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 ليهإالمنتسبين و  وأعضاء قطاع االتصاالت الراديويةالدولي لالتصاالت  إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد
 والهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحاد لالتصاالت الراديوية 7لجنة الدراسات  في أعمال المشاركين

 
 

 )الخدمات العلمية(، لالتصاالت الراديوية 7لجنة الدراسات ل نااجتماع :املوضوع
  2017 أبريل 12و 4جنيف، 

 

 مقدمة 1
اد  االحت التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية يف 7 للجنة الدراسات نياملعممة عن عقد اجتماعأتشرف باإلعالن يف هذه الرسالة اإلدارية 

 (.LCCE/71/7 )انظر الرسالة املعممةمباشرًة  7Dو 7Cو 7B اجتماعات فرق العمل وبعد قبيل   يف جنيف2017 أبريل 12و 4 يف
 .0930 جلنة الدراسات يف مقر االحتاد جبنيف. وسُتعقد اجللسة االفتتاحية يف الساعة اوسُيعقد اجتماع

 آخر موعد لتقديم المساهمات موعد االجتماع اللجنة
 الجلسة االفتتاحية بالتوقيت العالمي المنسق 1600الساعة 

 2017 مارس 28  الثالثاء 2017 أبريل 12و 4 7 جلنة الدراسات
 بالتوقيت العاملي املنسق 1600 الساعة

 2017 أبريل 4  الثالثاء
 0930الساعة  يف

 برنامج االجتماعين 2

 املوقع:   انظر7 . ولالطالع على املسائل املسندة إىل جلنة الدراسات1 يف امللحق 7 جلنة الدراسات ييرد مشروع جدول أعمال اجتماع

rsg7/en-R/go/que-http://www.itu.int/ITU  

 (ITU-R 1-7 من القرار A2.2.2.2.6لجنة الدراسات )الفقرة  يفي اجتماع اعتماد مشاريع التوصيات 1.2
من  A2.2.2.2.6 عماًل بأحكام الفقرةها ياجتماع لكي تعتمدها جلنة الدراسات يفتوصية  12مراجعة  تُقرتح مشاريع

 .ITU-R 1-7 القرار
 .2 يف امللحقا اهتترد عناوين مشاريع التوصيات وملخص ITU-R 1-7من القرار  A2.1.2.2.2.6الفقرة وطبقاً ألحكام 
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من  A2.3.2.2.6 من جانب لجنة من لجان الدراسات بالمراسلة )الفقرةاعتماد مشاريع التوصيات  2.2
 (ITU-R 1-7 القرار

ة ترد بصفة خاص املراجعة اليت الأو مبشاريع التوصيات اجلديدة  ITU-R 1-7 من القرار A2.3.2.2.6 يتعلق اإلجراء الوارد يف الفقرة
 جلنة الدراسات. يجدول أعمال اجتماع يف

اجتماعات  يتم إعدادها أثناءاملراَجعة اليت و ووفقًا هلذا اإلجراء  سوف تُعرض على جلنة الدراسات مشاريع التوصيات اجلديدة 
جلنة الدراسات مباشرًة. وبعد النظر يف تلك املشاريع على النحو الواجب  جيوز  ياليت تعقد قبل اجتماع 7Dو 7Cو 7B العمل فرق

للجنة الدراسات أن تقرر التماس اعتماد مشاريع التوصيات باملراسلة. ويف مثل هذه احلاالت  تستخدم جلنة الدراسات إجراء 
من  A2.4.2.6 الفقرة ملشاريع التوصيات باملراسلة  وهو اإلجراء املنصوص عليه يف (PSAA) العتماد واملوافقة يف نفس الوقتا

يف حالة عدم اعرتاض أي دولة من الدول األعضاء احلاضرة يف االجتماع على أدناه(   3.2 )انظر أيضًا الفقرة ITU-R 1-7 القرار
 .ية مضمنة يف لوائح الراديو باإلحالة إليهاهذا النهج وإذا مل تكن التوص

ق العمل اليت ستتناوهلا فر  واضيعهبذه الرسالة املعممة على قائمة بامل 3  حيتوي امللحق ITU-R 1-7من القرار  A1.13.1.3ووفقاً للفقرة 
 يات.توص اليت قد تسفر عن مشاريع واضيع  وهي املمباشرةً  جلنة الدراسات يقبل اجتماعاملنعقدة اجتماعاهتا  يف

