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  حية طيبة وبعد،ت

، والواردة 0جياز WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  10) و2.1.9(املسألة  1.9و 13.1يرجى مالحظة أن املعلومات املتعلقة �لبنود 
، اشتملت على بعض االختالفات مقارنًة بنفس 2015ديسمرب  23بتاريخ  �CA/226لرسالة اإلدارية املعممة  10يف امللحق 

  �لرسالة اإلدارية املعممة. 7املعلومات الواردة بشكل صحيح يف امللحق 

  .�CA/226لرسالة اإلدارية املعممة  10) نسخة جرى تصويبها من امللحق 1وترد يف هذا التصويب (التصويب 

  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

  رانسي فرانسوا

  مديرال

  التوزيع:

  حاداالتإدارات الدول األعضاء يف   -

  أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية  -

  جان دراسات االتصاالت الراديوية ونوا"مرؤساء ل  -

  ونوابهرئيس الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية   -

  ونوابهمر رئيس االجتماع التحضريي للمؤت  -

  جنة لوائح الراديوأعضاء ل  -

  ، ومدير مكتب تنمية االتصاالتاالتصاالتحاد، ومدير مكتب تقييس األمني العام لالت  -

 (BR)الراديوية االتصاالتمكتب
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  حادإىل إدارات الدول األعضاء يف االت

 أعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإىل و 
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  10 امللحق

  WRC-19خمطط مشروع تقرير االجتماع التحضريي إىل املؤمتر 

بند جدول 
أعمال املؤمتر 

WRC-19 

 WRC-19إىل املؤمتر  ياالجتماع التحضري مشروع تقرير

  الفريق املسؤول  املراجع  بند جدول األعمال/املسألة  القسم

 

 اخلدمتان املتنقلة الربية والثابتة–1الفصل

اختاذ اإلجراءات الالزمة، حسب االقتضاء، لتيسري  11.1/1 11.1
نطاقات ترددات منسقة عاملياً أو إقليمياً لدعم أنظمة 

اخلاصة �لسكك احلديدية بني  االتصاالت الراديوية
مساره ضمن التوزيعات احلالية  يوجانبالقطار 

للخدمة املتنقلة، وفقاً 
 (WRC-15) [COM6/12] 236للقرار

  WP 5A  (WRC-15) [COM6/12] 236القرار 

املياً أو عاملنّسقة  املمكنة نطاقات الرتدد  النظر إىل يف 12.1/1  12.1
ل لتنفيذ أنظمة النق ،إىل أقصى حد ممكن ،إقليمياً 
 إطار التوزيعات التطور يف اآلخذة يف (ITS) الذكية

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

  WP 5A  (WRC-15) [COM6/13] 237القرار 

النظر، على أساس دراسات قطاع االتصاالت الراديوية  14.1/1  14.1
، (WRC-15) [COM6/21] 160وفقاً للقرار 

ت املنصات حمطا التدابري التنظيمية املناسبة من أجل  يف
، ضمن التوزيعات احلالية (HAPS)عالية االرتفاع 
 للخدمة الثابتة

  WP 5C  (WRC-15) [COM6/21] 160القرار 

حتديد نطاقات تردد لكي تستخدمها  يفالنظر  15.1/1  15.1
اإلدارات من أجل التطبيقات للخدمتني الربية املتنقلة 

وفقاً  GHz 450-275 مدى الرتدد والثابتة العاملة يف
 (WRC-15) [COM6/14] 767للقرار

  WP 1A  (WRC-15) [COM6/14] 767 القرار

  يف اخلدمة املتنقلةالعريض تطبيقات النطاق–2الفصل 

من أجل التطوير  تردد نطاقات حتديد النظر يف13.1/2  13.1
مبا  ،(IMT) املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية

ترددات إضافية للخدمة  توزيع إمكانية ذلك يف
، وفقاً على أساس أويل املتنقلة
 (WRC-15) [COM6/20] 238للقرار

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

مبا فيها  نظمة النفاذ الالسلكياملسائل املتصلة �  النظر يف 16.1/2  16.1
نطاقات   يف (WAS/RLAN)  الشبكات احمللية الراديوية

