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 مشاريعنصوص ، 2018سبتمرب  26و 18 يوميْ  ينها املنعقديلالتصاالت الراديوية يف اجتماع 7اعتمدت جلنة الدراسات 
) املتعلق A2.3.2.6  الفقرة  (انظر ITU-R 1-7  توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية واتفقت على تطبيق إجراء القرار 7 مراَجعة

لتشاور.  ذه الرسالة  وترد يفملوافقة على التوصيات  ا. ويرجى امللحق  من أي دولة  عناوين مشاريع التوصيات وملخصا
سباب   اعرتاضها.  عضو تعرتض على املوافقة على مشروع توصية أن خترب املدير ورئيس جلنة الدراسات 

لنظر إىل أحكام الفقرة قبل  )brsgd@itu.int( ، يرجى من الدول األعضاء إبالغ األمانةR-ITU 1-7 من القرار A2.3.2.6 و
  ما إذا كانت توافق أو ال توافق على املقرتحات أعاله. 2018ديسمرب  19

سرع وقت ممكن  املواَفقإدارية معممة وستنشر التوصيات  رسالةيف  التشاور ة احملددة أعاله، ستعلن نتائج هذاوبعد املهل عليها 
  ).REC-http://www.itu.int/pub/R عملياً (انظر

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
  
 

 الرسالة اإلدارية املعممة
CACE/872  

 2018 أكتوبر 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
 توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية7مراَجعةمشاريعاقرتاح للموافقة على  -
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  لحـقامل
ا   عناوين وملخصات مشاريع التوصيات اليت اعتمد

  لالتصاالت الراديوية 7جلنة الدراسات 

  77/7(Rev.1) الوثيقة  SA.1163 R-ITU-2التوصية  مراَجعةمشروع 

ت    معايري التداخل بشأن وصالت اخلدمة ألنظمة مجع البيا
  يف خدمة استكشاف األرض الساتلية وخدمة األرصاد اجلوية الساتلية

 (EESS) الساتلية األرض استكشافاحلالية خلدميت  نظمةاأل خصائصتتضمن  تعد ومل 1999يف عام آخر مرة حّدثت هذه التوصية 
إلضافة إىل ذلك، يُقرتح تبسيط منهجية  مراَجعةوتتطلب هذه التعديالت  .(METSAT) الساتلية اجلوية األرصادو  املعلمات. و

لنسبة إىل األرض  ITU-R SA.1163معايري التداخل. وأخرياً، يُقرتح قصر التوصية  اشتقاق دامت  ماعلى حالة السواتل املستقرة 
لنتغطي  ITU-R SA.2044التوصية    سبة إىل األرض.السواتل غري املستقرة 

  7/(Rev.1)78 الوثيقة  SA.1164 R-ITU-2التوصية  مراَجعةمشروع 

ت   معايري التقاسم والتنسيق من أجل وصالت اخلدمة ألنظمة مجع البيا
  يف خدمة استكشاف األرض الساتلية وخدمة األرصاد اجلوية الساتلية

  .ITU-R SA.1163التوصية  ملراَجعة نتيجة راَجعةهذه امل يت

  97/7(Rev.1) الوثيقة  S.1165R R-ITU-2التوصية  مراَجعةمشروع 

اخلصائص التقنية ومعايري األداء لألنظمة املستعملة يف خدمة مساعدات األرصاد اجلوية يف 
  MHz 1 680و MHz 403النطاقني 

نظمة املسابري الراديوية يف نطاق الرتدد من  ثة فيماتوفري مواد إضافية حمدّ  راَجعةالغرض من هذه امل  MHz 400,15يتعلق 
  .MHz 406 إىل

  7/(Rev.1)80 الوثيقة  RS.1263 R-ITU-1التوصية  مراَجعةمشروع 

  معايري التداخل من أجل مساعدات األرصاد اجلوية العاملة 
  MHz 1 700-1 668,4و MHz 406-400,15يف النطاقني 

حتديث اخلصائص التقنية والتشغيلية لألنواع اجلديدة من املسابري الراديوية العاملة يف نطاق  راَجعةاملالغرض من هذه 
  .MHz 406-400,15 الرتدد
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  7/(Rev.1)81 الوثيقة  RS.2042 R-ITU-0التوصية  مراَجعةمشروع 

  اخلصائص التقنية والتشغيلية النمطية ألنظمة السرب الرادارية احملمولة 
  MHz 50-40ل النطاق يف الفضاء اليت تستعم

أهداف الرحالت الفضائية، ومعلمات التصميم، وخمطط كسب اهلوائي، مكثفة:  مراَجعةروجعت األقسام التالية من هذه التوصية 
  ة ألول مرة.الفهم احلايل لتلك اجملاالت اليت تطورت منذ اعتماد هذه التوصي التعديالتالقيود اجلغرافية التشغيلية. وجتسد هذه و 

  7/(Rev.1)82 الوثيقة  RS.1883 R-ITU-0التوصية  مراَجعةمشروع 

ره   استعمال أنظمة االستشعار عن بُعد يف دراسة تغري املناخ وآ
  : التالية التغيريات ITU-R SA.1883-0 (2011/02)للتوصية  راَجعةتتضمن هذه امل

ا وأجزاء أخرى من النص.  -   مت توضيح التوصية ذا
  .على املستوى اإلقليمي تغري املناخ والتدخل البشريأضيف قسم بشأن   -
  أُدرجت معلومات جديدة بشأن أنظمة االستشعار عن بُعد يف عدة أجزاء من النص.  -
رقام تشري إىل معلومات أحدث، حسب االقتضاء.  - رخيية  ت    اسُتعيض عن األرقام اليت ُتظهر بيا
  للبعثات. لتجسيد الوضع احلايل A2-2مت حتديث اجلدول   -

  Rev./7)283( الوثيقة  RS.1859 R-ITU-0التوصية  مراَجعةمشروع 

ت اليت يتعني استخدامها    استعمال أنظمة االستشعار عن بُعد جلمع البيا
  يف حال وقوع كوارث طبيعية وحاالت طوارئ مماثلة

ت إىل جانب أقسام أخرى يف النص. واسُتعيض عن األرقام اليت ُتظه "توصي"و "إذ تضع يف اعتبارها"مت توضيح الفقرتني  ر بيا
رقام تشري إىل معلومات أحدث، حسب االقتضاء. وأضيفت مصطلحات رئيسية وروجع جمال تطبيق التوصية. واسُتعيض  رخيية 

اية    تل حديثة.مثلة مستمدة من سواعمرها التشغيلي عن عدة أمثلة مستمدة من سواتل وصلت إىل 

___________  


