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 مكتب االتصاالت الراديوية
 85 57 730 22 41+) (فاكس مباشر رقم

 
 

 معممة ال اإلدارية الرسالة
CACE/608 

 2013 مارس 8

 والمنتسبين إليه االتحاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإلى إدارات الدول األعضاء في 
 التصاالت الراديويةل 3دراسات ال لجنةالمشاركين في أعمال 

 والهيئات األكاديمية المنضمة إلى قطاع االتصاالت الراديوية

  ،لالتصاالت الراديوية (انتشار املوجات الراديوية) 3اجتماع جلنة الدراسات  الموضوع:
 2013 يونيو 27-28جنيف، 

 مقدمة 1
 ستعقدالتابعة لقطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد  3 بأن جلنة الدراسات معممة الرسالة اإلدارية النتشرف بإعالمكم يف هذه 

، 2013 يونيو 3M )26-17و 3Lو 3Kو 3J ، بعد اجتماعات فرق العمل2013 يونيو 28و 27يومي يف جنيف اجتماعها 
 .)2013 فرباير 28مؤرخة  ، الLCCE/34/3 معممة الالرسالة  انظر

 .09:30وسُيعقد اجتماع جلنة الدراسات يف مقر االحتاد يف جنيف. وسُتعقد اجللسة االفتتاحية الساعة 

موعد لتقديم آخر  د االجتماعموع اللجنة
 المساهمات

 UTC 16:00الساعة 

 الجلسة االفتتاحية

 09:30الساعة  ،2013 يونيو 27اخلميس،  2013 يونيو 20اخلميس،  2013 يونيو 27-28 3 جلنة الدراسات

 برنامج االجتماع 2
 يف 3 جلنة الدراسات إىل املسندة. وميكن االطالع على املسائل 1 يف امللحق 3 يرد مشروع جدول أعمال اجتماع جلنة الدراسات

 العنوان التايل:
rsg3/en-R/go/que-http://www.itu.int/ITU 

 )ITU-R 1-6 من القرار 2.2.10 اعتماد مشاريع التوصيات في اجتماع لجنة الدراسات (الفقرة 1.2
 .ITU-R 1-6 من القرار 2.2.10 صيات وفقاً للفقرةتو  اعتماد أيجلنة الدراسات يف هذا االجتماع  قرتح علىيُ  ال

 االحتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالت

 

http://www.itu.int/
http://www.itu.int/md/R00-SG03-CIR-0034/en
http://www.itu.int/ITU-R/go/que-rsg3/en
http://www.itu.int/ITU-R/go/que-rsg3/en
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 )ITU-R 1-6 من القرار 3.2.10 المراسلة (الفقرةبمشاريع التوصيات لاعتماد لجنة الدراسات  2.2
 بالتحديدترد  عة اليت المبشاريع التوصيات اجلديدة أو املراجَ  ITU-R 1-6 من القرار 3.2.10 يتعلق اإلجراء الوارد يف الفقرة

 الدراسات. أحد اجتماعات جلانجدول أعمال  يف
عة اليت يتم إعدادها أثناء اجتماعات فرق ووفقًا هلذا اإلجراء، تُعرض على جلنة الدراسات مشاريع التوصيات اجلديدة واملراجَ 

، جيوز للجنة يف تلك املشاريع على النحو الواجب . وبعد النظرالدراساتاليت تُعقد قبل اجتماع جلنة  3Mو 3Lو 3Kو 3J العمل
جلنة الدراسات إجراء االعتماد  تستعمل ،الدراسات أن تقرر التماس اعتماد مشاريع التوصيات باملراسلة. ويف مثل هذه احلاالت

 ITU-R 1-6 من القرار 3.10 يف الفقرة على النحو املبني، املراسلةعن طريق  ملشاريع التوصيات (PSAA) واملوافقة يف نفس الوقت
 .االجتماع يف اضرةاحل من الدول األعضاءأي اعرتاض يف حالة عدم ، وذلك أدناه) 3.2 (انظر أيضاً الفقرة

تتناوهلا فرق سعلى قائمة باملوضوعات اليت  الرسالة املعممةبذه  2 ، حيتوي امللحقITU-R 1-6 من القرار 25.2 ووفقًا للفقرة
 مشاريع توصيات. سفر عن، وهي املوضوعات اليت قد تاجتماع جلنة الدراسات اليت تنعقد قبلالعمل يف اجتماعاتا 

