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

 ).LCCE/78/5 (انظر الرسالة املعممة 5Cو 5Bو 5Aالعمل  فرقيف جنيف، عقب اجتماعات  2018 نوفمرب 19 االحتاد، يف يف

  .09:30وسُيعقد اجتماع جلنة الدراسات يف مقر االحتاد جبنيف. وسُتعقد اجللسة االفتتاحية الساعة 
 اجللسة االفتتاحية آخر موعد لتقدمي املسامهات موعد االجتماع اللجنة

 2018 نوفمرب 19 5جلنة الدراسات 
  2018 نوفمرب 12اإلثنني، 

  لتوقيت العاملي املنسق16:00الساعة

  2018 نوفمرب 19اإلثنني، 
 ( لتوقيت احمللي) 09:30الساعة 

  االجتماع بر�مج  2
 5 النصوص املسندة إىل جلنة الدراساتحالة . 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 لفقرةلوفقًا  الدراساتاجتماع جلنة  يفتوصيتني جديدتني مشروعي و  مشروعي مراجعة توصيتنييُقرتح اعتماد 
  .ITU-R 1−7 القرار

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

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
  
 

 املعممةالرسالة اإلدارية 

CACE/869  
 2018أغسطس  17

 
 

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

 
 

    ة (خدمات األرض)،الراديويلقطاع االتصاالت5جلنة الدراساتاجتماع  :املوضوع
 2018نوفمرب  19جنيف، 

https://www.itu.int/md/R00-SG05-CIR-0078/en
http://www.itu.int/md/R15-SG05-C-0001/en
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من  A2.3.2.2.6اعتماد مشاريع التوصيات من جانب جلنة من جلان الدراسات $ملراسلة (الفقرة   2.2

 )ITU-R 1-7 القرار

صة ترد بصفة خا املراَجعة اليت ال وأمبشاريع التوصيات اجلديدة  ITU-R 1-7 من القرار A2.3.2.2.6 يتعلق اإلجراء الوارد يف الفقرة
  جدول أعمال اجتماع جلنة الدراسات. يف

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

تخدم جلنة  مثل هذه احلاالت، تسالواجب، جيوز للجنة الدراسات أن تقرر التماس اعتماد مشاريع هذه التوصيات [ملراسلة. ويف
ملشاريع التوصيات [ملراسلة، وهو اإلجراء املنصوص عليه  (PSAA) الدراسات إجراء االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت

أدfه)، يف حالة عدم اعرتاض أي دولة من الدول األعضاء  3.2 (انظر أيضًا الفقرة ITU-R 1-7 من القرار A2.4.2.6 الفقرة يف
  تكن التوصيات مدرجة يف لوائح الراديو [إلحالة إليها. االجتماع وإذا مل ضرة يفاحلا

lذه الرسالة املعممة على قائمة [ملوضوعات اليت ستتناوهلا فرق  3 ، حيتوي امللحقITU-R 1-7من القرار  A1.13.1.3ووفقًا للفقرة 
  توصيات. عمشاريإعداد وهي املوضوعات اليت قد تسفر عن اجتماعاYا قبل اجتماع جلنة الدراسات،  العمل وفريق املهام يف

 اختاذ القرار بشأن إجراء املوافقة  3.2

 A2.3.2.6 يف االجتماع اإلجراء الذي يُتبع للحصول على املوافقة لكل مشروع توصية وفقًا للفقرة تقرر جلنة الدراسات
على النحو املوضح يف  (PSAA) االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت تقرر جلنة الدراسات استعمال إجراء مل ، ماITU-R 1-7 القرار من

  أعاله).  2.2 (انظر الفقرة ITU−R 1−7 من القرار A2.4.2.6 الفقرة

  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
ىل وآخر موعد الستالم املسامهات 8لنسبة إ. [لتوقيت العاملي املنسق) قبل بدء االجتماع 16:00 سبعة أmم تقوميية (الساعة هو

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

  املسامهات [لربيد اإللكرتوين إىل العنوان التايل: إرسالويرجى من املشاركني 
rsg5@itu.int 

