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	لوائح الراديو - القرارات والتوصيات
	ملاحظة من الأمانة
	جدول المحتويات

	القرارات
	القرار 1 (Rev.WRC-97) - التبليغ عن تخصيصات التردد
	القرار 2 (Rev.WRC-03) - استعمال جميع البلدان استعمالاً منصفاً وعلى أساس التساوي في الحقوق، لمدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض وغيره من المدارات الساتلية، ولنطاقات الترددات الموزعة على خدمات الاتصال الراديوي الفضائي 
	القرار 4 (Rev.WRC-03) - مدة صلاحية تخصيصات التردد للمحطات الفضائية التي تستخدم مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض وغيره من المدارات الساتلية 
	القـرار 5 (Rev.WRC-03) - التعاون التقني مع البلدان النامية في مجال دراسة الانتشار في المناطق المدارية والمناطق المماثلة 
	القـرار 7 (Rev.WRC-03) - تطوير الإدارة الوطنية للترددات الراديوية
	القـرار 10 (Rev.WRC-2000) - استخدام الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر للاتصالات اللاسلكية في الاتجاهين 
	القـرار 13 (Rev.WRC-97) - تكوين الرموز الدليلية للنداء وتوزيع سلاسل دولية جديدة 
	القـرار 15 (Rev.WRC-03) - التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال الاتصالات الراديوية الفضائية 
	القـرار 18 (Rev.WRC-07) - إجراء التعرف إلى هوية السفن والطائرات التابعة لدول ليست أطرافاً في نزاع مسلّح والإعلان عن مواقعها
	القـرار 20 (Rev.WRC-03) - التعاون التقني مع البلدان النامية في ميدان اتصالات الطيران 
	القـرار 25 (Rev.WRC-03) - تشغيل الأنظمة الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية 
	القـرار 26 (Rev.WRC-97) - حواشي جدول توزيع نطاقات التردد في المادة 5 من لوائح الراديو 
	القـرار 27 (Rev.WRC-07) - استعمال التضمين بالإحالة في لوائح الراديو
	الملحـق 1 بالقرار 27 (Rev.WRC-07) - مبادئ التضمين بالإحالة 
	الملحق 2 بالقرار 27 (Rev.WRC-07) - تطبيق التضمين بالإحالة
	الملحق 3 بالقرار 27 (Rev.WRC-07) - الإجراءات التي يطبقها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لاعتماد التضمين بالإحالة لتوصيات قطاع الاتصالات الراديوية أو أجزاء منها

	القـرار 28 (Rev.WRC-03) - مراجعة الإحالات إلى نصوص توصيات قطاع الاتصالات الراديوية المتضمنة بالإحالة في لوائح الراديو 
	القـرار 33 (Rev.WRC-03) - وضع المحطات الفضائية التابعة للخدمة الإذاعية الساتلية في الخدمة قبل بدء العمل بالاتفاقات والخطط المصاحبة لها من أجل الخدمة الإذاعية الساتلية 
	القـرار 34 (Rev.WRC-03) - إنشاء الخدمة الإذاعية الساتلية في النطاق GHz 12,75-12,5 في الإقليم 3 وبالتقاسم مع الخدمات الفضائية وخدمات الأرض في الأقاليم 1 و2 و3 
	القـرار 42 (Rev.WRC-03) - استخدام أنظمة مؤقتة في الإقليم 2 للخدمة الإذاعية الساتلية وللخدمة الثابتة الساتلية (وصلة التغذية) في الإقليم 2 ضمن النطاقات التي يشملها التذييلان 30 و30A 
	ملحـق القرار 42 (Rev.WRC-03)

	القـرار 49 (Rev.WRC-07) - الاحتياط الإداري الواجب المنطبق على بعض خدمات الاتصالات الراديويـة الساتليـة
	الملحـق 1 بالقرار 49 (Rev.WRC-07)
	الملحق 2 بالقرار 49 (Rev.WRC-07)

	القـرار 51 (Rev.WRC-2000) - الترتيبات الانتقالية المتصلة بالنشر المسبق للشبكات الساتلية وتنسيقها
	القـرار 55 (Rev.WRC-07) - تقديم بطاقات التبليغ إلكترونياً عن الشبكات الساتلية والمحطات الأرضية ومحطات الفلك الراديوي
	القـرار 58 (WRC-2000) - تدابير انتقالية للتنسيق بين محطات استقبال أرضية محددة مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية ومحطات إرسال فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات التردد 12,75-10,7 GHz و18,6-17,8 GHz و20,2-19,7 GHz التي تنطبق عليها حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة (epfd↓)
	الملحـق 1 بالقرار 58 (WRC-2000) - الخصائص الواجب تقديمها بموجب التذييل 4 في صدد محطات استقبال أرضية محددة في الخدمة الثابتة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض 

