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  النشرة اإلدارية 2005 ديسمرب20 
CAR/204 

  
   الدويل لالتصاالتإىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد

  

   لالتصاالت الراديوية7جلنة الدراسات   :املوضوع
  توصيات جديدةأربع توصيات ومشاريع   أربعمراجعةمشاريع قة املقترحة على املواف  -  

  

اجتماعها التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد يف ) اخلدمات العلمية( لالتصاالت الراديوية 7اعتمدت جلنة الدراسات 
وصيات جديدة، ووافقت على تطبيق ت 4توصيات ومشاريع  4مراجعة شاريع منصوص  ،2005 نوفمرب 15 و7املنعقد يف 

ووفقاً لإلجراءات املؤقتة اليت . لموافقة على التوصيات عن طريق التشاورل 5.4.10)انظر الفقرة ( ITU-R 1-4قرار ال إجراء
طي هذه الرسالة النص  يرد، * 2004 يف نوفمرب املنعقد يف اجتماعه (RAG)أوصى هبا الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية 

 عناوين وملخصات هذه 1وترد يف امللحق . 7  يف اجتماع جلنة الدراساتروجعتاإلنكليزي ملشاريع التوصيات حسبما 
  .التوصيات

   حبلول )int.itu@brsgd(، يرجى منكم إبالغ األمانة R-ITU 1-4 من القرار 10.45.2. وبالنظر إىل أحكام الفقرة
  . مشاريع هذه التوصياتما إذا كانت إدارتكم توافق أو ال توافق علىع، 6200 ارسم 20

توصية أن ختطر األمانة بالسبب وأن توّضح التغيريات املمكنة  أي وُيرجى من أي دولة عضو ترى عدم املوافقة على مشروع
  ).ITU-R 1-4 من القرار 5.5.4.10لفقرة ا(لكي تسّهل على جلنة الدراسات مواصلة النظر يف املوضوع أثناء فترة الدراسة 

                                                      
  .CA/145دارية انظر النشرة اإل   *
  

 

 

  حتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالتالا
  

  مكتب االتصاالت الراديوية
 85 57 730 22 41+)فاكس مباشر رقم (
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 سُتعلن نتائج هذا التشاور يف نشرة إدارية وسُتتخذ الترتيبات الالزمة لنشر التوصيات بعد ،وبعد املوعد النهائي احملدد أعاله
  .ITU-R 1-4 من القرار 7.4.10املوافقة عليها وذلك وفقاً للفقرة 

بوجود براءة اختراع لديها أو لدى غريها تغطي متاماً أو جزئياً بعض عناصر وُيرجى من أي منظمة عضو يف االحتاد تعلم 
يف هذه الرسالة أن تبلغ األمانة هبذه املعلومات بأسرع ما ميكن ) املذكورة(املذكور ) مشاريع التوصيات(مشروع التوصية 

  ".شأن براءات االختراعبيان عن سياسة قطاع االتصاالت الراديوية ب "ITU-R 1-4 للقرار 1ويرد يف امللحق 

  فالريي تيموفيف
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  :تامللحقا
  عناوين وملخصات مشاريع التوصيات  

  
  :املرفقة الوثائق

 CD-ROM على قرص BL/1  - 7/BL/8/7 الوثائق  
  

  :التوزيع
  االحتادإدارات الدول األعضاء يف   -
   لالتصاالت الراديوية7 أعمال جلنة الدراسات أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف  -
   لالتصاالت الراديوية7 قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات إىلاملنتسبون   -
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  1امللحق 
  عناوين وملخصات مشاريع التوصيات اليت اعتمدهتا

   لالتصاالت الراديوية7جلنة الدراسات 
  )2005 ديسمرب 15 و7جنيف، (

  

  BL/7/1الوثيقة   SA R-ITU.609-1مشروع مراجعة التوصية 

  سواتل البحثلالراديوية معايري احلماية لوصالت االتصاالت 
   القريبة من األرضاملأهولة أو غري املأهولة

   وذلك جلعلها متسقة مع التوصيةGHz 30 معايري احلماية حىت ITU-R SA.609حتدد هذه املراجعة للتوصية 
ITU-R SA.1625.  

  BL/7/2الوثيقة   SA R-ITU.1159-2مشروع مراجعة التوصية 

   ومجع البياناتمعايري جودة األداء بشأن بث البيانات
   الساتليةستكشاف األرضامة قراءة البيانات مباشرة يف خدمة أنظو

   باستعمال السواتل يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرضوخدمة األرصاد اجلوية الساتلية
، ولذلك ميكن اقتراح إلغاء SA.1162 وITU-R SA.1025 حمتوى التوصيتني ITU-R SA.1159ه املراجعة للتوصية تدِمج هذ

