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  النشرة اإلدارية 2005 ديسمرب 19
CAR/201  

  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد

   لالتصاالت الراديوية8جلنة الدراسات   :املوضوع
  توصيات جديدة 3توصيات ومشاريع  8مراجعة ريع  مشااملوافقة املقترحة على  -  

اخلدمة املتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ( لالتصاالت الراديوية 8اعتمدت جلنة الدراسات 
دة، توصيات جدي 3توصيات ومشاريع  8مراجعة ، مشاريع 2005 نوفمرب 22 و21يف اجتماعها املنعقد يف ) ذات الصلة

ووفقاً . املتعلق باملوافقة على التوصيات بالتشاور) 5.4.10انظر الفقرة  (ITU-R 1-4واتفقت على تطبيق إجراء القرار 
، ترفق هبذه الرسالة *2004إلجراءات املؤقتة اليت أوصى هبا الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية يف اجتماعه يف نوفمرب ل

وترد عناوين وملخصات هذه التوصيات . يف ذلك االجتماع 8كما راجعتها جلنة الدراسات مشاريع التوصيات باإلنكليزية 
  .1يف امللحق 

   حبلول )int.itu@brsgd(، يرجى منكم إبالغ األمانة R-ITU 1-4 من القرار 10.4.52.وبالنظر إىل أحكام الفقرة 
  .ت إدارتكم توافق أو ال توافق على مشاريع التوصيات املذكورةما إذا كانع، 6200 مارس 19

ويرجى من أي دولة عضو ترى عدم املوافقة على مشروع توصية أن ختطر األمانة بالسبب وأن توضح التغيريات املمكنة لكي 
  )ITU-R 1-4ار  من القر5.5.4.10الفقرة (تسهل على جلنة الدراسات مواصلة النظر يف املوضوع أثناء فترة الدراسة 

وبعد املوعد النهائي احملدد أعاله ستعلن نتائج هذا التشاور مبوجب نشرة إدارية وستتخذ الترتيبات الالزمة لنشر التوصيات 
  .ITU-R 1-4 من القرار 7.4.10بعد املوافقة، وذلك طبقاً للفقرة 

                                                      
  .CA/145النشرة اإلدارية انظر  *

 

 

  حتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالتالا
  

  مكتب االتصاالت الراديوية
 85 57 730 22 41+)فاكس مباشر رقم (
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دى غريها تغطي متاماً أو جزئياً بعض عناصر ويرجى من أي منظمة عضو يف االحتاد تعلم بوجود براءة اختراع لديها أو ل
ويرد . يف هذه الرسالة أن تبلغ األمانة هبذه املعلومات بأسرع ما ميكن) مشاريع التوصيات املذكورة(املذكور مشروع التوصية 

  ".بيان عن سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن براءات االختراع "ITU-R 1-4 للقرار 1يف امللحق 

  يموفيففالريي ت
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  

  

  :امللحق
 عناوين وملخصات مشاريع التوصيات  1.
  

  :الوثائق املرفقة
  .CD-ROM  قرص علىBL/21 – 8/BL/31/8الوثائق 

  :التوزيع
  االحتادإدارات الدول األعضاء يف   -
  صاالت الراديوية لالت8أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات   -
   لالتصاالت الراديوية8 قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات إىلاملنتسبون   -
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  1امللحق 
  عناوين وملخصات مشاريع التوصيات

   لالتصاالت الراديوية8اليت اعتمدهتا جلنة الدراسات 
  )2005 نوفمرب 21-22جنيف، (

  
 BL/8/21الوثيقة   MR-ITU .1641مشروع مراجعة التوصية 

  منهجية لتقييم التداخل على نفس القناة من أجل حتديد مسافة املباعدة
   املتنقلةونظام خلوي لتوفري خدمة االتصاالتبني نظام يستخدم حمطات منصة عالية االرتفاع 