، واختاذ التدابري MHz 5 925و MHz 5 150  الرتدد بني
افية ذلك توزيعات طيف إض  التنظيمية املناسبة، مبا يف

للخدمة املتنقلة وفقاً للقرار 
239 [COM6/22] (WRC-15) 

  WP 5A  (WRC-15) [COM6/22] 239 القرار

                                                            

  #ذه الرسالة اإلدارية املعممة. 9 الوارد يف امللحق CPM19)-(1 انظر الدورة األوىل لالجتماع التحضريي للمؤمتر  (1)
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بند جدول 
أعمال املؤمتر 

WRC-19 

 WRC-19إىل املؤمتر  ياالجتماع التحضري مشروع تقرير

  الفريق املسؤول  املراجع  بند جدول األعمال/املسألة  القسم

1.9  
 )1.1.9(املسألة

ي الرتدد يف نطاقَ  تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية 1.1.9/2
MHz 2 025-1 885وMHz 2 200-2 110 

 2(WP 4C(  (Rev.WRC-15) 212رار ـالق

)4( )3(WP 5D  

1.9  
 )5.1.9(املسألة 

ني النظر يف اآل.ر التقنية والتنظيمية لإلحالة إىل التوصيت 5.1.9/2
ITU-R M.1638-1 وITU-R M.1849-1  يف الرقمني

447F.5450وA.5من لوائح الراديو 

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

1.9  
 )8.1.9(املسألة 

إجراء دراسات بشأن اجلوانب التقنية والتشغيلية  8.1.9/2
واألنظمة الراديوية واالحتياجات من الطيف للشبكات 

ذلك إمكانية تنسيق استخدام الطيف لدعم   يف  مبا
 تنفيذ البنية التحتية لالتصاالت ضيقة النطاق وعريضة

النطاق من آلة إىل آلة، ووضع التوصيات والتقارير و/أو 
الكتيبات، حسب االقتضاء، واختاذ اإلجراءات الالزمة 

 .(ITU-R) صاالت الراديويةنطاق عمل قطاع االت  يف

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

  
WP 5D  

  اخلدمات الساتلية–3الفصل 

نتائج الدراسات طبقاً   النظر يف  4.1/3  4.1
واستعراض القيود  (WRC-15) [COM6/9] 557  للقرار

 (Rev.WRC-12) 30  من التذييل 7  امللحق  املذكورة يف
وتنقيحها إن استدعى األمر، مع ضمان محاية 

 اخلطة والقائمة وتطور اخلدمة  التخصيصات الواردة يف
مستقبالً ضمن اخلطة والقائمة  (BSS)اإلذاعية الساتلية 

والشبكات القائمة واملخططة للخدمة الثابتة الساتلية 
(FSS)وعدم فرض قيود إضافية عليها ، 

 WP 4A  (WRC-15) [COM6/9] 557القرار 

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

حمطات أرضية متحركة تتواصل مع حمطات  يف
دمة الثابتة اخل فضائية مستقرة �لنسبة إىل األرض يف

الساتلية، واختاذ اإلجراء املناسب، وفقاً 
 (WRC-15) [COM6/17] 158للقرار

  WP 4A  (WRC-15) [COM6/17] 158القرار 

وضع إطار تنظيمي فيما خيص األنظمة  النظر يف  6.1/3  6.1
بة الساتلية للخدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة �لنس

نطاقات الرتدد  إىل األرض اليت ميكن أن تعمل يف
39,5-37,5 GHz أرض-(فضاء (

) أرض-(فضاء GHz 39,5-42,5و
فضاء) -(أرض GHz 50,2-47,2و
فضاء)، وفقاً -(أرض GHz 51,4-50,4و

 (WRC-15) [COM6/18] 159للقرار

  WP 4A  (WRC-15) [COM6/18] 159القرار 

                                                            