 قرار بشأن إجراء الموافقةاتخاذ ال 3.2
من  3.4.10 اإلجراء الذي تنوي اتباعه اللتماس املوافقة على كل مشروع توصية وفقًا للفقرة اجتماعهاتقرر جلنة الدراسات يف 

من  3.10 يف الفقرة على النحو الوارداستخدام إجراء االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت  اللجنة تقررمل  ، ماITU-R 1-6 القرار
 .أعاله) 2.2 (انظر الفقرة ITU-R 1-6 القرار

 المساهمات 3
العنوان وتُنشر يف  ITU-R 1-6 وفقًا لألحكام الواردة يف القرار 3 ألعمال جلنة الدراسات استجابةً  املقدمة تعاجل املسامهات

 .C/en-SG03-http://www.itu.int/md/R12 التايل:
مسامهات) حبيث تصل قبل بدء  ما يف ذلك أي مراجعات أو إضافات أو تصويبات هلذه ال ويرجى من األعضاء تقد  مسامهاتم (ب

مي  بالتوقيت العال 1600 مية (الساعة حدد بسبعة أيام تقوي مسامهات م النهائي الستالم الموعد  مياً. وال يومًا تقوي 12مدة  االجتماع ب
 بالتوقيت 16:00 ، الساعة2013 يونيو 20المساهمات يوم الخميس  الستالم موعدوآخر . منسق) قبل بدء االجتماع ال

على أن املسامهات اليت  ITU-R 1-6 وينص القرار. وال تُقبل املسامهات اليت تصل بعد هذا املوعد. (UTC) العالمي المنسق
 يُنظر فيها. تتوفر للمشاركني وقت افتتاح االجتماع ال ال
 :إىل العنوان التايلتقد  املسامهات بالربيد اإللكرتوين  املشاركنييرجى من و 

rsg3@itu.int 
 :التايل العناوين ذات الصلة يف املوقعميكن احلصول على ونوابه. و  3 جلنة الدراساتوينبغي كذلك إرسال نسخة إىل رئيس 

http://www.itu.int/go/rsg3/ch 

 الوثائق 4
 معدة هلذا الغرض: مسامهات "كما وردت" يف غضون يوم عمل واحد يف الصفحة اإللكرتونية ال ستنشر ال

C/en-SG03.AR-http://www.itu.int/md/R12 

 يف غضون ثالثة أيام عمل. C/en-SG03-http://www.itu.int/md/R12 مية يف العنوان التايل: وستنشر النسخ الرس

http://www.itu.int/md/R12-SG03-C/en
mailto:rsg3@itu.int
mailto:rsg3@itu.int
http://www.itu.int/go/rsg3/ch
http://www.itu.int/go/rsg3/ch
http://www.itu.int/md/R12-SG03.AR-C/en
http://www.itu.int/md/R12-SG03.AR-C/en
http://www.itu.int/md/R12-SG03-C/en
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سيتاح للمندوبني و . بدون استخدام الورق 3 المقبل للجنة الدراسات سيدار االجتماع، 3 مع رئيس جلنة الدراساتوباالتفاق 
الثاين من مبىن الربج  السفلي بالطابقطابعات يف املقهى السيرباين وتتاح  .جتماعاالاستخدام الشبكة احمللية الالسلكية يف قاعات 

 قاممن مبىن مونربيان للسماح للمندوبني بطباعة الوثائق إن أرادوا ذلك. وفضًال عن ذلك،  وبالطابق األرضي والطابق األول
من أجهزة احلاسوب احملمولة كي يستخدمها املشاركون الذين ليس  بإعداد عدد حمدود )servicedesk@itu.int(مكتب اخلدمة 

 معهم حواسيبهم احملمولة.

