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 مقدمة

أن يوصي  812و 811 القرارين ( في2019)شرم الشيخ،  قرر المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية
وجدول األعمال  (WRC-23) 2023 المجلس بجدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام

. ويرد جدول أعمال كل من (WRC-27) 2027 التمهيدي للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام
قائمة باألرقام المؤقتة للقرارات  3 الملحق بهذه الرسالة المعممة. وترد في 2و 1 المؤتمرين في الملحقين

 .(WRC-19) 2019 اديوية لعامالجديدة الصادرة عن المؤتمر العالمي لالتصاالت الر

R-ITU -RES-https://www.itu.int/pub/R 2-8قرارها  ، في)RA-19( 2019 وأكَّدت جمعية االتصاالت الراديوية لعام
2019-8-R.2 من جديد على عقد االجتماع التحضيري للمؤتمر )CPM(  .واتفق المؤتمروأساليب عمله -WRC

إطار عملية االجتماع التحضيري  في WRC-23 على أن تجري الدراسات التحضيرية للمؤتمر أيضا   19
 للمؤتمر.

 WRC-23 (CPM23-1)الدورة األولى لالجتماع التحضيري للمؤتمر 

نوفمبر  26و 25 يوميشرم الشيخ  في (CPM23-1) ُعِقدت الدورة األولى لالجتماع التحضيري للمؤتمر
واقترح هيكال  لتقريره إلى المؤتمر.  WRC-23 االجتماع بتنظيم الدراسات التحضيرية للمؤتمر . وقام2019

رين ثمانية تسمية وعالوة  على ذلك، عمد االجتماع إلى رينو مقر ِ لفصول التقرير لمساعدة  مشاركين مقر ِ
. ولسوف يُضطلَع بكل األعمال التحضيرية، WRC-23 مشروع التقرير إلى المؤتمر إدارة إعداد الرئيس في

دورته األولى، ضمن إطار برنامج العمل المتوقع وتنظيم لجان  باستثناء واحد، حسبما أقر  االجتماع في
لقطاع االتصاالت  6لجنة الدراسات  وبشكل استثنائي، دُعيتدراسات قطاع االتصاالت الراديوية. 

من جدول أعمال  5.1 مكرس لتناول المسائل المتصلة بالبند (TG 6/1) اديوية إلى إنشاء فريق مهامالر
 .WRC-23 المؤتمر

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

 

 الرسالة اإلدارية المعممة
CA/251 

 2019 ديسمبر 19

 
 

 أعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإلى و االتحادإلى إدارات الدول األعضاء في 
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 في الملحقات التالية: (CPM23-1)وترد نتائج الدورة األولى لالجتماع التحضيري للمؤتمر 

 2023 الراديوية لعام جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت - (WRC-19) 811القـرار  1 الملحق

جدول األعمال التمهيدي للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية  - (WRC-19) 812القرار  2 الملحق
 2027 لعام

 WRC-19 الصادرة عن المؤتمر الجديدة والتوصيات للقرارات الجديدةاألرقام المؤقتة  3 الملحق

 WRC-23 التحضيري للمؤتمرتقرير عن الدورة األولى لالجتماع  4 الملحق

مهام مقرري الفصول وإجراءات العمل الخاصة باالجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي  5 الملحق

 2023 لالتصاالت الراديوية لعام

وهيكل  WRC-23 فصول وجدول محتويات مشروع تقرير االجتماع التحضيري إلى المؤتمر 6 الملحق
 الفصول أقسام بنود جدول األعمال في

 قطاع االتصاالت الراديوية في WRC-23 توزيع األعمال التحضيرية للمؤتمر 7 الملحق

 قطاع االتصاالت الراديوية في WRC-27 توزيع األعمال التحضيرية للمؤتمر 8 الملحق

بإنشاء فريق المهام  (CPM23-1) قرار الدورة األولى لالجتماع التحضيري للمؤتمر 9 الملحق
(TG 6/1) 6/1  من جدول أعمال المؤتمر  5.1 بالبندواختصاصاته، المعنيWRC-23 

 WRC-23 مخطط مشروع تقرير االجتماع التحضيري إلى المؤتمر 10 الملحق

 WRC-23 الهيكل المفصَّل المقترح لمشروع تقرير االجتماع التحضيري إلى المؤتمر 11 الملحق

 الرئيس ونواب (CPM-23) للمؤتمر التحضيري االجتماع الخاصة برئيس معلومات االتصال 12 الملحق
 الفصول ومقرري

 
 

 
 ماريو مانيفيتش

 المدير

 التوزيع:

 االتحادإدارات الدول األعضاء في  -
 أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية -
 دراسات االتصاالت الراديوية ونوابهم لجانرؤساء  -
 ونوابهرئيس الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية  -
 ونوابهرئيس االجتماع التحضيري للمؤتمر  -
 أعضاء لجنة لوائح الراديو -
 مكتب تنمية االتصاالت ةاألمين العام لالتحاد، ومدير مكتب تقييس االتصاالت، ومدير -
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 *1الملحق 

 (WRC-19) 811القرار 

 2023جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

 (،2019، شرم الشيخالعالمي لالتصاالت الراديوية )إن المؤتمر 

 إذ يضع في اعتباره

من اتفاقية االتحاد الدولي لالتصاالت، تحديد اإلطار العام لجدول  118وفقا  للرقم ينبغي، أنه  أ ( 
 أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية قبل المؤتمر بفترة تتراوح بين أربع سنوات وست سنوات

 أن يحدد جدول األعمال النهائي قبل موعد المؤتمر بسنتين؛ وأن على المجلس

من دستور االتحاد المتعلقة باختصاصات المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية  13المادة  ب(
 بجداول أعمالها؛ المتعلقةمن االتفاقية  7 ومواعيد انعقادها، والمادة

والمؤتمرات  (WARC)المؤتمرات اإلدارية العالمية للراديو  القرارات والتوصيات الصادرة عن ج(
 هذا الصدد، السابقة في (WRC) العالمية لالتصاالت الراديوية

 وإذ يدرك

المؤتمر  المؤتمر حدد عددا  من المسائل العاجلة التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة فيهذا أن  أ ( 
 ؛2023 العالمي لالتصاالت الراديوية لعام

البنود التي اقترحتها  بعضلدى إعداد جدول األعمال هذا، إدراج  ،المستطاع لم يكن في هأن ب(
 مقبلة،جداول أعمال مؤتمرات  بد من تأجيلها إلدراجها في اإلدارات وكان ال

 يقرر

يكون أربعة أسابيع، أقصاها لمدة  2023 عام أن يوصي المجلس بعقد مؤتمر عالمي لالتصاالت الراديوية في
 :جدول األعمال التاليله 

على أساس المقترحات المقدمة وذلك البنود التالية واتخاذ التدابير الالزمة بشأنها،  النظر في 1
وتقرير االجتماع  2019مراعاة نتائج المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  مع ،من اإلدارات

 :قيد النظرالنطاقات  القائمة والمستقبلية فيالتحضيري للمؤتمر، والمراعاة الواجبة الحتياجات الخدمات 

النظر، استنادا  إلى نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، في التدابير الممكنة لمعالجة  1.1
-MHz 4 990حماية محطات الخدمة المتنقلة للطيران والخدمة المتنقلة البحرية، العاملة في نطاق التردد 

جوي الدولي وفي المياه الدولية، من محطات أخرى واقعة داخل أراض والواقعة في المجال ال 800 4
 223 وفقا  للقرار 441B.5الوارد في الرقم  (pfd) وطنية، واستعراض معيار كثافة تدفق القدرة

(Rev.WRC-19)؛ 

-MHz 7 125و MHz 7 025-6 425و MHz 600 3-800 3و MHz 300 3-400 3 ترددال نطاقات تحديد النظر في 2.1
إضافية  منح توزيعات ذلك إمكانية في بما ،(IMT)االتصاالت المتنقلة الدولية من أجل  GHz 10,5-10,0و 025 7

 ؛(WRC-19) 245 وفقا  للقرار ،على أساس أولي للخدمة المتنقلة

 1على أساس أولي للخدمة المتنقلة في اإلقليم  MHz 600 3-800 3 النطاقأن ينظر في توزيع  3.1
 ،(WRC-19) 246وفقا  للقرار  واتخاذ اإلجراءات التنظيمية الالزمة بهذا الشأن،

لالتصاالت في استعمال المحطات القاعدة عالية االرتفاع  (WRC-19) 247وفقا  للقرار  أن ينظر 4.1
المحددة بالفعل لالتصاالت  GHz 2,7في الخدمة المتنقلة في بعض النطاقات دون  (HIBS) المتنقلة الدولية

 اإلقليمي؛ المتنقلة الدولية، على الصعيد العالمي أو

                                                           
. وقد استُعيض عن األرقام WRC-19نُسخ نص القرار المدرج في هذا الملحق من الوثائق الختامية المؤقتة للمؤتمر  *

"COM6"  للقرارات الجديدة الصادرة عن المؤتمرWRC-19 بهذه الرسالة  3قام القرارات المؤقتة الواردة في الملحق بأر
 اإلدارية المعممة.
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نطاق  استعراض استعمال الطيف واالحتياجات من الطيف للخدمات القائمة في 5.1
 MHz 694-470 نطاق التردد اإلجراءات التنظيمية المحتملة في والنظر في 1 اإلقليم في MHz 960-470 التردد
 ؛(WRC-15) 235 على أساس االستعراض طبقا  للقرار 1 اإلقليم في

في أحكام تنظيمية لتيسير االتصاالت الراديوية المتعلقة  ،(WRC-19) 772للقرار  النظر، وفقا   6.1
 بالمركبات دون المدارية؛

 ،(WRC-19) 428، وفقا  للقرار (AMS(R)S)النظر في توزيع جديد للخدمة المتنقلة الساتلية للطيران  7.1
نطاق  للطيران في (VHF) أرض، على السواء التصاالت الموجات المترية-فضاء وفضاء-لالتجاهين أرض

أنظمة الموجات على أي قيود ال مبرر لها  فرض  مع منعجزء منه،  في بأكمله أو MHz 137-117,975التردد 
وفي نطاقات  (ARNS)ة للطيران وخدمة المالحة الراديوي AM(R)S في الخدمة القائمة التي تعمل (VHF)المترية 

 ؛التردد المجاورة

، (WRC-19) 171النظر، استنادا  إلى دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وفقا  للقرار  8.1
إذا استدعى األمر،  484B.5الرقم و (Rev.WRC-19) 155اإلجراءات التنظيمية المناسبة بغية مراجعة القرار  في

لتضمينهما استعمال شبكات الخدمة الثابتة الساتلية من جانب اتصاالت التحكم واالتصاالت خارج الحمولة 
 طيار؛ النافعة ألنظمة الطائرات دون

للوائح الراديو والنظر في التدابير التنظيمية والتحديثات المالئمة استنادا   27مراجعة التذييل  9.1
اع االتصاالت الراديوية، لتأمين التكنولوجيات الرقمية لتطبيقات سالمة األرواح في إلى دراسات قط

وضمان  (R)الموزعة حاليا  للخدمة المتنقلة للطيران  (HF) نطاقات الموجات الديكامترية الطيران التجاري في
 ؛(WRC-19) 429 المحد ثة، طبقا  للقرار HFالحالية مع األنظمة  HFتعايش األنظمة 

إجراء دراسات بشأن االحتياجات من الطيف والتعايش مع خدمات االتصاالت الراديوية  10.1
والتدابير التنظيمية من أجل إمكانية منح توزيعات جديدة للخدمة المتنقلة للطيران الستخدامها في التطبيقات 

 ؛(WRC-19) 430للقرار المتنقلة للطيران لغير أغراض السالمة طبقا  

البحر  لدعم تحديث النظام العالمي لالستغاثة والسالمة فيالممكنة التدابير التنظيمية  فيالنظر  11.1
(GMDSS)  361وتنفيذ المالحة اإللكترونية، وفقا  للقرار (Rev.WRC-19)؛ 

لمؤتمر العالمي لالتصاالت ا قبلالوقت المناسب  إجراء الدراسات الضرورية واستكمالها في 12.1
من أجل بحث إمكانية منح توزيع ثانوي جديد لخدمة استكشاف األرض الساتلية  2023 الراديوية لعام

، مع MHz 45 حول اتالفضاء ضمن مدى التردد ية المحمولة فييو)النشيطة( فيما يخص أنظمة السبر الراد
 ؛(Rev.WRC-19) 656طبقا  للقرار  المجاورة، النطاقات في القائمة تلك فيها بما ،مراعاة حماية الخدمات القائمة

وفقا  للقرار  لخدمة األبحاث الفضائية GHz 15,35-14,8توزيع نطاق التردد  وضع في إمكانية رفع النظر 13.1
661 (WRC-19)؛ 

استعراض وبحث التعديالت المحتملة على توزيعات التردد األولية الحالية أو ربما منح  14.1
لضمان  GHz 252-231,5 الساتلية )المنفعلة( في مدى الترددتوزيعات جديدة منها لخدمة استكشاف األرض 

 ؛(WRC-19) 662مواكبة المتطلبات األكثر حداثة لعمليات الرصد باالستشعار عن بُعد طبقا  للقرار 

فضاء( من جانب المحطات األرضية -)أرض GHz 13,25-12,75 نطاق الترددتنسيق استعمال  15.1
تواصل مع محطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة على متن الطائرات والسفن التي ت

 ؛(WRC-19) 172 الساتلية، طبقا  للقرار

دراسة ووضع تدابير تقنية وتشغيلية وتنظيمية، حسب االقتضاء، لتيسير استعمال نطاقات  16.1
 GHz 30-29,5و GHz 29,1-27,5أرض( و-)فضاء GHz 20,2-19,7و GHz 19,3-18,8و GHz 18,6-17,7 التردد
فضاء( من جانب المحطات األرضية المتحركة في الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة -)أرض

 ؛(WRC-19) 173 إلى األرض، مع ضمان توفير الحماية للخدمات القائمة في نطاقات التردد هذه طبقا  للقرار

مناسبة، استنادا  إلى الدراسات التي يُجريها قطاع تحديد وتنفيذ اإلجراءات التنظيمية ال 17.1
، لتوفير وصالت فيما بين السواتل في نطاقات تردد محددة، (WRC-19) 773 االتصاالت الراديوية وفقا  للقرار

 ؛أجزاء منها، بإضافة توزيع لخدمة ما بين السواتل عند االقتضاء أو

الطيف والتوزيعات المحتملة الجديدة للخدمة النظر في إجراء دراسات بشأن االحتياجات من  18.1
 ؛(WRC-19) 248المتنقلة الساتلية من أجل التطوير المستقبلي لألنظمة المتنقلة الساتلية ضيقة النطاق، وفقا  للقرار 
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أرض في نطاق التردد -النظر في توزيع أولي جديد للخدمة الثابتة الساتلية في االتجاه فضاء 19.1
GHz 17,7-17,3 174، وفقا  للقرار نطاق التردد، مع حماية الخدمات األولية القائمة في 2 اإلقليم في (WRC-19)؛ 

نة باإلحالة في فحص 2 لوائح الراديو،  توصيات قطاع االتصاالت الراديوية المراجعة والمضم 
 والبت ،(Rev.WRC-19) 27 من القرار"يقرر كذلك" للفقرة والتي تقدمت بها جمعية االتصاالت الراديوية، وفقا  

من "يقرر" الفقرة  في الواردة للمبادئ وفقا   الراديو، لوائح في الصلة ذات اإلحاالت تحديث ضرورة في
 ؛ذلك القرار

لوائح الراديو نتيجة للقرارات التي يتخذها  النظر فيما قد يترتب من تغييرات أو تعديالت في 3
 المؤتمر؛

استعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات السابقة، وفقا  للقرار  4
95 (Rev.WRC-19)إمكانية مراجعتها أو استبدالها أو إلغائها؛ ، للنظر في 

من االتفاقية واتخاذ  136و 135استعراض تقرير جمعية االتصاالت الراديوية المقدم وفقا  للرقمين  5
 بشأنه؛ التدابير المناسبة

تحديد البنود التي تتطلب من لجان دراسات االتصاالت الراديوية اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها  6
 تحضيرا  للمؤتمر العالمي المقبل لالتصاالت الراديوية؛

 2002)مراكش،  ع في)المراجَ  86للقرار  تطبيقا  أي تغييرات قد يلزم إجراؤها،  في النظر 7
المفوضين، بشأن "إجراءات النشر المسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل لتخصيصات  المندوبين لمؤتمر

ال واالقتصادي تيسيرا  لالستخدام الرشيد والفع   (Rev.WRC-07) 86"، وفقا  للقرار الساتليةالتردد للشبكات 
 ؛لى األرضإالمستقرة بالنسبة  السواتلللترددات الراديوية وأي مدارات مرتبطة بها، بما فيها مدار 

حذف الحواشي الخاصة ببلدانها أو حذف أسماء  طلبات اإلدارات التي ترغب في في النظر 8
 المناسبة التدابير واتخاذ ،(Rev.WRC-19) 26قرار مع مراعاة العد مطلوبة، تَ  لم بلدانها من الحواشي إذا

 بشأنها؛

 من االتفاقية: 7تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية وإقراره، وفقا  للمادة  النظر في 9

 ؛2019بشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية منذ المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  1.9
ال استعراض نتائج الدراسات المتعلقة بالخصائص التقنية والتشغيلية ألجهزة استشعار األحو -

الخدمات الراديوية المناسبة لها، وفقا  للقرار  اتمن الطيف وتسمي ومتطلباتهاالجوية الفضائية 
657 (Rev.WRC-19)لوائح الراديو دون  ، بُغية منحها االعتراف والحماية على النحو المناسب في

 فرض قيود إضافية على الخدمات القائمة؛

 MHz 1 300- 1 240 الهواة الساتلية في نطاق التردداستعراض توزيعات خدمة الهواة وخدمة  -
-لتحديد مدى الحاجة إلى تدابير إضافية لضمان حماية خدمة المالحة الراديوية الساتلية )فضاء

 ؛(WRC-19) 774 أرض( العاملة في نفس نطاق التردد طبقا  للقرار

العريض الالسلكي الثابت دراسة استعمال أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية من أجل النطاق  -
 ؛(WRC-19) 175في نطاقات التردد الموزعة على أساس أولي للخدمات الثابتة، وفقا  للقرار 

 ؛1تطبيق لوائح الراديو في ُووجهتبشأن أي صعوبات أو حاالت تضارب  2.9

 ؛(Rev.WRC-07) 80بشأن اتخاذ إجراء استجابة للقرار  3.9

 المقبل العالمي المؤتمر أعمال جدول في إدراجها يلزم التي بالبنود المجلس إلى توصيات تقديم 10
من االتفاقية والقرار  7األولية للمؤتمرات المقبلة، وفقا  للمادة  األعمال جداول بنودبو الراديوية لالتصاالت

804 (Rev.WRC-19)، 

 مجلس االتحاديدعـو 

وأن يت خذ  2023إلى أن يضع الصيغة النهائية لجدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
 عقده وأن يسارع إلى إجراء المشاورات الالزمة مع الدول األعضاء، الترتيبات الالزمة للدعوة إلى

                                                           
وجهت يتعلق بأي صعوبات أو حاالت تضارب وُ  هذا البند من جدول األعمال يقتصر حصرا  على تقرير المدير فيما 1

وتُدعى اإلدارات إلى إحاطة مدير مكتب االتصاالت الراديوية  تطبيق لوائح الراديو والتعليقات المقدمة من اإلدارات. في
 تطبيق لوائح الراديو. علما  بأي صعوبات أو حاالت تضارب واجهتها في
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 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

ي االجتماع التحضيري للمؤتمر وإعداد تقرير لرفعه إلى باتخاذ الترتيبات الالزمة لعقد دورت 1
 ؛2023المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

 لوائح تطبيق في وجهتوُ  تضارب حاالت أو صعوبات بأي المتعلق التقريرمشروع  بتقديم 2
وتقديم  للمؤتمر التحضيريلالجتماع إلى الدورة الثانية  من جدول األعمال، 2.9 البند ، المشار إليه فيالراديو

 التقرير النهائي قبل انعقاد المؤتمر العالمي المقبل لالتصاالت الراديوية بفترة ال تقل عن خمسة أشهر،

 يكلف األمين العام

 بإحاطة المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية علما  بهذا القرار.
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 **2الملحق 

 (WRC-19) 812القرار 
 *2027جدول األعمال التمهيدي للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

 (،2019إن المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ، 

 اعتباره إذ يضع في

من اتفاقية االتحاد الدولي لالتصاالت، تحديد اإلطار العام لجدول  118أنه ينبغي، وفقا  للرقم  أ ( 
قبل المؤتمر بفترة تتراوح بين أربع سنوات وست  2027المي لالتصاالت الراديوية لعام أعمال المؤتمر الع

 سنوات؛

من دستور االتحاد المتعلقة باختصاصات المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية  13 المادة ب(
 من االتفاقية المتعلقة بجداول أعمالها؛ 7 ومواعيد انعقادها، والمادة

والمؤتمرات  (WARC)وصيات الصادرة عن المؤتمرات اإلدارية العالمية للراديو القرارات والت ج(
 هذا الصدد، السابقة في (WRC) العالمية لالتصاالت الراديوية

 يقـرر إبداء وجهة النظر التالية

 :2027جدول األعمال التمهيدي للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  ضرورة إدراج البنود التالية في

اتخاذ التدابير المناسبة بشأن المسائل العاجلة التي طلب المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية  1
 على وجه التحديد، النظر فيها؛ 2023لعام 

البنود التالية، على أساس مقترحات اإلدارات وتقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر،  النظر في 2
 ، واتخاذ التدابير الالزمة بشأنها:2023صاالت الراديوية لعام مع مراعاة نتائج المؤتمر العالمي لالت

، في توزيعات إضافية من الطيف لخدمة التحديد الراديوي (WRC-19) 663النظر، طبقا  للقرار  1.2
مع تحديد لتطبيقات التحديد الراديوي  GHz 275-231,5 الترددللموقع على أساس أولي مشترك في نطاق 

من أجل أنظمة التصوير بالموجات الميليمترية ودون  GHz 700-275 المدى لتردد فيانطاقات  للموقع في
 الميليمترية؛

 من أجل تيسير استخدام دراسة وتطوير تدابير تقنية وتشغيلية وتنظيمية، حسب االقتضاء، 2.2
إلى المحطات األرضية المتحركة للطيران والبحرية التي تتواصل مع محطات فضائية مستقرة بالنسبة 

-)فضاء GHz 42,5-40,5أرض( و-)فضاء GHz 39,5-37,5 لنطاقات التردد األرض في الخدمة الثابتة الساتلية
 ؛(WRC-19) 176فضاء( وفقا  للقرار -)أرض GHz 51,4-50,4فضاء( و-)أرض GHz 50,2-47,2أرض( و

أو جزء منه للخدمة الثابتة الساتلية، وفقا   [GHz 45,5-43,5]النظر في توزيع كامل نطاق التردد  3.2
 ؛(WRC-19) 177 للقرار

 21في المادة  (.e.i.r.p)والقدرة المشعة المكافئة المتناحية  (pfd)إدراج حدود لكثافة تدفق القدرة  4.2
 ؛(WRC-19) 775 طبقا  للقرار GHz 86-81و GHz 76-71 من أجل نطاقي التردد

 GHz 86-81و GHz 76-71 العاملة في الخدمات الساتلية لنطاقي الترددشروط استعمال المحطات  5.2
 ؛(WRC-19) 776 لضمان التوافق مع الخدمات المنفعلة طبقا  للقرار

النظر في األحكام التنظيمية من أجل توفير االعتراف المناسب بأجهزة استشعار األحوال  6.2
ديو، أخذا  بعين االعتبار نتائج دراسات قطاع االتصاالت لوائح الرا وتوفير الحماية لها فيالفضائية الجوية 

من جدول  1.9في إطار البند  2023 الراديوية التي ستقدم إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام
 ؛المرتبط به (Rev.WRC-19) 657األعمال والقرار 

                                                           
. وقد استُعيض عن األرقام WRC-19نُسخ نص القرار المدرج في هذا الملحق من الوثائق الختامية المؤقتة للمؤتمر  **

"COM6" رة عن المؤتمر للقرارات الجديدة الصادWRC-19  بهذه الرسالة  3بأرقام القرارات المؤقتة الواردة في الملحق
 اإلدارية المعممة.