لية مع " بشأن املكونة الساتلية لالتصاالت املتنقلة الدو لراديويةيدعو قطاع االتصاالت امسؤولة عن الدراسات املطلوبة يف فقرة " 4C فرقة العمل  (2)
  .5D مراعاة اخلصائص التقنية والتشغيلية املقدمة من فرقة العمل

مع ية " بشأن املكونة األرضية لالتصاالت املتنقلة الدوليدعو قطاع االتصاالت الراديويةمسؤولة عن الدراسات املطلوبة يف فقرة " 5D فرقة العمل  (3)
  .4C مراعاة اخلصائص التقنية والتشغيلية املقدمة من فرقة العمل

على خالصة نص تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر. وهلذا الغرض، سيقوم رئيسا فرقيت العمل بتنسيق اجلدول  5Dو 4C جيب أن تتفق فرقتا العمل  (4)
  الزمين لالجتماعات حسب االقتضاء.
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بند جدول 
أعمال املؤمتر 

WRC-19 

 WRC-19إىل املؤمتر  ياالجتماع التحضري مشروع تقرير

  الفريق املسؤول  املراجع  بند جدول األعمال/املسألة  القسم

أي تغيريات قد يلزم إجراؤها، ويف خيارات  النظر يف  7/3 7
مراكش،  ع يف(املراجَ  86أخرى، تطبيقاً للقرار 

املندوبني املفوضني، بشأن "إجراءات  ملؤمتر 2002)
النشر املسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل 

لتخصيصات الرتدد للشبكات الساتلية"، وفقاً للقرار 
86 (Rev.WRC-07)  تيسرياً لالستخدام الرشيد

ال واالقتصادي للرتددات الراديوية وأي مدارات والفعّ 
لنسبة �مرتبطة #ا، مبا فيها مدار السواتل املستقرة 

 لألرض

  WP 4A  (Rev.WRC-07) 86القرار 

1.9  
 )2.1.9(املسألة 

ني االتصاالت املتنقلة الدولية واخلدمة التوافق ب 2.1.9/3
نطاق  يف(الصوتية)  اإلذاعية الساتلية

 3و1نياإلقليميفMHz 1 492-1 452الرتدد

 5(AWP 4(  (WRC-15)[COM4/7]761رار ـالق

)7( )6(WP 5D  

1.9  
 )3.1.9(املسألة 

دراسة املسائل التقنية والتشغيلية واألحكام التنظيمية  3.1.9/3
املتعلقة �ألنظمة اجلديدة غري املستقرة �لنسبة إىل 

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

 الساتلية

  WP 4A  (WRC-15) [COM5/6] 157 قـرارال

1.9  
 )9.1.9(املسألة 

الطيف  �الحتياجات منالدراسات املتعلقة  9.1.9/3
نطاق  حتديدإمكانية توزيع و 
لخدمة ل) فضاء-(أرض GHz 51,4-52,4 رتددال

 الثابتة الساتلية

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

  خدمات العلوم–4الفصل 

النطاق من أجل احملطات  حدود القدرة يف النظر يف  2.1/4  2.1
 اخلدمة املتنقلة الساتلية وخدمة األرضية العاملة يف

األرصاد اجلوية الساتلية وخدمة استكشاف األرض 
 MHz 403-401 نطاقي الرتدد الساتلية يف

، وفقاً MHz 400,05-399,9و
 (WRC-15) [COM6/7] 765للقرار

  WP 7B  (WRC-15) [COM6/7] 765 القرار

                                                            

لية مع " بشأن املكونة الساتلية لالتصاالت املتنقلة الدو يدعو قطاع االتصاالت الراديويةمسؤولة عن الدراسات املطلوبة يف فقرة " 4C فرقة العمل  (2)
  .5D مراعاة اخلصائص التقنية والتشغيلية املقدمة من فرقة العمل

ية مع " بشأن املكونة األرضية لالتصاالت املتنقلة الدولالراديويةيدعو قطاع االتصاالت مسؤولة عن الدراسات املطلوبة يف فقرة " 5D فرقة العمل  (3)
  .4C مراعاة اخلصائص التقنية والتشغيلية املقدمة من فرقة العمل

