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  النشرة اإلدارية 2006 يناير 4
CAR/202 

  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد

   لالتصاالت الراديوية8جلنة الدراسات   :املوضوع
   مسائل5ومشاريع مراجعة  تنيجديد تنيمسأل ي على مشروع املقترحةاملوافقة -

  
 تنيمسأل ي، مشروع2005 نوفمرب 22 و21 أثناء اجتماعها املنعقد يف ، لالتصاالت الراديوية8اعتمدت جلنة الدراسات 

 للموافقة على املسائل 4.3)انظر الفقرة  (ITU-R  1-4، واتفق على تطبيق إجراء القرار  مسائل5 مراجعة ومشاريع تنيجديد
  . بني مجعيات االتصاالت الراديويةيف الفترة الفاصلة

   يف موعد أقصاه )int.itu@brsgd(، يرجى منكم إبالغ األمانة R-ITU 1-4 من القرار 34.وبالنظر إىل أحكام الفقرة 
  .سائلهذه امل ، ما إذا كانت إدارتكم توافق أو ال توافق على6200 أبريل 4

 هلا، فسيكون هذه املسائلوإذا متت املوافقة على . غ نتائج هذا التشاور مبوجب نشرة إداريةوبعد املهلة احملددة أعاله، ستبلّ
 لالتصاالت 8ينسب إىل جلنة الدراسات و رمسياً نصهاصبح ي اليت توافق عليها مجعية االتصاالت الراديوية وصفة املسائلنفس 

  . )e=lang&08que=product?asp.download/publications/R-ITU/web://http :انظر(الراديوية 

  فالريي تيموفيف
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 7 :امللحقات
 تصاالت الراديويةقطاع االل مسائل 5ا مسألتني جديدتني ومشاريع مراجعة مشروع -

  :التوزيع
  االحتادإدارات الدول األعضاء يف   -
   لالتصاالت الراديوية8 قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات إىلاملنتسبون   -
   لالتصاالت الراديوية8أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات   -

 

 

  ــاد  الدولــــي  لالتصــــاالتـحتـالا
  

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

     
  

http://web/ITU-R/publications/download.asp?product=que08&lang=e
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  1امللحق 
 8/112الوثيقة : ملصدرا

  ** ،*ITU-R [8A-BWA] ة جديدةمشروع مسأل
   اخلدمة املتنقلةإىلالنطاق عريض أنظمة النفاذ الالسلكي 

  

  ،الحتاد الدويل لالتصاالتلإن مجعية االتصاالت الراديوية 

  إذ تضع يف اعتبارها
   املتنقلة يف طائفة متنوعة من البيئات؛إىل املطاريفالنطاق عريض هناك حاجة إىل توفري النفاذ الالسلكي أن   ) أ 
  العاملةالنطاقعريض  البينية الراديوية من أجل أنظمة النفاذ الالسلكي السطوحمن املرغوب فيه التوصية مبعايري أن   )ب
   اخلدمة املتنقلة؛يف
 يف اخلدمة العاملةطاق النعريض   ألنظمة النفاذ الالسلكيمن املرغوب فيه حتديد املتطلبات التقنية والتشغيليةأن   )ج

  املتنقلة؛
  اإلضافية،ية، باإلضافة إىل فائدة التنقل"النطاقعريضة "ر اخلدمات املتنقلة فو، تاحلاليةأنه يف االتصاالت الراديوية   )د 
 ي واخلط الرقمالكبليةودم امل تيسره الشبكات السلكية العاملة على نطاق واسع من مثل أجهزة مماثلة ملاقدرات وخربات م

   العايل السرعة، وخصوصاً عند استقبال وإرسال تطبيقات وسائط متعددة؛(DSL) للمشترك
 يف النطاقعريض   توفر النفاذ الالسلكياإلعداد يف طور عاملة وأخرىهناك يف الوقت احلايل أنظمة متنقلة أن   )ه 

  نطاقات ترددات شىت؛
 تستعمل يف (IP)بروتوكول اإلنترنت و (ATM) الالتزامينل أساليب نقل املعلومات اليت تستند إىل أسلوب النقأن  )و 

  بنية حتتية عريضة النطاق؛
   يف اخلدمة املتنقلة،النطاق العاملةعريض ة ألنظمة النفاذ الالسلكي  التقييس تعاجل املعمارية واخلواص التقنيهيئاتأن   )ز 

  تالحظوإذ   
 وما 2000-  أيضاً يف سياق االتصاالت املتنقلة الدوليةجترىالنطاق عريض  أن الدراسات املتعلقة بالنفاذ الالسلكي  