سينظر في نطاقات التردد  WRC-23يفهم من وضع بعض نطاقات التردد بين أقواس مربعة في هذا القرار أن المؤتمر  *
 هذه الموضوعة بين أقواس مربعة ويستعرضها من أجل إدراجها واتخاذ قرار بشأنها، حسب االقتضاء.
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الساتلية غير الخدمة الثابتة نظمة النظر في وضع أحكام تنظيمية فيما يتعلق بوصالت التغذية أل 7.2
أرض واقتراح توزيع جديد لالتجاه -)فضاء GHz 76-71في نطاقي التردد بالنسبة إلى األرض  ةالمستقر
 ؛(WRC-19) 178 فضاء(، وفقا  للقرار-)أرض GHz 86-81فضاء( و-أرض

-ي االتجاه فضاءدراسة المسائل التقنية والتشغيلية واألحكام التنظيمية من أجل الوصالت ف 8.2
 [MHz 1 660,5-1 646,5]و [MHz 1 645,5-1 610]و [MHz 1 559-1 545]و [MHz 1 544-1 525]فضاء في نطاقات التردد 

بين السواتل غير المستقرة والسواتل المستقرة بالنسبة إلى األرض العاملة في الخدمة  [MHz 2 500-2 483,5]و
 ؛(WRC-19) 249المتنقلة الساتلية، وفقا  للقرار 

 التردد النظر في إمكانية منح توزيعات إضافية من الطيف للخدمة المتنقلة في نطاق 9.2
MHz 1 350-1 300  250لتسهيل تطوير تطبيقات الخدمة المتنقلة في المستقبل، وفقا  للقرار (WRC-19)؛ 

، وفقا  للقرار 18النظر في تحسين استخدام ترددات الموجات المترية البحرية في التذييل  10.2
363 (WRC-19)؛ 

فضاء( في نطاق -في توزيع جديد لخدمة استكشاف األرض الساتلية )أرضالنظر  11.2
 ؛(WRC-19) 664 ، طبقا  للقرارGHz 23,15-22,55 التردد

 MHz 960-694النظر في استعمال التحديدات الحالية لالتصاالت المتنقلة الدولية في مدى التردد  12.2
ية إلغاء القيد المتعلق بقصر استعمال الخدمة المتنقلة للطيران في االتصاالت المتنقلة الدولية ببحث إمكان

-WRC) 251التطبيقات خالف تطبيقات السالمة، حسب االقتضاء، طبقا  للقرار  على معدات المستعملين في

 ؛(19

التطوير المستقبلي  النظر في إمكانية منح توزيع عالمي للخدمة المتنقلة الساتلية من أجل 13.2
 ؛(WRC-19) 248، طبقا  للقرار GHz 5-1,5لألنظمة المتنقلة الساتلية ضيقة النطاق في نطاقات التردد في المدى 

لوائح الراديو،  فحص توصيات قطاع االتصاالت الراديوية المراجعة والمضمنة باإلحالة في 3
، والبت (Rev.WRC-19) 27من القرار  "يقرر كذلك"سم والتي تقدمت بها جمعية االتصاالت الراديوية، وفقا  للق

لوائح الراديو، وفقا  للمبادئ الواردة في  فيما إذا كانت هناك ضرورة لتحديث اإلحاالت ذات الصلة في
 من ذلك القرار؛ "يقرر"

لوائح الراديو نتيجة للقرارات التي يتخذها  النظر فيما قد يترتب من تغييرات وتعديالت في 4
 المؤتمر؛

استعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات السابقة، وفقا  للقرار  5
95 (Rev.WRC-19)إمكانية مراجعتها أو استبدالها أو إلغائها؛ ، للنظر في 

من االتفاقية  136و 135 استعراض تقرير جمعية االتصاالت الراديوية المقدم وفقا  للرقمين 6
 واتخاذ التدابير المناسبة بشأنه؛

 تحديد البنود التي تتطلب من لجان دراسات االتصاالت الراديوية اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها؛ 7

لمؤتمر المندوبين  2002)مراكش،  )المراَجع في 86أي تغييرات، تطبيقا  للقرار  النظر في 8
التنسيق والتبليغ والتسجيل لتخصيصات التردد للشبكات المفوضين، بشأن "إجراءات النشر المسبق و

، تيسيرا  لالستخدام الرشيد والفع ال واالقتصادي للترددات الراديوية (Rev.WRC-07) 86 الساتلية"، وفقا  للقرار
 األرض؛ فيها المدار المستقر بالنسبة إلى وأي مدارات مرتبطة بها، بما

ي البلدان الخاصة بها أو حذف أسماء بلدانها من طلبات اإلدارات بحذف حواش النظر في 9
 واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها؛ (Rev.WRC-19) 26القرار مع مراعاة الحواشي إذا لم تعد مطلوبة، 

 من االتفاقية؛ 7 تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية وإقراره وفقا  للمادة النظر في 10

 ؛2023 راديوية منذ المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعامبشأن أنشطة قطاع االتصاالت ال 1.10

 1تطبيق لوائح الراديو؛ بشأن أي صعوبات أو حاالت تضارب ووجهت في 2.10

 ؛(Rev.WRC-07) 80 بشأن التدابير المتخذة تطبيقا  للقرار 3.10

                                                           
 تضارب حاالت أو صعوبات بأي يتعلق فيما المدير تقرير على حصرا   يقتصر األعمال جدول من الفرعيالبند  هذا 1

إبالغ مدير مكتب االتصاالت  إلىاإلدارات  وتُدعى. اإلدارات من المقدمة والتعليقات الراديو لوائح تطبيق في ووجهت
 .وائح الراديوبل يتعلق مافي ووجهتالراديوية بأي صعوبات أو حاالت تضارب 
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جدول أعمال المؤتمر العالمي التالي  تقديم توصيات إلى المجلس بالبنود التي يلزم إدراجها في 11
من االتفاقية والقرار  7 ة للمؤتمرات المقبلة، وفقا  للمادةول األعمال التمهيدياجدلالتصاالت الراديوية وبنود 

804 (Rev.WRC-19)، 

 مجلس االتحاديدعو 

وأن يت خذ  2027جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام أن يضع الصيغة النهائية لإلى 
 عقده وأن يسارع إلى إجراء المشاورات الالزمة مع الدول األعضاء، الترتيبات الالزمة للدعوة إلى

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

وإعداد تقرير لرفعه إلى باتخاذ الترتيبات الالزمة لعقد دورتي االجتماع التحضيري للمؤتمر  1
 ؛2027 المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام

تقديم مشروع تقرير عن أي صعوبات أو حاالت تضارب ووجهت في تطبيق لوائح الراديو ب 2
إلى الدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر وتقديم التقرير  من جدول األعمال 2.10 البندالمشار إليها في 

 ئي قبل خمسة أشهر على األقل من المؤتمر العالمي التالي لالتصاالت الراديوية،النها

 يكلف األمين العام

 بإحاطة المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية علما  بهذا القرار.
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 3الملحق 

الصادرة عن المؤتمر والتوصيات الجديدة األرقام المؤقتة للقرارات الجديدة 
WRC-19 

 الرقم المؤقت رقم القرار الرقم المؤقت رقم القرار الرقم المؤقت رقم القرار

COM4/1 427 COM5/9 660 COM6/15 248 

COM4/2 240 COM5/10 769 COM6/16 174 

COM4/3 165 COM5/11 770 COM6/17 774 

COM4/4 166 COM5/12 771 COM6/18 175 

COM4/5 167   COM6/19 812 

COM4/6 168 COM6/1 811 COM6/20 663 

COM4/7 241 COM6/2 245 COM6/21 176 

COM4/8 242 COM6/3 246 COM6/22 177 

COM4/9 243 COM6/4 247 COM6/23 775 

COM4/10 244 COM6/5 772 COM6/24 776 

  COM6/6 428 COM6/25 178 

COM5/1 22 COM6/7 171 COM6/26 249 

COM5/2 558 COM6/8 429 COM6/27 250 

COM5/3 559 COM6/9 430 COM6/28 363 

COM5/4 768 COM6/10 661 COM6/29 664 

COM5/5 32 COM6/11 662 COM6/30 251 

COM5/6 169 COM6/12 172   

COM5/7 35 COM6/13 173  الرقم المؤقت التوصيةرقم 

COM5/8 170 COM6/14 773 COM4/1 208 
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 4الملحق 

 تقرير عن الدورة األولى لالجتماع التحضيري 
 (WRC-23) 2023 العالمي لالتصاالت الراديوية لعام للمؤتمر

برئاسة  دورته األولى (CPM-23) 2023 عقد االجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام
على دعوة كريمة من إدارة مصر. بناء  ، 2019 نوفمبر 26و 25يومي شرم الشيخ  في السيدة سيندي كوك،

، استنادا  إلى نتائج WRC-23 وتنسيق الدراسات التحضيرية من أجل المؤتمر والغرض من االجتماع تنظيم
( WRC-19 )أي الوثائق الختامية المؤقتة للمؤتمر (WRC-19) 2019 المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام
، RA-19 )أي قرارات الجمعية (RA-19) 2019 تصاالت الراديوية لعاموإلى القرارات الصادرة عن جمعية اال

 .(ITU-R 2-8و ITU-R 1-8 وخصوصا  القرارين

منظمات علمية أو  9وكالة تشغيل معترفا  بها و 11ودولة  عضوا   73مشاركا  من  330وقد حضر االجتماع 
 رؤساء لجان دراساتمنظمات إقليمية لالتصاالت، بما في ذلك  3دولية وومنظمات إقليمية  5صناعية و

(SG) ورئيس الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية 6و 5و 4و 3و 1 قطاع االتصاالت الراديوية. 

مساهمة، تم االتفاق بشأن إجراءات العمل الخاصة بإعداد مشروع تقرير االجتماع  11 وبعد إمعان النظر في
( باإلضافة إلى الفصول وجدول المحتويات وهيكل بنود جدول 5 )انظر الملحق التحضيري للمؤتمر

 .(6 )انظر الملحق WRC-23 األعمال لمشروع تقرير االجتماع التحضيري إلى المؤتمر

توزيع األعمال التحضيرية إلى هيكل لجان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، الوارد  واستند
د لكل بند من جدول أعمال المؤتمر . وقدCPM23-1/1 الوثيقة في فرقة  موضوع، حيثما أمكن، أو WRC-23 ُحد ِ

قطاع االتصاالت الراديوية لتكون مسؤولة عن األعمال التحضيرية، بإمكانها أن  واحدة في (WP) عمل
قطاع االتصاالت الراديوية حسب  في *األفرقة المساهمةتلتمس المساهمة و/أو المشاركة من 

 فرق العمل مسؤوليات لتوضيح مالحظات أضيفتوعند الضرورة، (. 8و 7 )انظر الملحقين الضرورة
إلى إنشاء فريق  6 اتُخذ قرار، بصورة استثنائية، لدعوة لجنة الدراساتالحاالت، وفي إحدى المحددة. 

)انظر  WRC-23 من جدول أعمال المؤتمر 5.1 لالضطالع بدراسات تحضيرية بشأن البند 6/1 (TG 6/1) المهام
 بهذه الرسالة اإلدارية المعممة(. 9 الملحق في (CPM23-1) دورته األولى االجتماع التحضيري في قرار

، تعي ن 9 الملحق في (CPM23-1) دورته األولى االجتماع التحضيري في قرارفي يقرر" "من  7 ووفقا  للفقرة
نائب الرئيس مع مراعاة المناقشات  5وتعي ن لجنة الدراسات  6/1رئيس فريق المهام  6 لجنة الدراسات

 ات. وفيما يتعلق بتحديد مواعيد اجتماعCPM23-1 والمشاورات غير الرسمية التي جرت خالل االجتماع
 أن تنظر بصفة خاصة فيمكتب االتصاالت الراديوية إلى ب، تُدعى دائرة لجان الدراسات 6/1فريق المهام 

إمكانية عقد االجتماعات  االقتضاء، أن تأخذ في االعتبار، حسبونفس القرار من  "يقرر"من  9و 8الفقرتين 
 .6و 5اجتماعات لجنتي الدراسات  بالتعاقب مع

أن إلى  CPM23-1االجتماع  أشار، 5Bإلى فرقة العمل من جدول األعمال  8.1و 7.1و 6.1إسناد البنود  لدىو
مكونات ساتلية تتطلب الخبرة المتخصصة للمشاركين في لجنة ب تتعلقهذه البنود من جدول األعمال 

 6.1البنود جديد يكون مسؤوال  عن  (WG)إلى إنشاء فريق عمل  5B ، تُدعى فرقة العملوبالتالي. 4الدراسات 
أيضا  إلى تنظيم  5Bبرئاسة خبير في مجال السواتل. وتُدعى فرقة العمل  من جدول األعمال 8.1و 7.1و

يتعلق بفريق العمل المذكور أعاله  فيما 4Cو 4A اجتماعاتها لتيسير المساهمات من الخبراء في فرقتي العمل
إلى تعيين مقررين لتيسير التفاعل بين فرق  4Cو 4Aمن جدول األعمال. وتُدعى فرقتا العمل  11.1والبند 

 .5Bفرقة العمل  العمل ويُشجع خبراء السواتل على المشاركة في عمل

تتعلق بنطاقات التردد المتراكبة على النحو المبين في الجدول وأشير إلى أن العديد من بنود جدول األعمال 
أدناه. وتُدعى األفرقة المسؤولة إلى تبادل الخصائص والمعلومات ومعايير الحماية الالزمة الستكمال  1

المطبقة. وينبغي أن  كانية التقاسم بين الخدمات/التطبيقاتالتوافق المتبادل وإمالدراسات التي تعالج مسألة 
 .معالجة أي صعوبات محتملة يمكناالقتضاء، تقدم الدراسات بحيث  حسبتنسق أعمالها وأن تستعرض، 

                                                           
 "األفرقة المعنية"بدال  من مصطلح  "األفرقة المساهمة"على استخدام مصطلح  CPM23-1: اتفق االجتماع مالحظة *

 للتأكيد على أن هذه األفرقة تهدف إلى المساهمة في العمل. ITU-R 2-8القرار  المستخدم في

https://www.itu.int/md/R15-CPM23.01-C-0001/en
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 1الجدول 

)االتصاالت المتنقلة  2.1
 الدولية(

 5Dفرقة العمل 

المحطات األرضية ) 16.1
المتحركة غير المستقرة 
بالنسبة إلى األرض في 

 الخدمة 
 (الثابتة الساتلية

 4Aفرقة العمل 

17.1 
)الوصالت 

بين  ما
 السواتل(

فرقة العمل 
4A 

 الخدمة المتنقلة الساتلية ) 18.1
 (ضيقة النطاق

 4Cفرقة العمل 

MHz 3 400-3 300  
 (2و 1)اإلقليمان 

  MHz 3 400-3 300  
 (2 )اإلقليم

 GHz 30-29,5 
 فضاء(-)أرض

GHz 30-27,5 
-)فضاء
 فضاء(

 

فيما يتعلق ببنود جدول األعمال التي ال ترد فيها نطاقات التردد المحددة التي ينبغي دراستها في القرارات 
ن المرتبطة بها، تُدعى األفرقة المسؤولة إلى أن تحدد في أقرب وقت ممكن، نطاقات التردد هذه بحيث يمك

 المناسب. الوقت تأكيد األفرقة المساهمة وإجراء الدراسات في

وفيما يتعلق بجميع بنود جدول األعمال حيث تكون خصائص ومعلمات الخدمات/التطبيقات مطلوبة إلجراء 
في  المعلومات بهذهاألفرقة المسؤولة  أن تزودفرق العمل المساهمة  مندراسات التقاسم والتوافق، يُطلب 

وقد تأتي الطلبات على هذه المعلومات من األفرقة  خالف ذلك. يذكر لم ما 2021 يونيو 15موعد أقصاء 
 .ITU-R 2-8 بالقرار 1 من الملحق A1.2.2 المسؤولة على النحو المبين في الفقرة

من جدول األعمال إلى أن تقوم  1.9وتُدعى األفرقة المسؤولة عن المواضيع التي تندرج في إطار البند 
بهذه الرسالة  6من الملحق  2.2لنتائج الدراسات على النحو المبين في الفقرة  موجزببساطة بإعداد ملخص 

 (.7و 6)انظر الملحقين  5 الصلة من الفصل ، لكي يُدرج في القسم ذيالمعممة اإلدارية

يتعين دراستهما في إطار  WRC-19إلى موضوعْين إضافيين من المؤتمر  CPM23-1واستُرعي انتباه االجتماع 
قطاع االتصاالت الراديوية. وال يقتضي هذان الموضوعان على وجه التحديد اتخاذ إجراء أو تقديم تقرير 

من جدول األعمال  1.9في المواضيع المعالجة في إطار البند  يُدرجا ، ولذلك لمWRC-23بشأنهما إلى المؤتمر 
. ومع ذلك، تُدعى فرق العمل ذات الصلة في قطاع االتصاالت الرسالة اإلدارية المعممةبهذه  7في الملحق 

إلى مدير مكتب االتصاالت الراديوية الراديوية إلى أن تضطلع بالدراسات المطلوبة المبينة أدناه وأن تقدم 
 اسبا .تقريرا  عن نتائج الدراسات لكي ينظر فيه على النحو الذي يراه من

"تحديث األحكام المتعلقة بخدمات الطيران في لوائح الراديو"  (WRC-19) 427القرار  منمقتطف  -
دراسة المواد باالقتصار " على "يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية" تنص الفقرة -

حسب للوائح الراديو وما يرتبط بها من تذييالت،  I من المجلد VIIIو VIو Vو IV على الفصول
يتعلق بمعايير منظمة  االقتضاء، من أجل تحديد األحكام المتقادمة المتعلقة بالطيران فيما

الطيران المدني الدولي والممارسات الموصى بها، وإعداد أمثلة للنصوص التنظيمية لتحديث 
هذه األحكام، مع ضمان أال يكون للتغييرات المحتمل إدخالها على هذه األحكام أي تأثير على 

 (5Bفرقة العمل  الفريق المسؤول:) ."ي أنظمة أو خدمات أخرى تعمل وفقا  للوائح الراديوأ

إلى أن  )R-ITU(يُدعى قطاع االتصاالت الراديوية " WRC-19للمؤتمر  550الوثيقة مقتطف من  -
من لوائح الراديو على  5.21 الرقم يدرس، كمسألة عاجلة، مدى وجوب تطبيق الحد المعيَّن في

التي تستخدم هوائيا  يتألف من صفيف من العناصر  (IMT) محطات االتصاالت المتنقلة الدولية
النشطة، وذلك بغية التوصية بسبل إمكانية االستعاضة عنه أو مراجعة هذه المحطات، وأن 

المتعلق بخدمات األرض والخدمات  21-2 يدرس كذلك أي تحديثات يلزم إجراؤها للجدول
إلى  وعالوة  على ذلك، يُدعى قطاع االتصاالت الراديوية الفضائية التي تتقاسم نطاقات تردد.

من لوائح الراديو فيما  5.21 أن يدرس، كمسألة عاجلة، مسألة التحقق من االمتثال ألحكام الرقم
يتعلق بالتبليغ عن محطات االتصاالت المتنقلة الدولية التي تستخدم هوائيا  يتألف من صفيف 

 (5D: فرقة العمل الفريق المسؤولمن العناصر النشطة، حسب االقتضاء." )

بهذه  10 الملحق في WRC-23 ويمكن االطالع على مخطط مشروع تقرير االجتماع التحضيري إلى المؤتمر
 الرسالة اإلدارية المعممة.

https://www.itu.int/md/R16-WRC19-C-0550/en
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النفقات، واعترافا  بضرورة توزيع مشروع تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر  وحرصا  على االقتصاد في
-ITU-R 2 بالقرار 2 الملحق اتباع المبادئ التوجيهية الموضحة فيعلى األفرقة المسؤولة  تُشجعموعده،  في

، وذلك قبل 11و 10و 6 الملحقات مقتضبة، باتباع هيكل الفصول الوارد فيصورة  مساهماتها فيوتقديم  8
السنة  تاريخ لم يُحدد بعد. وتم أيضا  إقرار الحاجة إلى أن تجتمع األفرقة المسؤولة عادة مرتين على األقل في

 إلنجاز أعمالها.

را   لمساعدة الرئيس ( 6 ظر الملحق)ان (5) لكل من الفصول الخمسةأو مقررا  مشاركا  وعيَّن االجتماع مقر ِ
إدارة تدفق المساهمات وإدارة إعداد نصوص مشروع تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر. ويمكن  في

ريبالاالطالع على معلومات االتصال الخاصة   .12 الملحق لفصول فيل ن المقررين المشاركينمقر ِ

ر مجلس  ( WRC-23 االتحاد الموعد المحدد للمؤتمروسيُحاط األعضاء علما  في وقت الحق )حالما يقر ِ
وبالموعد النهائي المتفق عليه  (CPM23-2) بالمواعيد المحددة للدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر

( لتقديم المساهمات إلى هذه تتطلب الترجمة للوثائق التي اليوما  تقويميا  قبل بدء االجتماع بالنسبة  14)أي 
بعد التشاور مع رؤساء  (CPM-23) ستقوم لجنة التوجيه التابعة لالجتماع التحضيري للمؤتمرالدورة الثانية. و

لجان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وفرق العمل المسؤولة/فريق المهام المسؤول بتحديد الموعد 
قة النهائي لالنتهاء من إعداد نصوص مشروع تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر من جانب األفر

 (CPM-23) المسؤولة. واتُفق على أن تستعرض أيضا  لجنة التوجيه التابعة لالجتماع التحضيري للمؤتمر
سيما فيما يتعلق  حسب اللزوم، المعلومات المقدمة من رؤساء لجان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، ال

حسب االقتضاء. وسيحاط األعضاء علما  المحددة وذلك للقيام بما يلزم من تعديالت  المساهمةبقائمة األفرقة 
 .(CPM-23) بالمعلومات الناتجة عن لجنة التوجيه التابعة لالجتماع التحضيري للمؤتمر
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 5الملحق 

 مهام مقرري الفصول وإجراءات العمل الخاصة 
 2023 باالجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام

ريمهام  1  الفصول مقر ِّ
ضمان تحقيق االتساق من حيث النسق لالعمل بالنيابة عن رئيس االجتماع التحضيري للمؤتمر  1.1

 .حجم النصوصب المتعلقةالمبادئ التوجيهية  ومراعاةوالهيكل 

د لتقرير االجتماع  2.1 ضمان إدماج أحدث النصوص الصادرة عن فرق العمل في النص الموحَّ
رؤساء فرق العمل، أو التماس المساعدة منهم، حرصا  على اكتمال التحضيري للمؤتمر وذلك بالتشاور مع 

 المحدد. عمل االجتماع التحضيري للمؤتمر في الوقت

إجراءات العمل الخاصة باالجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لالتصاالت  2
 2023 الراديوية لعام

مسؤولية  مسؤولةواحدة  يحدد لكل بند من بنود جدول األعمال لجنة دراسات أو فرقة عمل 1.2
عن بند فرعي لبند من بنود جدول األعمال عندما  مسؤولعين فريق كاملة عن هذا البند. ويجوز أيضا  أن يُ 

يسهل تقسيم البند إلى مجموعات عمل متماسكة، فيما يتعلق مثال  بقرار محدد أو توصية محددة أو جزء 
 منهما.

مسؤولية إعداد مشروع عنصر تقرير  المسؤولةيقع على عاتق لجنة الدراسات أو فرقة العمل  2.2
يكون لها  والذياالجتماع التحضيري للمؤتمر الذي يتناول البند أو البند الفرعي المحدد في جدول األعمال 

نسيق الالزم مع األفرقة فرقة العمل أن تضمن إجراء الت المسؤولية الرئيسية عنه. وينبغي للجنة الدراسات أو
 .*المساهمة

المواد  النهج ترد في لدى إعداد تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر، يتعيَّن توفيق أي فروق في 3.2
وفي الحاالت التي يتم فيها استنفاد جميع جهود التوفيق بين االختالفات، األصل وذلك إلى أقصى حد ممكن. 
 .يمكن إدراج نهج بديلة ومسوغاتها

فيما يتعلق بأي بند أو بند فرعي مساهمتها مباشرة   المساهمة لجان الدراسات أو فرق العملال تقدم  4.2
عن ذلك البند أو البند  المسؤولأعمال الفريق  إلى االجتماع التحضيري للمؤتمر، وإنما يمكن لها أن تسهم في

 الفرعي وذلك باتباع األساليب التالية بترتيب األفضلية:

 ؛المسؤولأعمال واجتماعات الفريق  في المساهمةمشاركة أعضاء األفرقة  -

رين لتمثيل مصالحهم في -  ؛المسؤولأعمال واجتماعات الفريق  تعيين مقر ِ

 بيانات االتصال إذا كان الوقت يسمح بذلك. -

ت لالتفاق إنشاء فرق محددة أو عقد اجتماعا المساهمةينبغي، قدر اإلمكان، أن تتجنَّب األفرقة  5.2
، ألن ذلك سيؤدي حتما  إلى بعض االزدواج مع عمل الفريق المسؤولعلى المساهمات المقدمة إلى الفريق 

 ويزيد من عدد االجتماعات التي يحتاج الخبراء المهتمون إلى حضورها. المسؤول

وفقا  مباشرة ، االجتماع التحضيري للمؤتمر  عملية إلى المسؤوللفريق ل تُقدم الوثائق النهائية 6.2
 .بالقرار 1في الملحق  المبينةوأساليب عمله  ITU-R 2-8 ألحكام القرار

ذلك حسب االقتضاء  يقوم فريق اإلدارة التابع لالجتماع التحضيري للمؤتمر ويساعده في 7.2
رؤساء لجان الدراسات أو فرق العمل، بإعداد مشروع موحد لتقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر من أجل 

الجتماع التحضيري لقبل الدورة الثانية وقت مناسب  إرساله إلى الدول األعضاء وأعضاء القطاع في
 للمؤتمر.

