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  مقدمة
أن يوصي اجمللس جبدول  [COM6/2] 810و [COM6/16] 809 القرارين ) يف2015(جنيف،  قرر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية

وجدول األعمال التمهيدي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  (WRC-19) 2019 أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
قائمة  3 امللحق ذه الرسالة املعممة. وترد يف 2و 1 . ويرد جدول أعمال كل من املؤمترين يف امللحقني(WRC-23) 2023 لعام

  .(WRC-15) 2015 ي لالتصاالت الراديوية لعامالعامل ألرقام املؤقتة للقرارات والتوصيات اجلديدة الصادرة عن املؤمتر
 )2015-7-R.2-RES-http://www.itu.int/pub/R( R-ITU 2-7قرارها   ، يفRA)-51( 2015  لعام وأكَّدت مجعية االتصاالت الراديوية

 WRC-19  على أن جتري الدراسات التحضريية للمؤمتر WRC-15  واتفق املؤمتر (CPM)  االجتماع التحضريي للمؤمترعلى عقد  من جديد
  إطار عملية االجتماع التحضريي للمؤمتر.  يف

  WRC-19 (CPM19-1)الدورة األوىل لالجتماع التحضريي للمؤمتر 
. 2015 ديسمرب 1نوفمرب إىل  30 الفرتة من يفجنيف  يف (CPM19-1) ُعِقدت الدورة األوىل لالجتماع التحضريي للمؤمتر

 على ذلك، عمد االجتماع وعالوةً  .واقرتح هيكًال لتقريره إىل املؤمتر WRC-19 االجتماع بتنظيم الدراسات التحضريية للمؤمتر وقام
ُيضطَلع  . ولسوفWRC-19 مشروع التقرير إىل املؤمتر إدارة إعداد مقّرِرين لفصول التقرير ملساعدة الرئيس يف (6) ستةتسمية  إىل

ستثناء واحد، حسبما أقّر االجتماع مج العمل  دورته األوىل، يف بكل األعمال التحضريية،  وتنظيم جلان  وقعاملتضمن إطار بر
 (TG 5/1) فريق مهامت إىل إنشاء يعلقطاع االتصاالت الراديوية دُ  5أن جلنة الدراسات دراسات قطاع االتصاالت الراديوية. بيد 

  .WRC−19 من جدول أعمال املؤمتر 13.1 لبندملسائل املعقَّدة املتصلة تناول امكرس ل

 (BR)الراديوية االتصاالتمكتب
 

 معممةالرسالة اإلدارية ال
CA/226  

 2015 ديسمرب 23

 
 

  حادإىل إدارات الدول األعضاء يف االت
 أعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإىل و 

 
 (CPM19-1) 2019مي لالتصاالت الراديوية لعام مر العالاألوىل لالجتماع التحضريي للمؤتنتائج الدورة  :املوضوع

 

http://www.itu.int/pub/R-RES-R.2-7-2015
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  1امللحق 

  (WRC-15) [COM6/16] 809القـرار 
  2019جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

  )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 
  اعتباره إذ يضع يف

من اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت، حتديد اإلطار العام جلدول أعمال املؤمتر العاملي  118 وفقًا للرقمينبغي، أنه   أ ) 
دد جدول األعمال النهائي أن حي جملس االحتادوأن على  لالتصاالت الراديوية قبل املؤمتر بفرتة ترتاوح بني أربع سنوات وست سنوات

  قبل موعد املؤمتر بسنتني؛
ختصاصات املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية ومواعيد انعقادها، واملادةمن دستور االحت 13 املادة  ب) من  7 اد املتعلقة 

 جبداول أعماهلا؛ املتعلقةاالتفاقية 
 (WRC) واملؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية (WARC) القرارات والتوصيات الصادرة عن املؤمترات اإلدارية العاملية للراديو  ج)

 هذا الصدد، ة يفالسابق

  وإذ يدرك
  ؛2019  وية لعاماملؤمتر العاملي لالتصاالت الرادي  املؤمتر حدد عدداً من املسائل العاجلة اليت حتتاج إىل مزيد من الدراسة يفهذا أن   أ ) 

بد من   البنود اليت اقرتحتها اإلدارات وكان ال بعضلدى إعداد جدول األعمال هذا، إدراج  ،املستطاع مل يكن يف أنه  ب)
 ،جداول أعمال مؤمترات قادمة جيلها إلدراجها يف

  يقـرر
  :يكون له جدول األعمال التايلأربعة أسابيع، أقصاها ملدة  2019 عام  أن يوصي اجمللس بعقد مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية يف

ا، البنود التالية واختاذ التداب النظر يف  1 مراعاة نتائج  مع ،على أساس املقرتحات املقدمة من اإلداراتوذلك ري الالزمة بشأ
وتقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر، واملراعاة الواجبة الحتياجات اخلدمات القائمة  2015 املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

 :قيد النظرالنطاقات  واملستقبلية يف
 ؛(WRC-15) [COM6/6] 658 وفقاً للقرار MHz 54-50 نطاق الرتدد يف 1 اإلقليم توزيع خلدمة اهلواة يفمنح  النظر يف 1.1
رصاد اخلدمة املتنقلة الساتلية وخدمة األ  النطاق من أجل احملطات األرضية العاملة يف  حدود القدرة يف  النظر يف 2.1

، وفقًا MHz 400,05-399,9و MHz 403-401 الرتددنطاقي   اجلوية الساتلية وخدمة استكشاف األرض الساتلية يف
 ؛(WRC-15) [COM6/7] 765  للقرار

انية منح أرض) إىل وضع أويل وإمك-إمكانية رفع التوزيع الثانوي خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية (فضاء  النظر يف 3.1
، وفقًا MHz 470-460 الرتددنطاق   أرض) يف-توزيع أويل خلدمة استكشاف األرض الساتلية (فضاء

  ؛(WRC-15) [COM6/8] 766  للقرار
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 7 امللحق واستعراض القيود املذكورة يف (WRC-15) [COM6/9] 557نتائج الدراسات طبقًا للقرار  النظر يف 4.1
دمة اخلطة والقائمة وتطور اخل وتنقيحها إن استدعى األمر، مع ضمان محاية التخصيصات الواردة يف (Rev.WRC-12) 30 لتذييل

، وعدم فرض (FSS) مستقبًال ضمن اخلطة والقائمة والشبكات القائمة واملخططة للخدمة الثابتة الساتلية (BSS) اإلذاعية الساتلية
 قيود إضافية عليها؛

حمطات أرضية  فضاء) يف-(أرض GHz 29,5-27,5أرض) و-(فضاء GHz 19,7-17,7 رتددنطاقي ال استخدام  النظر يف  5.1
لنسبة إىل األرض يف وفقاً  ناسب،، واختاذ اإلجراء املاخلدمة الثابتة الساتلية متحركة تتواصل مع حمطات فضائية مستقرة 

 ؛(WRC-15) [COM6/17] 158 للقرار
لنسبة إىل األرض اليتوضع إطار تنظيمي فيما خيص   النظر يف 6.1  ميكن األنظمة الساتلية للخدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة 

فضاء) -(أرض  GHz 50,2-47,2) وأرض-(فضاء  GHz  39,5-42,5) وأرض-(فضاء  GHz  37,5-39,5نطاقات الرتدد   أن تعمل يف
 ؛(WRC-15) [COM6/18] 159  فضاء)، وفقاً للقرار-(أرض GHz 51,4-50,4و

لتتبع والتحكم والقياس عن بُعد يف 7.1 ائية من أجل خدمة العمليات الفض دراسة االحتياجات من الطيف فيما يتعلق 
لنسبة إىل األرض ذات املهمات القصرية املدة، بغية تقييم مالَءمة التوزيعات احلالية خلدمة العمليات الفضائي ، ةالسواتل غري املستقرة 

 ؛(WRC-15) [COM6/19] 659 توزيعات جديدة، وفقاً للقرار وإن استدعى األمر، النظر يف
ودعم إدخال  (GMDSS) البحر لدعم حتديث النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف املمكنةاإلجراءات التنظيمية  النظر يف 8.1

  ؛(Rev.WRC-15) 359 البحر، وفقاً للقرار النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف أنظمة ساتلية إضافية يف
 استناداً إىل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، فيما يلي:النظر  9.1

ألجهزة الراديوية البحرية املستقلة  MHz 162,05-156  إطار نطاق الرتدد  اإلجراءات التنظيمية يف 1.9.1 فيما يتعلق 
، وفقًا (AIS)  ونظام التعرف األوتومايت (GMDSS)  البحر  حلماية النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف

 ؛(WRC-15) [COM6/10] 362  للقرار
فضاء -ذلك توزيعات جديدة للطيف للخدمة املتنقلة البحرية الساتلية (أرض يف إدخال تعديالت على لوائح الراديو، مبا 2.9.1
 MHz 162,0375-160,6125و MHz 157,4375-156,0125 أرض) ويفضل أن يكون ذلك ضمن نطاقي الرتدد-وفضاء

ملوجات املرتية18 التذييل يف ت  حة املكّونة الساتلية ألنظمة تبادل البيا الوقت  ، مع ضمان أالَّ تؤدي هذه املكّونة يف(VDES) ، إل
ت األرضية احلالية لنظام لتطبيقVDES ذاته إىل ترّدي املكّو  (AIS) ألوتومايت، ونظام التعرف ا(ASM) ، وعمليات الرسائل اخلاصة 

) هود)  الفقرتني نطاقات الرتدد اجملاورة املشار إليها يف هذه النطاقات ويف فرض قيودًا إضافية على اخلدمات القائمة يفتوأالَّ 
 ؛(Rev.WRC-15) 360 من القراريدرك"  إذو " من

العاملي لالستغاثة والسالمة إلدخال واستخدام النظام  االحتياجات من الطيف واألحكام التنظيمية النظر يف 10.1
 ؛(WRC-15) [COM6/11] 426 للقراروفقاً  ،(GADSS) الطريان يف

اختاذ اإلجراءات الالزمة، حسب االقتضاء، لتيسري نطاقات ترددات منسقة عامليًا أو إقليميًا لدعم أنظمة االتصاالت  11.1
لسكك احلديدية بني القطار وجاخلاص الراديوية مساره ضمن التوزيعات احلالية للخدمة املتنقلة، وفقاً  انيبة 
 ؛(WRC-15) [COM6/12] 236 للقرار
اآلخذة  (ITS) لتنفيذ أنظمة النقل الذكيةإقليمياً، إىل أقصى حد ممكن،  وأمنسقة عامليًا ممكنة نطاقات تردد  النظر يف 12.1
 ؛(WRC-15) [COM6/13] 237 للقرار إطار التوزيعات احلالية للخدمة املتنقلة، وفقاً  التطور يف يف

 توزيع إمكانية ذلك مبا يف ،(IMT) من أجل التطوير املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية تردد نطاقات حتديد النظر يف 13.1
 ؛(WRC-15) [COM6/20] 238 ، وفقاً للقرارعلى أساس أويل ترددات إضافية للخدمة املتنقلة
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التدابري التنظيمية  ، يف(WRC-15) [COM6/21] 160 ات قطاع االتصاالت الراديوية وفقاً للقرارالنظر، على أساس دراس 14.1
 ؛، ضمن التوزيعات احلالية للخدمة الثابتة(HAPS) حمطات املنصات عالية االرتفاع املناسبة من أجل

والثابتة العاملة ة الربيخلدمتني املتنقلة احتديد نطاقات تردد لكي تستخدمها اإلدارات من أجل التطبيقات  النظر يف 15.1
  ؛(WRC-15) [COM6/14] 767 وفقاً للقرار GHz 450-275 مدى الرتدد يف

نطاقات الرتدد  يف (WAS/RLAN) الشبكات احمللية الراديويةنظمة النفاذ الالسلكي مبا فيها املسائل املتصلة  النظر يف 16.1
فقاً ذلك توزيعات طيف إضافية للخدمة املتنقلة و  التدابري التنظيمية املناسبة، مبا يف، واختاذ MHz 5 925و MHz 5 150 بني

 ؛(WRC-15) [COM6/22] 239 للقرار
إلحالة يف  2 ا مج فحص توصيات قطاع االتصاالت الراديوية املراجعة واملضّمنة  عية لوائح الراديو، واليت تقدمت 

لوائح الراديو، وفقاً  ضرورة حتديث اإلحاالت ذات الصلة يف ، والبت يف(Rev.WRC-15) 28 االتصاالت الراديوية، وفقًا للقرار
 ؛(Rev.WRC-12) 27 لقرار 1 امللحق للمبادئ الواردة يف

 لوائح الراديو نتيجة للقرارات اليت يتخذها املؤمتر؛ النظر فيما قد يرتتب من تغيريات أو تعديالت يف  3
إمكانية  ، للنظر يف(Rev.WRC-07) 95 الصادرة عن املؤمترات السابقة، وفقًا للقراراستعراض القرارات والتوصيات   4
 اجعتها أو استبداهلا أو إلغائها؛مر 
 ؛بشأنه من االتفاقية واختاذ التدابري املناسبة 136و 135 استعراض تقرير مجعية االتصاالت الراديوية املقدم وفقاً للرقمني  5
ا حتضريًا للمؤمتر العا حتديد البنود اليت تتطلب من  6 ملي جلان دراسات االتصاالت الراديوية اختاذ تدابري عاجلة بشأ

  املقبل لالتصاالت الراديوية؛
املندوبني  ملؤمتر 2002)مراكش،  ع يف(املراجَ  86 أي تغيريات قد يلزم إجراؤها، ويف خيارات أخرى، تطبيقاً للقرار  النظر يف  7

النشر املسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل لتخصيصات الرتدد للشبكات الساتلية"، وفقاً املفوضني، بشأن "إجراءات 
ا، مباتيسريًا لالستخدام الرشيد والفعّ  (Rev.WRC-07) 86 للقرار فيها  ال واالقتصادي للرتددات الراديوية وأي مدارات مرتبطة 

لنسبة لألرض؛   مدار السواتل املستقرة 
ا من احلواشي إذا مل دارات اليت ترغب يفطلبات اإل النظر يف  8 ا أو حذف أمساء بلدا تعد  حذف احلواشي اخلاصة ببلدا

ا؛(Rev.WRC−07) 26 مطلوبة، وفقاً للقرار   ، واختاذ التدابري املناسبة بشأ
  من االتفاقية: 7 تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية وإقراره، وفقاً للمادة النظر يف  9

  ؛2015 أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية منذ املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامبشأن   1.9
ت أو حاالت تضارب ووجهت يف  2.9   ؛*تطبيق لوائح الراديو بشأن أي صعو
  ؛(Rev.WRC-07) 80 للقرار بشأن اختاذ إجراء استجابةً   3.9
لبنود اليت يلزم إدراجها يف  10 وية وإبداء جدول أعمال املؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت الرادي تقدمي توصيات إىل اجمللس 

بلة، وفقاً جداول األعمال للمؤمترات املق جدول األعمال التمهيدي للمؤمتر الالحق ويف بنود أخرى ميكن إدراجها يف وجهة نظره يف
  من االتفاقية، 7 للمادة

  يقرر كذلك
  أن تبدأ أعمال االجتماع التحضريي للمؤمتر،

                                                            
ت أو حاالت تضارب ووجهت يفهذا البند من جدول العمال   * ي صعو ق لوائح الراديو تطبي يقتصر حصرًا على تقرير املدير فيما يتعلق 

 والتعليقات املقدمة من اإلدارات.
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  دعـو اجمللسي
ه عقد وأن يّتخذ الرتتيبات الالزمة للدعوة إىل 2019أن يضع الصيغة النهائية جلدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

  وأن يسارع إىل إجراء املشاورات الالزمة مع الدول األعضاء،
  يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  ،2019  د دوريت االجتماع التحضريي للمؤمتر وإعداد تقرير لرفعه إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامختاذ الرتتيبات الالزمة لعق
  يكلف األمني العام

ذا القرار.   حاطة املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية علماً 
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  2امللحق 

 (WRC-15) [COM6/2] 810القرار 
 2023جدول األعمال التمهيدي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف 

  اعتباره إذ يضع يف
من اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت، حتديد اإلطار العام جلدول أعمال املؤمتر العاملي  118 أنه ينبغي، وفقًا للرقم  أ ) 

 قبل املؤمتر بفرتة ترتاوح بني أربع سنوات وست سنوات؛ 2023 لالتصاالت الراديوية لعام
ختصاصات املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية وم 13 املادة  ب) من  7 ها، واملادةواعيد انعقادمن دستور االحتاد املتعلقة 

  االتفاقية املتعلقة جبداول أعماهلا؛
 (WRC) واملؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية (WARC) القرارات والتوصيات الصادرة عن املؤمترات اإلدارية العاملية للراديو  ج)

 هذا الصدد، السابقة يف

  يقـرر إبداء وجهة النظر التالية
  :2023 جدول األعمال التمهيدي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام د التالية يفضرورة إدراج البنو 

على وجه  2019  اختاذ التدابري املناسبة بشأن املسائل العاجلة اليت طلب املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  1
  التحديد، النظر فيها؛

البنود التالية، على أساس مقرتحات اإلدارات وتقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر، مع مراعاة نتائج املؤمتر العاملي  النظر يف  2
ا:2019لالتصاالت الراديوية لعام   ، واختاذ التدابري الالزمة بشأ

السالمة ظام العاملي لالستغاثة و من الطيف والتدابري التنظيمية لدعم حتديث الناحملتملة  االحتياجات النظر يف 1.2
  ؛(WRC-15) [COM6/3] 361 وتنفيذ املالحة اإللكرتونية، وفقاً للقرار (GMDSS) البحر يف

من أجل  2023 ملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامقبل االوقت املناسب  إجراء الدراسات الضرورية واستكماهلا يف  2.2
 الفضاء حملمولة يفا (النشيطة) فيما خيص أنظمة السرب الرادارية ة استكشاف األرض الساتليةحبث إمكانية منح توزيع جديد خلدم

  ؛(WRC-15) [COM6/4] 656، مع مراعاة محاية اخلدمات القائمة طبقاً للقرار MHz 45 ات حولضمن مدى الرتدد
خلصائص التقنية والتشغيلية ألجهزة   3.2 ا استشعار األحوال اجلوية الفاستعراض نتائج الدراسات املتعلقة  ضائية واحتياجا

، بُغية منحها االعرتاف واحلماية على (WRC-15) [COM6/5] 657 من الطيف وتسمية اخلدمات الراديوية املناسبة هلا، وفقاً للقرار
  لوائح الراديو دون فرض قيود إضافية على اخلدمات القائمة؛ النحو املناسب يف

نطاق   من الطيف وإمكانية منح توزيعات جديدة للخدمة الثابتة الساتلية يفدراسة االحتياجات   4.2
  ؛(WRC-15) [COM6/23] 161  وفقًا للقرار)، فضاء-(أرض  GHz  37,5-39,5  الرتدد

 1  اإلقليم يف MHz 960-470 نطاق الرتدد استعراض استعمال الطيف واالحتياجات من الطيف للخدمات القائمة يف  5.2
على أساس االستعراض طبقاً  1 اإلقليم يف MHz 694-470 نطاق الرتدد اإلجراءات التنظيمية احملتملة يف والنظر يف

  ؛(WRC-15) [COM4/6] 235 للقرار
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إلحالة يف  3 ا مج فحص توصيات قطاع االتصاالت الراديوية املراجعة واملضمنة  عية لوائح الراديو، واليت تقدمت 
وائح ل ، والبت فيما إذا كانت هناك ضرورة لتحديث اإلحاالت ذات الصلة يف(Rev.WRC-15) 28 وية، وفقاً للقراراالتصاالت الرادي

