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  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
  
 

 املعممة اإلداريةالرسالة

CACE/865  
2018 يوليو 2

  إليه واملنتسبنيوأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية االحتادإىل إدارات الدول األعضاء يف
 لالتصاالت الراديوية واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد7املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات

  (اخلدمات العلمية)، لالتصاالت الراديوية 7لجنة الدراسات ل نااجتماع :املوضوع
 2018 سبتمرب 26و 18جنيف، 

  مقدمة  1
التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية  7 للجنة الدراسات نياملعممة عن عقد اجتماعأتشرف �إلعالن يف هذه الرسالة اإلدارية 

(انظر الرسالة مباشرًة  7Dو 7Cو 7Bو 7A اجتماعات فرق العمل وبعد قبيل ، يف جنيف2018 سبتمرب 26و 18 االحتاد، يف يف
  ).LCCE/7/47 املعممة

  .0930 جلنة الدراسات يف مقر االحتاد جبنيف. وسُتعقد اجللسة االفتتاحية يف الساعة اوسُيعقد اجتماع

 اجللسة االفتتاحية  آخر موعد لتقدمي املسامهات موعد االجتماع اللجنة

  2018 سبتمرب 11، الثال�ء  2018 سبتمرب 26و 18 7 جلنة الدراسات
  !لتوقيت العاملي املنسق1600الساعة

  2018 سبتمرب 18، الثال�ء
 0930الساعة 

 بر�مج االجتماعني  2

املسندة إىل  النصوص حالة وميكن االطالع على. 1 يف امللحق 7 جلنة الدراسات ييرد مشروع جدول أعمال اجتماع
  املوقع: يف، 7 الدراسات جلنة

0001/en-C-SG07-http://www.itu.int/md/R15   

  )ITU-R 1-7 من القرار A2.2.2.2.6جلنة الدراسات (الفقرة  ييف اجتماع اعتماد مشاريع التوصيات  1.2

من  A2.2.2.2.6 ها عمًال Xحكام الفقرةياجتماع لكي تعتمدها جلنة الدراسات يف توصيات 7مراجعة  تُقرتح مشاريع
  .ITU-R 1-7 القرار

  .2 يف امللحقا ا\التوصيات وملخص مراجعة ترد عناوين مشاريع ITU-R 1-7من القرار  A2.1.2.2.2.6الفقرة وطبقاً ألحكام 

https://www.itu.int/md/R00-SG07-CIR-0074/en
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من  A2.3.2.2.6 من جانب جلنة من جلان الدراسات $ملراسلة (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

ماعات املراَجعة اليت يتم إعدادها أثناء اجتو ووفقًا هلذا اإلجراء، سوف تُعرض على جلنة الدراسات مشاريع التوصيات اجلديدة 
جلنة الدراسات مباشرًة. وبعد النظر يف تلك املشاريع على النحو الواجب،  ياليت تعقد قبل اجتماع 7Dو 7Cو 7Bو 7A العمل فرق

جيوز للجنة الدراسات أن تقرر التماس اعتماد مشاريع التوصيات �ملراسلة. ويف مثل هذه احلاالت، تستخدم جلنة الدراسات إجراء 
من  A2.4.2.6 الفقرة لتوصيات �ملراسلة، وهو اإلجراء املنصوص عليه يفملشاريع ا (PSAA) االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت

يف حالة عدم اعرتاض أي دولة من الدول األعضاء احلاضرة يف االجتماع على أدdه)،  3.2 (انظر أيضًا الفقرة ITU-R 1-7 القرار
  .هذا النهج وإذا مل تكن التوصية مضمنة يف لوائح الراديو �إلحالة إليها

ق العمل اليت ستتناوهلا فر  واضيعkذه الرسالة املعممة على قائمة �مل 3، حيتوي امللحق ITU-R 1-7من القرار  A1.13.1.3للفقرة  ووفقاً 
  يات.توص اليت قد تسفر عن مشاريع واضيع، وهي املمباشرةً  جلنة الدراسات يقبل اجتماعاملنعقدة اجتماعا\ا  يف

 فقةاختاذ القرار بشأن إجراء املوا  3.2

 A2.3.2.6 اإلجراء الذي يُتبع للحصول على املوافقة لكل مشروع توصية وفقًا للفقرة ت يف االجتماعتقرر جلنة الدراسا
على النحو  (PSAA) إجراء االعتماد واملوافقة يف نفس الوقتتقرر 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