   (ITM-2000) -2000الدولية

وتأخذ هذه املراجعة بعني االعتبار . تفصيالً يف هذه التوصيةُتدخل هذه املراجعة املقترحة حتسينات على املنهجية املعروضة 
وائي يف كل اهلكسب اختالف ، مع مراعاة (HAPS)  منصة عالية االرتفاعطات القاعدة اخللوية وحمطاتاحملكسب هوائي 
  . ، وما إىل ذلكهصف من صفوف
 التداخل وتضيف مواد إضافية لقياس مستوى الت من أجل معادلة حسابيقة املعلمات املستخدمة يف املعادوتوضح هذه الوث

  .1القدرة بني كال النظامني يف التذييل 
 حمطة منصة عالية االرتفاع ونظام خلوي يوفر خدمة  نظام على املثال املراجع حلساب مسافة املباعدة بني2وحيتوي امللحق 

مناطق العروض واجلداول خاصة  وتوسع هذه املراجعة .1 طبقاً للمنهجية املقترحة يف امللحق -2000االتصاالت املتنقلة الدولية
النسخة السابقة من أجل توفري مزيد من االستبانة وإجراء حتليل أكثر دقة ب باملقارنةاجلغرافية ملستويات القدرة املنخفضة 

  .لية االرتفاع لألرض واحملطات القاعدة حملطات منصة عاIMT-2000للتصميمات النمطية املقدمة على سبيل املثال ألنظمة 

 BL/8/22الوثيقة   R M-ITU.1039-2مشروع مراجعة التوصية 

  GHz 1تقاسم التردد املشترك بني احملطات يف اخلدمة املتنقلة اليت تقل قدرهتا عن 
  )فضاء-أرض(واحملطات األرضية املتنقلة واألنظمة الساتلية املتنقلة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض 

  (FDMA)  املتعدد بتقسيم الترددتستخدم النفاذاليت 

 تتمشى مع نتائج املؤمترات العاملية األخرية لالتصاالت الراديوية والتغيريات اليت أدخلت لكيجيري اآلن حتديث هذه التوصية 
  .على نصوص قطاع االتصاالت الراديوية
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 BL/8/23الوثيقة   R M-ITU.1187مشروع مراجعة التوصية 

  GHz 1-3يف املدى   ساتلية ريقة حلساب املنطقة اليت حيتمل أن تتأثر يف شبكة خدمة متنقلةط
  وتستخدم مدارات دائرية

، والتغيريات اليت أدخلت على لوائح WRC-03ترمي هذه املراجعة إىل حتديث التوصية ملراعاة القرارات اليت اختذها املؤمتر 
  . الراديو

 BL/8/24الوثيقة   MR -ITU.1188مشروع مراجعة التوصية 

  تأثري االنتشار على تصميم األنظمة الساتلية املتنقلة
   ال تستخدم التنوع الساتلي وتوفر اخلدمة للمعدات احملمولة باليد واليتغري املستقرة بالنسبة إىل األرض

يها نتائج الدراسات  اليت وردت كمرجع يف هذه التوصية، وأضيف إلITU-R P.681التوصية أدخلت تعديالت كثرية على 
   ولكي يتسىن حتقيق االتساق بني التوصية ITU-R P.681ويف إطار العملية ذاهتا أعيد تنظيم فصول التوصية . اجلديدة

ITU-R M.1188 لتوصية ل واملراجعة األخريةITU-R P.681 متت مراجعة التوصية ،ITU-R M.1188وفقاً لذلك  .  

 BL/8/25الوثيقة   R M-ITU.1234مشروع مراجعة التوصية 

  مستوى التداخل املسموح به يف قناة رقمية لشبكة ساتلية مستقرة
  MHz 1545-1555 يف النطاقني (R)الساتلية للطريان  املتنقلة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة

  اخلدمةتابعة هلذه  ووصالت التغذية املصاحبة هلا، والذي تسببه شبكات أخرى MHz 1656,5-1646,5و
   الساتلية الثابتة واخلدمة

  . جيري اآلن حتديث هذه التوصية حبيث تتمشى مع نتائج املؤمترات العاملية األخرية لالتصاالت الراديوية