  ،Q.229/8)انظر (بعدها من أنظمة 

  املسألة التالية ينبغي دراستها أن تقرر  
  يف اخلدمة املتنقلة؟النطاق عريض املتطلبات التقنية والتشغيلية ألنظمة النفاذ الالسلكي ما هي   1
  يف اخلدمة املتنقلة؟النطاق عريض  على أنظمة النفاذ الالسلكي القابلة للتطبيق معايري السطوح البينية الراديويةما هي   2

  يف اخلدمة املتنقلة؟النطاق عريض  على أنظمة النفاذ الالسلكي القابلة للتطبيقاملناسبة ما هي أنظمة اهلوائي   3

                                                      
  .ITU-R F.1399النفاذ الالسلكي عريض النطاق معرف يف التوصية  *

  . التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية9 التابعة لقطاع تنمية االتصاالت وجلنة الدراسات 2نة الدراسات ُترفع هذه املسألة إىل علم جل **
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 يف اخلدمة النطاق العاملةعريض أو معايري املالءمة املرتبطة بأنظمة النفاذ الالسلكي /ما هو تقاسم الترددات و  4
  املتنقلة؟

  كذلكوتقرر   
   يف توصية أو تقرير أو كتّيب واحد أو أكثر؛سالفة الذكر نتائج الدراسات أن تدرج  1
  .2009 حبلول عام سالفة الذكر الدراسات أنه ينبغي إجناز  2

 S2: الفئة
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  2امللحق 
 8/98الوثيقة : املصدر

  ITU-R M.[8/98] مسألة جديدةمشروع 
  منهجية لتنسيق أنظمة وشبكات
 خدمة املالحة الراديوية الساتلية

  ،الحتاد الدويل لالتصاالتلإن مجعية االتصاالت الراديوية 
  إذ تضع يف اعتبارها

 املتعلق بضرورة تنسيق أنظمة 610اعتمد القرار  (WRC-03) 2003 لعام املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديويةأن   ) أ 
  ؛(RNSS)ملالحة الراديوية الساتلية وشبكات خدمة ا

 يف النطاق املخطط هلا أن تعمل العاملة أو RNSSأنه ال توجد منهجية متفق عليها لتنسيق أنظمة وشبكات اخلدمة   )ب
  ذاته؛
أن ييسر حتقيق أن من شأن استحداث منهجية واحدة لتنسيق أنظمة وشبكات خدمة املالحة الراديوية الساتلية   )ج

  جراء التنسيق الالزم؛النجاح يف إ
 ITU-R M.1479و ITU-R M.1477و ITU-R M.1318 وITU-R M.1317 وITU-R M.1088التوصيات أن   )د 

  حتدد معايري محاية ملستقبالت وسواتل خدمة املالحة الراديوية الساتلية، 
  تعترفوإذ   

مة والشبكات العاملة أو املخطط هلا أن تعمل بأن أنظمة وشبكات خدمة املالحة الراديوية الساتلية املعنية هي األنظ   ) أ
  ؛MHz 5 030-5 010و MHz 1 610-1 559 وMHz 1 300-1 164يف النطاقات 

 على 13.9 و12A.9 و12.9 و7.9 ألحكام األرقام ختضع هذه األنظمة والشبكات 2005 يناير 1بأنه اعتباراً من  )ب
  ، من لوائح الراديو328B.5رقم الالنحو املبني يف 

   التالية ينبغي دراستهااملسائلأن رر تق  
ما هي املنهجية اليت ينبغي استعماهلا إلجراء التنسيق بني أنظمة وشبكات خدمة املالحة الراديوية الساتلية العاملة أو   1

ت النطاقادمة املالحة الراديوية الساتلية عندما يكون هناك تراكب طيف ضمن خل نفس النطاق املوزع أن تعمل يف املقترح
   أعاله؛ إذ تضع يف اعتبارها من) بدمة املالحة الراديوية الساتلية احملددة يف الفقرة خل املوزعة

 املتعلقة اخلواص ومعايري احلماية واليت تتضمنتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية اليت ينبغي استعماهلا ما هي   2
  إجراء التنسيق؟ب

  كذلك تقرر  
  ؛توصيات قطاع االتصاالت الراديويةى تطوير واعتماد توصية مالئمة أو أكثر من لدالدراسات هذه  نتائج مراعاة  1
  .2007ينبغي إجناز هذه التوصيات أثناء الدورة احلالية ويف موعد ال يتجاوز عام  نهأ  2

