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  مقدمة  1
اد، االحت التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية يف 7 عقد اجتماع جلنة الدراساتأتشرف �إلعالن يف هذه الرسالة اإلدارية املعممة عن 

  )./LCCE/577 مباشرًة (انظر الرسالة املعممة 7Dو 7Cو 7Bو 7A، يف جنيف بعد اجتماعات فرق العمل 2019يونيو  5 يف

  .0930 ة الدراسات يف مقر االحتاد جبنيف. وسُتعقد اجللسة االفتتاحية يف الساعةوسُيعقد اجتماع جلن

 اجللسة االفتتاحية  آخر موعد لتقدمي املسامهات موعد االجتماع اللجنة

  2019مايو  29، األربعاء  2019يونيو  5األربعاء،  7 جلنة الدراسات
  �لتوقيت العاملي املنسق1600الساعة

  2019يونيو  5، األربعاء
 0930الساعة 

  بر�مج االجتماع  2

 وميكن االطالع على حالة النصوص املسندة إىل جلنة. 1يف امللحق  7 يرد مشروع جدول أعمال اجتماع جلنة الدراسات
  املوقع: ، يف7 الدراسات

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

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

  .ITU-R 1-7من القرار  A2.2.2.2.6 الفقرةطبقاً ألحكام وجد توصيات مقرتحة لكي تعتمدها جلنة الدراسات ال ت

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
 

  الرسالة اإلدارية املعممة
CACE/883  

 2019يناير  17

 
 

  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية واملنتسبني إليه
 لالتصاالت الراديوية واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد 7املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 
 

  (اخلدمات العلمية)،  لالتصاالت الراديوية 7لجنة الدراسات اجتماع ل :املوضوع
 2019يونيو 5جنيف، 
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من  A2.3.2.2.6 (الفقرةمن جانب جلنة من جلان الدراسات $ملراسلة اعتماد 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
  جدول أعمال اجتماع جلنة الدراسات. يف

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

لدراسات إجراء الت، تستخدم جلنة اجيوز للجنة الدراسات أن تقرر التماس اعتماد مشاريع التوصيات �ملراسلة. ويف مثل هذه احلا
من  A2.4.2.6 الفقرة ملشاريع التوصيات �ملراسلة، وهو اإلجراء املنصوص عليه يف (PSAA) االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت

ع على يف حالة عدم اعرتاض أي دولة من الدول األعضاء احلاضرة يف االجتما أد[ه)،  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  واضيعeذه الرسالة املعممة على قائمة �مل 2، حيتوي امللحق ITU-R 1-7من القرار  A1.13.1.3ووفقاً للفقرة 
  ات.توصي اليت قد تسفر عن مشاريع واضيع، وهي املمباشرةً  قبل اجتماع جلنة الدراساتاملنعقدة اجتماعاfا  يف

  اختاذ القرار بشأن إجراء املوافقة  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 
هذا ىل إد الستالم املسامهات ;لنسبة وآخر موع�لتوقيت العاملي املنسق) قبل بدء االجتماع.  1600 أjم تقوميية (الساعة

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

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

rsg7@itu.int    

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

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

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

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

  يف غضون ثالثة أjم عمل. C/en-SG07-http://www.itu.int/md/R15 وستنشر النسخ الرمسية يف العنوان التايل
                                                            

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

mailto:rsg7@itu.int
http://www.itu.int/go/rsg7/ch
http://www.itu.int/md/R15-SG07.AR-C/en
http://www.itu.int/md/R15-SG07-C/en
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  1 امللحـق

  لالتصاالت الراديوية 7مشروع جدول أعمال اجتماع جلنة الدراسات 

  )2019يونيو  5جنيف، (

  مالحظات استهاللية 1
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية 1.1
  الرئيس  2.1

  إقرار جدول األعمال 2
  تعيني املقرر  3
  )/1057 (الوثيقة 2018سبتمرب  26و 18يف  7 جلنة الدراسات يتقرير موجز عن اإلجراءات املتخذة أثناء اجتماع  4
  )2019أبريل  15-17( (RAG) للفريق االستشاري لالتصاالت الراديويةالسادس والعشرين الجتماع انتائج   5
  (CPM19-2) لالجتماع التحضريي للمؤمتر الثانيةنتائج الدورة   6

  2019 واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019 جلمعية االتصاالت الراديوية لعامالتحضري   7
  تقارير تنفيذية من فرق العمل  8

  7A فرقة العمل  1.8
  7B فرقة العمل  2.8
  7C فرقة العمل  3.8
  7D فرقة العمل  4.8