 ونوابه. والعناوين ذات الصلة موجودة يف املوقع: 5وينبغي كذلك إرسال نسخة إىل رئيس جلنة الدراسات 

http://www.itu.int/go/rsg5/ch 

  الو�ئق  4
  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 

  ل.يف غضون ثالثة أmم عم C/en-SG05-http://www.itu.int/md/R15وستنشر النسخ الرمسية يف العنوان التايل: 

                                                            

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

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 

  لقطاع االتصاالت الراديوية 5مشروع جدول أعمال اجتماع جلنة الدراسات 

 )2018 نوفمرب 19(جنيف، 

  افتتاح االجتماع 1
 إقرار جدول األعمال 2

  تعيني املقّرِر  3
  )5/90احملضر 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
 5رئيس جلنة الدراسات 

  الراديويةلقطاع االتصاالت 
    

https://www.itu.int/md/R15-SG05-C-0090/en
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  2امللحق 

 عناوين وملخصات مشاريع التوصيات املقرتح اعتمادها

 5يف اجتماع جلنة الدراسات 

  5/93الوثيقة   1105F. R-ITU-3مشروع مراجعة التوصية 

  الكوارث  وطأةاألنظمة الالسلكية الثابتة ألغراض عمليات التخفيف من 
  واإلغاثة عند وقوعها

تستعمل التشكيل التكيفي والتحكم يف قدرة اإلرسال ولديها أيضاً القدرة  Cأوصاف تتعلق �نظمة من النمط  1ُيضاف إىل امللحق 
  .1على اختيار قناة الرتدد املناسبة بواسطة آليات حمددة، وُيضاف أيضاً مثال إىل امللحق 

  5/94الوثيقة   SHARE]-.[HFF R-ITUديدة اجلتوصية المشروع 

   والتوافق ت التقنية ومنهجيات دراسات التقاسمإرشادات بشأن املعلما
 MHz 30-1,5 يف مدى الرتددخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة الربية �املتعلقة 

  مدى  يفاخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة الربية دراسات التقاسم املتعلقة �نظمة يف إجراء تقدم هذه التوصية إرشادات بشأن 
علومات إجراء دراسات التقاسم، وتقدم مالنظام، بغية تيسري . كما تضع قائمة [ملعلمات اليت حتدد خصائص MHz 30-1,5 الرتدد

 مدى الرتدد هذا. وتضم أيضاً يف اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة الربيةتضم  عن الطرائق اليت ميكن استعماهلا يف حتليالت التقاسم اليت
  يبات ذات الصلة الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد الدويل لالتصاالت.قائمة [لتوصيات والتقارير والكت

  XX/5الوثيقة   M R-ITU[IMT.1518 MHz COEXISTANCE].ديد اجلتقرير الديدة/اجلتوصية المشروع 

  شروط التعايش بني االتصاالت املتنقلة الدولية واخلدمة املتنقلة للطريان 
 MHz 4 990-4 800 النطاق يف

ذلك اخلدمة  يف ، مبا(MS)على أساس أويل يف مجيع األقاليم الثالثة لالحتاد للخدمة املتنقلة  MHz 4 990-4 800يُوزع نطاق الرتدد 
تستعمل نطاق الرتدد هذا. ويف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  AMS. وهناك أنظمة وشبكات يف اخلدمة (AMS)املتنقلة للطريان 

وفقاً  2 لالتصاالت املتنقلة الدولية يف لوائح الراديو يف بلد واحد يف اإلقليم MHz 4 990-4 800، ُحدد النطاق 2015 لعام
  من لوائح الراديو. 441B.5وفقاً للرقم  3ويف ثالثة بلدان يف اإلقليم من لوائح الراديو  441A.5 للرقم
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  XX/5الوثيقة   1457M. R-ITU-13مشروع مراجعة التوصية 

  املواصفات التفصيلية للسطوح البينية الراديوية لألرض
  (IMT-2000) 2000-االتصاالت املتنقلة الدولية يف

