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أن  2019 يونيو 7إلى  6في الفترة من  المنعقدلالتصاالت الراديوية في اجتماعها  1 الدراسات لجنةقررت 
ً للفقرة 3تلتمس اعتماد مشاريع مراجعة  من  A2.3.2.2.6 توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية وفقا

 هذه الرسالة لحقمرد في تالدراسات(. و لجنةمن جانب  المراسلة)اعتماد عن طريق  ITU-R 1-7 القرار
 عناوين مشاريع التوصيات وملخصاتها.

ترد أي اعتراضات من الدول األعضاء  لم. وإذا 2019 أغسطس 31وتمتد فترة النظر لمدة شهرين تنتهي في 
من القرار  A2.3.2.6عليه في الفقرة  المنصوصبالتشاور  الموافقةخالل هذه الفترة، عندئٍذ يشرع في إجراء 

ITU-R 1-7. 

دراسات ال لجنةورئيس  المدير تخبرو تعترض على اعتماد مشاريع التوصيات أن ويرجى من أي دولة عض
 اعتراضها. بأسباب

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
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المنتسبين و إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
  إليه

 والهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحاد لالتصاالت الراديوية 1أعمال لجنة الدراسات  المشاركين في
 
 

 (إدارة الطيف) ةلالتصاالت الراديوي 1لجنة الدراسات  :الموضوع

توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية عن طريق  3اقتراح اعتماد مشاريع مراجعة  -

 المراسلة
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 الملحق

 عناوين مشاريع التوصيات وملخصاتها

 .Rev)11/201(الوثيقة  SM.1448R -ITU-0 مراجعة التوصية مشروع

 تحديد منطقة التنسيق حول محطة أرضية تعمل في نطاقات الترددات
 GHz 105و MHz 100الواقعة بين 

 حسب اسم المؤلفوتحدد ضمن ثالث فئات  ITU-R SM.1448-0التعديالت المدخلة على التوصية  تندرج
 .المعني لمؤلفوفقاً لبه التعديل  يظهرللون الذي وا

 .تظهر هذه التعديالت بهذا اللون للوائح الراديو، 7مع نصوص التذييل  تعديالت لالتساق -
ح مصطل لم تعد توصيات قطاع االتصاالت الراديوية تستخدم عادةً صياغية )مثالً، تعديالت  -

ت لوائح بتعديال مرتبطةأخرى للنص،  تعديالت( أو "تذييل" نظراً للبس المحتمل مع لوائح الراديو
تظهر هذه التعديالت بهذا  بمالحظات صياغية تشرح األسباب(، مشفوعة هذه األخيرةوالراديو )

 .اللون

 يشملبما  ،والمواءمة بين مختلف أقسام التوصية ضافية ألغراض التوضيح في التوصيةإتعديالت  -
ناجمة عن عدم االتساق في التوصية ، 7بالضرورة في التذييل  إدراج نص غير وارد

ITU-R SM.1448-0  7نص التذييل بشأن  2000وقرارات المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
هذا بهذه التعديالت  تظهر ،(مالحظات صياغية تشرح األسبابأو غيره من أحكام لوائح الراديو )

 اللون.

وستُزال المالحظات الصياغية الواردة حالياً . (Rev.1)1/201الوثيقة  صفحات غالفتوضَّح التعديالت في 
 التوصية. وثيقة بعد الموافقة علىفي ال

 (Rev.1)1/202الوثيقة  SM.1238R -ITU-2 مراجعة التوصية مشروع

 تحديد عروض النطاق الالزمة وأمثلة عن كيفية حسابها 
 وأمثلة مصاحبة عن تسمية اإلرساالت

تحديد عروض النطاق الالزمة  - SM.1138R -ITU-2دخل التعديل التالي على نص مشروع مراجعة التوصية أُ 
 :ن كيفية حسابها وأمثلة مصاحبة عن تسمية اإلرساالتوأمثلة ع

نصراً شكل عالذي يفي النص و الموجود غيرساسية األ المصطلحات قسم تحديث صياغي إلضافة -
 قطاع االتصاالت الراديوية. اتمن عناصر توصي

 (Rev.1)1/217الوثيقة  SM.2110R -ITU-0 مراجعة التوصية مشروع

  مديات التردد من أجل تشغيل األنظمة الالحزميةإرشادات الستخدام 
 من أجل المركبات الكهربائية (WPT)السلكياً  الطاقةإلرسال 

 المحتوى مع النسق اإللزاميمواءمة  فيالتعديالت المدخلة على النسخة المنشورة من هذه التوصية  تتمثل
وإزالة مديات  ،وتحديث حالة العمل المتعلق بمديات التردد ذات الصلة بشحن المركبات الكهربائية ،للتوصية

التردد المناسبة لألنظمة الالحزمية إلرسال الطاقة السلكياً من أجل شحن األجهزة المتنقلة والمحمولة، التي 
 ة لقطاع االتصاالت الراديوية.تم نقلها إلى توصية جديد
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