	القـرار 63 (Rev.WRC-07) - حماية خدمات الاتصالات الراديوية من التداخلات التي يسببها إشعاع الأجهزة الصناعية والعلمية والطبية 
	القـرار 72 (Rev.WRC-07) - الأعمال التحضيرية العالمية والإقليمية للمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية
	القـرار 73 (Rev.WRC-2000) - تدابير لحل عدم التواؤم بين الخدمة الإذاعية الساتلية في الإقليم 1 والخدمة الثابتة الساتلية في الإقليم 3 في نطاق التردد GHz 12,5-12,2 
	القـرار 74 (Rev.WRC-03) - عملية تحيين القواعد التقنية للتذييل 7
	القـرار 75 (WRC-2000) - صياغة الأساس التقني لتحديد منطقة التنسيق بغرض التنسيق بين محطة استقبال أرضية لخدمة الأبحاث الفضائية (الفضاء السحيق) ومحطات إرسال أنظمة الكثافة العالية في الخدمة الثابتة في النطاقين GHz 32,3-31,8 وGHz 38-37
	القـرار 76 (WRC-2000) - حماية الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية وفي الخدمة الإذاعية الساتلية من كثافة تدفق القدرة المكافئة الكلية القصوى الناجمة عن أنظمة متعددة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية تعمل في نطاقات تردد اعتُمدت بشأنها حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة 
	الملحق 1 بالقـرار 76 (WRC-2000)

	القـرار 80 (Rev.WRC-07) - الاحتياط الواجب في تطبيق المبادئ التي يتضمنها الدستور 
	الملحـق 1 بالقرار 80 (Rev.WRC-07) - تقرير لجنة لوائح الراديو إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2000
	الملحـق 2 بالقرار 80 (Rev.WRC-07) - تقرير لجنة لوائح الراديو إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003

	القـرار 81 (WRC-2000) - تقييم إجراء الاحتياط الإداري الواجب المطبق على الشبكات الساتلية 
	القـرار 85 (WRC-03) - تطبيق المادة 22 من لوائح الراديو لحماية الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الإذاعية الساتلية من الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية 
	القـرار 86 (Rev.WRC-07) - تنفيذ القرار 86 (المراجع في مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين
	القـرار 95 (Rev.WRC-07) - استعراض عام للقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الإدارية العالمية للراديو والمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية 
	القـرار 97 (WRC-07) - التطبيق المؤقت لأحكام معينة في لوائح الراديو راجعها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 وإلغاء قرارات وتوصيات معينة 
	القـرار 111 (Orb-88) - تخطيط الخدمـة الثابتـة السـاتليـة فـي النطاقـات GHz 18,3-18,1 
	القـرار 114 (Rev.WRC-03) - دراسات عن التواؤم بين الأنظمة الجديدة لخدمة الملاحة الراديوية للطيران والخدمة الثابتة الساتلية (أرض - فضاء) (المقصورة على وصلات تغذية الخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض) في النطاق MHz 5 150 - 5 091 
	القـرار 122 (Rev.WRC-07) - استعمال النطاقين 47,5-47,2 GHz و48,2-47,9 GHz في محطات المنصات عالية الارتفاع التابعة للخدمة الثابتة وفي الخدمات الأخرى 
	القـرار 124 (Rev.WRC-2000) - حماية الخدمة الثابتة التي تتقاسم نطاق التردد 8 400-8 025 MHz 
	القـرار 125 (WRC-97) - تقاسم الترددات في النطاقين 1613,8-1 610,6 MHz و1 660,5-1 660 MHz بين الخدمة المتنقلة الساتلية وخدمة الفلك الراديوي 
	القـرار 136 (Rev.WRC-03) - تقاسم الترددات في مدى الترددات 50,2-37,5 GHz بين شبكات مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية وأنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية 
	القـرار 140 (WRC-03) - التدابير والدراسات المتعلقة بحدود كثافة تدفق القدرة المكافئة في 
	القـرار 142 (WRC-03) - ترتيبات انتقالية تتعلق باستخدام الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض للنطاق GHz 12,2-11,7 في الخدمة الثابتة الساتلية في الإقليم 2
	القـرار 143 (Rev.WRC-07) - مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ التطبيقات عالية الكثافة في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات التردد المحددة لهذه التطبيقات 
	القـرار 144 (Rev.WRC-07) - الاحتياجات الخاصة للبلدان الصغيرة أو الضيقة جغرافياً التي تشغل محطات أرضية في الخدمة الثابتة الساتلية في النطاق GHz 14-13,75 
	القـرار 145 (Rev.WRC-07) - استعمال محطات المنصات عالية الارتفاع في الخدمة الثابتة في النطاقين GHz 28,2-27,9 وGHz 31,3-31
	القـرار 147	(WRC-07) - حدود كثافة تدفق القدرة لبعض الأنظمة في الخدمة الثابتة الساتلية التي تستخدم مدارات شديدة الميل يزيد أوج ارتفاعها عن km 18 000 ويتراوح ميل مدارها بين º35 وº145 في النطاق GHz 19,7-17,7
	القـرار 148 (WRC-07) - الأنظمة الساتلية المدرجة سابقاً في الجزء B من خطة التذييل 
	القـرار 149 (WRC-07) - تنفيذ قرارات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 المتعلقة بالتذييل 30B في لوائح الراديو 
	القـرار 205 (Rev.Mob-87) - حماية النطاق MHz 406,1-406 الموزع للخدمة المتنقلة الساتلية
	القـرار 207 (Rev.WRC-03) - تدابير لمعالجة الاستعمال غير المرخص لترددات في النطاقات الموزعة على الخدمتين المتنقلة البحرية والمتنقلة للطيران (R) والتداخل في هذه الترددات
	ملحق القرار 207 (Rev.WRC-07) - تقنيات تخفيف التداخل

