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

توصيات  3مشاريع تلتمس اعتماد أن  2017 نوفمرب 20يف لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها املنعقد  5 قررت جلنة الدراسات
) وقررت  ITU-R 1-7من القرار  A2.2.6 عن طريق املراسلة (الفقرةلقطاع االتصاالت الراديوية توصيات  9مراَجعة جديدة ومشاريع 

). ويرد ITU-R 1-7من القرار  A2.4.2.6(الفقرة  (PSAA) كذلك تطبيق إجراء االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت عن طريق املراسلة
أن  ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على اعتماد مشروع توصية التوصيات. مشاريعملخصات و عناوين  ذه الرسالةيف امللحق 

سباب   اعرتاضها. خترب املدير ورئيس جلنة الدراسات 
يع مشار   األعضاء خالل هذه الفرتة فإن. وإذا مل ترد أي اعرتاضات من الدول 8201 يناير 30 تنتهي يفملدة شهرين ومتتد فرتة النظر 

ا التوصيات الوقت  نفس  مت اتباع إجراء االعتماد واملوافقة يف  ذلك، وملا كان قد على وعالوةً . 5  جلنة الدراسات تعترب قد اعتمد
  .عليهاق أيضاً حبكم املوافَ مشاريع التوصيات ستعترب عن طريق املراسلة، فإن 
أقرب  عليها يف قوافَ امل ياتوستنشر التوص معممة إدارية رسالةيف  أعاله املذكورة اإلجراءاتستعلن نتائج  ،وبعد املهلة احملددة أعاله

  ).REC-http://www.itu.int/pub/R (انظر ممكن وقت
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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 الراديوي5جلنة الدراسات :املوضوع

توصيات  9مراَجعة  ومشاريعلقطاع االتصاالت الراديوية جديدة  توصيات 3مشاريع  اعتماداقرتاح   -
من القرار  A2.4.2.6 وفقاً للفقرة ملراسلة نفس الوقت واملوافقة عليها يف االتصاالت الراديويةلقطاع 

ITU-R 1-7 عن طريق املراسلةنفس الوقت  (إجراء االعتماد واملوافقة يف( 

http://www.itu.int/pub/R-REC
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   امللحـق
  التوصيات مشاريعملخصات و عناوين 

  79/5الوثيقة   F.[PERFORM R-ITU[ اجلديدة مشروع التوصية

  أهداف ومتطلبات أداء األخطاء والتيسر لوصالت راديوية حقيقية 
  نقطة إىل نقطة قائمة على الرزممن 

 تقدم صيغاً و تصف هذه التوصية أحداث ومعلمات أداء األخطاء والتيسر للوصالت وأجهزة األنظمة الثابتة الالسلكية القائمة على الرزم، 
  لى حاالت حقيقية.عألهداف الوصلة وتشمل العالقة بني األنظمة القائمة على الرزم وغري القائمة على الرزم، وتعطي أمثلة لتطبيقات 

  /835الوثيقة   CHAR-M.[AMS R-ITU-[24 اجلديدة مشروع التوصية

�ماية ألنظمة اخلدمة املتنقلة للطريان العاملة   اخلصائص التقنية ومعايري ا
  GHz 27,5-25,25و GHz 23,6-22,5يف نطاقي الرتدد 

نطاقي  يف (AMS) يف اخلدمة املتنقلة للطريان العاملة ألنظمةلتوفر هذه التوصية معلومات عن اخلصائص التقنية ومعايري احلماية 
  .GHz 27,5-25,25و GHz 23,6-22,5الرتدد 

  5/84الوثيقة   CHAR-M.[AMS R-ITU-[45 اجلديدة مشروع التوصية

�ماية    املتنقلة للطريان العاملةلألنظمة اخلصائص التقنية ومعايري ا
  GHz 47-45,5يف مدى الرتدد 
 مدى العاملة يف اخلدمة املتنقلة يف (AMS) املتنقلة للطريان لألنظمةتوفر هذه التوصية معلومات عن اخلصائص التقنية ومعايري احلماية 

  .GHz 47-45,5الرتدد 
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  /625الوثيقة   M.2012 R-ITU-2 التوصيةمراَجعة مشروع 

  املواصفات التفصيلية للسطوح البينية الراديوية لألرض 
  املتقدمة-االتصاالت املتنقلة الدوليةيف أنظمة 

وتشمل التغيريات  .املتقدمة-املتنقلة الدولية حتديث التكنولوجيات احملددة ملكون األرض يف االتصاالتراَجعة الغرض من هذه امل
رتتبة على ذلك على املتقدمة وبعض التغيريات امل LTE موعة تكنولوجيات السطوح البينية الراديويةالرئيسية إضافة قدرات معززة جمل

لنص، إضافًة إىل املواصفات األساسية العاملية . 1 لحقامل  جرى حتديث املراجع احملال إليها الواردة يفكما   .فقرات العرض اجململ 
ستثناء  كما ورد يف النسخة 2ويظل امللحق  WirelessMAN-املتقدمة السطح البيين الراديوي للتكنولوجياومل يتم حتديث  السابقة 

  بعض التعديالت الصياغية.
  من هذه التوصية إذ مل تعد ضرورية. إذ تالحظ ب)أُلغيت الفقرة 

  5/67الوثيقة   M.2003 R-ITU-1 التوصيةمراَجعة مشروع 

   جيغابتاتاألنظمة الالسلكية ذات السرعات املقدرة بعدة 
  GHz 60 والعاملة على ترددات حول