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

سبعة  ) هو(مبا فيها املراجعات واإلضافات والتصويبات اخلاصة �ملسامهات *تتطلب ترمجة اليت ال املسامهاتاملوعد النهائي الستالم 
 ىل هذينإد الستالم املسامهات 7لنسبة وآخر موع�لتوقيت العاملي املنسق) قبل بدء االجتماع.  1600 أoم تقوميية (الساعة

على أن املسامهات  ITU-R 1-7وعد. وينص القرار. وال تُقبل املسامهات اليت تصل بعد هذا املاجلدول أعاله مبني يف نياالجتماع
  .ميكن النظر فيها تتوفر للمشاركني وقت افتتاح االجتماع ال اليت ال

  ويرجى من املشاركني تقدمي املسامهات �لربيد اإللكرتوين إىل العنوان التايل:

rsg7@itu.int   

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

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

____________________ 

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

mailto:rsg7@itu.int
http://www.itu.int/go/rsg7/ch
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  1 امللحـق

  لالتصاالت الراديوية 7جلنة الدراسات  اتمشروع جدول أعمال اجتماع

  )2018 سبتمرب 26و 18جنيف، (

  مالحظات استهاللية 1
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية 1.1
  الرئيس  2.1

  إقرار جدول األعمال 2
  تعيني املقرر  3
  )/657 (الوثيقة 2017 أبريل 12و 4يف  7 جلنة الدراسات اجتماعتقرير موجز عن اإلجراءات املتخذة أثناء   4
  )2018 أبريل 26-29( (RAG) للفريق االستشاري لالتصاالت الراديويةوالعشرين  اخلامسالجتماع 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

  7A فرقة العمل  1.7  
  7B فرقة العمل  2.7
  7C فرقة العمل  3.7
  7D فرقة العمل  4.7

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

  إلغاء مسائل 10
  عة واعتمادهاالنظر يف التقارير اجلديدة واملراجَ  11
  راءاآلإلغاء وتعديل   12
  باتإعداد الكتيالتقدم احملرز يف   13
  جلان الدراسات األخرى واملنظمات الدوليةو  اآلخرين االحتاد قطاعياالتصال مع   14
  النظر يف برdمج العمل املقبل ومناقشة بشأن جدول زمين مؤقت لالجتماعات  15
  يستجد من أعمال ما  16

  ج. زوزيك
   7 رئيس جلنة الدراسات

http://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0065/en
http://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0239/en
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 2 امللحـق

 التوصيات املقرتح اعتمادها عةمراجَ  ملخصات مشاريعو عناوين 

 7يف اجتماع جلنة الدراسات 

  /777الوثيقة   SA R-ITU.1163-2عة التوصية مشروع مراجَ 

  البيا�ت مجعمعايري التداخل بشأن وصالت اخلدمة ألنظمة 
   األرصاد اجلوية الساتليةخدمة استكشاف األرض الساتلية و  ةيف خدم

وخدمة األرصاد اجلوية تتناول خصائص أنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية ومل تعد  1999هذه التوصية يف عام  ُحّدثت
معايري التداخل. وأخرياً،  باطاستنوتتطلب هذه التعديالت استعراض املعلمات. و�إلضافة إىل ذلك، يُقرتح تبسيط منهجية  .الساتلية

تتناول  ITU-R SA.1163على حالة السواتل املستقرة �لنسبة إىل األرض علمًا أن التوصية  ITU-R SA.1163يُقرتح قصر التوصية 
  السواتل غري املستقرة �لنسبة إىل األرض.

