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 مقدمة 1
التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية  3عن عقد اجتماع للجنة الدراسات  املعممة أود اإلعالن من خالل هذه الرسالة اإلدارية

 .(LCCE/38/3 املعّممةالرسالة  )انظر 3Mو 3Kو 3J يف جنيف، بعد اجتماعات فرق العمل 7201 مارس 30االحتاد، يف  يف
 .0930جنيف. وسُتعقد اجللسة االفتتاحية الساعة  مقر االحتاد يف نة الدراسات يفوسُيعقد اجتماع جل

 الجلسة االفتتاحية موعد لتقديم المساهماتآخر  موعد االجتماع اللجنة

 2017مارس  30 3جلنة الدراسات 
، 2017مارس  23، اخلميس

 )بالتوقيت العاملي املنسق( 1600 الساعة
 ،2017مارس  30، اخلميس

 )بالتوقيت احمللي( 0930 الساعة

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

 :يف 3 الدراسات
0001/en-C-SG03-http://www.itu.int/md/R15 

من  A2.2.2.2.5و A2.2.2.2.6 تاناجتماع لجنة الدراسات )الفقر  فيوالمسائل اعتماد مشاريع التوصيات  1.2
 (ITU-R 1-7 القرار

 .ITU-R 1-7 من القرار A2.2.2.2.6 الدراسات وفقاً للفقرة جلنةليس هناك توصيات مقرتحة لكي تعتمدها 

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
 

 الرسالة اإلدارية املعممة
CACE/791 

 2016 نوفمرب 30

 
 

 المنتسبين إليهو  إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
 والهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحاد لالتصاالت الراديوية 3المشاركين في أعمال لجنة الدراسات 

 

 لالتصاالت الراديوية )انتشار الموجات الراديوية(، 3اجتماع لجنة الدراسات  :املوضوع
 2017مارس  30جنيف، 
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 (ITU-R 1-7 من القرار A2.3.2.2.6 ماد لجنة الدراسات لمشاريع التوصيات بالمراسلة )الفقرةاعت 2.2
ة ترد بصفة خاص مبشاريع التوصيات اجلديدة أو املراجعة اليت ال ITU-R 1-7 من القرار A2.3.2.2.6 يتعلق اإلجراء الوارد يف الفقرة

 جدول أعمال اجتماع جلنة الدراسات. يف
فرق  جتماعاتااملراَجعة اليت يتم إعدادها أثناء و ووفقاً هلذا اإلجراء، سوف تُعرض على جلنة الدراسات مشاريع التوصيات اجلديدة 

اليت تعقد قبل اجتماع جلنة الدراسات مباشرًة. وبعد النظر يف تلك املشاريع على النحو الواجب، جيوز للجنة  3Mو 3Kو 3J العمل
تماس اعتماد مشاريع هذه التوصيات باملراسلة. ويف مثل هذه احلاالت، تستخدم جلنة الدراسات إجراء االعتماد الدراسات أن تقرر ال

من  A2.4.2.6 الفقرة ملشاريع هذه التوصيات باملراسلة، وهو اإلجراء املنصوص عليه يف (PSAA) واملوافقة يف نفس الوقت
على االجتماع  يف حالة عدم اعرتاض أي دولة من الدول األعضاء احلاضرة يف أدناه(، 3.2 )انظر أيضًا الفقرة ITU-R 1-7 القرار

 يف لوائح الراديو باإلحالة إليها.هذا النهج وإذا مل تكن التوصية مضمنة 
ق ر هبذه الرسالة املعممة على قائمة باملوضوعات اليت ستتناوهلا ف 2، حيتوي امللحق ITU-R 1-7من القرار  A1.13.1.3ووفقًا للفقرة 

 وصيات.ت اجتماع جلنة الدراسات، وهي املوضوعات اليت قد تسفر عن مشاريع اجتماعاهتا اليت تُعقد قبيل العمل يف

 قرار بشأن إجراء الموافقةاتخاذ ال 3.2
 A2.3.2.6 تقرر جلنة الدراسات، يف االجتماع، اإلجراء الذي يُتبع للحصول على املوافقة لكل مشروع توصية وفقًا للفقرة

على النحو املوضح  (PSAA)تقرر جلنة الدراسات استعمال إجراء االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت  مل ، ماITU-R 1-7 القرار من
 أعاله(. 2.2 )انظر الفقرة ITUR 17 من القرار A2.4.2.6 الفقرة يف

 المساهمات 3
 .ITU-R 1-7 القرار وفقاً لألحكام الواردة يف 3 ألعمال جلنة الدراسات تعاجل املسامهات املقدمة استجابةً 