	القـرار 212 (Rev.WRC-07) - تنفيذ أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية في النطاقين MHz 2 025-1 885 وMHz 2 200-2 110 
	القـرار 215 (Rev.WRC-97) - عملية التنسيق فيما بين الأنظمة المتنقلة الساتلية والاستعمال الفعال لتوزيعات الخدمة المتنقلة الساتلية في المدى GHz 3-1
	القـرار 217	(WRC-97) - تنفيذ رادارات رصد خصائص الرياح
	القـرار 221 (Rev.WRC-07) - استخدام محطات المنصات عالية الارتفاع التي توفر خدمات الاتصالات المتنقلة الدولية في النطاقات MHz 1 980-1 885 وMHz 2 025-2 010 وMHz 2 170-2 110 في الإقليمين 1 و3، وفي النطاقين MHz 1 980-1 885 وMHz 2 160-2 110 في الإقليم 2
	ملحق القرار 221 (Rev.WRC-07) - خصائص محطات المنصات عالية الارتفاع العاملة كمحطات قاعدة للاتصالات المتنقلة الدولية في نطاقات التردد المذكورة في القرار 221 (Rev.WRC-07) 

	القـرار 222 (Rev.WRC-07) - استخدام الخدمة المتنقلة الساتلية للنطاقين 1 559-1 525 MHz و1 660,5-1 626,5 MHz والدراسات التي تكفل توفر الطيف على المدى الطويل للخدمة المتنقلة الساتلية للطيران (R) 
	القـرار 223 (Rev.WRC-07) - تحديد نطاقات تردد إضافية للاتصالات المتنقلة الدولية
	القـرار 224 (Rev.WRC-07) - نطاقات التردد للمكوّنة الأرضية في الاتصالات المتنقلة الدولية تحت GHz 1
	القـرار 225 (Rev.WRC-07) - استخدام نطاقات تردد إضافية للمكوّنة الساتلية للاتصالات المتنقلة الدولية
	القـرار 229 (WRC-03) - استعمال الخدمة المتنقلة للنطاقات MHz 5 250-5 150 وMHz 5 350-5 250 
	القـرار 231 (WRC-07) - توزيعات إضافية للخدمة المتنقلة الساتلية مع تركيز خاص على النطاقات 
	القـرار 331 (Rev.WRC-07) - الانتقال إلى النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر 
	القـرار 339 (Rev.WRC-07) - تنسيق خدمات نافتكس (NAVTEX) 
	القـرار 342 (Rev.WRC-2000) - دراسة التكنولوجيات الجديدة التي تتيح تحسين كفاءة استعمال محطات الخدمة المتنقلة البحرية للنطاق 156-174 MHz
	القـرار 343 (WRC-97) - شهادات بحرية للموظفين في محطات السفن والمحطات الأرضية على السفن حيث لا تكون المنشآت الراديوية إلزامية 
	الملحق بالقـرار 343 (WRC-97) - برنامج فحص للحصول على شهادات مشغل راديوي اللازمة للسفن التي تستعمل ترددات وتقنيات النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر على أساس غير إلزامي

