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  النشرة اإلدارية 2005 ديسمرب19 
CAR/200 

  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد

   لالتصاالت الراديوية7جلنة الدراسات   :املوضوع
  ومشروع مراجعة مسألة واحدةجديدة مسائل  4ع مشارياملوافقة على اقتراح   -  

 جديدة مسائل 4 مشاريع ،2005 نوفمرب 15 و7 لالتصاالت الراديوية أثناء اجتماعها املنعقد يف 7اعتمدت جلنة الدراسات 
سائل املهذه  للموافقة على 4.3)انظر الفقرة  (ITU-R  1-4، واتفق على تطبيق إجراء القرار ومشروع مراجعة مسألة واحدة

  .يف الفترة الفاصلة بني مجعيات االتصاالت الراديوية
   حبلول )int.itu@brsgd(، يرجى منكم إبالغ األمانة R-ITU 1-4 من القرار 34.وبالنظر إىل أحكام الفقرة 

  .ل املسائ، ما إذا كانت إدارتكم توافق أو ال توافق على هذه2006 مارس 19

، فسيكون هلا املسائلوإذا متت املوافقة على هذه . وبعد املهلة احملددة أعاله، ستبلغ نتائج هذا التشاور مبوجب نشرة إدارية
نسب إىل جلنة الدراسات ت  االتصاالت الراديوية وستصبح نصوصاً رمسيةنفس الوضع املمنوح للمسائل اليت توافق عليها مجعية

  ).e=lang&07que=product?asp.download/publications/R-ITU/int.itu.www://http :ظران( لالتصاالت الراديوية 7

  فالريي تيموفيف
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  5 :امللحقات
  اجعة مسألة واحدة من مسائل قطاع االتصاالت الراديويةمسائل جديدة ومشروع مر 4مشاريع   -
  

  :التوزيع
  االحتادإدارات الدول األعضاء يف   -
   لالتصاالت الراديوية7املنتسبون يف قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات   -
   لالتصاالت الراديوية7أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات   -

 

 

  حتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالتالا
  

  مكتب االتصاالت الراديوية
 85 57 730 22 41+)فاكس مباشر رقم (

     
  

http://www.itu.int/ITU-R/publications/download.asp?product=que07&lang=e
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  1امللحق 
 (Rev.1)7/3الوثيقة : املصدر

  7/3]الوثيقة [ ITU-R مسألة جديدةمشروع 

  الصمت الراديويمناطق 

  ،الحتاد الدويل لالتصاالتيف اإن مجعية االتصاالت الراديوية 

  إذ تضع يف اعتبارها
استمرار يف ظل نظام من التعاون والتنظيم خيضع أن اخلدمات القائمة ومستعملي الطيف اجلدد جيري استيعاهبم ب  ) أ 

  ؛لعلميات متعاقبة من الصقل
  ؛املتعاقبةأن قدرات اخلدمات القائمة قد ختضع مبرور الزمن ملزيد من عمليات الصقل   )ب
 االستعماالت املبتكرة واملرغوبة اجلديدة للطيف قد تؤثر على اخلدمات القائمة بأشكال مل تكن مرتقبة عندماأن   )ج

  أو نشرت؛/ت وئصممت أو صقلت اخلدمات القائمة أو عندما ولدت فكرة االستعماالت اجلديدة وأنش
  ؛آليات املواءمة بني اخلدمات تتخذ أشكاالً خمتلفة ومتعاقبة من عمليات الصقلأن   )د 
سيلة الستيعاب  سنة بتشغيل منطقة راديوية هادئة يف داخل حدودها كو50حنو منذ  إدارة واحدة كانت تضطلعأن   )ه 

   بينما كانت تندرج استعماالت جديدة للطيف؛)  بالدرجة الرئيسيةخدمات علم الفلك الراديوي(قائمة اخلدمات املنفعلة ال

  هذه كانت تعمل مبثابة وسيلة فعالة لدرء وقوع اخلالفات بني اخلدمات؛الصمت أن منطقة   )و 

إدارات أخرى دعماً ملرافق ضخمة وجديدة ومتعددة اجلنسيات  الراديوي تقوم مبحاكاته الصمتأن منوذج منطقة   )ز 
  يف خدمة علم الفلك الراديوي،

  اعتبارها كذلكيف وإذ تضع   
   وغري ذلك من املواصفات املادية،ها الراديوي احلالية ال تقل أمهية عن حدودالصمت يف تشغيل منطقة اإلدارةأن أمهية آليات 

   تالحظوإذ  

  ديدة للطيف تتطلب على حنو متزايد التعاون بني اإلدارات؛أن االستعماالت اجل  )أ 
 جدول توزيعات الترددات يف تراعين من تشغيل حمطات يف خدمة علم الفلك الراديوي ال أن لوائح الراديو متكّ  )ب

