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مشروعي أن تلتمس اعتماد  2016 نوفمرب 22و 21 يوميمنعقد لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها ال 5 جنة الدراساتقررت ل
) وقررت كذلك تطبيق إجراء ITU-R 1-7من القرار  A2.2.6 مراسلة (الفقرةالراديوية عن طريق المراجعة توصيتني لقطاع االتصاالت 

ملحق ال  ). ويرد يفITU-R 1-7من القرار  A2.4.2.6، الفقرة (PSAA مراسلةموافقة يف نفس الوقت عن طريق الاالعتماد وال
مدير خرب الدولة عضو تعرتض على اعتماد مشروع توصية أن تالرسالة عنوان كل من التوصيتني وملخصهما. ويرجى من أي  ذه

سبابورئيس ل   اعرتاضها. جنة الدراسات 
 سيعتربم ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة . وإذا ل2017يناير  30 تنتهي يفمدة شهرين لمتد فرتة النظر وت

ما  مشروعا س نف موافقة يفم اتباع إجراء االعتماد والت ما كان قدذلك، ول وعالوًة على. 5 جنة الدراساتلالتوصيتني قد اعتمد
  ما.ق عليهموافَ حكم الأيضاً بالتوصيتني  سيعترب مشروعامراسلة، الوقت عن طريق ال

ا معليه قموافَ لا التوصيتانوستنشر  معممة إدارية رسالةيف  مذكورة أعالهاإلجراءات الستعلن نتائج  ،محددة أعالهمهلة الوبعد ال
  ).REC-http://www.itu.int/pub/R(انظر  مكنم أقرب وقت يف

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
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  منتسبني إليهالو  حاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإىل إدارات الدول األعضاء يف االت
  واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد لالتصاالت الراديوية 5املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 
 

  (خدمات األرض)ةلالتصاالت الراديوي5جلنة الدراسات :املوضوع
 نفس الوقت ا يفمواملوافقة عليهمشروعي مراجعة توصيتني لقطاع االتصاالت الراديوية  اعتماداقرتاح   -

 عننفس الوقت  (إجراء االعتماد واملوافقة يف ITU-R 1-7من القرار  A2.4.2.6 وفقاً للفقرة ملراسلة
 )طريق املراسلة

   

http://www.itu.int/pub/R-REC




- 3 - 

  ملحـقال
  مشروع كل من التوصيتني وملخص عنوان

  28/5الوثيقة   M.1466 R-ITU-0 مشروع مراجعة التوصية

�ماية للرادارات العاملة يف خدمة املالحة الراديوية   اخلصائص ومعايري ا
  GHz 33,4-31,8 يف نطاق الرتدد

 تشمل هذه املراجعة إدخال تطبيق جديد للمالحة الراديوية.

  5/32الوثيقة   M.1732 R-ITU-1مشروع مراجعة التوصية 

  خصائص األنظمة العاملة يف خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية
  دراسات التقاسم استعماهلا يف ألغراض

  الغرض من املراجعة:
نوي ُمنح خلدمة اهلواة يف نطاق الرتدد   -   ؛2012 املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام إثر kHz 479-472إدراج توزيع 
  جداول جديدة لتوفري تفاصيل تقنية ألساليب التشغيل الناشئة؛إدخال   -
  إعادة ترتيب اجلداول وإعادة تنسيقها لتحسني عرض اخلصائص التقنية؛  -
ت احل املدخالت يفحتديث بعض   -   ة خلصائص التشغيل؛الياجلداول إلبراز املد
  اهلواة. دمةخاحلالية يف تقدمي معلومات إضافية بشأن تقنيات وأساليب التشغيل   -

___________  