 الترجمة الشفوية 5
مل تطلب الدول األعضاء  يرجى مالحظة أن الرتمجة الشفوية لن تتوفر ماولكن ، يف االجتماعتقرر توفري الرتمجة الشفوية  وقد
قبل بدء االجتماع  وذلك rsg3@itu.intالربيد اإللكرتوين التايل:  عنوان الشفوية إىلوينبغي إرسال طلبات توفري الرتمجة  .ذلك

اختاذ الرتتيبات لألمانة  يتسىنومن الضروري مراعاة التاريخ النهائي كي . 2013 مايو 27أي يف موعد أقصاه  بشهر على األقل
 الالزمة للرتمجة الشفوية.

 مشاركة عن بُعد ال 6
مشاركة عن بُعد يف اجتماعات قطاع االتصاالت الراديوية، سيتاح بث صويت عرب اإلنرتنت للجلسات العامة للجنة  لتسهيل ال

اليت  (IBS) ) من خالل خدمة اإلذاعة عرب اإلنرتنت5 انظر القسم − مطلوبة متوفرة (أي اللغات ال جميع اللغات ال الدراسات ب
 .االحتاد يوفرها
فسيحتاجون إىل التسجيل مسبقًا لالجتماع (انظر ) مثالً  تقد  مسامهةبمشاركة بنشاط ( يف ال ونعد الراغببُ عن مشاركون  ال أما

 قبل بدء االجتماع بشهر على األقل. مسؤول مستشار ال مشاركتهم النشطة مع ال وتنسيق )7 القسم
 .remote/-R/go/rsg-www.itu.int/ITU موقع: مشاركة عن بُعد يف ال لمعلومات بشأن ا وميكن االطالع على مزيد من ال

 المشاركة/متطلبات التأشيرة 7
األعضاء  الدوللب من قطاع االتصاالت الراديوية. وقد طُ ل اإللكرتوين وقعاملسيجري تسجيل املندوبني/املشاركني على اخلط عرب 

مسؤولة عن تكون تسمية جهة اتصال ني واهليئات األكادميية املنضمة إىل قطاع االتصاالت الراديوية نتسبوأعضاء القطاع وامل
 املعينة عن إدارتا/منظمتها. وينبغي لألفراد الذين يرغبون يف احلضور االتصال املباشر جبهة االتصال معاجلة طلبات التسجيل نيابةً 

صفحة  يف (DFP) املعينة عن الكيان الذي ينتمون إليه. وترد قائمة جهات االتصال نيابةً ع أنشطة جلان الدراسات جبمي املعنية
 :التايل املوقع يف عمليةومعلومات  قطاع االتصاالت الراديوية بالتسجيل في أحداثاالستقبال اخلاصة 

R/information/events-www.itu.int/en/ITU 

mailto:servicedesk@itu.int\
mailto:rsg3@itu.int
http://www.itu.int/ITU-R/go/rsg-remote/
http://www.itu.int/en/ITU-R/information/events
http://www.itu.int/en/ITU-R/information/events
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يف اليوم األول من االجتماع عند مدخل مبىن مونربيان. ويرجى  08:30وسيفتح مكتب تسجيل املندوبني أبوابه يف متام الساعة 
بطاقة هوية  الذي أرسل إىل كل مندوب/مشارك بالربيد اإللكرتوين باإلضافة إىلبد من تقد  تأكيد التسجيل  مالحظة أنه ال

 .املشاركةصورة شخصية، لكي يتسىن تسلم بطاقة  حتمل
 العنوان التايل: يفوتتاح املعلومات اخلاصة حبجز الفندق لالجتماعات اليت تعقد يف جنيف 

R/information/events/Pages/accommodation.aspx-http://www.itu.int/en/ITU 

 رانسي فرانسوا
 مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 2 الملحقات:

 التوزيع:
 لالتصاالت الراديوية 3 جلنة الدراسات يف أعمالاملشاركون  وأعضاء قطاع االتصاالت الراديويةيف االحتاد إدارات الدول األعضاء  -
 لالتصاالت الراديوية 3 املنتسبون إىل قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات -
 اهليئات األكادميية املنضمة إىل قطاع االتصاالت الراديوية -
 ونوابم باملسائل التنظيمية واإلجرائيةرؤساء جلان دراسات االتصاالت الراديوية واللجنة اخلاصة املعنية  -
 ونوابه رئيس االجتماع التحضريي للمؤمتر -
 نة لوائح الراديوأعضاء جل -
 األمني العام لالحتاد، ومدير مكتب تقييس االتصاالت، ومدير مكتب تنمية االتصاالت -

http://www.itu.int/en/ITU-R/information/events/Pages/accommodation.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/information/events/Pages/accommodation.aspx
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 1ملحـق  ال

