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 ، أن تلتمس اعتماد مشروع مراجعة توصية2017أكتوبر  27لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها املنعقد يف  4قررت جلنة الدراسات 
ومن مث اعتمدت جلنة الدراسات  .ITU-R 1-7القرار  من A2.3.2.2.6لقطاع االتصاالت الراديوية عن طريق املراسلة، وفقًا للفقرة 

ويرد عنوان مشروع التوصية  .ITU-R 1-7 من القرار A2.3.2.6 ة املنصوص عليه يف الفقرةاملذكورة، ويتعني تطبيق إجراء املوافق التوصية
ة . ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على املوافقة على مشروع التوصية أن خترب املدير ورئيس جلن@ذه الرسالة وملخصها يف امللحق

  الدراسات Kسباب اعرتاضها.

 15 ، انتهت فرتة التشاور بشأن اعتماد هذه التوصيات يف2017نوفمرب  15املؤرخة  CACE/840مة وكما ورد يف الرسالة اإلدارية املعم
  .2018يناير 

موعد  يف )brsgd@itu.int( ، يرجى من الدول األعضاء إبالغ األمانةR-ITU 1-7 من القرار A2.3.2.6 وXلنظر إىل أحكام الفقرة
  مبا إذا كانت توافق أم ال توافق على املقرتح املذكور أعاله. 2018 مارس 23أقصاه 

أقرب وقت  وبعد املوعد النهائي احملدد أعاله، ستعلن نتائج هذا التشاور يف رسالة إدارية معممة مث تُنشر التوصية املواَفق عليها يف
  ).:REC-//www.itu.int/pub/Rhttp ممكن (انظر

  

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

  

 

 الرسالة اإلدارية املعممة

CACE/854  
 2018 يناير 23

 
 

  املنتسبني إليهو  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية

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

 
 

  )اخلدمات الساتلية( ةلالتصاالت الراديوي 4جلنة الدراسات  :املوضوع

 اقرتاح املوافقة على مشروع مراجعة توصية لقطاع االتصاالت الراديوية  -
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  امللحـق

  4عنوان مشروع التوصية اليت اعتمدا جلنة الدراسات 

  وملخصهالالتصاالت الراديوية 

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

   وصف األنظمة والشبكات يف خدمة املالحة الراديوية الساتلية

  ملة العا الفضائية اإلرسال فضاء) واخلصائص التقنية حملطات-أرض وفضاء-(فضاء

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

 التعزيز الساتليالوصف التقين واخلصائص التقنية لنظام اجلديد،  11 إضافة امللحق  1)تشمل هذه النسخة املراَجعة ما يلي: 
؛ (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
إلmحة أحدث التفاصيل املتعلقة  1 امللحق  حتديث املعلومات الواردة يف  5)؛ وEutelsat SBAS للشبكة التقين واخلصائص التقنية

؛ NAVSTAR GPS إلmحة أحدث التفاصيل املتعلقة Xلنظام 2حتديث املعلومات الواردة يف امللحق  6)؛ وX GLONASSلنظام
يرتتب على  ما  8)إلmحة أحدث التفاصيل املتعلقة Xلشبكات املالحية إمنارسات؛ و 8حتديث املعلومات الواردة يف امللحق  7)و

  .6 وامللحق 1 توصيذلك من تعديالت طفيفة للفقرة 

___________  
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