. IMT-2000 هو حتديث التكنولوجيات احملددة ملكون األرض يف االتصاالت ITU-R M.1457لتوصية لالغرض من هذا التعديل 
 CDMA DS ،CDMA TDD ،(RIT) كنولوجيات السطوح البينية الراديويةتوتشمل التغيريات الرئيسية إضافة قدرات معززة �موعة 

وبعض التغيريات املرتتبة على ذلك على قسم العرض ا�مل [لنص، إضافًة إىل املواصفات األساسية العاملية.   ،TDMA FDMAو
 CDMA MCتوجد حتديثات للسطوح البينية الراديوية  . وال5.5و 3.5و 1.5جرى حتديث املراجع احملال إليها الواردة يف األرقام  كما

  .13 املراَجعةكما هي يف   6.5و 4.5و 2.5، وقد بقيت األقسام OFDMA TDD WMANو TDMA SCو
 2.1.5 إىل املنظمات الناقلة يف القسمني (TSDSI)ومن هذا التحديث، أضيفت منظمة جديدة من املنظمات املعنية بوضع املعايري 

 ).CDMA TDDو CDMA DS( 2.3.5و
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  3امللحق 

  5Dو 5Cو 5Bو  5Aاجتماعات فرق العمل  املوضوعات املقرر تناوهلا يف
  5 اليت سُتعقد قبل اجتماع جلنة الدراسات 5/1وفريق املهام 

  واليت قد تُعد هلا مشاريع توصيات

  5Aفرقة العمل 

ب مساره الراديوية للسكك احلديدية بني القطار وجوانتنسيق الرتددات وترتيبات الرتددات ذات الصلة من أجل أنظمة االتصاالت 
  )5A/844 [لوثيقة 15 امللحقانظر  - ITU-].RSTT_FRQR M[ (وثيقة عمل ملشروع متهيدي للتوصية اجلديدة

شروع متهيدي ميف حاالت الطوارئ واإلغاثة من الكوارث (لالستعمال التنقل العاملي عرب احلدود لتجهيزات االتصاالت الراديوية 
  )5A/844  [لوثيقة 19  امللحقانظر  - R M.1637-ITU-0  التوصية ملراجعة

 مشروع متهيدي ملراجعةت (البياfاتصاالت من أجل محاية املمتلكات [ستخدام املنسقة الرتدد  قنواتخطط 
  )5A/844  [لوثيقة 20  امللحقانظر  -  M.1746 R-ITU-0  التوصية

 Rev.WRC 646)-(15  حاالت الكوارث طبقًا للقرار  واإلغاثة يفاجلمهور محاية  ة الراديوية لالستعمال يف عملياتمعايري السطوح البيني
  )5A/844 [لوثيقة 21 امللحقانظر  - M.2009 R-ITU-1 التوصية مشروع متهيدي ملراجعة(

لكوارث حاالت ا اإلغاثة يفاجلمهور و محاية عمليات النطاق العريض ألغراض املنسقة من أجل تطبيقات رتدد قنوات الخطة 
انظر  -  M.1826 R-ITU-0(وثيقة عمل ملشروع متهيدي ملراجعة التوصية  3و 2 يف اإلقليمني MHz 4 990-4 940النطاق  يف

  )5A/844 [لوثيقة 22 امللحق
واليت  MHz 869 حتتدمة املتنقلة اخل توزيعات  واملتقامسة العاملة يفاخلصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة املتنقلة الربية التقليدية 

 23  امللحقانظر  - M.1808 R-ITU-0(وثيقة عمل ملشروع متهيدي ملراجعة التوصية يتعني استعماهلا يف دراسات التقاسم 
  )5A/844  [لوثيقة
 ذكيةلالتصاالت من مركبة إىل مركبة ومن مركبة إىل البنية التحتية من أجل تطبيقات أنظمة النقل ال الراديوية السطوح البينيةمعايري 

  ).5A/844 [لوثيقة 28 امللحقانظر  - M.2084 R-ITU-0 التوصية ملراجعة متهيديمشروع (
 - ITU-R M.[ITS_FRQ]اجلديدة  لتوصيةل متهيديمشروع ( تنسيق نطاقات الرتدد من أجل أنظمة النقل الذكية يف اخلدمة املتنقلة

