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 تحية طيبة وبعد،

مشروع مراجعة أن تلتمس اعتماد  ،2021ديسمبر  16في  الذي ُعقدلالتصاالت الراديوية في اجتماعها  5 الدراسات لجنةقررت 
(اعتماد عن طريق المراسلة من جانب لجنة  ITU-R 1-8 من القرار A2.3.2.2.6 لفقرةتوصية لقطاع االتصاالت الراديوية وفقاً ل

 وع التوصية.الدراسات). ويرد في ملحق هذه الرسالة عنوان وملخص مشر

، عندئٍذ ترد أي اعتراضات من الدول األعضاء خالل هذه الفترة لم. وإذا 2022فبراير  22 تنتهي فيلمدة شهرين وتمتد فترة النظر 
 .ITU-R 1-8من القرار  A2.3.2.6يشرع في إجراء الموافقة بالتشاور المنصوص عليه في الفقرة 

 اعتراضها. وع التوصية أن تخبر المدير ورئيس لجنة الدراسات بأسبابويرجى من أي دولة عضو تعترض ع�ى اعتماد مشر

من مشروع التوصية  ويرجى من أي منظمة عضو في االتحاد تعلم بوجود براءة اختراع لديها أو لدى غيرها تغطي كلياً أو جزئياً عناصر
المذكورة في هذه الرسالة أن تبلغ األمانة بهذه المعلومات بأسرع ما يمكن. ويمكن االطالع ع�ى السياسة المشتركة للبراءات 

R/ISO/IEC"-T/ITU-"ITU في الموقع اإللكترو�ي :Pages/policy.aspxT/ipr/-http://www.itu.int/en/ITU. 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 ماريو مانيفيتش
 المدير

 عنوان وملخص مشروع التوصية :قالملح

 5/72الوثيقة  :الوثيقة

  C/en-SG05-https://www.itu.int/md/R19إلكترونية من هذه الوثيقة في:  نسخةوتتاح 

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
 

 الرسالة اإلدارية المعممة
1012CACE/ 

 1202 ديسمبر 22

 
 

 المنتسبين إليهو إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
 والهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحاد لالتصاالت الراديوية 5المشاركين في أعمال لجنة الدراسات 

 
 

 (خدمات األرض)ة لالتصاالت الراديوي 5لجنة الدراسات  :الموضوع

 مراجعة توصية لقطاع االتصاالت الراديوية عن طريق المراسلةمشروع اقتراح اعتماد  -
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 الملحق
 

 عنوان وملخص مشروع التوصية

 5/72الوثيقة  M.585 R-ITU-8مشروع مراجعة التوصية 

 تخصيص الهويات واستعمالها في الخدمة المتنقلة البحرية

بشأن استخدام معرفات هوية  الوضوحوزيادة  2في الملحق  (AMRD) ألجهزة الراديوية البحرية المستقلةللتوفير خطة ترقيم 
، عن طريق وضع المعلومات ذات الصلة مباشرةً 3حر في الملحق  رقمية بشكلالشركة المصن�عة لألجهزة التي تستخدم هوية 

 في االعتبار.، أخذت بعض التحديثات الصياغية . وعالوًة ع�ى ذلك2، القسم 2 الملحق في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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