	القـرار 344 (Rev.WRC-03) - إدارة موارد الترقيم لهويات الخدمة المتنقلة البحرية
	القـرار 345 (WRC-97) - تشغيل تجهيزات النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS) على السفن غير الملزمة بوضعه وتخصيص هويات الخدمة المتنقلة البحرية لها
	القـرار 349 (WRC-97) - الإجراءات التشغيلية لإلغاء إنذارات الاستغاثة الزائفة في النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS)
	الملحق بالقرار 349 (WRC-97) - إلغاء إنذارات الاستغاثة الزائفـة

	القـرار 351 (Rev.WRC-07) - مراجعة ترتيبات التردد والقنوات في النطاقات الديكامترية (HF) الموزعة للخدمة المتنقلة البحرية والواردة في التذييل 17 بغية تحسين الكفاءة عن طريق استخدام تقنيات رقمية جديدة في الخدمة المتنقلة البحرية
	القـرار 352 (WRC-03) - استعمال الترددين الحاملين kHz 12 290 وkHz 16 420 لنداءات تتعلق بالسلامة، قاصدة إلى مراكز تنسيق عمليات الإنقاذ وقادمة منها
	القـرار 354 (WRC-07) - إجراءات المهاتفة الراديوية للاستغاثة والسلامة على التردد kHz 2 182
	ملحق  القـرار 354 (WRC-07) - إجراءات المهاتفة الراديوية للاستغاثة والسلامة على التردد kHz 2 182
	الجزء A1 - عموميات
	الجزء A2 - ترددات الاستغاثة والسلامة
	الجزء A3 - اتصالات الاستعاثة
	الجزء A4 - اتصالات الطوارئ والسلامة


	القـرار 355 (WRC-07) - محتوى منشورات الخدمة البحرية وأنساقها ودوريتها 
	القـرار 356 (WRC-07) - تسجيل معلومات الخدمات البحرية في الاتحاد 
	القـرار 357 (WRC-07) - النظر في الأحكام التنظيمية وتوزيعات الطيف المعدة لاستعمال أنظمة السلامة البحرية المعززة للسفن والموانئ 
	القـرار 405 - المتعلق باستخدام ترددات الخدمة المتنقلة للطيران (R) 
	القـرار 413 (Rev.WRC-07) - استعمال الخدمة المتنقلة للطيران (R) للنطاق MHz 117,975-108
	القـرار 416 (WRC-07) - استعمال تطبيقات القياس عن بعد في الخدمة المتنقلة للطيران للنطاقين MHz 4 940-4 400 وMHz 6 700-5 925 في الخدمة المتنقلة 
	القـرار 417 (WRC-07) - استعمال الخدمة المتنقلة للطيران (R) للنطاق MHz 1 164-960
	القـرار 418 (WRC-07) - استعمال النطاق MHz 5 250-5 091 في الخدمة المتنقلة للطيران من أجل تطبيقات القياس عن بعد
	الملحق 1 بالقـرار 418 (WRC-07)

	القـرار 419 (WRC-07) - اعتبارات لاستعمال النطاق MHz 5 150-5 091 في الخدمة المتنقلة للطيران لبعض تطبيقات الطيران
	القـرار 420 (WRC-07) - النظر في نطاقات التردد بين 5 000 وMHz 5 030 من أجل التطبيقات السطحية في المطارات في الخدمة المتنقلة للطيران (R)
	القـرار 421 (WRC-07) - النظر في الأحكام التنظيمية الملائمة لتشغيل أنظمة الطائرات دون طيار
	القـرار 506 (Rev.WRC-97) - استعمال المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض دون أي مدار آخر من جانب المحطات الفضائية في الخدمة الإذاعية الساتلية العاملة في نطاقات التردد 12 GHz الموزعة على الخدمة الإذاعية الساتلية 
	القـرار 507 (Rev.WRC-03) - إبرام اتفاقات وخطط تصاحبها في الخدمة الإذاعية الساتلية 
	القـرار 517 (Rev.WRC-07) - إدخال البث بتشكيل رقمي في النطاقات الديكامترية (HF) بين 
	القـرار 525 (Rev.WRC-07) - إدخال أنظمة التلفزيون عالي الوضوح للخدمة الإذاعية الساتلية في النطاق GHz 22,0-21,4 في الإقليمين 1 و3 
	ملحق القـرار 525 (Rev.WRC-07) - الإجراءات المؤقتة لإدخال أنظمة التلفزيون عالي الوضوح للخدمة الإذاعية الساتلية في النطاق GHz 22,0-21,4 في الإقليمين 1 و3 

