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 مقدمة 1
اد، حاالت التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية يف 1 الدراساتمعممة عن عقد اجتماع للجنة أود أن أعلن يف هذه الرسالة اإلدارية ال

 (./LCCE/1001 معممة)انظر الرسالة ال C1و B1و A1 ، عقب اجتماعات فرق العمل2017يونيو  21جنيف يوم  يف
 .0930 جلسة االفتتاحية الساعةجنيف. وسُتعقد الحاد باالتجنة الدراسات يف مقر وسُيعقد اجتماع ل

 الجلسة االفتتاحية ماتمساهآخر موعد لتقديم ال موعد االجتماع اللجنة

 2017يونيو  14األربعاء،  2017يونيو  21 1جنة الدراسات ل
 مي املنسقبالتوقيت العال 1600الساعة 

 2017يونيو  21األربعاء، 
 محلي()بالتوقيت ال 0930الساعة 

 برنامج االجتماع 2
 .1 ملحقيف ال 1 جنة الدراساتيرد مشروع جدول أعمال اجتماع ل

 موقع:ال ، انظر1 جنة الدراساتمسندة إىل لمسائل الولالطالع على نصوص ال
http://www.itu.int/publ/R-QUE-SG01/en 

 على العنوان اإللكرتوين التايل: 1/1يف الوثيقة  وفرق عملها 1نصوص املسائل املسندة إىل جلنة الدراسات  ةوتُتاح حال
http://www.itu.int/md/R15-SG01-C-0001/en 

 (R-ITU 1-7القرار من  A2.2.2.2.6جنة الدراسات )الفقرة اعتماد مشاريع التوصيات في اجتماع ل 1.2
 .ITU-R 1-7 من القرار A2.2.2.2.6 اجتماعها عماًل بأحكام الفقرة لكي تعتمدها جلنة الدراسات يفجعة توصية يُقرتح مشروع مرا
 .2 يف امللحقيرد عنوان وملخص مشروع التوصية  ITU-R 1-7من القرار  A2.1.2.2.2.6الفقرة وطبقاً ألحكام 

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
 

 اإلدارية املعممةالرسالة 
CACE/798 

 2017فرباير  3

 
 

 وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية والمنتسبين إليه حادإلى إدارات الدول األعضاء في االت
 والهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحاد لالتصاالت الراديوية 1 جنة الدراساتأعمال لفي  مشاركينال

 
 

 2017يونيو  21جنيف،  )إدارة الطيف(، لالتصاالت الراديوية 1جنة الدراسات لاجتماع  :املوضوع
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من  A2.3.2.2.6مراسلة )الفقرة جان الدراسات بالجنة من لاعتماد مشاريع التوصيات من جانب ل 2.2
 (R-ITU 1-7 القرار

اً يشملها حتديد جعة اليت المراجديدة أو المشاريع التوصيات الب ITU-R 1-7 من القرار A2.3.2.2.6 يتعلق اإلجراء الوارد يف الفقرة
 جنة الدراسات.جدول أعمال اجتماع ل

مراجعة اليت يتم إعدادها أثناء اجتماعات فرق جديدة أو الجنة الدراسات مشاريع التوصيات الووفقاً هلذا اإلجراء، تُعرض على ل
جوز للجنة مشاريع على النحو الواجب، يجنة الدراسات. وبعد النظر يف تلك الاليت تعقد قبل اجتماع ل 1Cو 1Bو 1A العمل

جلنة الدراسات إجراء  تستخدمحاالت، هذه المثل مراسلة. ويف التوصيات بال هذه الدراسات أن تقرر التماس اعتماد مشاريع
من  A2.4.2.6 الفقرة منصوص عليه يف، وهو اإلجراء المراسلةبال مشروع التوصيةل (PSAA) موافقة يف نفس الوقتاالعتماد وال

االجتماع على هذا  حاضرة يف، يف حالة عدم اعرتاض أي من الدول األعضاء الأدناه( 3.2 )انظر أيضًا الفقرة ITU-R 1-7 القرار
 .وإذا كانت التوصية غري مضمنة باإلحالة إليها يف لوائح الراديوالنهج 

ق مواضيع اليت ستتناوهلا فر معممة على قائمة بالهبذه الرسالة ال 3 ملحقحتوي ال، يITU-R 1-7 من القرار A1.13.1.3 ووفقاً للفقرة
 يات.توص جنة الدراسات مباشرًة، وهي املواضيع اليت قد تسفر عن إعداد مشاريعاجتماعاهتا قبل اجتماع ل العمل يف

 موافقةخاذ القرار بشأن إجراء الات 3.2
 A2.3.2.6 موافقة لكل مشروع توصية وفقًا للفقرةع للحصول على الجنة الدراسات يف االجتماع اإلجراء الذي يُتبتقرر ل