 اتخاذ القرار بشأن إجراء الموافقة 3.2

 A2.3.2.6 لفقرةوفقًا ل /مسألةاإلجراء الذي يُتبع للحصول على املوافقة لكل مشروع توصية ت يف االجتماعتقرر جلنة الدراسا
على النحو  (PSAA) عتماد واملوافقة يف نفس الوقتإجراء االتقرر جلنة الدراسات استعمال  مل   ماطبقاً لذلك ITU-R 1-7 القرار من

 أعاله(. 2.2 )انظر الفقرة ITU-R 1-7 من القرار A2.4.2.6 املوضح يف الفقرة

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

)مبا فيها املراجعات واإلضافات والتصويبات اخلاصة باملسامهات( هو سبعة أيام تقوميية  *املوعد النهائي الستالم املسامهات
مبين  ينالجتماعا يند الستالم المساهمات بالنسبة لهذوآخر موعبالتوقيت العاملي املنسق( قبل بدء االجتماع.  1600 )الساعة

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

 ويرجى من املشاركني تقدمي املسامهات بالربيد اإللكرتوين إىل العنوان التايل:
rsg7@itu.int  

 ونوابه. والعناوين ذات الصلة موجودة يف املوقع: 7 نسخة إىل رئيس جلنة الدراساتوينبغي كذلك إرسال 

http://www.itu.int/go/rsg7/ch  

____________________ 
 قبل ثالثة أشهر على األقل من موعد االجتماع. حيثما تكون الرتمجة مطلوبة  ينبغي استالم املسامهات *
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 1 امللحـق

 لالتصاالت الراديوية 7لجنة الدراسات  اتمشروع جدول أعمال اجتماع
 (2017 أبريل 12و 4جنيف  )

 مالحظات استهاللية 1
 مدير مكتب االتصاالت الراديوية 1.1
 الرئيس 2.1

 إقرار جدول األعمال 2
 تعيني املقرر 3
 (7/9 )الوثيقة 2016 أبريل 4يف  7 جلنة الدراسات اجتماعتقرير موجز عن اإلجراءات املتخذة أثناء  4
 (2016مايو  10-13) (RAG) للفريق االستشاري لالتصاالت الراديويةالثالث والعشرين الجتماع انتائج  5
لالجتماع التحضريي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  الثانيةلدورة او  2019 التحضري جلمعية االتصاالت الراديوية لعام 6

 2019 واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام (CPM 19-2) 2019 لعام
 تقارير تنفيذية من فرق العمل 7

 7B فرقة العمل 1.7
 7C فرقة العمل 2.7
 7D فرقة العمل 3.7

 والكتيبات حالة املسائل والتوصيات والتقارير  8
 واختاذ قرار بشأن إجراء املوافقة ومراَجعة توصيات ومسائل جديدةاعتماد مشاريع  9

 إلغاء مسائل 10
 النظر يف التقارير اجلديدة واملراجعة واعتمادها 11
  راءاآلإلغاء وتعديل  12
 باتإعداد الكتيالتقدم احملرز يف  13
 2017أكتوبر  23-22  (WMO/ITU) املشرتكة بني املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واالحتاد الدويل لالتصاالتالندوة  14
 جلان الدراسات األخرى واملنظمات الدوليةو  اآلخرين االحتاد قطاعياالتصال مع  15
 مدير مكتب االتصاالت الراديويةإىل  مذكرة 16

 ومناقشة بشأن جدول زمين مؤقت لالجتماعاتالنظر يف برنامج العمل املقبل  17
 يستجد من أعمال ما 18

 ج. زوزيك
  7 رئيس جلنة الدراسات

http://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0009/en
http://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0229/en
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 2 امللحـق

 التوصيات المقترح اعتمادها مراجعة ملخصات مشاريعو عناوين 
 7في اجتماع لجنة الدراسات 

 7/10الوثيقة  R SA.364-ITU-5مشروع مراجعة التوصية 

 المأهولة وغير  المأهولةض النطاقات المفضلة للسواتل و الترددات وعر 
 ةالفضائي األبحاثلخدمة القريبة من األرض 

 من أجل حتديد مديات الرتدد املفضلة من الناحية التقنية. 1روجعت قائمة نطاقات الرتدد الواردة يف اجلدول 

 7/11الوثيقة  510R SA.-ITU-2مشروع مراجعة التوصية 

ت في نطاقا والخدمات األخرى ةالفضائي األبحاثإمكانية تقاسم الترددات بين خدمة 
 البياناتالتداخل المحتمل من أنظمة ساتلية لترحيل  - GHz 15و 14بالقرب من 