  )5A/844 [لوثيقة 30 امللحقانظر 
 عةملراج متهيديمشروع أجل أنظمة النقل الذكية املتقدمة (أهداف االتصاالت الراديوية التشغيلية واملتطلبات من 

  )5A/844 [لوثيقة 31 امللحقانظر  -  M.1890 R-ITU-0 التوصية
دمة اخل لألنظمة العاملة يفخصائص املستقِبل ومعايري احلماية  - ITU-R M.[MS-RXCHAR-28]مشروع متهيدي للتوصية اجلديدة 

الستعماهلا يف دراسات التقاسم والتوافق مع احملطات  GHz 29,5-27,5 مدى الرتدد املتنقلة ([ستثناء االتصاالت املتنقلة الدولية) يف
 إطار اخلدمة يف األرضية املتحركة العاملة يف شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة [لنسبة إىل األرض ومع التطبيقات العاملة

  )A/6505 [لوثيقة 15 امللحقانظر  - MS R-ITU].RXCHAR-M-[28 اجلديدة لتوصيةل متهيديمشروع الثابتة (
    

https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0844/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0844/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0844/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0844/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0844/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0844/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0844/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0844/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0844/en
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/md/15/wp5a/c/R15-WP5A-C-0650!N15!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0650/en
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  5Bفرقة العمل 

إىل احل السالحية إلذاعة املعلومات املتعلقة [لسالمة البحرية واألمن من املبياfت لل NAVDATاملسمى  رقميالنظام الخصائص 
  )5B/538 [لوثيقة 10 امللحقانظر  - M.2010 R-ITU-0 التوصية ملراجعة متهيديمشروع ( kHz 500 النطاق السفينة يف

انظر  -  ITU-R M.493-14 التوصية ملراجعة متهيديمشروع ( نظام النداء االنتقائي الرقمي املستعمل يف اخلدمة املتنقلة البحرية
  )5B/538  [لوثيقة 12  امللحق

 متهيديمشروع ( MHz 450-420 الرتدداتمدى  خصائص ومعايري محاية الرادارات العاملة يف خدمة التحديد الراديوي للموقع يف
  )5B/538 [لوثيقة 13 امللحقانظر  - M.1462 R-ITU-0 التوصية ملراجعة

 -  M.1849 R-ITU-1 التوصية ملراجعة متهيديمشروع ( اجلوانب التقنية والتشغيلية لرادارات األرصاد اجلوية املنصوبة على األرض
  )5B/538 [لوثيقة 14 امللحقانظر 

 15 امللحق - M.585 R−ITU-7(وثيقة عمل ملشروع متهيدي ملراجعة التوصية ختصيص اهلوmت واستعماهلا يف اخلدمة البحرية املتنقلة 
  )5B/538 [لوثيقة

لخدمة ل (VHF)لموجات املرتية ل رتددالاخلصائص التقنية لنظام َتعرُّف هوية أوتومايت [ستخدام النفاذ املتعدد بتقسيم زمين يف نطاق 
  )5B/538 [لوثيقة 16انظر امللحق  - 71R M.13-ITU-5 شروع متهيدي ملراجعة التوصية(وثيقة عمل ملاملتنقلة البحرية 

اخلصائص ومعايري احلماية املطبقة يف دراسات التقاسم بني رادارات التحديد الراديوي للموقع ([ستثناء رادارات األرصاد اجلوية 
وثيقة عمل ملشروع ( MHz 5 850و 250 5اديوية للطريان العاملة يف نطاقات الرتدد بني املنصوبة على األرض) ورادارات املالحة الر 

  )5B/538[لوثيقة  17انظر امللحق  – M.1638 R-ITU-1متهيدي ملراجعة التوصية 
 لتوصية اجلديدة(وثيقة عمل ملشروع متهيدي لالتعريف واخلصائص التقنية والتشغيلية لألجهزة الراديوية البحرية املستقلة 

M.[AMRD] R-ITU  – 5[لوثيقة  18  انظر امللحقB/538(  
دون طيار بخصائص احملطات األرضية التصاالت التحكم واالتصاالت غري املتعلقة [حلمولة النافعة ألنظمة الطائرات 