  ؛(Rev.WRC-12) 27 لقرار 1 امللحق الراديو، وفقاً للمبادئ الواردة يف
 ؤمتر؛مللوائح الراديو نتيجة للقرارات اليت يتخذها ا النظر فيما قد يرتتب من تغيريات وتعديالت يف  4
إمكانية  ، للنظر يف(Rev.WRC-07) 95 استعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن املؤمترات السابقة، وفقًا للقرار  5

  مراجعتها أو استبداهلا أو إلغائها؛
 ؛ة بشأنهمن االتفاقية واختاذ التدابري املناسب 136و 135 استعراض تقرير مجعية االتصاالت الراديوية املقدم وفقاً للرقمني  6
ا؛  7  حتديد البنود اليت تتطلب من جلان دراسات االتصاالت الراديوية اختاذ تدابري عاجلة بشأ
ملؤمتر املندوبني املفوضني،  2002)مراكش،   (املراَجع يف 86  أي تغيريات وخيارات أخرى، تطبيقًا للقرار  النظر يف 8

بشأن "إجراءات النشر املسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل لتخصيصات الرتدد للشبكات الساتلية"، وفقًا 
ا، (Rev.WRC-07) 86  للقرار ، تيسريًا لالستخدام الرشيد والفّعال واالقتصادي للرتددات الراديوية وأي مدارات مرتبطة 
لنسبة إىلفيها املدار املستق  مبا   األرض؛  ر 
ا من احلواشي إذا مل تعد مطلوبة، مع  النظر يف  9 ا أو حذف أمساء بلدا طلبات اإلدارات حبذف حواشي البلدان اخلاصة 

ا؛ (Rev.WRC-07) 26 مراعاة القرار   واختاذ التدابري املناسبة بشأ
  من االتفاقية: 7 للمادةتقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية وإقراره وفقاً  النظر يف  10

  ؛2019 بشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية منذ املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  1.10
ت أو حاالت تضارب ووجهت يف  2.10   تطبيق لوائح الراديو؛ بشأن أي صعو
  ؛(Rev.WRC−07) 80 بشأن التدابري املتخذة تطبيقاً للقرار  3.10

ت الراديوية وفقاً جدول أعمال املؤمتر العاملي التايل لالتصاال لبنود اليت يلزم إدراجها يف جملس االحتادتقدمي توصيات إىل   11
 من االتفاقية، 7 للمادة

  يدعو اجمللس
 هذا القرار، إىل دراسة وجهات النظر الواردة يف

  يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
  ،2023  الالزمة لعقد دوريت االجتماع التحضريي للمؤمتر وإعداد تقرير لرفعه إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامختاذ الرتتيبات 

  يكلف األمني العام
ذا القرار.   حاطة املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية علماً 
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  3امللحق 
 WRC-15ر األرقام املؤقتة للقرارات اجلديدة الصادرة عن املؤمت

 الرقم املؤقت رقم القرار الرقم املؤقت رقم القرار الرقم املؤقت رقم القرار
COM4/1 424 COM5/8 556 COM6/14 767 

COM4/2 425   COM6/15 958 

COM4/3 759 COM6/1 764 COM6/16 809 

COM4/4 760 COM6/2 810 COM6/17 158 

COM4/5 155 COM6/3 361 COM6/18 159 

COM4/6 235 COM6/4 656 COM6/19 659 

COM4/7 761 COM6/5 657 COM6/20 238 

  COM6/6 658 COM6/21 160 

COM5/1 655 COM6/7 765 COM6/22 239 

COM5/2 156 COM6/8 766 COM6/23 161 

COM5/3 31 COM6/9 557 COM6/24 162 

COM5/4 40 COM6/10 362 COM6/25 99 

COM5/5 762 COM6/11 426   

COM5/6 157 COM6/12 236 PLEN/1 163 

COM5/7 763 COM6/13 237 PLEN/2 164 
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  4 امللحـق
 2019 عامالعاملي لالتصاالت الراديوية ل تقرير عن الدورة األوىل لالجتماع التحضريي للمؤمتر
(WRC-19) 

 نوفمرب  30 يومي جنيف  يف دورته األوىل (CPM19)  2019  العاملي لالتصاالت الراديوية لعام الجتماع التحضريي للمؤمترا عقد
 العاملي لالتصاالتنتائج املؤمتر  استناداً إىل، WRC-19  ، وذلك لتنظيم وتنسيق الدراسات التحضريية من أجل املؤمتر2015  ديسمرب  1و

ئق اخلتاميةأي ( (WRC-15)  2015  الراديوية لعام  عن مجعية االتصاالت الراديويةالقرارات الصادرة إىل ) و WRC-15  املؤقتة للمؤمتر الو
  .ITU-R 2-7و ITU-R 1-7  القرارين، وخصوصاً )RA-15  (أي قرارات اجلمعية (RA-15) 2015  لعام

، إىل تفعيل االجتماع التحضريي للمؤمتر الستهالل األعمال (WRC-15) [COM6/16] 809 قراره ، يفWRC-15 وقد عمد املؤمتر
  .ITU-R 2-7 متتثل العملية التحضريية ألحكام القرار. ولسوف WRC-19 التحضريية للمؤمتر

 ))2014بوسان،  ع يف(املراجَ  99 (القرار ومراقب واحد من دولة فلسطنيدولًة عضوًا   63مشاركًا من  269وقد حضر االجتماع 
  .6و 5و 4و 3و 1 االتصاالت الراديوية قطاع عضواً من أعضاء القطاع، مبن فيهم رؤساء جلان دراسات 25و

عداد بشأنمت االتفاق  ،مسامهة 13 وبعد إمعان النظر يف (انظر  مشروع تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر إجراءات العمل اخلاصة 
إلضافة إىل5 امللحق ت وهيكل و  الفصول )  شروع تقرير االجتماع التحضريي إىل بنود جدول األعمال ملجدول احملتو
   .)6 امللحق (انظر WRC-19 املؤمتر

. وقد CPM19-1/1  الوثيقة  االتصاالت الراديوية، الوارد يف قطاع ويستند توزيع األعمال التحضريية إىل هيكل جلان دراسات
قطاع االتصاالت الراديوية   وكل مسألة فرقة عمل واحدة يف WRC-19  لكل بند من جدول أعمال املؤمتر عموماً  تُحدِّد

ا أن تلتمس املسامهة و/أو املشاركة من أي أفرقة أخرى معنيةلتكون مسؤولة عن األعمال التحضريية،  قطاع   يف *مكا
 تحت ملسألتني من املسائل املدرجةلنسبة  ذلك تعذرعندما و ). 8و 7  (انظر امللحقني  االتصاالت الراديوية حسب الضرورة

ورة ، بصاُختذ قرار ومع ذلك .ةاحملدد فرق العمل مسؤوليات لتوضيح مالحظات األعمال، أضيفت جدول من 1.9  البند
 13.1  البندلالضطالع بدراسات حتضريية بشأن  5/1 (TG 5/1)  إىل إنشاء فريق املهام 5  لدعوة جلنة الدراساتاستثنائية، 

ذه الرسالة  9  امللحق  يف (CPM19-1)  دورته األوىل  يف (انظر قرار االجتماع التحضريي  WRC-19  من جدول أعمال املؤمتر
مع مراعاة املناقشات واملشاورات غري الرمسية اليت  TG 5/1  رئيس فريق املهام 5  وستعني جلنة الدراسات). اإلدارية املعممة

  .(CPM19-1)  يف دورته األوىل االجتماع أثناءجرت 
  ذه الرسالة اإلدارية املعممة. 10  امللحق  يف WRC-19  وميكن االطالع على خمطط مشروع تقرير االجتماع التحضريي إىل املؤمتر

وإدارة تدفق املسامهات إدارة   ملساعدة الرئيس يف) 6  (انظر امللحق  (6)  وقد عنيَّ االجتماع مقرِّرًا لكل من الفصول الستة
قرِّري الفصول مب معلومات االتصال اخلاصةنصوص مشروع تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر. وميكن االطالع على إعداد 

  .12  امللحق  يف
موعده، يرجى من األفرقة  النفقات، واعرتافًا بضرورة توزيع مشروع تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر يف وحرصًا على االقتصاد يف

ا يفوتقدمي  ITU-R 2-7 لقرار 2 امللحق املسؤولة اتباع املبادئ التوجيهية املوضحة يف تباع هيكل الفصول  مسامها صورة مقتضبة، 
مرتني  ادةعأن جتتمع األفرقة املسؤولة  احلاجة إىل إقرارريخ مل ُحيدد بعد. ومت أيضًا  قبل، وذلك 11و 10و 6 امللحقات الوارد يف

  .أعماهلاالسنة إلجناز  على األقل يف
ملواعيد احملددة للدورة الثانية ) WRC-19 (حاملا يقّرِر جملس االحتاد املوعد احملدد للمؤمتروسُيحاط األعضاء علمًا يف وقت الحق 

ملوعد النهائي  (COM19-2) لالجتماع التحضريي للمؤمتر لنسبة  14(أي املتفق عليه و ق اليت ئللويوماً تقوميياً قبل بدء االجتماع 
                                                            

تصرف يمعينة و بشأن مسألة لعمل اتابع ي اً مهتم فريقاً بند معني أو العمل بشأن  سهم يفي فريقاً قطاع االتصاالت الراديوية  يف الفريق املعينكون يقد   *
  ).5 (انظر كذلك امللحق حسبما يكون مالئماً 
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 (CPM-19) حضريي للمؤمترت. وستقوم جلنة التوجيه التابعة لالجتماع ال) لتقدمي املسامهات إىل هذه الدورة الثانيةتتطلب الرتمجة  ال
بعد التشاور مع رؤساء جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وفرق العمل املسؤولة/فريق املهام املسؤول بتحديد املوعد النهائي 

 أيضاً  ستعرضواتُفق على أن ت لالنتهاء من إعداد نصوص مشروع تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر من جانب األفرقة املسؤولة.
 قطاع ، املعلومات املقدمة من رؤساء جلان دراساتاللزومحسب  (CPM-19) جلنة التوجيه التابعة لالجتماع التحضريي للمؤمتر

. ونظراً االقتضاءسب ح مبا يلزم من تعديالتللقيام  وذلك فيما يتعلق بقائمة األفرقة املعنية احملددة سيما الاالتصاالت الراديوية، 
)، اتُفق  5 امللحق يف 1 واجلدول 2.2 (انظر الفقرة خمتلفة من جدول األعمالإطار بنود  قيد النظر يف املرتاكبة نطاقات الرتددإىل 

ت احملتملة حسب ملهذا الصدد  كذلك على ضرورة استعراض تقدم الدراسات يف اء علماً وسيحاط األعض. احلالةعاجلة الصعو
 .(CPM-19) لالجتماع التحضريي للمؤمترملعلومات الناجتة عن جلنة التوجيه التابعة 
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  5امللحق 
ي العامل الجتماع التحضريي للمؤمتر اخلاصة الفصول وإجراءات العمل مهام مقرري

  ITU-R 2-7 وفقاً للقرار 2019 لعام لالتصاالت الراديوية

 مقرِّري الفصول مهام  1
  .احملددة التوجيهيةاملبادئ اتباع التساق من حيث النسق واهليكل و ا حتقيقضمان   1.1
لتشاور مع   2.1 ضمان إدماج أحدث النصوص الصادرة عن فرق العمل يف النص املوحَّد لتقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر وذلك 

  رؤساء فرق العمل، أو التماس املساعدة منهم، حرصاً على اكتمال عمل االجتماع التحضريي للمؤمتر يف الوقت احملدد.

 2019  عامل العاملي لالتصاالت الراديوية الجتماع التحضريي للمؤمتراخلاصة عمل الإجراءات   2
ر مسؤولية إعداد مشروع عنصر تقرير االجتماع التحضريي للمؤمت ةاملسؤول جلنة الدراسات أو فرقة العملقع على عاتق ي  1.2

فرقة  لجنة الدراسات أولاملسؤولية الرئيسية عنه. وينبغي  ايكون هل والذيالذي يتناول البند أو البند الفرعي احملدد يف جدول األعمال 
  .املهتمةاملسامهة/التنسيق الالزم مع األفرقة  إجراء تضمنأن  العمل

إطار بنود جدول أعمال   عدة نطاقات تردد مرتاكبة يف (CPM19-1)حددت الدورة األوىل لالجتماع التحضريي   2.2
خذ هذا األمر يف. )1  (انظر اجلدول  WRC-19  املؤمتر لتايل، ينبغي لألفرقة املسؤولة أن  يت االعتبار أثناء الدراسات ال  و

ا، عند التنسيق بني خمتلف األفرقة املعنية.  انية التقاسم واهلدف من هذا التنسيق هو معاجلة التوافق املتبادل وإمكستضطلع 
 ذات الصلة ألعماللقرارات املقابلة املتعلقة ببنود جدول اجب امبو توزيع/حتديد  ابني اخلدمات/التطبيقات اليت يُتوخى بشأ

  .نطاقات الرتدد املرتاكبةب

  1اجلدول 
6.1 NGSO FSS  
  [COM6/18] 159 القرار

 GHz الرتددات بوحدة

13.1 IMT  
  [COM6/20] 238 القرار

  GHz الرتددات بوحدة

14.1 HAPS  
  [COM6/21] 160 القرار

 GHz الرتددات بوحدة

  )9.1.9 (املسألة 1.9
  [COM6/24] 162 القرار

 GHz الرتددات بوحدة

   )2 (اإلقليم 27,5-24,25  27,5-24,25 

  (على الصعيد العاملي) 38-39,5  37-40,5  أرض)-(فضاء 39,5-37,5

    40,5-42,5 أرض)-(فضاء 42,5-39,5

    47,2-50,2 فضاء)-(أرض 50,2-47,2

  فضاء)-(أرض 51,4-52,4   50,4-52,6 فضاء)-(أرض 51,4-50,4

 

صل وذلك إىل أقصى املواد األ النهج ترد يف لدى إعداد تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر، يتعنيَّ توفيق أي فروق يف  3.2
ا يف حد ممكن. ويف   تماع التحضريي للمؤمتر.تقرير االج حالة تعذر التوفيق بني النهج، ينبغي ذكر وجهات النظر املختلفة ومسوغا

ي بند أو بند فرعي مسامهتها مباشرًة إىل االجتم املهتمةاملسامهة/ جلان الدراسات أو فرق العملال تقدم   4.2 اع فيما يتعلق 
تباع األسال املسؤولأعمال الفريق   التحضريي للمؤمتر، وإمنا ميكن هلا أن تسهم يف يب التالية عن ذلك البند أو البند الفرعي وذلك 

  برتتيب األفضلية:
  ؛املسؤولأعمال واجتماعات الفريق   يف املهتمةاملسامهة/مشاركة أعضاء األفرقة   -
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  ؛املسؤولأعمال واجتماعات الفريق  تعيني مقّرِرين لتمثيل مصاحلهم يف  -
ت االتصال إذا كان الوقت يسمح بذلك.  -   بيا

  إما: املهتماملساهم/قد يكون الفريق  - مالحظة
  ، أوحمدد، ُترتقب مسامهة منه بشأن بند مسامهاً فريقاً   -
  .حسب االقتضاءويتصرف  حمددةيتابع العمل بشأن مسألة  مهتماً فريقاً   -

ت إنشاء فرق حمددة أو عقد اجتماعات لالتفاق على املسامها املهتمةاملسامهة/ينبغي، قدر اإلمكان، أن تتجنَّب األفرقة   5.2
عات اليت ويزيد من عدد االجتما املسؤولؤدي حتماً إىل بعض االزدواج مع عمل الفريق ، ألن ذلك سياملسؤولاملقدمة إىل الفريق 

  إىل حضورها. املهتمونحيتاج اخلرباء 
وأساليب عمله  ITU-R 2-7 إىل االجتماع التحضريي للمؤمتر وفقاً ألحكام القرار نواجتهتقدمي  املسؤولجيب على الفريق   6.2

  ومبادئه التوجيهية.
ات أو فرق العمل، ؤساء جلان الدراسر حسب االقتضاء ذلك   ويساعده يفيقوم فريق اإلدارة التابع لالجتماع التحضريي للمؤمتر   7.2

الدورة قبل ناسب وقت م  من أجل إرساله إىل الدول األعضاء وأعضاء القطاع يفعداد مشروع موحد لتقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر 
  .(CPM-19)  تحضريي للمؤمترالثانية من االجتماع ال

ئب الرئيس ومقرري الفصول وأمني االجتماع التحضريي للمؤمتر اسم جلنة التوجيه اخلاصة  - مالحظة يطلق على الرئيس و
  الجتماع التحضريي للمؤمتر.
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  6امللحـق 
ت مشروع تقرير االجتماع التحضريي فصول و    جدول حمتو
  (WRC-19) 2019 لعام العاملي لالتصاالت الراديوية إىل املؤمتر
  بنود جدول األعمال يف الفصولاملتعلقة بقسام األوهيكل 

ت تقرير االجتماع التحضريي إىل املؤمتر  1   WRC-19فصول وجدول حمتو
 اخلدمتان املتنقلة الربية والثابتة  1الفصل 

  15.1و 14.1و 12.1و 11.1  بنود جدول األعمال:
  )مجهورية الصني الشعبية( جوكري السيدة    املقرر:

  اخلدمة املتنقلة يفالنطاق العريض تطبيقات   2الفصل 
  )8.1.9و 5.1.9و 1.1.9(املسائل  1.9و 16.1و 13.1  بنود جدول األعمال:

سالسيد   املقرر:  )املكسيك( خوسيه أر

 اخلدمات الساتلية  3الفصل 
  )9.1.9و 3.1.9و 2.1.9(املسائل  1.9و 7و 6.1و 5.1و 4.1  بنود جدول األعمال:

 نيكوالي فارالموف (االحتاد الروسي)السيد   املقرر:

  خدمات العلوم  4الفصل 
  7.1و 3.1و 2.1  بنود جدول األعمال:

  )فرنسا( فانسن مينزالسيد   املقرر:

 اخلدمة البحرية وخدمة الطريان وخدمة اهلواة  5الفصل 
  )4.1.9(املسألة  1.9و 10.1و 9.1و 8.1و 1.1  بنود جدول األعمال:

 )مجهورية مصر العربية( وائل السيدالسيد   املقرر:

  مسائل عامة  6الفصل 
  10) و7.1.9و 6.1.9(املسألتان  1.9و 4و 2  بنود جدول األعمال:

 كينيا)مجهورية  السيد بيرت ن. نغيغ (  املقرر:
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حضريي إىل االجتماع التبنود جدول األعمال يف فصول مشروع تقرير املتعلقة بقسام األهيكل  2
  WRC-19 املؤمتر

  من جدول األعمال x.1البند 

x.1  [عنوان بند جدول األعمال]؛  
  [عنوان القرار]: XXX (WRC-15)] القرار يُذكر[إذا كان بند جدول األعمال مرتبطاً بقرار، 

  ملخص تنفيذي  x.1/1[رقم الفصل]/
نتائج  يصوتلخ جياز بند جدول األعمالالغرض من  لوصفنصف صفحة  عننص امللخص التنفيذي  يزيدينبغي أال [

ا أن تداألساليب احملداحملدد أو  ألسلوبل تقدمي وصف موجز، واألهم من ذلكالدراسات اليت أجريت،  في ة اليت من شأ
  ]ببند جدول األعمال

  معلومات أساسية  x.1/2/][رقم الفصل
ألساس املنطقي امن أجل وصف  موجزة[ينبغي أال يزيد نص املعلومات األساسية عن نصف صفحة لتوفري معلومات عامة بطريقة 

  األعمال (أو املسألة (املسائل))]لبنود جدول 

  نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديويةلملخص وحتليل   x.1/3/][رقم الفصل
ك لدراسات التقنية والتشغيلية اليت أجريت يف إطار قطاع االتصاالت الراديوية، مبا يف ذلملخصًا ل[ينبغي أن يتضمن هذا القسم 

جزء يتناول األعمال،  جدولتبعاً لبند ميكن تقسيم هذا القسم إىل جزأين، و قائمة بتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة. 
راسات قطاع االتصاالت وينبغي أيضاً حتليل نتائج د ليل نتائج الدراسات.حتخر اآلزء يتناول اجلو  ملخص الدراسات التقنية والتشغيلية

ألساليب املمكنة للوفاء ببند جدول األعمال    بطريقة موجزة.] وعرضهاالراديوية فيما يتعلق 

  أساليب للوفاء ببند جدول األعمال  x.1/4/][رقم الفصل
 2 من امللحق 4 لقسملساليب املقرتحة للوفاء ببند جدول األعمال وفقاً [ينبغي أن يتضمن هذا القسم وصفاً موجزاً لألسلوب أو األ

  ]ITU-R 2-7 لقرار

  Aاألسلوب   x.1/1.4/][رقم الفصل

/العيوب   املزا
...  