على خالصة نص تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر. وهلذا الغرض، سيقوم رئيسا فرقيت العمل بتنسيق اجلدول  5Dو 4C جيب أن تتفق فرقتا العمل  (4)
  زمين لالجتماعات حسب االقتضاء.ال
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بند جدول 
أعمال املؤمتر 

WRC-19 

 WRC-19إىل املؤمتر  ياالجتماع التحضري مشروع تقرير

  الفريق املسؤول  املراجع  بند جدول األعمال/املسألة  القسم

إمكانية رفع التوزيع الثانوي خلدمة األرصاد  النظر يف  3.1/4  3.1
أرض) وخدمة استكشاف -اجلوية الساتلية (فضاء

أرض) إىل وضع أويل -األرض الساتلية (فضاء
وإمكانية منح توزيع أويل خلدمة استكشاف األرض 

، وفقاً MHz 470-460 الرتددنطاق  الساتلية يف
 (WRC-15) [COM6/8] 766للقرار

  WP 7B  (WRC-15) [COM6/8] 766 لقرارا

دراسة االحتياجات من الطيف فيما يتعلق �لتتبع   7.1/4  7.1
خدمة العمليات  والتحكم والقياس عن بُعد يف

الفضائية من أجل السواتل غري املستقرة �لنسبة إىل 
األرض ذات املهمات القصرية املدة، بغية تقييم 

مالَءمة التوزيعات احلالية خلدمة العمليات الفضائية، 
اً توزيعات جديدة، وفق وإن استدعى األمر، النظر يف

 (WRC-15) [COM6/19] 659للقرار

  WP 7B  (WRC-15) [COM6/19] 659القرار 

  اخلدمة البحرية وخدمة الطريان وخدمة اهلواة–5الفصل 

 1 اإلقليم منح توزيع خلدمة اهلواة يف النظر يف  1.1/5 1.1
وفقاً  MHz 54-50 نطاق الرتدد يف

 (WRC-15) [COM6/6] 658للقرار

  WP 5A  (WRC-15) [COM6/6] 658 لقرارا

ديث لدعم حت املمكنةاإلجراءات التنظيمية  النظر يف  8.1/5  8.1
النظام العاملي لالستغاثة والسالمة 

ودعم إدخال أنظمة ساتلية  (GMDSS) البحر يف
النظام العاملي لالستغاثة والسالمة  إضافية يف

 (Rev.WRC-15) 359البحر، وفقاً للقرار يف

  WP 5B  (Rev.WRC-15) 359 لقرارا

استناداً إىل نتائج دراسات قطاع االتصاالت النظر   9.1/5  9.1
 الراديوية، فيما يلي:

    

إطار نطاق الرتدد  اإلجراءات التنظيمية يف 1.9.1/5  1.9.1
MHz 162,05-156  فيما يتعلق �ألجهزة الراديوية

البحرية املستقلة حلماية النظام العاملي لالستغاثة 
ونظام التعرف  (GMDSS)البحر   والسالمة يف

، وفقاً (AIS) األوتومايت
 (WRC-15) [COM6/10] 362للقرار

  WP 5B  (WRC-15) [COM6/10] 362القرار 

لك ذ يف مبا إدخال تعديالت على لوائح الراديو، 2.9.1/5  2.9.1
توزيعات جديدة للطيف للخدمة املتنقلة البحرية 

أرض) ويفضل أن -فضاء وفضاء-الساتلية (أرض
يكون ذلك ضمن نطاقي 

 MHz 157,4375-156,0125 الرتدد
، 18التذييل  يف MHz 162,0375-160,6125و

إلPحة املكّونة الساتلية ألنظمة تبادل البياMت 
ضمان أالَّ تؤدي هذه ، مع (VDES)�ملوجات املرتية 

الوقت ذاته إىل ترّدي املكّوMت األرضية  املكّونة يف
، وعمليات الرسائل اخلاصة VDES احلالية لنظام

 (AIS)، ونظام التعرف األوتومايت (ASM) �لتطبيق
وأالَّ يفرض قيوداً إضافية على اخلدمات القائمة 