 S1: الفئة
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  3امللحق 
 8/96الوثيقة : املصدر

  ITU-R 236/8املسألة مشروع مراجعة 
   املالحة الراديوية الساتليةةألنظمة خدماخلواص واملتطلبات التشغيلية 

  )فضاء-أرضوفضاء -فضاءوأرض -فضاء(
(2004)  

  
  ،الحتاد الدويل لالتصاالتلإن مجعية االتصاالت الراديوية 
  إذ تضع يف اعتبارها

قيت التوو عن الدقة الالزمةمعلومات لتطبيقات كثرية  توفر (RNSS) املالحة الراديوية الساتلية ةأن أنظمة خدم  ) أ 
  ومعلومات عن املوضع واملالحة، مبا يف ذلك التطبيقات البالغة األمهية واملتعلقة بسالمة األرواح؛

  خمطط هلا خلدمة املالحة الراديوية الساتلية؛ وأأن مثة أنظمة خمتلفة قائمة   )ب
دمة خلأويل  العاملي على أساس الصعيدعلى  موزعان MHz 05400,-9399, وMHz 05150,-9149, النطاقنيأن   )ج

  ؛2015 يناير 1 حىت )RNSS(املالحة الراديوية الساتلية 
 العاملي على الصعيد على موزعة MHz 5 030-5 010 وMHz 1 610-1 559 وMHz 1 300-1 164أن النطاقات   )د )ج

  ؛)فضاء-فضاءوأرض -فضاء(دمة املالحة الراديوية الساتلية خلأساس أويل 
دمة املالحة خل العاملي على أساس أويل الصعيد على موزعان MHz 5 010-5 000 وMHz 1 350-1 300 النطاقنين أ  )ه )د

  ؛)فضاء-أرض(الراديوية الساتلية 
   خدمات أخرى؛على أيضاً على أساس أويل موزعةأن نطاقات الترددات هذه   )و )ه
بني النطاقات وتطبيقات فيما  أن خواص ومعايري محاية أنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية ميكن أن ختتلف  )ز )و

  املستعملني؛
ص إىل أنه ال يوصي بأن تستعمل أي خدمة خلُ (WRC-2000) 2000 لعامأن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية   )ح )ز

  ؛MHz 1 610-1 559 النطاق ،يف الترددات ذاهتاعاملة لالتصاالت الراديوية 
 بني خدمة املالحة الراديوية الساتلية واخلدمات أو األنظمة األخرى جارية أو أن الدراسات املتعلقة بتحقيق املالءمة  )ط)ح

  خمطط إلجرائها؛
خواص وأوصاف تقدم تقدمان  M R-ITU.1479 وM R-ITU.1477و M R-ITU.1088التوصيات التوصيتني أن   )ي)ط

  اتلية؛عدة أمناط من املستقبالت اليت تستعمل يف عدة أنظمة خلدمة املالحة الراديوية الس
تطور مؤخراً، ومن قد  إذ تضع يف اعتبارها من)  املشار إليها يف الفقرة الفرعية وRNSS  اخلدمةأن تصميم أنظمة  )ك)ي
   يلزم حتديث التوصيات املناسبة ذات الصلة؛،مث
توفر  من التداخل الذي تسببه خدمات وأنظمة أخرى وأن RNSS  اخلدمةأن هناك حاجة أساسية إىل محاية أنظمة  )ل)ك

  هذه احلماية إىل احلد الذي تنص عليه لوائح الراديو،
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  أن املسألة التالية ينبغي دراستهاتقرر 
ما هي اخلواص التقنية والتشغيلية ألنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية اليت يتعني استعماهلا يف دراسات التقاسم ودراسات 

  املالءمة مع اخلدمات أو األنظمة األخرى؟
  ذلككتقرر 

  تقرير أو أكثر؛يف أو /و) أو أكثر(أن ُتدرج نتائج الدراسات سالفة الذكر يف توصية  1
 حتضرياً للمؤمتر العاملي لالتصاالت ةاية فترة الدراسهنقبل  2005عام  يف الدراسات سالفة الذكر أنه ينبغي إجناز 2

  .)WRC-07( 2007الراديوية لعام 
  

 S1: الفئة
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  4امللحق 
 8/118قة الوثي: املصدر

  *ITU-R 209-1/8املسألة مشروع مراجعة 
  من خدمات ساتلية وما يرتبط هبما املتنقلة وخدمة اهلواة ةمسامهات اخلدم

   يف حاالت الكوارثيف حتسني االتصاالت
(1998-1995)  

