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، أن تلتمس اعتماد مشروعني ملراجعة 2017 أبريل 12و 4 يفلالتصاالت الراديوية يف اجتماعها املنعقد  7قررت جلنة الدراسات 
ومن مث اعتمدت جلنة  .ITU-R 1-7القرار  من A2.3.2.2.6عن طريق املراسلة، وفقًا للفقرة  لقطاع االتصاالت الراديوية توصيتني

 .ITU-R 1-7 من القرار A2.3.2.6 إجراء املوافقة املنصوص عليه يف الفقرة، ويتعني تطبيق ذكورتنيامل تنيالتوصي 7 الدراسات
ية أن خترب . ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على املوافقة على مشروع توصBذه الرسالة يف امللحقوملخصا التوصيتني  عنوا< ويرد

  املدير ورئيس جلنة الدراسات Lسباب اعرتاضها.

 هاتني التوصيتني، انتهت فرتة التشاور بشأن اعتماد 2017 مايو 10املؤرخة  CACE/810ة املعممة وكما ورد يف الرسالة اإلداري
  .2017 يوليو 10 يف

موعد  يف )brsgd@itu.int( ، يرجى من الدول األعضاء إبالغ األمانةR-ITU 1-7 من القرار A2.3.2.6 وZلنظر إىل أحكام الفقرة
  مبا إذا كانت توافق أم ال توافق على املقرتحات املذكورة أعاله. 7201 سبتمرب 19 أقصاه

أقرب  ا يفمواَفق عليهامل ناتوبعد املوعد النهائي احملدد أعاله، ستعلن نتائج هذا التشاور يف رسالة إدارية معممة مث تُنشر التوصي
  ).REC-http://www.itu.int/pub/R وقت ممكن (انظر

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

  

 

 الرسالة اإلدارية املعممة

CACE/824  
 2017 يوليو 19

 
 

  املنتسبني إليهو  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية

 واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد لالتصاالت الراديوية 7املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 
 

  )خدمات العلوم( ةلالتصاالت الراديوي 7جلنة الدراسات  :املوضوع

 اقرتاح املوافقة على مشروعني ملراجعة توصيتني لقطاع االتصاالت الراديوية  -
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  امللحق

  عنوا� مشروعي التوصيتني اللتني اعتمد�ما
  لالتصاالت الراديوية وملخصامها 7 جلنة الدراسات

  7/59الوثيقة   SA.1161 R-ITU-1مشروع مراجعة التوصية 

 التنسيق ألنظمة نشر البيا�ت وقراء�ا املباشرة يف خدميتو معايري التقاسم 

  رصاد اجلوية الساتلية اللتني تستخدماناستكشاف األرض الساتلية واأل
  +لنسبة إىل األرض املستقرسواتل يف املدار 

لكل نطاق تردد، وفقًا للحكم ذي األحكام احلالية بعرض معايري تقاسم واحدة  ITU-R SA.1161تبسط هذه املراجعة للتوصية 
  .ITU-R SA.1160 الصلة Zلتوصية

  7/61الوثيقة   RS.1260 R-ITU-1مشروع مراجعة التوصية 

  التقاسم بني أجهزة االستشعار النشيطة احملمولة يف الفضاءجدوى 
 MHz 470-420دى املواخلدمات األخرى يف 

مل يعد مفعًال. ومت أيضاً  Z 1مللحق 2 روجعت هذه التوصية ملراعاة أن أحد رادارات تتبع األجسام الفضائية املدرجة يف اجلدول
على ذلك الفقرة اليت تشري إىل  . وحذفت عالوةً Z1مللحق  1يف الشكل  راحلظحتديث التغيريات ذات الصلة على خريطة منطقة 

دة ذفت أيضاً إحالة متقادمة إىل مؤمتر لألمم املتح، نظراً إللغاء هذا القرار. وحُ اعتبارهيف  يضعإذ من جزء،  WRC-2000 قرار املؤمتر
  .1992 يف

___________  
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