هو سبعة  (لمسامهاتلاملراجعات واإلضافات والتصويبات )مبا يف ذلك  *اليت ال تتطلب الرتمجة املسامهات واملوعد النهائي الستالم
هذا  مات بالنسبة إلىوآخر موعد الستالم المساه. بالتوقيت العاملي املنسق( قبل بدء االجتماع 1600 أيام تقوميية )الساعة

على أن  ITU-R 1-7 ميكن قبول املسامهات اليت تصل بعد هذا املوعد. وينص القرار . والاالجتماع مبّين في الجدول أعاله
 ميكن النظر فيها. تتوفر للمشاركني وقت افتتاح االجتماع ال املسامهات اليت ال

 املسامهات بالربيد اإللكرتوين إىل العنوان التايل: إرسال املشاركنييرجى من و 
rsg3@itu.int 

 :التايل املوقع العناوين ذات الصلة يفميكن احلصول على ونوابه. و  3 وينبغي كذلك إرسال نسخة إىل رئيس جلنة الدراسات
ttp://www.itu.int/go/rsg3/chh 

 الوثائق 4
 الصفحة اإللكرتونية املعدة هلذا الغرض: غضون يوم عمل واحد يف ستنشر املسامهات "كما وردت" يف

C/en-SG03.AR-http://www.itu.int/md/R15 

                                                           
 .ثالثة أشهر على األقلب حيثما تكون الرتمجة مطلوبة، ينبغي استالم املسامهات قبل موعد االجتماع *
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 1 امللحـق
 لالتصاالت الراديوية 3 مشروع جدول أعمال اجتماع لجنة الدراسات

 (0930، الساعة 2017مارس  30)جنيف، 

 مالحظات افتتاحية 1
 مدير مكتب االتصاالت الراديوية 1.1
 الرئيس 2.1

 إقرار جدول األعمال 2
 نواتج فرق العمل النظر يف 3

 3Jفرقة العمل  1.3
 3Kفرقة العمل  2.3
 3Mفرقة العمل  3.3

 نواتج أخرى )إن وجدت( النظر يف 4
 التوصيات اجلديدة واملراَجعة النظر يف 5

 A2.2.2.2.6 ، الفقراتITU-R 1-7 التوصيات اليت مل تبد نية التماس اعتمادها )انظر القرار النظر يف 1.5
 (A2.4.2.6و A2.3.2.2.6و
 اختاذ القرار بشأن إجراء املوافقة املزمع اتباعه -

 تقارير جديدة ومراَجعة النظر يف 6
 مسائل جديدة ومراَجعة النظر يف 7
 مسائلإلغاء توصيات وتقارير و  8
 أخرىمسامهات  النظر يف 9

 الكتيبات واملسائل والتوصيات والتقارير واآلراء والقرارات واملقررات حالة 10
 االتصال مع جلان الدراسات األخرى واملنظمات الدولية 11
 الجتماعاتمواعيد ا 12
 ما يستجد من أعمال 13

 ويلسون. ك
 لالتصاالت الراديوية 3 جلنة الدراسات ةرئيس
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 2 امللحق
 اجتماعاتها  في 3Mو 3Kو 3Jالتي ستتناولها فرق العمل  المواضيع

 بشأنها مشاريع توصيات قد توضعوالتي  3 التي ستعقد مباشرة قبل اجتماع لجنة الدراسات

 3Jفرقة العمل 
 (3J/65 بالوثيقة 1 )امللحقخصائص هطول األمطار ألغراض وضع مناذج االنتشار  - P.837 R-ITU-6مشروع مراجعة التوصية  -
درجة احلرارة السنوية على  متوسط - ITU-R P.1510-0إعداد مشروع متهيدي ملراجعة التوصية وثيقة عمل من أجل  -

 (3J/65بالوثيقة  2 )امللحقسطح األرض 
آثار مواد البناء وهياكل املباين على انتشار املوجات الراديوية فوق  - ITU-R P.2040-1 مشروع متهيدي ملراجعة التوصية -

100 MHz  ًامللحقتقريبا( 3بالوثيقة  3J/65) 
اخلصائص الكهربائية لسطح األرض  - 527P. R-ITU-3إعداد مشروع متهيدي ملراجعة التوصية وثيقة عمل من أجل  -

 (3J/65بالوثيقة  4 )امللحق
االنتشار عرب مسريات متعددة وحتديد  - ITU-R P.1407-5إعداد مشروع متهيدي ملراجعة التوصية وثيقة عمل من أجل  -

 (3J/65بالوثيقة  5 )امللحقمعلمات خصائصه 
امجة بشأن التنبؤ بقيم اخلسارة اجملمعة لصفيف هوائيات والنجديدة  توصيةلإعداد مشروع متهيدي وثيقة عمل من أجل  -

 (3J/65بالوثيقة  6 )امللحقعن تأللؤ الطور بسبب عوامل جوية 

 3Kفرقة العمل 
االنتشار للخدمات املتنقلة للطريان منحنيات  - ITU-R P.528-3ملراجعة التوصية  متهيدي وثيقة عمل من أجل مشروع -

