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  حية طيبة وبعد،ت
مشاريع مراجعة أن تلتمس اعتماد  2015 يونيو 12و 11 يوميلالتصاالت الراديوية يف اجتماعها املنعقد  1 جنة الدراساتقررت ل

وقررت كذلك تطبيق إجراء االعتماد ) ITU-R 1-6 من القرار 3.2.10 لفقرةمراسلة (القطاع االتصاالت الراديوية عن طريق ال مسائل 3
 مشاريع مسائل قطاع نصوصرد تو  ).ITU-R 1-6 من القرار 3.10الفقرة ( (PSAA)مراسلة نفس الوقت عن طريق اليف موافقة وال

 جنة الدراسات املوافقة علىلتيسري إطالعكم عليها. وعالوة على ذلك، اقرتحت ل 3 إىل 1 ملحقات منيف ال االتصاالت الراديوية
  .4 امللحق إلغاء مسألة واحدة لقطاع االتصاالت الراديوية مبينة يف

 ،اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة. وإذا مل ترد أي 5201أغسطس  24 تنتهي يفشهرين مدة لومتتد فرتة النظر 
موافقة م اتباع إجراء االعتماد والما كان قد ت. وعالوًة على ذلك، ول1جنة الدراسات ها لمشاريع املسائل تعترب قد اعتمدت فإن
  .عليها مواَفقحكم المسائل ستعترب أيضاً بمراسلة، فإن مشاريع النفس الوقت عن طريق ال يف
جنة الدراسات مدير ورئيس لخرب الأن تموافقة على إلغاء مسألة، أو المشروع مسألة اعتماد من أي دولة عضو تعرتض على  جىير و 

  اعرتاضها. سباب

 (BR)الراديوية االتصاالتمكتب
 

 معممةالرسالة اإلدارية ال
CACE/733  

 2015 يونيو 24

 
 

  واملنتسبني إليه حاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإىل إدارات الدول األعضاء يف االت
 الراديوية لالتصاالت 1  الدراساتاملشاركني يف أعمال جلنة 

  (إدارة الطيف) لالتصاالت الراديوية 1جلنة الدراسات  :املوضوع
ت موافقة عليها يف نفس الوقلقطاع االتصاالت الراديوية وال مسائل 3 مشاريع مراجعةاعتماد اقرتاح   -

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

  لقطاع االتصاالت الراديويةتوصياتواحدةمسألةاقرتاح املوافقة على إلغاء  -
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  1 ملحـقال
  )1/164(الوثيقة 

  *R-ITU 208/1 مسألةالمشروع مراجعة 
  أساليب بديلة لإلدارة الوطنية للطيف

(1995)  

  إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
  إذ تضع يف اعتبارها

الح ، وفقاً الستنتاجات االجتماع الثاين لإلدارة الوطنية للرتددات،1 أنه ينبغي للجنة الدراسات  أ )  تياجات أن حتيط علماً 
�ة ملنظمات اإلدارة الوطنية  �اً هلذه املسائل خالل االجتماعات العادية للجنة  للطيفاخلا يف البلدان النامية وأن تويل اهتماماً خا

  ؛وفرق عملها اتالدراس
  أن إدارة الطيف تزداد تعقيداً؛  ب)
  وبة؛أن حّل مسائل إدارة الطيف الدائمة التكرار يزداد �ع  ج)
دة متطلبات استعمال الطيف الراديوي تستلزم تطوير أساليب بديلة إلدارة  )جد    الطيف؛  أن ز
ذلك  يف ، مباإلدارة الطيف ألغراض حل املشاكل ذات الصلةأن العديد من اإلدارات تدرس و/أو تنفذ حلوًال بديلة   ) ده 

  الطيف، القطاع اخلاص إلدارةاستعمال جمموعات مستعملني ال تستهدف الربح ومنظمات من 
  أن املسألة التالية ينبغي دراستهاتُقّرِر 

اع تستهدف الربح ومنظمات من القط  ما النهج البديلة إلدارة الطيف، مبا يف ذلك استعمال جمموعات مستعملني ال  1
  الطيف؟ اخلاص إلدارة

  كيف ميكن تصنيف هذه النهج؟  2
  منواً؟ الطيف يستجيب الحتياجات البلدان النامية وأيضاً الحتياجات أقلهاأي من هذه النهج البديلة إلدارة   3
ج   4 َ ما التدابري، ذات الطبيعة التقنية أو التشغيلية أو التنظيمية، اليت ينبغي إلدارة ما أن تنظر يف تنفيذها لدى اعتمادها 

ُج إدارة الطيف هذه يف   سياق: أو أكثر من 
  للبلد؛ التحتيةالبنية   -
  للطيف؛ الوطنيةاإلدارة   -
  واملراقبة)؟ والدولية (مثل التبليغ والتنسيق اإلقليميةاجلوانب   -

_______________ 
ذه املسألة. 2013لالتصاالت الراديوية يف عام  1قامت جلنة الدراسات  * ريخ إجناز الدراسات املتعلقة   بتمديد 

http://www.itu.int/md/R12-SG01-C-0164/en
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  تقرر كذلك
  ؛ات)و/أو تقرير (تقارير) أو كتيب (كتيب أنه ينبغي إدراج نتائج الدراسات املذكورة أعاله يف تو�ية (تو�يات)  1
  .20192015 أنه ينبغي إمتام الدراسات املذكورة أعاله حبلول عام  2
 