ء واإللكرتونيات حد معايري املعلومات املتعلقةحتديث تصويب و راَجعة جرى يف هذه امل وأُدرج معيار  (IEEE) معهد مهندسي الكهر
ء واإللكرتونيات بشأن األنظمة املتنقلة    من نقطة إىل نقطة يف احمليط القريب.جديد ملعهد مهندسي الكهر

  (Rev.1)5/68الوثيقة   M.2057 R-ITU-0 التوصيةمراَجعة مشروع 

   GHz 81-76 خصائص أنظمة رادارات املركبات العاملة يف نطاق الرتددات
  تطبيقات أنظمة النقل الذكية يف

  بتوفري خمططات اهلوائي لرادارات املركبات.راَجعة تتعلق هذه امل

  5/69الوثيقة   M.1640 R-ITU-0 التوصيةمراَجعة مشروع 

�ماية  ومعايري اخلصائص لرادارات  من أجل دراسات التقاسما   فيما يتعلق 
  GHz 36-33,4  خدمة االستدالل الراديوي يف نطاق الرتدد  العاملة يف

  .رادار حبث وتتبعإدراج خصائص نظام راَجعة تقرتح هذه امل
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  (Rev.1)5/70الوثيقة   M.1465 R-ITU-2 التوصيةمراَجعة مشروع 

  خصائص ومعايري محاية الرادارات العاملة يف خدمة االستدالل الراديوي 
  MHz 3 700-3 100يف مدى الرتددات 

) وتعديل رادار السفينة L-Eو L-Dو L-Cإدراج اخلصائص املتعلقة بثالثة أنظمة مقامة على األرض (األنظمة راَجعة تقرتح هذه امل
  .MHz 3 400-2 700ضمن خصائص الرادار يف نطاق الرتدد اليت تت ITU-R M.1464واإلحالة إىل التوصية 

  5/75الوثيقة   F.1509 R-ITU-3 التوصيةمراَجعة مشروع 

  اخلصائص التقنية والتشغيلية الكفيلة بتيسري التقاسم بني أنظمة
  عدة نقاط للخدمة الثابتة-إىل-االتصاالت من نقطة

 GHz 27,5-25,25بني السواتل يف النطاق   وخدمة ما
اإضافة مواقع مدارية جديدة راَجعة تقرتح هذه امل من أجل تيسري تقاسم املواقع املدارية  ITU-R SA.1276التوصية راَجعة وفقاً مل ملراعا
  .GHz 27,5-25,25يف النطاق 

  (Rev.1)5/76الوثيقة   F.699 R-ITU-7 التوصيةمراَجعة مشروع 

دراسات   الالسلكية الثابتة اليت جيب استعماهلا يف هلوائيات األنظمةخمططات اإلشعاع املرجعية 
  التنسيق ويف تقييم التداخل يف مدى الرتددات 

 GHz 70  وحنو MHz  100الذي يرتاوح بني 
مراَجعة ، و GHz 70بدًال من  GHz 86التوصية ليصل إىل  هالرئيسية توسيع مدى الرتدد القابل للتطبيق الوارد يف هذراَجعة امل تشمل

الفصوص اجلانبية  أن التناقص يفإىل  GHz 70فوق  لرتدداتا فيما خيص ،، واإلشارةاحلزمة لفتحات وفقاً  ُحتسبيت ال الكسوب
. وُتضاف أيضاً خمططات dB 10قيم كسب اهلوائي "الدنيا" مبقدار درجة، مما يسمح بتخفيض  48وليس يف  درجة 120ينتهي يف 

  .GHz 86-70املقيسة يف مدى الرتدد  ات احلديثةاهلوائي

  (Rev.1)5/77الوثيقة   F.1249 R-ITU-4 التوصيةمراَجعة مشروع 

  املتطلبات التقنية والتشغيلية اليت تيسر التقاسم بني أنظمة االتصاالت
  اخلدمة الثابتة واخلدمة بني السواتل  نقطة يف-إىل-من نقطة

 GHz 27,5-25,25النطاق  يف
ا وفقاً ملإضافة مواقع مدارية راَجعة تقرتح هذه امل من أجل تيسري تقاسم املواقع املدارية  ITU-R SA.1276التوصية راَجعة جديدة ملراعا
مج احلاسويب يف التذييل GHz 27,5-25,25يف النطاق  تبعاً لذلك. وتشمل هذه  2للملحق  1. وأدخلت أيضاً تعديالت على الرب

  .2حق ملعادلة يف امللا إدخال تعديل صياغي علىأيضاً راَجعة امل
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  (Rev.1)5/82الوثيقة   M.2015 R-ITU-1 التوصيةمراَجعة مشروع 

  �ماية اجلمهور  الراديوية االتصاالت نظمة اخلاصة الرتددات ترتيبات
  (Rev.WRC-12) 646 للقرار طبقاً  يف حاالت الكوارث وعمليات اإلغاثة

 3و 2يقرر (وفقاً للفقرتني  1، أُدرجت أحكام ترددات منسقة وأحكام ترددات وطنية يف امللحق (Rev.WRC-15) 646وفقاً للقرار 
 تضع إذوأُدخل عدد من اإلضافات والتعديالت األخرى على الفقرات من القرار).  4يقرر (وفقاً للفقرة  2من القرار) ويف امللحق 

  .وتوصي، دركتوإذ ، حظتالوإذ ، يف اعتبارها

___________  


