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أن تلتمس اعتماد  2019 يونيو 5في  المنعقدلالتصاالت الراديوية في اجتماعها  7 الدراسات لجنةرت قر  
من  A2.2.6 توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية عن طريق المراسلة )الفقرة 4مشاريع مراَجعة 

نفس الوقت عن طريق  رت كذلك تطبيق إجراء االعتماد والموافقة في( وقر  ITU-R 1-7 القرار
اريع عناوين وملخصات مش 1 (. ويرد في الملحقITU-R 1-7 من القرار A2.4.2.6 )الفقرة (PSAA) المراسلة

رجى من أي دولة عضو تعترض على اعتماد مشروع توصية أن تخبر المدير ورئيس لجنة التوصيات. وي  
 اعتراضها. الدراسات بأسباب

د أي اعتراضات من الدول األعضاء تر   لم. وإذا 9201 أغسطس 14 تنتهي فيلمدة شهرين فترة النظر  وتمتد
كان  ولماذلك،  وعالوةً على. 7 الدراسات لجنة اعتمدتها مشاريع التوصيات تعتبر قد خالل هذه الفترة فإن

عتبر ت  س مشاريع التوصيات، فإن المراسلةنفس الوقت عن طريق  في والموافقةاتباع إجراء االعتماد  تم قد
 .عليها الموافَق بحكمأيضاً 

رجى من أي دولة . وي  2 في الملحق بينتينالم التوصيتينوإضافةً إلى ذلك، اقترحت لجنة الدراسات إلغاء 
 عضو تعترض على إلغاء توصية أن تخبر المدير ورئيس لجنة الدراسات بأسباب اعتراضها.

د أي اعتراضات من الدول األعضاء تر   . وإذا لم9201 أغسطس 14وتمتد فترة النظر لمدة شهرين تنتهي في 
 .الملغيتينحكم ب انستعتبر التوصيتين ، فإنينالمقترح اإللغاءينخالل هذه الفترة على 
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المنتسبين و إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
 إليه

والهيئات األكاديمية المنضمة إلى  لالتصاالت الراديوية 7المشاركين في أعمال لجنة الدراسات 
 االتحاد

 
 

 )خدمات العلوم(ة لالتصاالت الراديوي 7 لجنة الدراسات :الموضوع

والموافقة  توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية 4مشاريع مراجعة  اعتماداقتراح  -
)إجراء  ITU-R 1-7من القرار  A2.4.2.6 وفقاً للفقرة بالمراسلة نفس الوقت عليها في

 (عن طريق المراسلةنفس الوقت  االعتماد والموافقة في

 اقتراح إلغاء توصيتين لقطاع االتصاالت الراديوية -

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/en/pages/default.aspx




- 3 - 

 1الملحق 

 التوصيات ملخصات مشاريعو عناوين

 (Rev.1)7/109الوثيقة  R SA.1016-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

ضاء )الف األبحاث الفضائية ذات الصلة بخدمةاالعتبارات المتعلقة بالتقاسم 
 السحيق(

ير والتوصيات والتقار ،والكلمات الرئيسية ،تطبيقهاد نطاق حد  ي تمهيداً تمت مراجعة التوصية لتشمل 
ت تقارير قطاع االتصاال اإلحاالت إلى توحل  الصلة الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية.  ذات

. (CCIR) عن اللجنة االستشارية الدولية للراديو ةالصادرالسابقة  التقارير اإلحاالت إلى محل الحالية الراديوية
تمت و 2 الملحق في (CCIR) الصادر عن اللجنة االستشارية الدولية للراديو 688 تقريرالمحتويات  وأ درجت

الحالية لمحطات الفضاء السحيق.  المعلمات باستعمالبعض األقسام واألشكال  وتم تحديثمراجعتها. 
 1فقرتين العلى  تعديالتوأ دخلت  "إذ تضع في اعتبارها" إلى ضيفت فقرات جديدةأ  ، باإلضافة إلى ذلكو
ً  تعديالتوأ دخلت . "توصي"من  2و  3 الطائرة في الجدول جهاز إرسال الناجم عنالتداخل  بشأنأيضا
محل  GHz 2 التردد يحل، 5.2 في القسمو. GHz 37 لنطاقا بشأنجديد  صفضيف وأ   ،3.2 القسم في

خدمة لالمحطات األرضية  لحماية الناجم عن الوصالت، خلالتداب المتعل قجدول الفي  GHz 32 التردد
واتل س اتجاه فياإلرسال التي تقوم ب األرض الموجودة في مدارات حولسواتل المن  األبحاث الفضائية

 .بالنسبة إلى األرضترحيل المستقرة ال

 (Rev.1)7/110الوثيقة  R SA.1161-ITU-2مشروع مراجعة التوصية 

نممة إرسال البيانات في خدمة استكشا  األر  ألمعايير التقاسم والتنسيق 
ر سواتل في المدار المستق باستعمالالساتلية وخدمة األرصاد الجوية الساتلية 

 إلى األر  بالنسبة

 MHz 670 1-710 1لنطاق بشأن االمقترحة  هذه المراجعة المقترحة تصحيح خطأ في المعايير الغرض من
 .GHz 25,5-27لنطاق بشأن االمقترحة  القصيرة األجل وخطأ آخر يؤثر على المعايير 1 الوارد في الجدول

 (Rev.1)7/111الوثيقة  R SA.1164-ITU-3مشروع مراجعة التوصية 

  البياناتمعايير التقاسم والتنسيق لوصالت الخدمة في أنممة تجميع 
  السواتل المستقرة بالنسبة إلى األر  في خدمتي باستعمال

 واألرصاد الجوية الساتلية استكشا  األر  الساتلية

ن بشأالمقترحة  القصيرة األجل يؤثر على المعايير خطأهذه المراجعة المقترحة تصحيح  الغرض من
 .MHz 025 2-110 2و MHz 670 1-690 1و MHz 460-470 اتاقلنطا
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 (Rev.1)7/112الوثيقة  R SA.1027-ITU-5مشروع مراجعة التوصية 

أر  في خدمة استكشا  -معايير التقاسم ألنممة إرسال البيانات فضاء
األر  الساتلية وخدمة األرصاد الجوية الساتلية باستعمال سواتل في 

 المنخفضةالمدارات األرضية 

ن بشأالمقترحة  القصيرة األجل يؤثر على المعايير خطأهذه المراجعة المقترحة تصحيح  الغرض من
 .MHz 690 1-700 1و MHz 137-138 ينلنطاقا
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 2الملحق 
 (7/107 )المصدر: الوثيقة

 لقطاع االتصاالت الراديوية امالمقترح إلغاؤه انالتوصيت

توصية قطاع 

االتصاالت 

 (ITU-R) الراديوية
 العنوان

TF.1010-1  األرض على مقربة مناآلثار النسبية في نظام زمني منسق 

TF.2018-0 نقل إشارات التوقيت النسبي على مقربة من األرض وفي النظام الشمسي 
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