  االعتبارات التنظيمية واإلجرائية  x.1/5/][رقم الفصل
ألسلوب أو األساليب املقرتحة للوفاء    ببند جدول األعمال][مثال أو أمثلة لنص تنظيمي يتعلق 
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  من جدول األعمال 1.9البند 
x.1.9  [عنوان املسألة]؛  

  [عنوان القرار]: XXX (WRC-15)] القرار يُذكر[إذا كانت املسألة مرتبطة بقرار، 

  ملخص تنفيذي  x.1.9/1[رقم الفصل]/
جيازالغرض من  لوصف[ينبغي أال يزيد نص امللخص التنفيذي عن نصف صفحة  ائج الدراسات اليت نت وتلخيص املسألة 

  استنتاج] وتقدمي أجريت

  معلومات أساسية  x.1.9/2/][رقم الفصل
ألساس ا[ينبغي أال يزيد نص املعلومات األساسية عن نصف صفحة لتوفري معلومات عامة بطريقة موجزة من أجل وصف 

  ]للمسألةاملنطقي 

  االتصاالت الراديويةنتائج دراسات قطاع لملخص وحتليل   x.1.9/3/][رقم الفصل
[ينبغي أن يتضمن هذا القسم ملخصًا للدراسات التقنية والتشغيلية اليت أجريت يف إطار قطاع االتصاالت الراديوية، مبا يف ذلك 
قائمة بتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة. وينبغي أيضًا حتليل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق 

  املمكنة وعرضها بطريقة موجزة.] الستنتاجات

  استنتاجات  x.1.9/4/][رقم الفصل
  [ينبغي أن يتضمن هذا القسم استنتاجات الدراسات بشأن هذه املسألة]
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  7امللحـق 
 (WRC-19) 2019 العاملي لالتصاالت الراديوية لعام توزيع األعمال التحضريية للمؤمتر
  قطاع االتصاالت الراديوية يف
، وفقاً قطاع االتصاالت الراديوية يف WRC-19 بنود جدول أعمال املؤمتربشأن  يتضمن اجلدول املرفق توزيع األعمال التحضريية

  .(WRC-15) [COM6/16] 809القرار  يفهو مقرتح  ملا
ت حتدد  نود جدول أعمال بشأن ب"األفرقة املسؤولة" و"األفرقة املعنية" يف قطاع االتصاالت الراديوية ويشمل اجلدول بيا

  .WRC-19  املؤمتر
جرى حتديد فرق عمل قطاع االتصاالت الراديوية املدرجة يف اجلدول التايل على أساس هيكل جلان دراسات القطاع  - 1املالحظة 
  .CPM19-1/1الوثيقة  الوارد يف

نتظام عن تقدم ونتائج تدعى  - 2املالحظة  ا إىل األفرقة املعنية.األفرقة املسؤولة إىل اإلبالغ    دراسا
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  الراديويةيف قطاع االتصاالت(WRC-19)2019للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامتوزيع األعمال التحضريية
  1الفريق املعين اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق املسؤول املوضوع

 ؛(WRC-15) [COM6/6] 658وفقاً للقرار،1اإلقليمخلدمة اهلواة يفMHz 54-50النظر يف توزيع نطاق الرتدد 1.1
  (WRC-15) [COM6/6] 658 القرار

 MHz 54-50  نطاق الرتدد  يف 1  اإلقليم  توزيع خلدمة اهلواة يف
  

WP 5A  
  2019لعام  التصاالت الراديويةأن يدعو املؤمتر العاملي ليقرر 

ه واختاذ اإلجراءات املناسب  إىل النظر يف ا مبا يفنتائج الدراسات املشار إليها أد   ذلك توزيع الطيف، ة بشأ
  يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

 ؛MHz 54-50نطاق الرتدد  يف 1 اإلقليم من الطيف يفإىل دراسة احتياجات خدمة اهلواة  1
إىل دراسة التقاسم بني خدمة اهلواة واخلدمة املتنقلة واخلدمة الثابتة وخدمة التحديد الراديوي للموقع واخلدمة اإلذاعية،  2

  وضمان محاية هذه اخلدمات، مع مراعاة نتائج الدراسات أعاله.

  
WP 5B 
WP 5C 
WP 6A 

(WP 3K) 
(WP 3M)  

، MHz 400,05-399,9و MHz 403-401ة يف اخلدمة املتنقلة الساتلية وخدمة األرصاد اجلوية الساتلية وخدمة استكشاف األرض الساتلية يف نطاقي الرتدد لاألرضية العام من أجل احملطاتالنظر يف حدود القدرة يف النطاق   2.1
 ؛(WRC-15) [COM6/7] 765 وفقاً للقرار

  (WRC-15) [COM6/7] 765 القرار
النطاق من أجل احملطات األرضية  وضع حدود للقدرة يف

اد اجلوية خدمة األرصو  اخلدمة املتنقلة الساتلية العاملة يف
نطاقي  يف األرض الساتلية خدمة استكشافو  الساتلية
  MHz 400,05-399,9و MHz 403-401 الرتدد

  
WP 7B  

  2019لعام  لالتصاالت الراديويةعاملي الؤمتر امليدعو يقرر أن 
طات األرضية النطاق من أجل احمل إمكانية وضع حدود للقدرة يف إىل مراعاة نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية والنظر يف

 ،MHz 400,05-399,9 نطاق الرتدد يف MSS واخلدمة MHz 403-401نطاق الرتدد  يف MetSatو EESS اخلدمتني يف
 تصاالت الراديويةدعو قطاع االي

بشأن إمكانية وضع  WRC-19 املؤمتر قبلالوقت املناسب  وإجنازها يف التقنية والتشغيلية والتنظيمية الضرورية دراساتالإجراء إىل 
 MHz 403-401 نطاق الرتدد يف MetSatو EESS اخلدمتني النطاق من أجل احملطات األرضية يف حدود القدرة يف

 ،MHz 400,05-399,9نطاق الرتدد يف MSSواخلدمة

  
WP 4C  
WP 5A 
WP 7C 

(WP 3M)  

                                                            
 .االقتضاءددة ويتصرف حسب حم مسألةمبتابعة العمل بشأن (مذكوراً بني قوسني) ، أو فريقاً مهتماً (مبيناً خبط أسود غليظ) بشأن بند حمددالعمل  مسامهاً يفقد يكون الفريق املعين يف قطاع االتصاالت الراديوية إما فريقاً   1
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  الراديويةيف قطاع االتصاالت(WRC-19)2019للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامتوزيع األعمال التحضريية
  1الفريق املعين اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق املسؤول املوضوع

، وفقاً MHz 470-460دد الرت  أرض) يف نطاق-أرض) إىل وضع أويل وإمكانية منح توزيع أويل خلدمة استكشاف األرض الساتلية (فضاء-النظر يف إمكانية رفع التوزيع الثانوي خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية (فضاء  3.1
 ؛(WRC-15) [COM6/8] 766 للقرار
  (WRC-15) [COM6/8] 766القرار 

 التوزيع الثانوي خلدمة األرصاد إمكانية رفع النظر يف
نح توزيع مو وضع أويل  إىلأرض) -اجلوية الساتلية (فضاء

 ض)أر -دمة استكشاف األرض الساتلية (فضاءأويل خل
  MHz 470-460د الرتد نطاق يف

  
WP 7B  

  2019 لعام الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمترأن يدعو  يقرر
إضافة توزيع أويل توزيع أويل و أرض) إىل -الثانوي خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية (فضاء إمكانية رفع التوزيع إىل أن ينظر يف

األولية القائمة مع توفري احلماية للخدمات  MHz 470-460 نطاق الرتدد يف أرض)-خلدمة استكشاف األرض الساتلية (فضاء
لفعل ويف نطاقات الرتدد اجملاورة استناداً  النطاق هذا يف وعدم فرض قيود إضافية على هذه اخلدمات اليت ُوزع هلا نطاق الرتدد 

  إىل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية،
 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

التقاسم والتوافق من أجل  بشأن WRC-19 املؤمتر قبلاملناسب  الوقت وإجنازها يف الضرورية دراساتالإجراء إىل   1
تكشاف وإضافة توزيع أويل خلدمة اسإىل وضع أويل أرض) -األرصاد اجلوية الساتلية (فضاء حتديد جدوى رفع توزيع خدمة

زع هلا و ة واملتنقلة امل، مع توفري احلماية للخدمات األولية الثابتMHz 470-460 نطاق الرتدد يف أرض)-األرض الساتلية (فضاء
  ؛289.5 الرقم مع احلفاظ على الشروط الواردة يف ،لفعل نطاق الرتدد هذا

من جانب اخلدمات القائمة  MHz 470-460 لنطاق الرتدداستكمال الدراسات، مع مراعاة االستخدام احلايل إىل   2
وخدمة  أرض)-خدمة األرصاد اجلوية الساتلية (فضاءالواجب فرضه على  كثافة تدفق القدرةلحتديد احلد املناسب  من أجل

لفعل ش القائمة محاية اخلدمات األوليةمن أجل  أرض)-(فضاء استكشاف األرض الساتلية ريطة املوزع عليها نطاق الرتدد هذا 
" اعتباره كذلك ع يفيضوإذ ) من "أ الفقرة  الدراسات إىل أن حداً أقل تقييداً لكثافة تدفق القدرة مما يرد يفحال خلصت  ه يفأن

 "،كذلك اعتباره وإذ يضع يف") منأالفقرةميكنه حتقيق احلماية للخدمات القائمة، ينطبق حينئذ احلد الوارد يف

  
WP 5A 
WP 5D 
WP 6A 

(WP 3M)  

اخلطة  وتنقيحها إن استدعى األمر، مع ضمان محاية التخصيصات الواردة يف (Rev.WRC-12) 30 لتذييل 7امللحق  واستعراض القيود املذكورة يف (WRC-15) [COM6/9] 557 النظر يف نتائج الدراسات طبقًا للقرار  4.1
 ، وعدم فرض قيود إضافية عليها؛(FSS)مستقبًال ضمن اخلطة والشبكات القائمة واملخططة للخدمة الثابتة الساتلية(BSS)والقائمة وتطور اخلدمة اإلذاعية الساتلية

  (WRC-15) [COM6/9] 557القرار 
من  30لتذييل  7إمكانية مراجعة امللحق  النظر يف

  لوائح الراديو

  
WP 4A  

  2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام يقرر أن يدعو 
  نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية واختاذ اإلجراءات الالزمة عند االقتضاء،  إىل النظر يف

  االتصاالت الراديويةقطاع يدعو 
واستعراضها وحتديد التعديالت احملتمل  (Rev.WRC-12) 30لتذييل  7امللحق  لقيود الواردة يفاإىل إجراء دراسات بشأن 

ية اخلطة والقائمة ومستقبل شبكات اخلدمة اإلذاع حسب االقتضاء، مع ضمان محاية التخصيصات املدرجة يفإدخاهلا عليها 
د)  الفقرة احلالية واملخططة للخدمة الثابتة الساتلية املذكورة يف والشبكاتيدرك  إذ  منج)  الفقرة يفالساتلية املذكورة 

 ، مع عدم فرض قيود إضافية على هذه التخصيصات،يدركإذمن

(WP 3M)  
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  الراديويةيف قطاع االتصاالت(WRC-19)2019للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامتوزيع األعمال التحضريية
  1الفريق املعين اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق املسؤول املوضوع

لنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية، واختاذ فضاء) يف حمطات -أرض( GHz 29,5-27,5أرض) و-فضاء( GHz 19,7-17,7 النظر يف استخدام نطاقي الرتدد 5.1 أرضية متحركة تتواصل مع حمطات فضائية مستقرة 
 ؛(WRC-15) [COM6/17] 158للقراراإلجراء املناسب، وفقاً 

  (WRC-15) [COM6/17] 158القرار 
-(فضاء GHz 19,7-17,7استخدام نطاقي الرتدد 

حمطات  فضاء) يف-(أرض GHz 29,5-27,5أرض) و
أرضية متحركة تتواصل مع حمطات فضائية مستقرة 

  لنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية

  
WP 4A  

 إىل يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
عمل تدراسة اخلصائص التقنية والتشغيلية ومتطلبات املستخدمني ملختلف أنواع احملطات األرضية املتحركة اليت  1
لنسبة إىل األرض يف FSS ختطط للعمل ضمن توزيعات الشبكات أو  GHz 19,7-17,7 نطاقي الرتدد املستقرة 
ذلك استخدام الطيف لتوفري اخلدمات املتوخاة ملختلف أنواع احملطات األرضية املتحركة وإىل أي   ، مبا يفGHz 29,5-27,5و

  "؛كذلك وإذ يدركمن " ن) إىل أ)الفقرات من  اسم مع اخلدمات احملددة يفييسر النفاذ املرن إىل الطيف التق درجة ميكن أن
لنسبة إىل  FSS دراسة إمكانية التقاسم والتوافق بني احملطات األرضية املتحركة اليت تعمل مع الشبكات 2 املستقرة 

 GHz 29,5-27,5و GHz 19,7-17,7 نطاقي الرتدد األرض واحملطات احلالية واملخططة للخدمات القائمة اليت لديها توزيع يف
ع مراعاة داعي هلا على هذه اخلدمات، م نطاق الرتدد هذا وعدم فرض قيود ال لضمان احلماية للخدمات اليت لديها توزيعات يف

 "؛إذ يدرك كذلك" منن)  إىلأ)  الفقرات من
نطاقات الرتدد  ة وخمتلف أجزاءوضع شروط تقنية وأحكام تنظيمية لتشغيل خمتلف أنواع احملطات األرضية املتحرك 3

  اليت متت دراستها، مع مراعاة نتائج الدراسات أعاله،
  يقرر

  التطبيقات املتعلقة بسالمة األرواح، أالّ ُتستعمل هذه احملطات األرضية وأالّ يُعتمد عليها يف
  2019لعام  التصاالت الراديويةل املؤمتر العامليكذلك  يقرر أن يدعو

الدراسات املذكورة أعاله واختاذ التدابري الضرورية، حسب االقتضاء، على أن تكون نتائج الدراسات املشار  نتائج إىل النظر يف
راديوية قطاع االتصاالت ال " كاملة وأن تكون جلان الدراسات يفيقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةفقرة " إليها يف

  عليها.وافقتقد

  
WP 4B 
WP 4C 
WP 5A 
WP 5C 
WP 7B 
WP 7C  

(WP 3M) 
(WP 5D)  
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  الراديويةيف قطاع االتصاالت(WRC-19)2019للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامتوزيع األعمال التحضريية
  1الفريق املعين اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق املسؤول املوضوع

لنسبة إىل األرض النظر يف وضع إطار تنظيمي فيما خيص األنظمة الساتلية   6.1 -فضاء( GHz 42,5-39,5أرض) و-فضاء( GHz 39,5-37,5 خلدمة الثابتة الساتلية اليت ميكن أن تعمل يف نطاقات الرتددا يفغري املستقرة 
 ؛(WRC-15) [COM6/18] 159فضاء)، وفقاً للقرار-أرض(GHz 51,4-50,4فضاء) و-أرض(GHz 50,2-47,2أرض) و

  (WRC-15) [COM6/18] 159قـرار ال
دراسة املسائل التقنية والتشغيلية واألحكام التنظيمية 

لنسب خيص األنظمة الساتلية فيما ة إىل غري املستقرة 
 نطاقات الرتدد اخلدمة الثابتة الساتلية يف األرض يف

39,5-37,5 GHz 39,5-42,5وأرض) -(فضاء GHz 
 فضاء)-(أرض GHz 50,2-47,2أرض) و-(فضاء

  فضاء)-(أرض GHz 51,4-50,4و

  
WP 4A  

  يقّرِر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
  :WRC-19ر الوقت املناسب قبل املؤمت  وإجنازه يف إىل االضطالع مبا يلي

لنسبة إىل غدراسة املسائل التقنية والتشغيلية واألحكام التنظيمية فيما خيص تشغيل األنظمة الساتلية  1 ري املستقرة 
(يقتصر على وصالت  GHz 48,9-47,2أرض) و-(فضاء GHz 42,5-37,5قات الرتدد انط الثابتة الساتلية يف اخلدمة  األرض يف

للشبكات الساتلية فضاء) مع ضمان احلماية -(مجيع اإلرساالت أرض GHz 51,4-50,4و GHz 50,2-48,9التغذية فقط) و
لنسبة إىل األرض يف تقييٍد  دون حتديٍد أوب ،واخلدمة املتنقلة الساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتليةاخلدمة الثابتة الساتلية  املسقرة 

لنسبة إىل األرض يف   ؛21 كام املادة، وبدون تعديل أحالنطاقات كتل بال مربر للتطور املستقبلي للشبكات املستقرة 
"، بشكل يقّرِر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةمن " 1الفقرة  الرتكيز، عند إجراء الدراسات املشار إليها يف  2

لنسبة إىل األرض حصري على وضع حدود لكثافة تدفق القدرة املكافئة اليت تنتج يف البث من  أي نقطة من املدار املستقر 
لنسبة إىل األرض يف طة أرضية اخلدمة الثابتة الساتلية أو داخل أي حم الصادر عن مجيع احملطات األرضية لنظام غري مستقر 

لنسبة إىل األرض يف   االقتضاء؛ اخلدمة الثابتة الساتلية، حسب مستقرة 
لنسبة إىل األرض يف 3 ية العاملة اخلدمة الثابتة الساتل دراسة ووضع شروط التقاسم بني األنظمة غري املستقرة 
  "؛يقّرِر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةمن " 1الفقرة  النطاقات املذكورة أعاله يف يف
، لضمان محاية خدمة استكشاف األرض (Rev.WRC-15) 750  الضرورية احملتملة للقرار بشأن املراجعةإجراء دراسات  4

لنسبة إىل  GHz 50,4-50,2و  GHz 37-36نطاقي الرتدد   الساتلية (املنفعلة) يف من إرساالت اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة 
ر التداخل الكلي يف  أعاله، مبا يف" إذ يدرك"من  ط)األرض مع مراعاة الفقرة  ن الشبكات ساتلية ماخلدمة الثابتة ال  ذلك دراسة آ

 أعاله؛ يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةمن  1  الفقرة  نطاقات الرتدد الوارد وصفها يف  واألنظمة العاملة أو املخطط أن تعمل يف
 GHz 49,04-48,94و GHz 43,5-42,5نطاقات الرتددات   إجراء دراسات لضمان احلماية خلدمة الفلك الراديوي يف  5
لنسبة إىل األرض مع مراعاة الفقرة  GHz 54,25-51,4و  إذ يدرك"ن "م ط)من إرساالت اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة 

ر التداخل الكلي يف  أعاله، مبا يف اخلدمة الثابتة الساتلية من الشبكات واألنظمة العاملة أو املخطط أن تعمل   ذلك دراسة آ
  " أعاله،يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةمن " 1  قرةالف  نطاقات الرتدد الوارد وصفها يف  يف