  ،)4.4و 16.1انظر لوائح الراديو الرقمني  (معينةظروف 
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  وإذ تالحظ كذلك  

   املالئم لتشجيع مثل هذا التعاون بني اإلدارات،حملفلاأن قطاع االتصاالت الراديوية هو 

  أن املسألة التالية ينبغي دراستهاتقرر   
   القائمة؟مناطق الصمت الراديويما هي خصائص   1
  الراديوي؟الصمت مناطق إقامةما هي خصائص أدوات خدمة علم الفلك الراديوي اليت حفزت   2

   الراديوي؟الصمت مناطق إقامةحفزت ما هي خصائص البيئة الكهرمغنطيسية اليت   3

  تقرر كذلك و  
أن نتائج الدراسات املشار إليها أعاله ينبغي أن تدرج، حسبما يكون مالئماً، يف توصيات أو تقارير قطاع   1

  االتصاالت الراديوية؛
  .2010أن الدراسات املشار إليها أعاله ينبغي أن تستكمل حبلول عام   2
  

 S3: الفئة
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 2امللحق 
 (Rev.1)7/4الوثيقة : دراملص

  7/4]الوثيقة[ ]ختفيف[  ITU-Rمسألة جديدةمشروع 

  توصيف املعلمات التقنية وآثار التداخل وتقنيات ختفيف التداخل املمكنة
  )املنفعلة(للمحاسيس املنفعلة العاملة يف خدمة استكشاف األرض الساتلية 

  ،االتيف االحتاد الدويل لالتصإن مجعية االتصاالت الراديوية 

  إذ تضع يف اعتبارها
األرض  لألرض ولغالفها اجلوي بواسطة سواتل استكشاف عن بعداحملاسيس املنفعلة تستعمل يف التحسس أن   ) أ 

  ؛)املنفعلة ((EESS)وسواتل األرصاد اجلوية يف بعض نطاقات الترددات املوزعة خلدمة استكشاف األرض الساتلية 
ل هذه تستخدم على نطاق واسع يف علم األرصاد اجلوية ويف علم املناخ ويف نواتج عمليات التحسس املنفعأن   )ب

  ؛ختصصات أخرى ألغراض تشغيلية وعلمية
حساسة ألي إرساالت داخل النطاق ) املنفعلة(احملاسيس املنفعلة العاملة يف خدمة استكشاف األرض الساتلية أن   )ج

  ؛املوزع إليها
) املنفعلة(يف النطاقات املوزعة خلدمات استكشاف األرض الساتلية الدنيا ضاء إرساالت ترفع من عتبة الضوأي أن   )د 

  ؛قد تشكل تداخالً بالنسبة للمحاسيس املنفعلة اليت تستخدم تلك النطاقات
أن احملاسيس املنفعلة قد ال تكون قادرة على التمييز بني اإلشارة املرغوبة من التداخل وأن هذا التداخل قد ال يستبان   )ه 
   ؛ نواتج احملاسيس املنفعلةيف

العمل على محاية احملاسيس املنفعلة من التداخل قد يستدعي من هذه احملاسيس استخدام أساليب لتخفيف أن   )و 
  ؛التداخل

  اعتبارها كذلكيف وإذ تضع   
 تنطوي على خصائص عامة يف جمال ITU-R SA.1029 وITU-R SA.1028 وITU-R SA.515أن التوصيات   )أ 

  ؛)املنفعلة(يل واألداء واحلماية يف خدمة استكشاف األرض الساتلية التشغ
    تالحظوإذ  

 يف بعض )املنفعلة( تنظر يف مسألة التداخل بني خدمة استكشاف األرض الساتلية ITU-R SM. 1633أن التوصية   )أ 
  ؛ة أو قريبة من بعض اخلدمات الناشطة يف نطاقات حمددة جماورGHz 52,8 إىل 1,4النطاقات يف املدى 

 اليت ميكن أن تستخدمها حماسيس خدمة بالتقنيات توفر بعض املعلومات فيما يتعلق ITU-R SM. 1542أن التوصية   )ب
  ،من أجل ختفيف اإلرساالت غري املرغوبة) املنفعلة(استكشاف األرض الساتلية 
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   أن املسألة التالية ينبغي دراستهاتقرر  

  ؟ احملاسيس املنفعلة ونواجتهاما هو مدى تطبيقات واستعماالت  1
النموذجية التقنية والتشغيلية للمحاسيس املنفعلة اليت ميكن استعماهلا من أجل الدراسات اليت صائص اخلما هي   2