اللجنة االجتماع التحضيري للمؤتمر  ومستشارالفصول  والرئيس ومقرر ونوابالرئيس  يشكل -مالحظة 
 .التوجيهية لالجتماع التحضيري للمؤتمر

                                                           
 "األفرقة المعنية"بدال  من مصطلح  "األفرقة المساهمة"على استخدام مصطلح  CPM23-1مالحظة: اتفق االجتماع  *

 اهمة في العمل.للتأكيد على أن هذه األفرقة تهدف إلى المس ITU-R 2-8القرار  المستخدم في
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 6الملحـق 

 فصول وجدول محتويات مشروع تقرير االجتماع التحضيري 
 (WRC-23) 2023 لعام إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية

 وهيكل األقسام المتعلقة ببنود جدول األعمال في الفصول

 WRC-19فصول وجدول محتويات تقرير االجتماع التحضيري إلى المؤتمر  1

 بالخدمات الثابتة والمتنقلة واإلذاعيةالمسائل المتعلقة  1الفصل 
 5.1و 4.1و 3.1و 2.1و 1.1 بنود جدول األعمال:

جدول من  4.1و 2.1و 1.1بنود الب المعني)اليابان(،  هيروكي أتاراشي الدكتور :المشارك المقرر
 ،األعمال

 hiroyuki.atarashi.yt@nttdocomo.comالبريد اإللكتروني: 
 ،من جدول األعمال 5.1و 3.1 نبنديالب المعني(، ريايمحمود )نيج السيد عثمان عليو :المشارك المقرر

 ualiyu@ncc.gov.ngالبريد اإللكتروني: 

 البحريةالمسائل المتعلقة بخدمة الطيران والخدمة  2الفصل 

 11.1و 10.1و 9.1و 8.1و 7.1و 6.1 بنود جدول األعمال:

)اإلمارات العربية المتحدة(، البريد اإللكتروني:  الحسانيالسيد محمد  :المقرر
mohammed.alhassani@tra.gov.ae 

 المسائل المتعلقة بخدمات العلوم 3الفصل 

 14.1و 13.1و 12.1 بنود جدول األعمال:

، البريد اإللكتروني: باكاوس )البرازيل( أوريليوالسيد تارسيسيو  المقرر:
bakaust@anatel.gov.br 

 المسائل المتعلقة بالخدمة الساتلية 4الفصل 

 7و 19.1و 18.1و 17.1و 16.1و 15.1 بنود جدول األعمال:

من  19.1و 18.1و 17.1و 16.1و 15.1بنود الب السيدة فلورانس مانييه )فرنسا( المعنية المقرر المشارك:
 ،جدول األعمال

 fmagnier@eutelsat.frالبريد اإللكتروني: 

من جدول األعمال، البريد اإللكتروني:  7بند الب السيد جورج كويزيرا )رواندا( المعني المقرر المشارك:
george.kwizera@rura.rw 

 قضايا عامة 5الفصل 

وب(  (Rev.WRC-19)657( القرار  أ  1.9و 4و 2 المدرجة في إطار البنود المواضيع بنود جدول األعمال:
، WRC-19للمؤتمر  535الوثيقة  ودWRC( 175 )-19(القرار  ج(و ،744 )WRC-19(القرار 

 القسم الثاني من الملحق

 ferrero.huang@srrc.org.cn)الصين(، البريد اإللكتروني:  السيد جيا هوانغ المقرر المشارك:

 jongmin@etri.re.kr)كوريا(، البريد اإللكتروني:  جونغ مين باركالدكتور  المقرر المشارك:

 WRC-23من جدول أعمال المؤتمر  10معلومات بشأن البند  1الملحق 
  

mailto:hiroyuki.atarashi.yt@nttdocomo.com
mailto:ualiyu@ncc.gov.ng
mailto:mohammed.alhassani@tra.gov.ae
mailto:bakaust@anatel.gov.br
mailto:fmagnier@eutelsat.fr
mailto:george.kwizera@rura.rw
https://www.itu.int/md/R16-WRC19-C-0535/en
mailto:ferrero.huang@srrc.org.cn
mailto:jongmin@etri.re.kr
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ل في فصول مشروع تقرير االجتماع هيكل األقسام المتعلقة ببنود جدول األعما 2
 WRC-23 التحضيري إلى المؤتمر

 WRC-23من جدول أعمال المؤتمر  7أو البند  x.1حالة البند  1.2

x.1 عنوان بند جدول األعمال[؛[ 

 ]عنوان القرار[: xxx (WRC-19)]إذا كان بند جدول األعمال مرتبطا  بقرار، يُذكر[ القرار 

 تنفيذيملخص  x.1/1]رقم الفصل[/
 بند جدول األعمال بإيجازالغرض من  لوصفينبغي أال يزيد نص الملخص التنفيذي عن نصف صفحة ]

المحدد أو  ألسلوبل تقديم وصف موجز، واألهم من ذلكنتائج الدراسات التي أجريت،  وتلخيص
 [ة التي من شأنها أن تفي ببند جدول األعمالداألساليب المحد

 أساسية معلومات x.1/2]رقم الفصل[/
ينبغي أال يزيد نص المعلومات األساسية عن نصف صفحة لتوفير معلومات عامة بطريقة موجزة من أجل ]

 [األعمال )أو المسألة )المسائل((وصف األساس المنطقي لبنود جدول 

 ملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية x.1/3]رقم الفصل[/
ينبغي أن يتضمن هذا القسم ملخصا  للدراسات التقنية والتشغيلية التي أجريت في إطار قطاع االتصاالت ]

الراديوية، بما في ذلك قائمة بتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة. ويمكن تقسيم هذا القسم إلى 
 .تحليلال تناولي الجزء اآلخروملخص الجزأين، تبعا  لبند جدول األعمال، جزء يتناول 

وينبغي أيضا  تحليل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق باألساليب الممكنة للوفاء ببند 
 [جدول األعمال وعرضها بطريقة موجزة.

 أساليب للوفاء ببند جدول األعمال x.1/4]رقم الفصل[/
المقترحة للوفاء ببند جدول األعمال وفقا   ينبغي أن يتضمن هذا القسم وصفا  موجزا  لألسلوب أو األساليب]

 [ITU-R 2-8 بالقرار 2 من الملحق A2.4 للقسم

 االعتبارات التنظيمية واإلجرائية x.1/5]رقم الفصل[/
 [مثال أو أمثلة لنص تنظيمي يتعلق باألسلوب أو األساليب المقترحة للوفاء ببند جدول األعمال]

 WRC-23من جدول أعمال المؤتمر  1.9حالة المواضيع المدرجة في إطار البند  2.2

 [1الموضوع رقم ]عنوان 

 ]عنوان القرار[: xxx (WRC-19)بقرار، يُذكر[ القرار  ا  مرتبط الموضوع]إذا كان 

 ملخص نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية

التي تجري في إطار قطاع االتصاالت الراديوية ينبغي أن يتضمن هذا القسم ملخص نتائج الدراسات ]
 [باالتحاد
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 WRC-23من جدول أعمال المؤتمر  10حالة البند  3.2

 WRC-23من جدول أعمال المؤتمر  10معلومات بشأن البند  1الملحق 
x.2 عنوان بند جدول األعمال[؛[ 

 ]عنوان القرار[: xxx (WRC-19)]إذا كان بند جدول األعمال مرتبطا  بقرار، يُذكر[ القرار 

نص ملخص موجز لدراسات قطاع االتصاالت الراديوية التي استُكملت في إطار بند جدول األعمال ]
 [التمهيدي
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 **7الملحـق 

 2023 العالمي لالتصاالت الراديوية لعام توزيع األعمال التحضيرية للمؤتمر
(WRC-23) قطاع االتصاالت الراديوية في 

قطاع  في WRC-23 توزيع األعمال التحضيرية بشأن بنود جدول أعمال المؤتمر يتضمن الجدول المرفق
 .(WRC-19) 811القرار  هو مقترح في االتصاالت الراديوية، وفقا  لما

في قطاع االتصاالت الراديوية  *"المساهمةويشمل الجدول بيانات تحدد "األفرقة المسؤولة" و"األفرقة 
 .WRC-19 بشأن بنود جدول أعمال المؤتمر

جرى تحديد فرق عمل قطاع االتصاالت الراديوية المدرجة في الجدول التالي على أساس  - 1المالحظة 
 .CPM23-1/1 الوثيقة هيكل لجان دراسات القطاع الوارد في

 .المساهمةالغ بانتظام عن تقدم ونتائج دراساتها إلى األفرقة تدعى األفرقة المسؤولة إلى اإلب - 2المالحظة 

 

                                                           
. وقد استُعيض عن WRC-19نُسخت نصوص القرارات المدرجة في هذا الملحق من الوثائق الختامية المؤقتة للمؤتمر  **

بهذه  3بأرقام القرارات المؤقتة الواردة في الملحق  WRC-19" للقرارات الجديدة الصادرة عن المؤتمر COM5األرقام "
 الرسالة اإلدارية المعممة.

 "األفرقة المعنية"بدال  من مصطلح  "األفرقة المساهمة"على استخدام مصطلح  CPM23-1حظة: اتفق االجتماع مال *
 للتأكيد على أن هذه األفرقة تهدف إلى المساهمة في العمل. ITU-R 2-8القرار  المستخدم في

https://www.itu.int/md/R15-CPM23.01-C-0001/en
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 في قطاع االتصاالت الراديوية )WRC-23( 2023للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام توزيع األعمال التحضيرية 

 المساهمالفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع

وتقرير االجتماع  2019مراعاة نتائج المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  مع ،اإلداراتعلى أساس المقترحات المقدمة من وذلك البنود التالية واتخاذ التدابير الالزمة بشأنها،  النظر في 1
 :قيد النظرالنطاقات  التحضيري للمؤتمر، والمراعاة الواجبة الحتياجات الخدمات القائمة والمستقبلية في

 MHz 4 990-4 800ابير الممكنة لمعالجة حماية محطات الخدمة المتنقلة للطيران والخدمة المتنقلة البحرية، العاملة في نطاق التردد النظر، استنادا  إلى نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، في التد 1.1
 ؛Rev.WRC( 223-19(وفقا  للقرار  441B.5في الرقم  الوارد )pfd( والواقعة في المجال الجوي الدولي وفي المياه الدولية، من محطات أخرى واقعة داخل أراض وطنية، واستعراض معيار كثافة تدفق القدرة

 Rev.WRC( 223-19(القرار 
تحديد نطاقات تردد إضافية لالتصاالت المتنقلة 

 الدولية

 5Bفرقتا العمل 
 D5و
تعمل  :مالحظة
 5Dو 5Bفرقتا العمل 

معا  على النحو 
 1أدناه الوارد

 يقـرر
 [ال ينطبق] 1

 [ال ينطبق] 2

تحديد اإلدارات التي يحتمل تأثرها ل ،MHz 4 950-4 835و MHz 4 825-4 800التردد  نطاقي في أن 3
يتعلق  فيمااالتصاالت المتنقلة الدولية  محطات من 21.9الرقم  بموجب الموافقة التماس إجراءعند تطبيق 

 تساويبلد آخر أي حدود  إلىاالتصاالت المتنقلة الدولية  محطة منتنسيق  مسافة تُطبَّقبمحطات الطائرات، 
300 km 450(/البري ري)للمس km ؛(البحرير ي)للمس 

، لتحديد اإلدارات التي يحتمل تأثرها عند تطبيق إجراء MHz 4 990-4 800في نطاق التردد  أن 4
فيما يتعلق بمحطات الخدمة الثابتة أو  21.9التماس محطات االتصاالت المتنقلة الدولية الموافقة بموجب الرقم 

المحطات األخرى المنصوبة على األرض للخدمة المتنقلة، تُطبَّق مسافة تنسيق من محطة االتصاالت المتنقلة 
 ؛km 70الدولية إلى حدود أي بلد آخر تساوي 

 ال RCW-23التي ستخضع الستعراض المؤتمر  441B.5أن حدود كثافة تدفق القدرة الواردة في الرقم  5
على البلدان التالية: أرمينيا والبرازيل وكمبوديا والصين واالتحاد الروسي وكازاخستان وجمهورية الو تطبَّق 

 الديمقراطية الشعبية وأوزبكستان وجنوب إفريقيا وفيتنام وزمبابوي،

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية إلى
 [ال ينطبق] 1

لحماية محطات الخدمة المتنقلة للطيران والخدمة المتنقلة دراسة الشروط التقنية والتنظيمية  2
نطاق  فيوالمشغلة  المجال الجوي الدولي وفي المياه الدولية )أي خارج األراضي الوطنية( البحرية الواقعة في

 ؛MHz 4 990-4 800التردد 

 [ال ينطبق] 3

 أعاله "الراديوية االتصاالت قطاع"يدعو المشار إليها في فقرة  الدراسات نتائج يدرج أن 4
 ، حسب االقتضاء،الراديوية االتصاالت قطاعلوتقرير أو أكثر  أكثر أو توصية في

 1Bفرق العمل 
 5Cو 3Mو 3Kو

 7Dو

                                                           
الدراسات بالتطرق إلى خصائص االتصاالت المتنقلة الدولية. ويجب أن تراعي الدراسات  5D. تستهل فرقة العمل والخدمة المتنقلة للطيرانومعايير الحماية للخدمة المتنقلة البحرية الخصائص  5Bتوفر فرقة العمل  1

وفقا  للقرار  5توصيات، حسب االقتضاء، توافق عليها لجنة الدراسات ، تقارير/5B، بالتشاور مع فرقة العمل 5Dتُعد فرقة العمل (. "يدعو قطاع االتصاالت الراديوية" من 2 التعليقات المقدمة من فرق العمل )الفقرة
ITU-R 1-8  5(. وتقوم فرقتا العمل "يدعو قطاع االتصاالت الراديوية" من 4)الفقرةB 5وD  5بإعداد األجزاء ذات الصلة من مشروع نص االجتماع التحضيري حسب االقتضاء. تضع فرقة العملD  الصيغة النهائية
 "(.2023 يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام)من أجل الفقرة " 5B ص االجتماع التحضيري مع مراعاة التعليقات المقدمة من فرقة العمللمشروع ن
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 في قطاع االتصاالت الراديوية )WRC-23( 2023للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام توزيع األعمال التحضيرية 

 المساهمالفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع
 2023يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

 ،أعاله "يدعو قطاع االتصاالت الراديوية" من 2المشار إليها في الفقرة دراسات ال النظر، استنادا  إلى نتائج إلى
 والخدمة المتنقلة البحرية، في نطاق الترددالمتنقلة للطيران دمة الخالتدابير الممكنة لمعالجة حماية محطات  في

800 4-990 4 MHz المياه الدولية، من محطات أخرى واقعة داخل أراض  والواقعة في المجال الجوي الدولي وفي
 .441B.5 الرقم الوارد في )pfd(واستعراض معيار كثافة تدفق القدرة  وطنية

 ذلك إمكانية في بما ،)IMT(االتصاالت المتنقلة الدولية من أجل  GHz 10,5-10,0و MHz 7 125-7 025و MHz 7 025-6 425و MHz 3 800-3 600و MHz 3 400-3 300 ترددال نطاقات تحديد النظر في 2.1
 ؛WRC( 245-19( وفقا  للقرار ،على أساس أولي إضافية للخدمة المتنقلة منح توزيعات

 WRC( 245-19(القرار 
دراسات بشأن األمور ذات الصلة بالترددات 

ن األرضي ألنظمة  من أجل تحديد للمكو 
في نطاقات  )IMT(االتصاالت المتنقلة الدولية 

 MHz 3 800-3 600و MHz 3 400-3 300التردد 
 MHz 7 125-7 025و MHz 7 025-6 425و
 GHz 10,5-10,0و

 
 

من  "يقرر" من 1 فيما يتعلق بالفقرة: مالحظة
 CPM23-1االجتماع  حدد ،WRC( 245-19( القرار

الذي يتعين هو الموعد  2021يونيو  15أن يكون 
الخصائص التقنية والتشغيلية فيه تكون  أن

 .الالزمة لدراسات التقاسم والتوافق متوفرة

 يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية D5فرقة العمل 
المؤتمر العالمي  انعقادالوقت المناسب قبل  لدراسات المناسبة واستكمالها فيا إجراءإلى  1

األرضي  نلمكو  االمسائل التشغيلية والتنظيمية المتعلقة بإمكانية استخدام  بشأن 2023 لالتصاالت الراديوية لعام
 االتصاالت قطاع يدعو أن يقـرر"من  2 فقرةال في المذكورة التردد نطاقات المتنقلة الدولية فيالتصاالت ل

 مراعاة: ، مع"الراديوية

 الدولية؛ االحتياجات المتزايدة لتلبية الطلبات على االتصاالت المتنقلة -

نطاقات  تعمل فيسالتي  لألرض االتصاالت المتنقلة الدوليةالخصائص التقنية والتشغيلية ألنظمة  -
التكنولوجيا  ذلك تطور االتصاالت المتنقلة الدولية من خالل التقدم في في بما، التردد المحددة هذه

 وتقنيات كفاءة استعمال الطيف؛

وما يتعلق بها من متطلبات سيناريوهات النشر المتوخاة ألنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية وما بعدها  -
 ؛نتينللتغطية والسعة المتواز

 احتياجات البلدان النامية؛ -

 ؛اإلطار الزمني لالحتياجات من الطيف -

الوقت المناسب قبل المؤتمر العالمي  في 1هادراسات التقاسم والتوافق واستكمالإجراء إلى  2
، بهدف ضمان الحماية للخدمات الموزع لها النطاق على أساس أولي، دون 2023 لالتصاالت الراديوية لعام

قيود تنظيمية وتقنية إضافية على تلك الخدمات، وضمان الحماية أيضا  للخدمات في النطاقات المجاورة، فرض 
 حسب االقتضاء، وذلك فيما يتعلق بنطاقات التردد التالية:

- 600 3-800 3 MHz 400-3 300و MHz 3 (؛2قليم اإل) 
- 300 3-400 3 MHz ( ؛1إلقليم ا بشأنمراجعة الحاشية) 
- 025 7-125 7 MHz، (  ؛عالميا) 
- 6 425-MHz 7 025 (1إلقليم ا)؛ 
- 10 000-10 500 GHz ،(2إلقليم ا)؛ 

 يقـرر

 )CPM23-1( 2023 االجتماع التحضيري األول للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام أن يدعو 1
إلى تحديد الموعد المطلوب لكي تكون الخصائص التقنية والتشغيلية الالزمة لدراسات التقاسم والتوافق متوفرة، 

 3Kفرق العمل 
 4Bو 4Aو 3Mو
 5Bو 5Aو 4Cو
 C7و 7Bو 5Cو

                                                           
 .بما في ذلك الدراسات المتعلقة بالخدمات في النطاقات المجاورة حسب االقتضاء 1
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 في قطاع االتصاالت الراديوية )WRC-23( 2023للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام توزيع األعمال التحضيرية 

 المساهمالفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع
مستكملة  "يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"فقرة  وذلك لضمان إمكانية أن تكون الدراسات المشار إليها في

 ؛2023التصاالت الراديوية لعام الوقت المناسب لكي ينظر فيها المؤتمر العالمي ل في

إلى أن ينظر، بناء  على نتائج الدراسات  2023المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  أن يدعو 2
تحديد نطاقات التردد  للخدمة المتنقلة على أساس أولي، وأن ينظر فيللطيف توزيعات إضافية  المذكورة أعاله، في

التي يتعين النظر فيها تقتصر على جميع النطاقات  التردد قلة الدولية؛ علما  بأن نطاقاتللمكون األرضي لالتصاالت المتن
 أو أجزاء منها، "يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"من  2الفقرة  الواردة في

 يدعو اإلدارات
 .الراديويةهذه الدراسات من خالل تقديم مساهمات إلى قطاع االتصاالت  بنشاط فيى المشاركة إل

 ،WRC( 246-19(وفقا  للقرار  واتخاذ اإلجراءات التنظيمية الالزمة بهذا الشأن، 1على أساس أولي للخدمة المتنقلة في اإلقليم  MHz 3 800-3 600أن ينظر في توزيع نطاق التردد  3.1

 WRC( 246-19(القرار 
توزيع نطاق منح دراسات للنظر في إمكانية 

لخدمة المتنقلة، ل MHz 3 800-3 600 التردد
 فيباستثناء المتنقلة للطيران، على أساس أولي 

 1اإلقليم 

 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية A5فرقة العمل 
بين الخدمة المتنقلة والخدمات  WRC-23لمؤتمر لالتقاسم والتوافق في الوقت المناسب بشأن إجراء دراسات  إلى

والنطاقات المجاورة في اإلقليم  MHz 3 800-3 600على أساس أولي في نطاق التردد  التي لها توزيعاتاألخرى 
غير ضرورية  ال تفرض قيودا  أعلى أساس أولي، و الموزع عليها، حسب االقتضاء، لضمان حماية الخدمات 1

 ستقبل،وتطورها في الم القائمةعلى الخدمات 

 2023يقرر كذلك أن يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
، إلى النظر في إمكانية "يقرر دعوة قطاع االتصاالت الراديوية"من  1الفقرة على نتائج الدراسات الواردة في  بناء  

 فيلخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، على أساس أولي ل MHz 3 800-3 600 رفع وضع توزيع نطاق التردد
 ،سبةاتخاذ اإلجراءات التنظيمية المناو، 1اإلقليم 

 يدعو اإلدارات
 .WRC-23إلى المشاركة في هذه الدراسات في العملية التحضيرية للمؤتمر 

 3Kفرق العمل 
 5Bو 4Aو 3Mو

 D5و 5Cو

المحددة بالفعل  GHz 3,7في الخدمة المتنقلة في بعض النطاقات دون  )HIBS( لالتصاالت المتنقلة الدوليةفي استعمال المحطات القاعدة عالية االرتفاع  247 )WRC-19(وفقا  للقرار  أن ينظر 4.1
 اإلقليمي؛ لالتصاالت المتنقلة الدولية، على الصعيد العالمي أو

 WRC( 247-19(القرار 
نطاقات تردد تسهيل التوصيلية المتنقلة في 

باستعمال محطات  GHz 2,7 معي نة دون
عالية االرتفاع كمحطات قاعدة  المنصات

 لالتصاالت المتنقلة الدولية

 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية D5 فرقة العمل
إلى دراسة االحتياجات من الطيف لمحطات المنصات عالية االرتفاع كمحطات قاعدة لالتصاالت  1

الدولية، حسب االقتضاء، من أجل توفير التوصيلية المتنقلة في الخدمة المتنقلة أخذا  بعين االعتبار ما المتنقلة 
 :يلي

 ؛"وإذ يدرك"من  ب(التحديد القائم المذكور في الفقرة  -

السيناريو المتوقع لالستعمال والنشر الخاص بمحطات المنصات عالية االرتفاع كمحطات قاعدة  -
 ، كتكملة لشبكات االتصاالت المتنقلة الدولية لألرض؛المتنقلة الدوليةلالتصاالت 

الخصائص التقنية والتشغيلية لمحطات المنصات عالية االرتفاع كمحطات قاعدة لالتصاالت  -
 ؛المتنقلة الدولية، ومتطلبات هذه المحطات

تمر العالمي لالتصاالت إلى إجراء دراسات تقاسم وتوافق واستكمالها في الوقت المناسب قبل المؤ 2
، مع مراعاة نتائج الدراسات التي أجريت بالفعل والتي تجري في قطاع االتصاالت 2023 الراديوية لعام

 3Kفرق العمل 
 4Cو 4Aو 3Mو
 5Cو 5Bو 5Aو

  7Bو 6Aو
 D7و 7Cو
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 في قطاع االتصاالت الراديوية )WRC-23( 2023للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام توزيع األعمال التحضيرية 

 المساهمالفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع
الراديوية، من أجل ضمان حماية الخدمات، دون فرض قيود تقنية أو تنظيمية إضافية، الموزع عليها النطاق 

لالتصاالت المتنقلة الدولية، وحماية األنظمة القائمة على أساس أولي، بما في ذلك االستعماالت األخرى 
والتطوير المستقبلي للخدمات الموزع لها النطاق على أساس أولي والخدمات المجاورة حسب االقتضاء، فيما 

أو أجزاء منها، المنسقة عالميا  أو إقليميا  من أجل االتصاالت المتنقلة الدولية  GHz 2,7يخص نطاقات التردد دون 
 :ي كاآلتيوه

- 694-MHz 960  ؛1وللوصلة الصاعدة فقط في اإلقليم  3و 2في اإلقليمين 

- 710 1-885 1 MHz  1 815-1 710)يقتصر استعمال النطاق MHz  على الوصلة الصاعدة فقط في
 (؛3اإلقليم 

- 500 2-690 2 MHz  2 535-2 500)يقتصر استعمال النطاق MHz  على الوصلة الصاعدة فقط في
 ؛(3في اإلقليم  MHz 2 690-2 655، باستثناء النطاق 3 اإلقليم

دراسة التعديالت المناسبة للحاشية القائمة والقرار المرتبط بها في التحديد المذكور في الفقرة إلى  3
من أجل تسهيل استعمال محطات المنصات عالية االرتفاع كمحطات قاعدة لالتصاالت  "وإذ يدرك"من  ب(

 ؛ولية مع أحدث تكنولوجيات السطوح البينية الراديوية لالتصاالت المتنقلة الدوليةالمتنقلة الد

لالتصاالت  )HIBS( إلى دراسة التحديد الخاص بمحطات المنصات عالية االرتفاع كمحطات قاعدة 4
 التعديالت الممكنة على أحكام لوائح الراديو، حسب االقتضاء؛ ذلك ، بما فيالمتنقلة الدولية