  /787الوثيقة   SA R-ITU.1164-2عة التوصية مشروع مراجَ 

  البيا�ت مجعنظمة ألدمة اخلوصالت  من أجلمعايري التقاسم والتنسيق 
  األرصاد اجلوية الساتليةخدمة استكشاف األرض الساتلية و  ةخدم يف

  .ITU-R SA.1163عة التوصية مراجَ  نتيجةهذه املراَجعة  �يت

  /797الوثيقة   RS R-ITU.1165-2عة التوصية مشروع مراجَ 

اخلصائص التقنية ومعايري األداء لألنظمة املستعملة يف خدمة مساعدات األرصاد اجلوية 
  MHz 1 680و MHz 403 النطاقني يف

اخلصائص التقنية ومعايري األداء لألنظمة املستعملة " ITU-R RS.1165عة التوصية ملراجَ  التمهيديالغرض من هذه املراَجعة للمشروع 
 يتعلق Xنظمة املسابري ثة فيماتوفري مواد إضافية حمدّ " MHz 1 680و MHz 403 النطاقنيخدمة مساعدات األرصاد اجلوية يف  يف

  .MHz 406إىل  MHz 400,15 من نطاق الرتدد يفالراديوية 

  /807الوثيقة   RS R-ITU.2631-1عة التوصية مشروع مراجَ 

 معايري التداخل من أجل مساعدات األرصاد اجلوية العاملة

  MHz 1 700-1 668,4و MHz 406-400,15 النطاقني يف

https://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0077/en
https://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0078/en
https://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0079/en
https://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0080/en
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معايري التداخل من " ITU-R RS.1263ملراَجعة التوصية  التمهيدي على املشروعإضافية  إدخال تعديالتالغرض من هذه الوثيقة 
  ".MHz 1 700-1 668,4و MHz 406-400,15 يف النطاقني أجل مساعدات األرصاد اجلوية العاملة

  /817الوثيقة   RS R-ITU.2042-0عة التوصية مشروع مراجَ 

تستعمل  ألنظمة السرب الرادارية احملمولة يف الفضاء اليتاخلصائص التقنية والتشغيلية النمطية 
  MHz 50-40 النطاق

أهداف الرحالت الفضائية، ومعلمات التصميم، وخمطط كسب اهلوائي، : هذه التوصية مراجعة مكثفةاألقسام التالية من  روجعت
  .ألول مرة التوصية اعتماد هذهالفهم احلايل لتلك ا�االت اليت تطورت منذ  ة التشغيلية. وجتسد هذه املراجعةالقيود اجلغرافيو 

  /287الوثيقة   RS R-ITU.1883-0عة التوصية مشروع مراجَ 

  استعمال أنظمة االستشعار عن بُعد يف دراسة تغري املناخ وآ�ره

  التالية: التعديالت ITU-R SA.1883-0 (2011/02)تتضمن هذه املراَجعة للتوصية 
  مت توضيح التوصية ذا\ا وأجزاء أخرى من النص.  -
  .أضيف قسم بشأن تغري املناخ اإلقليمي والتدخل البشري  -
  عد يف عدة أجزاء من النص.أنظمة االستشعار عن بُ  بشأنأُدرجت معلومات جديدة   -
  .، حسب االقتضاءمعلومات أحدث تشري إىلظهر بياdت �رخيية Xرقام عن األرقام اليت تُ  اسُتعيض  -
  .يتعلق �لبعثات فيمااحلايل  عالوض لتجسيد A2-2حتديث اجلدول  مت  -

  /837الوثيقة   RS R-ITU.1859-0عة التوصية مشروع مراجَ 

  استخدامها يتعني اليت البيا�ت جلمع بُعد عن االستشعار أنظمة استعمال
   مماثلة طوارئ وحاالت طبيعية كوارث  وقوع حال يف

رقام اليت ُتظهر بياdت عن األاسُتعيض و أقسام أخرى يف النص. إىل جانب  "توصي "و "إذ تضع يف اعتبارها "مت توضيح الفقرتني 
 واسُتعيضة. رئيسية وروجع جمال تطبيق التوصي مصطلحات. وأضيفت معلومات أحدث، حسب االقتضاء�رخيية Xرقام تشري إىل 

  سواتل حديثة. مستمدة منXمثلة  وصلت إىل �اية دورة حيا\امن سواتل  مستمدة عن عدة أمثلة
    

https://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0081/en
https://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0082/en
https://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0083/en
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 3امللحـق 

   7Dو 7Cو 7Bو 7A اجتماعات فرق العمل املواضيع املقرر تناوهلا يف
   7 قبل اجتماع جلنة الدراسات اليت سُتعقد

  عن إعداد مشاريع توصيات ُتسفرواليت قد 

  7Aفرقة العمل 

  .�7A/57لوثيقة  1انظر امللحق  –) R TF.[RELATIVISTIC]-ITU مشروع متهيدي للتوصية اجلديدة( نقل إشارات التوقيت النسيب

