
  
 

International Telecommunication Union • Place des Nations • CH‐1211 Geneva 20 • Switzerland  
Tel: +41 22 730 5111 • Fax: +41 22 733 7256 • E‐mail: itumail@itu.int • www.itu.int • 

مشاريع ثالثة أن تلتمس اعتماد  2018نوفمرب  19يف  الذي ُعقدلالتصاالت الراديوية يف اجتماعها  5 قررت جلنة الدراسات
من  A2.2.6 (الفقرةباملراسلة ، للقطاع ومشاريع مراجعة تسع توصياتلقطاع االتصاالت الراديوية توصيات جديدة 

 A2.4.2.6 الفقرة( (PSAA) وقررت كذلك تطبيق إجراء االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت عن طريق املراسلة)، ITU‐R 1‐7 القرار
دولة عضو  كل. ويرجى من  هذه عناوين وملخصات مشاريع التوصيات الرسالةهذه ملحق د يف رِ . وت)ITU‐R 1‐7 من القرار

  اعرتاضها. املدير ورئيس جلنة الدراسات بأسباب إبالغ من مشاريع التوصيات أي تعرتض على اعتماد
ن الدول معليها د أي اعرتاضات مل ترِ  ذاوإ .2019يناير  30 تنتهي يفملدة شهرين  ع التوصياتيف مشاري ومتتد فرتة النظر
اقد  مشاريع التوصيات، تُعترب الفرتة تلكاألعضاء خالل  اتباع إجراء  إىلفنظرًا ذلك،  على عالوةً . 5  جلنة الدراسات اعتمد

  .عليهاموافقاً أيضاً  مشاريع التوصياتُتعترب نفس الوقت عن طريق املراسلة،   االعتماد واملوافقة يف
عليها  قاملوافَ  ياتوستنشر التوص معممة إدارية رسالةيف  اإلجراءات املذكورة أعالهستعلن نتائج  ،املهلة احملددة أعاله انقضاء وبعد
  ).REC‐http://www.itu.int/pub/R(انظر  ممكن أقرب وقت يف

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
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  المنتسبين إليهو  إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
 والهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحادالتصاالت الراديوية ل 5المشاركين في أعمال لجنة الدراسات 

  
  

  )خدمات األرضة (لالتصاالت الراديوي 5لجنة الدراسات  :املوضوع
تسع راجعة م ومشاريعلقطاع االتصاالت الراديوية جديدة  اتتوصي مشاريع ةثالث اعتماد اقتراح  -

 ITU‐R 1‐7 من القرار A2.4.2.6  وفقاً للفقرة بالمراسلة نفس الوقت  والموافقة عليها في للقطاع توصيات
 )عن طريق المراسلةنفس الوقت  (إجراء االعتماد والموافقة في
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  أعضاء جلنة لوائح الراديو  -
    ني العام لالحتاد ومدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير مكتب تنمية االتصاالتاألم  -
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  امللحق
  التوصياتوملخصات مشاريع عناوين 

  110/5الوثيقة   z22 GH‐M.[AMS_21.2 R‐ITU[مشروع التوصية اجلديدة 

  المشغَّلةالمتنقلة  الطيران أنظمةب ومعايير الحماية المتعلقة الخصائص التقنية
  GHz 22‐21,2 الترددات مدىفي  المتنقلة في الخدمة

، (AMS) للطريان تنقلةاخلدمة امليف  شغَّلةامل ألنظمةاملتعلقة با  احلمايةريومعايهذه التوصية معلومات عن اخلصائص التقنية  تقدم
والتوافق  التقاسميف دراسات  هذه املعلوماتالستخدام  ،GHz 22‐21,2الرتددات  مدىيف  املشغَّلة حالياً أو  املخطَّط تشغيلها

  .االقتضاء حسب

  5/120الوثيقة   M.[ITS_FRQ] R‐ITUمشروع التوصية اجلديدة 

  في الخدمة المتنقلة ظمة النقل الذكيةأنمن أجل  ترددالتنسيق نطاقات 
وتشجِّع اإلدارات على  (ITS)أنظمة النقل الذكية  الستخدامها يف نّسقةامل رتددالبشأن نطاقات  تقدم هذه التوصية إرشادات

