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  مقدمة  1
االحتاد،  التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية يف 1 للجنة الدراساتأود أن أعلن يف هذه الرسالة اإلدارية املعممة عن عقد اجتماع 

  )./LCCE/1021 (انظر الرسالة املعممة C1و B1و A1 ، عقب اجتماعات فرق العمل2018يونيو  13جنيف يوم  يف
  .0930 الحتاد جبنيف. وسُتعقد اجللسة االفتتاحية الساعةوسُيعقد اجتماع جلنة الدراسات يف مقر ا

 اجللسة االفتتاحية آخر موعد لتقدمي املسامهات موعد االجتماع اللجنة

  2018يونيو  6األربعاء،  2018يونيو  13 1جلنة الدراسات 
 لتوقيت العاملي املنسق1600الساعة

  2018يونيو  13األربعاء، 
لتوقيت احمللي) 0930الساعة  ) 

مج االجتماع  2   بر
  .1 يف امللحق 1 يرد مشروع جدول أعمال اجتماع جلنة الدراسات

  املوقع: ، انظر1 ولالطالع على نصوص املسائل املسندة إىل جلنة الدراسات
 SG01/en-QUE-http://www.itu.int/publ/R   

  على العنوان اإللكرتوين التايل: (Rev.2)1/1يف الوثيقة  وفرق عملها 1نصوص املسائل املسندة إىل جلنة الدراسات  ةوتُتاح حال
 0001/en-C-SG01-http://www.itu.int/md/R15  

  )R-ITU 1-7القرار من  A2.2.2.2.6اعتماد مشاريع التوصيات يف اجتماع جلنة الدراسات (الفقرة   1.2
حكام الفقرةال توجد توصيات مقرتحة    .ITU-R 1-7 من القرار A2.2.2.2.6 لكي تعتمدها جلنة الدراسات عمًال 

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
  
 

 الرسالة اإلدارية املعممة
CACE/856  

 2018 يناير 29

 
 

  املنتسبني إليهو  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
 واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد لالتصاالت الراديوية 1املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 
 

  لالتصاالت الراديوية (إدارة الطيف)،  1اجتماع جلنة الدراسات  :املوضوع
 2018يونيو13جنيف، 

https://www.itu.int/md/R00-SG01-CIR-0102/en
http://www.itu.int/publ/R-QUE-SG01/en
http://www.itu.int/md/R15-SG01-C-0001/en
http://www.itu.int/md/R15-SG01-C-0001/en
http://www.itu.int/pub/R-RES-R.1/en


- 2 - 

ملراسلة (الفقرة   2.2 من  A2.3.2.2.6اعتماد مشاريع التوصيات من جانب جلنة من جلان الدراسات 
  )R-ITU 1-7 القرار

اً يشملها حتديد اريع التوصيات اجلديدة أو املراجعة اليت المبش ITU-R 1-7 من القرار A2.3.2.2.6 يتعلق اإلجراء الوارد يف الفقرة
  جدول أعمال اجتماع جلنة الدراسات.

ووفقًا هلذا اإلجراء، تُعرض على جلنة الدراسات مشاريع التوصيات اجلديدة أو املراجعة اليت يتم إعدادها أثناء اجتماعات فرق 
ات. وبعد النظر يف تلك املشاريع على النحو الواجب، جيوز للجنة اليت تعقد قبل اجتماع جلنة الدراس 1Cو 1Bو 1A العمل

ملراسلة. ويف  هذه الدراسات أن تقرر التماس اعتماد مشاريع ت إجراء االعتماد جلنة الدراسا تستخدمهذه احلاالت، مثل التوصيات 
 ITU-R 1-7 من القرار A2.4.2.6 الفقرة عليه يف، وهو اإلجراء املنصوص ملراسلة ملشروع التوصية (PSAA) واملوافقة يف نفس الوقت