إلى وضع توصيات وتقارير لقطاع االتصاالت الراديوية، حسب االقتضاء، أخذا  بعين االعتبار  5
 ،"يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"أعاله من  4و 3و 2و 1الفقرات 

 2023يقرر كذلك أن يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
إلى النظر في استعمال محطات المنصات عالية االرتفاع كمحطات قاعدة لالتصاالت المتنقلة الدولية، بناء  على 

المحددة بالفعل لالتصاالت المتنقلة الدولية على الصعيد  GHz 7,2نتائج الدراسات أعاله، في بعض النطاقات دون 
الالزمة، حسب االقتضاء، مع مراعاة أن التغييرات العالمي أو اإلقليمي، وإلى اتخاذ اإلجراءات التنظيمية 

تقع خارج نطاق هذا البند من جدول األعمال،  "وإذ يدرك"من ( دالمدخلة على الحواشي الواردة في الفقرة 
وينبغي أال تفرض قيودا  تنظيمية أو تقنية إضافية على نشر أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية المنصوبة على 

 اقات المشار إليها في هذه الحواشي،األرض في النط

 يدعو اإلدارات
 إلى المشاركة بنشاط في هذه الدراسات من خالل تقديم مساهمات إلى قطاع االتصاالت الراديوية.
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 في قطاع االتصاالت الراديوية )WRC-23( 2023للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام توزيع األعمال التحضيرية 

 المساهمالفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع

 MHz 694-470 نطاق التردد اإلجراءات التنظيمية المحتملة في والنظر في 1 اإلقليم في MHz 960-470 نطاق التردد استعراض استعمال الطيف واالحتياجات من الطيف للخدمات القائمة في 5.1
 ؛WRC( 235-15( على أساس االستعراض طبقا  للقرار 1 اإلقليم في

 WRC( 235-15(القرار 
استعراض استعمال الطيف لنطاق التردد 

470-960 MHz  1في اإلقليم 

 6/1فرق المهام 
انظر : مالحظة
بهذه  9الملحق 
 اإلدارية الرسالة
 المعممة

 2019 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية، بعد المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام
 2023 وفي وقت مناسب من أجل المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام

نطاق  القائمة فيإلى استعراض استعمال الطيف ودراسة االحتياجات من الطيف للخدمات  1
، خاصة االحتياجات من الطيف للخدمتين اإلذاعية والمتنقلة، باستثناء المتنقلة 1 اإلقليم في MHz 960-470 التردد

 للطيران، مع مراعاة دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وتوصياته وتقاريره ذات الصلة؛

 1 اإلقليم في MHz 694-470 الترددنطاق  إجراء دراسات التقاسم والتوافق، حسب االقتضاء، في 2
بين الخدمتين اإلذاعية والمتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، مع مراعاة دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 

 وتوصياته وتقاريره ذات الصلة؛

إجراء دراسات التقاسم والتوافق، حسب االقتضاء، من أجل توفير الحماية المناسبة ألنظمة  3
 لقائمة األخرى،الخدمات ا

 يدعو اإلدارات
 ،هذه الدراسات من خالل تقديم مساهمات إلى قطاع االتصاالت الراديوية إلى المشاركة في

 2023 لمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعاميقرر أن يدعو ا
يكون قطاع  إلى أن ينظر، استنادا  إلى نتائج الدراسات أعاله، وشريطة أن تكون الدراسات قد استُكملت وأن

 MHz 694-470 نطاق التردد اإلجراءات التنظيمية المحتملة في وافق عليها، في االتصاالت الراديوية قد
 ، حسب االقتضاء،1 اإلقليم في

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

 3Kفرق العمل 
 5Bو 5Aو 3Mو
 A6و 5Dو 5Cو
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 في قطاع االتصاالت الراديوية )WRC-23( 2023للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام توزيع األعمال التحضيرية 

 المساهمالفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع

 في أحكام تنظيمية لتيسير االتصاالت الراديوية المتعلقة بالمركبات دون المدارية؛ ،WRC( 772-19(للقرار  النظر، وفقا   6.1

 WRC( 772-19(القرار 
النظر في اعتماد أحكام تنظيمية لتيسير إدخال 

 المركبات دون المدارية

 B5فرقة العمل 
انظر مالحظة: 

النص ذي الصلة 
الدورة في تقرير 
الجتماع األولى ل

التحضيري للمؤتمر 
1-CPM23  الملحق(

بهذه الرسالة  4
( المعممة اإلدارية

بشأن كيفية تيسير 
 المتعلقالعمل 

 بالسواتل.

 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
إلى دراسة االحتياجات من الطيف فيما يتعلق باالتصاالت بين المحطات على متن المركبات دون  1

التي تقدم وظائف، منها االتصاالت الصوتية/اتصاالت البيانات، المدارية ومحطات األرض/المحطات الفضائية 
 والمالحة، والمراقبة والقياس عن بُعد والتتبع والتحكم؛

للوائح الراديو، إن وجد، باستثناء أي توزيعات جديدة أو التغييرات  إلى دراسة التعديل المناسب 2
استيعاب المحطات على متن المركبات  وذلك من أجل ،5التي أُدخلت على التوزيعات القائمة الواردة في المادة 

 ، مع تجنب أي تأثير على نظام اإلطالق الفضائي التقليدي بغية تحقيق األهداف التالية:دون المدارية

تحديد الوضع الخاص بالمحطات على متن المركبات دون المدارية ودراسة األحكام التنظيمية  -
لراديوية الحالية التي يمكن أن تستعملها هذه المحطات عند المقابلة لتحديد خدمات االتصاالت ا

 اللزوم؛

تحديد الشروط التقنية والتنظيمية التي تسمح لبعض المحطات على متن المركبات دون المدارية  -
بالعمل بموجب قواعد الطيران واعتبارها كمحطات أرضية أو محطات لألرض حتى إذا حدث 

 جزء من الرحلة في الفضاء؛

سير االتصاالت الراديوية التي تدعم الطيران لكي تُدمج المركبات دون المدارية بأمان في تي -
 الفضاء الجوي وتكون قابلة للتشغيل البيني مع الطيران المدني الدولي؛

تحديد الخصائص التقنية ذات الصلة ومعايير الحماية ذات الصلة بالدراسات التي ينبغي إجراؤها  -
 ؛وفقا  للنقطة أدناه

أساس أولي في نفس  التي لديها توزيع علىإجراء دراسات التقاسم والتوافق مع الخدمات القائمة  -
بخدمات االتصاالت الراديوية  نطاقات التردد والنطاقات المجاورة لتجنب التداخل الضار

األخرى وعلى التطبيقات الحالية لنفس الخدمة التي تعمل فيها المحطات على متن مركبات دون 
 ؛سيناريوهات تطبيق الطيران دون المداري بالنظر إلى داريةم

إلى أن يحدد، نتيجة  للدراسات المذكورة أعاله، ما إذا كانت هناك حاجة للنفاذ إلى طيف إضافي  3
 ،2023مؤتمر مقبل مختص بعد المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  ينبغي معالجته في

 الدولييدعو منظمة الطيران المدني 
إلى أن تشارك في الدراسات وأن تقدم إلى االتحاد الخصائص التقنية ذات الصلة المطلوبة للدراسات التي يُدعى 

 "،يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةالفقرة " إلى إجرائها في

 2023يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
 إليها أعاله واتخاذ التدابير المناسبة، إلى النظر في نتائج الدراسات المشار

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
 بإحاطة لجان الدراسات ذات الصلة لقطاع االتصاالت الراديوية علما  بهذا القرار،

 يدعو اإلدارات
 ،تقديم مساهمات إلى قطاع االتصاالت الراديويةمن خالل الدراسات  في بنشاطإلى المشاركة 

 3Mفرق العمل 
 B7و 4Cو 4Aو
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 في قطاع االتصاالت الراديوية )WRC-23( 2023للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام توزيع األعمال التحضيرية 

 المساهمالفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع
 ين العاميكلف األم

التابعة لألمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني  بإحاطة لجنة استخدام الفضاء الخارجي لألغراض السلمية
 والمنظمات الدولية واإلقليمية المعنية األخرى علما  بهذا القرار. الدولي

 )VHF( أرض، على السواء التصاالت الموجات المترية-فضاء وفضاء-لالتجاهين أرض ،428 )WRC-19(، وفقا  للقرار )AMS(R)S(النظر في توزيع جديد للخدمة المتنقلة الساتلية للطيران  7.1
وخدمة المالحة الراديوية  AM(R)S في الخدمة القائمة التي تعمل )VHF(أنظمة الموجات المترية على أي قيود ال مبرر لها  فرض  مع منعجزء منه،  في بأكمله أو MHz 137-975,117نطاق التردد  للطيران في
 ؛وفي نطاقات التردد المجاورة )ARNS(للطيران 

 WRC( 428-19(القرار 

دراسات بشأن توزيع جديد محتمل للخدمة 
للطيران ضمن نطاق  )R(المتنقلة الساتلية 

من أجل دعم  MHz 137-117,975 التردد
 )VHF(اتصاالت الطيران بالموجات المترية 

 االتجاهين في
 أرض-فضاء وفضاء-أرض

 B5فرقة العمل 
انظر : مالحظة

النص ذي الصلة 
في تقرير الدورة 
األولى لالجتماع 
التحضيري للمؤتمر 

1-CPM23  الملحق(
بهذه الرسالة  4

( المعممة اإلدارية
بشأن كيفية تيسير 
العمل المتعلق 

 سواتل.بال

 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
 يضع"وإذ  من( ج الفقرة حسبانه في آخذا   والقيام،تحديد الخصائص التقنية ذات الصلة  إلى 1
 العاملة ضمن AMS(R)Sبين األنظمة المحتملة الجديدة للخدمة  التوافقبدراسة  ،200.5 والرقم "اعتباره في

 هذا في القائمة األولية والخدمات أرض-وفضاءفضاء -أرض االتجاهين في MHz 137-117,975 نطاق التردد
 في القائمة األولية الخدمات تستعمل التي لألنظمة الحماية ضمان مع المجاورة، التردد نطاقات وفي النطاق
 األنظمة؛ لتلك المخطط االستخدام دتقيي وعدم النطاقات هذه

توصيات تقنية وتنظيمية تتعلق بإمكانية منح توزيع جديد للخدمة إلى مراعاة نتائج الدراسات وتقديم  2
مع مراعاة مسؤولية منظمة الطيران المدني  MHz 137-975,117التردد ضمن نطاق  )R( المتنقلة الساتلية للطيران

 ،يالحظ" "وإذ منب( الدولي المشار إليها في الفقرة 

 0232يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
المتنقلة إلى النظر في نتائج الدراسات أعاله واتخاذ اإلجراءات المناسبة، بما في ذلك توزيع ممكن للخدمة 

 ،MHz 137-975,117 ضمن النطاق )SAMS(R)(الساتلية للطيران 

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع
مخططة ينبغي دراستها حسب إلى المشاركة بنشاط في الدراسات وتقديم خصائص أي أنظمة حالية أو 

 االقتضاء،

 يدعو منظمة الطيران المدني الدولي
والخصائص التقنية ذات الصلة ومتطلبات الطيران  التشغيليةإلى المشاركة في الدراسات بتقديم المتطلبات 

التقاسم  ، وإلى مراعاة استنتاجاتالتي ينبغي أخذها باالعتبار في دراسات قطاع االتصاالت الراديويةالمتاحة و
والتوصيات الدولية التي سيتم وضعها من أجل الخدمة المتنقلة القواعد قطاع االتصاالت الراديوية و والتوافق في

 ،)AMS(R)S(الساتلية للطيران 

 يكلف األمين العام
 .علما  بهذا القرار بإحاطة منظمة الطيران المدني الدولي

 3Mفرق العمل 
 B7و 4Cو
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 في قطاع االتصاالت الراديوية )WRC-23( 2023للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام توزيع األعمال التحضيرية 

 المساهمالفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع

إذا استدعى  484B.5الرقم و Rev.WRC( 155-19(اإلجراءات التنظيمية المناسبة بغية مراجعة القرار  ، في171 )WRC-19(النظر، استنادا  إلى دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وفقا  للقرار  8.1
 طيار؛ دون األمر، لتضمينهما استعمال شبكات الخدمة الثابتة الساتلية من جانب اتصاالت التحكم واالتصاالت خارج الحمولة النافعة ألنظمة الطائرات

 WRC( 171-19(القرار 
استعراض وإمكانية مراجعة القرار 

)91-WRCRev.( 155 484 والرقمB.5  في نطاقات
 التردد التي ينطبقان فيها

 5Bفرقة العمل 

انظر : مالحظة
النص ذي الصلة 
في تقرير الدورة 
األولى لالجتماع 
التحضيري للمؤتمر 

1-CPM23  الملحق(
بهذه الرسالة  4

 (المعممةاإلدارية 
بشأن كيفية تيسير 
العمل المتعلق 
 بالسواتل.

 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  قبل المؤتمرفي الوقت المناسب إلى أن يواصل ويستكمل  1

، استنادا  إلى نطاقات التردد المذكورة في الدراسات ذات الصلة للجوانب التقنية والتشغيلية والتنظيمية 2023
مع مراعاة  ،WRCRev.( 155-91(بتنفيذ القرار  يتعلق فيما ،155 ).WRCRev-91(من القرار  "يقرر"من  1الفقرة 

في استكمال المعايير والممارسات الموصى بها بشأن  )ICAO(التقدم المحرز في منظمة الطيران المدني الدولي 
 ؛UAS CNPCاستعمال الخدمة المتنقلة الساتلية من أجل وصالت االتصاالت 

 مع مراعاة نتائج الدراسات أعاله، WRCRev.( 155-91(والقرار  484B.5إلى استعراض الرقم  2

 2023يقرر أن يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
، وأن يتخذ اإلجراءات الالزمة األخرى، إذا لزم األمر WRCRev.( 155-19(والقرار  484B.5الرقم إلى أن يراجع 

"يقرر أن  وفقرة WRCRev.( 155-19(طبقا  للقرار أجريت  التيحسب االقتضاء، استنادا  إلى نتائج الدراسات 
 أعاله،يدعو قطاع االتصاالت الراديوية" 

 يكلف األمين العام
 علما  بهذا القرار. )ICAO(بإحاطة األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي 

 فرقتا العمل 
4A وB4 

جيات الرقمية لتطبيقات سالمة األرواح للوائح الراديو والنظر في التدابير التنظيمية والتحديثات المالئمة استنادا  إلى دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، لتأمين التكنولو 27مراجعة التذييل  9.1
 ؛WRC( 429-19( المحد ثة، طبقا  للقرار HFالحالية مع األنظمة  HFوضمان تعايش األنظمة  )R(الموزعة حاليا  للخدمة المتنقلة للطيران  )HF( نطاقات الموجات الديكامترية في الطيران التجاري في

 WRC( 429-19(القرار 
  27النظر في األحكام التنظيمية لتحديث التذييل 

الموجات لتحديث أنظمة  ا  دعملوائح الراديو ل
 للطيران )HF( الديكامترية

 االتصاالت الراديويةيقرر أن يدعو قطاع  B5فرقة العمل 
 نطاقاتالفي  )R(لخدمة المتنقلة للطيران فيما يتعلق با 27إلى تحديد أي تعديالت ضرورية للتذييل  1

 ؛في االعتبار"وإذ يدرك" من  ج(، مع أخذ الفقرة kHz 22 000و kHz 2 850 بين

 اقالنط واسعة )HF(الموجات الديكامترية إلى تحديد الترتيبات االنتقالية الالزمة إلدخال أنظمة  2
 تترتب على ذلك؛ 27وأي تعديالت في التذييل للطيران الجديدة  الرقمية

الجديدة  الرقمية اقالنط واسعة )HF(الموجات الديكامترية إلى التوصية بكيفية إدخال أنظمة  3
 ؛"وإذ يدرك"من  ه(مع ضمان االمتثال لمتطلبات السالمة والفقرة للطيران 

إلى تحديد الخصائص التقنية ذات الصلة وإجراء أي دراسات ضرورية بشأن التقاسم والتوافق،  4
، مع الخدمات القائمة التي لها توزيعات على أساس أولي في نفس نطاقات "وإذ يالحظ"ه( من  مع مراعاة الفقرة

 ؛يدرك" "وإذمن  ه(التردد والنطاقات المجاورة لتجنب التداخل الضار وفقا  للفقرة 

)WRC- 2023إلى إنجاز الدراسات في الوقت المناسب قبل المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  5

)23، 

 2023العالمي لالتصاالت الراديوية لعام المؤتمر  يدعو
قطاع  أن يدعويقرر "التي أجريت بموجب فقرة  ات، على أساس الدراس27لتذييل في اإلى النظر في التغييرات الالزمة 

 ،أعاله "االتصاالت الراديوية

 يكلف األمين العام

  3Lفرق العمل 
 A6و 3Mو
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 في قطاع االتصاالت الراديوية )WRC-23( 2023للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام توزيع األعمال التحضيرية 

 المساهمالفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع
 ،علما  بهذا القرار منظمة الطيران المدني الدوليبإحاطة 

 منظمة الطيران المدني الدولييدعو 
والخصائص التقنية المتوفرة ذات  التشغيلية ومتطلبات الطيران المتطلبات تقديممشاركة بنشاط من خالل إلى ال
 .في دراسات قطاع االتصاالت الراديوية أن تؤخذ في االعتبارينبغي التي  الصلة

يدة للخدمة المتنقلة للطيران الستخدامها إجراء دراسات بشأن االحتياجات من الطيف والتعايش مع خدمات االتصاالت الراديوية والتدابير التنظيمية من أجل إمكانية منح توزيعات جد 10.1
 ؛WRC( 430-19(للقرار التطبيقات المتنقلة للطيران لغير أغراض السالمة طبقا   في

 WRC( 430-19(القرار 
دراسات بشأن المسائل المتعلقة بالترددات، بما 
في ذلك التوزيعات اإلضافية الممكنة، من أجل 
إمكانية إدخال تطبيقات جديدة للخدمة المتنقلة 

 لغير للطيران 
 السالمة أغراض

 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية B5فرقة العمل 
 :2023لمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام قبل افي الوقت المناسب  وإنجازهاإجراء دراسات إلى 

بشأن االحتياجات من الطيف من أجل التطبيقات الجديدة للخدمة المتنقلة للطيران غير دراسات  1
 أرض في أنظمة الطائرات؛-جو وجو-جو وأرض-واالتصاالت جوالمتعلقة بالسالمة 

الموزع بالفعل على أساس أولي  GHz 22,21-22 دراسات التقاسم والتوافق في نطاق التردد 2
للخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران من أجل تقييم إمكانية مراجعة أو إلغاء شرط "باستثناء المتنقلة 

ية الخدمات األولية في نطاقات التردد المدروسة، وفي نطاقات التردد للطيران" مع ضمان حما
 المجاورة، حسب االقتضاء؛

 إلمكانية منح توزيعات أولية جديدة للخدمة المتنقلة للطيران من أجل دراسات التقاسم والتوافق 3
ضمان حماية الخدمات  ، معGHz 15,7-15,4في نطاق التردد  التطبيقات المتنقلة للطيران لغير أغراض السالمة

 نطاقات التردد المجاورة، حسب االقتضاء؛ نطاقات التردد المدروسة، وفي األولية في

تعريف الحماية المناسبة للخدمة المنفعلة وخدمة الفلك الراديوي التي لديها توزيع في النطاقات  4
 ،)AMS( للخدمة المتنقلة للطيرانالمجاورة من اإلرساالت غير المطلوبة 

 2023يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
 واتخاذ التدابير المناسبة، قطاع االتصاالت الراديوية إلى استعراض نتائج دراسات

 يدعو اإلدارات
 .هذه الدراسات من خالل تقديم مساهمات إلى قطاع االتصاالت الراديوية فيبنشاط إلى المشاركة 

 3Kفرق العمل 
 5Aو 4Aو 3Mو
 D7و 7Cو 5Cو
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 في قطاع االتصاالت الراديوية )WRC-23( 2023للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام توزيع األعمال التحضيرية 

 المساهمالفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع

 ؛Rev.WRC( 361-19(وتنفيذ المالحة اإللكترونية، وفقا  للقرار  )GMDSS(البحر  لدعم تحديث النظام العالمي لالستغاثة والسالمة فيالممكنة التدابير التنظيمية  النظر في 11.1

 Rev.WRC( 361-19(القرار 
تنظيمية من  تدابيرتطبيق  إمكانية النظر في

لالستغاثة أجل دعم تحديث النظام العالمي 
 البحر وتنفيذ المالحة اإللكترونية والسالمة في

 5Bفرقة العمل 

انظر : مالحظة
النص ذي الصلة 
في تقرير الدورة 
األولى لالجتماع 
التحضيري للمؤتمر 

1-CPM23 
بهذه  4 )الملحق
اإلدارية الرسالة 

 المعممة(. 

 2023 العالمي لالتصاالت الراديوية لعام يدعو المؤتمريقرر أن 
، استنادا  إلى دراسات قطاع االتصاالت الراديوية الممكن اتخاذهاإلى النظر في التدابير التنظيمية  1

 المنظمة هذه قدمتها التي والمتطلبات والمعلومات الدولية، البحريةأنشطة المنظمة  مراعاةمع  ،)R-ITU(باالتحاد 
 ؛GMDSS النظام لتحديث دعما  

 للخدمةطيف التردد  التدابير التنظيمية الممكن اتخاذها، بما فيها إجراء توزيعات في النظر في إلى 2
 ؛استنادا  إلى نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية اإللكترونية للمالحةالمتنقلة البحرية 

 الراديوية االتصاالت قطاع دراسات نتائج إلى استنادا  وجدت،  إن التنظيمية، األحكام في النظر إلى 3
إدخال أنظمة ساتلية إضافية  دعممن أجل المذكورة أدناه،  "الراديوية االتصاالت قطاع يدعوالمشار إليها في "

 ،GMDSS النظام في

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
 ،المنظمات الدولية األخرى ذات الصلةوبعض  الدولية البحرية المنظمة أنشطة فيها تُراعى دراسات، إجراء إلى

وتنفيذ المالحة  GMDSS النظام تحديثمن أجل تحديد االحتياجات من الطيف والتدابير التنظيمية الالزمة لدعم 
نظام تبادل البيانات في ، وGMDSSم بما في ذلك إدخال أنظمة ساتلية إضافية في النظا البحرية اإللكترونية،

 ،نطاق الموجات المترية

 يكلف األمين العام
 بإحاطة المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الدولية واإلقليمية المعنية األخرى علما  بهذا القرار.

 C4فرقة العمل 
)المسؤولة عن 
إعداد الدراسات 
ومشروع نص 
االجتماع 
التحضيري 
للمؤتمر بشأن 

من  3 الفقرة
أن يدعو  يقرر"

المؤتمر العالمي 
لالتصاالت 
الراديوية لعام 

وإرسال  "2023
ذلك إلى فرقة 

 (5Bالعمل 
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 في قطاع االتصاالت الراديوية )WRC-23( 2023للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام توزيع األعمال التحضيرية 

 المساهمالفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع

من أجل بحث إمكانية منح توزيع ثانوي جديد لخدمة استكشاف األرض  2023 لمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعاما قبلالوقت المناسب  إجراء الدراسات الضرورية واستكمالها في 12.1
طبقا  للقرار  المجاورة، النطاقات في القائمة تلك فيها بما ،، مع مراعاة حماية الخدمات القائمةMHz 45 حول اتمدى الترددالفضاء ضمن  ية المحمولة فييوالساتلية )النشيطة( فيما يخص أنظمة السبر الراد

)19-Rev.WRC( 656؛ 

 Rev.WRC( 656-19(القرار 
على أساس ثانوي لخدمة  توزيعإمكانية منح 

)النشيطة( فيما  استكشاف األرض الساتلية
الرادارية المحمولة يخص أنظمة السبر 

 MHz 54 الفضاء في مدى الترددات حول في

 2023 يقرر أن يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام C7فرقة العمل 
 أساس علىمن أجل بحث إمكانية منح توزيع جديد  الطيف من االحتياجات بشأن الدراسات نتائج في النظر إلى

لخدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( فيما يخص أنظمة السبر الرادارية المحمولة جوا  ضمن مدى  ثانوي
 المناسبة، مع مراعاة حماية الخدمات القائمة واتخاذ اإلجراءات MHz 45 حول اتالتردد

 قطاع االتصاالت الراديويةيدعو 
)النشيطة(  الساتليةبين خدمة استكشاف األرض والتقاسم  بشأن االحتياجات من الطيف إجراء دراسات إلى

وخدمة األبحاث الفضائية وخدمة الهواة وخدمة التحديد الراديوي للموقع والخدمات الثابتة والمتنقلة واإلذاعية 
 النطاقات المجاورة، وفي MHz 50-40 مدى التردد في

 اإلداراتيدعو 
 ،ات إلى قطاع االتصاالت الراديويةمن خالل تقديم مساهم الدراسات بنشاط فيإلى المشاركة 

 يكلف األمين العام
 بأن يحيط المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية علما  بهذا القرار.

