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90th anniversary of the CCIR/ITU-R Study Groups (1927-2017) 

  مقدمة  1
التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية  5عن عقد اجتماع للجنة الدراسات  املعممة أود اإلعالن من خالل هذه الرسالة اإلدارية

  يف جنيف. 2017 نوفمرب 20 االحتاد، يف يف
  .09:30وسُيعقد اجتماع جلنة الدراسات يف مقر االحتاد جبنيف. وسُتعقد اجللسة االفتتاحية الساعة 

 االفتتاحيةاجللسة  آخر موعد لتقدمي املسامهات موعد االجتماع اللجنة

  2017 نوفمرب 13اإلثنني،  2017 نوفمرب 20 5جلنة الدراسات 
 لتوقيت العاملي املنسق16:00الساعة

  2017 نوفمرب 20اإلثنني، 
لتوقيت احمللي) 09:30الساعة  ) 

مج االجتماع  2   بر
 5 النصوص املسندة إىل جلنة الدراسات. وميكن االطالع على 1 يف امللحق 5 يرد مشروع جدول أعمال اجتماع جلنة الدراسات

  املوقع التايل: يف
http://www.itu.int/md/R15-SG05-C-0001/en 

 )ITU-R 1-7من القرار  A2.2.2.2.6اعتماد مشاريع التوصيات يف اجتماع جلنة الدراسات (الفقرة   1.2
من  A2.2.2.2.6 للفقرةوفقًا  الدراساتاجتماع جلنة  يفتوصية جديدة مشروع و  مشاريع مراجعة ثالث توصياتيُقرتح اعتماد 

  .ITU−R 1−7 القرار
  .2 يف امللحقا اترد عناوين مشاريع التوصيات وملخص ITU-R 1-7من القرار  A2.1.2.2.2.6الفقرة وطبقاً ألحكام 

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
  
 

 الرسالة اإلدارية املعممة
CACE/826  

 2017 يوليو 28

 
 

 عمالأاملشاركني يف  املنتسبني إليهو  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
 واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد الراديوية لقطاع االتصاالت 5جلنة الدراسات 

 
 

    ة (خدمات األرض)،الراديوي لقطاع االتصاالت 5جلنة الدراسات  :املوضوع
 2017نوفمرب20جنيف، 

   

http://www.itu.int/md/R15-SG05-C-0001/en
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ملراسلة (الفقرة اعتماد مشاريع التوصيات من جانب جلن  2.2 من  A2.3.2.2.6ة من جلان الدراسات 
 )ITU-R 1-7 القرار

ة ترد بصفة خاص  عة اليت المبشاريع التوصيات اجلديدة واملراجَ  ITU-R 1-7 من القرار A2.3.2.2.6 يتعلق اإلجراء الوارد يف الفقرة
  جدول أعمال اجتماع جلنة الدراسات. يف

على جلنة الدراسات مشاريع التوصيات اجلديدة واملراَجعة اليت يتم إعدادها أثناء اجتماعات فرق ووفقاً هلذا اإلجراء، سوف تُعرض 
اليت تعقد قبل اجتماع جلنة الدراسات مباشرًة. وبعد النظر يف تلك املشاريع على النحو  5/1وفريق املهام  5Dو 5Cو 5Bو 5A العمل

ملراسلة. ويف مثل هذه احلاالت، تستخدم جل هذه د مشاريعالواجب، جيوز للجنة الدراسات أن تقرر التماس اعتما نة التوصيات 
ملراسلة، وهو اإلجراء املنصوص عليه  (PSAA) الدراسات إجراء االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت ملشاريع التوصيات 

ه)، يف حالة عدم ا 3.2 (انظر أيضًا الفقرة ITU-R 1-7 من القرار A2.4.2.6 الفقرة يف عرتاض أي دولة من الدول األعضاء أد
إلحالة إليها. االجتماع وإذا مل احلاضرة يف   تكن التوصيات مدرجة يف لوائح الراديو 