  
  ،الحتاد الدويل لالتصاالتلإن مجعية االتصاالت الراديوية 
  إذ تضع يف اعتبارها

  ؛)2002مراكش،  1998 مينيابوليس، اجع يفاملر (36القرار   ) أ 
عمليات لو،  الكوارثعواقب لتخفيف الالزمة املتعلق مبوارد االتصاالت WRC. Rev97-WRC (644-2000(القرار   )ب

  اإلغاثة؛
عمليات ومن أجل الكوارث آثار لتخفيف من من أجل اأن اتفاقية تامبريي بشأن توفري موارد االتصاالت اعتماد   )ج

 1998 يونيو 18 إىل 16 من (ICET-98) اليت اعتمدها املؤمتر الدويل احلكومي املعين باالتصاالت يف حاالت الطوارئ اإلغاثة
  ،2005 يناير 8 نفاذها يف بدأ

  أن املسألة التالية ينبغي دراستهاتقرر 
ت الراديوية من أجل خاصة باالتصاالإجرائية  تنظيم ما هي اجلوانب التقنية والتشغيلية وما يتصل هبا من جوانب 1

   عمليات اإلغاثة؛ومن أجل  آثارها آثار الكوارث والتخفيف منبالكوارثاإلنذار 
 آثار والتخفيف منبالكوارث اإلنذار ما هي التحسينات اليت ميكن إدخاهلا يف االتصاالت الراديوية من أجل  2

  عمليات اإلغاثة؟من أجل وآثارها  الكوارث
  قة مبا ذُكر آنفاً اليت ينبغي إبالغها إىل مؤمتر عاملي مقبل خمتص باالتصاالت الراديوية؟ما هي املعلومات املتعل 3

  كذلكقرر ت
   نتائج الدراسات سالفة الذكر يف توصية أو أكثر؛تدرجأن  1
  .2007 2005  الدراسات سالفة الذكر حبلول عامأنه ينبغي إجناز 2
  

  1S: الفئة

                                                      
  . التابعتني لقطاع االتصاالت الراديوية إىل هذه املسألة9 و4ينبغي رفع هذه املسألة إىل علم جلنيت الدراسات   *

  . هذه الدراساتعلماً بنتائجتصاالت  التابعة لقطاع تنمية اال2 جلنة الدراسات إحاطةينبغي كما 
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  5امللحق 
 8/106الوثيقة : املصدر

  *ITU-R 217/8املسألة وع مراجعة مشر
   التداخل يف خدمة املالحة الراديوية الساتلية يف النظام العاملي

   التابع ملنظمة الطريان املدين الدويلللمالحة الساتلية
(1997)  

  
  ،الحتاد الدويل لالتصاالتلإن مجعية االتصاالت الراديوية 
  إذ تضع يف اعتبارها

ية الساتلية توفر خدمة مالحية تتعلق بسالمة الرحالت اجلوية عندما تستعمل يف بيئة أن خدمة املالحة الراديو  ) أ 
 من لوائح الراديو يسلم بأن خدمات توفري السالمة تتطلب تدابري خاصة لضمان التحرر من 10.4الطريان، وأن الرقم 
  التداخالت الضارة؛

 ميكن أن ختتلف اختالفاً كبرياً تبعاً للخصائص التقنية أن أنواع اإلشعاعات اليت ميكن أن تسبب تداخالً ضاراً  )أ  )ب
  ؛)على سبيل املثال، أثناء الرحلة، أثناء االقتراب(والتشغيلية املعينة للخدمات املعنية وملرحلة الطريان اليت متر هبا الطائرة 

 عنصران مكونان للنظام (GLONASS) والنظام العاملي للمالحة الساتلية (GPS)أن النظام العاملي لتحديد املواقع   )ب)ج
  ؛(ICAO) التابع ملنظمة الطريان املدين الدويل (GNSS) للمالحة الساتليةالعاملي 

 األخرى املزمع إنشاؤها مثل نظام غاليليو قد تطلب أن تصبح )RNSS( خدمة املالحة الراديوية الساتليةأن أنظمة   )ج
  ؛بع ملنظمة الطريان املدين الدويل التااتليةللمالحة السكوِّنة للنظام العاملي امل من العناصر

 اعتمد مفهوماً مستقبلياً 1991أن املؤمتر العاشر للمالحة اجلوية الذي نظمته منظمة الطريان املدين الدويل يف عام   )د 
مالحة الساتلية لل اليت ميثل النظام العاملي الساتليةدمات اخل يستند إىل حد كبري إىل (CNS)لنظام مراقبة اتصاالت املالحة 