  يقّرِر كذلكو 
نتائج الدراسات املشار إليها أعاله واختاذ التدابري املناسبة  إىل النظر يف 2019دعوة املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 الشأن،ذا

  
WP 5A 
WP 5B 
WP 5C 
WP 5D 
WP 6A 
WP 7B 
WP 7C 
WP 7D 

(WP 3M) 
(WP 4B)  
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  الراديويةيف قطاع االتصاالت(WRC-19)2019للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامتوزيع األعمال التحضريية
  1الفريق املعين اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق املسؤول املوضوع

لتتبع والتحكم والقياس عن بُعد يف خدمة العمليات الفضائية من أجل السواتل غري املستقرة   7.1 قييم مالَءمة التوزيعات احلالية لنسبة إىل األرض ذات املهمات القصرية املدة، بغية تدراسة االحتياجات من الطيف فيما يتعلق 
 ؛(WRC-15) [COM6/19] 659للقرارعى األمر، النظر يف توزيعات جديدة، وفقًاخلدمة العمليات الفضائية، وإن استد

  (WRC-15) [COM6/19] 659القرار 
 فضائيةالعمليات الخدمة  دراسات لتلبية املتطلبات يف

لنسبة إىل األرض  من أجل السواتل غري املستقرة 
  املهمات القصرية املدة ذات

  
WP 7B  

  2019لعام  التصاالت الراديويةل املؤمتر العاملي يقرر أن يدعو
نتائج الدراسات املذكورة أعاله واختاذ التدابري الضرورية، حسب االقتضاء، على أن تكون نتائج الدراسات املشار  إىل النظر يف

ت الراديوية قد االتصاالقطاع  " فيما يلي كاملة وأن تكون جلان الدراسات يفيدعو قطاع االتصاالت الراديويةفقرة " إليها يف
  وافقت عليها،

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
لتتبع والتحكم والقياس عن بُعد يف 1 الفضائية من أجل  خدمة العمليات  إىل دراسة االحتياجات من الطيف فيما يتعلق 

لنسبة إىل األرض ذات املهمات القصرية املدة  من لوائح الراديو؛ 23.1  ، مع مراعاة الرقمالعدد املتزايد من السواتل غري املستقرة 
، مع مراعاة GHz 1مدى الرتدد األدىن من  إىل تقييم مدى مالَءمة التوزيعات احلالية خلدمة العمليات الفضائية يف 2

  " واالستعمال احلايل؛وإذ يدركمن " أ)  الفقرة
يتها مبوجب ميكن تلب ن املتطلبات الويف حال بينت دراسات التوزيعات احلالية خلدمة العمليات الفضائية أ 3

"، إجراء دراسات بشأن التقاسم والتوافق ودراسة تقنيات التخفيف حلماية يدعو قطاع االتصاالت الراديويةمن " 2و 1 الفقرتني
التوزيعات  عالتوزيعات اجلديدة املمكنة أو رف النطاقات املتجاورة على السواء، بغية النظر يف النطاق ويف اخلدمات القائمة، يف

  ،MHz 420-400,15و MHz 174-150,05 مدييت الرتدد خلدمة العمليات الفضائية يف
  الدول األعضاء وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية واملنتسبني واهليئات األكادمييةيدعو 

 الدراسات من خالل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية.  إىل املشاركة يف

  
WP 4A 
WP 4C 
WP 5A 
WP 5B 
WP 5C 
WP 6A 
WP 7C 
WP 7D 

(WP 1A) 
(WP 3M) 
(WP 4B)  
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  الراديويةيف قطاع االتصاالت(WRC-19)2019للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامتوزيع األعمال التحضريية
  1الفريق املعين اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق املسؤول املوضوع

  ؛(Rev.WRC-15) 359 ودعم إدخال أنظمة ساتلية إضافية يف النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر، وفقاً للقرار (GMDSS) النظر يف اإلجراءات التنظيمية املمكنة لدعم حتديث النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر  8.1
  (REV.WRC-15) 359القرار 

تطبيق أحكام تنظيمية من أجل حتديث  النظر يف
  البحر وعصرنة النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف

  
WP 5B  

  يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
ظمة واملتطلبات اليت تقدمها املنإىل إجراء دراسات مع مراعاة أنشطة املنظمة البحرية الدولية وكذلك املعلومات   1

  ؛البحر العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحرية الدولية من أجل حتديد األحكام التنظيمية الالزمة لدعم عصرنة النظام
نظمة ساتلية إضافية يف  2 العاملي  نظامال إىل إجراء دراسات مع مراعاة أنشطة املنظمة البحرية الدولية واالعرتاف 

مل للتعديالت التوزيعات املستخدمة للخدمة املتنقلة الساتلية والتأثري احملت ذلك النظر يف ، مبا يفالبحر ثة والسالمة يفلالستغا
 دد اجملاورة،نطاق الرتدد ونطاقات الرت  أحكام لوائح الراديو بشأن التقاسم والتوافق مع اخلدمات واألنظمة األخرى يف املمكنة يف

  إىل 2019 التصاالت الراديوية لعاميدعو املؤمتر العاملي ل
نة واختاذ اإلجراءات التنظيمية الالزمة عند االقتضاء لدعم عصر  قطاع االتصاالت الراديوية نتائج دراسات النظر يف  1

  ؛البحر العاملي لالستغاثة والسالمة يف النظام
ة، مع دراسات قطاع االتصاالت الراديوييلزم من أحكام تنظيمية، عند االقتضاء، استنادًا إىل نتائج  ما النظر يف  2

 البحر، السالمة يفالنظام العاملي لالستغاثة و  مراعاة أنشطة املنظمة البحرية الدولية فيما خيص استحداث أنظمة ساتلية إضافية يف
ن التداخل الضار، م التوزيعات املستخدمة للخدمة املتنقلة الساتلية مع ضمان محاية مجيع اخلدمات القائمة ذلك النظر يف يف مبا

  ،يدرك وإذمن ه )  الفقرة نطاقات الرتدد اجملاورة، على النحو املذكور يف مبا فيها تلك العاملة يف

 
WP 4C  

عداد  (معنية 
 دراسات ومشروع نص

االجتماع  تقرير
التحضريي للمؤمتر 
 2بشأن الفقرة يقرر 

وإرسال ذلك إىل فرقة 
 5B)العمل 

WP 5B) 
WP 7D 

(WP 1A) 
(WP 3M) 
(WP 5A)  
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  الراديويةيف قطاع االتصاالت(WRC-19)2019للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامتوزيع األعمال التحضريية
  1الفريق املعين اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق املسؤول املوضوع

 :النظر استناداً إىل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، فيما يلي  9.1
ألجهزة الراديوية البحرية املستقلة حلماية النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف MHz 162,05-156 اإلجراءات التنظيمية يف إطار نطاق الرتدد  1.9.1 ، وفقاً (AIS) األوتومايتونظام التعرف  (GMDSS) البحر فيما يتعلق 
 ؛(WRC-15) [COM6/10] 362 للقرار
  (WRC-15) [COM6/10] 362القرار 

نطاق  األجهزة الراديوية البحرية املستقلة العاملة يف
  MHz 162,05-156 الرتدد

  
WP 5B  

  2019يقـرر أن يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
  نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية واختاذ اإلجراءات املناسبة،  يفإىل النظر 

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
، لتحديد 2019الوقت املناسب قبل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام   إىل إجراء الدراسات الالزمة، يف 1

 ؛MHz 162,05-156  اق الرتددنط  زة الراديوية البحرية املستقلة العاملة يفاالحتياجات من الطيف واخلصائص التقنية والتشغيلية لألجه
  إىل إجراء الدراسات الالزمة لتصنيف خمتلف األجهزة الراديوية البحرية املستقلة؛ 2
قطاع يدعو  أن يقررمن " 2و 1 الفقرتني إىل إجراء دراسات التقاسم والتوافق استناداً إىل نتائج الدراسات املذكورة يف 3

 (GMDSS) لبحرا داعي هلا على النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف "، من أجل ضمان عدم وضع قيود الاالتصاالت الراديوية
  ؛(AIS)ونظام التعرف األوتومايت 

يدعو قطاع  أن يقررمن " 3إىل  1الفقرات من  إىل إجراء دراسات، مع مراعاة نتائج الدراسات املذكورة يف 4
يتعلق  ومراعاة التكنولوجيا البحرية احلالية، لتحديد اإلجراءات التنظيمية احملتملة والرتددات املناسبة فيما "ت الراديويةاالتصاال

 ،MHz 162,05-156نطاق الرتددألجهزة الراديوية البحرية املستقلة يف
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  الراديويةيف قطاع االتصاالت(WRC-19)2019للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامتوزيع األعمال التحضريية
  1الفريق املعين اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق املسؤول املوضوع

 MHz 157,4375-156,0125 أرض) ويفضل أن يكون ذلك ضمن نطاقي الرتدد-فضاء وفضاء-تعديالت على لوائح الراديو مبا يف ذلك توزيعات جديدة للطيف للخدمة املتنقلة البحرية الساتلية (أرض إدخال  2.9.1
ت، 18 للتذييل MHz 162,0375-160,6125و حة تشغيل مكونة ساتلية جديدة لنظام تبادل البيا ت األرضية احلالية  يف ةاملكون هؤدي هذت ، مع ضمان أال(VDES) ملوجات املرتية إل ، VDES لنظامالوقت ذاته إىل تردي املكو

لتطبيق، ونظام التعرف األوتومايت وأال  ؛(Rev.WRC-15) 360من القرارن وإذ يدرك) مد) وه الفقرتنياجملاورة املشار إليها يفنطاقات الرتددهذه النطاقات ويفاخلدمات القائمة يفعلىإضافيةاً قيودفرضت وعمليات الرسائل اخلاصة 
  (REV.WRC-15) 360القـرار 

خدمة لأحكام تنظيمية وتوزيعات الطيف ل النظر يف
حة تشغيل  املتنقلة البحرية الساتلية  ة الساتليةكوِّناملإل

ت يفل  (VDES) نطاق املوجات املرتية نظام تبادل البيا
  املعززة واالتصاالت الراديوية البحرية

  
WP 5B  

  2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أن يدعو يقرر 
ذلك توزيعات  يف تعديالت على لوائح الراديو مبا إدخال استنادًا إىل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية يفالنظر  إىل

د أرض) ويفضل أن يكون ذلك ضمن نطاقي الرتد-فضاء وفضاء-جديدة للطيف للخدمة املتنقلة البحرية الساتلية (أرض
MHz 157,4375-156,0125 وMHz 162,0375-160,6125  حة تشغيل، 18للتذييل ، VDESلنظام  ة الساتليةاملكون إل

ت األرضية احلالية لنظامالوقت ذاته إ يف ةاملكون تؤدي هذهمع ضمان أال  ، وعمليات الرسائل اخلاصة VDES ىل تردي املكو
 نطاقات الرتدد هذه النطاقات ويف عوائق إضافية أمام اخلدمات القائمة يفتؤدي إىل لتطبيق، ونظام التعرف األوتومايت وأال 

  ،وإذ يدرك من) هود) الفقرتني  اجملاورة املشار إليها يف
  التصاالت الراديويةا قطاعيدعو 

تقاسم وتوافق دراسات ، 2019ملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام قبل ا ويف وقت مناسب ،على وجه السرعة، إىل أن جيري
ت الساتلية لنظام  ا والنطاقات اجملاورة احملددة يف واخلدمات القائمة يف VDESبني املكو ) هود)  الفقرتني نطاقات الرتدد ذا

فضاء -ية (أرضذلك توزيعات الطيف على اخلدمة املتنقلة البحرية الساتل لتعيني التدابري التنظيمية املمكنة، مبا يفوإذ يدرك  من
 ،VDESأرض) لتطبيقات-وفضاء
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  الراديويةيف قطاع االتصاالت(WRC-19)2019للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامتوزيع األعمال التحضريية
  1الفريق املعين اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق املسؤول املوضوع

 ؛(WRC-15) [COM6/11] 426للقرار، وفقًا(GADSS)الطريانالنظر يف االحتياجات من الطيف واألحكام التنظيمية إلدخال واستخدام النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف  10.1
  (WRC-15) [COM6/11] 426القرار 

دراسات بشأن االحتياجات من الطيف واألحكام 
ام النظام العاملي التنظيمية من أجل إدخال واستخد

  الطريان لالستغاثة والسالمة يف

  
WP 5B  

  2019يقرر أن يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
  إىل اختاذ اإلجراءات املناسبة، مع مراعاة نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية؛  1
  مقبل، ينبغي رفع هذه املسألة إىل عناية مؤمتر خمتصإىل حتليل ضرورة إجراء دراسات إضافية، والنظر فيما إذا كان  2

  يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
يتعلق  امنظمة الطريان املدين الدويل فيمإىل إجراء الدراسات ذات الصلة، مع مراعاة املعلومات واملتطلبات املقدمة من  1

ت األرضية والساتلية على السواء، مبا يف   ذلك: ملكو
لنظام العاملي لالستغاثة والسالمة يفحتديد   )  أ    (GADSS)  الطريان  مقدار وخصائص متطلبات االتصاالت الراديوية املتعلقة 

  مثل:
ت النظام   - ت بشأن خمتلف مكو (مثل أنظمة تتبع الطائرات، وأنظمة االستغاثة  GADSSمتطلبات حركة البيا

ت الرحالت اجلوية) و  ا األرضية والساتلية يفاملستقلة، وأنظمة اسرتجاع بيا  راحل التشغيل؛كل مرحلة من م  مكو
  معلومات بشأن متطلبات االتصاالت الراديوية املتعلقة بتطبيقات سالمة األرواح؛  -
ألنظمة األرضية والساتلية؛  -   معايري األداء املتعلقة 

  يلزم توفري طيف إضايف؛حتليل التوزيعات احلالية خلدمات الطريان ذات الصلة وحتديد ما إذا كان   ب)
  دراسات بشأن التقاسم و/أو التوافق مع اخلدمات القائمة؛  ج)

 إضافية، إىل إجراء دراسات بشأن األحكام التنظيمية احلالية لتحديد ما إذا كان من الضروري تطبيق تدابري تنظيمية  2
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  الراديويةيف قطاع االتصاالت(WRC-19)2019للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامتوزيع األعمال التحضريية
  1الفريق املعين اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق املسؤول املوضوع

احلالية للخدمة املتنقلة،  مساره ضمن التوزيعات وجانيبلسكك احلديدية بني القطار اختاذ اإلجراءات الالزمة، حسب االقتضاء، لتيسري نطاقات ترددات منسقة عاملياً أو إقليمياً لدعم أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة   11.1
 ؛(WRC-15) [COM6/12] 236للقرار وفقاً 

  (WRC-15) [COM6/12] 236قـرار ال
لسكك احلديدية  أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة 

  مساره وجانيببني القطار 

  
WP 5A  

  2019يقـرر أن يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
ختاذ اإلجراءات الالزمة،  يسري نطاقات عند االقتضاء، لتإىل أن يقوم، استناداً إىل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، 

لسكك احلديدية بني القطار  تردد منسقة عاملياً أو إقليمياً، قدر املستطاع، من أجل تنفيذ أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة 
  ، ضمن التوزيعات احلالية للخدمة املتنقلة، مسارهوجانيب

  يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
لسكك احلديدية إىل دراسة االحتياجات من ال طيف واخلصائص التقنية والتشغيلية وتنفيذ أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة 

  ،وجانيب مسارهبني القطار 
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  ؛(WRC-15) [COM6/13] 237اآلخذة يف التطور يف إطار التوزيعات احلالية للخدمة املتنقلة، وفقاً للقرار (ITS) لتنفيذ أنظمة النقل الذكيةمنسقة عاملياً أو إقليمياً، إىل أقصى حد ممكن،النظر يف نطاقات تردد ممكنة  12.1
  (WRC-15) [COM6/13] 237 قرارال

  تطبيقات أنظمة النقل الذكية
  

WP 5A  
  2019يقرر أن يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

تنفيذ أنظمة النقل لمنسقة عامليًا أو إقليميًا ممكنة نطاقات تردد  إىل مراعاة نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية للنظر يف
  ،للخدمة املتنقلةالتوزيعات احلالية  إطار التطور يف الذكية اآلخذة يف

  االتصاالت الراديوية يدعو قطاع
ستخ إىل إجراء دراسات بشأن اجلوانب التقنية والتشغيلية لتنفيذ أنظمة النقل الذكية اآلخذة يف دام التوزيعات احلالية التطور 

  املتنقلة، للخدمة
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  الراديويةيف قطاع االتصاالت(WRC-19)2019للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامتوزيع األعمال التحضريية
  1الفريق املعين اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق املسؤول املوضوع

  ؛(WRC-15) [COM6/20] 238للقرار، مبا يف ذلك إمكانية توزيع ترددات إضافية للخدمة املتنقلة على أساس أويل، وفقاً (IMT)الدولية النظر يف حتديد نطاقات تردد من أجل التطوير املستقبلي لالتصاالت املتنقلة  13.1
  (WRC-15) [COM6/20] 238قرار ال

لرت  ددات لتحديد دراسات بشأن األمور املتعلقة 
ك إمكانية ذل يف نطاقات االتصاالت املتنقلة الدولية مبا

منح توزيعات إضافية للخدمات املتنقلة على أساس أويل 
 GHzو 24,25يف جزء (أجزاء) من مدى الرتددات بني 

من أجل التطوير املستقبلي لالتصاالت املتنقلة  86
  بعده وما 2020الدولية لعام 

  
TG 5/1*  

  يدعو قطاع االتصاالت الراديويةيقـرر أن 
لدراسات املناسبة واستكماهلا يف  1 بغية  2019  الوقت املناسب قبل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  إىل االضطالع 

  مراعاة:  ، معGHz 86و GHz 24,25بني مدى الرتدد   لالتصاالت املتنقلة الدولية يف ةاألرضي ةنحتديد االحتياجات من الطيف للمكوّ 
ذلك  يف ، مباا املدىهذ تعمل يفساليت  لألرض اخلصائص التقنية والتشغيلية ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية  -

  التكنولوجيا وتقنيات كفاءة استعمال الطيف؛ تطور االتصاالت املتنقلة الدولية من خالل التقدم يف
ا من متطلبات وما بعده  2020سيناريوهات النشر املتوخاة ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية لعام   - وما يتعلق 

ت عالية   املناطق احلضرية املكتظة و/أو أوقات الذروة؛ ، مثلحلركة بيا
 احتياجات البلدان النامية؛ -
  اإلطار الزمين لالحتياجات من الطيف؛  -
ت الوقت املناسب قبل املؤمتر العاملي لالتصاال والتوافق املناسبة واستكماهلا يف 1ات التقاسمإىل االضطالع بدراس  2

  :يةنطاقات الرتدد التال اليت وزع هلا نطاق الرتدد على أساس أويل، وذلك يف، مع مراعاة محاية اخلدمات 2019 الراديوية لعام
-  24,25-27,5 GHz2 40,5-37و GHz 43,5-42,5و GHz 47-45,5و GHz 50,2-47,2و GHz 52,6-50,4و GHz 

  توزيع على أساس أويل للخدمة املتنقلة؛ فيهااليت ، GHz 86-81و GHz 76-66و
-  GHz 33,4-31,8 وGHz 42,5-40,5 وGHz 47,2-47 نقلةاملت  على أساس أويل للخدمة ات إضافيةتوزيع، حيث قد يلزم،

  يقـرر كذلك
إىل حتديد املوعد املطلوب لكي  (CMP19-1) 2019 للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام دعوة االجتماع التحضريي األول  1