	القـرار 526 (WARC-92) - اعتماد إجراءات في المستقبل تضمن مرونة استخدام نطاق الترددات الموزع على الخدمة الإذاعية الساتلية (BSS) للتلفزيون عالي الوضوح (HDTV) عريض النطاق RF وعلى وصلات التغذية المصاحبة 
	القـرار 528 (Rev.WRC-03) - إدخال أنظمة الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) والخدمة الإذاعية التكميلية للأرض في النطاقات الموزعة على هاتين الخدمتين في المدى GHz 3-1
	القـرار 533 (Rev.WRC-2000) - تنفيذ قرارات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2000
	القـرار 535 (Rev.WRC-03) - المعلومات اللازمة لتطبيق المادة 12 من لوائح الراديو
	ملحق القـرار 535 (Rev.WRC-03)

	القـرار 536 (WRC-97) - تشغيل سواتل إذاعية تخدم بلداناً أخرى
	القـرار 539 (Rev.WRC-03) - استعمال أنظمة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض للنطاق 
	القـرار 543 (WRC-03) - قيم نسبة الحماية المؤقتة للتردد الراديوي (RF) للإرسال بالتشكيل التماثلي والرقمي في الخدمة الإذاعية على الموجات الديكامترية (HF)
	ملحق القـرار 543 (WRC-03)

	القـرار 546 (WRC-03) - تنفيذ مقررات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 المتصلة بمعالجة الشبكات بموجب التذييلين 30 و30A من لوائح الراديو
	القـرار 547 (Rev.WRC-07) - تحديث أعمدة "الملاحظات" في جداول المادة 9A من التذييل 30A والمادة 11 من التذييل 30 في لوائح الراديو 
	القـرار 548 (WRC-03) - تطبيق مفهوم التجميع في التذييلين 30 و30A في الإقليمين 1 و3
	القـرار 549 (WRC-07) - استخدام نطاق التردد MHz 790-620 للتخصيصات الحالية لمحطات الخدمة الإذاعية السـاتلية
	القـرار 550 (WRC-07) - المعلومات المتعلقة بالخدمة الإذاعية الديكامترية (HF) 
	القـرار 551 (WRC-07) - استخدام النطاق GHz 22-21,4 للخدمة الإذاعية الساتلية ونطاقات وصلات التغذية المرتبطة به في الإقليمين 1 و3
	القـرار 608 (WRC-03) - استعمال أنظمة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (فضاء-أرض) لنطاق التردد MHz 1 300-1 215
	القـرار 609 (Rev.WRC-07) - حماية أنظمة خدمة الملاحة الراديوية للطيران من كثافة تدفق القدرة المكافئة الناتجة عن شبكات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية وأنظمتها في نطاق التردد 
	ملحق القـرار 609 (Rev.WRC-07) - معايير تطبيق القرار 609 (Rev.WRC-07)

	القـرار 610 (WRC-03) - التنسيق وحل مشاكل التوافق التقني على أساس ثنائي فيما يتعلق 
	ملحق القـرار 610 (WRC-03) - معايير تطبيق القرار 610 (WRC-03)

