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 مقدمة 1
التابعة لقطاع االتصاالت  4 عن عقد اجتماع للجنة الدراسات المعممةهذه الرسالة اإلدارية  أود أن أعلن في
)انظر  4Cو 4Bو 4Aجنيف عقب اجتماعات فرق العمل  في 2019 يوليو 5 الجمعة، يوم االتحاد الراديوية في

 (.LCCE/12/54 المعممةالرسالة 

 .0930 االفتتاحية الساعة الجلسة. وستُعقد بجنيف االتحادمقر  الدراسات في لجنةوسيُعقد اجتماع 

 موعد االجتماع اللجنة
 المساهمات لتقديمالموعد النهائي 

بالتوقيت العالمي  1600الساعة 
 (UTC)المنسق 

 االفتتاحية الجلسة

 2019 يوليو 5، الجمعة 2019 يونيو 28، الجمعة 2019 يوليو 5 4 الدراسات لجنة
 0930الساعة 

 برنامج االجتماع 2
 .1 الملحق في 4 الدراسات لجنةيرد مشروع جدول أعمال اجتماع 

المتاحة  4/1وفرق عملها في الوثيقة  4 حالة نصوص المسائل المسندة إلى لجنة الدراساتويمكن االطالع على 
 :في العنوان اإللكتروني التالي

0001/en-C-SG04-http://www.itu.int/md/R15 

من  A2.2.2.2.6 الدراسات )الفقرة لجنةاجتماع  اعتماد مشاريع التوصيات في 1.2
 (ITU-R 1-7 القرار

ً ألحكام تُقترح مشاريع مراجعة خمس توص يات لكي تعتمدها لجنة الدراسات في اجتماعها طبقا
 .ITU-R 1-7 من القرار A2.2.2.2.6 الفقرة

، ترد عناوين وملخصات مشاريع مراجعة التوصيات ITU-R 1-7 من القرار A2.1.2.2.2.6 الفقرةوطبقاً ألحكام 
 .2 في الملحق

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

 
 الرسالة اإلدارية المعممة

CACE/892 
 2019 مارس 27

 
 

المنتسبين و إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
 إليه

والهيئات األكاديمية المنضمة إلى  لالتصاالت الراديوية 4المشاركين في أعمال لجنة الدراسات 
 االتحاد

 
 

 ،(الخدمات الساتلية) ةلالتصاالت الراديوي 4لجنة الدراسات اجتماع  :الموضوع

 2019يوليو  5جنيف، 

 

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/en/pages/default.aspx
http://www.itu.int/md/R00-SG04-CIR-0125/en
http://www.itu.int/md/R15-SG04-C-0001/en
http://www.itu.int/md/R15-SG04-C-0001/en


- 2 - 

  بالمراسلةالدراسات  لجانمن  لجنةاعتماد مشاريع التوصيات من جانب  2.2
 (ITU-R 1-7من القرار  A2.3.2.2.6)الفقرة 

 الجديدةالتوصيات  بمشاريع ITU-R 1-7 من القرار A2.3.2.2.6 الفقرة ق اإلجراء الوارد وصفه فييتعل  
 الدراسات. لجنةجدول أعمال اجتماع  في التحديدترد على وجه  التي ال المراَجعة أو

دادها التي يتم إع والمراَجعة الجديدةسات مشاريع التوصيات الدرا لجنةووفقاً لهذا اإلجراء، ستُعرض على 
 شاريعالمتلك  الدراسات. وبعد النظر في لجنةالتي تُعقد قبل اجتماع  4Cو 4Bو 4A أثناء اجتماعات فرق العمل

. اسلةبالمرتماد مشاريع هذه التوصيات الدراسات أن تقرر السعي إلى اع للجنة يجوزالواجب،  النحوعلى 
لمشاريع التوصيات  (PSAA) في نفس الوقت والموافقة االعتمادالدراسات إجراء  لجنة، تتبع الحاالتوفي هذه 
ً الفقرة ITU-R 1-7 من القرار A2.4.2.6 الفقرة ، على النحو الوارد فيبالمراسلة أدناه(،  3.2 )انظر أيضا

ٍّ من الدول األعضاء  في على هذا النهج وإذا لم تكن التوصية  االجتماع في الحاضرةحالة عدم اعتراض أي 
 .مضمنة في لوائح الراديو باإلحالة إليها

