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مشروع توصية جديدة اعتماد  تلتمسأن  2018 سبتمرب 26يف  املنعقدلالتصاالت الراديوية يف اجتماعها  7 الدراسات جلنةقررت 
) وقررت كذلك تطبيق ITU-R 1-7من القرار  A2.2.6 االتصاالت الراديوية عن طريق املراسلة (الفقرة ومشروع مراَجعة توصية لقطاع

ذه ). ويرد يف ITU-R 1-7من القرار  A2.4.2.6، الفقرة PSAA( إجراء االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت عن طريق املراسلة امللحق 
أن خترب املدير  مشروع توصية اعتماد. ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على التوصيتني وملخصهمامشروعي عنوان كل من  الرسالة

سباب   اعرتاضها. ورئيس جلنة الدراسات 
ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة  مل. وإذا 2018ديسمرب  17 تنتهي يفملدة شهرين فرتة النظر  ومتتد
ماقد  سيعتربانمشروعي التوصيتني  فإن  ةواملوافقاتباع إجراء االعتماد  مت كان قد  وملاذلك،  وعالوًة على. 7 الدراسات جلنة اعتمد
  .ماعليه املواَفق حبكمأيضاً  مشروعي التوصيتني سيعتربان، فإن املراسلةنفس الوقت عن طريق  يف

أقرب  ا يفمعليه افقالتوصيتان املو وستنشر  معممة إدارية رسالةيف  أعاله املذكورةاإلجراءات ستعلن نتائج  ،أعاله احملددة املهلةوبعد 
  ).REC-http://www.itu.int/pub/R(انظر  ممكن وقت

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
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  إليه واملنتسبني وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية االحتادإىل إدارات الدول األعضاء يف 
 االحتادواهليئات األكادميية املنضمة إىل  لالتصاالت الراديوية 7الدراسات  جلنةاملشاركني يف أعمال 

 
 

  )خدمات العلوم(ةلالتصاالت الراديوي7الدراسات جلنة :املوضوع
مشروع توصية جديدة ومشروع مراجعة توصية لقطاع االتصاالت الراديوية واملوافقة اعتماد اقرتاح   -

ملراسلة وفقًا للفقرة  يف عليهما (إجراء االعتماد  ITU-R 1-7من القرار  A2.4.2.6نفس الوقت 
ملراسلة) واملوافقة يف  نفس الوقت 
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  امللحق
  عنوان وملخص كل من مشروعي التوصيتني

  97/7(Rev.1)الوثيقة   TF R-ITU[RELATIVISTIC]. التوصية اجلديدةمشروع 

  بيةنقل إشارات التوقيت النس
وحتل حملهما من أجل وضع  R TF.2018-ITUو R TF.1010-ITU-1الغرض من هذه التوصية توفري توصية واحدة تضم التوصيتني 

اخلوارزميات واإلجراءات التقليدية العامة اليت جيب استعماهلا لدى مقارنة امليقاتيات على سطح األرض وعلى منت منصات بعيدة 
ت  ITU-R TF.2018ية مأخوذ من التوصية عن األرض ولكن داخل النظام الشمسي. ومعظم نص التوص ولكن مت إدراج بعض حمتو

يف املواضع املناسبة. ومن املتوخى أن تستعمل هذه اخلوارزميات واإلجراءات القائمة على نظرية النسبية  ITU-R TF.1010-1 التوصية
  لشمسي.الكواكب وعلى سطوح أجرام النظام االعامة من أجل مقارنة امليقاتيات على سواتل األرض واملركبات الفضائية فيما بني 

  101/7(Rev.1)الوثيقة   SA.364 R-ITU-5 مشروع مراجعة التوصية

  الرتددات وعروض النطاقات املفضلة لسواتل البحث املأهولة وغري املأهولة
  لقرب من األرض

لقرب متوفر هذه التوصية إرشادات بشأن اختيار الرتددات وعروض النطاقات من أجل السواتل  ن األرض املأهولة وغري املأهولة 
لرتددات وعروض النطاقات املفضلة يف   .خدمة األحباث الفضائية، وذلك بتقدمي قائمة 

___________  
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