 ؟تتناول مسأليت التقاسم واملواءمة
  ؟ عمليات احملساس املنفعل من مجيع مصادر التداخل املمكنةيفكيف ميكن توصيف االحنطاط   3
   املمكن استبانة االحنطاط الناجم عن التداخل يف احملساس املنفعل ويف نواجته؟هل من  4
   ختفيف ميكن استخدامها يف احملاسيس املنفعلة حلماية عملياهتا من االحنطاط؟تقنيات توجدهل   5

  تقرر كذلك و  
  ؛يف تقرير أو أكثرأو /و  يف توصيةأن نتائج الدراسات املشار إليها أعاله ينبغي أن تدرج  1
  .2008أن الدراسات املشار إليها أعاله ينبغي أن تستكمل حبلول عام   2
  

 S1: الفئة
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  3امللحق 
 7/6الوثيقة : املصدر

 7/6]الوثيقة [ ITU-R مسألة جديدةمشروع 

   العاملةالتوقيت وإشارات املعياريةالتداخل بني خدمات الترددات 
  kHz 90 و20بني ما يف النطاق 

  ،يف االحتاد الدويل لالتصاالتعية االتصاالت الراديوية إن مج

  إذ تضع يف اعتبارها
 العاملة يف نطاق الترددات ما التوقيت وإشارات املعياريةأن عدد خدمات اإلذاعة الراديوية اليت تستخدم الترددات   ) أ 

  ؛ يف ازديادkHz 90 و20بني 
   لزيادة القدرة املشعة؛أن العديد من اخلدمات القائمة قد زادت أو ختطط  )ب
  ويات ال بأس هبا من اإلشارات يف مناطق ختدمها حمطات أخرى تعمل يف ترددات مماثلة؛سأن احملطات تنتج   )ج
   نظراً ألن تطبيقها يقتصر على قياس زمن وطور املوجة احلاملة؛وافيةأن تعاريف التداخل بني احملطات ليست   )د 
   ؛ألدوات القياسية للقيام بذلك ليست متطورة أو متيسرة على نطاق واسعأن طرائق قياس شدة اإلشارة وا  )ه 

  ؛متيسرةالربجميات املطلوبة حلسابات االنتشار ليست /أن اخلوارزميات  )و 

   أن املسألة التالية ينبغي دراستهاتقرر  
  التداخل بني احملطات وما هي مناطق اخلدمة التابعة هلا؟تعاريف ما هي   1
حلساب انتشار اإلشارة والتنبؤ بشدة اإلشارة ونسبة اإلشارة إىل الضوضاء املطلوبة /ميات املتيسرةما هي اخلوارز  2

(SNR)؟ 
ما هي اإلجراءات املعتادة لقياس شدة اإلشارة ونسبة اإلشارة إىل الضوضاء اليت ينبغي استخدامها وما هي أدوات   3

  الضرورية للقيام هبذه القياسات؟/القياس املتيسرة
  ي اإلجراءات املعتادة اليت ينبغي استخدامها لقياس القدرة املشعة؟ما ه  4
  ما هي الطرائق اليت ميكن استخدامها للحد من التداخل؟  5

   وتقرر كذلك  
  ؛)توصيات(أن نتائج الدراسات املشار إليها أعاله ينبغي أن تدرج يف توصية   1
  .2008عام أن الدراسات املشار إليها أعاله ينبغي أن تستكمل حبلول   2

 S1: الفئة
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 4امللحق 
 7/35الوثيقة : املصدر

 7/35]الوثيقة [ ITU-R مسألة جديدةمشروع 

   يف نطاقالتوقيت وإشارات املعياريةالتداخل يف خدمات الترددات 
  الترددات املنخفضة الناجم عن الضوضاء من مصادر كهربائية

  ،االتيف االحتاد الدويل لالتصإن مجعية االتصاالت الراديوية 

  إذ تضع يف اعتبارها
  (LF) يف نطاق الترددات املنخفضة (SFTS) التوقيت وإشارات املعياريةأن عدد أنظمة خدمات الترددات   ) أ 

(kHz 90-20) ؛ اليت تتلقى هذه اخلدمات يف ازدياداملوجهة بإشارات راديوية وعدد امليقاتيات  
نه يؤثر تأثرياً شديداً على بيئة استقبال إ يقالأن هذا التداخل أن عدد مصادر التداخل الكهربائي يزداد أيضاً و  )ب

  ؛ منخفضة التردد(SFTS) التوقيت وإشارات املعياريةخدمات الترددات 
بعد وأن معايري بوضوح دد حتأن سوية التداخل الكهرمغنطيسي يف نطاق الترددات املنخفضة من مجيع املصادر مل   )ج

  ؛التوقيت وإشارات املعيارية ضرورية من أجل احلفاظ على فائدة خدمات الترددات من املصادر الكهربائيةالتداخل 

  أن املسألة التالية ينبغي دراستها تقرر
كيف تقاس شدة اإلشارة ونسبة اإلشارة إىل الضوضاء يف نطاق الترددات املنخفضة وما هي األدوات اليت ينبغي   1