 لالتصاالت الراديوية 3 مشروع جدول أعمال اجتماع لجنة الدراسات

 )09:30، الساعة 2013 يونيو 27-28(جنيف، 

 افتتاح االجتماع 1
 إقرار جدول األعمال 2
 3 ذات الصلة بلجنة الدراسات (RAG)نتائج اجتماع الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية  3
 النظر يف نواتج فرق العمل 4
 3Jفرقة العمل  1.4 
 3Kفرقة العمل  2.4 
 3Lفرقة العمل  3.4 
 3Mفرقة العمل  4.4 
 النظر يف نواتج أخرى (إن وجدت) 5
 عةالتوصيات اجلديدة واملراجَ  النظر يف 6
 )4.10و 3.10و 3.2.10 ، الفقراتITU-R 1-6 م تبد نية التماس اعتمادها (انظر القرار النظر يف التوصيات اليت ل 1.6 
 إجراء املوافقة املزمع اتباعهقرار بشأن اختاذ ال - 
 عةتقارير جديدة ومراجَ  النظر يف 7
 عةمسائل جديدة ومراجَ  النظر يف 8
 إلغاء التوصيات والتقارير واملسائل 9

 النظر يف املسامهات األخرى 10
 وضع الكتيبات واملسائل والتوصيات والتقارير واآلراء والقرارات واملقررات 11
 منظمات الدولية جان الدراسات األخرى وال االتصال مع ل 12
 مواعيد االجتماعات 13
 ما يستجد من أعمال 14

 راستبورغ -ب. أربسر
 3 رئيس جلنة الدراسات
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 2ملحـق  ال

 في اجتماعاتها  3Mو 3Lو 3Kو 3Jالتي ستتناولها فرق العمل  المواضيع
 3 التي ستعقد مباشرة قبل اجتماع لجنة الدراسات

 بشأنها مشاريع توصيات د توضعقوالتي 

 3Jفرقة العمل 
 )3J/25 بالوثيقة 1 التوهني الناتج عن الغطاء النبايت (امللحق – ITU-R P.833-7 عة التوصيةعمل من أجل مراجَ  وثيقة -
وبىن البناء آثار مواد  - ITU-R P.[MATERIAL_EFFECT] أويل للتوصية اجلديدةوثيقة عمل من أجل مشروع  -

 )3J/25 بالوثيقة 2 (انظر امللحق MHz 100على انتشار املوجات الراديوية فوق حوايل املباين 
 )3J/25 بالوثيقة 3 االنتشار باالنعراج (امللحق – ITU-R P.526-12 عة التوصيةمشروع مراجَ  -
توزيعات االحتمال املتعلقة بنمذجة انتشار املوجات  – ITU-R P.1057-2 عة التوصيةمراجَ من أجل وثيقة عمل  -

 )3J/25 بالوثيقة 4 (امللحق الراديوية
ات عديدة وحتديد معلمات خصائصه ري االنتشار عرب مس – ITU-R P.1407-4 عة التوصيةوثيقة عمل من أجل مراجَ  -

 )3J/25 بالوثيقة 6 (امللحق

 3Kفرقة العمل 
 )3K/29 بالوثيقة 1 (امللحق ITU-R P.1812-2 للتوصيةمقرتحة  تعديالت صياغية -
 )3K/29 بالوثيقة 3 (امللحق ITU-R P.1546-4 للتوصية تعديالت صياغية -
طريقة التنبؤ باالنتشار الراديوي من  - ITU-R P.1546 عة التوصيةأويل ملراجَ �ج حمتمل لوثيقة العمل من أجل مشروع  -

 )3K/29 بالوثيقة 5 (امللحق MHz 3 000و MHz 30نقطة إىل منطقة خلدمات األرض يف مدى الرتددات بني 
االنتشار وطرائق التنبؤ لتخطيط أنظمة االتصاالت الراديوية  بيانات - ITU-R P.1238-7 التوصيةعة أويل ملراجَ مشروع  -