ه) 3.2 (انظر أيضًا الفقرة وإذا كانت االجتماع على هذا النهج  ، يف حالة عدم اعرتاض أي من الدول األعضاء احلاضرة يفأد
إلحالة إليها يف لوائح الراديو   .التوصية غري مضمنة 

ملواضيع اليت ستتناوهلا فرق العمل  2 توي امللحق، حيITU-R 1-7 من القرار A1.13.1.3 ووفقاً للفقرة ذه الرسالة املعممة على قائمة 
ا قبل اجتماع جلنة الدراسات مباشرًة، وهي املواضيع اليت قد تسفر عن إعداد مشاريع يف   توصيات. اجتماعا

  اختاذ القرار بشأن إجراء املوافقة  3.2
 A2.3.2.6 ي يُتبع للحصول على املوافقة لكل مشروع توصية وفقًا للفقرةتقرر جلنة الدراسات يف االجتماع اإلجراء الذ

املوصوف  (PSAA) مل تقرر جلنة الدراسات اتباع إجراء االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت ، ماITU-R 1-7 القرار من
  الواردة أعاله). 2.2 (انظر الفقرة ITU-R 1-7 من القرار A2.4.2.6 الفقرة يف

  املسامهات  3
  .ITU-R 1-7 وفقاً لألحكام الواردة يف القرار 1 عاجل املسامهات يف أعمال جلنة الدراساتت

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

على أن  ITU-R 1-7 تُقبل املسامهات اليت تصل بعد هذا املوعد. وينص القرار وال هذا االجتماع موضح يف اجلدول أعاله.
  فيها.يُنظر  تتوفر للمشاركني وقت افتتاح االجتماع ال  املسامهات اليت ال

لربيد اإللكرتوين إىل العنوان التايل:   ويرجى من املشاركني تقدمي املسامهات 
 rsg1@itu.int   

 ونوابه. والعناوين ذات الصلة مبينة يف املوقع: 1 وينبغي كذلك إرسال نسخة إىل رئيس جلنة الدراسات
 http://www.itu.int/go/rsg1/ch    

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

en/C-AR01.SG-15R/md/int.itu.www://http.  
م C/en-SG01-http://www.itu.int/md/R15وستنشر النسخ الرمسية يف العنوان التايل:    عمل.  يف غضون ثالثة أ

                                                            
  .ى األقل من موعد االجتماعحيثما تكون الرتمجة مطلوبة، ينبغي استالم املسامهات قبل ثالثة أشهر عل  *

http://www.itu.int/pub/R-RES-R.1/en
mailto:rsg1@itu.int
http://www.itu.int/go/rsg1/ch
http://www.itu.int/md/R15-SG01.AR-C/en
http://www.itu.int/md/R15-SG01-C/en
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  1 امللحق
 لالتصاالت الراديوية 1مشروع جدول أعمال اجتماع جلنة الدراسات 

  )2018يونيو  13(جنيف، 
 افتتاح االجتماع 1
  إقرار جدول األعمال 2
  تعيني املقرر  3
  )1/98(الوثيقة  7201احملضر املوجز الجتماع يونيو   4
  2018الفريق 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

 A2.3.2.2.6 ، الفقرتنيITU-R 1-7 عة اليت مل تبد نية التماس اعتمادها (انظر القراراملراجَ  وأالنظر يف التوصيات اجلديدة   8
  )A2.4.2.6و
  قرار بشأن التماس االعتماد  -
  قرار بشأن إجراء املوافقة الذي يعتزم اتباعه  -

  1Aفرقة العمل   1.8
  1Bفرقة العمل   2.8
  1Cفرقة العمل   3.8

 النظر يف تقارير جديدة أو مراجعة  9
  النظر يف مسائل جديدة أو مراجعة  10
  إلغاء توصيات أو تقارير أو مسائل  11
 حالة التوصيات والتقارير والكتيبات واملسائل واآلراء والقرارات واملقررات  12
  الدولية واملنظماتاآلخرين االحتاد  يقطاعو لقطاع االتصاالت الراديوية  األخرى االتصال مع جلان الدراسات  13
  النظر يف املسامهات األخرى  14
مج العمل املقبل واجلدول الزمين لالجتماعات  15   النظر يف بر
  ما يستجد من أعمال  16
  االختتام  17