  .SA.1159  للتوصيةهاتني التوصيتني لدى املوافقة على هذه املراجعة

  BL/7/3الوثيقة   SA R-ITU.1014مشروع مراجعة التوصية 

  البعيدمتطلبات االتصاالت لبحوث مركبات الفضاء 
  املأهولة أو غري ملأهولةا

 تستويف التوصية لكي تواكب التقنيات الراهنة يف جمال االتصاالت الراديوية وُتدِخل ITU-R SA.1014هذه املراجعة للتوصية 
، وتضيف بعض اخلصائص للمحطات العاملة البعيدبعض الوضوح يف الصياغة، وتوثّق موضعني جديدين من مواضع الفضاء 

  .GHz 30فوق 

  BL/7/4الوثيقة   SA R-ITU.1157مشروع مراجعة التوصية 

  البعيدمعايري احلماية بشأن أحباث الفضاء 
 إىل تصويب أخطاء تقريب سابقة يف سويات معايري احلماية، وإىل توضيح ITU-R SA.1157تعمد هذه املراجعة للتوصية 

 ومستقبِالت البعيدللفضاء القائمة على األرض طات احملالصياغة، وحتديد دقيق لنطاقات التردد اليت تستخدمها مستقبِالت 
  .البعيدمركبات الفضاء 



 - 4 -  
  

Y:\APP\PDF_SERVER\Arabic\In\204a.doc (206645) 15.12.05 15.12.05 

  BL/7/5الوثيقة   THz[.SA R-ITU[  جديدةمشروع توصية

  البعيداخلصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة الكوكبية وأنظمة الفضاء 
 THz 283أرض حوايل  - واليت تعمل يف االجتاه فضاء

فوق ا، وأنظمة استكشاف األرض واألنظمة الفلكية تستعمل ترددات واملخطط هل احلالية فضائيةاألحباث النظراً ألن بعض 
GHz 275 من  الراديوية لنطاقات التردد ذاهتابعض وصالت االتصاالتأو التخطيط الستعمال  فضالً عن استعمال ،

 وحتديد ما إذا كانت دراسات التقاسم ،داتالضروري دراسة اخلصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة اليت تعمل على تلك الترد
وحيدد مشروع هذه التوصية اجلديدة . ITU-R 235/7وقد أُدرجت هذه املتطلبات يف املسألة . هلذه األنظمة أمر ضروري

واخلصائص .) خصائص الترددات، والوصالت، واإلشارات، والبيانات، ومعلمات اهلوائي، وما إىل ذلك(املعلمات التقنية 
، واليت ميكن أن THz 283أرض حوايل  - اليت تعمل يف االجتاه فضاءالبعيد لية لألنظمة الكوكبية وأنظمة الفضاء التشغي

  .ُتستخدم يف دراسات التقاسم

  BL/7/6الوثيقة   Budget.Int[.SA R-ITU[ توصية جديدةمشروع 

  احلد األقصى املسموح به من االحنطاط يف وصالت االتصاالت الراديوية
   الفضائية وخدمات العمليات الفضائية النامجة عن التداخلاثاألحبيف 

  بسبب اإلرساالت واإلشعاعات من مصادر راديوية أخرى
 الفضائية وخدمات األحباثحيدد مشروع هذه التوصية اجلديدة ثالث فئات من مصادر التداخل اليت تؤثر على خدمات 

  .وختصَّص نسبة مئوية من التداخل لكل فئةالعمليات الفضائية عندما ال تتيسر معايري التقاسم، 

  BL/7/7الوثيقة   OPTICAL METAIDS[.SA R-ITU[ توصية جديدةمشروع 

   على األرض القائمةاخلصائص التقنية والتشغيلية ألنظمة مساعدة األرصاد اجلوية
 THz 750-272واليت تعمل يف مدى التردد 

 THz 750-272ألرض باستخدام طيف يف مدى التردد البصري عموماً يف املدى  على االقائمةحتسُّس األرصاد اجلوية تعمل أنظمة 
. من جانب جمموعة شىت من خدمات األرصاد اجلوية وغريها من املنظمات املهتمة ببحوث األرصاد اجلوية أو حبوث املناخ

اليت عهودة امل (MetAids) جلوية مساعدة األرصاد اويوفر مشروع هذه التوصية اجلديدة اخلصائص التشغيلية والتقنية ألنظمة
  .THz 750-272تعمل يف مدى التردد البصري 

  BL/7/8الوثيقة   GHz ,71 USE[.SA R-ITU[ توصية جديدةمشروع 

   األرصاد اجلويةمساعدات ة من جانب خدمMHz 1 710-1 668,4استعمال النطاق 
  ) أرض-فضاء ( األرصاد اجلوية الساتلية وخدمة

 زيادة يف كفاءات استعمال MetSat وMetAidsوصية اجلديدة إرشادات للقائمني على تشغيل أنظمة يوفّر مشروع هذه الت
 لالنتقال املرحلي يف عملياهتم MetAidsسم، كما يوفّر اإلرشاد ملشغلي أنظمة ا شائع التقMHz 1 700-1 670النطاق 

  .MHz 1 675-1 668,4للخروج من النطاق 

  ــــــــــ
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