ملوضوعات اليت ستتناوهلا فرق  3، حيتوي امللحق ITU-R 1-7من القرار  A1.13.1.3ووفقًا للفقرة  ذه الرسالة املعممة على قائمة 
ا قبل اجتماع جلنة الدراسات، وهي املوضوعات اليت قد تسفر عن مشاريعاج العمل وفريق املهام يف   وصيات.ت تماعا

 اختاذ القرار بشأن إجراء املوافقة  3.2
 A2.3.2.6 على املوافقة لكل مشروع توصية وفقًا للفقرة للحصولتقرر جلنة الدراسات، يف االجتماع، اإلجراء الذي يُتبع 

من  A2.4.2.6 على النحو املوضح يف الفقرة PSAAرر جلنة الدراسات استعمال اإلجراء تق مل ، ماITU-R 1-7 القرار من
  أعاله). 2.2 (انظر الفقرة ITU−R 1−7 القرار

  املسامهات  3
  .ITU-R 1-7وفقاً لألحكام الواردة يف القرار  5تعاجل املسامهات املناسبة ألعمال جلنة الدراسات 

 )سامهاتاملراجعات واإلضافات والتصويبات على امل(مبا يف ذلك  *اليت ال تتطلب الرتمجة املسامهات واملوعد النهائي الستالم
م تقوميية (الساعة هو لنسبة إىل. لتوقيت العاملي املنسق) قبل بدء االجتماع 1600 سبعة أ  وآخر موعد الستالم املسامهات 

على أن  ITU-R 1-7 ات اليت تصل بعد هذا املوعد. وينص القرارميكن قبول املسامه . والهذا االجتماع مبّني يف اجلدول أعاله
  ميكن النظر فيها. تتوفر للمشاركني وقت افتتاح االجتماع ال  املسامهات اليت ال

لربيد اإللكرتوين إىل العنوان التايل:   ويرجى من املشاركني تقدمي املسامهات 
rsg5@itu.int 

 ونوابه. والعناوين ذات الصلة موجودة يف املوقع: 5نبغي كذلك إرسال نسخة إىل رئيس جلنة الدراسات وي
http://www.itu.int/go/rsg5/ch 

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

C/en-SG05.AR-http://www.itu.int/md/R15 
م عمل C/en-SG05-http://www.itu.int/md/R15وستنشر النسخ الرمسية يف العنوان التايل:    .يف غضون ثالثة أ

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

mailto:rsg5@itu.int
http://www.itu.int/go/rsg5/ch
http://www.itu.int/md/R15-SG05.AR-C/en
http://www.itu.int/md/R15-SG05-C/en
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  1امللحق 
  الراديوية لقطاع االتصاالت 5مشروع جدول أعمال اجتماع جلنة الدراسات 

 )2017 نوفمرب 20(جنيف، 

  افتتاح االجتماع 1
 إقرار جدول األعمال 2
  تعيني املقّرِر  3
  )5/39احملضر املوجز لالجتماع السابق (الوثيقة   4
  العمل فرقالنظر يف نواتج   5

  5Aفرقة العمل   1.5
  5Bفرقة العمل   2.5
  5Cفرقة العمل   3.5
  5Dفرقة العمل   4.5
  5/1 املهام فريق  5.5

  النظر يف مدخالت أخرى (إن ُوجدت)  6
  االتصال مع جلان الدراسات األخرى وجلنة تنسيق املفردات واملنظمات الدولية  7
  اجلدول الزمين لالجتماعات  8
  ما يستجد من أعمال 9

  م. فينتون
  الراديوية لقطاع االتصاالت 5الدراسات  جلنةرئيس 

    

https://www.itu.int/md/R15-SG05-C-0039/en
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  2 امللحق
 ملخصات مشاريع التوصيات املقرتح اعتمادهاو عناوين 

 5يف اجتماع جلنة الدراسات 

  5/45الوثيقة   M.1461 R-ITU-1مشروع مراجعة التوصية 

  إجراءات حتديد احتماالت التداخل بني الرادارات العاملة
  يف خدمة االستدالل الراديوي وأنظمة اخلدمات األخرى

أمناط  ضيحات يفشكيل البيين وبعض التو الغرض من هذه املراجعة هو حتديث رقم الرتتيب الذي ميكن النظر فيه من أجل ظاهرة الت
  ل الرادار يف حالة عدم وجودها.النتقائية الرتدد املتوسط ملستقبِ  وعتبةمسح اهلوائي 