(GNSS)مكوهنا املالحي الرئيسي؛   
 اليت توفر املعطيات (SARP)املعايري واملمارسات املوصى هبا  أعدتيف طور إعداد  منظمة الطريان املدين الدويلأن   )ه 

  ؛إلكترونيات الطريان وما يرتبط هبا من جتهيزات (GNSS) للمالحة الساتليةالنظام العاملي التقنية لعمليات 
 M- فصاعداً، يعمل األسلوب ضيق النطاق للنظام العاملي للمالحة املدارية الساتلية1998أنه اعتباراً من عام   )و 

(GLONASS-M) يف النطاق MHz 1 609,8235-1 597,5515 . سيعمل كال األسلوبني ضيق النطاق 2005وبعد عام ،
منظمة الطريان املدين تبحث و. MHz 1 609,3600-1 592,9525وواسع النطاق للنظام العاملي للمالحة الساتلية يف النطاق 

  ؛** (GNSS) للمالحة الساتلية حالياً مسألة استعمال أسلوب النطاق الضيق فقط بالنسبة للنظام العاملي الدويل
ابتة يف بعض أن أجزاء من نطاقات الترددات املوزعة يف خدمة املالحة الراديوية الساتلية، موزعة أيضاً يف اخلدمة الث  )ز 

   أساس أويل مشترك؛على)  من لوائح الراديو359.5الرقم (البلدان 

                                                      
  . علماً هبذه املسألةمنظمة الطريان املدين الدويلينبغي إحاطة   *

 ألن من غري املتوقع استكمال الدراسات حىت بعد هذا 1998 قبل GLONASS مت حذف اإلشارة إىل استعمال الطيف من جانب النظام  **
  .التاريخ
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الذي يشغله النظام العاملي  أن بعض اإلدارات ميكنها حالياً أن تستعمل أو ميكنها أن ختطط الستعمال النطاق  )ز )ح
   اخلدمة الثابتة؛لعملياتوية الساتلية خدمة املالحة الرادياملوزع على  لتحديد املواقع والنظام العاملي للمالحة الساتلية

النظام العاملي للمالحة أنه ميكن أن تتوافر لعمليات اخلدمة الثابتة هذه إمكانية التسبب يف تداخل ضار لعمليات   )ح)ط
  ،؛ يف النطاق(GNSS) الساتلية

  وزع حقوق متساوية؛ فإن جلميع اخلدمات األولية يف نطاق تردد م من لوائح الراديو36.5للرقم أنه وفقاً   )ي
   البث اهلامشي املسموح هبا،قدرة األقصى لسويات د حيدد احلللوائح الراديو 3أن التذييل   )ك

  تعترفوإذ 
 الطريان عندما تستعمل يف الرحالت اجلويةأن خدمة املالحة الراديوية الساتلية توفر خدمة مالحة تتعلق بسالمة   ) أ 

 من التداخل اخللويسلم بأن خدمات توفري السالمة تتطلب تدابري خاصة لضمان ديو من لوائح الرا 410. الرقماجلوي وأن 
  الضار؛
 أيضاً على اخلدمة الثابتة يف ةأن األجزاء من نطاقات الترددات املوزعة على خدمة املالحة الراديوية الساتلية موزع  )ب

  ؛ مشتركعلى أساس أويل) من لوائح الراديو B362. 5الرقم (بلدان معينة
  ، فإن جلميع اخلدمات األولية يف نطاق تردد موزع حقوق متساوية؛ من لوائح الراديو536. للرقمأنه وفقاً   )ج
  ،ااحلد األقصى لسويات قدرة البث اهلامشي املسموح هبحيدد للوائح الراديو  3 التذييل أن  )د 

   أن املسألة التالية ينبغي دراستهاتقرر
 لضمان MHz 1 610-1 559يف النطاق  قائمة اخل املسموح به من خدمات ثابتة التدةما هو احلد األقصى لسوي 1

 أو باالقتراب أو العمليات اخلاصة  اجلويةالرحالت أثناء عمليات للمالحة الساتليةالنظام العاملي خل ضار يف اعدم حدوث تد
   أو اهلبوط؟ االنتهائياالقتراب

 اخلدمة وأنظمة للمالحة الساتلية املزودة بالنظام العاملي ها بني الطائرةيلزم احلفاظ علياليت ما هي املسافة الفاصلة  2
   احلماية من التداخل الضار؟بغية توفريالثابتة 