	القـرار 611 (WRC-07) - استعمال خدمة التحديد الراديوي للموقع لجزء من نطاق الموجات 
	القـرار 612 (WRC-07) - استخدام خدمة التحديد الراديوي للموقع بين 3 وMHz 50 لدعم تشغيل الرادارات الأوقيانوغرافية عالية التردد
	القـرار 613 (WRC-07) - توزيع أولي على أساس عالمي لخدمة الاستدلال الراديوي الساتلية في نطاق التردد MHz 2 500-2 483,5 (فضاء-أرض) 
	القـرار 614 (WRC-07) - استعمال خدمة التحديد الراديوي للموقع للنطاق GHz 15,7-15,4 
	القـرار 641 (Rev.HFBC-87) - استخدام نطاقات الترددات kHz 7 100-7 000
	القـرار 642 - المتعلق بتشغيل محطات أرضية في خدمة الهواة الساتلية
	القـرار 644 (Rev.WRC-07) - موارد الاتصالات الراديوية اللازمة للإنذار المبكر ولتخفيف عواقب الكوارث ولعمليات الإغاثة 
	القـرار 646 (WRC-03) - حماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث
	القـرار 647 (WRC-07) - مبادئ توجيهيـة بشأن إدارة الطيف لاتصـالات الإغاثة في حالات الطوارئ والكوارث
	القـرار 671 (WRC-07) - الاعتراف بالأنظمة في خدمة مساعدات الأرصاد الجوية في مدى التردد 
	القـرار 672 (WRC-07) - تمديد التوزيع للخدمة الساتلية للأرصاد الجوية في النطاق 
	القـرار 673 (WRC-07) - استعمال الاتصالات الراديوية من أجل تطبيقات رصد الأرض 
	القـرار 703 (Rev.WRC-07) - طرائق الحساب ومعايير التداخل التي أوصى بها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بتقاسم نطاقات التردد بين خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية وخدمات الاتصالات الراديوية للأرض أو فيما بين خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية
	القـرار 705 (Mob-87) - الحماية المتبادلة بين الخدمات الراديوية العاملة في النطاق kHz 130-70
	القـرار 716 (Rev.WRC-2000) - استخدام نطاقي الترددات 2 010-1 980 MHz و2 200-2 170 MHz في الأقاليم الثلاثة والنطاقين 2 025-2 010 MHz وMHz 2 170-2 160 في الإقليم 2 للخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة الساتلية والترتيبات الانتقالية المصاحبة
	القـرار 729 (Rev.WRC-07) - استعمال أنظمة متكيفة الترددات في النطاقات الهكتومترية (MF) والديكامتريـة (HF)
	القـرار 731 (WRC-2000) - تفحص مؤتمر عالمي مختص قادم للاتصالات الراديوية المسائل المتعلقة بتقاسم النطاقات المتجاورة التي تفوق GHz 71 ومواءمتها بين الخدمات النشيطة والمنفعلة
	القـرار 732 (WRC-2000) - تفحص مؤتمر عالمي مختص قادم للاتصالات الراديوية المسائل المتعلقة بالتقاسم بين الخدمات النشيطة العاملة فوق GHz 71
	القـرار 734 (Rev.WRC-07) - دراسات لتحديد الطيف لوصلات البوابات لمحطات المنصات عالية الارتفاع في المدى 5 850 إلى MHz 7 075 
	القـرار 739 (Rev.WRC-07) - التوافق بين خدمة الفلك الراديوي والخدمات الفضائية النشيطة في بعض نطاقات التردد المجاورة أو القريبة 
	الملحق 1 بالقـرار 739 (Rev.WRC-07) - سويات العتبة للإرسالات غير المطلوبة

	القـرار 741 (WRC-03) - حماية خدمة الفلك الراديوي في النطاق MHz 5 000-4 990 من الإرسالات غير المطلوبة الناتجة عن خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (فضاء-أرض) العاملة في نطاق التردد MHz 5 030-5 010
	القـرار 743 (WRC-03) - حماية محطات الفلك الراديوي وحيدة الهوائي المكافئي في الإقليم 2 العاملة في النطاق GHz 43,5-42,5
	القـرار 744 (Rev.WRC-07) - التقاسم بين الخدمة المتنقلة الساتلية (أرض-فضاء) والخدمتين الثابتة والمتنقلة في النطاق MHz 1 675-1 668,4
	القـرار 748 (WRC-07) - التوافق بين الخدمة المتنقلة للطيران (R) والخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) في النطاق MHz 5 150-5 091 
	القـرار 749 (WRC-07) - دراسات بشأن استعمال تطبيقات متنقلة وغيرها من الخدمات للنطاق MHz 862-790
	القـرار 750 (WRC-07) - التوافق بين خدمـة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) والخدمـات النشيطة ذات الصلة
	القـرار 751 (WRC-07) - استعمال نطاق التردد GHz 10,68-10,6 
	الملحق بالقـرار 751 (WRC-07) - معايير التقاسم في نطاق التردد GHz 10,68-10,6 

	القـرار 752 (WRC-07) - استعمال نطاق التردد GHz 37-36
	الملحق 1 بالقـرار 752 (WRC-07) - معايير التقاسم في نطاق التردد GHz 37-36 