موصوف ال (PSAA) موافقة يف نفس الوقتجنة الدراسات اتباع إجراء االعتماد والم تقرر لل ، ماITU-R 1-7 القرار من
 الواردة أعاله(. 2.2 )انظر الفقرة ITU-R 1-7 من القرار A2.4.2.6 الفقرة يف

 ماتمساهال 3
 .ITU-R 1-7 وفقاً لألحكام الواردة يف القرار 1 جنة الدراساتل يف أعمالمات مساهتعاجل ال

 (املراجعات واإلضافات والتصويبات على املسامهات)مبا يف ذلك  1اليت ال تتطلب الرتمجة املسامهات واملوعد النهائي الستالم
النسبة مات بمساهوآخر موعد الستالم ال. منسق( قبل بدء االجتماعمي البالتوقيت العال 1600 مية )الساعةسبعة أيام تقوي هو

على  ITU-R 1-7 موعد. وينص القرارمات اليت تصل بعد هذا المساهتُقبل ال وال جدول أعاله.إلى هذا االجتماع موضح في ال
 يُنظر فيها. ال تتوفر للمشاركني وقت افتتاح االجتماع مات اليت المساهأن ال

 مات بالربيد اإللكرتوين إىل العنوان التايل:مساهم المشاركني تقديويرجى من ال
rsg1@itu.int 

 موقع:ونوابه. والعناوين ذات الصلة مبينة يف ال 1 جنة الدراساتوينبغي كذلك إرسال نسخة إىل رئيس ل

http://www.itu.int/go/rsg1/ch 

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

en/C-AR01.SG-15R/md/int.itu.www://http. 
 عمل. يف غضون ثالثة أيام C/en-SG01-http://www.itu.int/md/R15مية يف العنوان التايل: وستنشر النسخ الرس

                                                           
 .حيثما تكون الرتمجة مطلوبة، ينبغي استالم املسامهات قبل ثالثة أشهر على األقل من موعد االجتماع 1
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 1 امللحق
 لالتصاالت الراديوية 1جنة الدراسات مشروع جدول أعمال اجتماع ل

 (2017يونيو  21)جنيف، 

 افتتاح االجتماع 1

 إقرار جدول األعمال 2
 مقررتعيني ال 3
 (1/36)الوثيقة  2016موجز الجتماع يونيو محضر الال 4
 2017الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية لعام اجتماع تقرير  5
ومجعية  (CPM19-2) 2019 لالجتماع التحضريي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام الثانيةلدورة لالتحضري  6

 (WRC-19) 2019 واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام (RA-19) 2019 االتصاالت الراديوية لعام
 تقارير تنفيذية مقدمة من رؤساء فرق العمل 7

 1Aفرقة العمل  1.7
 1Bفرقة العمل  2.7
 1Cفرقة العمل  3.7

 (A2.3.2.6و A2.2.2.2.6 ، الفقرتنيITU-R 1-7 نية التماس اعتمادها )انظر القرار أُبديتعة اليت مراجَ النظر يف التوصية ال 8
 (1/47)الوثيقة  1Bالعمل  فرقة 1.8

 A2.3.2.2.6 ، الفقرتنيITU-R 1-7 م تبد نية التماس اعتمادها )انظر القرارعة اليت لمراجَ ال وأجديدة النظر يف التوصيات ال 9
 (A2.4.2.6و
 قرار بشأن التماس االعتماد -
 موافقة الذي يعتزم اتباعهقرار بشأن إجراء ال -

 1Aفرقة العمل  1.9
 1Bفرقة العمل  2.9
 1Cفرقة العمل  3.9

 النظر يف تقارير جديدة أو مراجعة 10

 النظر يف مسائل جديدة أو مراجعة 11
 إلغاء توصيات أو تقارير أو مسائل 12
 مقرراتمسائل واآلراء والقرارات والحالة التوصيات والتقارير والكتيبات وال 13

 الدولية منظماتوالاآلخرين االحتاد  يقطاعلقطاع االتصاالت الراديوية و  األخرى جان الدراساتاالتصال مع ل 14
 مات األخرىمساهالنظر يف ال 15
 مقبل واجلدول الزمين لالجتماعاتالنظر يف برنامج العمل ال 16
 ما يستجد من أعمال 17
 االختتام 18

 س. باستوك
  لالتصاالت الراديوية 1جنة الدراسات رئيس ل

http://www.itu.int/md/R15-SG01-C-0036/en
http://www.itu.int/md/R15-SG01-C-0047/en
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 2 امللحق

 المقترح اعتمادهاعنوان وملخص مشروع مراجعة التوصية 
 1في اجتماع لجنة الدراسات 

 1/47الوثيقة  3SM.141 R-ITU-3مشروع مراجعة التوصية 

 (RDD) قاموس بيانات االتصاالت الراديوية
 يلي: يراعي مشروع مراجعة التوصية يف الوثيقة املدجمة التغيريات الناشئة عما

 ؛2015 (WRC-15) من لوائح الراديو يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 4التذييل  مراجعة -
لقطاع االتصاالت  4Aملراعاة املعلومات اجلديدة املقدمة يف بيان االتصال الذي أرسلته فرقة العمل  اليت أجريتاملراجعة  -