 (SHF) واملوجات السنتيمرتية (UHF)واملوجات الديسيمرتية  (VHF)وخدمات املالحة الراديوية العاملة يف نطاقات املوجات املرتية 
 (3K/73بالوثيقة  1 )امللحق

طريقة للتنبؤ باالنتشار من نقطة إىل منطقة خلدمات األرض  - ITU-R P.1546-5لتوصية ملراجعة امشروع متهيدي  -
 (3K/73بالوثيقة  2 )امللحق MHz 3 000و MHz 30مدى الرتددات بني  يف

طريقة تنبؤ باالنتشار حبسب املسري من نقطة إىل منطقة خلدمات  - ITU-R P.1812-4لتوصية مشروع متهيدي ملراجعة ا -
 (3K/73بالوثيقة  4 )امللحق (UHF)واملوجات الديسيمرتية  (VHF)األرض يف نطاقي املوجات املرتية 

 من أجل ختطيطاالنتشار وطرائق التنبؤ  بيانات - ITU-R P.1238-8لتوصية وثيقة عمل من أجل مراجعة مستقبلية ل -
 MHz 300 أنظمة االتصاالت الراديوية العاملة داخل املباين وشبكات املنطقة احمللية الراديوية العاملة يف مدى الرتددات بني

 (3K/73بالوثيقة  5 )امللحق GHz 100و
من االنتشار وطرائق التنبؤ  بيانات - ITU-R P.1411-8لتوصية راجعة مستقبلية لمشروع متهيدي ملوثيقة عمل من أجل  -

لة خارج املباين وشبكات املنطقة احمللية الراديوية العام العاملة قصرية املدى أنظمة االتصاالت الراديوية أجل ختطيط
 (3K/73بالوثيقة  6 )امللحق GHz 100و MHz 300 مدى الرتددات بني يف

 7 )امللحق التنبؤ خبسارة الدخول إىل املباين - P.[BEL] R-ITUمتهيدي للتوصية اجلديدة وثيقة عمل من أجل مشروع  -
 (3K/73 بالوثيقة
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 3Mفرقة العمل 
 (3M/116بالوثيقة  1 )امللحق P.2001 R-ITU-2و 452P. R-ITU-16 تعديالت مقرتحة للتوصيتني -
نظمة أ التنبؤ باالنتشار والبيانات املطلوبة من أجل تصميم تقنيات - ITU-R P.617-3مشروع متهيدي ملراجعة التوصية  -

 (3M/116بالوثيقة  2 )امللحق املرحالت الراديوية العابرة لألفق
 رائق التنبؤ املطلوبة لتصميمبيانات االنتشار وط - ITU-R P.530-16وثيقة عمل من أجل مشروع متهيدي ملراجعة التوصية  -

 (3M/116بالوثيقة  3)امللحق أنظمة راديوية لألرض يف خط البصر 
بيانات االنتشار وطرائق التنبؤ املطلوبة لتصميم  - ITU-R P.618-12وثيقة عمل من أجل مشروع متهيدي ملراجعة التوصية  -

 (3M/116بالوثيقة  5)امللحق  فضاء-نظمة االتصاالت أرضأ
 - ITU-R P.681-8 لتوصيةا يف االتصاالت واسعة النطاق من الساتل إىل داخل املباينمنوذج مشروع متهيدي لقسم جديد بشأن  -

 (3M/116بالوثيقة  8 )امللحقفضاء -االنتشار املطلوبة من أجل تصميم أنظمة االتصاالت املتنقلة الربية أرض بيانات
م املطلوبة من أجل تصمي االنتشار بيانات - ITU-R P.681-8وثيقة عمل من أجل مشروع متهيدي ملراجعة التوصية  -

 (3M/116بالوثيقة  9)امللحق  فضاء-أنظمة االتصاالت املتنقلة الربية أرض
 11 )امللحقاخلسارة النامجة عن العوائق  - P.[Clutter] R-ITUلتوصية اجلديدة لوثيقة عمل من أجل مشروع متهيدي  -

 (3M/116 بالوثيقة
إجراء التنبؤ لتقييم التداخل بني احملطات على  - ITU-R P.452-16وثيقة عمل من أجل مشروع متهيدي ملراجعة التوصية  -

 (3M/116بالوثيقة  12)امللحق تقريباً  GHz 0,1سطح األرض عند ترددات فوق 
بيانات االنتشار املطلوبة لتقييم التداخل بني  - ITU-R P.619-1وثيقة عمل من أجل مشروع متهيدي ملراجعة التوصية  -

 (3M/116بالوثيقة  15)امللحق حمطات يف الفضاء وحمطات على سطح األرض 

___________ 
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