  7Bفرقة العمل 

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

  ./3267B �لوثيقة 6 امللحق

احملطات األرضية يف خدمة استكشاف األرض الساتلية وخدمة األحباث الفضائية لتجنب  منهجيات حساب مناطق التنسيق حول
مشروع ( GHz 38-37و GHz 32,3-31,8و GHz 27-25,5الرتدد  نطاقاتيف  IMT-2020من األنظمة املتنقلة الصادر التداخل 

  .7B/326 �لوثيقة 7 انظر امللحق - )EESS/SRS COORDINATION]-[IMTSA. R-ITUمتهيدي للتوصية اجلديدة 

 -  )ITU-R SA.1016-0(الفضاء السحيق) (مشروع متهيدي ملراَجعة التوصية  االعتبارات املتعلقة �لتقاسم يف خدمة األحباث الفضائية
  .�7B/326لوثيقة  8  انظر امللحق

وبتسهيل التقاسم  (EES)استكشاف األرض الساتلية و  (SO)والعمليات الفضائية  (SR)أحكام خاصة حبماية خدمات األحباث الفضائية 
 - )ITU-R SA.1154-0(مشروع متهيدي ملراَجعة التوصية  MHz 2 290-2 200و MHz 2 110-2 025يف النطاقني  مع اخلدمة املتنقلة

  .�7B/326لوثيقة  9  انظر امللحق

(مشروع متهيدي  ةالفضائي األحباثخلدمة املأهولة القريبة من األرض وغري  املأهولةض النطاقات املفضلة للسواتل و الرتددات وعر 
  .�7B/326لوثيقة  10انظر امللحق  -) SA.364 R-ITU-5ملراَجعة التوصية 

 لرتدداتا خدمات األحباث الفضائية والعمليات الفضائية واستكشاف األرض الساتلية لنطاقيسواتل استعمال مبادئ توجيهية بشأن 
MHz 2 110-2 025 وMHz 2 290-2 200 ) للتوصية اجلديدةمشروع متهيدي ITU-R SA.[S-BAND USE OPTIMIZATION](  - 

  .7B/326  �لوثيقة 11  امللحق  انظر

 7Cفرقة العمل 

 MHz 432  ات بنيطة) اليت تستعمل توزيعياخلصائص التقنية والتشغيلية النموذجية ألنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية (النش
  .7C/288 �لوثيقة 3انظر امللحق  -) 2105SR R-ITU.-0  عة التوصيةملراجَ مشروع متهيدي ( GHz 238و

 -  )ITU-R RS.1166-4عة التوصية ملراجَ مشروع متهيدي ( احملمولة يف الفضاء النشيطة أجهزة االستشعارمعايري األداء والتداخل من أجل 
  .7C/288 �لوثيقة 4  انظر امللحق

   

https://www.itu.int/md/R15-WP7A-C-0057/en
https://www.itu.int/md/R15-WP7B-C-0326/en
https://www.itu.int/md/R15-WP7B-C-0326/en
https://www.itu.int/md/R15-WP7B-C-0326/en
https://www.itu.int/md/R15-WP7B-C-0326/en
https://www.itu.int/md/R15-WP7B-C-0326/en
https://www.itu.int/md/R15-WP7B-C-0326/en
https://www.itu.int/md/R15-WP7C-C-0288/en
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خدمة  يف  الفضاءيفالفتحات الرتكيبية احملمولة اجلديدة ذات  أجهزة االستشعار الراداريةتسببه احتمال حدوث تداخل نبضي تقييم 
مشروع متهيدي ( MHz 1 300-1 215 الساتلية يف النطاقخدمة املالحة الراديوية استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) ملستقبالت 

  .7C/288 �لوثيقة 9انظر امللحق  -) RNSS_SAREESS_RS.[ R-ITU[ اجلديدة للتوصية

ات ترتاوح (املنفعلة) اليت تستعمل توزيعاخلصائص التقنية والتشغيلية النموذجية ألنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية 
  .7C/288 �لوثيقة 11انظر امللحق  -) 1861S.R R-ITU-0عة التوصية ملراجَ  متهيديمشروع ( GHz 275و GHz 1,4 بني

_________________  
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