  5/46الوثيقة   F.1777 R-ITU-1مشروع مراجعة التوصية 

لنسبة للبث  (TVOB)  جيالتلفزيوين اخلار  خصائص األنظمة لالستعمال يف دراسات التقاسم 
  يف اخلدمة الثابتة (EFP)واإلنتاج امليداين اإللكرتوين  (ENG)وجتميع األخبار إلكرتونياً 

  :فقط. وفيما يلي التفاصيل 2أجريت املراجعة للملحق 
  للتوضيح. 1مت تعديل عنوان اجلدول   -
  ."الكسب األقصى هلوائي اإلرسال" 1أضيف إىل اجلدول   -
  .GHz 42,000-41,000و GHz 2,370-2,330و GHz 1,300-1,240تعمل النطاقات األنظمة اليت تس 1أضيف إىل اجلدول   -
معلمات  1 يف اجلدول GHz 13,250-10,250و GHz 8,500-5,850أضيف إىل األنظمة اليت تستعمل النطاقني   -

  للنظام. جديدة
أضيفت قيم للمعلمات "انتقائية القناة اجملاورة" و"النطاق احلارس للقناة اجملاورة" لألنظمة اليت تستعمل النطاقات   -

GHz 0,806-0,770 وGHz 8,500-5,850 وGHz 13,250-10,250  1يف اجلدول.  
  بناًء على ذلك. 1دلت حواشي اجلدول عُ   -

  485/الوثيقة   M.1851 R-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

ضية ملخططات هوائيات أنظمة الرادارات يف خدمة االستدالل الراديوي   أجل  منمناذج ر
  حتليالت التداخلاستخدامها يف 

 4cos تدخل هذه املراجعة تغيريات لتوضيح بعض املعادالت واألشكال والوحدات وتتضمن معادلة إضافية وشكل إضايف ملنحىن
  طاورة.تاملالصفيفات لتوزيع اجملال، ومن أجل هوائيات 



- 6 - 

  5/50الوثيقة   GHz 5-M.[AMS 4.4 R-ITU[مشروع التوصية اجلديدة 

�ماية    املتنقلة للطريان العاملة ألنظمة اخلدمةاخلصائص التقنية ومعايري ا
  MHz 4 990-4 400الرتدد  مدىيف 

واملخطَّط هلا  ،(AMS) يف اخلدمة املتنقلة للطريان العاملة ألنظمةلتوفر هذه التوصية معلومات عن اخلصائص التقنية ومعايري احلماية 
ي ، وهاحلاجة والتوافق حسب التقاسميف دراسات ، كي ُتستخدم MHz 4 990-4 400 يف مدى الرتددأن تعمل، أو العاملة حالياً، 

  .تتضمن أي نظام من أنظمة القياس عن بُعد املتنقل للطريان  ال
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  3 امللحق
  5Dو 5Cو 5Bو  5Aاجتماعات فرق العمل  املقرر تناوهلا يف املوضوعات

  5 الدراسات جلنةاليت سُتعقد قبل اجتماع  5/1وفريق املهام 
  مشاريع توصيات تُعد هلاواليت قد 

  5Aفرقة العمل 
 جوانب مسارهو  تنسيق الرتددات وترتيبات الرتددات ذات الصلة من أجل أنظمة االتصاالت الراديوية للسكك احلديدية بني القطار

  ).5A/469 لوثيقة 18 امللحقانظر  - R M.[RSTT]-ITU اجلديدة لتوصيةل متهيديمشروع (
 ملراجعة متهيديمشروع ( GHz 60 والعاملة على ترددات حول جيغابتاتاألنظمة الالسلكية ذات السرعات املقدرة بعدة 

  ).5A/469 لوثيقة 19 امللحقانظر  - M.2003 R-ITU-1 التوصية
ستثناء االتصاالت املتنقلة الدولية) يفخصائص املستقبِ  مدى  ل ومعايري احلماية لألنظمة العاملة يف اخلدمة املتنقلة (

