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90th anniversary of the CCIR/ITU-R Study Groups (1927-2017) 

االتصاالت  جديدة لقطاعألة مس روع، مش2017 يونيو 21يف  املنعقد اجتماعهالالتصاالت الراديوية يف  1الدراسات  جلنةاعتمدت 
(انظر  ITU-R 1-7 القرار عليه يف املنصوص) واتفقت على تطبيق اإلجراء A2.2.2.5(الفقرة  ITU-R 1-7الراديوية وفقًا للقرار 

 امللحق يف املسألةشروع ويرد نص ملالتصاالت الراديوية.  مجعيتنيفرتة الواقعة بني يف ال املسائلموافقة على ) بشأن الA2.3.2.5 الفقرة
 جلنةورئيس  املدير ربختعلى مشروع مسألة أن  املوافقةويرجى من أي دولة عضو تعرتض على  ذه الرسالة لتيسري اطالعكم عليه.

سباب   اعرتاضها. الدراسات 
لنظر إىل أحكام الفقرة موعد  يف )brsgd@itu.int( ، يرجى من الدول األعضاء إبالغ األمانةR-ITU 1-7 القرار من A2.3.2.5 و

  ما إذا كانت توافق أم ال توافق على املقرتحات الواردة أعاله.ب 7201 سبتمرب 7 أقصاه
    

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
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  منتسبني إليهحاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية والإىل إدارات الدول األعضاء يف االت
 االحتادإىل  املنضمة األكادمييةلالتصاالت الراديوية واهليئات  1املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 
 

 )إدارة الطيفلالتصاالت الراديوية ( 1الدراسات  جلنة :املوضوع
 جديدة لقطاع االتصاالت الراديويةاقرتاح املوافقة على مشروع مسألة  -
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  امللحق
  )1/84(الوثيقـة 

  ITU-R [SPEC-EFF-ECO]/1مسألة اجلديدة مشروع ال
  الطيف وقيمته االقتصاديةاستخدام تقييم كفاءة 

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

  ؛االقتصادية واالجتماعيةلتنمية ا لتحقيق ومثنيأن الطيف مورد حمدود   أ ) 
دة احلركة وحمدودية الطيف املتاح  )ب   ؛تزايد الطلب على الطيف بسبب ز
  ؛خسائر االنتشار الكبرية بسببزيد من عرض النطاق وتسهل التقاسم امل تتيحأن الرتددات العالية   )ج
  ؛أن حتديد مقدار التغطية والسعة يساعد يف ضمان جودة اخلدمة  ) د
  تساعد يف حتقيق االستخدام األمثل للطيف، ميكن أنلطيف أن رسوم ا  ) ه

  تشري إىلإذ و 
"اجلوانب  SM.2012 R-ITUالتقرير "تعريف استخدام الطيف وكفاءة النظام الراديوي" و  SM.1046 R-ITUالتو�ية   أ ) 

  االقتصادية إلدارة الطيف"؛
نية/تقييم السعة (ب يوفران ال إذ تالحظ أ)أن منشوَري قطاع االتصاالت الراديوية املشار إليهما يف الفقرة   )ب هرتز) تة/
  ،تقررجييبان على األسئلة املطروحة يف اجلزء  وال

  التالية للدراسة املسائلأن ختضع  تُقّرِر
  ؟الطيفكفاءة استخدام ما هو األسلوب الذي ينبغي اتباعه لتحديد مقدار    1
  ؟ما هي العوامل اليت حتدد القيمة االقتصادية للطيف  2
 ؟العام لتقييم القيمة االقتصادية للطيف النموذجما هو   3

 تقرر كذلك
  )؛أو أكثر) أو كتيب (أو أكثر) و/أو تقرير (أو أكثرإدراج نتائج الدراسات املذكورة أعاله يف تو�ية (  1
  .2023 إمتام الدراسات املذكورة أعاله حبلول عام  2

  S2الفئة: 

___________ 

http://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1046
http://www.itu.int/pub/R-REP-SM/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-SM.2012