فقرة   تكون اخلصائص التقنية والتشغيلية الالزمة لدراسات التقاسم والتوافق متوفرة، وذلك لضمان إمكانية أن تكون الدراسات املشار إليها يف
  ؛2019  الوقت املناسب لكي ينظر فيها املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مستكملة يف "يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"
إىل أن ينظر، بناًء على نتائج الدراسات املذكورة أعاله،  2019دعوة املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2
لالتصاالت  ةاألرضي ةحتديد نطاقات الرتدد للمكون ر يفللخدمة املتنقلة على أساس أويل، وأن ينظللطيف توزيعات إضافية  يف

ن نطاقات يقـرر أن من " 2الفقرة  اليت يتعني النظر فيها تقتصر على مجيع النطاقات الواردة يف الرتدد املتنقلة الدولية؛ علمًا 
  " أو أجزاء منها،يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

____________  
خلدمات يفذلك الدراسات  مبا يف   1   النطاقات املتجاورة، حسب االقتضاء. املتعلقة 
، مع مراعاة احلاجة إىل ضمان محاية احملطات األرضية القائمة ونشر حمطات استقبال أرضية GHz 27,5-24,5 الرتدد نطاق  عند إجراء دراسات يف      2

 .GHz 27-25,5طاق الرتدد ن  أرض) يف-األحباث الفضائية (فضاءأرض) وخدمة-إطار توزيع خلدمة استكشاف األرض الساتلية (فضاء مستقبلية يف

 
ه  مالحظة: األفرقة أد

هي أفرقة معنية 
هذه  بشأن مسامهة
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  1الفريق املعين اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق املسؤول املوضوع

 ، ضمن التوزيعات احلالية للخدمة الثابتة؛(HAPS)االرتفاع ، يف التدابري التنظيمية املناسبة من أجل حمطات املنصات عالية (WRC-15) [COM6/21] 160للقرارالنظر، على أساس دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وفقًا  14.1
  (WRC-15) [COM6/21] 160قـرار ال

 دَّمةالنطاق العريض املقتسهيل النفاذ إىل تطبيقات 
  عالية االرتفاع اتمنص اتحمطبواسطة 

  
WP 5C  

  يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
الية حمطات املنصات ع للبوابة ووصالت املطاريف الثابتة يف إىل دراسة املتطلبات اإلضافية من الطيف  1

  مع مراعاة:اخلدمة الثابتة،  من أجل توفري التوصيلية عريضة النطاق يف (HAPS) االرتفاع
  ؛احلاليةوعمليات نشرها  (HAPS)حمطات املنصات عالية االرتفاع حتديدات أنظمة   -
ا من  (HAPS)حمطات املنصات عالية االرتفاع سيناريوهات النشر املتوخاة ألنظمة   - عريضة النطاق وما يتصل 

  املناطق النائية مثًال؛ متطلبات، يف
 مر حمطات املنصات عالية االرتفاع من خالل التقدّ ذلك تطوّ  مبا يف HAPSاخلصائص التقنية والتشغيلية ألنظمة   -

  التكنولوجيا وتقنيات كفاءة استعمال الطيف ونشرها؛ يف
مي ، على صعيد عاملي أو إقليإذ يدرك ج) فقرة  املذكورة يف احلاليةمدى مالءمة استخدام التحديدات  إىل دراسة 2

الية القيود اجلغرافية والتقنية املرتبطة بتحديدات حمطات املنصات ع مع أخذ األحكام التنظيمية بعني االعتبار، من قبيل
 ؛"يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية" من 1 فقرةلا وذلك على أساس الدراسات املذكورة يف (HAPS) االرتفاع

ا يف  التعديالت املناسبة يف إىل دراسة 3 ، ج) يدرك  إذ فقرة رة يفاملذكو التحديدات  احلواشي القائمة والقرارات املرتبطة 
ري حالياً، وإزالة التحديد غنطاقات الرتدد احملددة  على صعيد عاملي أو إقليمي حصرًا يف HAPSلتسهيل استخدام وصالت 

 ؛(HAPS) طات املنصات عالية االرتفاعاملناسب حيثما تعذر تقنياً استخدام حتديد حمل
 30Aو 30  تالتذييال  غري اخلاضعة ألحكامعلى أساس أويل و للخدمة الثابتة التالية املوزعة الرتدد  نطاقات إىل دراسة 4
، (HAPS)  الرتفاعحمطات املنصات عالية ا  ف البوابة ووصالت املطاريف الثابتة يفوصالت مطاري إقليم، كي تستخدمها  أيّ   يف 30Bو

ي احتياجات من الطيف ال ا يف  وذلك للوفاء    :يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةمن  2و 1إطار الفقرتني   يتسىن الوفاء 
  ؛GHz 39,5-38على صعيد عاملي:   -
  ،GHz 27,5-24,25والنطاق  GHz 4,22-2,21، النطاق 2اإلقليم  على صعيد إقليمي: يف  -

  يقرر كذلك
 وتوافق قاسمدراسات ت 4و 3 يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةفقريت  أن تتضمن الدراسات املشار إليها يف 1

ت الرتدد احملددةم اخلدمات القائمة املوزَّعة يفلضمان محاية   مراعاة اجملاورة، مع حسب االقتضاء، ودراسات للنطاقات ،د
 قطاع االتصاالت الراديوية؛ جريت يفأُ  الدراسات اليت سبق أن

استخدام وصالت  ، يف3 يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةإطار فقرة  أالَّ تنظر التعديالت، اليت ُدرست يف 2
  ؛30Bنطاقات الرتدد اخلاضعة ألحكام التذييل  يف (HAPS) حمطات املنصات عالية االرتفاع

 و إليهاعلى أساس الدراسات اليت تدعوضع توصيات وتقارير لقطاع االتصاالت الراديوية، حسب االقتضاء، أن ت 3
 ؛أعاله 4و 3و 2و 1 يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةفقرات 

... 

 
WP 4A 
WP 4C 
WP 5A 
WP 5D 
WP 7B 
WP 7C 

(WP 3M) 
(WP 7D)  
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  1الفريق املعين اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق املسؤول املوضوع

 2019لعامالراديويةالتصاالتلاملؤمتر العاملييقرر أن يدعو
نتائج الدراسات املذكورة أعاله واختاذ التدابري التنظيمية الضرورية، حسب االقتضاء، على أن تكون نتائج الدراسات املشار   إىل النظر يف

 وافقت عليها. وية قدالراديقطاع االتصاالت  " كاملة وأن تكون جلان الدراسات يفيقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةفقرة " إليها يف
 ؛(WRC-15) [COM6/14] 767للقراروفقًا GHz 450-275 الربية والثابتة العاملة يف مدى الرتدداملتنقلةخلدمتني االنظر يف حتديد نطاقات تردد لكي تستخدمها اإلدارات من أجل تطبيقات  15.1
  (WRC-15) [COM6/14] 767القرار 

دف  حتديد ترددات كي تستعملها إجراء دراسات 
املة اإلدارات لتطبيقات اخلدمتني املتنقلة الربية والثابتة الع

  GHz 450-275مدى الرتدد  يف

  
WP 1A  

  2019لعام  تصاالت الراديويةاملؤمتر العاملي لال يقرر أن يدعو
إىل مراعاة نتائج دراسات التقاسم والتوافق اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية بني اخلدمات املنفعلة والنشيطة وكذلك 

ة حتديد ترددات تستعملها اإلدارات لتطبيقات اخلدمتني املتنقل  احتياجات هذه اخلدمات من الطيف، من أجل النظر يف
، 565.5الرقم   اخلدمات املنفعلة، احملددة يف مع احلفاظ على محاية GHz 450-275 مدى الرتدد  الربية والثابتة العاملة يف
 واختاذ التدابري املناسبة،

  يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
ة عند ترددات تزيد اخلدمتني املتنقلة الربية والثابتة العامل  إىل حتديد اخلصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة يف 1

 ؛GHz 275  على
  إىل دراسة احتياجات أنظمة اخلدمتني املتنقلة الربية والثابتة من الطيف، مع مراعاة نتائج الدراسات أعاله؛ 2
لتمكني إجراء دراسات التقاسم والتوافق بني اخلدمتني  GHz 450-275إىل وضع مناذج انتشار ضمن مدى الرتدد  3

  د هذا؛مدى الرتد املتنقلة الربية والثابتة واخلدمات املنفعلة يف
مدى  إىل إجراء دراسات التقاسم والتوافق بني اخلدمتني املتنقلة الربية والثابتة واخلدمات املنفعلة العاملة يف 4

  ؛565.5الرقم  اخلدمات املنفعلة احملددة يف مع احلفاظ على محاية ،GHz 450-275 الرتددات
ائج الدراسات تني املتنقلة الربية والثابتة، مع مراعاة نتأنظمة اخلدم إىل حتديد نطاقات الرتدد املرشحة الستعماهلا يف 5

  ،565.5الرقم  ومحاية اخلدمات املنفعلة احملددة يف 4و 2و 1 يدعو قطاع االتصاالت الراديويةالفقرات  املشار إليها يف

 
WP 3J 
WP 3K 
WP 3M 
  )1 (انظر املالحظة

 
WP 5A 
WP 5C 
  )2 (انظر املالحظة

 
WP 7C 
WP 7D 

  )3 املالحظة(انظر 
 

(WP 4A) 
(WP 5D) 
(WP 6A)  

لفقرة  3Mو 3Kو 3Jستضطلع فرق العمل : 1املالحظة    .2017 والنتائج النهائية للدراسات قبل يونيو 2016حبلول نوفمرب  1Aوستقدم النتائج األولية إىل فرقة العمل  من يدعو قطاع االتصاالت الراديوية 3بدراسات فيما يتعلق 
لفقر  5Cو 5Aالعمل  تاستضطلع فرق: 2املالحظة  لتطبيقات يف اخلدمتني املتنقلة الربية والثابتة  من يدعو قطاع االتصاالت الراديوية 2و 1 تنيبدراسات فيما يتعلق  حبلول  1A  فرقة العملالنتائج األولية إىل انوستقدمفيما يتعلق 
  .2017والنتائج النهائية للدراسات قبل يونيو  2016 نوفمرب

ذا الشأن إىل فرقة العمل  7Dو 7Cستضع فرقتا العمل : 3املالحظة    .2017واملعلومات النهائية قبل يونيو  2016حبلول نوفمرب  1Aاخلصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة املنفعلة وستقدمان املعلومات األولية 
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  1الفريق املعين اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق املسؤول املوضوع

نظمة النفاذ الالسلكي مبا فيها   16.1 ، واختاذ التدابري التنظيمية املناسبة، مبا يف ذلك توزيعات طيف إضافية MHz 5 925و MHz 5 150 يف نطاقات الرتدد بني (WAS/RLAN) الشبكات احمللية الراديويةالنظر يف املسائل املتصلة 
 ؛(WRC-15) [COM6/22] 239للخدمة املتنقلة وفقاً للقرار

  (WRC-15) [COM6/22] 239قـرار ال
أنظمة النفاذ الالسلكي مبا فيها بشأن دراسات 

نطاقات الرتدد  الشبكات احمللية الراديوية يف
  MHz 5 925و MHz 5 150 بني

  
WP 5A  

  2019لعام  الراديوية املؤمتر العاملي لالتصاالت يقـرر أن يدعو
 املناسبة، التدابرينتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية واختاذ   إىل النظر يف

  االتصاالت الراديويةيدعو قطاع 
  :2019الوقت املناسب قبل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  إىل إجراء واستكمال ما يلي يف

 (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةنظمة النفاذ الالسلكيألدراسة اخلصائص التقنية واملتطلبات التشغيلية   ) أ 
  ؛GHz 5 مدى الرتدد يف

دف إىل حتديد التقنيات املمكن تطبيقها لتخفيف تداخلإجراء   ب) بكات احمللية /الشأنظمة النفاذ الالسلكي دراسات 
 MHz 5 470-5 350و MHz 5 350-5 150  نطاقات الرتدد  ، لتسهيل التقاسم مع األنظمة القائمة يف(WAS/RLAN)  الراديوية

ايل ذلك استعماهلا احل  يف نفسه على محاية اخلدمات القائمة مباالوقت   ، مع احلرص يفMHz 5 925-5 850و MHz 5 850-5 725و
  املخطط؛  واستعماهلا

 (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةأنظمة النفاذ الالسلكي إجراء دراسات التقاسم والتوافق بني تطبيقات  ج)
/الشبكات احمللية النفاذ الالسلكي أنظمةمع إمكانية تشغيل  MHz 5 350-5 150نطاق الرتدد   وبني اخلدمات القائمة يف
ا؛ يف الراديوية خارج املباين، مبا   ذلك الشروط املمكنة املرتبطة 

 (WAS/RLAN)  ة/الشبكات احمللية الراديويأنظمة النفاذ الالسلكيإجراء املزيد من دراسات التقاسم والتوافق بني تطبيقات   )  د
  يلي:  واخلدمات القائمة لتناول ما

الدراسات املشار   ُحيلَّل يف  مل  ، مماMHz 5 470-5 350  نطاق الرتدد  كانت أي تقنيات إضافية لتخفيف التداخل يفما إذا    ’1‘
 (WAS/RLAN)  /الشبكات احمللية الراديويةالنفاذ الالسلكي، ميكن أن تتيح التعايش بني أنظمة "وإذ يدرك أ )"  إليها يف

  (النشيطة)؛  وأنظمة خدمة األحباث الفضائية (النشيطة) وأنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية
أن تتيح التوافق بني أنظمة  MHz 5 470-5 350 نطاق الرتدد ما إذا كان من شأن أي تقنيات لتخفيف التداخل يف  ’2‘

  وأنظمة االستدالل الراديوي؛ (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةالنفاذ الالسلكي
نطاق  أن متكِّن من توزيع طيف يف '2'و '1'البندين  ما إذا كان من شأن نتائج الدراسات املشار إليها يف  ’3‘

دف استيعاب استخدام أنظمة  MHz 5 470-5 350 الرتدد لية /الشبكات احملالنفاذ الالسلكيللخدمة املتنقلة 
  ؛(WAS/RLAN) الراديوية

جراء دراسات مفصلة لل  ) ه نفاذ التقاسم والتوافق، تشمل تقنيات التخفيف، بني أنظمة القيام أيضًا 
بغية التمكني من  MHz 5 850-5 725نطاق الرتدد  واخلدمات القائمة يف (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةالالسلكي

 ؛(WAS/RLAN) الراديوية/الشبكات احمللية النفاذ الالسلكيتوزيع طيف للخدمة املتنقلة ومن أجل استيعاب استخدام أنظمة
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جراء دراسات مفصلة للتقاسم والتوافق، تشمل تقنيات التخفيف، بني أنظمة ) و لنفاذاالقيام أيضًا 
بغية  MHz 5 925-5 850  نطاق الرتدد  واخلدمات القائمة يف (WAS/RLAN)  /الشبكات احمللية الراديويةالالسلكي

تنقلة، مع إطار التوزيع األويل احلايل للخدمة امل  /الشبكات احمللية الراديوية يفالنفاذ الالسلكياستيعاب استخدام أنظمة 
 عدم فرض أي قيود إضافية على اخلدمات القائمة،

ا مجعية االتصاالت الراديوية،  2 إلحالة يف لوائح الراديو، واليت تقدمت  والبت يف ضرورة حتديث اإلحاالت ذات الصلة  ،(Rev.WRC-15) 28وفقًا للقرار فحص توصيات قطاع االتصاالت الراديوية املراجعة واملضّمنة 
 ؛(Rev.WRC-12) 27لقرار1لوائح الراديو، وفقاً للمبادئ الواردة يف امللحق يف

  (REV.WRC-15) 28القـرار 
 توصيات قطاعنصوص مراجعة اإلحاالت إىل 

  الراديو لوائح إلحالة يف املضمنة االتصاالت الراديوية

  
CPM19-2  

  يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
 ضمنةمن يقدم إىل االجتماع التحضريي الذي يسبق كل مؤمتر عاملي مباشرة قائمة بتوصيات القطاع اليت حتتوي على نصوص 

ج ا إلحالة واليت متت مراجعتها أو املوافقة عليها منذ املؤمتر العاملي السابق أو اليت قد تتم مراجعتها قبل املؤمتر القادم وذلك إلدر 
 ير االجتماع التحضريي،تقر  هذه القائمة يف

  
-  

  (REV.WRC-12) 27القـرار 
إلحالة يف   لوائح الراديو استعمال التضمني 

  
CPM19-2  

  يقـرر
إلحالة" إال على اإلحاالت ذات الصفة اإللزامية؛  1   أنه ألغراض لوائح الراديو ال ينطبق مصطلح "التضمني 
حلدود وأن أضيق ا  إلحالة، جيب أن يكون هذا التضمني يفإدخال حاالت جديدة من التضمني  أنه عند النظر يف  2

  جيري على أساس املعايري التالية:
  النصوص ذات الصلة ببنود حمددة من جداول أعمال املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية؛ ال جيوز النظر إال يف  -
  ذا القرار؛ 1لحق امل حتديد الطريقة الصحيحة لإلحالة على أساس املبادئ املعروضة يف  -
لغرض املطلوب؛ 2امللحق   تطبيق اإلرشادات الواردة يف  -   ذا القرار لتأمني استعمال الطريقة الصحيحة لإلحالة للوفاء 
إلحالة لتوصيات قطاع االتصاالت  3امللحق   تطبيق اإلجراءات املوصوفة يف  3 ذا القرار للموافقة على التضمني 

  نها؛الراديوية أو ألجزاء م
استعراض اإلحاالت القائمة لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية لتوضيح ما إذا كانت اإلحالة إىل نص إلزامي أو   4

  ذا القرار؛ 2غري إلزامي طبقاً للملحق 
إلحالة يف  5 كل مؤمتر عاملي   اية جتميع توصيات قطاع االتصاالت الراديوية، أو أجزاء منها، اليت يتم تضمينها 
إلحالة ذلك احلواشي والقرارات، اليت ت تصاالت الراديوية، وكذلك قائمة اإلحاالت املرجعية لألحكام التنظيمية، مبا يفلال تضمن 

  ذا القرار)، 3أحد جملدات لوائح الراديو (انظر امللحق  توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ونشرها يف
 

  
-  
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 ، للنظر يف إمكانية مراجعتها أو استبداهلا أو إلغائها؛(Rev.WRC-07) 95استعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن املؤمترات السابقة، وفقاً للقرار  4
  (REV.WRC-07) 95 رارـالق

ملؤمترات االصادرة عن  توصياتاللقرارات و لعام  استعراض
االت العاملية لالتصواملؤمترات للراديو اإلدارية العاملية 

  الراديوية

  
CPM19-2 

  يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
ا قرارات املؤمترات السابقةلعام  استعراضجراء   1 اري لالتصاالت مع الفريق االستش التشاوربعد  والقيام، وتوصيا

تحضريي للمؤمتر الدورة الثانية لالجتماع الر إىل تقدمي تقريب ونواب رؤسائها، الراديوية ورؤساء جلان دراسات االتصاالت الراديوية
  "، مبا يف ذلك إشارة إىل بنود جدول األعمال ذات الصلة؛يقـررمن " 2و 1يف صدد الفقرتني 

لتعاون مع رؤساء جلان دراسات االتصاالت الراديوية، التقارير املرحلية لدراسات   2 بتضمني التقرير املذكور أعاله، 
ا ولكنها مل تدرج يف جدويل قطاع االتصاالت  الراديوية بشأن موضوعات تكون قد طلبتها قرارات املؤمترات السابقة وتوصيا

 أعمال املؤمترين القادمني،

  
-  

، لنشر املسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل لتخصيصات الرتدد للشبكات الساتلية"ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن "إجراءات ا )2002(املراَجع يف مراكش،  86أخرى، تطبيقاً للقرار حمتملة النظر يف أي تغيريات وخيارات  7
لنسبة إىل(Rev.WRC-07) 86وفقاً للقرار  ا، مبا فيها املدار املستقر    األرض؛، تيسرياً لالستخدام الرشيد والفّعال واالقتصادي للرتددات الراديوية وأي مدارات مرتبطة 