 بالمواضيععلى قائمة  المعممةبهذه الرسالة  3 الملحق يحتوي، ITU-R 1-7 من القرار A1.13.1.3 ووفقاً للفقرة
عد تُ الدراسات مباشرةً، وهي المواضيع التي قد  لجنةاجتماعاتها قبل اجتماع  العمل في ها فرقالتي ستتناول

 توصيات. مشاريع لها

 الموافقةالقرار بشأن إجراء  اتخاذ 3.2
قاً لكل مشروع توصية وف الموافقةعلى  للحصول، اإلجراء الذي يُتبع االجتماع الدراسات، في لجنةتقرر 
في نفس  والموافقة االعتماد الدراسات اتباع إجراء لجنةتقرر  لم ، ماITU-R 1-7 القرار من A2.3.2.6 للفقرة
 أعاله(. 2.2 )انظر الفقرة ITU-R 1-7 من القرار A2.4.2.6 الفقرة في الموضح النحوعلى  الوقت

 المساهمات 3
 .ITU-R 1-7 القرار وفقاً لألحكام الواردة في 4 الدراسات لجنةفي أعمال  المساهماتتعالج 

ذلك أي  مراجعات أو إضافات أو  في بما) *والموعد النهائي الستالم المساهمات التي ال تتطلب ترجمة
( قبل بدء المنسق العالميبالتوقيت  1600 )الساعة تقويميةبسبعة أيام  محدد( المساهماتتصويبات لهذه 

. أعاله الجدول االجتماع مبين فيهذا  في المساهماتوالموعد النهائي الستالم . االجتماع
تكون  التي ال المساهماتعلى أن  ITU-R 1-7 . وينص القرارالموعدالتي تصل بعد هذا  المساهمات تُقبل وال

البريد ب تقديم المساهمات المشاركينفيها. ويرجى من  يُنظر متاحة للمشاركين وقت افتتاح االجتماع ال
 اإللكتروني إلى العنوان:

rsg4@itu.int 

 :التالي الموقع ونوابه. وترد العناوين ذات الصلة في 4 الدراسات لجنةوينبغي كذلك إرسال نسخة إلى رئيس 

http://www.itu.int/go/rsg4/ch 

  

                                                           
 ثالثة أشهر على األقل.بمدة  حيثما تكون الترجمة مطلوبة، ينبغي استالم المساهمات قبل االجتماع *

mailto:rsg4@itu.int
http://www.itu.int/go/rsg4/ch
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 1الملحق 

 لالتصاالت الراديوية 4لجنة الدراسات  مشروع جدول أعمال اجتماع

 (2019يوليو  5)جنيف، 

 مالحظات استهاللية 1

 مدير مكتب االتصاالت الراديوية 1.1

 الرئيس 2.1

 إقرار جدول األعمال 2

رتعيين  3  المقر ِّ

 (4/47لالجتماع السابق )الوثيقة  المحضر الموجز 4

 2019و 2018 لعاميالفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية  ياجتماعكل من تقرير  5

 فرق العمل في نواتج النظر 6

 4C فرقة العمل 1.6

 تقرير تنفيذي 1.1.6
، 7-1 القرارأُبديت بشأنها نية التماس االعتماد )انظر مشاريع التوصيات التي  2.1.6

 (A2.6.2.3و A2.6.2. 2.2 انتالفقر

، 7-1 مشاريع التوصيات التي لم تبد بشأنها نية التماس االعتماد )انظر القرار 3.1.6
 A2.6.2.2. 3 الفقرات

 (A2.6.2.4و A2.6.2.3و
 مشاريع التقارير 4.1.6

 المسائلمشاريع  5.1.6

 4B فرقة العمل 2.6

 تقرير تنفيذي 1.2.6

، 7-1 مشاريع التوصيات التي لم تبد بشأنها نية التماس االعتماد )انظر القرار 2.2.6
  A2.6.2.2.3 الفقرات

 (A2.6.2.4و A2.6.2.3و

 مشاريع التقارير 3.2.6

 المسائلمشاريع  4.2.6

 4A فرقة العمل 3.6

 تقرير تنفيذي 1.3.6

، 7-1 مشاريع التوصيات التي لم تبد بشأنها نية التماس االعتماد )انظر القرار 2.3.6
  A2.6.2.2.3 الفقرات

