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  ملحـق

  العاملي لالتصاالت الراديوية توزيع األعمال التحضريية للمؤمتر يفتعديالت 
  يف قطاع االتصاالت الراديوية (WRC-19)  2019لعام 

. وهو يشمل بنود جدول أعمال املؤمتر يف قطاع االتصاالت الراديويةبشأن يتضمن اجلدول املرفق توزيعاً حمّدtً لألعمال التحضريية 
  "األفرقة املسؤولة" و"األفرقة املعنية" يف قطاع االتصاالت الراديوية بشأن بنود جدول أعمال املؤمتر.بياxت تبني 

ات القطاع ساس هيكل جلان دراسيف اجلدول التايل على أ بينةجرى حتديد فرق عمل قطاع االتصاالت الراديوية امل - 1املالحظة 
 .CPM19-1/1الوثيقة  الوارد يف

 .تدعى األفرقة املسؤولة إىل إبالغ األفرقة املعنية `نتظام عن تقدم دراساzا ونتائجها - 2املالحظة 

    

http://www.itu.int/md/R15-CPM19.01-C-0001/en
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 الراديوية االتصاالت قطاع يف (WRC-19) 2019 لعام الراديوية لالتصاالت العاملي للمؤمتر التحضريية األعمال توزيع

 بند جدول أعمال
  )1(الفريق املعين الفريق املسؤول WRC املؤمتر قرار  WRC-19املؤمتر

1.1 658 (WRC-15)  5فرقة العملA 

 6A وفرقة العمل 5Cوفرقة العمل  5Bفرقة العمل 
  )3M و(فرقة العمل )3K) و(فرقة العمل 1A العمل و(فرقة

2.1 765 (WRC-15)  7فرقة العملB 

) 3M العمل (فرقةو 5Aوفرقة العمل  4Cفرقة العمل 
  )7D و(فرقة العمل )7Cالعمل   وفرقة(

3.1 766 (WRC-15)  7فرقة العملB 

 5D وفرقة العمل 5Cوفرقة العمل  5Aفرقة العمل 
 )3M(فرقة العمل و 6A العمل  وفرقة

4.1 557 (WRC-15) 4فرقة العملA  3(فرقة العملM( 

5.1 158 (WRC-15)  4فرقة العملA 

 5A وفرقة العمل 4Cوفرقة العمل  4Bفرقة العمل 
) 3M و(فرقة العمل 7Cوفرقة العمل  5C العمل  وفرقة

 )7B) و(فرقة العمل 5Dالعمل  و(فرقة

6.1 159 (WRC-15)  4فرقة العملA 

 5Bوفرقة العمل  5Aوفرقة العمل  4Cفرقة العمل 
 6Aوفرقة العمل  5Dوفرقة العمل  5Cالعمل   وفرقة
 7Dوفرقة العمل  7C العمل  وفرقة 7Bالعمل   وفرقة

 )4B العمل ) و(فرقة3Mالعمل  و(فرقة

7.1 659 (WRC-15)  7فرقة العملB 

وفرقة  5Aوفرقة العمل  4Cوفرقة العمل  4Aفرقة العمل 
 6Aوفرقة العمل  5Cوفرقة العمل  5Bالعمل 

) 1Aو(فرقة العمل  7Dوفرقة العمل  7C العمل  وفرقة
 )4B العمل ) و(فرقة3M العمل و(فرقة

8.1 359 (Rev.WRC-15)  5فرقة العملB 

(مسؤولة عن وضع دراسات ومشروع نص تقرير  4Cفرقة العمل 
يقرر أن يدعو من  2االجتماع التحضريي للمؤمتر بشأن الفقرة 

 (Rev.WRC-15) 359  من القرار الراديويةقطاع االتصاالت 
 7Dوفرقة العمل )، 5B  وإرسال ذلك إىل فرقة العمل

