكذلك ) أنظمة النقل الذكية(بالتعبري ) معلومات النقل والتحكمأنظمة (االستعاضة عن التعبري   2)

  التعبري احلايل الذي يصف هذه التكنولوجيات؛ 
  . DSRC-ASL تتعلق بتنفيذ االتصاالت   توصيإضافة فقرة ثالثة حتت   3)

  BL/8/5الوثيقة   R M-ITU.1642مشروع التوصية املراجعة 

  منهجية تقييم كثافة تدفق القدرة املكافئة امعة القصوى عند حمطة
   أنظمة خدمة املالحةتنتجها كافةخدمة مالحة راديوية للطريان 

  MHz 215 1 - 164 1الراديوية الساتلية العاملة يف النطاق 

كثافة تدفق القدرة املكافئة الناجتة عن األنظمة     النسخة األصلية هلذه التوصية تشمل فقط وسيلة لتقييم  إن املنهجية املعروضة يف 
RNSS    ويتبني هذا القصور يف .  العاملة مبدارات مستقرة بالنسبة إىل األرض ومدارات دائرية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض
 هذه املراجعة اليت توسع قابلية تطبيق منهجية حماكاة كثافة تدفق القدرة    وتتم معاجلته عن طريق  " 1توصي   " للفقرة 1احلاشية 

وقد مت حتسني الترميز املستعمل لتعريف مدارات      . 1 لتشمل املدارات اإلهليلجية وتلغي احلاشية 1املكافئة الواردة يف امللحق 
  حبيث يتمشى مع  "إذ تضع يف اعتبارها    "حتت )  وب) أبفضل هذه املراجعة، ومت تعديل نص الفقرتني    non-GSO RNSSالنظام 

  . 2003) –املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية   (609نص القرار 

 BL/8/6الوثيقة   AS-CHAR.[M R-ITU[مشروع التوصية اجلديدة 

  خصائص األنظمة العاملة يف خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية
  ألغراض دراسات التقاسم

ص التقنية والتشغيلية لألنظمة املستعملة يف خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية ألغراض تنفيذ  تعرض هذه التوصية اخلصائ 
ومتثل األنظمة وخصائصها املوصوفة يف هذه التوصية األنظمة العاملة يف نطاقات التردد املتيسرة هلذه     . دراسات التقاسم

  .GHz 47,2 وkHz 135,7اخلدمات املتراوحة بني 

  BL/8/7الوثيقة   R M-ITU.1073-1املراجعة مشروع التوصية 

  أنظمة االتصاالت املتنقلة الربية اخللوية الرقمية

  . حتدث هذه املراجعة اخلصائص التقنية والتشغيلية عن طريق استبعاد املعلومات العتيقة وتوفري املراجع خلصائص كل نظام 

  BL/8/8الوثيقة   R M-ITU.694مشروع التوصية املراجعة 

  شعاع املرجعي هلوائيات احملطات األرضية على السفنخمطط اإل

 املواد املقتطفة من 1 للملحق 1وحيتوي املرفق  .  الذي يقترح إلغاؤهITU-R M.922تضيف هذه املراجعة مواد أساسية للتقرير   
 من ITU-R M.922رير  وبالتايل، تلغى اإلحالة إىل التق .  لتوفري املعلومات التقنية لدعم هذه التوصيةITU-R M.922التقرير  

  .وتضيف هذه املراجعة نطاقاً للتوصية . مع إدخال تعديالت صياغية أخرى " إذ تضع يف اعتبارها   "الفقرات الواردة حتت 
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  BL/8/9الوثيقة    R M-ITU.830مشروع التوصية املراجعة 

  يف نطاقي الترددات إجراءات التشغيل اخلاصة بالشبكات أو األنظمة املتنقلة الساتلية
MHz 1 544-1 530و MHz 1 645,5-1 626,5 املستعملني ألهداف االستغاثة والسالمة  

  (GMDSS)يف النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر  حمددة يكما ه

  .جيري حتديث هذه التوصية لكي تعكس نتائج املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية اليت عقدت مؤخراً   

  BL/8/10الوثيقة    R M-ITU.1469اجعة مشروع التوصية املر

  منهجية تقييم احتماالت التداخل يف مستقبالت اخلدمة الثابتة يف خط البصر
  / متعددة النفاذ بتقسيم الزمن(MSS)النامجة عن إرساالت اخلدمة املتنقلة الساتلية 

  )فضاء-أرض ((TDMA/FDMA)متعدد النفاذ بتقسيم التردد 
   GHz 2يف نطاق الترددات 

  . 46تلغي مراجعات هذه التوصية اإلحالة إىل تواريخ النفاذ اليت كانت سارية واإلحالة إىل القرار  

  BL/8/11الوثيقة   R M-ITU.1343مشروع التوصية املراجعة 

  اخلصائص التقنية األساسية للمحطات املتنقلة األرضية يف األنظمة العاملية 
  GHz 3-1سبة إىل األرض العاملة يف النطاق للخدمة املتنقلة الساتلية غري املستقرة بالن

لالتصاالت   8حتدث مراجعة هذه التوصية اإلحاالت إىل لوائح الراديو وتعكس التغريات يف برنامج عمل جلنة الدراسات 
  .الراديوية