 (؛1B/71الراديوية )انظر الوثيقة 
 ؛2016من لوائح الراديو لعام  5معلومات إضافية من املادة  -
 .2016التعديالت الصياغية احملددة يف لوائح الراديو لعام  -

 الراديوية. االتصاالت بيانات من قاموس 8إىل  1وُتظهر هذه الوثيقة التعديالت املدخلة على األقسام من 
 .غري مدرج (بنود البيانات )دالئل 10الراديوية. والقسم  االتصاالت مرجعية ملكتب اتبيان 9ويتضمن القسم 

حتديثه إال بعد إزالة عالمات املراجعة عقب  ، فال ميكن10إىل أي موافقة، ويف حالة القسم  10 القسم أو 9وال حيتاج القسم 
 اعتماد الوثيقة وإقرارها.

مراجعة  إظهارها بعالمات ميكنالطباعية يف النص، ومبا أنه ال  مالحظة: أُدخلت جمموعة من التعديالت الصياغية على األطقم
 فقد ُعرضت مظللة باللون األخضر.
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 3 امللحق

 1Cو 1Bو 1Aجها اجتماعات فرق العمل مقرر أن تعالمواضيع الال
 1 جنة الدراساتالتي تعقد قبل اجتماع ل

 والتي قد تسفر عن إعداد مشاريع توصيات

 1Aفرقة العمل 
 (UHF) مرتيةيوالديس (VHF) يف نطاقات املوجات املرتية ذاعية واخلدمتني الثابتة و/أو املتنقلةالتقاسم بني اخلدمة اإل 1
 (.1A/144بالوثيقة  4 ملحقانظر ال - M.851 R-ITU-1 التوصيةمراجعة مشروع متهيدي من أجل )
 اجلديدة التوصية مشروع) (WPT) إلرسال القدرة السلكياً  الالحزمية نظمةاألتشغيل من أجل مديات الرتدد  2

SM.[WPT] R-ITU - 1 بالوثيقة 5 ملحقال انظرA/144.) 

 1Bفرقة العمل 
 ملتعلقة بالطيفمواصفة املكونات ا -الشبكات املنزلية الالسلكية ضيقة النطاق مبادئ توجيهية ملرسالت مستقبالت  1
 (.1B/123 بالوثيقة 12 ملحقانظر ال - FREQ]-SM.[G.WNB R-ITU اجلديدة مشروع متهيدي من أجل التوصية)
 اجلديدة مشروع متهيدي من أجل التوصية) (SRD)قصرية املدى  التنسيق العاملي لفئات األجهزة 2

CATEGORIES]-[SRD SM R-ITU - 1 بالوثيقة 14 ملحقانظر الB/123.) 
 لتوصيةملراجعة امشروع متهيدي )وثيقة عمل من أجل  حتديد استخدام الطيف وكفاءة النظام الراديوي 3
3-SM.1046 R-ITU - 1بالوثيقة  16 ملحقانظر الB/123.) 
عاملي أو الصعيدين العلى  (SRD) تنسيق تشغيل أجهزة االتصال الراديوي قصرية املدىمن أجل مديات الرتدد  4

 (.1B/123بالوثيقة  17 ملحقانظر ال - SM.1896 R-ITU-0التوصية  ملراجعةمتهيدي مشروع )وثيقة عمل من أجل  قليمياإل

 1Cفرقة العمل 
 1 ملحقانظر ال - SM.1880 R-ITU-1 التوصيةمراجعة مشروع متهيدي من أجل )قياس إشغال الطيف وتقييمه  1

 (.1C/39 بالوثيقة
 اجلديدة لتوصيةلمشروع متهيدي )وثيقة عمل من أجل  (DF) االجتاه تقييم أداء الوحدات املتنقلة لتحديد 2

PERF] DF [MOB SM R-ITU - 1بالوثيقة  2 ملحقانظر الC/39.) 
مراجعة مشروع متهيدي من أجل )لبلدان النامية من أجل ا مراقبة الطيف لنظاماملتطلبات األساسية  3

 (.1C/39بالوثيقة  8 ملحقانظر ال - SM.1392 R-ITU-2 التوصية
مشروع متهيدي  )وثيقة عمل من أجل قياسات تغطية اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض والتحقق من معايري التخطيط 4

 (.1C/39بالوثيقة  8 ملحقانظر ال - M.1875 R-ITU-2 التوصيةملراجعة 

___________ 

http://www.itu.int/md/R15-WP1A-C-0144/en
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http://www.itu.int/md/R15-WP1B-C-0123/en
http://www.itu.int/md/R15-WP1C-C-0039/en
http://www.itu.int/md/R15-WP1C-C-0039/en
http://www.itu.int/md/R15-WP1C-C-0039/en
http://www.itu.int/md/R15-WP1C-C-0039/en