	القـرار 753 (WRC-07) - استعمال خدمة الأبحاث الفضائية للنطاق GHz 23,15-22,55
	القـرار 754 (WRC-07) - النظر في تعديل مكونة الطيران لتوزيع الخدمة الساتلية في النطاق 
	القـرار 804 (WRC-07) - المبادئ الناظمة لإعداد جداول أعمال المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية
	الملحق 1 بالقـرار 804 (WRC-07) - المبادئ الناظمة لإعداد جداول أعمال المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية
	الملحق 2 بالقـرار 804 (WRC-07) - نموذج من أجل تقديم مقترحات بإدراج بنود في جدول الأعمال

	القـرار 805 (WRC-07) - جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2011 
	القـرار 806 (WRC-07) - جدول الأعمال التمهيدي للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 
	القـرار 900	(WRC-03) - استعراض القاعدة الإجرائية المتعلقة بالرقم 35.9 في لوائح الراديو
	ملحق القـرار 900 (WRC-03) - الإجراء الذي يتعين على مكتب الاتصالات الراديوية استعماله من أجل الشبكات التي تفحص بموجب القاعدة الإجرائية المتعلقة بالرقم 35.9 

	القـرار 901 (Rev.WRC-07) - تحديد مباعدة القوس المدارية التي تتطلب التنسيق بين شبكتين ساتليتين تعملان في خدمة فضائية لا تخضع لخطة 
	القـرار 902 (WRC-03) - أحكام تنطبق على المحطات الأرضية المقامة على متن السفن المشغلة في شبكات الخدمة الثابتة الساتلية العاملة في نطاقي الوصلات الصاعدة MHz 6 425-5 925 
	الملحق 1 بالقـرار 902 (WRC-03) - أحكام تنظيمية وتشغيلية تنطبق على المحطات الأرضية المقامة على متن السفن التي ترسل في النطاقين MHz 6 425-5 925 وGHz 14,5-14
	الملحق 2 بالقـرار 902 (WRC-03) - الحدود التقنية التي تنطبق على المحطات الأرضية المقامة على متن السفن التي ترسل في النطاقين MHz 6 425-5 925 وGHz 14,5-14

	القـرار 903 (WRC-07) - التدابير الانتقالية لبعض أنظمة الخدمة الإذاعية الساتلية/الخدمة الثابتة الساتلية في النطاق MHz 2 690-2 500 
	الملحق 1 بالقـرار 903 (WRC-07)

	القـرار 904 (WRC-07) - التدابير الانتقالية للتنسيق بين الخدمة المتنقلة الساتلية (أرض-فضاء) وخدمة الأبحاث الفضائية (المنفعلة) في النطاق MHz 1 668,4-1 668 فيما يتعلق بحالة معينة 
	القـرار 905 (WRC-07) - تاريخ سريان أحكام معينة من لوائح الراديو تتعلق بعدم دفع رسوم 
	القـرار 906 (WRC-07) - تقديم بطاقات التبليغ الخاصة بخدمات الأرض إلى مكتب الاتصالات الراديوية
	القـرار 950 (Rev.WRC-07) - النظر في استعمال الترددات بين 275 وGHz 3 000 
	القـرار 951 (Rev.WRC-07) - تعزيز الإطار التنظيمي الدولي للطيف 
	الملحق 1 بالقـرار 951 (Rev.WRC-07) - خيارات لتعزيز الإطار التنظيمي الدولي للطيف 
	الملحق 2 بالقـرار 951 (Rev.WRC-07) - مبادئ توجيهية لتنفيذ هذا القرار 

	القـرار 953 (WRC-07) - حماية خدمات الاتصالات الراديوية من إرسالات أجهزة الاتصال الراديوي قصـيرة المـدى
	القـرار 954 (WRC-07) - تنسيق الطيف لاستعماله في أنظمة الصحافة الإلكترونية للأرض
	القـرار 955 (WRC-07) - النظر في الإجراءات الخاصة بالوصلات البصرية في الفضاء الحر 
	القـرار 956 (WRC-07) - التدابير التنظيمية وأهميتها في تمكين إدخال الأنظمة الراديوية المحددة بالبرمجيات والأنظمة الراديوية الإدراكية

	التوصيات 
	التوصية 7 (Rev.WRC-97) - تبني نماذج رخص نمطية تعطى لمحطات السفن والمحطات الأرضية على سفن ولمحطات الطائرات والمحطات الأرضية في طائرات 
	الملحق 1 بالتوصية 7 (Rev.WRC-97) - المبادئ الواجب اتباعها لإعداد نماذج نمطية لرخص محطات السفن ومحطات الطائرات
	الملحق 2 بالتوصية 7 (Rev.WRC-97) - رخصة محطة سفينة
	الملحق 3 بالتوصية 7 (Rev.WRC-97) - رخصة محطة طائرة