 3Kفرق العمل 
  5Aو 3Mو 3Lو

 A6و 5Bو
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 الراديويةفي قطاع االتصاالت  )WRC-23( 2023للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام توزيع األعمال التحضيرية 

 المساهمالفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع

 ؛WRC( 661-19(وفقا  للقرار  لخدمة األبحاث الفضائية GHz 15,35-14,8توزيع نطاق التردد  وضع في إمكانية رفع النظر 13.1

 WRC( 661-19(القرار 
دراسة إمكانية رفع التوزيع الثانوي لخدمة 

األبحاث الفضائية إلى توزيع أولي في نطاق 
 GHz 15,35-14,8التردد 

 الراديوية االتصاالتيقرر أن يدعو قطاع  B7فرقة العمل 
"وإذ من  ج(إلى  أ(المذكورة في الفقرات استقصاء وتحديد جميع السيناريوهات ذات الصلة إلى  1

أحدث التوصيات ذات الصلة الصادرة دراسات التوافق والتقاسم، مع مراعاة  يتعين مراعاتها فيالتي  يدرك"
 ؛عن قطاع االتصاالت الراديوية

التقاسم والتوافق  بشأن WRC-23 المؤتمر قبلالوقت المناسب  في واستكمالها إجراء دراساتإلى  2
، GHz 15,35-14,8 نطاق التردد فيوضع أولي األبحاث الفضائية إلى  من أجل تحديد جدوى رفع توزيع خدمة
"وإذ من  ه(مع مراعاة الفقرة  "إذ يضع في اعتباره"من  د(و أ(الفقرتين  بغية ضمان حماية الخدمة األولية في

 ؛يدرك"

"يقرر أن يدعو من  2وفقا  لنتائج الدراسات المذكورة في الفقرة تحديد الشروط التقنية والتنظيمية إلى  3
 ،االتصاالت الراديوية"قطاع 

 يقرر أن يدعو اإلدارات
هذه الدراسات وتوفير الخصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة المعنية عن طريق  إلى المشاركة بنشاط في

 قطاع االتصاالت الراديوية، تقديم مساهمات إلى

 2023يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
في نطاق التردد  وضع أوليخدمة األبحاث الفضائية إلى  لتوزيعالثانوي  الوضعإمكانية رفع أن يدرس إلى 
14,8-15,35 GHz ،مراعاة مع باالتحاد،  على أساس نتائج الدراسات التي أجراها قطاع االتصاالت الراديوية

اردة في واالعتبارات الو "يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"من  2الدراسات المذكورة في الفقرة 
 .""يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةمن  3الفقرة 

 3Mفرق العمل 
  5Cو 5Aو
 D7و 7Cو

 GHz 252-231,5 ة )المنفعلة( في مدى التردداستعراض وبحث التعديالت المحتملة على توزيعات التردد األولية الحالية أو ربما منح توزيعات جديدة منها لخدمة استكشاف األرض الساتلي 14.1
 ؛WRC( 662-19(لضمان مواكبة المتطلبات األكثر حداثة لعمليات الرصد باالستشعار عن بُعد طبقا  للقرار 

 WRC( 662-19(القرار 

استعراض توزيعات التردد لخدمة استكشاف 
األرض الساتلية )المنفعلة( في مدى التردد 

5,231-GHz 252  والنظر في التعديل المحتمل
وفقا  لمتطلبات رصد أجهزة االستشعار المنفعلة 

 بالموجات الصغرية

 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية C7فرقة العمل 
مدى  التوزيعات األولية القائمة لخدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( فيإلى استعراض  1

تحليل ما إذا كانت هذه التوزيعات تتماشى مع متطلبات رصد أجهزة االستشعار ، من أجل GHz 252-231,5 التردد
 الصغرية؛ المنفعلة بالموجات

دراسة األثر الذي قد يحدثه أي تغيير في توزيعات خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( إلى  2
 ردد هذه؛على الخدمات األولية األخرى في نطاقات الت GHz 252-231,5 مدى التردد في

مدى  التعديالت الممكنة لتوزيعات خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( في دراسةإلى  3
يقرر أن يدعو قطاع "من أعاله  1، حسب االقتضاء، مع مراعاة النتائج الواردة في الفقرة GHz 252-231,5 التردد

 االتصاالت الراديوية"،

 3Jفرق العمل 
 4Cو 4Aو 3Mو
 C5و 5Bو 5Aو
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 الراديويةفي قطاع االتصاالت  )WRC-23( 2023للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام توزيع األعمال التحضيرية 

 المساهمالفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع
 2023يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

استعراض نتائج هذه الدراسات بهدف تعديل التوزيعات القائمة أو إضافة توزيعات جديدة لخدمة استكشاف إلى 
دون تقييد الخدمات األولية األخرى  GHz 252-231,5األرض الساتلية )المنفعلة(، حسب االقتضاء، في مدى التردد 

 هذا، مدى التردد التي لها توزيعات حاليا  في

 اإلداراتيدعو 
 ،هذه الدراسات من خالل تقديم مساهمات إلى قطاع االتصاالت الراديوية فيبنشاط إلى المشاركة 

 يكلف األمين العام
 القرار.بأن يحيط المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية علما  بهذا 

فضاء( من جانب المحطات األرضية على متن الطائرات والسفن التي تتواصل مع محطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة -)أرض GHz 13,25-12,75 نطاق الترددتنسيق استعمال  15.1
 ؛WRC( 172-19( الثابتة الساتلية، طبقا  للقرار

 WRC( 172-19(القرار 

تشغيل المحطات األرضية على متن الطائرات 
والسفن التي تتواصل مع محطات فضائية 

مستقرة بالنسبة إلى األرض تعمل في الخدمة 
GHz 13,25- الثابتة الساتلية في نطاق التردد

 فضاء(-)أرض 12,75

 يدعو قطاع االتصاالت الراديويةيقرر أن  A4فرقة العمل 
على متن  األرضية لمحطاتل الخصائص التقنية والتشغيلية ومتطلبات المستعمل دراسةإلى  1
محطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة  مع للتواصلتتواصل أو تخطط  التي والسفن طائراتال

من  6( في إطار الغالف المحدد في المادة فضاء-أرض) GHz 13,25-12,75 الترددالثابتة الساتلية في نطاق 
 التنظيمية األحكام وبحثوهي مسجلة في قائمة السجل األساسي الدولي للترددات بنتيجة مواتية  30Bالتذييل 
 ؛"وإذ يدرك"من أ( رهنا  بالفقرة ، ذات الصلة القائمة

إلى دراسة قضايا التقاسم والتوافق بين المحطات األرضية على متن الطائرات والسفن التي  2
األرض في الخدمة الثابتة الساتلية والمحطات الحالية  إلى بالنسبة مستقرة فضائيةتتواصل مع محطات 

مات العاملة في وكذلك في الخد اعتباره" "إذ يضع في من أ(الواردة في الفقرة والمخططة للخدمات القائمة 
النطاقات المجاورة لضمان حماية هذه الخدمات وعدم فرض أي قيود ال داعي لها عليها وعلى تطويرها 

 ؛30Bالمستقبل، مع مراعاة أحكام التذييل  في

إلى دراسة مسؤولية الكيانات المشاركة في تشغيل المحطات األرضية على متن الطائرات  3
 القرار؛ إطار هذا والسفن في

إلى وضع معايير لضمان أن المحطات األرضية على متن الطائرات والسفن كتطبيق جديد  مكررا  3
تطالب بمزيد من الحماية أو تسبب تداخال  بقدر يزيد  نطاق التردد هذا يجب أال للخدمة الثابتة الساتلية في

 ؛30B التذييل عن المحطات األرضية المبلغة في

األرضية على لمحطات المنسق ل تشغيلالبوضع الشروط التقنية واألحكام التنظيمية المتعلقة إلى  4
تتواصل مع محطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة الساتلية متن الطائرات والسفن التي 
 1ات المبينة في الفقرتين فضاء(، مع مراعاة نتائج الدراس-)أرض GHz 13,25-12,75 العاملة في نطاق التردد

 خاص؛ بوجه 30B، ودون أن يؤثر ذلك على خطة التذييل "الراديوية االتصاالت قطاع يدعو أنر يقر" من 2و

إلى ضمان أن تشغيل المحطات األرضية على متن الطائرات والسفن في نطاق التردد  5
12,75-13,25 GHz 30 بموجب التذييلB  وإذ يدرك"من  ي(ال تؤثر بشكل ضار على المعايير الواردة في الفقرة" ،
 ذلك األثر التراكمي الناتج عن المحطات األرضية المتعددة على متن الطائرات والسفن؛ في بما

 3Mفرق العمل 
 C5و 5Bو 5Aو
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 الراديويةفي قطاع االتصاالت  )WRC-23( 2023للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام توزيع األعمال التحضيرية 

 المساهمالفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع
GHz 13,25-إلى ضمان أن استخدام المحطات األرضية على متن الطائرات والسفن لنطاق التردد  6

وال يحد  ،30Bيحد من نفاذ اإلدارات األخرى إلى مواردها الوطنية المحددة في التذييل  فضاء( ال-)أرض 12,75
 ؛WRC( 170-19( من تنفيذ القرار

إلى ضمان أن استعمال المحطات األرضية على متن الطائرات والسفن في إطار هذا القرار لن  7
 األرض التي تتواصل معها هذه المحطات؛ ينتج عنه أي حالة إضافية غير حالة الشبكات المستقرة بالنسبة إلى

 إلى ضمان موافقة الدول األعضاء على نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية بتوافق اآلراء؛ 8

 ،WRC-23إلى االنتهاء من الدراسات في الوقت المناسب قبل المؤتمر  9

 يقرر كذلك
 يتناولها هذا القرار: أنه يجب على المحطات األرضية على متن الطائرات والسفن التي

 األرواح؛ التطبيقات المتعلقة بسالمة عليها فيأو يُعتمد  تُستخدم أال أ ( 

إلى إدخال أي تغييرات أو فرض أي قيود على التعيينات الحالية المحددة في الخطة أال تؤدي  ب(
 ،أو على تطورها المستقبلي ،30B والتخصيصات الحالية المحددة في القائمة بموجب التذييل

 2023يقرر أن يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
ما يلزم  واتخاذ أعاله "يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"المذكورة في فقرة  الدراسات نتائج في النظر إلى

 االقتضاء، حسب، من إجراءات

 اإلدارات يدعو
 .الراديوية االتصاالت قطاع إلى مساهمات تقديم خالل من الدراسات في بنشاط المشاركة إلى
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 الراديويةفي قطاع االتصاالت  )WRC-23( 2023للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام توزيع األعمال التحضيرية 

 المساهمالفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع

  30GHz-29,5و GHz 29,1-27,5أرض( و-)فضاء GHz 20,2-19,7و GHz 19,3-18,8و GHz 18,6-17,7 التردددراسة ووضع تدابير تقنية وتشغيلية وتنظيمية، حسب االقتضاء، لتيسير استعمال نطاقات  16.1
WRC( 173- ائمة في نطاقات التردد هذه طبقا  للقرارمن جانب المحطات األرضية المتحركة في الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى األرض، مع ضمان توفير الحماية للخدمات الق فضاء(-)أرض

 ؛19(
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 الراديويةفي قطاع االتصاالت  )WRC-23( 2023للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام توزيع األعمال التحضيرية 

 المساهمالفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع

 WRC( 173-19(القرار 

 GHz 18,6-17,7استخدام نطاقات التردد 
 أرض(-)فضاء GHz 20,2-19,7و GHz 19,3-18,8و
فضاء( -)أرض GHz 30-29,5و GHz 29,1-27,5و
المحطات األرضية المتحركة التي تتواصل  في

مع محطات فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى 
 الساتلية الثابتة الخدمة األرض في

 إلىيقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية  A4فرقة العمل 
لمختلف أنواع المحطات األرضية  ومتطلبات المستعمل الخصائص التقنية والتشغيليةدراسة  1

ضمن األنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة الساتلية يُخطط لها أن تعمل المتحركة التي 
GHz 30-و GHz 129,-27,5أرض( و-)فضاء GHz 20,2-19,7و GHz 19,3-18,8و GHz 18,6-17,7التردد   في نطاقات

 فضاء(، أو أجزاء من هذه النطاقات؛-)أرض 29,5

 مستقرة غير أنظمة مع تعمل التي المتحركة األرضية المحطات بينالتقاسم والتوافق  دراسة 2
والمحطات الحالية والمخطط لها للخدمات األولية التي لديها  الساتليةالثابتة  الخدمة في األرض إلى بالنسبة

 GHz 29,1-27,5أرض( و-)فضاء GHz 20,2-19,7و GHz 19,3-18,8و GHz 18,6-17,7 التردد نطاقاتتوزيعات في 
 المستقرة األنظمة خدمات حماية لضمان وذلك النطاقات، هذه من أجزاء أوفضاء(، -)أرض GHz 30-29,5و

 التردد نطاقات نطاقات التردد هذه وفي في األرض، خدمات فيها بما األخرى، والخدمات األرض إلى بالنسبة
 المنفعلة؛ الخدمات ذلك في بما عليها، إضافية قيود فرض وعدم المجاورة

وضع شروط تقنية وأحكام تنظيمية لتشغيل المحطات األرضية المتحركة للطيران والبحرية مع  3
مع مراعاة نتائج الدراسات بموجب الفقرتين  ستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة الساتليةمغير  أنظمة

 ؛"أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية "يقررمن  2و 1
وفقا  لهذا  وضعتضمان أال  تؤثر التدابير التقنية والتشغيلية والتغييرات التنظيمية المحتملة التي  4

بالنسبة إلى األرض من األنظمة غير  المستقرة الشبكاتالقرار على األحكام ذات الصلة المتعلقة بحماية 
 الساتلية؛ المستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة

ضمان موافقة الدول األعضاء على نتائج دراسات القطاع مع مراعاة التوافق المطلوب على هذا  5
 األمر؛

 ،WRC-23قبل المؤتمر  االنتهاء من هذه الدراسات في وقت مناسب 6

 2023لمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام يقرر أن يدعو ا
 إلى استعراض نتائج هذه الدراسات واتخاذ اإلجراء المناسب.

 3Mفرق العمل 
 5Bو 5Aو 4Cو

 B7و 5Cو
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 في قطاع االتصاالت الراديوية )WRC-23( 2023للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام توزيع األعمال التحضيرية 

 المساهمالفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع

، لتوفير وصالت فيما بين السواتل في نطاقات تردد محددة، WRC( 773-19( تحديد وتنفيذ اإلجراءات التنظيمية المناسبة، استنادا  إلى الدراسات التي يُجريها قطاع االتصاالت الراديوية وفقا  للقرار 17.1
 ؛أجزاء منها، بإضافة توزيع لخدمة ما بين السواتل عند االقتضاء أو

 WRC( 773-19(القرار 

دراسة المسائل التقنية والتشغيلية واألحكام 
نطاقات  بين السواتل فيللوصالت التنظيمية 
 GHz 18,6-18,1و GHz 12,7-11,7التردد 

 GHz 30-27,5و GHz 20,2-18,8و

 إلى قطاع االتصاالت الراديوية أن يدعو يقرر A4فرقة العمل 
بين  لتي تخطط لإلرسالاالمحطات الفضائية  لمختلف أنواعالخصائص التقنية والتشغيلية  وضع 1

أعاله ه( الفقرة مع أخذ  GHz 30-27,5و GHz 20,2-18,8و GHz 18,6-18,1و GHz 12,7-11,7 التردد اتفي نطاقالسواتل 
 ؛بعين االعتبار

ثافة القدرة المشعة المكافئة كقيم ودراسة الخصائص التقنية والتشغيلية، بما في ذلك متطلبات الطيف،  2
 GHz 18,6-18,1و GHz 12,7-11,7التردد  اتفي نطاق إلرساالت بين المحطات الفضائيةواالمتناحية خارج المحور، 

 ؛GHz 30-27,5و GHz 20,2-18,8و

في المحطات الفضائية الوصالت بين السواتل التي تخطط للعمل بين دراسة التقاسم والتوافق بين  3
، والمحطات القائمة والمخطط لها GHz 30-27,5و GHz 20,2-18,8و GHz 18,6-18,1و GHz 12,7-11,7التردد  اتنطاق

مجاورة بما في الخدمة الثابتة الساتلية والخدمات القائمة األخرى الموزع لها في نفس نطاقات التردد والنطاقات ال
الفقرة ط( من في ذلك الخدمات المنفعلة، بهدف ضمان حماية الخدمات التي لها توزيعات على أساس أولي في 

 ؛"وإذ يقرر كذلك"

فيما يتعلق المحطات الفضائية،  تخص مختلف أنواعوأحكام تنظيمية،  تقنيةشروط  وضع 4
، أو GHz 30-27,5و GHz 20,2-18,8و GHz 18,6-18,1و GHz 12,7-11,7التردد  اتنطاق فيبين السواتل  لعملياتبا

أجزاء منها، بما في ذلك توزيعات ما بين السواتل، حسب االقتضاء ، مع أخذ نتائج الدراسات المشار إليها أعاله 
 بعين االعتبار،

 يدعو اإلدارات
 في هذا الصدد،لمشاركة في الدراسات وتقديم مساهمات إلى ا

 2023لعام  التصاالت الراديويةل العالمييقرر أن يدعو المؤتمر 
 نتائج الدراسات المذكورة أعاله واتخاذ اإلجراءات التنظيمية الالزمة، حسب االقتضاء. إلى النظر في

 3Mفرق العمل 
 5Aو 4Cو 4Bو
 B7و 5Cو 5Bو
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 قطاع االتصاالت الراديويةفي  )WRC-23( 2023للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام توزيع األعمال التحضيرية 

 المساهمالفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع

لألنظمة المتنقلة الساتلية ضيقة النطاق، وفقا  للقرار النظر في إجراء دراسات بشأن االحتياجات من الطيف والتوزيعات المحتملة الجديدة للخدمة المتنقلة الساتلية من أجل التطوير المستقبلي  18.1
)19-WRC( 248؛ 

 WRC( 248-19(القرار 

من الطيف المتعلقة باالحتياجات  الدراسات
الجديدة المحتملة للخدمة المتنقلة  والتوزيعات

 MHz 1 710-695 1التردد  نطاقاتفي  الساتلية
 MHzو MHz 3 315-3 300و MHz 2 025-010 2و

 المستقبلي التطوير ألغراض ،3 3-400 385
 النطاق ضيقةال الساتليةالمتنقلة  لألنظمة

 إلىيقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية  C4فرقة العمل 
نظمة األفضال  عن خصائص  والمتطلبات التشغيليةإجراء دراسات بشأن المتطلبات من الطيف  1

رض وإدارتها في الخدمة المتنقلة الساتلية على األمن أجهزة  البياناتجمع من أجل بيانات منخفضة  بمعدالت
المذكورة في وتقتصر على الخصائص األساسية ، اعتباره" يضع في "إذمن  (أ  الفقرةفي  الوارد وصفهالنحو 
 ؛إذ يدرك"و"من  (ج الفقرة

لتحديد مدى مالءمة التوزيعات  القائمةإجراء دراسات التقاسم والتوافق مع الخدمات األولية  2
األولية، في نطاقات التردد التالية ونطاقات التردد  الخدماتحماية  بغيةالجديدة للخدمة المتنقلة الساتلية، 

 :ةمجاورال

 695 1-710 1 MHz،  2اإلقليم في، 

 010 2-025 2 MHz،  1في اإلقليم، 

 300 3-315 3 MHz 3 400-3 385و MHz ؛2 في اإلقليم 

 ومراعاة الالزمةتقنية القيود ال وضعمع  -ثانوية أو  منح توزيعات جديدة أولية إمكانيةالنظر في  3
المستقرة  غير السواتل ألغراضلخدمة المتنقلة الساتلية ل - "يدرك إذ"ومن  (جالفقرة  الخصائص المبينة في

لة ألنظمة   إدارةمن أجهزة األرض و البياناتلجمع  منخفضة بيانات معدالت ذاتبالنسبة إلى األرض المشغ ِ
في تلك  القائمةضمان حماية الخدمات األولية  هذه األجهزة بناء  على نتيجة دراسات التقاسم والتوافق، مع

 تطويرها، مواصلة علىلها  داعيات، والنطاقات المجاورة، دون التسبب في قيود ال النطاق

 2023يقرر دعوة المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
"يقرر أن يدعو قطاع إلى تحديد التدابير التنظيمية المالئمة، استنادا  إلى الدراسات التي تجري بموجب الفقرة 

 أعاله،االتصاالت الراديوية" 

 يدعو اإلدارات
 هذه الدراسات من خالل تقديم مساهمات إلى قطاع االتصاالت الراديوية. بنشاط فيإلى المشاركة 

 3Mفرق العمل 
 5Aو 4Bو 4Aو

 5Cو 5Bو
 B7و 5Dو
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 المساهمالفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع

، وفقا  نطاق التردد، مع حماية الخدمات األولية القائمة في 2 اإلقليم في GHz 17,7-17,3أرض في نطاق التردد -النظر في توزيع أولي جديد للخدمة الثابتة الساتلية في االتجاه فضاء 19.1
 ؛WRC( 174-19( للقرار

 WRC( 174-19(القرار 

 توزيع أولي للخدمة الثابتة الساتلية في االتجاه 
في  GHz 17,7-17,3 النطاقفي أرض -فضاء
 2اإلقليم 

 يقرر A4فرقة العمل 
أدناه يجب أن تحمي خدمات االتصاالت  "يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"أن الدراسات المشار إليها في فقرة 

 للوائح الراديو، 30Aسيما التخصيصات الواردة في التذييل  الموزع لها النطاق على أساس أولي، ال

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
، دراسات 2023يوية لعام إلى أن يُجري ويستكمل، في الوقت المناسب للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراد

أرض( وبين -أرض( واإلذاعية الساتلية )فضاء-الساتلية )فضاء التقاسم والتوافق بين الخدمتين الثابتة
فضاء(، بهدف النظر في إمكانية منح توزيع -أرض( والثابتة الساتلية )أرض-الخدمتين الثابتة الساتلية )فضاء

مع ضمان حماية  2 لإلقليم GHz 17,7-17,3 رض( في النطاقأ-أولي جديد للخدمة الثابتة الساتلية )فضاء
، ودون فرض أي قيود والنطاقات المجاورة، حسب االقتضاء هافي النطاقات نفس القائمةالتوزيعات األولية 

-أرض( والخدمة الثابتة الساتلية )أرض-إضافية على التوزيعات القائمة للخدمة اإلذاعية الساتلية )فضاء
 فضاء(،

 2023 لعام الراديوية لالتصاالت العالمي المؤتمر يدعو
 إلى النظر في نتائج الدراسات المذكورة أعاله واتخاذ التدابير الالزمة، حسب االقتضاء،

 يدعو اإلدارات
هذه الدراسات وتوفير الخصائص التقنية والتشغيلية الالزمة لألنظمة المعنية  إلى المشاركة بنشاط في

 .قطاع االتصاالت الراديوية إلى عن طريق تقديم مساهمات

 3Mفرق العمل 
 5Bو 5Aو
 B7و 5Cو

نة باإلحالة في فحص 2  من القرار"يقرر كذلك" للفقرة لوائح الراديو، والتي تقدمت بها جمعية االتصاالت الراديوية، وفقا   توصيات قطاع االتصاالت الراديوية المراجعة والمضم 
)19-Rev.WRC( 27، ؛من ذلك القرار"يقرر" الفقرة  في الواردة للمبادئ وفقا   الراديو، لوائح في الصلة ذات اإلحاالت تحديث ضرورة في والبت 

 Rev.WRC( 27-19(القرار 

 لوائح الراديو استعمال التضمين باإلحالة في
2-CPM23 يقـرر 

 الصفة ذات اإلحاالت على إال" باإلحالة"التضمين  مصطلح ينطبق ال الراديو لوائح ألغراض أنه 1
 اإللزامية؛

 ذاتها؛ الراديو لوائح بها تتمتع التي المعاهدة صفة بنفس باإلحالة نالمضم   النص يتمتع أن 2

 أوالصيغة  ورقم( االقتضاء)حسب  بعينه النص من جزءا   تحدد وأن صريحة اإلحالة تكون أن 3
 اإلصدار؛

 أجزاء أو الراديوية، االتصاالت قطاع توصيات من توصية إلى إلزامية إحالة هناك تكون عندما 4
من قرار لمؤتمر عالمي لالتصاالت الراديوية، يكون هو ذاته مستشهدا  به في  "يقـرر" الفقرة في مدرجة منها،

"يجب"(، يجب كذلك اعتبار هذه  المضارع أو حكم أو حاشية في لوائح الراديو باستخدام صيغة إلزامية )أي
 ؛اإلحالةنة بالتوصية أو أجزاء منها مضم  

ينظر في استعمال التضمين باإلحالة إذا كانت النصوص ذات طابع غير إلزامي أو كانت تحيل  أال 5
 ؛إلى نصوص أخرى ذات طابع غير إلزامي

– 
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إدخال حاالت جديدة من التضمين باإلحالة، يجب أن يكون هذا التضمين  أنه عند النظر في 6
 التالية:أضيق الحدود وأن يجري على أساس المعايير  في

النصوص ذات الصلة ببنود محددة من جداول أعمال المؤتمرات العالمية  ال يجوز النظر إال في 1.6
 لالتصاالت الراديوية؛

 لوائح متن في اإلحالة موضع النص إدراج ينبغي قصيرة الصلة ذات النصوص تكون عندما 2.6
 باإلحالة؛ التضمين استعمال من بدال   الراديو