  S2الفئة: 
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  2ق ـملحال
  )1/165 (الوثيقة

  ∗R-ITU 216/1 مسألةالمشروع مراجعة 

  الطيف كطريقة لإلدارة الوطنية للطيف **∗إعادة توزيع
(1998)  

  إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
  إذ تضع يف اعتبارها

  الراهنة؛ أن مجيع اإلدارات حتتاج إىل توفري طيف للتطبيقات الراديوية اجلديدة ولالستعمال املتزايد للتطبيقات  أ ) 
دة استعمال الطيف، قد يصري من األ�عب تدرجيياً لإلدارات أن جت  ب)   الراديوية؛ د طيفاً مناسباً للتطبيقاتأنه، مع ز
عادة توزيع الطيف أن توفر معلومات عن هذه  ج)   املمارسة، أن من شأن مقارنة خربات اإلدارات فيما يتعلق 

  أن املسألة التالية ينبغي دراستهاتُقّرِر 
  يعين إعادة توزيع الطيف؟ماذا   1
مج إلعادة توزيعما أهم العوامل التقنية وغري التقنية اليت ينبغي   2 ا عند تطوير بر   الطيف؟ مراعا
  أين ميكن تطبيق إعادة توزيع الطيف؟  3
  ما العالقة بني إعادة توزيع الطيف وتسعري الطيف؟  4

  تقرر كذلك
  ؛ات)و/أو تقرير (تقارير) أو كتيب (كتيب أنه ينبغي إدراج نتائج الدراسات املذكورة أعاله يف تو�ية (تو�يات)  1
  .20192015 إمتام الدراسات املذكورة أعاله حبلول عام أنه ينبغي  2

 
  S2الفئة: 

   

_______________ 
ذه املسألة. 2013لالتصاالت الراديوية يف عام  1قامت جلنة الدراسات   ∗ ريخ إجناز الدراسات املتعلقة    بتمديد 
عادة التخصيص   ∗   .”refarming“يشار إليه أيضاً 

عادة التخصيص "  **   ".refarmingيشار إليه أيضاً 

http://www.itu.int/md/R12-SG01-C-0165/en
http://www.itu.int/md/R12-CCV-C-0062/en
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  3ق ـملحال
  )1/166 (الوثيقة

  *R-ITU 205-1/1 مسألةالمشروع مراجعة 

  طويلة األمد الستخدام الطيفاسرتاتيجيات 
(1997-1995)  

  إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
  إذ تضع يف اعتبارها

لغة واجتماعيةله قيمة اقتصادية أن الطيف مورد حمدود   أ )   على تماعيةلتنمية االقتصادية واالجفيما يتعلق وذو قيمة 
  سواء؛ حد
  الطيف، مبا يف ذلك التطبيقات اجلديدة، تتزايد؛ أن متطلبات استعمال  ب)
ستعمال الطيف ميكن أن تؤدي إىل استثمارات مالية كبرية من جانب مشغلي اخلدمة الراديوية   ج) أن القرارات املتعلقة 

  واملوّردين؛ واملستعملني
ألمر إىل بشأن االستخدام رمبا حيتاج اأن االسرتاتيجيات الطويلة األمد الستخدام الطيف تقلل من خماطر اختاذ قرارات   د )

  الزمن؛ تعديلها أو سحبها بعد فرتة قصرية من
  أن كتيب إدارة الطيف يتضمن و�فاً ألساليب حتسني استخدام الطيف،  ه )

  وإذ تالحظ
  سيجرى إعداد نصوص عن االسرتاتيجيات الطويلة األمد الستخدام الطيف، ITU-R 4أنه طبقاً للقرار   أ ) 

  ن املسألة التالية ينبغي دراستهاأ تُقّرِر
  ما األساليب املناسبة لوضع اسرتاتيجيات طويلة األمد الستخدام الطيف؟  1
ا يف عملية وضع اسرتاتيجيات طويلة األمد الستخدام الطيف؟  2   ما العوامل التقنية وغري التقنية املهمة اليت ينبغي مراعا
  م احلايل للطيف إىل األهداف الطويلة األمد؟ما اإلجراءات املناسبة للتحول من االستخدا  3

  تقرر كذلك
  ؛ات)و/أو تقرير (تقارير) أو كتيب (كتيب أنه ينبغي إدراج نتائج الدراسات املذكورة أعاله يف تو�ية (تو�يات)  1
  .20192015أنه ينبغي إمتام الدراسات املذكورة أعاله حبلول عام   2
 

     S2الفئة: 

_______________ 
ذه املسألة. 2013لالتصاالت الراديوية يف عام  1قامت جلنة الدراسات  * ريخ إجناز الدراسات املتعلقة   بتمديد 

http://www.itu.int/md/R12-SG01-C-0166/en
http://www.itu.int/md/R12-CCV-C-0062/en
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  4ق ـملحال
  )1/167 (الوثيقة

  املسألة املقرتح إلغاؤها

 عنوان املسألة (ITU-R)مسألة قطاع االتصاالت الراديوية

224/1 

لنسبة صاالت الثابتة متعددة الوسائط التفاعلية يف االت األرضلتطبيقاتالتقارب التقين 
ا  واملتنقلة واإلذاعية والبيئة التنظيمية املقرتنة 

___________  

http://www.itu.int/md/R12-SG01-C-0167/en
http://www.itu.int/md/R12-CCV-C-0062/en
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG01.224