اليت ألغيت  كما مت حتديث احلاشية اليت تنص  ITU-R SF.358مت إلغاء اإلحاالت إىل حدود كثافة تدفق القدرة الواردة يف التوصية 
علماً  5 علمًا بالتوصيات  إذ مل يعد هناك وجود هلاتني اللجنتني  وعليه ينبغي إحاطة اللجنة 9و 8على إحاطة جلنيت الدراسات 

 التوصيات. تلك ب

 7/15الوثيقة  1414R SA.-ITU-1مشروع مراجعة التوصية 

 خصائص األنظمة الساتلية لترحيل البيانات
 من أجل حتديث خصائص النظام الساتلي األورويب لرتحيل البيانات. ITU-R SA.1414-1روجعت التوصية 

 7/16الوثيقة  1155R SA.-ITU-1مشروع مراجعة التوصية 

 البياناتلترحيل  معايير الحماية الخاصة بتشغيل األنظمة الساتلية
خلدمات اخلدمة ما بني السواتل إىل قائمة ا من خالل إضافة"إذ تضع يف اعتبارها ح("أدخلت هذه املراجعة تعديالت يف الفقرة 

من أجل وصلة التغذية يف قائمة النطاقات  GHz 27-25,5اليت تستعملها األنظمة الساتلية لرتحيل البيانات. وأضيف أيضاً النطاق 
  الساتلي للبيانات.الراجعة للرتحيل 

http://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0010/en
http://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0011/en
http://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0015/en
http://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0016/en
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 7/17الوثيقة  1276R SA.-ITU-4مشروع مراجعة التوصية 

المواقع المدارية لسواتل ترحيل البيانات الواجب حمايتها من إرساالت أنظمة الخدمة 
 GHz 27,5-25,25النطاق  الثابتة العاملة في

 ."1"توصي شرقاً يف الفقرة  20,4°شرقاً و 9°من أجل إضافة املوقعني املداريني  ITU-R SA.1276التوصية روجعت 

 7/18الوثيقة  1026R SA.-ITU-4مشروع مراجعة التوصية 

  أرض-فضاء البياناتألنظمة إرسال معايير التداخل الكلي 
 الساتلية  ةالساتلية الستكشاف األرض والخدمة في الخدم العاملة

 األرض في مدارات منخفضة بالنسبة إلى باستعمال سواتل الجوية لألرصاد
 MHz 8 400-8 025و MHz 7 900-7 750 النطاقات أنظمة مرجعية جديدة يف ITU-R SA.1026تتضمن هذه الصيغة املراَجعة للتوصية 

 وتنطوي على تبسيط األحكام احلالية من خالل اقرتاح معيار واحد للتداخل الكلي لكل نطاق تردد. GHz 27-25,5و

 7/19الوثيقة  1027R SA.-ITU-4مشروع مراجعة التوصية 

  أرض-فضاء البياناتألنظمة إرسال معايير التقاسم 
 الساتلية  ةالساتلية الستكشاف األرض والخدمة في الخدم العاملة

 في مدارات منخفضة بالنسبة إلى األرض باستعمال سواتل الجوية لألرصاد
على تبسيط األحكام احلالية من خالل اقرتاح معيار واحد للتقاسم لكل  ITU-R SA.1027تنطوي هذه الصيغة املراَجعة للتوصية 

 .ITU-R SA.1026صيغة املراَجعة ذات الصلة للتوصية نطاق تردد  مبا يتفق مع ال

 7/23الوثيقة  TFR -ITU.538-4مشروع مراجعة التوصية 

 )الطور( والتوقيتعدم االستقرار العشوائي للتردد  اتقياس
ة. تنطوي هذه الصيغة املراَجعة للتوصية على حتديث يبني التغيريات اليت طرأت يف قياس التوقيت وحتليله منذ اعتماد الصيغة احلالي

من حساب  يف امليدان الزمين واليت ختتلف مع الوقت  وتوسعوهي تتضمن أساليب وتعاريف إضافية لتناول أوجه عدم االستقرار 
 امليدان الزمين ليشمل جزءاً أكرب من طول البيانات.عدم االستقرار يف 

http://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0017/en
http://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0018/en
http://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0019/en
http://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0023/en
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 7/24الوثيقة  SENSOR_REPORTING]-R RS.[RFI-ITU ديدةاجل توصيةالمشروع 

 حاالت تداخل الترددات الراديوية التي تتعرض لها أجهزة االستشعار وتسوية كشف
 ستكشاف األرض )المنفعلة( ال الساتلية خدمةال في

 (RFI) تداخل الرتددات الراديويةاإلجراء املتبع لتسوية حاالت التداخل الضار. ويف حاالت  (RR) من لوائح الراديو 15تصف املادة 
)املنفعلة(  جيب على اإلدارة اليت ختضع هذه  (EESS) الذي تتعرض له أجهزة االستشعار يف اخلدمة الساتلية الستكشاف األرض

األجهزة لسلطتها )أو وكاالت التشغيل التابعة هلا( أن تقدم إىل اإلدارة اليت ختضع حمطات اإلرسال لسلطتها التفاصيل الكاملة 
للوائح  10 التذييل يف وجيب أن تقدمي بنود البيانات الواجب تقدميها  حيثما أمكن  يف الشكل املبنياملتعلقة بالتداخل الضار. 