بهذا القرار لتأمين استعمال الطريقة الصحيحة لإلحالة  1الملحق  تطبيق اإلرشادات الواردة في 3.6
 للوفاء بالغرض المطلوب؛

ن باإلحالة إلى مؤتمر عالمي مختص لالتصاالت الراديوية  7 أنه يجب تقديم النص الذي سيضم 
وافقة على التضمين باإلحالة لتوصيات بهذا القرار للم 2الملحق  اإلجراءات الموصوفة في وتطبيق ،العتماده

 قطاع االتصاالت الراديوية أو ألجزاء منها؛

استعراض اإلحاالت القائمة لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية لتوضيح ما إذا كانت اإلحالة  8
 بهذا القرار؛ 1غير إلزامي طبقا  للملحق  إلى نص إلزامي أو

نهاية  تجميع توصيات قطاع االتصاالت الراديوية، أو أجزاء منها، التي يتم تضمينها باإلحالة في 9
ذلك  كل مؤتمر عالمي لالتصاالت الراديوية، وكذلك قائمة اإلحاالت المرجعية لألحكام التنظيمية، بما في

أحد مجلدات  ونشرها فيالحواشي والقرارات، التي تتضمن باإلحالة توصيات قطاع االتصاالت الراديوية 
 بهذا القرار(؛ 2لوائح الراديو )انظر الملحق 

 توصية)مثل  باإلحالة نمضم   نص تحديث الراديوية، لالتصاالت عالميين مؤتمرين بين تم، إذا 10
 نةالمضم   السابقة الصيغة على الراديو لوائح في الواردة اإلحالة انطباق يستمر( الراديوية االتصاالت لقطاع
وترد اآللية  الجديدة؛ الصيغة تضمين على الراديوية لالتصاالتمختص  عالمي مؤتمر يوافق أن إلى باإلحالة

 القرار،من هذا  "كذلك يقرر"الخاصة للنظر في هذه الخطوة في فقرة 

 كذلك يقرر
راديوية إلى المؤتمر العالمي التالي لالتصاالت الراديوية قائمة التصاالت لالكل جمعية  تقدمأن  1

نةبتوصيات قطاع  لوائح الراديو والتي تمت مراجعتها والموافقة عليها  باإلحالة في االتصاالت الراديوية المضم 
 ؛المنقضيةخالل فترة الدراسة 

أن يفحص تلك التوصيات إلى ، ، استنادا  إلى ذلكأن المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية يُدعى 2
 ؛تحديثهالوائح الراديو أو عدم  اإلحاالت المقابلة في تحديث المراجعة وأن يتخذ قرارا  بشأن

الصيغة موضع اإلحالة الحالية تظل اإلحاالت المقابلة فإن  تحديث أنه، إذا قرر المؤتمر عدم 3
 لوائح الراديو؛ قائمة في

دائما  في جدول  بندا  إلى أن تدرج تصاالت الراديوية في المستقبل العالمية لال المؤتمرات يدعو أن 4
 في "كذلك يقرر"من  2و 1 للفقرتين طبقا  االتصاالت الراديوية  قطاعتوصيات  مراجعة بحث يتناولاألعمال 

 هذا القرار،

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
قطاع االتصاالت الراديوية علما  بهذا بإحاطة جمعية االتصاالت الراديوية ولجان دراسات  1

 القرار؛
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 المساهمالفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع
بأن يحدد أحكام وحواشي لوائح الراديو التي تتضمن إحاالت إلى توصيات قطاع االتصاالت  2

الراديوية وأن يقدم اقتراحات بشأن أي تدابير أخرى إلى الدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر للنظر فيها 
 ؛للمؤتمر التحضيري االجتماع تقرير في وإدراجها

بأن يحدد أحكام وحواشي لوائح الراديو التي تتضمن إحاالت إلى قرارات المؤتمرات العالمية  3
لالتصاالت الراديوية التي تتضمن إحاالت إلى توصيات قطاع االتصاالت الراديوية وأن يقدم اقتراحات بشأن 

 االجتماع تقرير في وإدراجهامؤتمر للنظر فيها أي تدابير أخرى إلى الدورة الثانية لالجتماع التحضيري لل
 ؛للمؤتمر التحضيري

قائمة بتوصيات القطاع التي تحتوي للمؤتمر لالجتماع التحضيري  الثانيةبأن يقدم إلى الدورة  4
نة باإلحالة والتي تمت مراجعتها أو الموافقة عليها منذ المؤتمر العالمي السابق أو التي قد على نصوص مضم  

 وذلك إلدراج هذه القائمة في تقرير االجتماع التحضيري،التالي اجعتها قبل المؤتمر تتم مر

 إلى اإلدارات يدعو
لعرضها على المؤتمرات القادمة، مع مراعاة تقرير االجتماع التحضيري  تإعداد اقتراحا 1

اإللزامية لإلحاالت زالت ملتبسة من حيث الصفة اإللزامية أو غير  للمؤتمر، لتوضيح صفة اإلحاالت التي ما
 المعنية بغية تعديل اإلحاالت:

التي تبدو أنها ذات صفة إلزامية، وتحديد هذه اإلحاالت على أنها تضمين باإلحالة وذلك باستخدام  ‘1’
 ؛1صياغة ربط واضحة وفقا  للملحق 

 ذات الصفة غير اإللزامية، بحيث تكون اإلحالة إلى "آخر صيغة" من التوصيات؛ ‘2’

الراديوية وجمعية االتصاالت الراديوية  االتصاالتأعمال لجان دراسات  فيبنشاط المشاركة  2
 لوائح الراديو إحالة إلزامية إليها؛ تتضمنفيما يتعلق بمراجعة التوصيات التي 

ن باإلحالة وإعداد أي مراجعات مذكورة لتوصيات القطاع التي تحتوي على نص مضم  تفحص  3
 لوائح الراديو. اإلحاالت ذات الصلة فيتحديث ية اقتراحات بشأن إمكان

 لوائح الراديو نتيجة للقرارات التي يتخذها المؤتمر؛ النظر فيما قد يترتب من تغييرات أو تعديالت في 3

 مراجعتها أو استبدالها أو إلغائها؛إمكانية  ، للنظر فيRev.WRC( 95-19(استعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات السابقة، وفقا  للقرار  4

 Rev.WRC( 95-19(القرار 

الصادرة  توصياتاللقرارات ولعام  استعراض
للراديو المؤتمرات اإلدارية العالمية عن 

 والمؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية

2-CPM23 يقرر 
أن تتضمن جداول األعمال الموصى بها للمؤتمرات العالمية المقبلة لالتصاالت الراديوية بندا  دائما  بشأن 

 في جدول أعمال المؤتمر بغية:بند آخر بأي غير المتصلة استعراض قرارات المؤتمرات السابقة وتوصياتها 

 م تعد ضرورية؛إلغاء تلك القرارات والتوصيات التي انتهى الغرض منها أو التي ل -

استعراض الحاجة إلى تلك القرارات والتوصيات، أو أجزاء منها، التي تطلب من قطاع  -
االتصاالت الراديوية إجراء دراسات لم يحرز أي تقدم بشأنها خالل الفترتين األخيرتين بين 

 المؤتمرات؛

وتصويب الحاالت  تحديث وتعديل القرارات والتوصيات، أو أجزاء منها، التي تجاوزها الزمن، -
التعارض أو اللبس أو أخطاء الصياغة، وإدخال أي تعديل ضروري  الواضحة من اإلغفال أو

 لتأمين اتساقها،

– 
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 المساهمالفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع
 التصاالت الراديويةالمقبلة لالعالمية المختصة  مؤتمراتاليدعو 

وتوصياتها المتصلة ببنود جدول أعمال المؤتمر  قرارات المؤتمرات السابقةاستعراض  إلى 1
 في النظر بغية تلك المحددة األعمال جدولفي إطار بنود  ،"يقرر"المذكور في فقرة الدائم  خرى، غير البنداأل

 ؛المناسبة اإلجراءاتاتخاذ و ،أو إلغائها عنها االستعاضة إمكانية مراجعتها أو

أن يعمد كل مؤتمر في بدايته إلى تحديد أي لجنة في إطار المؤتمر تضطلع بالمسؤولية  إلى 2
 ،المؤتمرات السابقةاألولى عن استعراض كل من قرارات وتوصيات 

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
مع الفريق  التشاوربعد  وتوصياتها ويقدم، قرارات المؤتمرات السابقةبأن يجري استعراضا  عاما  ل 1

 فقرةتقريرا  بشأن  ونواب رؤسائها، االستشاري لالتصاالت الراديوية ورؤساء لجان دراسات االتصاالت الراديوية
الدورة الثانية لالجتماع إلى "يدعو المؤتمرات العالمية المختصة المقبلة لالتصاالت الراديوية" من 1والفقرة  "يقرر"

 الصلة؛ إشارة إلى بنود جدول األعمال ذات ، بما في ذلك)CPM( التحضيري للمؤتمر

ن التقرير المذكور أعاله، بالتعاون مع رؤساء لجان دراسات االتصاالت الراديوية،  2 بأن يضم 
التقارير المرحلية لدراسات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن موضوعات تكون قد طلبتها قرارات المؤتمرات 

 القادمين، ي جدولي أعمال المؤتمرينالسابقة وتوصياتها ولكنها لم تدرج ف

 يدعو اإلدارات
 لالجتماع التحضيري للمؤتمر وإلى المؤتمر، الثانية الدورةإلى  إلى تقديم مساهمات بشأن تنفيذ هذا القرار

 يدعو االجتماع التحضيري للمؤتمر
 المساهمات إلى استنادا   تقريره في وتوصياتها السابقة المؤتمرات لقرارات العام االستعراض نتائج إدراج إلى

 تيسير بغية أعاله المذكور يرتقرير المدو للمؤتمر التحضيري لالجتماع الثانية الدورة إلى اإلدارات من المقدمة
 .المؤتمر جانب من المتابعة عملية

 بشأنه؛ من االتفاقية واتخاذ التدابير المناسبة 136و 135استعراض تقرير جمعية االتصاالت الراديوية المقدم وفقا  للرقمين  5

 الراديوية؛ تحديد البنود التي تتطلب من لجان دراسات االتصاالت الراديوية اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها تحضيرا  للمؤتمر العالمي المقبل لالتصاالت 6
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المفوضين، بشأن "إجراءات النشر المسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل لتخصيصات  المندوبين لمؤتمر )2002مراكش،  ع في)المراجَ  86للقرار  تطبيقا  أي تغييرات قد يلزم إجراؤها،  في النظر 7
 ؛لى األرضإالمستقرة بالنسبة  السواتلال واالقتصادي للترددات الراديوية وأي مدارات مرتبطة بها، بما فيها مدار تيسيرا  لالستخدام الرشيد والفع   Rev.WRC( 86-07( "، وفقا  للقرارالساتليةالتردد للشبكات 

 Rev.WRC( 86-07(القرار 

( 2002ع في مراكش، )المراجَ  86تنفيذ القرار 
 لمؤتمر المندوبين المفوضين

 دعوة المؤتمرات العالمية المقبلة لالتصاالت الراديوية يقـرر A4فرقة العمل 
والتنسيق في إجراءات النشر المسبق أو التحسينات مقترحات تتعلق بالثغرات أي النظر في إلى  1

لخدمات الفضائية، لتخصيصات الترددات المتعلقة با، المنصوص عليها في لوائح الراديو والتسجيل والتبليغ
مكتب اإلدارات أو  تقدمت بهاالقواعد اإلجرائية، أو  لجنة لوائح الراديو وأدرجتها في تقدمت بهاسواء 

 ، حسب الحالة؛االتصاالت الراديوية

تواكب أحدث ذات الصلة في لوائح الراديو اإلجراءات والتذييالت التأكد من أن هذه إلى  2
 المستطاع، قدرالتكنولوجيات 

 يدعو اإلدارات
، في اتخاذ تدابير مالئمة 2010إلى أن تنظر، في إطار األعمال التحضيرية لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 

 (.2002مراكش،  )المراَجع في 86بشأن القرار 

– 
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 بشأنها؛ المناسبة التدابير واتخاذ ،Rev.WRC( 26-19(قرار مع مراعاة العد مطلوبة، تَ  لم حذف الحواشي الخاصة ببلدانها أو حذف أسماء بلدانها من الحواشي إذا طلبات اإلدارات التي ترغب في في النظر 8

 Rev.WRC( 26-19(القرار 

 5حواشي جدول توزيع نطاقات التردد في المادة 
 من لوائح الراديو

خارج نطاق الدورة 
الثانية لالجتماع 

التحضيري للمؤتمر 
2-CPM23 

 ررـيق
قدر اإلمكان أن تقتصر حواشي جدول توزيع نطاقات التردد على تعديل التوزيعات  ينبغيأنه  1

 ا  تشغيل المحطات أو تخصيص الترددات أو أمور تتناول بأي شكل على أالتحديدها أو تغييرها  أو ذات الصلة
 أخرى؛

دولية  يترتب عليها آثارأال يتضمن جدول توزيع نطاقات التردد سوى الحواشي التي  ينبغيأنه  2
 استعمال طيف الترددات الراديوية؛ بالنسبة إلى

 التالية:عتمد حواٍش جديدة لجدول توزيع نطاقات التردد إال لألسباب أال تُ  ينبغيأنه  3

 تحقيق مرونة في جدول توزيع نطاقات التردد؛ أ ( 

من المادة  IIأخرى وفقا  للقسم  أو حماية التوزيعات ذات الصلة في مضمون الجدول وفي حواٍش  ب(
 ؛5

 ؛التوافقأو إدخال تقييدات مؤقتة أو دائمة على خدمة جديدة لتحقيق  ج(

 قة ما إذا كان الجدول ال يسمح بتلبيتها بطريقة أخرى؛أو منط ما الخاصة ببلد المتطلباتأو تلبية  د (

ع كلما أمكن ذلك في وأن تجم   ا  مشترك ا  نسق ذات الغرض المشتركأن يكون للحواشي  ينبغيأنه  4
 نطاقات التردد ذات الصلة، اإلحالة المالئمة إلى حاشية واحدة مع

 يقرر كذلك
الراديوية في إضافة حاشية جديدة أو تعديل مؤتمر عالمي لالتصاالت أي أال ينظر  ينبغيأنه  1

 إذا: حاشية موجودة إال

اإلضافة أو  الذي تتعلق بهتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر على نحو صريح نطاق التردد  أ ( 
 الحاشية؛ هذهلن االتعديل المقترح

إجراؤها  المرغوبأو نظر المؤتمر في نطاقات التردد التي تتعلق بها اإلضافات أو التعديالت  ب(
 الحواشي وقرر المؤتمر إجراء تعديالت في هذه النطاقات؛ في

الحواشي على نحو صريح في جدول أعمال المؤتمر كنتيجة  فياإلضافة أو التعديل  وردتأو  ج(
 التي تقدمها إدارة أو عدة إدارات مهتمة؛ المقترحاتللنظر في 

أن تتضمن جداول األعمال الموصى بها الخاصة بالمؤتمرات العالمية لالتصاالت  ينبغيأنه  2
البلدان في هذه  أسماءاإلدارات بهدف حذف حواشي البلدان أو  مقترحاتالراديوية بندا  دائما  يتيح النظر في 

 ؛حاجة إليها لم تَعدالحواشي في حال 

 ، بصورة استثنائية،يمكن النظر "يقرر كذلك" من 2و 1الفقرتان الحاالت التي ال تغطيها  فيأنه  3
تتعلق بحواٍش جديدة أو بإجراء تعديالت على حواٍش موجودة في مؤتمر عالمي لالتصاالت  مقترحاتفي 

وتكون  صياغيةلحاالت واضحة من إغفال أو تضارب أو لبس أو أخطاء الراديوية إذا تعلقت بإجراء تصحيح 
من القواعد العامة لمؤتمرات االتحاد وجمعياته واجتماعاته  40ينص عليه الرقم وفقا  لما إلى االتحاد قد قد مت 
 ،(2006)أنطاليا، 

– 
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 يحث اإلدارات

من  بلدانهاحواشي البلدان الخاصة بها أو أسماء حذف اقتراح وعلى مراجعة الحواشي دوريا   1
 حسب الحالة؛ الحواشي،

المؤتمرات  إلى مقترحات تقديم عند واردة أعالهال "يقرر كذلك"على أن تأخذ في االعتبار الفقرة  2
 فيما يتعلق بالحواشي أو أسماء البلدان في الحواشي. العالمية لالتصاالت الراديوية

 من االتفاقية: 7تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية وإقراره، وفقا  للمادة  النظر في 9

 ؛2019بشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية منذ المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  1.9

الخدمات الراديوية المناسبة لها، وفقا  للقرار  اتمن الطيف وتسمي ومتطلباتهااستعراض نتائج الدراسات المتعلقة بالخصائص التقنية والتشغيلية ألجهزة استشعار األحوال الجوية الفضائية  ( أ 
)19-Rev.WRC( 657لوائح الراديو دون فرض قيود إضافية على الخدمات القائمة؛ ، بُغية منحها االعتراف والحماية على النحو المناسب في 

 Rev.WRC( 657-19(القرار 

أجهزة استشعار األحوال الجوية حماية 
الطيف والمستخدَمة دة على المعتمِ الفضائية 

 العالمي على الصعيد لتنبؤ واإلنذارغراض األ

 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية C7فرقة العمل 
واستنادا  إلى  ،2023 لعام الراديوية لالتصاالت العالمي المؤتمر يناسب وقت في يعمد، أنإلى  1

 تحديدإلى دراسات قطاع االتصاالت الراديوية الحالية والممكن مواصلتها بشأن الخصائص التقنية والتشغيلية، 
، بما الفضائية المحددة التي تحتاج إلى الحماية بموجب حكم تنظيمي مناسب الجوية األحوال استشعارأجهزة 
 :في ذلك

 لالستقبال حصرا  تشعار األحوال الجوية الفضائية أجهزة اس تسميةتحديد ما إذا كان يجب  -
 ؛كتطبيقات لخدمة مساعدات األرصاد الجوية

فيها أن أجهزة  يتبينتحديد خدمة االتصاالت الراديوية المناسبة، إن وجدت، في الحاالت التي  -
خدمة مساعدات األرصاد  في إطارال تندرج  لالستقبال حصرا  استشعار األحوال الجوية الفضائية 

 ؛الجوية

إلى إجراء ما يلزم  ،2023 لعام الراديوية لالتصاالت العالمي المؤتمر يناسب وقت في يعمد، أنإلى  2
نطاقات التردد التي تستعملها أجهزة استشعار األحوال الجوية  األنظمة القائمة العاملة في تقاسم معمن دراسات 

 جهزة استشعار األحوال الجوية الفضائيةألالتي يمكن توفيرها المحتملة  التنظيمية األحكامالفضائية، بهدف تحديد 
 ؛القائمة الخدمات على إضافية قيود فرض دون لالستقبال حصرا   التشغيلية

إلى أن يطور حلوال  ممكنة إلدراج وصٍف ألنظمة استشعار األحوال الجوية الفضائية  3
ن متطلبات الحماية ألجهزة استشعار األحوال الجوية الفضائية لالستقبال واالستعماالت المقابلة لها، فضال  ع

و/أو في قرار للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية، إذا اعتُبر  4و 1لوائح الراديو في المادتين  حصرا ، في
 ؛2023ذلك مناسبا ، لكي ينظر فيها المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

، إلى مواصلة 2023إلى أن يعمد، في وقت يناسب المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  4
الدراسات بشأن الخصائص التقنية والتشغيلية ألجهزة االستشعار النشطة لألحوال الجوية الفضائية، وإجراء 

عملها أجهزة االستشعار النشيطة نطاقات التردد التي تست دراسات التقاسم الالزمة مع األنظمة القائمة العاملة في
 لألحوال الجوية الفضائية، بهدف تحديد خدمة االتصاالت الراديوية المناسبة ألجهزة االستشعار هذه،

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
 ،WRC-23برفع نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية إلى المؤتمر 

 1Bفرق العمل 
 3Lو 3Kو 3Jو
 5Bو 5Aو 3Mو
 D7و 6Aو 5Cو
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 يدعو اإلدارات

هذه الدراسات وتوفير الخصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة المعنية عن طريق  إلى المشاركة بنشاط في
 قطاع االتصاالت الراديوية، تقديم مساهمات إلى

 ف األمين العاميكل  
والمنظمات الدولية واإلقليمية المعنية األخرى علما  بهذا  )WMO( المنظمة العالمية لألرصاد الجويةبأن يحيط 
 القرار.

-لتحديد مدى الحاجة إلى تدابير إضافية لضمان حماية خدمة المالحة الراديوية الساتلية )فضاء MHz 1 300- 1 240 استعراض توزيعات خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية في نطاق التردد ب(
 ؛WRC( 774-19( أرض( العاملة في نفس نطاق التردد طبقا  للقرار

 WRC( 774-19(القرار 
الدراسات بشأن التدابير التقنية والتشغيلية التي 

يتعين تطبيقها في نطاق التردد 
240 1-300 1 MHz  خدمة المالحة لضمان حماية

 أرض(-الراديوية الساتلية )فضاء

 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية A5فرقة العمل 
ألنظمة والتطبيقات المستخدمة في توزيعات خدمة الهواة مختلف اتفصيلي لإجراء استعراض إلى  1

 ؛MHz 1 300-1 240 نطاق التردد وخدمة الهواة الساتلية في

الممكنة لضمان حماية  ةالتدابير التقنية والتشغيليإلى دراسة مراعاة نتائج االستعراض أعاله، مع  2
أرض( من خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية في النطاق -خدمة المالحة الراديوية الساتلية )فضاء

240 1-300 1 MHzإلغاء هذه التوزيعات لخدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية، ، دون النظر في 

 التصاالت الراديويةيكلف مدير مكتب ا
ألغراض النظر في اإلجراءات المناسبة استجابة   WRC-23إدراج نتائج هذه الدراسات في تقريره إلى المؤتمر ب

 .أعاله "يدعو قطاع االتصاالت الراديويةأن  "يقررلفقرة 

 3Mفرقتا العمل 
 المسؤولتان) 4Cو

عن إعداد 
الدراسات بشأن 

من  2الفقرة 
 يدعو أن يقرر"

 االتصاالت قطاع
 "الراديوية

وإرسال ذلك إلى 
 (5A فرقة العمل

 ؛WRC( 175-19(خدمات الثابتة، وفقا  للقرار دراسة استعمال أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية من أجل النطاق العريض الالسلكي الثابت في نطاقات التردد الموزعة على أساس أولي لل ج(

 WRC( 175-19(القرار 

الدولية استعمال أنظمة االتصاالت المتنقلة 
للنطاق العريض الالسلكي الثابت في نطاقات 
 التردد الموزعة على أساس أولي للخدمة الثابتة

 5Cو 5Aفرقتا العمل 

هذا نشاط : مالحظة
مشترك وقد تُعقد 
جلسة عامة مشتركة 
إذا اقتضى األمر 

فرقة  ستُقدمذلك. 
مشروع  5Aالعمل 

النص بشأن نتائج 
الدراسات إلى 
المقررين 

المعنيين  المشاركين
بفصول تقرير 
االجتماع 

 التحضيري للمؤتمر

 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
إلى إجراء أي دراسات ضرورية بشأن استعمال أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية للنطاق العريض الالسلكي 

دراسات قطاع االتصاالت نطاقات التردد الموزعة على أساس أولي للخدمة الثابتة، مع مراعاة  الثابت في
 الراديوية وكتيباته وتوصياته وتقاريره ذات الصلة،

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
 ،2023برفع تقرير بشأن نتائج هذه الدراسات إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

 يدعو اإلدارات
 .2023لمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام إلى المشاركة في هذه الدراسات في العملية التحضيرية ل

 1Bفرق العمل 
 5Dو 4Cو 4Aو
 7Cو 7Bو 6Aو

 D7و
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 من محطات فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة الساتلية GHz 37-36في نطاق التردد )المنفعلة( حماية خدمة استكشاف األرض الساتلية  ( د

، القسم الثاني WRC-19للمؤتمر  535الوثيقة انظر 
 من الملحق

 GHz 37-36 الساتلية )المنفعلة( في نطاق الترددحماية خدمة استكشاف األرض  C7فرقة العمل 
المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية من جدول أعمال  6.1في إطار الدراسات التي نظر فيها في إطار البند 

، قُدمت إلى قطاع االتصاالت الراديوية دراسة أولية بشأن حماية أجهزة استشعار خدمة استكشاف 2019لعام 
. وأشارت هذه الدراسة األولية إلى أنه قد يكون من GHz 37-36 النطاق األرض الساتلية )المنفعلة( العاملة في

، لجميع الزوايا dBW/100 MHz 34–رة المشعة المكافئة المتناحية خارج النطاق الحد الضروري أال تتجاوز القد
المستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة  درجة من النظير، من أجل المحطات الفضائية غير 71,4التي تزيد عن 

. وباإلضافة إلى ذلك، لم يُدرس التداخل في قناة المعايرة GHz 38-37,5الثابتة الساتلية، العاملة في نطاق التردد 
 .GHz 37-36الباردة ألجهزة استشعار خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(، العاملة في نطاق التردد 