  (REV.WRC-07) 86القـرار 
) ملؤمتر 2002ع يف مراكش، (املراجَ  86تنفيذ القرار 

  املندوبني املفوضني

  
WP 4A  

  دعوة املؤمترات العاملية املقبلة لالتصاالت الراديوية يقـرر
لثغرات أي النظر يف إىل   1 ، والتسجيل ليغيف إجراءات النشر املسبق والتنسيق والتبأو التحسينات مقرتحات تتعلق 

اخلدمات الفضائية، سواء لتخصيصات الرتددات املتعلقة املنصوص عليها يف لوائح الراديو  نة لوائح الراديو وأدرجتها جل تقدمت 
ايف القواعد اإلجرائية، أو    ، حسب احلالة؛مكتب االتصاالت الراديويةاإلدارات أو  تقدمت 

تواكب أحدث التكنولوجيات لصلة يف لوائح الراديو ذات االتأكد من أن هذه اإلجراءات والتذييالت إىل   2
  املستطاع،قدر

  
-  

ا من احلواشي إذا مل تعد مطلوبة، وفقاً للق  8 ا أو حذف أمساء بلدا ا؛(Rev.WRC-07) 26رارالنظر يف طلبات اإلدارات اليت ترغب يف حذف احلواشي اخلاصة ببلدا   ، واختاذ التدابري املناسبة بشأ
  (REV.WRC-07) 26رار ـالق

 5 املادة حواشي جدول توزيع نطاقات الرتدد يف
 لوائح الراديو من

  
-  

    ليس يف جمال اختصاص االجتماع التحضريي للمؤمتر
-  
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  1الفريق املعين اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق املسؤول املوضوع

  :من االتفاقية7النظر يف تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية وإقراره، وفقاً للمادة  9
 ؛2015بشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية منذ املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام   1.9

  :1.1.9املسألة 
  (REV.WRC-15) 212رار ـالق

لرتدد يف نطاَقي ا تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية
MHz 2 025-1 885 وMHz 2 200-2 110  

  
WP 4C  انظر)

  )1املالحظة 
  
WP 5D  انظر)

  )2املالحظة 
  

(انظر كذلك 
  )3املالحظة 

  يقـرر
  :(IMT)أنه ينبغي لإلدارات اليت تطبق االتصاالت املتنقلة الدولية 

  أن توفر الرتددات الالزمة لتطوير األنظمة؛  أ ) 
  أن تستخدم هذه الرتددات عند تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية؛  ب)
يوية توصيات قطاعي االتصاالت الراد الصلة، كما ورد حتديدها يف الدولية ذاتأن تستخدم اخلصائص التقنية   ج)

  وتقييس االتصاالت،
  يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

ة إىل دراسة التدابري التقنية والتشغيلية املمكنة لضمان التعايش والتوافق بني املكونة األرضية لالتصاالت املتنقلة الدولية (يف اخلدم
 MHz 2 010-1 980 نطاقي الرتدد واملكونة الساتلية هلذه االتصاالت (يف اخلدمة املتنقلة الساتلية) يفاملتنقلة) 

تلفة، خاصة من أجل بلدان خم ، حيث تتقاسم نطاَقي الرتدد هذين اخلدمتان املتنقلة واملتنقلة الساتلية يفMHz 2 200-2 170و
ت األرضية والساتلية املستقلة لالتصاال ت،نشر املكو   ت املتنقلة الدولية ولتسهيل تطوير هذه املكو

  على اإلدارات يشجع
خذ يف 1  اقني لدىهذين النط احتياجات اخلدمات األخرى اليت تعمل حاليًا يف على النحو الواجب احلسبان أن 

  تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية؛
  ،أعاله "الراديوية االتصاالت قطاع يدعوقاً للفقرة "دراسات قطاع االتصاالت الراديوية طب أن تشارك بفعالية يف 2

  يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
املشار  نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 2019العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ؤمتر املرفوع إىل املتقريره  درج يفين 

  أعاله، لكي ينظر فيها املؤمتر، "الراديوية االتصاالت قطاع يدعوفقرة " إليها يف
  قطاع االتصاالت الراديوية كذلكيدعو 
ا تسهيل لالتصاالت املتنقلة الدولية خصائص تقنية مناسبة ومقبولة  وضع بغيةأن يواصل دراساته  أحناء العامل،   تعماهلا وجتواهلا يفاسمن شأ
 .االتصاالت  جمال  ذلك احتياجات البلدان النامية واملناطق الريفية يفميكنها أن تليب كاالتصاالت املتنقلة الدوليةوأن يتأكد من أن 

  
-  

  .5Dلالتصاالت املتنقلة الدولية مع مراعاة اخلصائص التقنية والتشغيلية املقدمة من فرقة العمل  ةالساتلي ةاملكون بشأن "يدعو قطاع االتصاالت الراديوية" الفقرة يفمسؤولة عن الدراسات املطلوبة  4Cفرقة العمل : 1املالحظة 
  .4Cلالتصاالت املتنقلة الدولية مع مراعاة اخلصائص التقنية والتشغيلية املقدمة من فرقة العمل  ةاألرضي ةبشأن املكون "يدعو قطاع االتصاالت الراديوية" الفقرةمسؤولة عن الدراسات املطلوبة يف  5Dفرقة العمل : 2املالحظة 
  حسب االقتضاء.اجلدول الزمين لالجتماعات بتنسيقرئيسا فرقيت العملسيقوماالجتماع التحضريي للمؤمتر. وهلذا الغرض،تقريرعلى خالصة مشروع نص5Dو4Cفرقتا العملتتفقجيب أن: 3املالحظة 
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  1الفريق املعين اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق املسؤول املوضوع

  :2.1.9املسألة 
  (WRC-15) [COM4/7] 761قرار ال

ني االتصاالت املتنقلة الدولية واخلدمة اإلذاعية التوافق ب
 MHz 1 492-1 452  نطاق الرتدد  يف(الصوتية)  الساتلية

  3و 1 نياإلقليم  يف

  
WP 4A  انظر)

  )1املالحظة 
  
WP 5D  انظر)

  )2املالحظة 
  

(انظر كذلك 
  )3املالحظة 

  يقّرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
 لالتصاالت الراديوية العاملي الوقت املناسب قبل املؤمتر إىل إجراء الدراسات التنظيمية والتقنية املناسبة وإجنازها يف  1

نطاق  ، بغية ضمان التوافق بني االتصاالت املتنقلة الدولية واخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية) يف2019 لعام
مراعاة املتطلبات التشغيلية لالتصاالت املتنقلة الدولية واخلدمة اإلذاعية  ، مع3و 1اإلقليمني  يف MHz 1 492-1 452 الرتدد

  الساتلية (الصوتية)؛
إىل التحضري جلملة أمور منها اإلجراء التنظيمي الذي ميكن اختاذه، استنادًا إىل الدراسات املعّدة مبوجب الفقرة   2

نطاق  أعاله، بغية تيسري االستقرار طويل األجل لالتصاالت املتنقلة الدولية واخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية) يف 1 يقّرر
  ،MHz 1 492-1 452 الرتدد

  2019يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
  االقتضاء،النتائج املذكورة أعاله واختاذ التدابري الالزمة حسب   إىل النظر يف

  يدعو الدول األعضاء
لدراسات املشار إليها أعاله؛ إىل املشاركة بنشاط يف  1   أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق 
، إىل االسرتشاد بدراسات قطاع االتصاالت الراديوية لتحديد احلاجة إىل التنسيق الثنائي بني أنظمة 1يف اإلقليم   2

خذ بعني االعمن "ب) اخلدمة اإلذاعية الساتلية، مع مراعاة الفقرة  طات األرضية يفاالتصاالت الراديوية واحمل " ريثما تبارإذ 
  الشروط التنظيمية والتقنية هلذا التنسيق الثنائي؛ 2019حيدد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

إىل االسرتشاد بدراسات قطاع االتصاالت الراديوية لتحديد احلاجة إىل التنسيق الثنائي حلماية احملطات األرضية   3
خذ بعني االعتبارمن " ب)للخدمة اإلذاعية الساتلية، مع مراعاة الفقرة  راديوية " ريثما حيدد املؤمتر العاملي لالتصاالت الإذ 

  نية هلذا التنسيق الثنائي،الشروط التنظيمية والتق 2019 لعام
  يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
من جدول األعمال، نتائج الدراسات املشار  1.9إطار البند  ، يف2019ن يقّدم إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 ".أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةيقّررمن " 1 الفقرةإليها يف

  
(WP 6A)  

  .5Dبشأن اخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية) مع مراعاة اخلصائص التقنية والتشغيلية املقدمة من فرقة العمل  "يدعو قطاع االتصاالت الراديوية يقرر أن" فقرةمسؤولة عن الدراسات املطلوبة يف  4A: فرقة العمل 1املالحظة 
  .4Aبشأن االتصاالت املتنقلة الدولية مع مراعاة اخلصائص التقنية والتشغيلية املقدمة من فرقة العمل  "يدعو قطاع االتصاالت الراديوية يقرر أن" فقرةبة يف مسؤولة عن الدراسات املطلو  5D: فرقة العمل 2املالحظة 
  سيقوم رئيسا فرقيت العمل بتنسيق اجلدول الزمين لالجتماعات حسب االقتضاء.االجتماع التحضريي للمؤمتر. وهلذا الغرض،تقريرعلى خالصة مشروع نص5Dو4Aتتفق فرقتا العملجيب أن: 3املالحظة 
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  1الفريق املعين اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق املسؤول املوضوع

  :3.1.9املسألة 
  (WRC-15) [COM5/6] 157قـرار ال

لقة دراسة املسائل التقنية والتشغيلية واألحكام التنظيمية املتع
لنسبة إىل األرض  ألنظمة اجلديدة غري املستقرة 

-MHz 4 800و MHz 4 200-3 700نطاقات الرتدد   يف
 MHz 7 025-6 725و MHz 6 425-5 925و 500 4

  املوزعة للخدمة الثابتة الساتلية

  
WP 4A  

  يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
لنسبة إىل األرض يف ألنظمة غري املستقرة    الساتلية:خدمة الثابتة نطاقات الرتدد التالية املوزعة لل  إىل دراسة املسائل التالية املتصلة 

لنسبة  21-4 اجلدول، 21 أرض)، حتديد إمكانية مراجعة املادة-(فضاء MHz 4 200-3 700 يف نطاق الرتدد  أ ) 
لنسبة إىل األرض  دف متكني األنظمة اجلديدة غري املستقرة  لنسبة إىل األرض  لسواتل اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة 

دمة الثابتة الساتلية هذه مع ضمان احلماية للخدمات األولية القائمة واحلفاظ على حدود كثافة نطاقات تردد اخل العمل يف من
لنسبة إىل األرض؛ 21 املادة تدفق القدرة القائمة الواردة يف   للشبكات املستقرة 

 ↓epfd فضاء)، احلدود-(أرض MHz 925 5-425 6أرض) و-(فضاء MHz 4 200-3 700 يف نطاقي الرتدد  ب)
دف متكني أنظمة إضافية غري  ↑epfd واحلدود 22 املادة الواردة يف لنسبة إىل األرض  املنطبقة على األنظمة غري املستقرة 

لنسبة إىل األرض من العمل يف لنسبة إىل مستقرة  األرض من  نطاقات الرتدد هذه مع ضمان احلماية للشبكات املستقرة 
  ومعايري احلماية احلالية؛ 2.22 التداخل غري املقبول وفقاً للرقم

فضاء)، إمكانية وضع احلدود -(أرض MHz 7 025-6 725أرض) و-(فضاء MHz 4 800-4 500يف نطاقي الرتدد   ج)
epfd↓ وepfd↑ دف متكني  22املادة  يف على غرار تلك املطبقة على نطاقات الرتدد األخرى للخدمة الثابتة الساتلية 

لنسبة لنسبة إىل إىل األرض من العمل يف أنظمة غري مستقرة   نطاَقي الرتدد هذين، مع ضمان احلماية للشبكات املستقرة 
  ومعايري احلماية القائمة؛ 2.22املقبول وفقاً للرقم  األرض من التداخل غري

االجتاه  ، محاية وصالت التغذية ألنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية العاملة يفMHz 7 025-6 700يف نطاق الرتدد   د )
لنسبة إىل -فضاء أرض من التداخل غري املقبول، وفقًا للمعايري احلالية، الصادر من احملطات األرضية لألنظمة غري املستقرة 

  فضاء؛-االجتاه أرض اخلدمة الثابتة الساتلية العاملة يف األرض يف
لنسبة أرض)، وضع أحكام تنظيمية منا-(فضاء MHz 4 800-4 500يف نطاق الرتدد   ه ) سبة ألنظمة غري مستقرة 

  اخلدمة الثابتة الساتلية من أجل محاية خدمات األرض؛ إىل األرض يف
فضاء)، وضع أحكام -(أرض MHz 6 425-5 925أرض) و-(فضاء MHz 4 800-4 500يف نطاقي الرتدد   و )

لنسبة إىليطبقان بطريقة تسمح بضمان أال تتسبب أ 457C.5و 440A.5تنظيمية لتوضيح أن الرقمني   نظمة غري مستقرة 
اختبارات ألغراض  (AMT) اخلدمة املتنقلة للطريان القياس عن بُعد يفتداخل ضار ألنظمة  اخلدمة الثابتة الساتلية يف األرض يف

حملطات احملمولة على منت الطائرات حلماية منها، الطريان    وأال تطالب 
 يقّرِر كذلكو 

  أعاله يتعني: يقررفقرات  أن نتائج الدراسات املشار إليها يف 1
ت احلماية املعرَّفة يف  - ي شكل من معايري احلماية ومستو اتلية املستقرة تلك املعايري للخدمة الثابتة الس أال تغري 

  لنسبة إىل األرض واخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة؛
لنسبة إىل األرض يفأن تضمن محاية األنظمة القائمة غ  - اإلهليلجية،  ةاخلدمة الثابتة الساتلية ذات املدارات شديد  ري املستقرة 
لنسبة إىل األرض اليت تعمل يف 2 ضع ألحكام نطاقات اخلدمة الثابتة الساتلية وخت أن األنظمة اجلديدة غري املستقرة 

 ،30Bييلقائمة التذ الواردة يفلتخصيصاتلاخلطة و أن تضمن احلماية الكاملة للتعيينات الواردة يف جيب30Bالتذييل

 
WP 5A 
WP 5C 

(WP 3M)  
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  1الفريق املعين اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق املسؤول املوضوع

 يدعو اإلدارات
  الدراسات من خالل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية،  إىل املشاركة يف

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
 إليها املشار نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 2019لالتصاالت الراديوية لعام  العامليؤمتر إىل املتقريره  درج يفيأن 
 أعاله، كي ينظر فيها املؤمتر.يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية""يف

  :4.1.9املسألة 
  (WRC-15) [COM5/7] 763قـرار ال

  مداريةحمطات مقامة على منت مركبات دون 

 
WP 5B  

  إىل يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
إجراء دراسات لتحديد أي تدابري تقنية وتشغيلية ميكن أن تساعد على تفادي التداخل الضار بني خدمات   1

حملطات على منت املركبات دون املدارية؛   االتصاالت الراديوية فيما يتعلق 
رح بند إمكانية ط الطيف، واستنادًا إىل نتائج هذه الدراسات، النظر يف إجراء دراسات لتحديد املتطلبات من  2
  ؛WRC-23 للمؤمتر جدول األعمال املقبل يف
 االنتهاء من الدراسات خالل فرتة الدراسة املقبلة لقطاع االتصاالت الراديوية،  3

  يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
ذا القرار قطاع حاطة جلان دراسات  1   ؛االتصاالت الراديوية علماً 
دعو قطاع االتصاالت ي يقرر أنالفقرة  تقريره نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية املشار إليها يف ن يُدرج يف  2

 ،WRC-19أعاله لكي ينظر فيها املؤمترالراديوية

 
WP 4A 
WP 4C 
WP 7B  

  :5.1.9املسألة 
  (WRC-15) [COM6/1] 764  قـرارال

ر التقنية والتنظيمية لإلحالة إىل التوصيتني  النظر يف اآل
ITU-R M.1638-1 وITU-R M.1849-1  يف الرقمني

447F.5 450وA.5 من لوائح الراديو  

  
WP 5A  

  الحتاد إىل يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
ر التقنية والتنظيمية على اخلدمات املشار إليها يف الرقمني   1 اإلحالة  اليت ستنتج عن 450A.5و 447F.5أن يدرس اآل

فرض قيود  يف هذه احلواشي، مع احلرص على عدم ITU-R M.1638-0عوضًا عن التوصية  ITU-R M.1638-1إىل التوصية 
  احلواشي؛داعي هلا على اخلدمات املشار إليها يف هذه  ال
ر التقنية والتنظيمية على اخلدمات املشار إليها يف الرقمني  2 إضافة  اليت ستنتج عن 450A.5و 447F.5 أن يدرس اآل

إىل هذه احلواشي، مع احلرص على عدم فرض قيود ال داعي هلا على اخلدمات  ITU-R M.1849-1 إحالة جديدة إىل التوصية
  املشار إليها يف هذه احلواشي،

  مدير مكتب االتصاالت الراديويةيكلف 
للنظر يف أي تدابري تنظيمية  2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أن يدرج نتائج هذه الدراسات يف تقرير املدير إىل 

 " أعاله.الحتاد إىليقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةاستجابًة للفقرة "

 
WP 5B 

(WP 3M)  

  (WRC-15) [COM6/15] 958القرار 
دراسات عاجلة مطلوبة للتحضري للمؤمتر العاملي 

 2019لالتصاالت الراديوية لعام

  
ه)   (انظر أد

  يقرر
ملواضيع احملددة يف   هذا القرار وملحقه،  أن يستكمل الدراسات املتعلقة 

  
ه)   (انظر أد
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  الراديويةيف قطاع االتصاالت(WRC-19)2019للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامتوزيع األعمال التحضريية
  1الفريق املعين اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق املسؤول املوضوع

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
  الدراسات اليت دعا إليها هذا القرار، على وجه السرعةإىل أن يستكمل 

  يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
، 2019 من جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 1.9إطار البند  بتقدمي معلومات عن هذا الدراسات يف

 على نتائج الدراسات. حسب االقتضاء وبناءً 
لقرار        (WRC-15) [COM6/15] 958ملحق 

  2019دراسات عاجلة مطلوبة للتحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
 

  

  :6.1.9املسألة 
لقرار  1)املسألة   (WRC-15) [COM6/15] 958مللحق 

  
WP 1B  

ئيةل (WPT) اإلرسال الالسلكي للطاقةإجراء دراسات بشأن  1)   :لمركبات الكهر
ئية على خدمات االتصاالت (WPT)اإلرسال الالسلكي للطاقة تقييم أثر   أ )    الراديوية؛ للمركبات الكهر

ت الرتددات املنسقة املناسبة اليت تقلل أثر   ب) ئية على  (WPT) اإلرسال الالسلكي للطاقةدراسة مد للمركبات الكهر
  .خدمات االتصاالت الراديوية

ومجعية مهندسي  (ISO)واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي  (IEC)لكهرتقنية الدولية اللجنة اينبغي أن تراعي هذه الدراسات أن 
لتنسيق العاملي واإلقليمي لتكنولوجيات (SAE)السيارات ئية؛ل WPTتقوم بوضع معايري دولية تتعلق   لمركبات الكهر