  نسَّقة يف تطبيقات هذه األنظمة.املرتدد الاستخدام نطاقات 

  5/126الوثيقة   5GHz]‐CHAR‐M.[AMT R‐ITUمشروع التوصية اجلديدة 

  للطيران المتنقلةخدمة الائص التقنية والتشغيلية ألنظمة الخص
  للطيرانالمتنقل عن بُعد للقياس على إرساالت الطائرات  التي تقتصر
  MHz 5 250‐5 150النطاق  في الرحالت الجويةاختبارات ألغراض 

  من لوائح الراديو 446C.5والبرازيل وفقاً للرقم  1 اإلقليمفي 
 1 املشغَّلة يف بلدان اإلقليم (AMT)ألنظمة القياس املتنقل عن بُعد للطريان تعرض هذه التوصية اخلصائص التقنية والتشغيلية 

مان اجلزائر واململكة العربية السعودية والبحرين ومصر واإلمارات العربية املتحدة واألردن والكويت ولبنان واملغرب وعُ (باستثناء 
وفقاً  MHz 5 250‐5 150 مدى الرتدد يف الربازيل وقطر واجلهورية العربية السورية والسودان وجنوب السودان وتونس) ويف

على إرساالت واقتصاره ان على أساس أويل، لخدمة املتنقلة للطري ل النطاق يقر توزيعي الذ من لوائح الراديو، 446C.5 للرقم
 .بُعد للطريان من حمطات الطائرات القياس عن
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  5/104الوثيقة   M.1637 R‐ITU‐0مشروع مراَجعة التوصية 

  التنقل العالمي عبر الحدود لتجهيزات االتصاالت الراديوية 
  الكوارث في حاالت الطوارئ واإلغاثة من

ا فيها أو أُلغيت. وتستهدف  املراجعالعديد من  روجعت، 2003يف عام  ITU‐R M.1637التوصية  منذ أن ُنشرت املستشهد 
ذه التوصيةحتديث املواد  هذه املراجعة وإجراء بعض التحسينات التحريرية  ،ملواءمة نص التوصية مع الوثائق النافذة املشمولة 

  ."وصيت" فقرةمراجعات ملنطوق التوصية، أي لل . ومل ُجتَر أينصال يف

  5/105الوثيقة   M.2009 R‐ITU‐1مشروع مراَجعة التوصية 

في عمليات حماية الجمهور واإلغاثة  لالستعمالمعايير السطوح البينية الراديوية 
  (Rev.WRC‐12) 646طبقاً للقرار  UHFالكوارث في بعض أجزاء النطاق  حاالت في

إليها يف هذه التوصية  احملال، روجعت بعض الوثائق 2015ؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام املعلى القرارات املتخذة يف  بناءً 
التوصية ملواءمة نص التوصية مع الوثائق النافذة، وإجراء بعض ذه حتديث املواد املشمولة  وتستهدف هذه املراجعةأو أُلغيت. 

  اإللزامي لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية. نسق العام النص ليتفق مع الالتحسينات التحريرية يف

  5/106الوثيقة   F.1336 R‐ITU‐4مشروع مراَجعة التوصية 

 من الهوائيات وقطاعية وغيرهاهوائيات شاملة االتجاه لمخططات اإلشعاع المرجعية 
  دراسات التقاسم في  كي تستعملالخدمتين الثابتة والمتنقلة،   في

  تقريباً  GHz 70 إلى MHz 400 التردد من مدىفي 
واستعراض نص التوصية القائم مع إدراج مالحظة  ،لإلشعاع بإضافة خمطط جديد 1هذه املراجعة تغيريات يف امللحق  تتضمن

  وإجراء بعض التحسينات التحريرية األخرى لتوضيح وحدات املعادالت. ،توضيحية فيه

  5/107الوثيقة   F.1245 R‐ITU‐2مشروع مراَجعة التوصية 

النموذج الرياضي لمخططات اإلشعاع المتوسطة وذات الصلة من أجل هوائيات األنظمة 
  الالسلكية الثابتة من نقطة إلى نقطة على خط البصر لالستعمال في بعض دراسات 

  تقريباً  GHz  70 إلى  1 التنسيق وتقييم التداخالت في مدى الترددات من
 . باإلضافة إىل ذلك،GHz 86إىل  GHz 70هذه التوصية من  الذي تتناولهالرتددات املعمول به  مدىمتديد تتضمن هذه املراجعة 