قطاع االتصاالت الراديوية إلى إجراء مزيد من الدراسات بشأن هذه الموضوع ووضع  WRC-19ويدعو المؤتمر 
 التخاذ إجراء، إذا لزم األمر. WRC-23أو تقارير، حسب االقتضاء، ورفع تقرير إلى المؤتمر توصيات و/

 Rev WRC( 750-19( على أنه ال ينبغي النظر في تعديالت القرار WRC-19وعالوة  على ذلك، وافق المؤتمر 
 .GHz 37-36نطاق التردد  ال يحيل إلى 340.5إطار هذه الدراسات، نظرا  ألن الرقم  في

 4Aفرق العمل 
 D5و 5Cو 5Aو

  

https://www.itu.int/md/R16-WRC19-C-0535/en
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 في قطاع االتصاالت الراديوية )WRC-23( 2023للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام توزيع األعمال التحضيرية 

 المساهمالفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع

 ؛1تطبيق لوائح الراديو فيبشأن أي صعوبات أو حاالت تضارب ُووجهت  2.9

– – – – 

 ؛Rev.WRC( 80-07(بشأن اتخاذ إجراء استجابة للقرار  3.9

 Rev.WRC( 80-07(القرار 

التي تطبيق المبادئ  فياالحتياط الواجب 
 الدستور يتضمنها

 يقـرر –
من الدستور، بإجراء دراسات عن  12من المادة  1تكليف قطاع االتصاالت الراديوية، وفقا  للرقم  1

 ؛من الدستور 44اإلجراءات التي تسمح بقياس وتحليل تطبيق المبادئ األساسية الواردة في المادة 

بالنظر في مشاريع توصيات ومشاريع أحكام من شأنها أن تربط  )RRB(تكليف لجنة لوائح الراديو  2
من  3.0من الدستور وفي الرقم  44ادئ الواردة في المادة اإلجراءات الرسمية للتبليغ والتنسيق والتسجيل بالمب

ديباجة لوائح الراديو واستعراض هذه المشاريع وتقديم تقرير إلى كل مؤتمر عالمي مقبل لالتصاالت الراديوية 
 في صدد هذا القرار؛

تكليف مدير مكتب االتصاالت الراديوية بتقديم تقرير مرحلي تفصيلي إلى كل مؤتمر عالمي  3
 مقبل لالتصاالت الراديوية عن اإلجراءات المتخذة في صدد هذا القرار،

 يدعـو
الهيئات األخرى لقطاع االتصاالت الراديوية، وخاصة الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية،  1

 إلى تقديم مساهمات ذات صلة إلى مدير مكتب االتصاالت الراديوية لتضمينها في تقريره إلى كل مؤتمر عالمي
 مقبل لالتصاالت الراديوية؛

وفي أعمال لجنة  "يقـرر"من  1اإلدارات إلى المساهمة في الدراسات المشار إليها في الفقرة  2
 ."يقـرر"من  2الفقرة  لوائح الراديو كما هو مبين في

 A4فرقة العمل 

  

                                                           
وتُدعى اإلدارات إلى إحاطة  تطبيق لوائح الراديو والتعليقات المقدمة من اإلدارات. وجهت فييتعلق بأي صعوبات أو حاالت تضارب وُ  تقرير المدير فيماهذا البند من جدول األعمال يقتصر حصرا  على  1

 تطبيق لوائح الراديو. مدير مكتب االتصاالت الراديوية علما  بأي صعوبات أو حاالت تضارب واجهتها في
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 في قطاع االتصاالت الراديوية )WRC-23( 2023للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام توزيع األعمال التحضيرية 

 المساهمالفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع

من  7األولية للمؤتمرات المقبلة، وفقا  للمادة  األعمال جداول بنودبو الراديوية لالتصاالت المقبل العالمي المؤتمر أعمال جدول في إدراجها يلزم التي بالبنود المجلس إلى توصيات تقديم 10
 ،(Rev.WRC-19) 804االتفاقية والقرار 

 Rev.WRC( 804-19(القرار 

المبادئ الناظمة إلعداد جداول أعمال 
 المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية

 8انظر الملحق 
بهذه الرسالة 

 المعممة اإلدارية

 يقـرر
الموصى بها للمؤتمرات العالمية المقبلة لالتصاالت الراديوية بندا  أن تتضمن جداول األعمال  1

 دائما  في جدول األعمال بشأن وضع جداول أعمال أولية للمؤتمرات العالمية الالحقة لالتصاالت الراديوية؛

بهذا القرار عند وضع جداول أعمال المؤتمرات العالمية  1الملحق  المبادئ الواردة فيضرورة اتباع  2
 ؛المقبلة لالتصاالت الراديوية

على أن تقدم، قدر اإلمكان عمليا ، معلومات عن  تشجيع اإلدارات ومنظمات االتصاالت اإلقليمية 3
الراديوية البنود/الموضوعات المحتملة إدراجها في جداول أعمال المؤتمرات العالمية المقبلة لالتصاالت 

 "يقرر"من  1بموجب البند الدائم من جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية المذكور في الفقرة 
 إلى الدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر،

 يقرر أن يدعو اإلدارات
ل المؤتمرات بهذا القرار لدى اقتراح بنود جداول أعما 2 الملحق إلى استخدام النموذج الوارد في 1

 العالمية لالتصاالت الراديوية؛

األنشطة اإلقليمية إلعداد جداول أعمال المؤتمرات العالمية المقبلة لالتصاالت  إلى المشاركة في 2
 الراديوية.
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 **8الملحـق 

 2027 العالمي لالتصاالت الراديوية لعام توزيع األعمال التحضيرية للمؤتمر
(WRC-27) 

 في قطاع االتصاالت الراديوية

ألعمال التحضيرية بشأن بنود جدول األعمال التمهيدي ل التوزيع المؤقتيتضمن الجدول المرفق 
 .(WRC-19) 812 القرار وفقا  لما هو مقترح في ،قطاع االتصاالت الراديوية في WRC-27 للمؤتمر

بقطاع االتصاالت الراديوية بشأن  *"المساهمةويشمل الجدول بيانات تحدد "األفرقة المسؤولة" و"األفرقة 
 .WRC-27 بنود جدول أعمال المؤتمر

قطاع االتصاالت الراديوية المدرجة في ل ولجان الدراسات التابعة عملالجرى تحديد فرق  - 1المالحظة 
 .CPM23-1/1الوثيقة  الجدول التالي على أساس هيكل لجان دراسات القطاع الوارد في

توزيع بنود جدول  ، تمWRC-27نظرا  إلى الطبيعة المؤقتة لجدول األعمال التمهيدي للمؤتمر  – 2المالحظة 
األعمال التمهيدي على األفرقة المسؤولة على مستوى لجان الدراسات. وقد تحدد لجان الدراسات فرق 

 العمل ذات الصلة حسب االقتضاء.

 

                                                           
. وقد استُعيض عن األرقام WRC-19لواردة في هذا الملحق من الوثائق الختامية للمؤتمر نُسخت نصوص القرارات ا **

"COM6"  للقرارات الجديدة الصادرة عن المؤتمرWRC-19  بهذه الرسالة  3بأرقام القرارات المؤقتة الواردة في الملحق
 اإلدارية المعممة

 "األفرقة المعنية"بدال  من مصطلح  "األفرقة المساهمة"على استخدام مصطلح  CPM23-1: اتفق االجتماع مالحظة *
 للتأكيد على أن هذه األفرقة تهدف إلى المساهمة في العمل ITU-R 2-8القرار  المستخدم في

https://www.itu.int/md/R15-CPM23.01-C-0001/en
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 في قطاع االتصاالت الراديوية WRC-27توزيع األعمال التحضيرية للمؤتمر 

الفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع
 المساهم

 على وجه التحديد، النظر فيها؛ 2023اتخاذ التدابير المناسبة بشأن المسائل العاجلة التي طلب المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  1

، واتخاذ التدابير 2023ت الراديوية لعام البنود التالية، على أساس مقترحات اإلدارات وتقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر، مع مراعاة نتائج المؤتمر العالمي لالتصاال النظر في 2
 الالزمة بشأنها:

مع تحديد لتطبيقات  GHz 275-231,5 التردد، في توزيعات إضافية من الطيف لخدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس أولي مشترك في نطاق WRC( 663-19(النظر، طبقا  للقرار  1.2
 من أجل أنظمة التصوير بالموجات الميليمترية ودون الميليمترية؛ GHz 700-275 المدى التردد فينطاقات  التحديد الراديوي للموقع في

 WRC( 663-19(القرار 

جديدة لخدمة التحديد الراديوي توزيعات 
، GHz 275-231,5للموقع في نطاق التردد 

وتحديد جديد لتطبيقات خدمة التحديد 
الراديوي للموقع لنطاقات التردد في 

 GHz 700-527المدى 

لجنة الدراسات /1لجنة الدراسات 
5 

 إلىيقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية 
دراسة المتطلبات المستقبلية للطيف المنسق عالميا  لخدمة التحديد الراديوي للموقع،  1

، على GHz 231,5وال سيما لتطبيقات التصوير بالموجات الميليمترية ودون الميليمترية التي تفوق 
 ؛"اعتباره إذ يضع في"من  ب(و أ(النحو المشار إليه في الفقرتين 

والتشغيلية بما في ذلك معايير الحماية الالزمة ألنظمة تحديد الخصائص التقنية  2
 الميليمترية؛ التصوير بالموجات الميليمترية ودون

دراسة التقاسم والتوافق لتطبيقات التصوير النشيطة بالموجات الميليمترية ودون  3
 حماية مع ضمان GHz 275و GHz 231,5مدى التردد الواقع بين  الميليمترية مع األنظمة األخرى في

خدمة علم الفلك و )المنفعلة( خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( وخدمة األبحاث الفضائية
 ؛الراديوي التي لها توزيعات في هذا المدى الترددي

والتوافق بين خدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة  التقاسمإجراء دراسات  4
ألبحاث الفضائية )المنفعلة( وتطبيقات علم الفلك استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( وخدمة ا

المنفعلة  اتالحفاظ على حماية تطبيقات الخدم ، معGHz 700-275 مدى الترددالراديوي العاملة في 
 ؛565.5 الرقم المحددة في

دراسة التقاسم والتوافق لتطبيقات التصوير لالستقبال حصرا  بالموجات الميليمترية  5
 ؛GHz 700و GHz 275ودون الميليمترية مع األنظمة األخرى في مدى التردد بين 

دراسة توزيعات جديدة محتملة لخدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس أولي  6
، مع ضمان حماية الخدمات القائمة في GHz 275و GHz 231,5 مشترك، في مدى التردد بين

 ؛المجاورة نطاقات التردد المعنية، وعند االقتضاء، في نطاقات التردد

تطبيقات  لكي تستعملها GHz 700-527دراسة إمكانية تحديد نطاقات التردد في المدى  7
 ؛للموقع خدمة التحديد الراديوي

يقرر أن يدعو قطاع "من  7إلى  1استعراض الدراسات الواردة في الفقرات من  8
ووضع تدابير تنظيمية إلدخال محتمل ألنظمة التصوير بالموجات  ،االتصاالت الراديوية"

 الميليمترية ودون الميليمترية؛

 1Aفرق العمل 
 3Mو 3Kو 3Jو
 5Cو 5Bو 5Aو

 D7و 7Cو
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 في قطاع االتصاالت الراديوية WRC-27توزيع األعمال التحضيرية للمؤتمر 

الفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع
 المساهم

المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية االنتهاء من الدراسات في الوقت المناسب قبل عقد  9
 ،)WRC-72( 2027لعام 

 2027يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
 نتائج هذه الدراسات واتخاذ اإلجراءات المناسبة، استعراضإلى 

المحطات األرضية المتحركة للطيران والبحرية التي تتواصل مع محطات فضائية مستقرة  من أجل تيسير استخدام وتنظيمية، حسب االقتضاء،دراسة وتطوير تدابير تقنية وتشغيلية  2.2
فضاء( وفقا  -)أرض GHz 51,4-50,4فضاء( و-)أرض GHz 50,2-47,2أرض( و-)فضاء GHz 42,5-40,5أرض( و-)فضاء GHz 39,5-37,5 لنطاقات التردد بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة الساتلية

 ؛WRC( 176-19( للقرار

 WRC( 176-19(القرار 
استخدام المحطات األرضية المتحركة 
للطيران والبحرية التي تتواصل مع 
محطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى 
األرض في الخدمة الثابتة الساتلية 

-)فضاء GHz 39,5-37,5لنطاقات التردد 
أرض( -)فضاء GHz 42,5-40,5وأرض( 

فضاء( -)أرض GHz 50,2-47,2و
 فضاء(-)أرض GHz 51,4-50,4و

 يدعو قطاع االتصاالت الراديويةيقرر أن  4لجنة الدراسات 
إلى دراسة الخصائص التقنية والتشغيلية للمحطات األرضية المتحركة للطيران  1

مستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة والبحرية المخطط لها أن تعمل ضمن توزيعات ألنظمة 
 ؛GHz 51,4-50,4و GHz 50,2-47,2و GHz 42,5-40,5و GHz 39,5-37,5نطاقات التردد  الثابتة الساتلية في

دراسة إمكانية التقاسم والتوافق بين المحطات األرضية المتحركة للطيران إلى  2
األرض في الخدمة الثابتة الساتلية  والبحرية التي تعمل مع شبكات ساتلية مستقرة بالنسبة إلى

والمحطات  *GHz 51,4-50,4و *GHz 50,2-47,2و GHz 42,5-40,5و GHz 39,5-37,5نطاقات التردد  في
النطاقات  الحالية والمخططة للخدمات القائمة التي لديها توزيع في هذه النطاقات وفي

داعي  وعدم فرض قيود ال المجاورة، حسب االقتضاء، من أجل ضمان الحماية لتلك الخدمات
 لها عليها؛

إلى وضع شروط تقنية وأحكام تنظيمية لتشغيل مختلف أنواع المحطات األرضية  3
 المتحركة مع مراعاة نتائج الدراسات أعاله،

 2027لعام  التصاالت الراديويةل المؤتمر العالمي أن يدعوكذلك يقرر 
نتائج الدراسات المذكورة أعاله واتخاذ التدابير الضرورية، حسب االقتضاء، على أن  إلى النظر في

كاملة وأن  "يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"فقرة  تكون نتائج الدراسات المشار إليها في
 قطاع االتصاالت الراديوية قد وافقت عليها. تكون لجان الدراسات في

 3Mفرق العمل 
 5Cو 5Aو 4Aو

 C7و 5Dو

                                                           
 خدمات لحماية الالزمة الخطوات جميع للطيران المتحركة األرضية بالمحطات المتعلقة والتوافق التقاسم دراسات تراعي أن ينبغي ،GHz 51,4-50,4و GHz 50,2-47,2التردد  يتعلق بنطاقي فيما *

 .النطاق لها يُوزع التي األرض
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 في قطاع االتصاالت الراديوية WRC-27توزيع األعمال التحضيرية للمؤتمر 

الفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع
 المساهم

 ؛WRC( 177-19( أو جزء منه للخدمة الثابتة الساتلية، وفقا  للقرار ]GHz 45,5-43,5[النظر في توزيع كامل نطاق التردد  3.2

 WRC( 177-19(القرار 

 من باالحتياجاتالدراسات المتعلقة 
نطاق التردد  توزيع إمكانيةالطيف و

43,5-GHz 45,5 للخدمة الثابتة الساتلية 

 يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية 4لجنة الدراسات 
لمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية قبل ا الوقت المناسب إلى أن يُجري ويستكمل ما يلي في

 :2027 لعام

الطيف لتطوير الخدمة الثابتة الساتلية  من ضافيةاإل االحتياجات للنظر فيدراسات  1
ستخدامها، ال التقنيةالشروط في الثابتة الساتلية، و لخدمةل الموزعة حاليا   نطاقات الترددمع مراعاة 

 الطيف؛ استخدام هذه بهدف زيادة كفاءةالتردد  لنطاقاتوإمكانية تحقيق االستخدام األمثل 

أساس أولي، لتحديد مدى مالءمة  علىوالتوافق مع الخدمات القائمة  التقاسمدراسات  2
 ،GHz 45,5-43,5 التردد نطاق في الساتليةالتوزيعات األولية الجديدة للخدمة الثابتة 

 يقرر كذلك
 نتائج الدراسات أن ينظر فيإلى  2027 المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام أن يدعو
وأن يتخذ اإلجراءات المناسبة "يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية" في فقرة  المذكورة

 ،، حسب االقتضاءالشأن بهذا

 يدعو اإلدارات
 هذه الدراسات من خالل تقديم مساهمات إلى قطاع االتصاالت الراديوية. بنشاط فيإلى المشاركة 

 3Mفرق العمل 
 A5و 4Cو 4Aو

 ؛WRC( 775-19( طبقا  للقرار GHz 86-81و GHz 76-71 من أجل نطاقي التردد 21في المادة  )e.i.r.p.(والقدرة المشعة المكافئة المتناحية  )pfd(إدراج حدود لكثافة تدفق القدرة  4.2

 WRC( 775-19(القرار 

التقاسم بين المحطات في الخدمة الثابتة 
والخدمات الساتلية في نطاقي التردد 

71-76 GHz 86-81و GHz 

لجنة الدراسات /4لجنة الدراسات 
5 

 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
)WRC- 2027المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام إلى أن يُجري، كمسألة عاجلة وقبل انعقاد 

والقدرة  )pfd(حدود كثافة تدفق القدرة  21بوقٍت كاٍف، الدراسات المناسبة كي تُحدَّد في المادة  27(
من أجل حماية الخدمة الثابتة في نطاقي  للخدمات الساتلية )e.i.r.p.(المشعة المتناحية المكافئة 

 دون تقييد األنظمة الساتلية بال مبرر، GHz 86-81و GHz 76-71 التردد
 2027يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

 ما يلزم من إجراءات،إلى النظر في نتائج هذه الدراسات واتخاذ 

 اإلداراتيدعو 
 .تقديم مساهمات إلى قطاع االتصاالت الراديويةبهذه الدراسات  فيبنشاط إلى المشاركة 

 3Jفرق العمل
 4Cو 4Aو 3Mو
 C5و 5Bو 5Aو
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 ؛WRC( 776-19( لضمان التوافق مع الخدمات المنفعلة طبقا  للقرار GHz 86-81و GHz 76-71 شروط استعمال المحطات العاملة في الخدمات الساتلية لنطاقي التردد 5.2

 WRC( 776-19(القرار 

شروط استخدام محطات الخدمات 
 GHz 76-71الساتلية لنطاقي التردد 

لضمان التوافق مع الخدمات  GHz 86-81و
 المنفعلة

 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية 7لجنة الدراسات 
الدراسات المناسبة من أجل تحديد الشروط التقنية المتعلقة بالخدمات الساتلية في نطاق إلى إجراء 

من أجل حماية خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( وخدمة األبحاث  GHz 86-81التردد 
نطاقات التردد  وخدمة الفلك الراديوي في GHz 92-86الفضائية )المنفعلة( في نطاق التردد 

 دون تقييد األنظمة الساتلية بال مبرر،هـ( من "وإذ يضع في اعتباره"، و د(المذكورة في الفقرتين 

 2027يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
 إلى النظر في نتائج هذه الدراسات واتخاذ ما يلزم من تدابير،

 اإلداراتيدعو 
 .تقديم مساهمات إلى قطاع االتصاالت الراديويةبدراسات هذه ال فيبنشاط إلى المشاركة 

 3Jفرق العمل 
  4Aو 3Mو
 D7و 7Cو

لوائح الراديو، أخذا  بعين االعتبار نتائج دراسات  وتوفير الحماية لها فيالفضائية النظر في األحكام التنظيمية من أجل توفير االعتراف المناسب بأجهزة استشعار األحوال الجوية  6.2
 ؛المرتبط به Rev.WRC( 657-19(من جدول األعمال والقرار  1.9في إطار البند  2023 قطاع االتصاالت الراديوية التي ستقدم إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام

 Rev.WRC( 657-19(القرار 

أجهزة استشعار األحوال الجوية حماية 
الطيف دة على المعتمِ الفضائية 

 لتنبؤ واإلنذارغراض األوالمستخدَمة 
 العالمي على الصعيد

 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية 7لجنة الدراسات 
 ،2023 لعام الراديوية لالتصاالت العالمي المؤتمر يناسب وقت في يعمد، أنإلى  1

واستنادا  إلى دراسات قطاع االتصاالت الراديوية الحالية والممكن مواصلتها بشأن الخصائص 
الفضائية المحددة التي تحتاج إلى  الجوية األحوال استشعارأجهزة  تحديدإلى التقنية والتشغيلية، 

 :، بما في ذلكالحماية بموجب حكم تنظيمي مناسب

لالستقبال تشعار األحوال الجوية الفضائية أجهزة اس تسميةتحديد ما إذا كان يجب  -
 ؛كتطبيقات لخدمة مساعدات األرصاد الجوية حصرا  

فيها  يتبينتحديد خدمة االتصاالت الراديوية المناسبة، إن وجدت، في الحاالت التي  -
 في إطارال تندرج  لالستقبال حصرا  أن أجهزة استشعار األحوال الجوية الفضائية 

 ؛خدمة مساعدات األرصاد الجوية

إلى  ،2023 لعام الراديوية لالتصاالت العالمي المؤتمر يناسب وقت في يعمد، أنإلى  2
نطاقات التردد التي تستعملها أجهزة  األنظمة القائمة العاملة في تقاسم معإجراء ما يلزم من دراسات 

جهزة ألالتي يمكن توفيرها المحتملة  التنظيمية األحكاماستشعار األحوال الجوية الفضائية، بهدف تحديد 
 الخدمات على إضافية قيود فرض دون حصرا  لالستقبال  التشغيلية استشعار األحوال الجوية الفضائية

 ؛القائمة

إلى أن يطور حلوال  ممكنة إلدراج وصٍف ألنظمة استشعار األحوال الجوية  3
ن متطلبات الحماية ألجهزة استشعار األحوال الجوية الفضائية واالستعماالت المقابلة لها، فضال  ع

و/أو في قرار للمؤتمر العالمي  4و 1لوائح الراديو في المادتين  الفضائية لالستقبال حصرا ، في

 1Bفرق العمل 
 3Lو 3Kو 3Jو
 5Bو 5Aو 3Mو
 D7و 7Cو 5Cو
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لالتصاالت الراديوية، إذا اعتُبر ذلك مناسبا ، لكي ينظر فيها المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية 
 ؛2023لعام 

، 2023إلى أن يعمد، في وقت يناسب المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  4
إلى مواصلة الدراسات بشأن الخصائص التقنية والتشغيلية ألجهزة االستشعار النشطة لألحوال 

نطاقات التردد  الجوية الفضائية، وإجراء دراسات التقاسم الالزمة مع األنظمة القائمة العاملة في
عملها أجهزة االستشعار النشيطة لألحوال الجوية الفضائية، بهدف تحديد خدمة االتصاالت التي تست

 الراديوية المناسبة ألجهزة االستشعار هذه،

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
 ،WRC-23برفع نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية إلى المؤتمر 

 يدعو اإلدارات
هذه الدراسات وتوفير الخصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة  إلى المشاركة بنشاط في

 قطاع االتصاالت الراديوية، المعنية عن طريق تقديم مساهمات إلى

 يكلف األمين العام
والمنظمات الدولية واإلقليمية المعنية األخرى  )WMO( المنظمة العالمية لألرصاد الجويةبأن يحيط 

 علما  بهذا القرار.

