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  حية طيبة وبعد،ت
أن تلتمس اعتماد  2015 يوليو 21و  20يومي منعقد لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها ال 5 جنة الدراساتلقررت 
 3.2.10 مراسلة (الفقرةتوصيات لقطاع االتصاالت الراديوية عن طريق ال 8 ومشاريع مراجعةتوصيات جديدة  3 مشاريع

 3.10  (الفقرة (PSAA) مراسلةموافقة يف نفس الوقت عن طريق ال) وقررت كذلك تطبيق إجراء االعتماد والITU-R 1-6 القرار من
ذه الرسالة ). ويرد يف الITU-R 1-6 القرار من   عناوين وملخصات مشاريع التوصيات.ملحق 
م ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة . وإذا ل2015سبتمرب  30 تنتهي يفمدة شهرين لمتد فرتة النظر وت
ا فإن موافقة كان قد مت اتباع إجراء االعتماد والما  ذلك، ول على وعالوةً . 5 جنة الدراساتل مشاريع التوصيات تعترب قد اعتمد
  .عليهاموافق حكم الأيضاً بمشاريع التوصيات ستعترب مراسلة، فإن نفس الوقت عن طريق ال يف

سباب اعرتاضمدير ورئيس لخرب الويُطلب من أي دولة عضو تعرتض على اعتماد مشروع توصية أن ت   ها.جنة الدراسات 
أقرب  موافقة عليها يفمت الاليت ت ياتالتوص وستنشر معممة إدارية رسالةستعلن نتائج هذا اإلجراء يف  ،أعاله محددةمهلة الوبعد ال
  ).REC-http://www.itu.int/pub/R(انظر  مكنم وقت

 (BR)الراديوية االتصاالتمكتب
 

  معممةالرسالة اإلدارية ال
CACE/741  

 2015 يوليو 30

 
 

  منتسبني إليهالو  حاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإىل إدارات الدول األعضاء يف االت
 لالتصاالت الراديوية 5املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 
 (خدمات األرض)لالتصاالت الراديوية5جلنة الدراسات :املوضوع

االتصاالت الراديوية توصيات لقطاع  8ومشاريع مراجعة  توصيات جديدة 3مشاريع اقرتاح اعتماد   –  
ملراسلة وفقًا للفقرة  االعتماد  (إجراء ITU-R -6من القرار  3.10واملوافقة عليها يف نفس الوقت 

ملراسلة)  واملوافقة يف نفس الوقت 

http://www.itu.int/pub/R-REC
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  ملحقال

  عناوين وملخصات مشاريع التوصيات

  (Rev.1)5/222الوثيقة   M.[V2X] R−ITUمشروع التوصية اجلديدة 

ىل البنية التحتية إ معايري السطوح البينية الراديوية لالتصاالت من مركبة إىل مركبة ومن مركبة
  من أجل تطبيقات أنظمة النقل الذكية

ية من أجل تطبيقات مركبة ومن مركبة إىل البنية التحتحتدد هذه التوصية معايري السطوح البينية الراديوية لالتصاالت من مركبة إىل 
أجل  أنظمة النقل الذكية. وتستند اخلصائص التقنية والتشغيلية املوصوفة يف هذه التوصية على نطاقات الرتدد احلالية املستعملة من

  والتطبيقات يف اخلدمة املتنقلة. أنظمة النقل الذكية

  (Rev.1)5/226الوثيقة   CONDITIONS] M.[WAIC R−ITUمشروع التوصية اجلديدة 

  االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان الشروط التقنية الستعمال أنظمة 
  للطريان (R) املتنقلةالعاملة يف اخلدمة  داخل الطائرات

  MHz 4 400-4 200نطاق الرتدد  يف
ألنظمة  احملجوز حصراً  MHz 4 400-4 200نطاق الرتدد  للطريان يف (R) املتنقلةحتدد هذه التوصية الشروط التقنية الستعمال اخلدمة 

  .داخل الطائرات االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان

  (Rev.1)5/255الوثيقة   DEPLOY] F.[FS R−ITUمشروع التوصية اجلديدة 

  سيناريوهات نشر األنظمة من نقطة إىل نقطة يف اخلدمة الثابتة
علومات عن سيناريوهات النشر واإلحصاءات ذات الصلة من أجل األنظمة الالسلكية الثابتة من نقطة إىل نقطة تتضمن هذه التوصية م

. وميكن استعمال هذه املعلومات يف دراسات التقاسم والتداخل بني هذه األنظمة GHz 86-1,4  اخلدمة الثابتة العاملة يف مدى الرتدد  يف
القرتان مع التوصيةاخلدمة الثابتة واألنظمة يف   يف   .ITU-R F.758  اخلدمات األخرى. وهذه التوصية معدة لالستعمال 

  (Rev.1)5/221الوثيقة   M.1544 R−ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

  الدنيا هلواة الراديوؤهالت امل
، من توصي 2 الفقرة، وإضافة اإلجراءات التشغيلية يف ) من إذ تضع يف اعتبارهاج لفقرةاتشمل هذه املراجعة إضافة 

  .1  احلاشية وإضافة
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  (Rev.2)5/227الوثيقة   F.1247 R−ITU-3مشروع مراجعة التوصية 

  اخلصائص التقنية والتشغيلية ألنظمة اخلدمة الثابتة اليت تيّسر التقاسم
  الفضائية والعمليات الفضائية واستكشاف األرض الساتلية  مع خدمات األحباث
  MHz 2 290-2 200و MHz 2 110-2 025 النطاقني يف العاملة