التداخل  التداخل اجملمع أو تتناولكيف ينبغي ملعايري احلماية من التداخل اخلاصة خبدمة املالحة الراديوية الساتلية أن  3
  ؟من مصدر وحيد

 البث خارج  عملياتيف معايري احلماية اخلاصة خبدمة املالحة الراديوية الساتليةأن تؤخذ يف االعتبار كيف ينبغي  4
 والعلميةوالتطبيقات الصناعية  من اخلدمات الراديوية األخرىيف جماالت كل منها   الصادرةالنطاق وعمليات البث اهلامشية

  اليت تعمل يف نطاقات ترددات أخرى؟ (ISM)والطبية 
  كذلكرر تق

  أن تدرج نتائج الدراسات سالفة الذكر يف توصية أو أكثر؛ 1
حتضرياً للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدراسة هناية فترة  2005عام   الدراسات السالفة الذكر يفأنه ينبغي إجناز 2

  .)WRC-07( 2007 لعامالراديوية 
  

 1S: الفئة
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  6امللحق 
 8/104الوثيقة : املصدر

  ITU-R 228/8ملسألة امشروع مراجعة 
   يف املستقبل تكنولوجيات اإلرسال الراديوي الساتليإدخال

 2000-من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية
(2000)  

  
  ،الحتاد الدويل لالتصاالتلإن مجعية االتصاالت الراديوية 
  إذ تضع يف اعتبارها

 2000-يسيني لالتصاالت املتنقلة الدوليةأن التغطية الشاملة والتجول العاملي احملكم يشكالن هدفني رئ  )أ  
(IMT-2000) ،جزءاً أساسياً يف حتقيق الرؤية الكاملة يشكل  2000- املكّون الساتلي يف االتصاالت املتنقلة الدوليةوأن

  ؛2000-لالتصاالت املتنقلة الدولية
صدار توصيات تتيح إدخاهلا يف  بغرض إ2000- يطّور االتصاالت املتنقلة الدوليةاالحتاد الدويل لالتصاالتأن   )ب

  ؛2000/20052007اخلدمة يف اإلطار الزمين 
 عرب مراحل IMT-2000أن قطاع االتصاالت الراديوية أصدر عدداً من التوصيات اليت أدت انطالقاً من مفاهيم   )ج

  مواصفاهتا؛يد حتدمتزايدة التفاصيل إىل حتديد اخلواص الرئيسية للسطوح البينية الراديوية ويف هناية املطاف 
ست تكنولوجيات لإلرسال الراديوي الساتلي  أن  االحتاد الدويل لالتصاالتأنه استجابة لدعوة حمدودة زمنياً من   )د 

(RTT) يف مرحلة الحقة، كما ووفق2000-من أجل االتصاالت املتنقلة الدوليةباعتبارها تليب متطلبات التقييم أوالً  اعُتمدت  
  ؛اتليإلرسال الراديوي السلة على تكنولوجيات إضافي

 ومن املتوقع أن ، حبيث تكون مرنةقد مت تصميمها 2000-أن السطوح البينية الراديوية لالتصاالت املتنقلة الدولية  )ه 
  تالئم متطلبات اخلدمة لفترة ممتدة من الزمن؛

 على النحو املتوخى ت عمل خمتلفةبيئاوفر فئات خمتلفة من اخلدمات يف ي سIMT-2000أن املكّون الساتلي لألنظمة   )و 
  ؛ITU-R M.1034توصية اليف 
  ،ITU-R 229/8املسألة   )ز 

  تعترفوإذ 
بأنه وإن كان اختيار تكنولوجيات اإلرسال الراديوي الساتلي يستند إىل طائفة واسعة النطاق من العوامل التقنية   ) أ 

ات اليت ستقدم فيها هذه اخلدمات والكوكبة املدارية املستخدمة واالقتصادية، مبا يف ذلك اخلدمات اليت يتعني دعمها، والبيئ
فإن بعض هذه العوامل سيكون مشتركاً مع التكنولوجيات األرضية، وبعضها خاص بالتكنولوجيات الساتلية وحدها والبعض 

  ؛اآلخر يتطلب حبثاً خمتلفاً لدى تطبيقه على التكنولوجيات الساتلية
 ، فإنه والطيفالقدرة من حيث ، على سبيل املثال،لساتلية حمدودة املوارد على حنو خاصبأنه نظراً ألن األنظمة ا  )ب