	التوصية 8 - المتعلقة بتعرف هوية المحطات أوتوماتياً
	التوصية 9 - المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لمنع تشغيل محطات الإذاعة على متن السفن أو الطائرات خارج حدود الأراضي الوطنية
	التوصية 34 (WRC-95) - المبادئ الناظمة لتوزيع نطاقات التردد 
	التوصية 36 (WRC-97) - دور المراقبة الدولية للإرسالات في تخفيض الازدحام الظاهر في استعمال موردي المدار والطيف 
	التوصية 37 (WRC-03) - جراءات تشغيل المحطات الأرضية على السفن 
	الملحق 1 بالتوصية 37 (WRC-03) - إجراءات تشغيل المحطات الأرضية على السفن 

	التوصية 63 - المتعلقة بتقديم صيغ وأمثلة لحساب عروض النطاق اللازمة 
	التوصية 71 - المتعلقة بتقييس الخصائص التقنية والتشغيلية للمعدات الراديوية 
	التوصية 75 (WRC-03) - دراسة الحد الفاصل بين مجال البث خارج النطاق ومجال البث الهامشي للرادارات الأولية التي تستعمل المغنيطرون 
	التوصية 100 (Rev.WRC-03) - نطاقات التردد المفضلة للأنظمة التي تستخدم الانتثار التروبوسفيري 
	التوصية 104 (WRC-95) - وضع حدود لكثافة تدفق القدرة وللقدرة المشعة المكافئة المتناحية يجب أن تحترمها وصلات التغذية للشبكات الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة المتنقلة الساتلية لحماية الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في النطاقات التي ينطبق عليها الرقم 2.22 من لوائح الراديو
	التوصية 206 (WRC-07) - النظر في إمكانية استعمال أنظمة متكاملة للخدمة المتنقلة الساتلية والمكوّنة الأرضية في بعض نطاقات التردد المحددة للمكوّنة الساتلية للاتصالات المتنقلة الدولية 
	التوصية 207 (WRC-07) - أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية المقبلة 
	التوصية 316 (Rev.Mob-87) - استخدام محطات أرضية على سفن داخل مياه الموانئ أو المياه الأخرى الخاضعة للسلطة القضائية الوطنية
	التوصية 401 - المتعلقة بالاستخدام الفعّال لترددات الخدمة المتنقلة للطيران (R) المعينة للاستخدام العالمي
	التوصية 503 (Rev.WRC-2000) - الإذاعة على الموجات الديكامترية (HF)
	التوصية 506 - المتعلقة بتوافقيات التردد الأساسي لمحطات الإذاعة الساتلية 
	التوصية 520 (WARC-92) - إيقاف تشغيل الإذاعة على الموجات الديكامترية (HF) على ترددات واقعة خارج النطاقات الموزعة للخدمة الإذاعية 
	التوصية 522 (WRC-97) - التنسيق بشأن مواقيت الإذاعة على الموجات الديكامترية (HF) في النطاقات الموزعة للخدمة الإذاعية بين kHz 5 900 وkHz 26 100
	التوصية 608 (Rev.WRC-07) - مبادئ توجيهية بشأن الاجتماعات التشاورية المنصوص عليها في القرار (Rev.WRC-07) 609
	الملحق 1 بالتوصية 608 (Rev.WRC-07) - قائمة بخصائص أنظمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) والنسق الذي يجب أن تقدم بموجبه نتائج حساب كثافة تدفق القدرة المكافئة التراكمية إلى مكتب الاتصالات الراديوية حتى ينشرها للاطلاع 

	التوصية 622 (WRC-97) - استعمال خدمات الأبحاث الفضائية والعمليات الفضائية واستكشاف الأرض الساتلية والخدمتين الثابتة والمتنقلة لنطاقي الترددات MHz 2 110-2 025 وMHz 2 290-2 200
	التوصية 707 - المتعلقة باستخدام نطاق الترددات GHz 33-32 بالتقاسم بين خدمة الملاحة الراديوية والخدمة ما بين السواتل
	التوصية 724 (WRC-07) - استخدام الطيران المدني لتوزيعات التردد للخدمة الثابتة الساتلية على 