للوائح الراديو قد جرى إعداده على أساس االعتبارات ذات الصلة خبدمات األرض  فإن إمكانية  10الراديو. ونظراً إىل أن التذييل 
لية الستكشاف االستشعار يف اخلدمة الساتتطبيقه حمدودة جدًا فيما يتعلق بتداخالت الرتددات الراديوية اليت تكشفها أجهزة 

)املنفعلة(. وجدير باملالحظة أن أجهزة االستشعار عن بُعد املنفعلة تكشف عن عدد متزايد من حاالت التداخل الصادر  ألرضا
هذه  وأن هذه املصادر موزعة يف مجيع أحناء العامل. وتتضمن من عدد يبلغ عدة مئات تقريباً من مصادر تداخل الرتددات الراديوية

ل اإلبالغ عن التداخل الضار الذي تتعرض له أجهزة االستشعار راديوية معلومات خاصة من أجالت الالتوصية لقطاع االتصا
 داعمة.بنود البيانات واملعلومات الاستعماله  حيثما أمكن  مع قائمة بالتوصية منوذج معياري ينبغي  1 امللحق املنفعلة  ويرد يف

 7/25الوثيقة  SAR -ITU.1014-2مشروع مراجعة التوصية 

 المأهولة متطلبات االتصاالت لمركبات أبحاث الفضاء السحيق المأهولة وغير
 Uchinoura . وأضيف املوقعانITU-R SA.1015جرت مواءمة معدالت البتات املطلوبة ألحباث الفضاء السحيق مع التوصية 

. وألغيت معلمات القياس من جدول متطلبات (SRS) إىل قائمة احملطات األرضية احلالية يف خدمة األحباث الفضائية Byalaluو
(. وخضع للمراجعة وصف أنظمة القياس 2 (  ومت نقلها إىل جدول متطلبات املالحة والتتبع )اجلدول1 )اجلدول معدالت البتات

بداًل من  GHz 34 إلدراج القيمة 6صفة قيم كسب اهلوائي الواردة يف اجلدول . وخضعت للمراجعة موا5.4 القسم الواردة يف
 .GHz 37و GHz 100 القيمتني

 7/27الوثيقة  SAR -ITU.1018-0مشروع مراجعة التوصية 

 ار المستقرالمدفي  للبياناتنظام مرجعي افتراضي لألنظمة التي تتضمن سواتل ترحيل 
 التي تستعملها  بالنسبة إلى األرض والمركبات الفضائية

 في مدارات منخفضة بالنسبة إلى األرض
وتُعرض   ولذا فمن املناسب أن ختضع للمراجعة. 1994كانت املرة األخرية اليت حصلت فيها هذه التوصية على املوافقة يف عام 

 أخذ التطورات األخرية يف االعتبار.الصيغة املراَجعة للتوصية مع 

http://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0024/en
http://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0025/en
http://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0027/en
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 7/28الوثيقة  SAR -ITU.1019-0مشروع مراجعة التوصية 

 البياناتالساتلية لترحيل  لألنظمة اإلرسالنطاقات الترددات واتجاهات 
يه نطاقات ف واجتاهات اإلرسال لألنظمة الساتلية لرتحيل البيانات  فأدرجتعة اجلدول الذي يتضمن نطاقات الرتدد خضع للمراج

 إىل ذلك  مت إضفاء مزيد من الوضوح على بعض أجزاء النص. تردد إضافية. وإضافة
  

http://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0028/en
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 3امللحـق 

  7Dو 7Cو 7Bاجتماعات فرق العمل  المواضيع المقرر تناولها في
  7 قبل اجتماع لجنة الدراسات التي سُتعقد

 عن إعداد مشاريع توصيات ُتسفري قد والت
 7Bفرقة العمل 

احلد األقصى املسموح به من االحنطاط يف وصالت االتصاالت الراديوية يف خدمة األحباث الفضائية وخدمة العمليات الفضائية الناجم 
انظر  -( ITU-R SA.1743 عة التوصيةملراجمشروع متهيدي عن التداخل من اإلرساالت واإلشعاعات من مصادر راديوية أخرى )