 لتوصية اجلديدة/لقرير اجلديدللتوثيقة عمل ملشروع متهيدي الستعماهلا مع احملطات الفضائية العاملة يف اخلدمة الثابتة الساتلية (
M.[UAS CNPC_CHAR] R-ITU  - 5  [لوثيقة 19  امللحقر انظB/538(  

وثيقة عمل ( GHz 22-21,2اخلصائص التقنية ومعايري احلماية لألنظمة املتنقلة للطريان العاملة يف اخلدمة املتنقلة يف مدى الرتدد 
  )5B/538  [لوثيقة 22  امللحقانظر  - AMS_21.2 R-ITU].GHz]-M 22ملشروع متهيدي للتوصية اجلديدة 

  5Cفرقة العمل 

تستعمل ي كيف اخلدمتني الثابتة واملتنقلة،  وقطاعية وغريها من اهلوائيات خمططات اإلشعاع املرجعية هلوائيات شاملة االجتاه 
 - ITU-R F.1336-4 مشروع متهيدي ملراجعة التوصية( تقريباً  GHz 70 إىل MHz 400 التقاسم يف مدى الرتدد مندراسات  يف

  )5C/531 [لوثيقة 2 امللحق انظر
خدمات   تة وأنظمة يفاألنظمة الالسلكية الثابتة الرقمية يف اخلدمة الثابمعايري التقاسم أو التوافق بني متعلقة �عداد معلمات النظام واعتبارات 

  )5C/531  [لوثيقة 8  امللحقانظر  - F.758 R-ITU-6(وثيقة عمل ملشروع متهيدي ملراجعة التوصية  أخرى وغريها من مصادر التداخل
بعض   ستعماله يفال األنظمة الالسلكية الثابتة من نقطة إىل نقطةlوائيات  املتصلةو النموذج الرmضي ملخططات اإلشعاع املتوسطة 

-ITU  التوصيةملراجعة  متهيدي (مشروع GHz 86و 1الذي يرتاوح ما بني  يف تقييم التداخل يف مدى الرتدددراسات التنسيق و 

2-F.1245 R – 5  [لوثيقة 9 انظر امللحقC/531(  
(مشروع متهيدي ملراجعة  GHz 15,35-14,4ترتيبات قنوات الرتدد الراديوي لألنظمة الالسلكية الثابتة العاملة يف النطاق 

  )5C/531 [لوثيقة 13انظر امللحق  - R F.636-ITU-4 التوصية
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 MHz 6 640-6 560و MHz 6 520-6 440املنصات عالية االرتفاع عريضة النطاق العاملة يف النطاقات نشر حمطات 
 GHz 47,5-47,2و 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
لتقرير /لمتهيدي للتوصية اجلديدةمشروع (دراسات التقاسم والتوافق   استعماهلا يفوخصائصها التقنية اليت ينبغي  HzG 48,2-47,9و

  )5C/531  [لوثيقة 14  امللحقانظر  -  BROADBAND R-ITU].CHARACTERISTICS] HAPS F  اجلديد
سلكية مع أنظمة ال س أويل مشرتك نفس نطاقات الرتددعلى أساتتقاسم تردي األداء الناجم عن تداخل تسببه خدمات أخرى 

مبعدل مساٍو للمعدل  xkm 27 500بتة رقمية حقيقية مستخدمة يف اجلزء الدويل واجلزء الوطين من مسري مرجعي افرتاضي طوله 
  )5C/531 [لوثيقة 22امللحق  - F.1565 R-ITU-0اجعة التوصية (مشروع متهيدي ملر منه  األويل أو أعلى

  5Dفرقة العمل 
لوائح   النطاقات احملددة هلذه االتصاالت يفيف  (IMT)  ترتيبات الرتددات ألغراض تنفيذ املكون األرضي لالتصاالت املتنقلة الدولية

  )5D/1011  لوثيقة[ )4.2املرفق  انظر( - 1036M. R-ITU-5(وثيقة عمل ملشروع متهيدي ملراجعة التوصية  (RR)  الراديو

 5/1ق املهام يفر 

  ال يوجد

___________  
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