 
WP 1A 
WP 5B 
WP 6A  

  :7.1.9املسألة 
لقرار  2)املسألة   (WRC-15) [COM6/15] 958مللحق 

  
WP 1B  

 دراسات لبحث:  2)
مدى احلاجة إىل تدابري إضافية ممكنة لتقتصر إرساالت الوصلة الصاعدة للمطاريف على تلك املطاريف املرخص   أ ) 

 ؛1.18 للرقم هلا طبقاً 
ستعملة على احملطات األرضية املإدارة التشغيل غري املرخص به ملطاريف   األساليب املمكنة اليت ستساعد اإلدارات يف  ب)

ا يف جمها الوطين إلدارة الطيف، طبقاً للقرار أراضيها، واليت تكون مبثابة أداة يُسرتشد   .ITU-R 64 (RA-15)  بر

 
WP 1C 
WP 4A  

  :8.1.9املسألة 
لقرار  3)املسألة   (WRC-15) [COM6/15] 958مللحق 

  
WP 5D  

ذلك  يف التقنية والتشغيلية للشبكات واألنظمة الراديوية واالحتياجات من الطيف مباإجراء دراسات بشأن اجلوانب  3)
إمكانية تنسيق استخدام الطيف لدعم تنفيذ البنية التحتية لالتصاالت ضيقة النطاق وعريضة النطاق من آلة إىل آلة، ووضع 

  يوية.نطاق عمل قطاع االتصاالت الراد الالزمة يفالتوصيات والتقارير و/أو الكتيبات، حسب االقتضاء، واختاذ اإلجراءات 

 
WP 1B 
WP 5A  
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  الراديويةيف قطاع االتصاالت(WRC-19)2019للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامتوزيع األعمال التحضريية
  1الفريق املعين اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق املسؤول املوضوع

  :9.1.9املسألة 
الدراسات  (WRC-15) [COM6/24] 162قـرار ال

نطاق  إمكانية توزيعالطيف و  الحتياجات مناملتعلقة 
لخدمة الثابتة ل) فضاء-(أرض GHz 51,4-52,4 رتددال

  الساتلية

  
WP 4A 

 الراديوية يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت
  :2019 ملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامقبل ا الوقت املناسب إىل أن ُجيري ويستكمل ما يلي يف

الثابتة   لخدمةل الطيف لتطوير اخلدمة الثابتة الساتلية مع مراعاة النطاقات املوزعة حالياً  من ضافيةاإل االحتياجات  تنظر يفدراسات   1
دة كفاءة النطاقاتستخدامها، وإمكانية حتقيق االستخدام األمثل هلذه ال التقنيةالشروط يف الساتلية، و    الطيف؛  تخداماس دف ز

من "يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"،  1رهناً بوجود مسوغات بناًء على الدراسات اليت جتري مبوجب الفقرة   2
نوي، والتوافق مع اخلدمات القائمة  التقاسمدراسات  ، لتحديد قتضاءجاورة، حسب االتالنطاقات امل  ذلك يف  مبا يفعلى أساس أويل و

نطاق   ذلك محاية اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، للتوزيعات األولية اجلديدة للخدمة الثابتة الساتلية يف  مدى املالءمة، مبا يف
لنسبة إىل األرض على السواء، املدار املستقر وغ  لالستخدام يف )فضاء-(أرض GHz 52,4-51,4  الرتدد اإلجراءات و ري املستقر 

  ؛التنظيمية املصاحبة املمكنة
حبيث تتوفر احلماية لألنظمة العاملة  (Rev.WRC-12) 750إمكانية مراجعة القرار حبث دف إىل دراسات   3
  ؛GHz 54,25-52,6 النطاق املنفعل يف
اإلجراءات  ذلك "، مبا يفوإذ يدركمن "ج) الفقرة   دراسات تتعلق حبماية الفلك الراديوي على النحو الوارد يف 4

  التنظيمية، حسب االقتضاء،
  يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  ،2019عام ل ةملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديويإىل ا إىل تقدمي تقرير عن نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية
  يدعو اإلدارات

  هذه الدراسات من خالل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية. يف بنشاطإىل املشاركة

 
WP 4B 
WP 5A 
WP 5C 
WP 5D 
WP 7C 
WP 7D 

(WP 3M)  

ت أو حاالت تضارب ووجهت يف  2.9  ؛*تطبيق لوائح الراديوبشأن أي صعو
____________  

ت أو حاالت تضارب ووجهت يفهذا البند من  * ي صعو  تطبيق لوائح الراديو والتعليقات املقدمة من اإلدارات.جدول العمال يقتصر حصراً على تقرير املدير فيما يتعلق 
 ؛(Rev.WRC-07) 80بشأن اختاذ إجراء استجابة للقرار  3.9

  -  - (Rev.WRC-07) 80القرار 
لبنود اليت يلزم إدراجها يف  10 جداول  ن إدراجها يفجدول األعمال التمهيدي للمؤمتر الالحق ويف بنود أخرى ميك جدول أعمال املؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية وإبداء وجهة نظره يف تقدمي توصيات إىل اجمللس 

 من االتفاقية،7األعمال للمؤمترات املقبلة، وفقاً للمادة
  (WRC-15) [COM6/2] 810القرار 

جدول األعمال التمهيدي للمؤمتر العاملي لالتصاالت 
 2023الراديوية لعام 

  -  .(CPM19-2)للعلم يف الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر   -
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  8امللحـق 
 (WRC-23) 2023 العاملي لالتصاالت الراديوية لعام التحضريية للمؤمترتوزيع األعمال 

  يف قطاع االتصاالت الراديوية
 ،قطاع االتصاالت الراديوية يف WRC-23 بنود جدول األعمال التمهيدي للمؤمتربشأن يتضمن اجلدول املرفق توزيع األعمال التحضريية 

  .(WRC-15) [COM6/2] 810 القرار مقرتح يفوفقاً ملا هو 
ت حتدد يشمل و    .WRC-23 ؤمتربنود جدول أعمال املبشأن "األفرقة املسؤولة" و"األفرقة املعنية" بقطاع االتصاالت الراديوية اجلدول بيا

جرى حتديد فرق عمل قطاع االتصاالت الراديوية املدرجة يف اجلدول التايل على أساس هيكل جلان دراسات القطاع الوارد  - 1املالحظة 
  .CPM19-1/1الوثيقة  يف

ا إىل األفرقة املعنية.تدعى  - 2املالحظة  نتظام عن تقدم ونتائج دراسا   األفرقة املسؤولة إىل اإلبالغ 
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 يف قطاع االتصاالت الراديويةWRC-23توزيع األعمال التحضريية للمؤمتر
  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق املسؤول املوضوع

 على وجه التحديد، النظر فيها؛2019اختاذ التدابري املناسبة بشأن املسائل العاجلة اليت طلب املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  1
ا:2019ية لعامالبنود التالية، على أساس مقرتحات اإلدارات وتقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر، مع مراعاة نتائج املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديو النظر يف  2  ، واختاذ التدابري الالزمة بشأ

  ؛(WRC-15) [COM6/3] 361وتنفيذ املالحة اإللكرتونية، وفقاً للقرار (GMDSS)البحرمن الطيف والتدابري التنظيمية لدعم حتديث النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يفاحملتملةاالحتياجاتالنظر يف 1.2
  (WRC-15) [COM6/3] 361القرار 

تطبيق أحكام تنظيمية ختص حتديث  النظر يف
حر الب ة يفالنظام العاملي لالستغاثة والسالم

  وتتصل بتنفيذ املالحة اإللكرتونية

  
WP 5B  

  2023 يقرر أن يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
ذها دعمًا لتحديث اإىل مراعاة أنشطة املنظمة البحرية الدولية، واملعلومات واملتطلبات اليت قدمتها هذه املنظمة، لتحديد التدابري التنظيمية الالزم اخت  1

  ؛GMDSS النظام
لكرتونية استناداً طيف الرتدد للخدمة املتنقلة البحرية الداعمة للمالحة اإل التدابري التنظيمية املمكن اختاذها، مبا فيها إجراء توزيعات يف إىل النظر يف  2

  إىل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية،
  يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

 GMDSS اعى فيها أنشطة املنظمة البحرية الدولية، من أجل حتديد االحتياجات من الطيف والتدابري التنظيمية الالزمة لدعم حتديث النظامإىل إجراء دراسات، تُر 
 وتنفيذ املالحة البحرية اإللكرتونية،

من أجل حبث إمكانية منح توزيع جديد خلدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) فيما خيص أنظمة السرب  2023ملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام قبل االوقت املناسب  إجراء الدراسات الضرورية واستكماهلا يف  2.2
 ؛(WRC-15) [COM6/4] 656، مع مراعاة محاية اخلدمات القائمة طبقاً للقرارMHz 45ات حولضمن مدى الرتددالفضاءاحملمولة يف الرادارية

  (WRC-15) [COM6/4] 656 قرارال
إمكانية منح توزيع خلدمة استكشاف األرض 

(النشيطة) فيما خيص أنظمة السرب  الساتلية
الفضاء يف مدى الرتددات  الرادارية احملمولة يف

  MHz 45حول 

  
WP 7C  

  2023 يقرر أن يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
خيص  من أجل حبث إمكانية منح توزيع جديد خلدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) فيما نتائج الدراسات بشأن االحتياجات من الطيف يفالنظر  إىل

  واختاذ اإلجراءات املناسبة، مع مراعاة محاية اخلدمات القائمة MHz 45ات حول ضمن مدى الرتدد احملمولة جواً  أنظمة السرب الرادارية
  ع االتصاالت الراديويةقطا يدعو 

 (النشيطة) وخدمة التحديد الراديوي للموقع الساتليةبني خدمة استكشاف األرض والتقاسم  بشأن االحتياجات من الطيف إجراء دراسات إىل 1
  ؛MHz 50-40 مدى الرتدد واخلدمات الثابتة واملتنقلة واإلذاعية وخدمة األحباث الفضائية يف

املي لالتصاالت لعمل املؤمتر العالوقت املناسب  يف التقينإبراز األساس مع مراعاة االستخدام احلايل للنطاق املوزع، بغرض إىل استكمال الدراسات،   2
  ،2023الراديوية لعام
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 يف قطاع االتصاالت الراديويةWRC-23توزيع األعمال التحضريية للمؤمتر
  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق املسؤول املوضوع

ا من الطيف وتسمي  3.2 خلصائص التقنية والتشغيلية ألجهزة استشعار األحوال اجلوية الفضائية واحتياجا ، بُغية (WRC-15) [COM6/5] 657ة اخلدمات الراديوية املناسبة هلا، وفقاً للقرار استعراض نتائج الدراسات املتعلقة 
 ديو دون فرض قيود إضافية على اخلدمات القائمة؛لوائح الرامنحها االعرتاف واحلماية على النحو املناسب يف

  (WRC-15) [COM6/5] 657قـرار ال
احتياجات أجهزة استشعار األحوال اجلوية 

  الفضائية من الطيف ومحايتها

  
WP 7C  

  2023 يقرر أن يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
لشكل املناسب احلماية ألجهزة استشعار األحوال اجلوية العاملة يفاألحكام التنظيمية الالزمة لتوفري  إىل النظر يف الواجب حتديدها و  اخلدمة الراديوية املسماة 

  أثناء دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، مع مراعاة نتائج هذه الدراسات ودون فرض قيود إضافية على اخلدمات القائمة،
 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية إىل

 ، إىل توثيق اخلصائص التقنية والتشغيلية ألجهزة استشعار األحوال اجلوية الفضائية؛2019  وقت يناسب املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مد، يفأن يع  1
  استشعار األحوال اجلوية؛، إىل تسمية اخلدمات الراديوية املناسبة ألجهزة 2019 وقت يناسب املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أن يعمد، يف  2
 نطاقات  ، إىل إجراء ما يلزم من دراسات تقاسم بشأن األنظمة القائمة العاملة يف2023  وقت يناسب املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أن يعمد، يف  3

دف حتديد احلماية التنظيمية   لى اخلدمات القائمة،اليت ميكن توفريها دون فرض قيود إضافية عالرتدد اليت تستعملها أجهزة استشعار األحوال اجلوية الفضائية، 
 ؛(WRC-15) [COM6/23] 161وفقاً للقرار)،فضاء-(أرض37,5GHz-39,5نطاق الرتدد دراسة االحتياجات من الطيف وإمكانية منح توزيعات جديدة للخدمة الثابتة الساتلية يف  4.2
  (WRC-15) [COM6/23] 161 قـرارال

 الطيف الحتياجات منالدراسات املتعلقة 
 GHz 39,5-37,5 الرتدد نطاق إمكانية توزيعو 
  لخدمة الثابتة الساتليةل

  
WP 4A  

 يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
  :2023 ملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامقبل ا الوقت املناسب إىل أن ُجيري ويستكمل ما يلي يف

يف الثابتة الساتلية، و  لخدمةل الطيف لتطوير اخلدمة الثابتة الساتلية مع مراعاة النطاقات املوزعة حالياً  من ضافيةاإل االحتياجات تنظر يفدراسات   1
دة كفاءةالرتدد  لنطاقاتستخدامها، وإمكانية حتقيق االستخدام األمثل ال التقنيةالشروط  دف ز   الطيف؛ استخدام هذه 

نوي، والتوافق مع اخلدمات القائمة  مالتقاسدراسات   2 حديد مدى مالءمة ، لتجاورة، حسب االقتضاءتالنطاقات امل ذلك يف مبا يفعلى أساس أويل و
) قطففضاء ويقتصر على وصالت التغذية للخدمة الثابتة الساتلية -(أرض GHz 37,5-39,5 نطاق الرتدد التوزيعات األولية اجلديدة للخدمة الثابتة الساتلية يف

لنسبة إىل األرض على لالستخدام يف   ؛السواء املدار املستقر وغري املستقر 
  ،GHz 37-36 النطاق املنفعل حبيث تتوفر احلماية لألنظمة العاملة يف (Rev.WRC-12/15) 750دف إىل إمكانية مراجعة القرار دراسات   3

 يقرر كذلك
ذاأن ينظر يفإىل2023دعوة املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام   الشأن،الدراسات املشار إليها أعاله وأن يتخذ اإلجراءات املناسبة 
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 يف قطاع االتصاالت الراديويةWRC-23توزيع األعمال التحضريية للمؤمتر
  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق املسؤول املوضوع

على أساس  1 اإلقليم يف MHz 694-470 نطاق الرتدد اإلجراءات التنظيمية احملتملة يف والنظر يف 1 اإلقليم يف MHz 960-470 نطاق الرتدد استعراض استعمال الطيف واالحتياجات من الطيف للخدمات القائمة يف  5.2
 ؛(WRC-15) [COM4/6] 235االستعراض طبقاً للقرار

  (WRC-15) [COM4/6] 235 قـرارال
لنطاق الرتدد  استعراض استعمال الطيف

MHz 960-470 1اإلقليم  يف  

  
-  

ويف وقت مناسب من أجل املؤمتر العاملي لالتصاالت  2019 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية، بعد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
  2023 الراديوية لعام

، خاصة االحتياجات 1 اإلقليم يف MHz 960-470 نطاق الرتدد إىل استعراض استعمال الطيف ودراسة االحتياجات من الطيف للخدمات القائمة يف 1
ستثناء املتنقلة    للطريان، مع مراعاة دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وتوصياته وتقاريره ذات الصلة؛من الطيف للخدمتني اإلذاعية واملتنقلة، 

ستثناء املتنقلة  1 اإلقليم يف MHz 694-470 نطاق الرتدد إجراء دراسات التقاسم والتوافق، حسب االقتضاء، يف 2 بني اخلدمتني اإلذاعية واملتنقلة، 
  ت الراديوية وتوصياته وتقاريره ذات الصلة؛للطريان، مع مراعاة دراسات قطاع االتصاال

  إجراء دراسات التقاسم والتوافق، حسب االقتضاء، من أجل توفري احلماية املناسبة ألنظمة اخلدمات القائمة األخرى، 3
  يدعو اإلدارات

 ،هذه الدراسات من خالل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية  إىل املشاركة يف
  2023 ملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامو ايقرر أن يدع

اإلجراءات  ليها، يفع إىل أن ينظر، استناداً إىل نتائج الدراسات أعاله، وشريطة أن تكون الدراسات قد اسُتكملت وأن يكون قطاع االتصاالت الراديوية قد وافق
  ب االقتضاء،، حس1 اإلقليم يف MHz 694-470 نطاق الرتدد التنظيمية احملتملة يف

  يدعو كذلك قطاع االتصاالت الراديوية
  إىل ضمان التعاون مع قطاع تنمية االتصاالت لتنفيذ هذا القرار.

 



- 44 - 

 

  9امللحـق 
  نشاء (CPM19-1) قرار الدورة األوىل لالجتماع التحضريي للمؤمتر

  ،واختصاصاته 5التابع للجنة الدراسات  5/1 (TG 5/1)فريق املهام 
  WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  13.1لبند  املعين

  ،(CPM19-1) 2019 إن الدورة األوىل لالجتماع التحضريي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
  إذ تضع يف اعتبارها

ن يدرج يف جدول أعمال  (WRC-15) [COM6/16] 809أوصى اجمللس مبوجب قراره  2015أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
من أجل التطوير املستقبلي لالتصاالت املتنقلة  تردد نطاقات حتديد النظر يف" من جدول األعمال) 13.1(البند  WRC-19املؤمتر 
  ،"(WRC-15) [COM6/20] 238 ، وفقاً للقرارعلى أساس أويل ترددات إضافية للخدمة املتنقلة توزيع إمكانية ذلك مبا يف ،(IMT) الدولية

  قررت
املعنية بنطاقات الرتدد واخلدمات  األطراف، حيث ُتدعى مجيع TG 5/1)إىل إنشاء فريق مهام ( 5دعو جلنة الدراسات تأن  1

لبند عتباره إىل املشاركة فيه بفعالية،  (WRC-15) [COM6/20] 238املذكورة يف القرار  من جدول أعمال  13.1الفريق املسؤول املعين 
ه؛ WRC-19 املؤمتر   والذي له االختصاصات الواردة أد

من  "يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"من  1الدراسات املبينة يف الفقرة  5Dأن جتري فرقة العمل  2
الحتياجات من الطيف واخلصائص التقنية والتشغيلية مبا يف ذلك معايري احلماية  فيما يتعلق (WRC-15) [COM6/20] 238 القرار

وأن ترفع تقريراً  2017 سمار  31قبل  أن تستكمل هذه الدراساتلالتصاالت املتنقلة الدولية و  ةاألرضي ةوسيناريوهات النشر من أجل املكون
  ؛5/1 املهام راسات إىل فريقبنتائج هذه الد

، اخلصائص التقنية مبا يف ذلك معايري احلماية 2017مارس  31 يف موعد أقصاه 5/1 املهامأن تقدم فرق العمل املعنية إىل فريق  3
خلدمات احلالية  من  "الراديويةيقرر أن يدعو قطاع االتصاالت "من  2الفقرة يف النطاقات احملددة يف  اليت هلا توزيعاتاملتعلقة 

  ؛هلاجماورة يف نطاقات أو  (WRC-15) [COM6/20] 238 القرار
مناذج االنتشار ذات ، 2017مارس  31 يف موعد أقصاه 5/1املهام إىل فريق  3أن تقدم فرق العمل التابعة للجنة الدراسات   4

من  "أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةيقرر "من  2دراسات التقاسم املتعلقة بنطاقات الرتدد الواردة يف الفقرة بالصلة 
  ؛(WRC-15) [COM6/20] 238 القرار

ملشاركة ذلك ا يف االستفادة القصوى من وسائل االتصاالت احلديثة، مبا تتحققحبيث  5/1 فريق املهامأنه ينبغي تنظيم عمل  5
قصى قدر ممكن عملياً؛عن بُ    عد، وذلك 