  GHz 100و MHz 900يف مدى الرتددات بني  شبكات احمللية الراديوية العاملةالالعاملة داخل املباين و 
 )3K/29 بالوثيقة 6 امللحق(

االنتشار وطرائق التنبؤ لتخطيط أنظمة االتصاالت الراديوية  بيانات - ITU-R P.1411 عة التوصيةأويل ملراجَ مشروع  -
 7 امللحق( GHz 100و MHz 300خارج املباين والشبكات احمللية الراديوية يف مدى الرتددات بني  العاملةقصرية املدى 

 )3K/29 بالوثيقة
 من خدمة متنقلة برية إىل خدمة متنقلة بريةتصميم أنظمة االتصاالت  املطلوبة من أجلبيانات االنتشار وطرائق التنبؤ  -

 )3K/29 بالوثيقة 8 امللحق(

 3Lفرقة العمل 
 )3L/28 بالوثيقة 1 األطلس العاملي إليصالية األرض (امللحق – ITU-R P.832 لتوصيةاعة مشروع مراجَ  -
 )3L/28 بالوثيقة 2 (امللحق – ITU-R P.1321 لتوصيةاعة مشروع مراجَ  -
حساب اعتمادية وتوافق األنظمة الراديوية العاملة يف نطاق املوجات  – ITU-R P.842 لتوصيةاعة مشروع مراجَ  -

 )3L/28 بالوثيقة 3 (امللحق (HF) الديكامرتية
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 4 (امللحق (HF) طريقة التنبؤ بأداء الدارات العاملة باملوجات الديكامرتية – ITU-R P.533 لتوصيةعة امشروع مراجَ  -
 )3L/28 بالوثيقة

إرسال اإلنذارات حول و  األجلتبادل املعلومات ألغراض التنبؤات قصرية  – ITU-R P.313 لتوصيةعة امشروع مراجَ  -
 )3L/28 بالوثيقة 5 (امللحق االضطرابات األيونوسفريية

وطرائق التنبؤ املطلوبة من أجل تصميم  االنتشار األيونوسفريي بيانات – ITU-R P.531 لتوصيةعة امشروع مراجَ  -
 )3L/28 بالوثيقة 6 (امللحق اخلدمات واألنظمة الساتلية

 )3L/28 بالوثيقة 8 (امللحقالضوضاء الراديوية  – ITU-R P.372 عة التوصيةأويل ملراجَ مشروع  -

 3Mفرقة العمل 
راديوية أنظمة  االنتشار وطرائق التنبؤ املطلوبة لتصميم بيانات – ITU-R P.530-14 لتوصيةعة مقرتحة لمشروع مراجَ  -

 )3M/50 بالوثيقة 2 (امللحق لألرض يف خط البصر
املطلوبة من أجل تصميم  والبياناتتقنيات التنبؤ باالنتشار  - ITU-R P.617-2يف التوصية الوارد  1 تصويب اجلدول -

 )3M/50 بالوثيقة 3 (امللحق أنظمة املرحل الراديوي العابرة لألفق
 )3M/50 بالوثيقة 4 (امللحق ITU-R P.530 والتوهني الكلي يف التوصيةتنبؤات التوهني باألمطار يف مسريات األرض  -
بشأن التنبؤ بتوهني املسري على الوصالت بني منصة حممولة جواً  جديدة لتوصية أويلمشروع وثيقة عمل من أجل  -

 )3M/50 بالوثيقة 7 والفضاء وبني منصة حممولة جواً وسطح األرض (امللحق
 )3M/50 بالوثيقة 8 املقرتحة والعمل يف املستقبل (امللحق عةاملراجَ  – ITU-R P.618-10 التوصية -
 )3M/50 بالوثيقة 10 (امللحق ITU-R P.681 عة التوصيةوثيقة عمل من أجل مراجَ  -
 )3M/50 بالوثيقة 11 (امللحق ITU-R P.452 عة التوصيةمشروع مراجَ  -
منوذج انتشار أرضي واسع املدى لألغراض العامة يف مدى الرتددات من  - ITU-R P.2001 عة التوصيةمشروع مراجَ  -

MHz 30  إىلGHz 50 3 بالوثيقة 14 (امللحقM/50( 

_______________ 
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