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مشروع توصية جديدة أن تلتمس اعتماد  2018 يونيو 13يف  املنعقدلالتصاالت الراديوية يف اجتماعها  1 الدراسات جلنةقررت 
) وقررت كذلك ITU-R 1-7من القرار  A2.2.6 (الفقرة املراسلةعن طريق لقطاع االتصاالت الراديوية  نيتعة توصيمراجَ  يْ ومشروع

). ITU-R 1-7من القرار  A2.4.2.6(الفقرة  (PSAA) املراسلةيف نفس الوقت عن طريق  واملواَفقة االعتمادتطبيق إجراء 
ن خترب أويرجى من أي دولة عضو تعرتض على اعتماد مشروع توصية  .عناوين وملخصات مشاريع التوصيات 1 امللحق يف ويرد

سباباملدير ورئيس جلنة    اعرتاضها. الدراسات 
ع مشاري ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة فإن مل. وإذا  2018 سبتمرب 3 تنتهي يفشهرين  ملدةفرتة النظر  ومتتد

ا قت نفس الو  يف واملوافقةاتباع إجراء االعتماد  مت كان قد  وملاذلك،  وعالوًة على. 1 الدراسات جلنة التوصيات تعترب قد اعتمد
  .عليها املواَفق حبكمأيضاً مشاريع التوصيات ستعترب ، فإن املراسلة عن طريق

لة عضو تعرتض على إلغاء توصية ويرجى من أي دو  .2 امللحقتوصيات مبينة يف  3الدراسات إلغاء  جلنة، اقرتحت إىل ذلك افةً وإض
سباب اعرتاضها.أن خترب املدير ورئيس جلنة    الدراسات 

م ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة على . وإذا ل2018 سبتمرب 3 يفشهرين تنتهي  ملدةفرتة النظر  ومتتد
  .امللغيةالتوصيات ستعترب يف حكم  ، فإناملقرتحةاإللغاءات 

أقرب  عليها يف واَفقامل ياتوستنشر التوص معممة إدارية رسالةيف  أعاله املذكورة اإلجراءاتستعلن نتائج  ،أعاله احملددة املهلةوبعد 
  ).REC-http://www.itu.int/pub/R نظر(ا ممكن وقت
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  ليهإ واملنتسبني وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية االحتادإىل إدارات الدول األعضاء يف 
 واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد لالتصاالت الراديوية 1املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 
 )دارة الطيفإ(ةالراديويلالتصاالت1جلنة الدراسات :املوضوع

 ويةلقطاع االتصاالت الرادي توصيتنيعة مراجَ  يْ ومشروعتوصية جديدة  مشروع اعتماداقرتاح   -
 ITU-R 1-7 القرار من A2.4.2.6 وفقًا للفقرة ملراسلة نفس الوقت واملوافقة عليها يف

  )عن طريق املراسلةنفس الوقت  االعتماد واملوافقة يف (إجراء
 توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية 3اقرتاح إلغاء   -

http://www.itu.int/pub/R-REC
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 1 امللحق
 

  عناوين وملخصات مشاريع التوصيات

  (Rev.1)1/148الوثيقة   SM.[STORAGE OF I/Q DATA] R-ITU اجلديدة التوصيةمشروع 

ت املخزَّنة  ت من أجل تبادل البيا الطور  ربعالطور/ يفتعريف نسق البيا
  الطيف  مراقبة  ألغراض

ت  نسقتعرِّف هذه التوصية  ت مبكو   .(I/Q) الطور ويف ربعالطور  يفامللفات من أجل تبادل ملفات البيا
ت و  . ويساعد هيكل امللفات املنسَّق اإلدارات على صعيد يراديو تسجيل مرقمن إلشارة تردد على  I/Qحتتوي ملفات البيا
  العمل املشرتكة التابعة هلا. رقفِ 

ت. وال ت دون  سبيليوجد  وُتستخدم حىت اآلن عدة أنساق مسجلة امللكية للبيا تفاقات قبل بدء عقد امشرتك لتبادل البيا
 الالزمة املعلومات أهم ىعل حيتويعلى النحو الوارد وصفه يف هذه الوثيقة، و  ،اجلهاز عن مستقالً الذي يكون  امللفات العمل. فنسق

ت من األنواع تلك تبادل يدعم، هو نسق نةاملخزَّ  اإلشارة لوصف ا البيا   .وفائد

  (Rev.1)1/129الوثيقة   SM.1051 R-ITU-3عة التوصية مشروع مراجَ 

  تهاوإزال MHz 406,1-406 النطاق التداخالت الضارة يف حتديدأولوية 
مبراقبة يتعلق س فيما (Rev.WRC-15) 205 من أجل االمتثال لألحكام الواردة يف القرار إضافيةعة هو توفري عناصر رض من املراجَ الغ

  .MHz 406,2إىل  405,9نطاق الرتدد من 

  Rev.1)1/143 الوثيقة  SM.1896 R-ITUعة التوصية مشروع مراجَ 

أساس  أجهزة االتصال الراديوي قصرية املدى على من أجل التنسيق بشأنَمَدَت الرتددات 
  عاملي أو إقليمي

ت الرتددات  ITU-R SM.1896تضمني التوصية عة إىل ترمي هذه املراجَ  ألغراض  (UWB) من أجل تطبيق النطاق فائق العرضمد
  .واالستدالل الراديوياالتصال وتتبع املوقع 
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  2 امللحق
 )(Rev.1)1/134و 1/144 ثيقتان: الو صدرامل(

  املقرتح إلغاؤها (ITU-R) قطاع االتصاالت الراديوية توصيات

 االتصاالتتوصية قطاع 
 (ITU-R) الراديوية

 العنوان

SM.1598   يف إشارات النفاذ املتعدد بتقسيم الزمن والنفاذ املتعدد بتقسيم الشفرة ً  طرائق حتديد االجتاه واملوقع راديو
SM.1794    الطيف ذات عرض النطاق الواسع اآلينأنظمة مراقبة 
SM.1604   يةمالنا أجل البلدانمن طور إلدارة الطيف م بشأن نظامبادئ م 

___________  

https://www.itu.int/md/R15-SG01-C-0144/en
https://www.itu.int/md/R15-SG01-C-0134/en