عماهلا يف دراسات التقاسم والتوافق مع احملطات األرضية املتحركة العاملة يف شبكات اخلدمة الثابتة الست GHz 29,5-27,5 اتالرتدد
لنسبة إىل األرض و   توصيةلل متهيديمشروع ( ع التطبيقات العاملة يف إطار اخلدمة الثابتةمالساتلية املستقرة 

  ).5A/469 لوثيقة 21 امللحقانظر  - RXCHAR-M.[MS R-ITU-[28 اجلديدة
 بقاً ط يف حاالت الكوارث حلماية اجلمهور وعمليات اإلغاثة الراديوية االتصاالت نظمة اخلاصة الرتددات ترتيبات
  ).5A/469 لوثيقة 22 امللحقانظر  - M.2015 R-ITU-1 التوصية ملراجعة متهيديمشروع ( Rev.WRC 646)-(12 للقرار

 ذكيةلالتصاالت من مركبة إىل مركبة ومن مركبة إىل البنية التحتية من أجل تطبيقات أنظمة النقل ال الراديوية معايري السطوح البينية
  ).5A/469 لوثيقة 33 امللحقانظر  - M.2084 R-ITU-0 التوصية ملراجعة متهيديمشروع (

نظمة النقل الذكية العاملة يف اخلدمة املتنقلة انظر  -  M.[ITS_FRQ] R-ITU يدةاجلد لتوصيةل متهيديمشروع ( تنسيق ترتيبات الرتدد اخلاصة 
  ).5A/469 لوثيقة 34 امللحق

 -  ITU-R M.1890-0 يةالتوص ملراجعة متهيديمشروع ( املتقدمة أنظمة النقل الذكيةأهداف االتصاالت الراديوية التشغيلية واملتطلبات من أجل 
  ).5A/469 لوثيقة 35 امللحقانظر 

  5Bفرقة العمل 
 متهيديمشروع ( MHz 3 700-3 100خصائص ومعايري محاية الرادارات العاملة يف خدمة االستدالل الراديوي يف مدى الرتددات 

  ).5B/305 لوثيقة 8 امللحقانظر  - M.1465 R-ITU-2 التوصية ملراجعة
لرادارات العاملة يف من أجل دراسات التقاسماحلماية  ومعايري اخلصائص خدمة االستدالل الراديوي يف نطاق   فيما يتعلق 

  ).5B/305 لوثيقة 9 امللحقانظر  - 1640M. R-ITU-1 التوصية ملراجعة متهيديمشروع ( GHz 36-33,4  الرتدد
 -  ITU-R M.1849-1 التوصية ملراجعة متهيديمشروع ( اجلوانب التقنية والتشغيلية لرادارات األرصاد اجلوية املنصوبة على األرض

  ).5B/305 لوثيقة 10 امللحقانظر 
 راجعةمل متهيديمشروع ( تطبيقات أنظمة النقل الذكية يف GHz 81-76 خصائص أنظمة رادارات املركبات العاملة يف نطاق الرتددات

  ).5B/305 لوثيقة 11 امللحقانظر  - 2057M. R-ITU-0 التوصية
 متهيديمشروع ( MHz 450-420 الرتدداتمدى  خصائص ومعايري محاية الرادارات العاملة يف خدمة التحديد الراديوي للموقع يف

  ).5B/305 لوثيقة 12 امللحقانظر  - M.1462 R-ITU-0 التوصية ملراجعة

https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0469/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0469/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0469/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0469/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0469/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0469/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0469/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5B-C-0305/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5B-C-0305/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5B-C-0305/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5B-C-0305/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5B-C-0305/en
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لسالمة البحرية واألمن من الشاطئ إىل السفينة خصائص نظام رقمي،  ت مالحية إلذاعة املعلومات املتعلقة  امسه بيا
  ).5B/305  لوثيقة 13  امللحقانظر  - M.2010 R-ITU-0 التوصية ملراجعة متهيديمشروع ( kHz 500  النطاق  يف

