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

توصيات جديدة  3أن تلتمس اعتماد مشاريع  2017 يونيو 21لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها املنعقد يف  1 قررت جلنة الدراسات
) وقررت كذلك ITU-R 1-7من القرار  A2.2.6 توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية عن طريق املراسلة (الفقرة 3ومشاريع مراَجعة 

امللحق  ). ويرد يفITU-R 1-7من القرار  A2.4.2.6(الفقرة  (PSAA) تطبيق إجراء االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت عن طريق املراسلة
ا لرسالةذه ا ير . ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على اعتماد مشروع توصية أن خترب املدعناوين مشاريع التوصيات وملخصا

سباب  اعرتاضها. ورئيس جلنة الدراسات 
ع مشاري ة فإن. وإذا مل ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرت 7201 سبتمرب 6ومتتد فرتة النظر ملدة شهرين تنتهي يف 

ا جلنة الدراسات التوصيات قت نفس الو  مت اتباع إجراء االعتماد واملوافقة يف . وعالوًة على ذلك، وملا كان قد1 تعترب قد اعتمد
  عن طريق املراسلة، فإن مشاريع التوصيات ستعترب أيضاً حبكم املواَفق عليها.

أقرب  أعاله يف رسالة إدارية معممة وستنشر التوصيات املواَفق عليها يف وبعد املهلة احملددة أعاله، ستعلن نتائج اإلجراءات املذكورة
  ).REC-http://www.itu.int/pub/R(انظر  عملياً  ممكن وقت

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
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  املنتسبني إليهو  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
 واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد لالتصاالت الراديوية 1املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 
 )إدارة الطيف(ةلالتصاالت الراديوي1جلنة الدراسات :املوضوع

 توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية 3مراجعة  ومشاريعتوصيات جديدة  3مشاريع  اقرتاح اعتماد  -
ملراسلة وفقًا للفقرة واملوافقة عليها يف  ITU-R 1-7 من القرار A2.4.2.6 نفس الوقت 

 نفس الوقت عن طريق املراسلة) االعتماد واملوافقة يف (إجراء

http://www.itu.int/pub/R-REC
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  امللحـق
ا التوصيات مشاريع عناوين   وملخصا

  (Rev.1)1/71الوثيقة   CATEGORIES]-SM.[SRD R-ITUمشروع التوصية اجلديدة 

  (SRD)التنسيق العاملي لفئات األجهزة قصرية املدى 
ا لألجهزة قصرية املدى  ليت تتطلب التشغيل على أساس ا (SRD)تتضمن هذه التوصية مبادئ توجيهية بشأن الفئات املوصى 

  عاملياً. منسق

  (Rev.1)1/72الوثيقة   FREQ]-SM.[G.WNB R-ITUمشروع التوصية اجلديدة 

  الت الشبكات املنزلية الالسلكيةالت مستقبِ مبادئ توجيهية ملرسِ 
لطيف -اق ضيقة النط ت املتعلقة    مواصفة املكو

 (NWHN)  يقة النطاقالت الشبكات املنزلية الالسلكية ضالت مستقبِ ستخدام الطيف ملرسِ مبادئ توجيهية تتعلق  تقدم هذه التوصية
 (MAC)  إىل الوسائطالنفاذ   وطبقة التحكم يف (PHY)مواصفات معمارية النظام والطبقة املادية  تتضمناليت  ITU-T G.9959 وفقاً للتوصية

  .ITU-T G.9959الت املطابقة للتوصية الت املستقبِ من أجل املرسِ 

  (Rev.1)1/88الوثيقة   SM.[WPT] R-ITUمشروع التوصية اجلديدة 

ت الرتدد من أجل تشغيل األنظمة الالحزمية   مد
  (WPT)إلرسال القدرة السلكياً 

ت الرتدد من أجل تشغيل األنظمة الالحزمية إلرسال القدرة السلكياً بشأن تقدم هذه التوصية مبادئ توجيهية   ،(WPT)  استخدام مد
  .شحن األجهزة املتنقلة/احملمولةذلك  يف مبا

  (Rev.1)1/69الوثيقة   SM.1880 R-ITU-1التوصية  مراجعة مشروع

  الطيف وتقييمه غلشَ قياس 
ي همعني من الدقة والثقة. و  للحصول على مستوىعلى جداول حتدد عدد العينات الالزمة  SM.1880 R-ITU-1حتتوي التوصية 

ضيحات قليلة . ومع ذلك، تُقدم تو مستقًال أم غري مستقل االعتيان كان  وما إذا مرصودةتعتمد على طبيعة اإلشارات يف قناة تردد 
وترمي  .الطيفغل شَ  معينة لقياس حالة يفستخدم يُ  العينات من نوع أيّ هذه املصطلحات واألساليب املتبعة لتحديد  داللةبشأن 

 2و 1 هذه املراجعة إىل توضيح معىن االعتيان املستقل وغري املستقل وتوفر املعلومات األساسية لفهم القيم الواردة يف اجلدولني
  التوصية. يف
قي التوصية بدون تغيري.ITU-R SM.1880-1التوصية ديد يف اجل 2لحق املهذه املراجعة إدراج يُقرتح يف و    . ويظل 

http://www.itu.int/rec/R-REC-SM.1880/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SM.1880/en
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  1/78(Rev.1)الوثيقة   SM.1600 R-ITU-2لتوصية ا مراجعة مشروع

  تعرف اهلوية التقين لإلشارات الرقمية
  .مفّصلالتوصية على حنو الغرض من هذه املراجعة حتديث 
وية اإلشارات جمموعة من األمثلة املمكنة اليت ميكن استخدامها يف تعّرف ه هي التوصية اليت تتناوهلاُيضاف توضيح يفيد أن األدوات 

لتوضيح أن امللحق حيتوي على جمموعة  2 توصيوتُعدل الفقرة  استخدامها كلها لالمتثال ألحكام هذه التوصية. يلزم والالرقمية، 
من األدوات اليت ميكن النظر يف استعماهلا. ويُعّرف تصنيف اإلشارات. وقد أساءت بعض اإلدارات فهم املصطلحني "يصنف" 

ارة ديف حاالت حمددة. ونظراً إىل أن األنظمة احلديثة لتحليل اإلشارات وإ و"تصنيف" ولذلك ُيستعاض عنهما مبصطلحني أكثر دقة
 غاء بعض املوادإل واقُرتحالطيف تشمل عمومًا قدرة املتجه، ُأضيفت هذه األنظمة حسب االقتضاء. ومت تصويب أرقام األشكال. 

  واليت خترج عن نطاق هذه التوصية. اليت تنطوي بطبيعتها على تفاصيل كثرية القدمية

  (Rev.1)1/86الوثيقة   SM.1046 R-ITU-2التوصية  مراجعة مشروع

  د استخدام الطيف وكفاءة النظام الراديويحتدي
  :نيامللحق يف الرئيسية التعديالت ترد
الستناد إىل قياسات فعلية 1امللحق   ‘1’   .(' U): حساب استخدام الطيف وكفاءة نظام راديوي 
  .الطيف يف خدمات خمتلفة: إضافة أمثلة عن استخدام 2امللحق   ‘2’

___________ 