يتم حتقيق املواءمة املثلى لتكنولوجيات اإلرسال الراديوي الساتلي مع السيناريوهات اخلاصة اليت سيعمل يف إطارها النظام 
  تعني خدمتها؛والبيئات اليت ي املستعملني  السوقاحتياجاتمع املواءمة الساتلي و
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 هو التقليل إىل أدىن حد من عدد السطوح البينية 2000-بأنه وإن كان هدف أويل لالتصاالت املتنقلة الدولية  )ج
 اإلرسال الراديوي تقنياتبسبب القيود اخلاصة بتصميم واستعمال األنظمة الساتلية، قد يلزم عدد قليل من أنه الراديوية، و

  ؛ITU-R M.1455) وITU-R M.1167انظر التوصيتني  (2000-ت املتنقلة الدولية من أجل االتصاال(RTT)الساتلي 
بأن هناك حاجة إىل احملافظة على املرونة إىل أكرب حد ممكن ضمن اإلطار التنظيمي القائم ملعاجلة تكنولوجيات   )د 

حاجات  الطلب يف األسواق ريات يفدوث تغحل نظراًاإلرسال الراديوي الساتلي املستقبلية أو تعديل التكنولوجيات القائمة 
 إىل 2000-زيادة السمات املشتركة مع املكون األرضي لالتصاالت املتنقلة الراديويةول ،لتطورات التكنولوجية، ولاملستعملني
  ؛،أقصى حد

راديوية  بدمج هذه السطوح البينية لتوفري قابلية الشبكات ال، إىل احلد العملي املمكن،أن هناك حاجة إىل القيام  )ه 
  للتشغيل البيين؛

  ،R-ITU 47وجود القرار ب  )و 
  أن املسألة التالية ينبغي دراستهاتقرر 

   تكنولوجيات اإلرسال الراديوي اجلديدة أو املعدلة من أجل االتصاالت املتنقلة عرضما هو أسلوب  1
  ؟2000-الدولية

وقدرهتا على التشغيل البيين مع ديدة هذه، ما هي العملية الالزمة لتقييم تكنولوجيات اإلرسال الراديوي اجل  2
  الرئيسيةواصاخل املتعلقة بITU-R M.1455 يف التوصية القائمة وإدراجهاتكنولوجيات اإلرسال الراديوي القائمة األخرى، 

ة بالسطوح  املتعلقITU-R M.1457 ، والتوصية األخرى ذات الصلة2000-لسطوح البينية الراديوية لالتصاالت املتنقلة الدوليةل
  ؟2000-البينية الراديوية لالتصاالت املتنقلة الدولية

  كذلكتقرر 
  أن تدرج نتائج الدراسات سالفة الذكر يف توصية أو أكثر؛  1
  .2007 2005  الدراسات سالفة الذكر يف أوائل عامأنه ينبغي إجناز  2
  

 1S: الفئة
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  7امللحق 
 8/103الوثيقة : املصدر

  *ITU-R 83-4/8املسألة مشروع مراجعة 
   الفعال للطيف الراديوي وتقاسم التردداتستعمالاال

  الساتليةاملتنقلة يف اخلدمة 
(2002-1993-1992-1990-1988)  

  
  ،االحتاد الدويل لالتصاالتإن مجعية االتصاالت الراديوية يف 
  إذ تضع يف اعتبارها

 لوضع مبادئ توجيهية للتقاسم يف نطاق اخلدمة هناك حاجة إىل إجراء دراسات يف قطاع االتصاالت الراديويةأن   )أ  
  ؛(MSS)الساتلية املتنقلة 
  لالتصاالت الراديوية واملؤمترات العاملية الالحقة(WARC-92) 1992للراديو لعام  العاملي  اإلداريأن املؤمتر  )ب

  الساتلية؛املتنقلة اعتمدت توزيعات جديدة للخدمة 
   استعمال الطيف؛حتسن ميكنها أن  العمل يف استحداث تقنياته جيريأن  )ج
  ؛خمتلفة ساتلية وخدمات أخرىاملتنقلة الدمات اخلأن هناك نطاقات ترددات متقامسة موزعة على خمتلف   )د 
الساتلية ميكن أن ختتلف عن خواص األنظمة املطبقة على املتنقلة  اخلدمة أن اخلواص التشغيلية والتقنية لنظام يدعم  )ه 

  ؛الساتلية البحريةاملتنقلة أو اخلدمة الساتلية الساتلية للطريان واخلدمة املتنقلة الربية املتنقلة دمة وجه التحديد على اخل
أنه من أجل استعمال طيف الترددات الراديوية بكفاءة والتقليل إىل أدىن حد من التجهيزات اليت حتملها الوحدات   )و 