استنادًا إىل  (WRC-15) [COM6/20] 238 لقرارلإجراء دراسات التقاسم والتوافق وفقًا  مسؤوًال عن 5/1املهام  فريقأن يكون  6
من جدول أعمال  13.1 إطار البند إعداد مشروع نص تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر يفعن و أعاله،  4و 3و 2 يقررالفقرات 

من  A1.5.1.3 طبقًا للفقرة (CPM-19) التحضريي للمؤمترإىل عملية االجتماع  مباشرةً وأن يقدم هذا النص  WRC-19 املؤمتر
  .ITU-R 2-7 والقرار ITU-R 1-7 القرار
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  10امللحق 
  WRC-19خمطط مشروع تقرير االجتماع التحضريي إىل املؤمتر 

بند جدول 
أعمال 
املؤمتر 

WRC-19 

 WRC-19مشروع تقرير االجتماع التحضري إىل املؤمتر 
الفريق   املراجع  األعمال/املسألةبند جدول   القسم

  املسؤول

  اخلدمتان املتنقلة الربية والثابتة–1الفصل 
اختاذ اإلجراءات الالزمة، حسب االقتضاء، لتيسري نطاقات ترددات منسقة عاملياً أو إقليمياً  11.1/1 11.1

لسكك احلديدية بني القطار  لدعم أنظمة االتصاالت الراديوية اره مس وجانيباخلاصة 
  (WRC-15) [COM6/12] 236ضمن التوزيعات احلالية للخدمة املتنقلة، وفقاً للقرار

  WP 5A (WRC-15) [COM6/12] 236 القرار

 ،صى حد ممكنإىل أق ،عاملياً أو إقليمياً املنّسقة  املمكنة نطاقات الرتدد  النظر إىل يف 12.1/1  12.1
مة إطار التوزيعات احلالية للخد  التطور يف  اآلخذة يف (ITS)  لتنفيذ أنظمة النقل الذكية

 (WRC-15) [COM6/13] 237 املتنقلة، وفقاً للقرار

  WP 5A (WRC-15) [COM6/13] 237 القرار

النظر، على أساس دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وفقًا للقرار  14.1/1  14.1
160 [COM6/21] (WRC-15)طات حم املناسبة من أجلالتدابري التنظيمية  ، يف

  ، ضمن التوزيعات احلالية للخدمة الثابتة(HAPS)املنصات عالية االرتفاع

  WP 5C (WRC-15) [COM6/21] 160 القرار

حتديد نطاقات تردد لكي تستخدمها اإلدارات من أجل التطبيقات  النظر يف 15.1/1  15.1
وفقاً للقرار  GHz 450-275 رتددمدى ال للخدمتني الربية املتنقلة والثابتة العاملة يف

767 [COM6/14] (WRC-15) 

  WP 1A (WRC-15) [COM6/14] 767 القرار

  يف اخلدمة املتنقلةالعريض تطبيقات النطاق  – 2الفصل  
لة من أجل التطوير املستقبلي لالتصاالت املتنق تردد نطاقات حتديد النظر يف 13.1/2  13.1

لى ع ترددات إضافية للخدمة املتنقلة توزيع إمكانية ذلك  مبا يف ،(IMT) الدولية
 (WRC-15) [COM6/20] 238، وفقاً للقرارأساس أويل

 TG 1/5 (WRC-15) [COM6/20] 238 لقرارا
)1(  

ات احمللية الشبكنظمة النفاذ الالسلكي مبا فيها املسائل املتصلة  النظر يف 16.1/2  16.1
، MHz 5 925و MHz 5 150 الرتدد بنينطاقات  يف (WAS/RLAN) الراديوية

ة للخدمة املتنقلة ذلك توزيعات طيف إضافي واختاذ التدابري التنظيمية املناسبة، مبا يف
 (WRC-15) [COM6/22] 239وفقاً للقرار 

  WP 5A (WRC-15) [COM6/22] 239 القرار

1.9  
(املسألة 

1.1.9( 

 MHz 2 025-1 885يف نطاَقي الرتدد  تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية 1.1.9/2
  MHz 2 200-2 110و

)WP 4C )2  (REV.WRC-15) 212رار ـالق
WP 5D )3( 

)4(  
1.9  

(املسألة 
5.1.9( 

ر التقنية والتنظيمية لإلحالة إىل التوصيتني  5.1.9/2  ITU-R M.1638-1النظر يف اآل
  من لوائح الراديو 450A.5و 447F.5يف الرقمني  ITU-R M.1849-1و

  WP 5A  (WRC-15) [COM6/1] 764 قـرارال

1.9  
(املسألة 

8.1.9(  

إجراء دراسات بشأن اجلوانب التقنية والتشغيلية للشبكات واألنظمة الراديوية  8.1.9/2
يذ ذلك إمكانية تنسيق استخدام الطيف لدعم تنف يف واالحتياجات من الطيف مبا

ع النطاق وعريضة النطاق من آلة إىل آلة، ووضالبنية التحتية لالتصاالت ضيقة 
التوصيات والتقارير و/أو الكتيبات، حسب االقتضاء، واختاذ اإلجراءات الالزمة 

 نطاق عمل قطاع االتصاالت الراديوية. يف

مبلحق القرار  3)املسألة 
958 [COM6/15] (WRC-15)

  
WP 5D  

                                                            
  ذه الرسالة اإلدارية املعممة. 9 الوارد يف امللحق CPM19)-(1 انظر الدورة األوىل لالجتماع التحضريي للمؤمتر  (1)
اعاة " بشأن املكونة الساتلية لالتصاالت املتنقلة الدولية مع مر يدعو قطاع االتصاالت الراديويةمسؤولة عن الدراسات املطلوبة يف فقرة " 4C فرقة العمل  (2)

  .5D اخلصائص التقنية والتشغيلية املقدمة من فرقة العمل
اة " بشأن املكونة األرضية لالتصاالت املتنقلة الدولية مع مراعالراديويةيدعو قطاع االتصاالت مسؤولة عن الدراسات املطلوبة يف فقرة " 5D فرقة العمل  (3)

  .4C اخلصائص التقنية والتشغيلية املقدمة من فرقة العمل
مين ز على خالصة نص تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر. وهلذا الغرض، سيقوم رئيسا فرقيت العمل بتنسيق اجلدول ال 5Dو 4C جيب أن تتفق فرقتا العمل  (4)

  لالجتماعات حسب االقتضاء.
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  اخلدمات الساتلية – 3الفصل  
واستعراض  (WRC-15) [COM6/9] 557نتائج الدراسات طبقًا للقرار  النظر يف  4.1/3  4.1

وتنقيحها إن  (Rev.WRC-12) 30 من التذييل 7 امللحق القيود املذكورة يف
ور اخلطة والقائمة وتط استدعى األمر، مع ضمان محاية التخصيصات الواردة يف

مستقبًال ضمن اخلطة والقائمة والشبكات القائمة  (BSS)اخلدمة اإلذاعية الساتلية 
  ، وعدم فرض قيود إضافية عليها(FSS)واملخططة للخدمة الثابتة الساتلية

 WP 4A  (WRC-15) [COM6/9] 557 القرار

أرض) -(فضاء GHz 19,7-17,7 استخدام نطاقي الرتدد النظر يف  5.1/3  5.1
حمطات أرضية متحركة تتواصل مع حمطات  فضاء) يف-(أرض GHz 29,5-27,5و

لنسبة إىل األرض يف اإلجراء  اخلدمة الثابتة الساتلية، واختاذ فضائية مستقرة 
 (WRC-15) [COM6/17] 158املناسب، وفقاً للقرار

  WP 4A (WRC-15) [COM6/17] 158 القرار

لية غري األنظمة الساتلية للخدمة الثابتة الساتوضع إطار تنظيمي فيما خيص   النظر يف  6.1/3  6.1
لنسبة إىل األرض اليت ميكن أن تعمل يف  GHz  37,5-39,5نطاقات الرتدد   املستقرة 

فضاء) -(أرض  GHz 50,2-47,2) وأرض-(فضاء GHz  39,5-42,5) وأرض-(فضاء
  (WRC-15) [COM6/18] 159 فضاء)، وفقاً للقرار-(أرضGHz 51,4-50,4و

  WP 4A (WRC-15) [COM6/18] 159 القرار

أي تغيريات قد يلزم إجراؤها، ويف خيارات أخرى، تطبيقًا للقرار   النظر يف  7/3 7
املندوبني املفوضني، بشأن "إجراءات   ملؤمتر 2002)مراكش،   (املراجع يف 86

النشر املسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل لتخصيصات الرتدد للشبكات 
تيسريًا لالستخدام الرشيد  (Rev.WRC-07) 86الساتلية"، وفقًا للقرار 

ا، مبا فيها والفعّ  ال واالقتصادي للرتددات الراديوية وأي مدارات مرتبطة 
 لنسبة لألرضمدار السواتل املستقرة

  WP 4A  (Rev.WRC-07) 86القرار 

1.9  
(املسألة 

2.1.9( 

 MHz 2 025-1 885يف نطاَقي الرتدد  تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية 2.1.9/3
  MHz 2 200-2 110و

 )WP 4A5 (  (REV.WRC-15) 212رار ـالق
WP 5D  )6( 

)7(  
1.9  

(املسألة 
3.1.9( 

ألنظمة اجلديدة غري  3.1.9/3 دراسة املسائل التقنية والتشغيلية واألحكام التنظيمية املتعلقة 
لنسبة إىل األرض يف -MHz 4 800و MHz 4 200-3 700نطاقات الرتدد   املستقرة 

 املوزعة للخدمة الثابتة الساتليةMHz 7 025-6 725وMHz 6 425-5 925و 500 4

  WP 4A (WRC-15) [COM5/6] 157 قـرارال

1.9  
(املسألة 

9.1.9( 

طاق ن حتديدإمكانية توزيع الطيف و  الحتياجات منالدراسات املتعلقة  9.1.9/3
  لخدمة الثابتة الساتليةل) فضاء-(أرض GHz 51,4-52,4 رتددال

  WP 4A (WRC-15) [COM6/24] 162 قـرارال

  خدمات العلوم – 4الفصل  
ملتنقلة الساتلية اخلدمة ا  النطاق من أجل احملطات األرضية العاملة يف  يفحدود القدرة   النظر يف  2.1/4  2.1

 نطاقي الرتدد  وخدمة األرصاد اجلوية الساتلية وخدمة استكشاف األرض الساتلية يف
MHz 403-401وMHz 400,05-399,9765 ، وفقاً للقرار [COM6/7] (WRC-15)  

  WP 7B  (WRC-15) [COM6/7] 765 القرار

أرض) -إمكانية رفع التوزيع الثانوي خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية (فضاء النظر يف  3.1/4  3.1
أرض) إىل وضع أويل وإمكانية منح -وخدمة استكشاف األرض الساتلية (فضاء

نطاق  أرض) يف-توزيع أويل خلدمة استكشاف األرض الساتلية (فضاء
  (WRC-15) [COM6/8] 766، وفقاً للقرارMHz 470-460 الرتدد

  WP 7B  (WRC-15) [COM6/8] 766 لقرارا

لتتبع والتحكم والقياس عن بُعد يف  7.1/4  7.1 خدمة   دراسة االحتياجات من الطيف فيما يتعلق 
لنسبة إىل األرض ذات املهمات  العمليات الفضائية من أجل السواتل غري املستقرة 
 القصرية املدة، بغية تقييم مالَءمة التوزيعات احلالية خلدمة العمليات الفضائية، وإن استدعى

  (WRC-15) [COM6/19] 659توزيعات جديدة، وفقاً للقرار األمر، النظر يف

  WP 7B (WRC-15) [COM6/19] 659 القرار

                                                            
عاة " بشأن اخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية) مع مرايقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةمسؤولة عن الدراسات املطلوبة يف فقرة " 4A فرقة العمل  (5)

  .5D اخلصائص التقنية والتشغيلية املقدمة من فرقة العمل
ائص " بشأن االتصاالت املتنقلة الدولية مع مراعاة اخلصيدعو قطاع االتصاالت الراديوية يقرر أنمسؤولة عن الدراسات املطلوبة يف فقرة " 5Dفرقة العمل   (6)

  .4Aالتقنية والتشغيلية املقدمة من فرقة العمل 
جلدول ر. وهلذا الغرض، سيقوم رئيسا فرقيت العمل بتنسيق اعلى خالصة مشروع نص تقرير االجتماع التحضريي للمؤمت 5Dو 4Aجيب أن تتفق فرقتا العمل   (7)

 الزمين لالجتماعات حسب االقتضاء.
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  اخلدمة البحرية وخدمة الطريان وخدمة اهلواة – 5الفصل  
وفقاً  MHz 54-50 نطاق الرتدد يف 1اإلقليم  منح توزيع خلدمة اهلواة يف النظر يف  1.1/5 1.1

 (WRC-15) [COM6/6] 658 للقرار
  WP 5A  (WRC-15) [COM6/6] 658 لقرارا

ة لدعم حتديث النظام العاملي لالستغاث املمكنةاإلجراءات التنظيمية  النظر يف  8.1/5  8.1
النظام  ودعم إدخال أنظمة ساتلية إضافية يف (GMDSS) البحر والسالمة يف

  (Rev.WRC-15) 359البحر، وفقاً للقرارالعاملي لالستغاثة والسالمة يف

  Rev.WRC-15)  WP 5B 359 لقرارا

      استناداً إىل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، فيما يلي:النظر  إىل  9.1/5 9.1
ألجهزة  MHz 162,05-156إطار نطاق الرتدد   اإلجراءات التنظيمية يف 1.9.1/5  1.9.1 فيما يتعلق 

 (GMDSS)البحر   الراديوية البحرية املستقلة حلماية النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف
  (WRC-15) [COM6/10] 362 ، وفقاً للقرار(AIS) ونظام التعرف األوتومايت

  WP 5B (WRC-15) [COM6/10] 362 القرار

تنقلة ذلك توزيعات جديدة للطيف للخدمة امل  يف مبا إدخال تعديالت على لوائح الراديو، 2.9.1/5  2.9.1
أرض) ويفضل أن يكون ذلك ضمن نطاقي -فضاء وفضاء-البحرية الساتلية (أرض

، 18التذييل   يف MHz 162,0375-160,6125و MHz 157,4375-156,0125  الرتدد
ملوجات املرتية  ت  حة املكّونة الساتلية ألنظمة تبادل البيا ضمان أالَّ ، مع (VDES)إل

ت األرضية احلالية لنظام  تؤدي هذه املكّونة يف ، VDES  الوقت ذاته إىل ترّدي املكّو
لتطبيق وأالَّ يفرض  (AIS)، ونظام التعرف األوتومايت (ASM)  وعمليات الرسائل اخلاصة 

ملشار هذه النطاقات ويف نطاقات الرتدد اجملاورة ا  قيوداً إضافية على اخلدمات القائمة يف
  (Rev.WRC-15) 360من القرار"إذ يدرك"من)هود)الفقرتني  إليها يف

  WP 5B  (Rev.WRC-15) 360القرار 

إلدخال واستخدام النظام العاملي  االحتياجات من الطيف واألحكام التنظيمية  النظر يف 10.1/5  10.1
 (WRC-15) [COM6/11] 426وفقاً للقرار،(GADSS)الطريان لالستغاثة والسالمة يف

 WP 5B (WRC-15) [COM6/11] 426 القرار

1.9  
(املسألة 

4.1.9( 

 WP 5B  (WRC-15) [COM/7] 763القرار   حمطات مقامة على منت مركبات دون مدارية 4.1.9/5

  مسائل عامة – 6الفصل  
إلحالة يف  2/6  2 لوائح الراديو،   فحص توصيات قطاع االتصاالت الراديوية املراجعة واملضّمنة 

ا مجعية االتصاالت الراديوية، وفقاً للقرار  ، والبت (Rev.WRC-15) 28واليت تقدمت 
لوائح الراديو، وفقًا للمبادئ الواردة   ضرورة حتديث اإلحاالت ذات الصلة يف  يف
 (Rev.WRC-12) 27لقرار 1امللحق   يف

  (Rev.WRC-15) 28القرار 
  (Rev.WRC-12) 27القرار 

  
CPM19-2 

استعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن املؤمترات السابقة، وفقًا للقرار   4/6  4
95 (Rev.WRC-07)إمكانية مراجعتها أو استبداهلا أو إلغائها، للنظر يف  

 CPM19-2  (Rev.WRC-07) 95القرار 

1.9  
(املسألة 

6.1.9(  

ئيةل (WPT) اإلرسال الالسلكي للطاقةإجراء دراسات بشأن  1) 6.1.9/6   :لمركبات الكهر
ئية على  (WPT)اإلرسال الالسلكي للطاقة تقييم أثر   أ )  للمركبات الكهر

  الراديوية؛ خدمات االتصاالت
ت الرتددات املنسقة املناسبة اليت تقلل أثر   ب) لالسلكي اإلرسال ادراسة مد

ئية على خدمات االتصاالت الراديوية، (WPT)  للطاقة   للمركبات الكهر
واملنظمة الدولية  (IEC)اللجنة الكهرتقنية الدولية ينبغي أن تراعي هذه الدراسات أن 

تقوم بوضع معايري دولية  (SAE) ومجعية مهندسي السيارات (ISO)للتوحيد القياسي 
لتنسيق العاملي واإلقليمي لتكنولوجيات ئية؛لWPTتتعلق    لمركبات الكهر

  مبلحق القرار  1)املسألة 
958 [COM6/15] (WRC-15) 

  
WP 1B 

1.9  
(املسألة 

7.1.9(  

  دراسات لبحث: 2) 7.1.9/6
مدى احلاجة إىل تدابري إضافية ممكنة لتقتصر إرساالت الوصلة   أ ) 

 ؛1.18 للرقم الصاعدة للمطاريف على تلك املطاريف املرخص هلا طبقاً 
رخص إدارة التشغيل غري امل  األساليب املمكنة اليت ستساعد اإلدارات يف  ب)

 به ملطاريف احملطات األرضية املستعملة على أراضيها، واليت تكون مبثابة أداة يُسرتشد
جمها الوطين إلدارة الطيف، طبقًا  ا يف   ؛ITU-R 64 (RA-15) للقراربر

  مبلحق القرار  2)املسألة 
958 [COM6/15] (WRC-15) 

  
WP 1B 

لبنود اليت يلزم إدراجها يف  10/6 10 ر العاملي املقبل جدول أعمال املؤمت  تقدمي توصيات إىل اجمللس 
 يفجدول األعمال التمهيدي للمؤمتر الالحق و   لالتصاالت الراديوية وإبداء وجهة نظره يف

 ،من االتفاقية 7 جداول األعمال للمؤمترات املقبلة، وفقاً للمادة بنود أخرى ميكن إدراجها يف

 CPM19-2  (WRC-12) [COM6/2] 810القرار 
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  11امللحـق 
 WRC-19اهليكل املفصَّل املقرتح ملشروع تقرير االجتماع التحضريي إىل املؤمتر 

  .http://www.itu.int/oth/R0A0A00000A/enانظر الوثيقة يف العنوان: 
    

http://www.itu.int/oth/R0A0A00000A/en
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  12امللحـق 
   (CPM-19) للمؤمتر التحضريي االجتماع رئيساخلاصة ب معلومات االتصال

  الفصول ومقرري الرئيس ونواب

 االطالع على املوقع التايل:ونوابه، يرجى  (CPM-19) رئيس االجتماع التحضريي للمؤمترلنسبة إىل 

R/cvc/CPM-www.itu.int/go/ITU 
 

 ، يرجى االطالع على املوقع التايل:(CPM-19)للمؤمترفصول تقرير االجتماع التحضرييلنسبة إىل مقرري 

rapporteurs.aspx-chp-19-groups/rcpm/Pages/cpm-R/study-http://www.itu.int/en/ITU  
 

___________  

http://www.itu.int/go/ITU-R/cvc/CPM
http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rcpm/Pages/cpm-19-chp-rapporteurs.aspx