 )5A) و(فرقة العمل 3M  العمل  ) و(فرقة1A  العمل  و(فرقة

1.9.1/9.1 362 (WRC-15)  5فرقة العملB 

 5C وفرقة العمل 5Aوفرقة العمل  4Cفرقة العمل 
  )7D العمل فرقة(و )3M) و(فرقة العمل 1Bالعمل  و(فرقة

2.9.1/9.1 360 (Rev.WRC-15)  5فرقة العملB 

 5C وفرقة العمل 5Aوفرقة العمل  4Cفرقة العمل 
  )7D ) و(فرقة العمل3M) و(فرقة العمل 1A العمل و(فرقة

10.1 426 (WRC-15)  5فرقة العملB 

 4C وفرقة العمل 4Bوفرقة العمل  4Aفرقة العمل 
 5D وفرقة العمل 5Cوفرقة العمل  5A العمل  وفرقة
) 3M و(فرقة العمل 7Dوفرقة العمل  6A العمل  وفرقة

 )7C العمل و(فرقة )7B العمل و(فرقة

11.1 236 (WRC-15)  5فرقة العملA 

 4C وفرقة العمل 4Bوفرقة العمل  4Aفرقة العمل 
 5D وفرقة العمل 5Cوفرقة العمل  5Bالعمل   وفرقة
) 6A و(فرقة العمل) 3Kو(فرقة العمل  7D العمل  وفرقة

 )7Cو(فرقة العمل  )7B العمل و(فرقة

12.1 237 (WRC-15)  5فرقة العملA 

 4C وفرقة العمل 4Bوفرقة العمل  4Aفرقة العمل 
 5D وفرقة العمل 5Cوفرقة العمل  5Bالعمل   وفرقة
) 6A ) و(فرقة العمل3Kالعمل  و(فرقة 7Dالعمل   وفرقة

  )7C و(فرقة العمل )7Bو(فرقة العمل 
    

                                                            

)1(
مهتماً (مذكوراً  العمل بشأن بند حمدد (مبيناً خبط أسود غليظ)، أو فريقاً  قد يكون الفريق املعين يف قطاع االتصاالت الراديوية إما فريقاً مسامهاً يف  

 .ألة حمددة ويتصرف حسب االقتضاءبني قوسني) مبتابعة العمل بشأن مس
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 8 ) والقسم2015ديسمرب  CA/226 )23 لرسالة اإلدارية املعممة� 9يف امللحق  2019انظر قرار الدورة األوىل لالجتماع التحضريي للمؤمتر لعام  (2)
  .5/15) يف الوثيقة 2016مايو  9( 5للجنة الدراسات  املوجز لالجتماع احلادي عشر من احملضر

 قطاع االتصاالت الراديوية يف (WRC-19) 2019 توزيع األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

 بند جدول أعمال
(1)الفريق املعين الفريق املسؤول WRC املؤمتر قرار  WRC-19 املؤمتر

 

13.1 238 (WRC-15)  2)(5/1فريق املهام 

 ملسألة.ا  هذهة بشأن أفرقة معنية مساِمه األفرقة أد�ه هي  مالحظة:

 3Mوفرقة العمل  3Kوفرقة العمل  3Jفرقة العمل 
 4C  وفرقة العمل 4Bوفرقة العمل  4Aالعمل   وفرقة

 5C  وفرقة العمل 5Bوفرقة العمل  5Aوفرقة العمل 
 7B  وفرقة العمل 6Aوفرقة العمل  5Dالعمل وفرقة 

 7D وفرقة العمل 7C وفرقة العمل

14.1 160 (WRC-15)  5فرقة العملC  
 5A وفرقة العمل 4Cوفرقة العمل  4Aفرقة العمل 

 7C  وفرقة العمل 7Bوفرقة العمل  5Dالعمل   وفرقة
  )3M  و(فرقة العمل 7Dالعمل  وفرقة