املتنقلة  متقامسة أو متجاورة للترددات من أجل اخلدمات املتنقلة واخلدمة تتعيينااملتنقلة، قد تكون هناك ميزة عامة يف إجراء 
  الساتلية؛

 املستخدمةأن اخلواص التشغيلية للمحطات األرضية املتنقلة قد تتطلب تدابري تنسيق خمتلفة عن تدابري التنسيق   )ز 
  الساتلية؛الثابتة بالنسبة للخدمة 

الساتلية هذه ميكن املتنقلة ملستقرة بالنسبة إىل األرض اليت تنفذ توزيعات اخلدمة  الساتلية غري ااألنظمة/شبكاتالأن   )ح
   وباختالف االرتفاعات وزوايا امليل؛ الساتليةأن ختتلف باختالف الكوكبات

  ،MHz 1 626,5-1 613,8  أرض يف املدى-فضاء و فضاء -الساتلية أرض املتنقلة أن هناك توزيعات للخدمة   )ط
  ألة التالية ينبغي دراستهاأن املستقرر 

احملطات األرضية إىل السواتل  منلوصالت لما هي نطاقات الترددات املفضلة من وجهة النظر التقنية والتشغيلية  1
  السواتل؟إىل  احملطات األرضية املتنقلة من وصالتالاملتنقلة و

مبعدل  التشفري الصويت ،ل املثالمزايا وعيوب التقنيات اليت تسهل حتسني استعمال الطيف، على سبيما هي   2
  ، وما إىل ذلك؟خمتلف تقنيات التشكيل، ومنخفض

                                                      
  . التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية علماً هبذه املسألة9 و7 و4ينبغي إحاطة جلان الدراسات   *
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الساتلية، وما هي املتنقلة ما هي إمكانية تنفيذ تقاسم الترددات فيما بني األنظمة وضمن األنظمة يف حالة األنظمة   3
  معايري التقاسم الالزمة لتنسيق الترددات؟

 على السواء إىل حزم للترددات وللقدرةم احلزم النقطية الذي يوفر التوزيع املرن ما هي أكثر التقنيات مالءمة لنظا  4
  ؟يف الوقت نفسهالساتلية املتنقلة لخدمة ل املوزع كفاءة استعمال الطيفالسواتل مع حتقيق 

املوزعة  والترددات املستقر بالنسبة إىل األرضلمدار الكفؤ لستعمال االما هي االستراتيجيات العملية لتحقيق  5
 يف وضع أمثل للتغطية اإلقليمية، وجعل بعضها األنظمة/الساتلية، مع إدراك أنه سيتم جعل بعض الشبكاتاملتنقلة لخدمة ل

  ؟اآلخر يف وضع أمثل للتغطية العاملية
 ةقراملستما هي االستراتيجيات العملية الستعمال الطيف بكفاءة وإعادة استعماله من ِقبل األنظمة الساتلية غري   6

  ؟بالنسبة إىل األرض
ألرض، إىل االساتلية اليت تستخدم مدارات غري مستقرة بالنسبة املتنقلة قاسم الترددات بني األنظمة تما هي إمكانية   7

  ألرض؟ بالنسبة إىل ااملستقر املدارواألنظمة اليت تستخدم 
 عندما تنفذ األنظمة قر بالنسبة إىل األرضاملستما هي اآلليات اليت ميكن استعماهلا لضمان كفاءة استخدام املدار   8

   يف نطاقات الترددات ذاهتا؟ بالنسبة إىل األرضةاملستقرغري 
  بالنسبة إىل األرضةاملستقر لضمان كفاءة استعمال الطيف من ِقبل األنظمة غري ا اآلليات اليت ميكن استعماهلما هي  9

  طاقات الترددات ذاهتا؟ يف ن بالنسبة إىل األرضةاملستقرعندما تنفذ األنظمة 
  ؟ بالنسبة إىل األرضةاملستقر واملعطيات املدارية الالزمة املتعلقة باألنظمة الساتلية غري ،ما هي أساليب التنسيق 10
 واحللول التقنية املتيسرة اليت تسمح باالستعمال الثنائي ،ما هي آليات التداخل، وأساليب وإمكانيات احلساب 11

  ؟MHz 1 626,5-1 613,8االجتاه للنطاق 
  كذلكتقرر 

  أن تدرج نتائج الدراسات سالفة الذكر يف توصية أو أكثر؛  1
  .2007 2005  عامحبلول الدراسات سالفة الذكر أنه ينبغي إجناز  2
  

 1S: الفئة
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