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 حية طيبة وبعد،ت
مشروعي توصيتني أن تلتمس اعتماد  2015 مايو 26يف منعقد لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها ال 7 جنة الدراساتقررت ل

 ،(ITU-R 1-6 من القرار 3.2.10 مراسلة )الفقرةلقطاع االتصاالت الراديوية عن طريق ال جديدتني ومشروع مراجعة توصية
من  3.10 )الفقرة (PSAA) مراسلةموافقة يف نفس الوقت عن طريق الكذلك تطبيق إجراء االعتماد وال وقررت
اسات جنة الدر . وعالوًة على ذلك، اقرتحت لوملخصاهتا عناوين مشاريع التوصيات 1 ملحقال رد يفتو  (.ITU-R 1-6 القرار

 .2 ملحقمبينة يف ال مسألةموافقة على إلغاء ال
 ،م ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة. وإذا ل2015 أغسطس 5 تنتهي يفمدة شهرين لمتد فرتة النظر وت

موافقة م اتباع إجراء االعتماد والما كان قد تذلك، ول وعالوًة على. 7 جنة الدراساتل مشاريع التوصيات تعترب قد اعتمدهتا فإن
 .عليهاق مواف  حكم الأيضاً بمشاريع التوصيات ستعترب مراسلة، فإن نفس الوقت عن طريق ال يف

جنة دير ورئيس لمخرب الأن ت /مسألةموافقة على إلغاء توصيةة أو الويُطلب من أي دولة عضو تعرتض على اعتماد مشروع توصي
 اعرتاضها. الدراسات بأسباب

موافقة عليها مت الاليت ت ياتوستنشر التوص معممة إدارية رسالةستعلن نتائج هذا اإلجراء يف  ،محددة أعالهمهلة الوبعد ال
 (.REC-http://www.itu.int/pub/R )انظر مكنم أقرب وقت يف

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
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 منتسبين إليهالو  حاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإلى إدارات الدول األعضاء في االت
 لالتصاالت الراديوية 7المشاركين في أعمال لجنة الدراسات 

 

 (خدمات العلوم) لالتصاالت الراديوية 7جنة الدراسات ل :املوضوع
راديوية لقطاع االتصاالت ال توصيتين جديدتين ومشروع مراجعة توصية مشروعياعتماد اقتراح  -

)إجراء االعتماد  ITU-R 1-6 من القرار 3.10 وفقاً للفقرة مراسلةموافقة عليها في نفس الوقت بالوال
 موافقة في نفس الوقت عن طريق المراسلة(وال

 لقطاع االتصاالت الراديوية مسألةاقتراح الموافقة على إلغاء  -
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 1 ملحـقال

 وملخصاتها عناوين مشاريع التوصيات
 113/7(Rev.1)الوثيقة  GHz] 2 AIRCRAFT-SA.[SRSR -ITU ديدةجال مشروع التوصية

حماية المحطات األرضية لخدمة األبحاث الفضائية من المحطات المتنقلة )على متن 
 MHz 2 290-2 200 الطائرات( في النطاق

كيلومرتًا بني احملطات األرضية خلدمة األحباث الفضائية وحمطات اإلرسال   880تقدم هذه التوصية مسافة التنسيق املطلوبة البالغة 
 .MHz 2 290-2 200املتنقلة )على منت الطائرات( حلماية احملطات األرضية خلدمة األحباث الفضائية يف النطاق 

 (Rev.1)7/114الوثيقة  SA.[SRS/FSS 37GHz] R-ITUجديدة مشروع التوصية ال

 خدمة األبحاث الفضائية والخدمة الثابتة الساتلية أنظمة بينتقاسم الترددات 
 GHz 38-37,5 النطاق أرض( في-)فضاء

أرض(. -)فضاء GHz 38-37,5 تتعلق هذه التوصية بتقاسم الرتددات بني خدمة األحباث الفضائية واخلدمة الثابتة الساتلية يف النطاق
لطويل القياس الفضائي بالتداخل ذي خط األساس ا افة تدفق القدرة ألنظمةوتعطي حدود القدرة املشعة املكافئة املتناحية وكث

 املدارات وأنظمة (GSO) املستقرة بالنسبة إىل األرض املداراتواألنظمة القمرية خلدمة األحباث الفضائية وأنظمة  (SVLBI) جداً 
 للخدمة الثابتة الساتلية. (HEO)امليل  ةشديد ةهليلجياإل

 (Rev.1)7/120الوثيقة  TF.1153 R-ITU-3مشروع مراجعة التوصية 

 ردداتوالتلتوقيت إلشارات االساتلي ثنائي االتجاه  للنقلاالستعمال التشغيلي 
 الضوضاء شبه العشوائية شفرات باستخدام

الوثيقة مع الطلبات املتزايدة على دقة حتويل إشارات التوقيت من خالل اقرتاح استعمال عالقات  مواءمةيرمي هذا التحديث إىل 
 .(TWSTFT) النقل الساتلي ثنائي االجتاه إلشارات التوقيت والرتدداتأكثر دقة يف حساب حدود التصحيح عند تقييم بيانات 

 2ق ـملحال
 مقترح إلغاؤهاال المسألة

 مسألةالعنوان  رقم المسألة

 استعمال الرتددات على اجلانب البعيد من القمر 149-1/7
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