هذه النطاقات ويف نطاقات الرتدد اYاورة املشار يف

  WP 5B  (Rev.WRC-15) 360القرار 
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بند جدول 
أعمال املؤمتر 

WRC-19 

 WRC-19إىل املؤمتر  ياالجتماع التحضري مشروع تقرير

  الفريق املسؤول  املراجع  بند جدول األعمال/املسألة  القسم

من القرار"إذ يدرك"من)هود)الفقرتنيإليها يف
360 (Rev.WRC-15) 

االحتياجات من الطيف واألحكام  النظر يف 10.1/5  10.1
إلدخال واستخدام النظام العاملي لالستغاثة  التنظيمية

وفقاً للقرار  ،(GADSS)الطريان   والسالمة يف
426 [COM6/11] (WRC-15) 

 WP 5B  (WRC-15) [COM6/11] 426القرار 

1.9  
 )4.1.9(املسألة

 WP 5B  (WRC-15) [COM5/7] 763القرار   حمطات مقامة على منت مركبات دون مدارية 4.1.9/5

  مسائل عامة–6الفصل 

ة عفحص توصيات قطاع االتصاالت الراديوية املراجَ   2/6  2
ا لوائح الراديو، واليت تقدمت #  يفواملضّمنة �إلحالة 

مجعية االتصاالت الراديوية، وفقاً 
ضرورة حتديث   ، والبت يف(Rev.WRC-15) 28  للقرار

لوائح الراديو، وفقاً للمبادئ   اإلحاالت ذات الصلة يف
 (Rev.WRC-12) 27 �لقرار1امللحق الواردة يف

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

  

CPM19-2  

استعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن املؤمترات   4/6  4
، للنظر (Rev.WRC-07) 95السابقة، وفقاً للقرار 

 إمكانية مراجعتها أو استبداهلا أو إلغائها يف

 CPM19-2  (Rev.WRC-07) 95القرار 

1.9  
 )6.1.9(املسألة 

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

للمركبات الكهر�ئية على خدمات 
  الراديوية؛  االتصاالت

دراسة مدaت الرتددات املنسقة املناسبة اليت   ب)
 (WPT)  اإلرسال الالسلكي للطاقةتقلل أثر 

للمركبات الكهر�ئية على خدمات 
  .يةاالتصاالت الراديو 

ية اللجنة الكهرتقنينبغي أن تراعي هذه الدراسات أن 
 (ISO)واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي  (IEC)الدولية 

تقوم بوضع معايري  (SAE)  ومجعية مهندسي السيارات
 دولية تتعلق �لتنسيق العاملي واإلقليمي لتكنولوجيات

WPTلمركبات الكهر�ئيةل. 

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

  
WP 1B 

1.9  
 )7.1.9(املسألة 

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

لتقتصر إرساالت الوصلة الصاعدة 
للمطاريف على تلك املطاريف املرخص 

 ؛1.18للرقمهلا طبقاً 

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

  
WP 1B 
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بند جدول 
أعمال املؤمتر 

WRC-19 

 WRC-19إىل املؤمتر  ياالجتماع التحضري مشروع تقرير

  الفريق املسؤول  املراجع  بند جدول األعمال/املسألة  القسم

األساليب املمكنة اليت ستساعد اإلدارات ب)
ف غري املرخص به ملطاريإدارة التشغيل  يف

احملطات األرضية املستعملة على أراضيها، 
واليت تكون مبثابة أداة ُيسرتشد #ا 

برMجمها الوطين إلدارة الطيف، طبقاً  يف
 .ITU-R 64 (RA-15)للقرار

لزم إدراجها اليت يتقدمي توصيات إىل اYلس �لبنود   10/6 10
جدول أعمال املؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت  يف

جدول األعمال  الراديوية وإبداء وجهة نظره يف
التمهيدي للمؤمتر الالحق ويف بنود أخرى ميكن 

جداول األعمال للمؤمترات املقبلة، وفقاً  إدراجها يف
 ،من االتفاقية7للمادة

  -  (WRC-12) [COM6/2] 810القرار 

___________  
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