 GHz 27,5-25,25و GHz 23,6-22,5اخلصائص التقنية ومعايري احلماية ألنظمة اخلدمة املتنقلة للطريان العاملة يف نطاقي الرتددات 
  ).5B/305 لوثيقة 14 امللحقانظر  - CHAR-M.[AMS R-ITU-[24 للتوصية اجلديدة(مشروع متهيدي 

مشروع متهيدي لتوصية ( GHz 47-45,5اخلصائص التقنية ومعايري احلماية ألنظمة اخلدمة املتنقلة للطريان العاملة يف مدى الرتددات 
  ).5B/305 لوثيقة 15 امللحقانظر  -  جديدة

من  (AMT)  ألنظمة اخلدمة املتنقلة للطريان القاصرة على إرساالت الطائرات للقياس املتنقل عن بُعد للطرياناخلصائص التقنية والتشغيلية 
انظر  -  ITU-R M.[AMT.CHAR-5GHZ](مشروع متهيدي للتوصية اجلديدة  MHz 5 250-5 150 أجل اختبارات الطريان يف النطاق

  ).5B/305 لوثيقة 16 امللحق
حلمولة النافعة ألنظمة الطائرات دون طيار الستعماهلا مع خصائص احملطات األ رضية التصاالت التحكم واالتصاالت غري املتعلقة 
 17 امللحقانظر  - UAS CNPC_CHARM.[ R-ITU[اجلديدة  (مشروع متهيدي للتوصية املة يف اخلدمة الثابتة الساتليةاحملطات الفضائية الع

  ).5B/305 لوثيقة

  5Cفرقة العمل 
يدي للتوصية متهمشروع أهداف ومتطلبات أداء األخطاء والتيسر لوصالت راديوية حقيقية من نقطة إىل نقطة قائمة على الرزم (

  ).5C/292 لوثيقة 5 امللحقانظر  - F.[PERFORM] R-ITU اجلديدة
دى الرتددات الالسلكية الثابتة اليت جيب استعماهلا يف دراسات التنسيق ويف تقييم التداخل يف م هلوائيات األنظمةخمططات اإلشعاع املرجعية 

  ).5C/292  لوثيقة 8  امللحقانظر  - 699F. R-ITU-7  التوصية ملراجعة متهيديمشروع ( GHz 86-70وحنو  MHz  100الذي يرتاوح بني 
 - F.1105 R-ITU-3 التوصية ملراجعة متهيديمشروع ( األنظمة الثابتة الالسلكية للتخفيف من عواقب الكوارث وعمليات اإلغاثة

  ).5C/292 لوثيقة 9 امللحقانظر 
 متهيدي للتوصيةمشروع ( املتنقلة الربيةو  HFخلدمتني الثابتة إرشادات بشأن املعلمات التقنية ومنهجيات دراسات التقاسم املتعلقة 

  ).5C/292 لوثيقة 11 امللحقانظر  - SHARE-HFF.[ R-ITU[ اجلديدة
 واعتبارات يف صياغة معايري التقاسم أو التوافق بني األنظمة الالسلكية الثابتة الرقمية يف اخلدمة الثابتة وأنظمة يف خدمات معلمات النظام

  ).5C/292 لوثيقة 13 امللحقانظر  - F.758 R-ITU-6 التوصية ملراجعة متهيديمشروع ( أخرى وغريها من مصادر التداخل
 MHz 6 520-6 440النشر واخلصائص التقنية حملطات املنصات عالية االرتفاع عريضة النطاق العاملة يف النطاقات 

 GHz 39,5-38,0و GHz 31,3-31,0و GHz 28,2-27,9و GHz 27,5-24,25و GHz 22,0-21,4و MHz 6 640-6 560و
متهيدي للتوصية مشروع ( دراسات التقاسم والتوافق  واليت جيب استعماهلا يف GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2و

  ).5C/292  لوثيقة 14  امللحقانظر  -  CHARACTERISTICS] HAPS F.[BROADBAND R-ITU  اجلديدة

  5Dفرقة العمل 
املواصفات التفصيلية للسطوح البينية الراديوية لألرض يف أنظمة االتصاالت " ITU-R M.2012-2مشروع مراجعة التوصية 

  ".املتقدمة-املتنقلة الدولية

 5/1ق املهام يفر 
 ال يوجد

  
___________  
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