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جديدة  مشروع توصية، نصوص 2017 نوفمرب 20لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها املنعقد يف  5اعتمدت جلنة الدراسات 
) A2.3.2.6  الفقرة  (انظر ITU-R 1-7  واتفقت على تطبيق إجراء القرارلقطاع االتصاالت الراديوية  توصيات 3 مراَجعةمشاريع و 

ملوافقة على التوصيات  ا.عناوين مشاريع التوصيات وملخص ذه الرسالة امللحق  لتشاور. وترد يفاملتعلق  ويرجى من أي  ا
سباب   اضها.اعرت   دولة عضو تعرتض على املوافقة على مشروع توصية أن خترب املدير ورئيس جلنة الدراسات 

لنظر إىل أحكام الفقرة قبل  )brsgd@itu.int( إبالغ األمانة ، يرجى من الدول األعضاءR-ITU 1-7 من القرار A2.3.2.6 و
  ما إذا كانت توافق أو ال توافق على املقرتحات أعاله. 8201 يناير 29

سرع وقت ممكن  املواَفقإدارية معممة وستنشر التوصيات  رسالةيف  التشاور ة احملددة أعاله، ستعلن نتائج هذاوبعد املهل عليها 
  ).REC-http://www.itu.int/pub/R عملياً (انظر

 (BR)الراديوية االتصاالتمكتب
 

 الرسالة اإلدارية املعممة
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  املنتسبني إليهو  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
 واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد لالتصاالت الراديوية 5املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 
 

  )خدمات األرض( ةلالتصاالت الراديوي 5جلنة الدراسات  :املوضوع
 توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية 3 مراَجعةجديدة ومشاريع مشروع توصيةاقرتاح للموافقة على  -
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  امللحـق 
ا   عناوين وملخصات مشاريع التوصيات اليت اعتمد

  لالتصاالت الراديوية 5جلنة الدراسات 

  50/5(Rev.1) الوثيقة  GHz]-M.[AMS 4.4 R-ITU 5 مشروع التوصية اجلديدة

�ماية    املتنقلة للطريان العاملة ألنظمة اخلدمةاخلصائص التقنية ومعايري ا
  MHz 4 990-4 400يف مدى الرتدد 

واملخطَّط هلا  ،(AMS) يف اخلدمة املتنقلة للطريان العاملة ألنظمةلتوفر هذه التوصية معلومات عن اخلصائص التقنية ومعايري احلماية 
ي ، وهاحلاجة والتوافق حسب التقاسميف دراسات ، كي ُتستخدم MHz 4 990-4 400 مدى الرتدديف أن تعمل، أو العاملة حالياً، 

  .تتضمن أي نظام من أنظمة القياس عن بُعد املتنقل للطريان  ال

  5/(Rev.1)45 الوثيقة  M.1461 R-ITU-1التوصية  مراَجعة مشروع

  إجراءات حتديد احتماالت التداخل بني الرادارات العاملة
  خدمة االستدالل الراديوي وأنظمة اخلدمات األخرىيف 

أمناط  هو حتديث رقم الرتتيب الذي ميكن النظر فيه من أجل ظاهرة التشكيل البيين وبعض التوضيحات يف راَجعةالغرض من هذه امل
  ل الرادار يف حالة عدم وجودها.النتقائية الرتدد املتوسط ملستقبِ  وعتبةمسح اهلوائي 

  5/46(Rev.1)الوثيقة   F.1777 R-ITU-1التوصية  مراَجعةمشروع 

لنسبة للبث التلفزيوين اخلارجي    خصائص األنظمة لالستعمال يف دراسات التقاسم 
  وجتميع األخبار إلكرتونياً واإلنتاج امليداين اإللكرتوين يف اخلدمة الثابتة

  فقط. وفيما يلي التفاصيل: 2للملحق  راَجعةأجريت امل
  للتوضيح. 1ان اجلدول مت تعديل عنو   -
  "الكسب األقصى هلوائي اإلرسال". 1أضيف إىل اجلدول   -
  .GHz 42,000-41,000و GHz 2,370-2,330و GHz 1,300-1,240األنظمة اليت تستعمل النطاقات  1أضيف إىل اجلدول   -
معلمات  1 يف اجلدول GHz 13,250-10,250و GHz 8,500-5,850األنظمة اليت تستعمل النطاقني  أضيف إىل  -

  للنظام. جديدة
أضيفت قيم للمعلمات "انتقائية القناة اجملاورة" و"النطاق احلارس للقناة اجملاورة" لألنظمة اليت تستعمل النطاقات   -

GHz 0,806-0,770 وGHz 8,500-5,850 وGHz 13,250-10,250  1يف اجلدول.  
  بناًء على ذلك. 1دلت حواشي اجلدول عُ   -
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  5/48(Rev.1)الوثيقة   M.1851 R-ITU-1التوصية  َجعةمرامشروع 

ضية ملخططات هوائيات أنظمة الرادارات يف خدمة االستدالل الراديوي   أجل  منمناذج ر
  حتليالت التداخلاستخدامها يف 

 4cos ملنحىن اً افيإض تغيريات لتوضيح بعض املعادالت واألشكال والوحدات وتتضمن معادلة إضافية وشكالً  راَجعةهذه امل تشمل
  املتطاورة.لتوزيع اجملال، ومن أجل هوائيات الصفيفات 

___________  