تالرتددات اإلضافية، فيما خيص ف درجة، ليخفِّض ذلك  120إىل درجة  48من  يف الفص اجلانيبالقطع  انتهاءقيمة  ُغريِّ
 فعلية مبخططات الواردة يف التوصية هذه املراجعة مقارنة املعادالتكما تشمل .  dB 10كسب اهلوائي مبقدار ل‘ الدنيا’قيم ال

  سة.الستقطاب املتقاطع بالقيم املقيمقارنة القيمة املعيارية لو  للهوائيات
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  5/108الوثيقة   M.1462 R‐ITU‐0مشروع مراَجعة التوصية 

 خصائص ومعايير حماية الرادارات العاملة في خدمة التحديد الراديوي للموقع 
  MHz 450‐420 التردداتمدى  في

 نظاملو  الرادارية املنصوبة على األرض ةنظممن األ إضافيني نظامنيبيان اخلصائص التقنية لتشمل املراجعات املقرتحة هلذه التوصية 
 تانالفقر  توُأضيف، "إذ تضع يف اعتبارها" املتقادمة من الفقرات أو ُحّدثت . وقد أُلغيتاحملمولة جواً  الرادارية ةظممن األن إضايف

  ."إذ تالحظ"و "تعرتف إذ"

  /1095الوثيقة   M.1849 R‐ITU‐1مشروع مراَجعة التوصية 

  الجوانب التقنية والتشغيلية لرادارات األرصاد الجوية المنصوبة على األرض
  أن تشمل هذه املراجعة خصائص تقنية أخرى لرادارات األرصاد اجلوية املنصوبة على األرض. تقرر

  /1125الوثيقة   M.493 R‐ITU‐14مشروع مراَجعة التوصية 

  نظام النداء االنتقائي الرقمي المستعمل في الخدمة المتنقلة البحرية
وقد طلبت اإلدارات  ،يمهاتصمدعم لعدم وجود طلب سوقي يذات الصلة  من األجهزة Bالصنف  إلغاء هذه املراجعةتشمل 

  .بيان نطاق تطبيق هذه التوصية
والعاملة على ألجهزة احملمولة على منت السفن الصادرة من ا املسموعةاإلنذارات  تنسيق املراجعة املقرتحة هلذه التوصية تشملكما 

لعمليات اليت ، وتعديل اإلجراءات املتاح تطبيقها يف ا(MF/HF)ة /العاليةاملتوسطو  (MF) ةواملتوسط (VHF) جداً  ةالعالي اتددالرت 
  وتعديلها.، Eالصنف  من جهزةألاخلصائص الوظيفية لبقرار اإل، و Mرى بنداءات االختبار من الصنف جتُ 

  مبعاجلة إشعارات االستالم يف إطار اإلجراءات التلقائية. القسم اخلاصتعديل وتتضمن هذه املراجعة أيضاً 

  /1135الوثيقة   M.2010 R‐ITU‐0مشروع مراَجعة التوصية 

مالحية إلذاعة المعلومات البيانات لل NAVDATالمسمى  رقميالنظام الخصائص 
  kHz 500 النطاق إلى السفينة فيالساحل بالسالمة البحرية واألمن من  المتعلقة

  .(MF)باملوجات اهلكتومرتية العامل  NAVDATاخلصائص التقنية للنظام  واستكمال املراجعة حتديث هذه تستهدف
  .3و 2و 1امللحقات  فجرى تعديل

  .، بنية اإلرسال4امللحق  وُأضيف
  ، بنية ملفات الرسائل.5امللحق  وُأضيف

  عن الشبكة الوحيدة الرتدد. 6بامللحق  السابق 4 عن امللحق واستعيض
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  /1225الوثيقة   M.1890 R‐ITU‐0مشروع مراَجعة التوصية 

  المبادئ التوجيهية واألهداف –أنظمة النقل الذكية 
  وقد أُدخلت .املتقدمة (ITS) تشغيلية لالتصاالت الراديوية ومتطلبات أنظمة النقل الذكيةالهداف األراجعة امل هذه أن تشمل تقرر

  وبُنيتها ملواءمتها مع النسق اإللزامي للتوصيات اجلديدة واملراَجعة. هذه التوصية تعديالت على عنوانكذلك 

___________  


