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  حية طيبة وبعد،ت
أن تلتمس اعتماد  2015يونيو  6يف منعقد يف اجتماعها الالتابعة لقطاع االتصاالت الراديوية  (CCV) مفرداتتنسيق الجنة قررت ل
)، وقررت كذلك ITU-R 1-6 من القرار 3.2.10 (الفقرة مراسلةعن طريق ال توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية 5مراجعة  مشاريع

 1 ملحقويرد يف ال. )ITU-R 1-6 من القرار 3.10 (الفقرة (PSAA) مراسلةموافقة يف نفس الوقت عن طريق التطبيق إجراء االعتماد وال
ا. وعالوًة على ذلك، اقرتحت اللعن   .2 ملحقال يف توصيات مبينة 4 موافقة على إلغاءجنة الاوين مشاريع التوصيات وملخصا
، م ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة. وإذا ل2015 أغسطس 17 تنتهي يفمدة شهرين لمتد فرتة النظر وت

موافقة راء االعتماد والم اتباع إجما كان قد تمفردات. وعالوًة على ذلك، ولجنة تنسيق الها لاعتمدتفإن مشاريع التوصيات تعترب قد 
  مواَفق عليها.حكم المراسلة، فإن مشاريع التوصيات ستعترب أيضاً بنفس الوقت عن طريق ال يف

جنة تنسيق س لمدير ورئيخرب الغاء توصية أن تموافقة على إلويرجى من أي دولة عضو تعرتض على اعتماد مشروع توصية أو ال
سباب اعرتاضها.ال   مفردات 

أقرب  موافقة عليها يفمت المحددة أعاله، ستعلن نتائج هذا اإلجراء يف رسالة إدارية معممة وستنشر التوصيات اليت تمهلة الوبعد ال
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  حاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإىل إدارات الدول األعضاء يف االت
 لقطاع االتصاالت الراديويةالتابعة  املفردات تنسيقاملشاركني يف أعمال جلنة 

  التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية تنسيق املفرداتجنة ل :املوضوع
 موافقة عليها يف نفسلقطاع االتصاالت الراديوية وال توصيات 5 مشاريع مراجعةاعتماد اقرتاح   -

ل موافقة يف نفس الوقت (إجراء االعتماد وال ITU-R 1-6 من القرار 3.10 مراسلة وفقاً للفقرةالوقت 
  عن طريق املراسلة)

  لقطاع االتصاالت الراديويةتوصيات4اقرتاح املوافقة على إلغاء  -
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 1 ملحـقال
ا عناوين مشاريع التوصيات   وملخصا

  CCV/56(Rev.1)الوثيقة   V.430 R-ITU-3مراجعة التوصية  مشروع

 (SI) استعمال النظام الدويل للوحدات
" ااعتباره ضع يفتوإذ فقرات "رئيسية" و"توصيات االحتاد ذات الصلة" وفقرتني من إضافة "كلمات   1)تشمل هذه املراجعة ما يلي: 

ومراجع  1 توصيحتديث الفقرة  2)إىل منت التوصية وفقًا للمبادئ التوجيهية املتعلقة بنسق توصيات قطاع االتصاالت الراديوية؛ و
  .1املنشورات ذات الصلة الواردة يف املالحظة 

  /57CCV(Rev.1)الوثيقة   431V. R-ITU-7مراجعة التوصية  مشروع

 املستعملة يف االتصاالت تسمية نطاقات الرتددات وأطوال املوجات
هية منت التوصية وفقًا للمبادئ التوجيإىل رئيسية" و"توصيات االحتاد ذات الصلة" إضافة "كلمات  1)تشمل هذه املراجعة ما يلي: 

  .2توصي والفقرة  إذ تضع يف اعتبارها أ)حتديث الفقرة  2)املتعلقة بنسق توصيات قطاع االتصاالت الراديوية؛ و

  /58CCV(Rev.2)الوثيقة   573V. R-ITU-5مراجعة التوصية  مشروع

 مفردات االتصاالت الراديوية
ية إىل منت التوصية وفقًا للمبادئ التوجيهرئيسية" و"توصيات االحتاد ذات الصلة" إضافة "كلمات   1)تشمل هذه املراجعة ما يلي: 

إضافة فقرة   3)؛ و1توصي والفقرة  )ب إذ تضع يف اعتبارهاحتديث الفقرة  2)املتعلقة بنسق توصيات قطاع االتصاالت الراديوية؛ و
  .1إلغاء امللحق  4)؛ وتوصي جديدة

  /59CCV(Rev.1)الوثيقة   574V. R-ITU-4مراجعة التوصية  مشروع

  استعمال الديسيبل والنيرب يف االتصاالت
ية إىل منت التوصية وفقًا للمبادئ التوجيهرئيسية" و"توصيات االحتاد ذات الصلة" إضافة "كلمات   1)تشمل هذه املراجعة ما يلي: 

  تعديالت صياغية طفيفة. 3)حتديث مراجع املنشورات ذات الصلة؛ و 2)املتعلقة بنسق توصيات قطاع االتصاالت الراديوية؛ و

  /60CCV(Rev.1)الوثيقة   665V. R-ITU-2مراجعة التوصية  مشروع

�ركة  وحدة كثافة ا
ية إىل منت التوصية وفقًا للمبادئ التوجيهرئيسية" و"توصيات االحتاد ذات الصلة" إضافة "كلمات  1)تشمل هذه املراجعة ما يلي: 

  تعديالت صياغية طفيفة. 2)املتعلقة بنسق توصيات قطاع االتصاالت الراديوية؛ و
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  2ق ـملحال
  )CCV/62 مصدر: الوثيقة(ال

  مقرتح إلغاؤهاال التوصيات

توصية قطاع 
االتصاالت الراديوية 

(ITU-R) 

 عنوان التوصية

V.461-5 ئق  يف جمال االتصاالتالرموز البيانية والقواعد اليت حتكم إعداد الو
V.662-3 املصطلحات والتعاريف 
V.663-1 استعمال مصطلحات مرتبطة بكميات مادية 
V.666-2 املختصرات واألمساء املختصرة املستعملة يف االتصاالت 

___________  

http://www.itu.int/md/R12-CCV-C-0062/en