15.1 767 (WRC-15)  1فرقة العملA 

 3M  وفرقة العمل 3Kوفرقة العمل  3Jفرقة العمل 
  )1املالحظة   (انظر

  )2 (انظر املالحظة 5Cوفرقة العمل  5Aفرقة العمل 
  )3 (انظر املالحظة 7Dوفرقة العمل  7Cفرقة العمل 
 )6A ) و(فرقة العمل5D) و(فرقة العمل 4Aو(فرقة العمل 

 

 من يدعو قطاع االتصاالت الراديوية 3يتعلق �لفقرة   بدراسات فيما 3Mو 3Kو 3Jستضطلع فرق العمل  :1املالحظة 
 والنتائج النهائية للدراسات قبل 2016حبلول نوفمرب  1Aوستقدم النتائج األولية إىل فرقة العمل  WRC 767)-(15القرار  يف

.2017 يونيو
 

 يدعو قطاع االتصاالت الراديويةمن  2و 1يتعلق �لفقرتني  بدراسات فيما 5Cو 5Aستضطلع فرقتا العمل  :2املالحظة 
 1A لعملاخلدمتني املتنقلة الربية والثابتة وستقدمان النتائج األولية إىل فرقة االتطبيقات يف شأن ب (WRC-15) 767القرار  يف

  .2017والنتائج النهائية للدراسات قبل يونيو  2016 حبلول نوفمرب
ة �ذا الشأن املعلومات األولياخلصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة املنفعلة وستقدمان  7Dو 7Cستضع فرقتا العمل  :3املالحظة 

.2017واملعلومات النهائية قبل يونيو  2016حبلول نوفمرب  1Aإىل فرقة العمل 
 

16.1 239 (WRC-15)  5فرقة العملA 

 5Bوفرقة العمل  4Cوفرقة العمل  4Aفرقة العمل 
 )1Bو(فرقة العمل  7Cوفرقة العمل  5Cالعمل   وفرقة
) 3M) و(فرقة العمل 3K) و(فرقة العمل 3Jالعمل   و(فرقة

 )5Dالعمل   و(فرقة

2 

28 (Rev.WRC-15) 

27 (Rev.WRC-12) 

CPM19-2 – 

4 95 (Rev.WRC-07) CPM19-2 – 

7 86 (Rev.WRC-07) 4فرقة العملA 4فرقة العملA  1(انظر املالحظة(  

 

 7 لبندبوصفها من األفرقة املعنية �ميكن حتديد أي فرق عمل أخرى منخرطة يف مسائل اخلدمات الفضائية  :1املالحظة 
 من جدول األعمال طبقاً للمسائل احملددة يف إطار بند جدول األعمال.

8 26 (Rev.WRC-07) – ليس يف جمال اختصاص االجتماع التحضريي للمؤمتر 
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 قطاع االتصاالت الراديويةيف (WRC-19) 2019توزيع األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

 بند جدول أعمال
(1)الفريق املعين الفريق املسؤول  WRC املؤمتر قرار  WRC-19املؤمتر

 

 :من االتفاقية 7 تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية وإقراره، وفقاً للمادةالنظر يف 9

  ؛2015لالتصاالت الراديوية لعامبشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية منذ املؤمتر العاملي 1.9

 (Rev.WRC-15) 212 1.1.9املسألة 

 4Cفرقة العمل 

  )1(انظر املالحظة 
 5Dفرقة العمل 

  )2انظر املالحظة (
 )3املالحظةأيضاً (انظر

– 

 

من " يدعو قطاع االتصاالت الراديويةمسؤولة عن الدراسات املطلوبة يف الفقرة " 4Cفرقة العمل  :1املالحظة 
بشأن املكونة الساتلية لالتصاالت املتنقلة الدولية مع مراعاة اخلصائص التقنية والتشغيلية  Rev.WRC 212)-(15 القرار

  .5Dاملقدمة من فرقة العمل 
 من" يدعو قطاع االتصاالت الراديويةمسؤولة عن الدراسات املطلوبة يف الفقرة " 5Dفرقة العمل  :2املالحظة 

بشأن املكونة األرضية لالتصاالت املتنقلة الدولية مع مراعاة اخلصائص التقنية والتشغيلية  Rev.WRC 212)-(15 القرار
  .4Cاملقدمة من فرقة العمل 

 .على خالصة مشروع نص تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر 5Dو 4Cجيب أن تتفق فرقتا العمل  :3املالحظة 
 وهلذا الغرض، سيقوم رئيسا فرقيت العمل بتنسيق اجلدول الزمين لالجتماعات حسب االقتضاء.