  BL/8/12الوثيقة    R M-ITU.1143-2مشروع التوصية املراجعة 

  ئية غري املستقرةمنهجية خاصة بنظام التنسيق بني احملطات الفضا
  يف اخلدمة املتنقلة الساتلية واخلدمة الثابتة) أرض-فضاء(بالنسبة إىل األرض 

حتدث هذه املراجعة التوصية لكي تعكس التعديالت اليت أدخلت يف لوائح الراديو ويف النصوص الصادرة عن قطاع  
  .االتصاالت الراديوية 

  BL/8/13قة الوثي   R M-ITU.1141-1مشروع التوصية املراجعة 

   بني احملطات الفضائية غري املستقرةGHz 3-1تقاسم الترددات يف املدى 
  بالنسبة إىل األرض العاملة يف اخلدمة املتنقلة الساتلية وحمطات اخلدمة الثابتة

على نتائج  حتدث هذه املراجعة التوصية لكي تعكس آخر التعديالت يف املراجع الصادرة عن االحتاد ويف لوائح الراديو بناء  
  .املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية اليت عقدت مؤخراً
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 BL/8/14الوثيقة       Doc] (GHz16 -RADAR.[M R-ITU .46/8(مشروع التوصية اجلديدة 

 GHz 17,3-15,7خصائص ومعايري احلماية خلدمة التحديد الراديوي للموقع يف نطاق التردد 

،   MHz 17 300-15 700ية ومعايري احلماية ألنظمة التحديد الراديوي للموقع العاملة يف النطاق                    توفر هذه التوصية اخلصائص التقن         
وقد مت إعداد هذه التوصية كوثيقة موارد هدفها دعم دراسات التقاسم                         .  املوزع على أساس أويل خلدمة التحديد الراديوي للموقع              

 التحليل لتحديد التوافق بني الرادارات العاملة يف خدمة التحديد               اليت تتناول إجراءات     ، ITU-R M.1461باالقتران مع التوصية       
  . الراديوي للموقع ويف خدمات أخرى        

 BL/8/15الوثيقة                R M-ITU.1316مشروع التوصية املراجعة 

  610,6 1-613,8 1مبادئ ومنهجية تتعلق بتقاسم الترددات يف النطاقني 
  )فضاء-أرض(الساتلية  بني اخلدمة املتنقلة MHz 1 660,5-1 660و

  وخدمة الفلك الراديوي

حتدث هذه املراجعة التوصية لكي تراعي التعديالت اليت أدخلت يف لوائح الراديو ويف التوصيات الصادرة عن قطاع  
  .االتصاالت الراديوية ذات الصلة 

 BL/8/16الوثيقة                R M-ITU.1142-1مشروع التوصية املراجعة 

   بني احملطات الفضائية املستقرةGHz 3-1ملدى تقاسم الترددات يف ا
  بالنسبة إىل األرض العاملة يف اخلدمة املتنقلة الساتلية وحمطات اخلدمة الثابتة

حتدث هذه املراجعة التوصية لكي تعكس آخر التعديالت يف املراجع الصادرة عن االحتاد ويف لوائح الراديو بناء على نتائج   
  .االت الراديوية اليت عقدت مؤخراًاملؤمترات العاملية لالتص

 BL/8/17الوثيقة                R M-ITU.1314مشروع التوصية املراجعة 

  العاملةخفض البث اهلامشي ألنظمة الرادار 
 MHz 400فوق 

). البث خارج النطاق والبث اهلامشي( توسع نطاق التوصية ليشمل البث اهلامشي ITU-R M.1314إن مراجعة التوصية 
ومت كذلك توسيع نطاق هذه    . يف شكلها احلايل تتطرق فقط لعوامل تصميم الرادار املتصلة بالبث اهلامشي للراداروالتوصية 

 و3وكانت التوصية األصلية تتناول الرادارات العاملة يف النطاقني  . MHz 400التوصية ليشمل أنظمة الرادار العاملة فوق 
GHz 5فقط .  
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  2امللحق 

  إلغاء التوصيات

 توصيات قطاع االتصاالت الراديوية العنوان

دارة هاتفية افتراضية مرجعية يف اخلدمات املتنقلة الساتلية   
 للطريان واألرض والبحر

M.546 

طريقة حتديد مسافة التنسيق بني احملطات األرضية املتنقلة على 
 MHz 148,0-149,9 األرض وحمطات األرض العاملة يف النطاق

M.1185 

ات بني حمطات من اخلدمة املتنقلة حتت   تقاسم نفس التردد
GHz 1  وحمطات أرضية متنقلة يف أنظمة متنقلة ساتلية غري 

باستعمال نفاذ    ) فضاء–أرض( مستقرة بالنسبة إىل األرض   
  متعدد بتقسيم التردد   

M.1039 

اخلصائص التقنية وسيناريوهات التقاسم ألنظمة ساتلية تقدم   
 خدمات متعددة

M.1468 

ة بتقييم التقاسم بني أنظمة يف اخلدمة املتنقلة الطرائق اخلاص
 (LEO)الربية وأنظمة ذات مدار منخفض بالنسبة إىل األرض 

حتت  (MSS)مع متديد الطيف يف اخلدمات املتنقلة الساتلية 
GHz 1  

M.1087 

__________  
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