 (A2.6.2.4و A2.6.2.3و

 مشاريع التقارير 3.3.6

 المسائلمشاريع  4.3.6

 4 الدراسات لجنةحالة النصوص المسندة إلى  7

 الدولية األخرى والمنظماتالدراسات األخرى  لجاناالتصال مع  8

 الزمني لالجتماعات المقبل والجدولبرنامج العمل  النظر في 9

 ما يستجد من أعمال 10
 ك. هوفير

 لالتصاالت الراديوية 4الدراسات  لجنةرئيس 

https://www.itu.int/md/R15-SG04-C-0047/en
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 2 الملحق

 اعتمادها المقترح التوصياتمراجعة  مشاريع اتن وملخصوياعن
 4 الدراسات لجنةفي اجتماع 

 /524الوثيقة  M.1901 R-ITU-1مشروع مراجعة التوصية 

 إرشادات بشأن توصيات قطاع االتصاالت الراديوية المتصلة بأنظمة وشبكات
تردد الفي خدمة المالحة الراديوية الساتلية العاملة في نطاقات 

MHz 1 215-1 164 وMHz 1 300-1 215 وMHz 1 610-1 559 وMHz 5 010-5 000 
 MHz 5 030-5 010و

والمالحظات  3 تحديثات للجدول( 2؛ "وإذ تدرك"من  و(( توضيحاً طفيفاً في الفقرة 1تشمل هذه المراجعة: 
التداخل الناجم  بشأن تقييم جديدتين ( إضافة مالحظتين3ذلك حذف مالحظة واحدة؛  في الواردة فيه، بما

 عن مصادر نبضية.

 /534الوثيقة  M.1902 R-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

المالحة  ومعايير الحماية لمحطات االستقبال األرضية في خدمة الخصائص
 MHz 1 300-1 215في النطاق  أرض( العاملة-)فضاء الساتلية الراديوية

أحدث تفاصيل  إلتاحة (GLONASS)تشمل هذه المراجعة تحديثات لمعلومات النظام العالمي للمالحة الساتلية 
. وتقترح أيضاً تحديثات (CDMA)شفرة اللنفاذ المتعدد بتقسيم نظام االجديدة لذلك اإلشارات  في هذا النظام بما

لمحطات االستقبال األرضية في خدمة المالحة الراديوية للمعلومات المتعلقة بالخصائص ومعايير الحماية 
. GLONASSظام ، مع مراعاة المعلومات المحدَّثة بشأن النMHz 1 300-1 215العاملة في النطاق  (RNSS)الساتلية 

ف النظامين  1وأُدخلت بعض التحديثات أيضاً على الحاشية  توضيح القصد من  مع FDMAو CDMAالتي تعر ِّ
ً عدد من التوضيحات  1 . ويرد في الملحق1 مصطلح "التداخل النبضي" في جميع أجزاء الملحق أيضا

 به. المتعلقةوالمالحظات  1-1المقدمة بشأن الجدول 

 /544الوثيقة  M.1903 R-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

الخصائص ومعايير الحماية لمحطات االستقبال األرضية في خدمة المالحة 
المالحة الراديوية  الت في خدمةأرض( والمستقب  -)فضاء الراديوية الساتلية

 MHz 1 610-1 559 النطاق في للطيران العاملة

إلتاحة أحدث تفاصيل  (GLONASS)تشمل هذه المراجعة تحديثات لمعلومات النظام العالمي للمالحة الساتلية 
. وتقترح أيضاً تحديثات (CDMA)شفرة الذلك اإلشارات الجديدة لنظام النفاذ المتعدد بتقسيم  هذا النظام بما في

 بال األرضية في خدمة المالحة الراديويةللمعلومات المتعلقة بالخصائص ومعايير الحماية لمحطات االستق
 .GLONASS، مع مراعاة المعلومات المحدَّثة بشأن النظام MHz 1 610-1 559العاملة في النطاق  (RNSS)الساتلية 



- 6 - 

الت األرض في خدمة المالحة بشأن مستقبِّ للعنوان  1 االستعاضة عن الحاشيةالمراجعة أيضاً  هذه وتشمل
الجديدة من التوصية. وإضافةً إلى ذلك، ألغى المؤتمر العالمي  3 ارة إلى المالحظةالراديوية للطيران باإلش

من لوائح الراديو، وبالتالي فإن اإلحالتين  362C.5و 362B.5الرقمين  2015لالتصاالت الراديوية لعام 
ين وبالتالي مناسبتتعودا  لم "وإذ تدرك"من (  وو ( هالمرجعيتين إلى هذين الحكمين السابقين في الفقرتين 