  استخدامها؟
 SFTSالكهرمغنطيسي من مجيع املصادر على استقبال اخلدمات التداخل علق بتأثريات ما هي األدلة املتوفرة فيما يت  2

 يف النطاق منخفض الترددات؟
ما هي سوية اإلرسال يف النطاق منخفض الترددات من مجيع املصادر اليت قد تسبب تداخالً ضاراً تبعاً لتعريف   3

   راديوياً؟املضبوطة بسبب امليقاتيات SFTSدمات اخلقبال  يف لوائح الراديو يؤثر على است7 من القسم  169.1الفقرة
ما هي الطرائق اليت ميكن اعتمادها لتخفيض آثار التداخل الضار يف النطاق منخفض الترددات على استقبال   4
  ؟املوجهة باإلشارات الراديوية بسبب امليقاتيات SFTSدمات اخل

  وتقرر كذلك
  ؛)تقارير(ه ينبغي أن تدرج يف تقرير أن نتائج الدراسات املشار إليها أعال  1
 . 2010أن الدراسات املشار إليها أعاله ينبغي أن تستكمل حبلول عام   2
  

 S2: الفئة
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 5امللحق 
 (Rev.1)7/5الوثيقة : املصدر

  ITU-R 235/7املسألة   مراجعةمشروع

  *اخلصائص التقنية والتشغيلية لتطبيقات اخلدمات العلمية
  **GHz 275العاملة فوق 

(2000)  
  ،يف االحتاد الدويل لالتصاالتإن مجعية االتصاالت الراديوية 

  إذ تضع يف اعتبارها
 وأن من املرتقب يزداد ازدحاماًأن الطيف يف العديد من نطاقات الترددات املستخدمة لالتصاالت الراديوية الفضائية   ) أ 

  أن تتفاقم هذه املشكلة؛
حبوث الفضاء واستكشاف األرض وخدمات األرصاد اجلوية وعلوم الفلك أن بعض األنظمة اجلارية يف جمال   )ب

   وأن أنظمة إضافية خيطط هلا؛GHz 275تستخدم ترددات فوق سوية 
أن وصالت االتصاالت تستخدم أو خيطط الستخدامها لبعض األنظمة الساتلية من أجل االتصاالت ما بني الساتلية   )ج

  ؛GHz 275يف ترددات تفوق سوية 
 GHz 275 حبوثاً مستفيضة سبق أن أجريت ومعايري قياسية وضعت بشأن خماطر اإلشعاع عند ترددات تفوق أن  )د

 ANSI واملعهد القومي األمريكي للمقاييس يف املعيار IEC-60825-1تقنية الدولية يف املعيار وذلك من قبل اللجنة الكهر
Z136.1-1993؛  

   اخلدمات ليس مستبعداً؛ بنيGHz 275أن تقاسم الترددات فوق سوية   )ه 
  :أن دراسة املسائل اليت تقوم هبا جلان الدراسات لالتصاالت الراديوية تشمل ما يلي  )و
  استعمال طيف الترددات الراديوية يف االتصاالت الراديوية الفضائية؛  -
  خصائص وأداء األنظمة الراديوية؛  -
  تشغيل األنظمة الراديوية،  -

                                                      
 والعمليات (SRS) والبحوث الفضائية (EESS)إىل خدمة استكشاف األرض الساتلية " اخلدمات العلمية"يف هذه املسألة تشري عبارة   *

 وخدمات مساعدات األرصاد اجلوية (MetSat) واخلدمات الساتلية  لألرصاد اجلوية (RAS) وعلم الفلك الراديوي (SOS)الفضائية 
(MetAids).  

  ). من لوائح الراديو565.5انظر أيضاً الرقم ( غري موزع حالياً GHz 275يف الترددات ما فوق ط  **
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  ينبغي دراستهاأن املسألة التالية  تقرر
   يف إطار اخلدمات العلمية؟GHz 275 فوقما هي اخلصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة العاملة يف ترددات   1
   يف إطار اخلدمات العلمية؟GHz 275 فوق ترددات يفهل دراسات التقاسم مطلوبة من أجل األنظمة العاملة   2

  وتقرر كذلك
  ؛ ينبغي أن حتاط هبا علماً جلان الدراسات األخرىGHz 275فوق  املتعلقة بتردداتأن نتائج الدراسات   1
  تقارير؛) ب(أو ) توصيات(توصية ) أ(نتائج الدراسات املشار إليها أعاله ينبغي أن تدرج يف أن   2
  .2008أن نتائج الدراسات ينبغي أن تؤدي إىل صياغة توصيات أو تقارير مالئمة حبلول عام   3
  

 S2: الفئة

 

 
_________________ 
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