بغية  ITU-R SA.1275يُقرتح يف هذه املراجعة إضافة مواقع مدارية جديدة يلزم أن تؤخذ يف االعتبار وفقًا للنص املراَجع للتوصية 
  .MHz 2 290-2 200تيسري تقاسم املواقع املدارية يف النطاق 

  5/2(Rev.2)28الوثيقة   F.1509 R−ITU-2مشروع مراجعة التوصية 

ر التقاسم بني األنظمة من نقطة إىل نقاط متعددة  املتطلبات التقنية والتشغيلية اليت تيسِّ
  GHz 27,5-25,25اخلدمة الثابتة وخدمة ما بني السواتل يف النطاق  يف

تيسري  بغية ITU-R SA.1276 ةصييُقرتح يف هذه املراجعة إضافة مواقع مدارية جديدة يلزم أن تؤخذ يف االعتبار وفقاً للنص املراَجع للتو 
  .GHz 27,5-25,25 تقاسم املواقع املدارية يف النطاق

  (Rev.2)5/229الوثيقة   F.1249 R−ITU-3مشروع مراجعة التوصية 

   نقطةمن نقطة إىل املتطلبات التقنية والتشغيلية اليت تيسر التقاسم بني األنظمة
  GHz 27,5-25,25 النطاقيف  يف اخلدمة الثابتة وخدمة ما بني السواتل

تيسري  بغية ITU-R SA.1276 يُقرتح يف هذه املراجعة إضافة مواقع مدارية جديدة يلزم أن تؤخذ يف االعتبار وفقاً للنص املراَجع للتوصية
مج .GHz 27,5-25,25تقاسم املواقع املدارية يف النطاق    .2 للملحق 1 يلالتذي احلاسويب يف وترتب على ذلك تغيريات أجريت يف الرب

  (Rev.1)5/238الوثيقة  F.758 R−ITU-5مشروع مراجعة التوصية 

  معلمات النظام واعتبارات تراعى عند وضع معايري التقاسم أو التوافق
  خرى خدمات أ بني األنظمة الالسلكية الثابتة الرقمية يف اخلدمة الثابتة وأنظمة يف

  ومصادر أخرى للتداخل
 GHz 66-64و GHz 64-59و GHz 43,5-40,5 معلمات جديدة ألنظمة اخلدمة الثابتة يف نطاقات الرتددتشمل هذه املراجعة إضافة 

العتبارات اخلاصة مبعايري التق ، بدون إدخال تغيريات جوهرية يف النصوص احلالية فيماGHz 86-81/76-71و اسم والتوافق يتعلق 
  وافق".ض أجزاء النص تغيريات صياغية لتوضيح مصطلحي "التقاسم" و"التبني اخلدمة الثابتة واخلدمات األخرى. كما أدخلت يف بع
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  (Rev.1)5/257الوثيقة  F.1777 R−ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

لبث التلفزيوين  خصائص األنظمة لالستعمال يف دراسات التقاسم فيما يتعلق 
  (EFP) واإلنتاج امليداين اإللكرتوين (ENG) وجتميع األخبار إلكرتونياً  (TVOB) اخلارجي

  اخلدمة الثابتة يف
لبث التلفزيوين اخلارجي وجتميع األخبار  (TVOB) تتضمن هذه املراجعة خصائص إضافية لألنظمة الرقمية فيما يتعلق 

لبث فيما يتعلق لتماثلية وقد أزيلت خصائص األنظمة ا يف اخلدمة الثابتة. (EFP) واإلنتاج امليداين اإللكرتوين (ENG) إلكرتونياً 
يف اخلدمة الثابتة،  (EFP) واإلنتاج امليداين اإللكرتوين (ENG) وجتميع األخبار إلكرتونياً  (TVOB)التلفزيوين اخلارجي 

  إدارات كثرية قد بدأت أو أكملت إدخال اخلدمات الرقمية. أن إىل نظراً 

  (Rev.1)5/259لوثيقة ا M.1849 R−ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

  اخلصائص التقنية والتشغيلية لرادارات األرصاد اجلوية املقامة على األرض
. وأضيفت رادارات جديدة ITU-R M.1638-1 ينحصر الغرض من املراجعة املقرتحة يف مواءمة هذه التوصية مع التوصية

  اجلوية. لألرصاد

  (Rev.1)5/266الوثيقة  M.493 R−ITUمشروع مراجعة التوصية 

  ظام النداء االنتقائي الرقمي املستعمل يف اخلدمة املتنقلة البحريةن
حتديث الوثيقة من خالل إجراء تعديالت صياغية يف الكلمات الرئيسية ومسرد املصطلحات وبعض التصويبات الصياغية. وحتققت 
دة وضوح هيكل أصناف التجهيزات من خالل إلغاء أوصاف األصناف املتكررة. وأعيد تعريف الوظائف اإللزامية املطلوبة  ز

صناف التجهيزات تباع  Hو Eو Dللتجهيزات من األصناف  مشورة املنظمة البحرية الدولية من أجل احلد من الوظائف املتعلقة 
. ومت تعديل M اليت تشكل الصنف اجلديد (MOB) املشار إليها. وأضيف تعريف ألجهزة اإلبالغ عن سقوط شخص يف البحر

لطباعة املباشرة ضيقة (WRC-12) 17 اجلديدة وفقاً للتذييل HFالربوتوكول الذي يتيح انتقاء الرتددات  ، (NBDP) النطاق فيما يتعلق 
  ).MSC.191(79) فضًال عن تعديل متطلبات العرض املتعلقة بوضوح النص (استناداً إىل

___________  


