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 1 ملحـقال
  موافَـق عليهاال توصية قطاع االتصاالت الراديويةعنوان 

 BL/13/7الوثيقة   RA.1513 R-ITU-2التوصية 

ت  تمستو   للفلك الراديويعمليات الرصد  يف خسارة البيا
  الناتج عن التداخل لتدهورالوقت النامجة عن ا وية منومعايري النسبة املئ
  الفلك الراديوي على أساس أويل  املوزعة خلدمة الرتدد لنسبة لنطاقات
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  2ملحق ال
  *R-ITU 256/7 مسألةال

  الفضائية األرصاد اجلوية
(2015) 

  حاد الدويل لالتصاالت،الراديوية لالتمعية االتصاالت إن ج
  إذ تضع يف اعتبارها

ؤثر على النشاط الشمسي اليت ميكن أن ت سب أمهية متزايدة يف الكشف عن ظواهرتكت ن عمليات األرصاد اجلوية الفضائيةأ  أ ) 
لنسبة القتصاد اإلدارات وسالمتها وأمنها؛   خدمات حساسة 

  يف الفضاء؛ مولة جواً أوميكن أن تكون قائمة على األرض، أو من منصات حمجتري من منصات األرصاد هذه  أن  ب)
تأن بعض احملا  ج) ت منخفضة للشمس أو الغالف اجلوي  سيس تعمل عن طريق استقبال انبعا طبيعية ذات مستو

لنسبة خلدمات راديوية ا  ت قد تكون مسموح  لتايل، ميكن أن تعاين من تداخالت مبستو   ،أخرى لألرض، و
  وإذ تالحظ

  يف مصطلحات االحتاد الدويل لالتصاالت؛ ال يوجد حالياً تعريف لألحوال اجلوية الفضائيةأنه   أ ) 
 ضائيةية لألرصاد اجلوية هو كما يلي: "تشمل األحوال اجلوية الفاملقدم من املنظمة العامل أن تعريف األحوال اجلوية الفضائية  ب)

الظروف والعمليات اليت حتدث يف الفضاء، مبا يف ذلك ما جيري على الشمس ويف طبقات املاغنيتوسفري واأليونوسفري والثرموسفري، 
مكانية التأثري على البيئة القريبة من األرض"،   اليت تتسم 

  دراسة املسائل التاليةتقرر 
  ؟ألحوال اجلوية الفضائيةوية املستخدمة حملاسيس اما هي اخلدمة (اخلدمات) الرادي  1
عمليات  من لوائح الراديو املناسبة لالستعمال يف 5ما هي األجزاء يف توزيعات نطاقات الرتدد احلالية املدرجة يف املادة   2

  ؟األرصاد اجلوية الفضائية
  ؟حوال اجلوية الفضائيةاأللية النموذجية حملاسيس ما هي اخلصائص التقنية والتشغي  3
  احلماية اليت قد تلزم لتشغيل هذه األنظمة؟ما هي   4

  تقرر كذلك
  االقتضاء؛  أو يف تقرير أو أكثر لقطاع االتصاالت الراديوية، حسبو/أو أكثر أن تدرج نتائج الدراسات املذكورة أعاله يف توصية   1
  .2019استكمال الدراسات املذكورة أعاله حبلول عام   2

 S3الفئة: 

___________  
                                                            

ذه املسألة (WMO)ينبغي إحاطة املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية   *   .علماً 