 (WRC-15) 761 2.1.9املسألة 

 4Aفرقة العمل 

 )1(انظر املالحظة 

 5Dفرقة العمل 

 )2انظر املالحظة (

 )3املالحظةأيضًا(انظر

 )6A(فرقة العمل 

 

من " يدعو قطاع االتصاالت الراديوية يقرر أن" من 1 فقرةالمسؤولة عن الدراسات املطلوبة يف  4Aفرقة العمل  :1املالحظة 
.5Dن فرقة العمل املقدمة مبشأن اخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية) مع مراعاة اخلصائص التقنية والتشغيلية  WRC 761)-(15  القرار

من  "يدعو قطاع االتصاالت الراديوية يقرر أن" من 1 فقرةالمسؤولة عن الدراسات املطلوبة يف  5Dفرقة العمل  :2املالحظة 
  .4A  بشأن االتصاالت املتنقلة الدولية مع مراعاة اخلصائص التقنية والتشغيلية املقدمة من فرقة العمل (WRC-15) 761  القرار

 .على خالصة مشروع نص تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر 5Dو 4Aجيب أن تتفق فرقتا العمل  :3املالحظة 
  وهلذا الغرض، سيقوم رئيسا فرقيت العمل بتنسيق اجلدول الزمين لالجتماعات حسب االقتضاء.

 )3Mو(فرقة العمل  5Cوفرقة العمل  5Aفرقة العمل  4Aفرقة العمل (WRC-15) 157 3.1.9املسألة 

 7Bوفرقة العمل  4Cوفرقة العمل  4Aفرقة العمل  5Bفرقة العمل (WRC-15) 763 4.1.9املسألة 

 )3Mو(فرقة العمل  5Bفرقة العمل 5Aفرقة العمل (WRC-15) 764 5.1.9املسألة 

 6.1.9املسألة 

958 (WRC-15) 

 يف امللحق1)املسألة

 6Aوفرقة العمل  5Bوفرقة العمل  1Aفرقة العمل  1Bفرقة العمل 

 7.1.9املسألة 

958 (WRC-15) 

 يف امللحق2)املسألة

 4Aوفرقة العمل  1Cفرقة العمل  1Bفرقة العمل 

 8.1.9املسألة 

958 (WRC-15) 

 يف امللحق3)املسألة

 5Aوفرقة العمل  1Bفرقة العمل  5Dفرقة العمل 
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 قطاع االتصاالت الراديويةيف (WRC-19) 2019األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامتوزيع 

بند جدول أعمال 
(1)الفريق املعين الفريق املسؤول WRC املؤمتر قرار  WRC-19املؤمتر

 

 4Aفرقة العمل  (WRC-15) 162 9.1.9املسألة 

وفرقة  5Cوفرقة العمل  5Aوفرقة العمل  4Bفرقة العمل 
 7Dوفرقة العمل  7Cوفرقة العمل  5Dالعمل 

 )3Mالعمل  و(فرقة

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

 

____________ 

 يتعلق 5ي صعو�ت أو حاالت تضارب ووجهت تصر حصرًا على تقرير املدير فيماعمال يقهذا البند من جدول األ  *
 تطبيق لوائح الراديو والتعليقات املقدمة من اإلدارات. يف

3.9 80 (Rev.WRC-07) – – 

10 810 (WRC-15) 

 ، انظر أيضاً CPM19)-(2 للعلم يف الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر
 CA/226 �لرسالة اإلدارية املعّممة8امللحق

___________  

http://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0226/en
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