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 إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية والمنتسبين إليه
 لالتصاالت الراديوية 5المشاركين في أعمال لجنة الدراسات 

 
 

 (خدمات األرض) لالتصاالت الراديوية 5جنة الدراسات ل :موضوعال
  مراسلةبال توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية 3مشاريع مراجعة  اعتماداقتراح  -

 

 حية طيبة وبعد،ت
مشاريع أن تلتمس اعتماد  2014 نوفمرب 11و 10 يومي منعقدالراديوية يف اجتماعها الت لالتصاال 5 جنة الدراساتقررت ل
مراسلة من جانب )اعتماد عن طريق ال ITU-R 1-6 من القرار 3.2.10 لفقرة                                      توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية وفقا  ل 3 مراجعة

 هتا.ملحق عناوين مشاريع التوصيات وملخصاجنة الدراسات(. ويرد يف الل
، م ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة. وإذا ل2015يناير  21 تنتهي يفمدة شهرين لمتد فرتة النظر وت

 .ITU-R 1-6من القرار  5.4.10منصوص عليه يف الفقرة موافقة بالتشاور العندئذ يشرع يف إجراء ال
 اعرتاضها. جنة الدراسات بأسبابمدير ورئيس لخرب الالتوصيات أن تويرجى من أي دولة عضو تعرتض على اعتماد مشاريع 
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 ملحـقال

 عناوين مشاريع التوصيات وملخصاتها

 (Rev.1)5/170الوثيقة  M.1174 R-ITU-2مراجعة التوصية  مشروع

 الخصائص التقنية للتجهيزات المستعملة لالتصاالت على متن السفن
 MHz 470و 450في النطاقات المحصورة بين 

 :MHz 470و 450تقرتح هذه املراجعة ما يلي بالنسبة لالتصاالت على منت السفن يف النطاقات احملصورة بني 
 تكنولوجيات رقمية؛ خصائص تقنية إضافية للمعدات اليت تستعمل -

 ترتيبات جديدة خبصوص نطاقات الرتدد وأرقام القنوات املرتبطة هبا؛ -
 تقنيات ختفيف لتفادي االزدحام؛ -
 أحكام من أجل اإلبقاء على التكنولوجيا التماثلية. -

 (Rev.1)5/175الوثيقة  M.690 R-ITU-2مراجعة التوصية  مشروع

 (EPIRBs) لالستدالل على مواقع الطوارئ الراديويةالخصائص التقنية للمنارات 
 MHz 243و MHz 121,5التي تعمل على الترددين الحاملين 

إزالة  MHz 243و MHz 121,5اليت تعمل على الرتددين  الراديوية لالستدالل على مواقع الطوارئتقرتح هذه املراجعة بشأن املنارات 
بشأن خصائص إشارة الرتددات السمعية اليت تظهر  ITU-R M.690-2 توصيةأي لبس قد ينشأ عن تأويل التغيريات املدخلة على ال

 عندما تكون هذه املنارات نشطة.
مسعي متكرر ألسفل مع عودة مفاجئة لرتدد  كنسبإال  ITU-R M.690-1                                                ومتاشيا  مع معايري الصناعة احلالية، ال تسمح التوصية

ى،                                            حتاد بأنه ينبغي أيضا  تأمني كنس مسعي متكرر ألعلعايري خار  اال                                                 البدء. وبناء  على مشورة من الصناعة ومنظمات وضع امل
 ومع ذلك، ال يتضح يف ذلك ما إذا كانت .حبيث تسمح بكنس يف االجتاهني ألعلى وألسفل ITU-R M.690-1 جعت التوصيةو ر 

ل بدون فرتات ألعلى وألسف ا )مثل كنس مستمرم                                                                املنارات اإلفرادية ستبث فقط كنسا  ألسفل أم ألعلى ولن ترسل توليفة منه
 عمليات كنس ألعلى وألسفل منفصلة بتتابع/منوذ  معني(. انقطاع أو
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 (Rev.1)5/176الوثيقة  M.585 R-ITU-6مراجعة التوصية  مشروع

 متنقلة البحرية واستعمالهاخدمة الخصيص الهويات في الت
 تقرتح هذه املراجعة ما يلي:

، باستعمال (AIS)، من أجل حمطات مكرر نظام حتديد اهلوية األوتومايت 3، الفقرة 2، القسم 1فئة جديدة د( يف امللحق  -
 ؛00MID4XXX النسق

 ؛4 ، الفقرة1، القسم 1                                                                         نص أكثر وضوحا  بشأن األصفار االنتهائية هلويات اخلدمة املتنقلة البحرية يف امللحق  -
 (AIS-SART) نسبة للبحث واإلنقاذ بنظام حتديد اهلوية األوتومايتمستقبل" إىل "مرسل" بال -يري صياغي: تصويب "مرسل تغ -

 (.1.2 ، القسم2 )امللحق

___________ 