فان النظامين  الحاشيتين اللتينتم حذفهما. وأُدخلت بعض التحديثات أيضاً على  وكذلك  FDMAو CDMAتعر ِّ
أيضاً عدد  2 . ويرد في الملحق2 توضيح القصد من مصطلح "التداخل النبضي" في جميع أجزاء الملحق

وتم به.  المتعلقةالمالحظات و 2 شأن الجدولبو 1 الجدولو 1 عنوانْي الشكلمن التوضيحات المقدمة بشأن 
 .2 كذلك استبدال الشكل

 /554الوثيقة  M.1904 R-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

الخصائص ومتطلبات األداء ومعايير الحماية لمحطات االستقبال في خدمة 
 ترددالفضاء( العاملة في نطاقات -المالحة الراديوية الساتلية )فضاء

MHz 1 215-1 164 وMHz 1 300-1 215 وMHz 1 610-1 559 

إلتاحة أحدث تفاصيل  (GLONASS)تشمل هذه المراجعة تحديثات لمعلومات النظام العالمي للمالحة الساتلية 
وتقترح أيضاً تحديثات  (CDMA)شفرة الذلك اإلشارات الجديدة لنظام النفاذ المتعدد بتقسيم  في هذا النظام بما

صائص ومتطلبات األداء ومعايير الحماية لمحطات االستقبال المحمولة على متن للمعلومات المتعلقة بالخ
، مع مراعاة المعلومات المحدَّثة بشأن النظام (RNSS)مركبة فضائية في خدمة المالحة الراديوية الساتلية 

GLONASS 1 تالملحقا وتقتصر التحديثات المقترحة األخرى على الجداول والمالحظات المرتبطة بها في 
 .3و 2و

 /564الوثيقة  M.1905 R-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

الخصائص ومعايير الحماية لمحطات االستقبال األرضية في خدمة المالحة 
 MHz 1 215-1 164 النطاق في أرض( العاملة-)فضاء الساتلية الراديوية

إلتاحة أحدث تفاصيل  (GLONASS)ساتلية تشمل هذه المراجعة تحديثات لمعلومات النظام العالمي للمالحة ال
وتقترح أيضاً تحديثات  (CDMA)شفرة الذلك اإلشارات الجديدة لنظام النفاذ المتعدد بتقسيم  في هذا النظام بما

للمعلومات المتعلقة بالخصائص ومعايير الحماية لمحطات االستقبال األرضية في خدمة المالحة الراديوية 
وأُدخلت  GLONASS، مع مراعاة المعلومات المحدَّثة بشأن النظام MHz 1 215-1 164العاملة في النطاق  الساتلية

ً ألغراض التوضيح في مختلف أجزاء الملحقبعض التحديثات   2-1 في ذلك الجدول ، بما2 أيضا
 والمالحظات المتعلقة به.
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 3 الملحق

 4Cو 4Bو 4Aاجتماعات فرق العمل  المقرر تناولها في المواضيع
  ،4 الدراسات لجنةقبل اجتماع  عقدالتي ستُ 

 والتي قد تُعد لها مشاريع توصيات

 4Aفرقة العمل 

المستويات القصوى للتداخل المسموح به في شبكة ساتلية )مستقرة وغير مستقرة بالنسبة إلى األرض( 
ة تجاه للخدمة الثابتة الساتلية والخدماال في نفسوالناجم عن شبكات أخرى  الخدمة الثابتة الساتلية في

 ITU-R S.[50/40 GHzأولي للتوصية الجديدة مشروع ) GHz 50/40اإلذاعية الساتلية تعمل في نطاقْي التردد 

FSS SHARING Methodology] -  4لوثيقة با 1انظر الملحقA/826). 

نظمة الخدمة بواسطة أ على الصعيد العالمي إلى اإلنترنت توفير النفاذ عريض النطاق مبادئ توجيهية بشأن
 .(4A/826لوثيقة با 2انظر الملحق  - R S.1782-ITU-0أولي لمراجعة التوصية مشروع ) الثابتة الساتلية

 4Bفرقة العمل 

المسارات الرقمية المرجعية االفتراضية الساتلية التي تستعمل التشفير والتشكيل التكييفيين أهداف أداء 
 (.4B/145لوثيقة با 9انظر الملحق  - PERF]-R S.[ACM-ITU)مشروع أولي للتوصية الجديدة 

 4Cفرقة العمل 

- 

___________ 

https://www.itu.int/md/R15-WP4A-C-0826/en
https://www.itu.int/md/R15-WP4A-C-0826/en
https://www.itu.int/md/R15-WP4B-C-0145/en
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