ستوك   س. 
  لالتصاالت الراديوية 1رئيس جلنة الدراسات 

https://www.itu.int/md/R15-SG01-C-0098/en
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 2 امللحق
  اليت تعقد  1Cو 1Bو 1Aاملواضيع املقرر أن تعاجلها اجتماعات فرق العمل 

  واليت قد تسفر عن إعداد مشاريع توصيات 1  قبل اجتماع جلنة الدراسات

  1Aفرقة العمل 
(وثيقة عمل من أجل مشروع  GHz 105و MHz 100حتديد منطقة التنسيق حول حمطة أرضية يف نطاقات الرتدد بني   1

  ).1A/260لوثيقة  11انظر امللحق  - SM.1448 R-ITUمتهيدي ملراجعة التوصية 
ت الرتدد من أجل تشغيل األنظمة  2  مشروعوثيقة عمل من أجل ( (WPT) الالحزمية إلرسال القدرة السلكياً  مد

  ).1A/260 لوثيقة 4 امللحق انظر - 2110SM.[ R-ITU-0[ اجلديدة التوصيةمتهيدي ملراجعة 

  1Bفرقة العمل 
ت الرتدد من أجل تنسيق تشغيل أجهزة االتصال الراديوي قصرية املدى  1 على الصعيدين العاملي أو  (SRD)  مد

  ).1B/237 لوثيقة  31  انظر امللحق - SM.1896 R-ITUالتوصية  ملراجعةمتهيدي مشروع (وثيقة عمل من أجل  اإلقليمي

  1Cفرقة العمل 
 توصيةللمشروع متهيدي (وثيقة عمل من أجل يف بيئة تشغيلية  (DF) االجتاه تقييم أداء الوحدات املتنقلة لتحديد  1

  ).1C/106 لوثيقة  2  انظر امللحق - PERF] DF [MOB SM R-ITUاجلديدة 
استخدام مركبات الطائرات بدون طيار من أجل مراقبة الطيف وقياساته (وثيقة عمل من أجل مشروع متهيدي  2

  ).1C/106لوثيقة  6انظر امللحق  - R SM.[UAVS]-ITUللتوصية اجلديدة 
إجراء االختبار من أجل قياس دقة شدة اجملال لنظام املراقبة (وثيقة عمل من أجل مشروع متهيدي للتوصية اجلديدة  3

ACC]-SM.[FS R-ITU -  1لوثيقة  8انظر امللحقC/106.(  
(وثيقة عمل من أجل مشروع  TDOAملوقع اجلغرايف استناداً إىل التقنية إجراءات االختبار من أجل قياس دقة حتديد ا 4

  ).1C/106لوثيقة  10انظر امللحق  - ACC]-R SM.[TDOA-ITUمتهيدي للتوصية اجلديدة 
مراجعة مشروع متهيدي من أجل (لبلدان النامية من أجل ا مراقبة الطيف لنظاماملتطلبات األساسية   5

  ).1C/106 لوثيقة  13  انظر امللحق - SM.1392 R-ITU-2  التوصية
(وثيقة عمل من أجل مشروع متهيدي ملراجعة  MHz 406,1-406أولوية حتديد وإزالة التداخل الضار يف النطاق  6

  ).1C/106لوثيقة  15و 14انظر امللحقني  - SM.1051 R-ITU-3التوصية 
دة وصية اجلديللوائح الراديو (وثيقة عمل من أجل مشروع متهيدي للت 10اإلبالغ عن التداخل الضار وفقًا للتذييل  7

SM.[APP10] R-ITU -  1لوثيقة  18انظر امللحقC/106.(  

___________  

https://www.itu.int/md/R15-WP1A-C-0260/en
https://www.itu.int/md/R15-WP1A-C-0260/en
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