 7B/112 بالوثيقة 7 امللحق
 عةملراجمشروع متهيدي ) MHz 8 400-8 025مبادئ توجيهية لتصميم األنظمة الساتلية الستكشاف األرض العاملة يف النطاق 

 7B/112 بالوثيقة 8انظر امللحق  -( SA.1810R -ITU-0 التوصية
مشروع ) اتليةاألرصاد اجلوية السخدمة استكشاف األرض الساتلية و  ةيف خدم البيانات مجعمعايري التداخل بشأن وصالت اخلدمة ألنظمة 

 7B/112 بالوثيقة 9انظر امللحق  -( SA.1163R -ITU-2عة التوصية ملراجمتهيدي 
األرصاد دمة خاستكشاف األرض الساتلية و  ةيف خدم البيانات مجعنظمة ألدمة اخلوصالت  من أجلمعايري التقاسم والتنسيق 

 7B/112 بالوثيقة 10انظر امللحق  -( 1164SA.R -ITU-2التوصية  عةملراجمشروع متهيدي ) اجلوية الساتلية
تكشاف األرض اس ةخدميف  للبيانات املباشرة وأنظمة اإلرسال للقراءة وأنظمة مجع البياناتنشر البيانات أنظمة  من أجلمعايري األداء 

 7B/112 بالوثيقة 11انظر امللحق  -( SA.1159R -ITU-3عة التوصية ملراجمشروع متهيدي ) وخدمة األرصاد اجلوية الساتليةالساتلية 
 الساتلية رضخدمة استكشاف األ يف للبيانات املباشرة وأنظمة اإلرسال للقراءةنشر البيانات أنظمة  الكلي من أجلمعايري التداخل 

 عةراجملمشروع متهيدي ) اليت تستخدم سواتل يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرض وخدمة األرصاد اجلوية الساتلية
 7B/112 بالوثيقة 12انظر امللحق  -( 1160SA. R-ITU-2 التوصية

وية الساتلية األرصاد اجل خدمةو  الساتلية خدمة استكشاف األرضالبيانات يف  إرسالأنظمة  من أجلمعايري التقاسم والتنسيق 
انظر  -( ITU-R SA.1161-1عة التوصية ملراجمشروع متهيدي ) بالنسبة إىل األرض يف املدار املستقراليت تستخدم سواتل 

 7B/112 بالوثيقة 13 امللحق
 

  

http://www.itu.int/md/R15-WP7B-C-0112/en
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 7Cفرقة العمل 

 MHz 432 ات بنيطة( اليت تستعمل توزيعياخلصائص التقنية والتشغيلية النموذجية ألنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية )النش
 7C/91 بالوثيقة 3انظر امللحق  -( ACTIVE_CHAR][S.R R-ITU اجلديدة للتوصيةمشروع متهيدي ) GHz 238و

( ITU-R RS.1166-4عة التوصية ملراجمشروع متهيدي ) الفضائية النشيطة أجهزة االستشعارمعايري األداء والتداخل من أجل 

 7C/91 بالوثيقة 4 انظر امللحق -
مشروع ) MHz 470-420النطاق  النشيطة احملمولة يف الفضاء واخلدمات األخرى العاملة يف أجهزة االستشعارتقاسم بني الجدوى 
 7C/91 بالوثيقة 6انظر امللحق  -( 1260S.R R-ITUالتوصية  عةملراجمتهيدي 

 وأجهزة االستشعارأرض( -طريقة تقييم لتحديد التوافق بني حمطات االستقبال األرضية يف خدمة املالحة الراديوية الساتلية )فضاء
 للتوصيةمشروع متهيدي ) MHz 1 300-1 215 طة( يف النطاقياحملمولة يف الفضاء يف خدمة استكشاف األرض الساتلية )النش

 7C/91 بالوثيقة 10انظر امللحق  -( EESS_RNSS_METH]R RS.[-ITU اجلديدة
انظر  - (ITU-R RS.1883التوصية  عةملراج متهيديمشروع ) استعمال أنظمة االستشعار عن بُعد يف دراسة تغري املناخ وآثاره

 7C/91 بالوثيقة 11 امللحق
 طوارئ توحاال طبيعية كوارث  وقوع حال يف استخدامها يتعني اليت البيانات جلمع بُعد عن االستشعار أنظمة استعمال

 7C/91 بالوثيقة 12انظر امللحق  -( S.1859R R-ITUالتوصية  عةملراج متهيديمشروع ) مماثلة

___________ 
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