 BL/8/26الوثيقة   R M-ITU.1086مشروع مراجعة التوصية 

  حتديد ضرورة التنسيق بني الشبكات الساتلية املتنقلة املستقرة بالنسبة إىل األرض 
  نفس نطاقات الترددواليت تتقاسم 

  . ترمي هذه املراجعة إىل حتديث التوصية حبيث تتوافق مع التغيريات اليت أدخلت على لوائح الراديو
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 BL/8/27الوثيقة   R M-ITU.1233مشروع مراجعة التوصية 

   الساتلية  املتنقلةاعتبارات تقنية بشأن تقاسم موارد شبكة ساتلية بني اخلدمة
  (R)الساتلية للطريان املتنقلة واخلدمة ) (R)الساتلية للطريان  املتنقلة غري اخلدمة(

  . جيري حتديث هذه التوصية حبيث تتوافق مع نتائج املؤمترات العاملية األخرية لالتصاالت الراديوية

 BL/8/28الوثيقة   R M-ITU.1186مشروع مراجعة التوصية 

  اليت تستخدم النفاذ الساتلية  املتنقلةاعتبارات تقنية بشأن التنسيق بني شبكات اخلدمة 
  GHz 3-1وغري ذلك من تقنيات متديد الطيف يف النطاق  املتعدد بتقسيم الشفرة 

  جيري حتديث هذه التوصية حبيث تتمشى مع نتائج املؤمترات العاملية األخرية لالتصاالت الراديوية، مبا يف ذلك شطب 
  . 46القرار 

 BL/8/29الوثيقة   Doc][ GHz5WAS .[R M-ITU .72/8[مشروع مراجعة التوصية 

  شبكات المعايري احلماية ألنظمة النفاذ الالسلكي، مبا يف ذلك 
  (WRC-03) 229احمللية الراديوية، العاملة يف اخلدمة املتنقلة وفقاً للقرار 

  MHz 5470-5725و MHz 5350-5250 وMHz 5250-5150يف النطاقات  

، العاملة يف (WAS/LAN)شبكات احمللية الراديوية الظمة النفاذ الالسلكي مبا يف ذلك تقدم هذه التوصية معايري احلماية ألن
، ألغراض إجراء دراسات التوافق مع اخلدمات أو التطبيقات الواجب محايتها من (WRC-03) 229اخلدمة املتنقلة وفقاً للقرار 

  . WAS/LANأنظمة 

 BL/8/30الوثيقة   TEXT-AM.[R M-ITU[مشروع مراجعة التوصية 

  إرشادات بشأن تطبيق نصوص قطاع االتصاالت الراديوية
  املتعلقة خبدمات اهلواة وخدمات اهلواة الساتلية

حتدد هذه التوصية نصوص قطاع االتصاالت الراديوية يف لوائح الراديو والتوصيات املنطبقة على خدمات اهلواة وخدمات 
  . اهلواة الساتلية
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 BL/8/31الوثيقة   METHOD_PERF_IP.[R M-ITU[مشروع مراجعة التوصية 

  منهجية الستخالص أهداف األداء واستمثاله من أجل تطبيقات رزم
   الساتلية  املتنقلةبروتوكول اإلنترنت يف اخلدمة

 ]املعطيات[تطبيقات رزم بروتوكول اإلنترنت حتدد هذه التوصية املنهجية الالزمة الشتقاق أهداف األداء واستمثاله من أجل 
 أداء وأهداف هبذه التوصية على التوايل اخلطوط التوجيهية ملعلمات 3 و2 و1 امللحقاتوترد يف . املتنقلة الساتليةخلدمة يف ا
التحكم بروتوكول ال أداء ث، ومنهجية استخالص أهداف األداء، واخلطوط التوجيهية الستمMAC الطبقة املادية والطبقة

  .املتنقلة الساتليةروتوكول اإلنترنت يف اخلدمة  يف تطبيقات معطيات رزم ب(TCP)باإلرسال 
  

___________  
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