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  حتية طيبة وبعد،
لقطاع االتصاالت توصيات  5  تقدمي مشاريع مراجعة، 2019 يوليو 17املؤرخة  CACE/910 املعممة اإلدارية الرسالةمبوجب مت 

   ).A2.3.2.6  (الفقرة ITU-R 1-7  باتباع اإلجراء املنصوص عليه يف القرار اللموافقة عليهالراديوية 
  .2019 سبتمرب 17  وقد حتققت الشروط اليت حتكم هذا اإلجراء يف

   .هلا  املعممة عناوين التوصيات واألرقام املخصصة ذه الرسالة امللحقوسينشر االحتاد التوصيات املواَفق عليها، ويتضمن 

  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

  ماريو مانيفيتش
  املدير

  1 الملحقات:

  :التوزيع
  لالتصاالت الراديوية 4املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات  وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد إدارات الدول األعضاء  -
  لالتصاالت الراديوية 4قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات إىل املنتسبون   -
  اهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد  -
ملراديوية رؤساء جلان دراسات االتصاالت ا  -   ونوا
  ونوابه رئيس االجتماع التحضريي للمؤمتر  -
  أعضاء جلنة لوائح الراديو  -
    األمني العام لالحتاد ومدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير مكتب تنمية االتصاالت  -

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

 والهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحاد لالتصاالت الراديوية 4المشاركين في أعمال لجنة الدراسات 
  

  )الخدمات الساتلية( ةلالتصاالت الراديوي 4لجنة الدراسات  :املوضوع
 توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية 5الموافقة على مراجعة   -
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  امللحـق
  المواَفق عليها قطاع االتصاالت الراديوية توصياتعناوين 

 1Rev.(4/52(الوثيقة   M.1901 R-ITU-2التوصية 

  إرشادات بشأن توصيات قطاع االتصاالت الراديوية المتصلة بأنظمة وشبكات
 MHz 1 215-1 164تردد الفي خدمة المالحة الراديوية الساتلية العاملة في نطاقات 

 MHz 5 030-5 010و MHz 5 010-5 000و MHz 1 610-1 559و MHz 1 300-1 215و

 /1Rev.(534(الوثيقة   M.1902 R-ITU-1التوصية 

 المالحة الراديوية ومعايير الحماية لمحطات االستقبال األرضية في خدمة الخصائص
  MHz 1 300-1 215في النطاق  أرض) العاملة-(فضاء الساتلية

 /1Rev.(544(الوثيقة   M.1903 R-ITU-1التوصية 

 الخصائص ومعايير الحماية لمحطات االستقبال األرضية في خدمة المالحة الراديوية
المالحة الراديوية للطيران  الت في خدمةأرض) والمستقبِ -(فضاء الساتلية

 MHz 1 610-1 559 النطاق  في العاملة

 /1Rev.(554(الوثيقة   M.1904 R-ITU-1التوصية 

الخصائص ومتطلبات األداء ومعايير الحماية لمحطات االستقبال في خدمة المالحة 
 MHz 1 215-1 164 الترددفي نطاقات  فضاء) العاملة-الراديوية الساتلية (فضاء

 MHz 1 610-1 559و MHz 1 300-1 215و

  /Rev.1(564(الوثيقة   M.1905 R-ITU-1التوصية 

 الخصائص ومعايير الحماية لمحطات االستقبال األرضية في خدمة المالحة الراديوية
 MHz 1 215-1 164 النطاق في أرض) العاملة-(فضاء الساتلية
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