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

عة توصية مشروع مراجَ أن تلتمس اعتماد  2017 أكتوبر 27يف  املنعقدلالتصاالت الراديوية يف اجتماعها  4 الدراسات جلنةقررت 
(اعتماد عن طريق املراسلة من جانب جلنة  ITU-R 1-7 من القرار A2.3.2.2.6 لفقرةواحدة لقطاع االتصاالت الراديوية وفقًا ل

  .هلرسالة عنوان مشروع التوصية وملخصالدراسات). ويرد يف امللحق :ذه ا

، عندئٍذ ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة مل. وإذا 2018يناير  15 تنتهي يفملدة شهرين ومتتد فرتة النظر 
  .ITU-R 1-7من القرار  A2.3.2.6يشرع يف إجراء املوافقة Tلتشاور املنصوص عليه يف الفقرة 

  اعرتاضها. أن خترب املدير ورئيس جلنة الدراسات Zسباب مشروع التوصيةرجى من أي دولة عضو تعرتض على اعتماد ويُ 

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

  

 

 الرسالة اإلدارية املعممة
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  إليه واملنتسبني وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية االحتادإىل إدارات الدول األعضاء يف 

 واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد لالتصاالت الراديوية 4املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 
 

  ة (اخلدمات الساتلية)لالتصاالت الراديوي 4جلنة الدراسات  :املوضوع

 عة توصية واحدة لقطاع االتصاالت الراديوية عن طريق املراسلةاقرتاح اعتماد مشروع مراجَ   -
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  امللحق

  مشروع التوصيةوملخص عنوان 

  4/36(Rev.1)الوثيقة   R M.1787-ITU-2عة التوصية مراجَ  مشروع

  الراديوية الساتليةوصف األنظمة والشبكات يف خدمة املالحة 
  اإلرسال فضاء) واخلصائص التقنية حملطات-أرض وفضاء-(فضاء

  MHz 1 215-1 164العاملة يف النطاقات  الفضائية
  MHz 1 610-1 559و MHz 1 300-1 215و

 التعزيز الساتليالوصف التقين واخلصائص التقنية لنظام اجلديد،  11 إضافة امللحق  1)عة ما يلي: املراجَ النسخة تشمل هذه 
؛ (SDCM) التصويب التفاضلي واملراقبةالوصف التقين واخلصائص التقنية لنظام اجلديد،  12 إضافة امللحق  2)؛ و(KASS) لكور�

الوصف اجلديد،  14 إضافة امللحق 4)و ؛SES SBAS الوصف التقين واخلصائص التقنية للشبكة، اجلديد 13 إضافة امللحق 3)و
إلcحة أحدث التفاصيل املتعلقة  1 امللحق  حتديث املعلومات الواردة يف  5)؛ وEutelsat SBAS للشبكة التقنيةالتقين واخلصائص 

؛ NAVSTAR GPS إلcحة أحدث التفاصيل املتعلقة Tلنظام 2حتديث املعلومات الواردة يف امللحق  6)؛ وT GLONASSلنظام
يرتتب على  ما 8) إلcحة أحدث التفاصيل املتعلقة Tلشبكات املالحية إمنارسات؛ و 8حتديث املعلومات الواردة يف امللحق  7)و

  .6 وامللحق 1 توصيطفيفة للفقرة  تعديالتذلك من 

___________  

https://www.itu.int/md/R15-SG04-C-0036/en
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