  والكتيباتحالة املسائل والتوصيات والتقارير   9
  ومسائل جديدة ومراَجعة واختاذ قرار بشأن إجراء املوافقةتوصيات اعتماد مشاريع   10
  إلغاء مسائل 11
  عة واعتمادهاالتقارير اجلديدة واملراجَ مشاريع النظر يف  12
  إلغاء وتعديل اآلراء  13
  باتإعداد الكتيالتقدم احملرز يف   14
  الدوليةجلان الدراسات األخرى واملنظمات قطاعي االحتاد اآلخرين و االتصال مع   15
  النظر يف بر[مج العمل املقبل ومناقشة بشأن جدول زمين مؤقت لالجتماعات  16
  يستجد من أعمال ما  17

  ج. زوزيك
  7 رئيس جلنة الدراسات
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  2امللحـق 

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

  عن إعداد مشاريع توصيات ُتسفرواليت قد 

  7Bفرقة العمل 

الساتلية اليت  األرصاد اجلوية خدمةو  الساتلية خدمة استكشاف األرضإرسال البيا[ت يف أنظمة  من أجلمعايري التقاسم والتنسيق 
 3 انظر امللحق - SA.1161 R-ITUمشروع متهيدي ملراجعة التوصية ( �لنسبة إىل األرض يف املدار املستقرتستخدم سواتل 

  )7B/368 �لوثيقة

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

SA.1154 R-ITU - �7لوثيقة  5 انظر امللحقB/368(  

لناجم عن ااحلد األقصى املسموح به لرتدي وصالت االتصاالت الراديوية يف خدمة األحباث الفضائية وخدمة العمليات الفضائية 
 6  انظر امللحق -  SA.1743 R-ITU مشروع متهيدي ملراَجعة التوصيةالتداخل من اإلرساالت واإلشعاعات من مصادر راديوية أخرى (

  )7B/368 �لوثيقة

 ائية لنطاقيوالعمليات الفض واستكشاف األرض الساتليةخدمات األحباث الفضائية سواتل استعمال مبادئ توجيهية بشأن 
تمهيدي للتوصية اجلديدة ال وثيقة عمل من أجل املشروع( MHz 2 290-2 200و MHz 2 110-2 025 الرتددات

OPTIMIZATION] USE BAND-SA.[S R-ITU  - 7  �لوثيقة 7  امللحق  انظرB/368(  

منهجيات حساب مناطق التنسيق حول احملطات األرضية يف خدمة استكشاف األرض الساتلية وخدمة األحباث الفضائية لتجنب 
مشروع متهيدي للتوصية اجلديدة ( GHz 38-37و GHz 27-25,5الرتدد  ييف نطاق IMT-2020التداخل الصادر من األنظمة املتنقلة 

EESS/SRS COORDINATION]-SA.[IMT R-ITU - 7 �لوثيقة 8 انظر امللحقB/368(  

التوصية  ة(الفضاء السحيق) (مشروع متهيدي ملراَجع األحباث الفضائية ذات الصلة خبدمةاالعتبارات املتعلقة �لتقاسم 
SA.1016 R-ITU - �7لوثيقة  9 انظر امللحقB/368(  

  7Cفرقة العمل 

 GHz 238و MHz 432 اخلصائص التقنية والتشغيلية ألنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) اليت تستعمل توزيعات بني
  )7C/344 �لوثيقة 1انظر امللحق  - RS.2105 R-ITUتمهيدي ملراَجعة التوصية ال املشروع أجلوثيقة عمل من (

مشروع متهيدي ملراجعة (احملمولة يف الفضاء  معايري األداء والتداخل من أجل أجهزة االستشعار النشيطة
  )7C/344 �لوثيقة 2 انظر امللحق - RS.1166 R-ITU التوصية

خدمة  يف يف الفضاءمولة احملو الفتحات الرتكيبية اجلديدة ذات  أجهزة االستشعار الراداريةتسببه احتمال حدوث تداخل نبضي تقييم 
مشروع متهيدي ( MHz 1 300-1 215 ملستقبالت خدمة املالحة الراديوية الساتلية يف النطاقاستكشاف األرض الساتلية (النشيطة) 

  )7C/344 �لوثيقة 4انظر امللحق  -) RS.[EESS_SAR_RNSS] R-ITU للتوصية اجلديدة

 GHz 1,4 مة خدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) اليت تستعمل توزيعات بنياخلصائص التقنية والتشغيلية النموذجية ألنظ
  )7C/344 �لوثيقة 6انظر امللحق  - RS.1861 R-ITUمشروع متهيدي ملراَجعة التوصية ( GHz 275و

__________  
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