أرض واقتراح توزيع -)فضاء GHz 76-71في نطاقي التردد بالنسبة إلى األرض  ةالساتلية غير المستقرالخدمة الثابتة نظمة النظر في وضع أحكام تنظيمية فيما يتعلق بوصالت التغذية أل 7.2
 ؛WRC( 178-19(فضاء(، وفقا  للقرار -)أرض GHz 86-81فضاء( و-جديد لالتجاه أرض

 WRC( 178-19(القرار 

دراسة المسائل التقنية والتشغيلية 
يتعلق بوصالت فيما واألحكام التنظيمية 

 ةالمستقر الساتلية غير التغذية لألنظمة
الخدمة الثابتة  بالنسبة إلى األرض في

 GHz 76-71 نطاقي التردد في الساتلية
واقتراح توزيع جديد أرض -)فضاء

 GHz 86-81فضاء( و-لالتجاه أرض
 فضاء(-)أرض

 يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية 4لجنة الدراسات 
لمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية قبل ا الوقت المناسب إلى أن يُجري ويستكمل ما يلي في

 :2027 لعام

األنظمة الساتلية غير لتطوير الطيف  من ضافيةاإل االحتياجات للنظر فيدراسات  1
 ،GHz 86-81و GHz 76-71التردد في نطاقي  الخدمة الثابتة الساتلية بالنسبة إلى األرض في ةالمستقر

 االرتقاءهذه بهدف التردد  لنطاقاتستخدامها، وإمكانية تحقيق االستخدام األمثل ال التقنيةالشروط و
 الطيف؛ استخدام كفاءةب

مسائل التقنية والتشغيلية من أجل تشغيل وصالت التغذية فيما يتعلق دراسات عن ال 2
في نطاقي  بالنسبة إلى األرض العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية ةاألنظمة الساتلية غير المستقرب

أرض وإمكانية توزيع جديد محتمل لتشغيل وصالت التغذية في النطاق -)فضاء GHz 76-71التردد 
األحكام التنظيمية  فضاء( وكذلك النظر في-)أرض GHz 86-81فضاء( و-االتجاه أرضالعكسي في 

بالنسبة  ةاألنظمة الساتلية غير المستقربعض أجزاء هذين النطاقين أو فيهما بالكامل فيما يتعلق ب في
 ةغير المستقرو ةاألنظمة الساتلية المستقرالتي تنسق وتتقاسم الترددات مع كل من إلى األرض 

 3Jفرق العمل 
 4Aو 3Mو 3Kو
  5Cو 5Bو 5Aو

 D7و 7Cو
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العاملة في الخدمات الثابتة الساتلية، والمتنقلة الساتلية، واإلذاعية الساتلية، نسبة إلى األرض بال
ومحطاتها األرضية ذات الصلة، مع مراعاة نمو هذه االستعماالت في المستقبل والحاجة إلى 

 حمايتها؛ ضمان

 ةالمستقرنظمة الساتلية غير لأل التغذية وصالت بين والتوافق التقاسم دراسات 3
أرض -)فضاء GHz 76-71 الترددبالنسبة إلى األرض العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقي 

 االتجاه في بالنسبة إلى األرض ةغير المستقر لخدمة الثابتة الساتليةلوإمكانية توزيع جديد محتمل 
فضاء(، وغيرها من الخدمات األخرى القائمة، بما في ذلك -)أرض GHz 86-81وفضاء( -أرض

 إلى الحاجة مراعاة مع، المجاورة التردد نطاقات فيالخدمتين الثابتة والمتنقلة في تلك النطاقات، و
 الخدمات؛ هذه حماية ضمان

 خدمتي حماية لضمانفي لوائح الراديو  ممكنةضرورية  أحكامبشأن  دراسات 4
 التردد نطاقات في)المنفعلة(  الفضائية واألبحاث)المنفعلة(،  الساتلية األرض استكشاف

86-92 GHz بما في ذلك بالنسبة إلى األرض ةمن إرساالت الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقر ،
 ؛دراسة التداخل اإلجمالي على الخدمة الثابتة الساتلية

نطاقات التردد  الحماية لخدمة الفلك الراديوي العاملة في تأمين دراسات لضمان 5
76-86 GHz 92-86و GHz إرساالت الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى األرض، مع  من

 الخدمةاإلجمالي على  التداخلذلك دراسة تأثيرات  أعاله، بما في "يدرك وإذ"من  (بمراعاة الفقرة 
 الوارد التردد نطاقات في تعمل أن المخطط أو العاملة واألنظمة الشبكات عنالصادر  الساتلية الثابتة
 أعاله، "الراديوية االتصاالت قطاع يدعو أن يقرر"من  2 الفقرة في وصفها

 يقرر
نتائج الدراسات المشار إليها  إلى النظر في 2027أن يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

 بشأنها، أعاله واتخاذ اإلجراءات المناسبة

 يدعو اإلدارات
 الدراسات من خالل تقديم مساهمات إلى قطاع االتصاالت الراديوية. إلى المشاركة في

 ]MHz 1 645,5-1 610[و ]MHz 1 559-545 1[و ]MHz 1 544-525 1[فضاء في نطاقات التردد -دراسة المسائل التقنية والتشغيلية واألحكام التنظيمية من أجل الوصالت في االتجاه فضاء 8.2
 ؛WRC( 249-19(بين السواتل غير المستقرة والسواتل المستقرة بالنسبة إلى األرض العاملة في الخدمة المتنقلة الساتلية، وفقا  للقرار  ]MHz 2 500-483,5 2[و ]MHz 1 660,5-1 646,5[و

 WRC( 249-19(القرار 
دراسة المسائل التقنية والتشغيلية 

واألحكام التنظيمية من أجل اإلرساالت 
فضاء في -أرض االتجاه فضاء في-فضاء

 MHz 1 645,5-1 610] لترددنطاقات ا
  [MHz 1 660,5-1 646,5و

 قطاع االتصاالت الراديوية أن يدعو يقرر 4لجنة الدراسات 
للخدمة  إلى دراسة الخصائص التقنية والتشغيلية لمختلف أنواع المحطات الفضائية 1

ل أو الساتليةالمتنقلة  -تخطط تشغيل الوصالت فضاء غير المستقرة بالنسبة إلى األرض التي تشغ ِ
 نطاقات التردد التالية: شبكات السواتل المستقرة بالنسبة إلى األرض فيفضاء في 

 [؛MHz 1 660,5-1 646,5و MHz 1 645,5-1 625,5فضاء في نطاق ]-االتجاه أرض أ ( 

 3Mفرق العمل 
  5Aو 4Cو
 D7و 5Cو
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التردد  نطاقات أرض في-واالتجاه فضاء
]1 525-544 1 MHz[ ،]545 1-559 1 MHz[ ،
]613,8 1-626,5 1 MHz[ ،
]483,5 2-500 2 MHz[  بين السواتل غير

المستقرة بالنسبة إلى األرض والسواتل 
المستقرة بالنسبة إلى األرض العاملة 

 الخدمة  في
 المتنقلة الساتلية

 [؛MHz 1 559-1 545و MHz 1 544-1 525أرض في نطاقي التردد ]-االتجاه فضاءو ب(

إلى دراسة الخصائص التقنية والتشغيلية لمختلف أنواع المحطات الفضائية  2
ل أوالتي  الساتليةالمتنقلة لخدمة في اغير المستقرة بالنسبة إلى األرض  تخطط تشغيل  تشغ ِ

فضاء مع شبكات مستقرة وغير مستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة -الوصالت فضاء
 تردد التالية:نطاقات ال المتنقلة الساتلية في

 ؛]MHz 1 626,5-1 610[فضاء في نطاقي التردد -االتجاه أرض أ ( 

 MHz 1 626,5-1 613,8أرض في نطاقي التردد ]-االتجاه فضاءو ب(
 ؛[MHz 2 500-2 483,5و

في الحاالت الموصوفة في  فضاء-وصالت فضاءدراسة التقاسم والتوافق بين إلى  3
 :"يقرر"من  2و 1الفقرتين 

 ؛الساتلية المتنقلةالمحطات الحالية والمخطط لها في الخدمة  –

 ذاتها؛التردد  اتفي نطاق التي لديها توزيعاتغيرها من الخدمات القائمة و –

 والخدمات القائمة األخرى التي لديها توزيعات في نطاقات التردد المجاورة، –

الخدمات األخرى حماية الساتلية و المتنقلةلخدمة التشغيل األخرى لضمان حماية عمليات من أجل 
هذه وفي نطاقات التردد المجاورة وعدم فرض أي قيود ال نطاقات التردد  التي لديها توزيعات في

 ؛"وإذ يدرك كذلك"من  (جإلى  ( أ الفقرات من مراعاةمع  داعي لها عليها،

فضاء في هذه -وضع شروط تقنية وأحكام تنظيمية لتشغيل وصالت فضاءإلى  4
للخدمة المتنقلة الساتلية أو إضافة راجعة توزيعات جديدة أو مُ  منحذلك  في النطاقات، بما

مع ضمان حماية عمليات التشغيل األخرى  توزيعات للخدمة بين السواتل على أساس ثانوي،
نطاقات التردد هذه وفي النطاقات  للخدمة المتنقلة الساتلية أو الخدمات التي لديها توزيعات في

المجاورة، دون فرض قيود إضافية عليها، مع مراعاة نتائج الدراسات التي تدعو إليها الفقرات 
 ؛أعاله أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية" "يقررمن  3و 2و 1

 ،2027إلى استكمال هذه الدراسات قبل المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  5

 يدعو اإلدارات
 إلى المشاركة في هذه الدراسات بتقديم مساهمات إلى قطاع االتصاالت الراديوية،

 2027لعام  التصاالت الراديويةل يدعو المؤتمر العالمي
نتائج الدراسات المذكورة أعاله واتخاذ اإلجراءات التنظيمية الالزمة، حسب  إلى النظر في

 االقتضاء.

WRC( 250-لتسهيل تطوير تطبيقات الخدمة المتنقلة في المستقبل، وفقا  للقرار  MHz 1 350-1 300 التردد النظر في إمكانية منح توزيعات إضافية من الطيف للخدمة المتنقلة في نطاق 9.2

 ؛19(
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 في قطاع االتصاالت الراديوية WRC-27توزيع األعمال التحضيرية للمؤتمر 

الفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع
 المساهم

 WRC( 250-19(القرار 

دراسات بشأن إمكانية منح توزيعات 
)باستثناء االتصاالت  للخدمة المتنقلة البرية

في نطاق التردد  المتنقلة الدولية(
300 1-350 1 MHz  لكي تستعملها

اإلدارات من أجل التطوير المستقبلي 
 لتطبيقات الخدمة المتنقلة لألرض

 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية 5لجنة الدراسات 
إلى تحديد الخصائص التقنية والتشغيلية ألنظمة الخدمة المتنقلة البرية في نطاق التردد  1

300 1-350 1 MHz؛ 

إلى إجراء دراسات التقاسم والتوافق لضمان حماية الخدمات الموزع لها النطاق على  2
 عتباره""إذ يضع في امن  و(أساس أولي، والنطاقات المجاورة حسب االقتضاء، مع مراعاة الفقرة 

 ؛MHz 1 350-1 300التردد نطاق أعاله بالنسبة ل

 ،7202استكمال هذه الدراسات قبل المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  3

 7202يقرر أن يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
قطاع االتصاالت  يقرر أن يدعو" فقرةإلى النظر، استنادا  إلى الدراسات التي أُجريت في إطار 

 .البرية التوزيعات المحتملة للخدمة المتنقلة أعاله، في الراديوية"

 3Kفرق العمل 
  4Cو 3Mو
 B5و 5Aو

 ؛WRC( 363-19(، وفقا  للقرار 18النظر في تحسين استخدام ترددات الموجات المترية البحرية في التذييل  10.2

 WRC( 363-19(القرار 

 اتالتردد استعمال اعتبارات لتحسين
الواردة في بالموجات المترية  ةالبحري
 18التذييل 

 2027 يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعاميقرر أن  5لجنة الدراسات 
التجريبي  االستخدامأجل تمكين  من 18النظر في التغييرات الممكنة للتذييل  إلى 1

من أجل تحسين استخدام نطاقات الجديدة للخدمة المتنقلة البحرية لتنفيذ مستقبلي للتكنولوجيات 
 ؛التردد بكفاءة

 Mode-R األسلوبإلى النظر في تغييرات محتملة للوائح الراديو من أجل تنفيذ  2
 كخدمة مالحة راديوية بحرية جديدة،

 يدعو المنظمات الدولية ذات الصلة
الدراسات بتقديم المتطلبات والمعلومات التي ينبغي أن تؤخذ بعين  إلى المشاركة بنشاط في

 ،قطاع االتصاالت الراديويةدراسات  االعتبار في

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
يقرر "إلى إجراء دراسات، لتحديد األحكام التنظيمية الالزمة واالحتياجات من الطيف وفق فقرة 

 ،"2027 المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعاميدعو أن 
 يكلف األمين العام
والمنظمات الدولية واإلقليمية المعنية األخرى علما  بهذا  )IMO(بإحاطة المنظمة البحرية الدولية 

 القرار.

 5Aفرق العمل 
 C5و 5Bو
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 في قطاع االتصاالت الراديوية WRC-27توزيع األعمال التحضيرية للمؤتمر 

الفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع
 المساهم

 ؛WRC( 664-19( ، طبقا  للقرارGHz 23,15-22,55 فضاء( في نطاق التردد-في توزيع جديد لخدمة استكشاف األرض الساتلية )أرضالنظر  11.2

 WRC( 664-19(القرار 

استعمال خدمة استكشاف األرض 
فضاء( لنطاق -)أرض الساتلية
 GHz 23,15-22,55 التردد

 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية 7لجنة الدراسات 
إلى إجراء دراسات بشأن التقاسم والتوافق بين أنظمة خدمة استكشاف األرض  1

، مع ضمان "وإذ يدرك"من ب( و أ(فضاء( والخدمات القائمة المذكورة في الفقرتين -الساتلية )أرض
وتطويرها مستقبال  وضمان أال  GHz 23,15-22,55 نطاق التردد حماية جميع الخدمات القائمة في
 تُفرض عليها قيود ال مبرر لها؛

ع، بغية  2 إلى إنهاء هذه الدراسات، مع مراعاة االستخدام الحالي لنطاق التردد الموزَّ
في الوقت  )WRC-27 (2027وية لعام تقديم األساس التقني ألعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الرادي

 ،المناسب

 2027يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
إلى استعراض نتائج هذه الدراسات بغية تحديد توزيع عالمي على أساس أولي لخدمة استكشاف 

 ،GHz 23,15-22,55نطاق التردد  فضاء( في-األرض الساتلية )أرض

 يدعو اإلدارات
 ،تقديم مساهمات إلى قطاع االتصاالت الراديويةبهذه الدراسات  فيبنشاط إلى المشاركة 

 يدعو األمين العام
 إلى إحاطة المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية علما  بهذا القرار.

 3Mفرق العمل 
 B7و 4Cو
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 في قطاع االتصاالت الراديوية WRC-27توزيع األعمال التحضيرية للمؤتمر 

الفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع
 المساهم

ببحث إمكانية إلغاء القيد المتعلق بقصر استعمال الخدمة المتنقلة للطيران في االتصاالت  MHz 960-694النظر في استعمال التحديدات الحالية لالتصاالت المتنقلة الدولية في مدى التردد  12.2
 ؛WRC( 251-19(التطبيقات خالف تطبيقات السالمة، حسب االقتضاء، طبقا  للقرار  المتنقلة الدولية على معدات المستعملين في

 WRC( 251-19(القرار 

إزالة الشرط المتعلق بالخدمة المتنقلة 
 MHz 960-694مدى التردد  للطيران في

أجل التطبيقات لغير أغراض  من
السالمة ألجهزة مستخدمي االتصاالت 

 المتنقلة الدولية

 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية 5لجنة الدراسات 
إلى تقييم سيناريوهات الخدمة المتنقلة للطيران ذات الصلة لكي تتناول دراسات  1

ومعدات المستعمل المحمولة جوا  في شبكات  جو-وأرض أرض-م التوصيلية جوالتوافق والتقاس
 االتصاالت المتنقلة الدولية؛

 إلى تحديد المعلمات التقنية ذات الصلة المرتبطة باألنظمة المتنقلة للطيران؛ 2

إلى إجراء دراسات التقاسم والتوافق مع الخدمات القائمة، بما في ذلك نطاقات التردد  3
 المجاورة؛

إلى تحديد إمكانية حذف استثناء الخدمة المتنقلة للطيران أو التدابير التنظيمية  4
في  MHz 942-890ونطاق التردد  1في اإلقليم  MHz 960-694 المناسبة األخرى في مدى التردد

 استنادا  إلى نتائج الدراسات، 2اإلقليم 

 2027يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
 إلى النظر في نتائج الدراسات المشار إليها أعاله واتخاذ التدابير المناسبة.

 3Kفرق العمل 
 4Cو 4Aو 3Mو
 5Cو 5Bو 5Aو

 A6و 5Dو
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 في قطاع االتصاالت الراديوية WRC-27توزيع األعمال التحضيرية للمؤتمر 

الفريق  اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه الفريق الفريق المسؤول الموضوع
 المساهم

، طبقا  للقرار GHz 5-5,1طاقات التردد في المدى النظر في إمكانية منح توزيع عالمي للخدمة المتنقلة الساتلية من أجل التطوير المستقبلي لألنظمة المتنقلة الساتلية ضيقة النطاق في ن 13.2
)19-WRC( 248؛ 

 WRC( 248-19(القرار 

من المتعلقة باالحتياجات  الدراسات
الجديدة المحتملة  والتوزيعاتالطيف 

 نطاقاتفي  الساتليةللخدمة المتنقلة 
 025MHz 2– 2و  710MHz 1–695 1التردد 

 400MHz 3– 3و MHz 3 315-3 300و 010

 المستقبلي التطوير ألغراض ،385
 النطاق ضيقةال الساتليةالمتنقلة  لألنظمة

 أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية إلىيقرر  4لجنة الدراسات 
فضال  عن  والمتطلبات التشغيليةإجراء دراسات بشأن المتطلبات من الطيف  1

رض وإدارتها األمن أجهزة  البياناتجمع من أجل بيانات منخفضة  بمعدالتنظمة األخصائص 
، اعتباره" يضع في "إذمن  (أ  الفقرة في الوارد وصفهفي الخدمة المتنقلة الساتلية على النحو 

 ؛إذ يدرك"و"من  (ج المذكورة في الفقرةوتقتصر على الخصائص األساسية 

لتحديد مدى مالءمة  القائمةإجراء دراسات التقاسم والتوافق مع الخدمات األولية  2
 األولية، في نطاقات التردد التالية الخدماتحماية  بغيةالتوزيعات الجديدة للخدمة المتنقلة الساتلية، 

 :ةونطاقات التردد المجاور

 695 1-710 1 MHz،  2اإلقليم في، 

 010 2-025 2 MHz،  1في اإلقليم، 

 300 3-315 3 MHz 3 400-3 385و MHz ؛2 في اإلقليم 

تقنية القيود ال وضعمع  -ثانوية أو  منح توزيعات جديدة أولية إمكانيةالنظر في  3
لخدمة المتنقلة الساتلية ل - "يدرك إذ"ومن  (جالفقرة  الخصائص المبينة في ومراعاة الالزمة

لة ألنظمة  غير السواتل ألغراض  بيانات معدالت ذاتالمستقرة بالنسبة إلى األرض المشغ ِ
هذه األجهزة بناء  على نتيجة دراسات التقاسم  إدارةمن أجهزة األرض و البياناتلجمع  منخفضة

في تلك النطاقات، والنطاقات المجاورة، دون  القائمةضمان حماية الخدمات األولية  والتوافق، مع
 تطويرها، مواصلة علىلها  داعيالتسبب في قيود ال 

 2023يقرر دعوة المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
"يقرر أن إلى تحديد التدابير التنظيمية المالئمة، استنادا  إلى الدراسات التي تجري بموجب الفقرة 

 أعاله،يدعو قطاع االتصاالت الراديوية" 

 يدعو اإلدارات
 هذه الدراسات من خالل تقديم مساهمات إلى قطاع االتصاالت الراديوية. بنشاط فيإلى المشاركة 

 M3فرقة العمل 
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 9الملحـق 

  (CPM23-1) قرار الدورة األولى لالجتماع التحضيري للمؤتمر
  5.1بالبند المعني  واختصاصاته، 6/1 (TG 6/1)فريق المهام  بإنشاء

 WRC-23من جدول أعمال المؤتمر 

 ،(CPM23-1) 2023 إن الدورة األولى لالجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام

 إذ تضع في اعتبارها

أوصى المجلس بموجب قراره  2019أن المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  ( أ 
811 (WRC-19) مؤتمربأن يدرج في جدول أعمال ال WRC-23  من أجل  من جدول األعمال( 5.1)البند

في  MHz 960-470 استعراض استعمال الطيف واالحتياجات من الطيف للخدمات القائمة في نطاق التردد "
على أساس  1اإلقليم  في MHz 694-470 والنظر في اإلجراءات التنظيمية المحتملة في نطاق التردد 1اإلقليم 

 ؛"(WRC-15) 235 للقراروفقا   االستعراض

يتعين القيام به في إطار  WRC-23من جدول أعمال المؤتمر  5.1أن العمل التحضيري بشأن البند  ب(
 لقطاع االتصاالت الراديوية، 6و 5نهج متوازن بين لجنتي الدراسات 

 وإذ تدرك

وضع اتفاقا  وخطة مرتبطة به في نطاق التردد  2006لعام  المؤتمر اإلقليمي لالتصاالت الراديويةأن 
MHz 862-470 باستثناء منغوليا وجمهورية إيران اإلسالمية1 من أجل اإلقليم ،، 

 تقرر

 األطرافحيث تُدعى جميع  ،(TG 6/1) 6/1 إلى إنشاء فريق مهام 6أن تدعو لجنة الدراسات  1
باعتباره إلى المشاركة فيه بفعالية،  (WRC-15) 235المعنية بنطاقات التردد والخدمات المذكورة في القرار 

 والذي له االختصاصات الواردة أدناه؛ WRC-23 من جدول أعمال المؤتمر 5.1الفريق المسؤول المعني بالبند 

ستعراض استعمال الطيف ودراسة ال الدراساتبإجراء واستكمال  6Aفرقة العمل  تقومأن  2
، GE06عية، مع مراعاة استخدام واحتياجات البلدان األطراف في االتفاق للخدمة اإلذا االحتياجات من الطيف

 "يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"من  1للفقرة وفقا   1 اإلقليم في MHz 960-470في نطاق التردد 
 15في موعد أقصاه  6/1وأن ترفع تقريرا  بنتائج هذه الدراسات إلى فريق المهام  (WRC-15) 235 من القرار

 ؛2021مايو 

بإجراء واستكمال الدراسات  5أن تقوم فرق العمل ذات الصلة التابعة للجنة الدراسات  3
الستعراض استعمال الطيف ودراسة االحتياجات من الطيف للخدمة المتنقلة )باستثناء المتنقلة للطيران( 

 "يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"من  1 للفقرةوفقا   1 في اإلقليم MHz 960-470في نطاق التردد 
 15في موعد أقصاه  6/1 وأن ترفع تقريرا  بنتائج هذه الدراسات إلى فريق المهام (WRC-15) 235 من القرار

 ؛2021مايو 

االفتراضات ، 2021 مايو 15في موعد أقصاه  6/1 إلى فريق المهام المساهمةأن تقدم فرق العمل  4
الخصائص إجراء الدراسات على أساسها )بما في ذلك معلمات األنظمة ونماذج االنتشار( والتي ينبغي 
للخدمة اإلذاعية والخدمة المتنقلة )باستثناء المتنقلة للطيران( والخدمات معايير الحماية  هاالتقنية بما في

 ؛MHz 694-470األخرى الموزع لها نطاق التردد 

ة القيام بأعماله االتصال، حسب الحاجة، بلجان دراسات قطاع ، بغي6/1أنه يجوز لفريق المهام  5
 االتصاالت الراديوية وفرق العمل التابعة لها لجمع المعلومات الالزمة؛

من  3و 2مسؤوال  عن إجراء دراسات التقاسم والتوافق وفقا  للفقرتين  6/1المهام  أن يكون فريق 6
 5إلى  2استنادا  إلى الفقرات من  (WRC-15) 235 من القرار "يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"

من جدول أعمال  5.1 إطار البند أعاله، وعن إعداد مشروع نص تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر في
طبقا   (CPM-23) التحضيري للمؤتمر وأن يقدم هذا النص مباشرة  إلى عملية االجتماع WRC-23 المؤتمر
 ؛ITU-R 2-8 والقرار ITU-R 1-8 من القرار ررا  مك A1.5.1.3 للفقرة
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إلى تعيين نائب للرئيس.  5إلى تعيين رئيس وتدعو لجنة الدراسات  6أن تدعو لجنة الدراسات  7
من جدول  5.1ويُدعى نائب الرئيس إلى تنسيق إعداد مشروع نص االجتماع التحضيري فيما يتعلق بالبند 

 األعمال؛

، بحيث يراعى، إلى أقصى قدر 6/1فريق المهام أنه ينبغي تحديد الجدول الزمني الجتماعات  8
، 6و 5الدراسات  للجنتيالتابعة  المساهمةممكن عمليا ، عدم تزامنها مع االجتماعات المنتظمة لفرق العمل 

 6للجنة الدارسات  فرق العمل التابعةبل ينبغي تحديد مواعيدها بحيث تكون قريبة من مواعيد اجتماعات 
 عمليا ؛ ألقصى قدر ممكن وذلك نفس مكان انعقادها لتسهيل مشاركة الوفود، وفي

اجتماعات حسب الحاجة الستكمال العمل حتى الموعد  6إلى  5بعقد  6/1أن يقوم فريق المهام  9
 النهائي لتقديم نص مشروع االجتماع التحضيري.
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 10الملحق 

 WRC-23مخطط مشروع تقرير االجتماع التحضيري إلى المؤتمر 
بند جدول 
أعمال 
المؤتمر 

23-WRC 

 WRC-23مشروع تقرير االجتماع التحضير إلى المؤتمر 

الفريق  المراجع الموضوعبند جدول األعمال/ القسم
 المسؤول

 المسائل المتعلقة بالخدمات الثابتة والمتنقلة واإلذاعية – 1الفصل 

النظر، استنادا  إلى نتائج دراسات قطاع االتصاالت  1.1/1 1.1
التدابير الممكنة لمعالجة حماية  الراديوية، في

محطات الخدمة المتنقلة للطيران والخدمة المتنقلة 
 MHz 4 990-4 800البحرية، العاملة في نطاق التردد 

المياه  والواقعة في المجال الجوي الدولي وفي
محطات أخرى واقعة داخل أراض الدولية، من 

 )pfd( وطنية، واستعراض معيار كثافة تدفق القدرة
وفقا   441B.5الوارد في الرقم 

 ؛Rev.WRC( 223-19( للقرار

 القرار 
)19-Rev.WRC( 223 

 فرقتا العمل 
5B 5وD 

تعمل مالحظة: 
فرقتا العمل 

5B  5وD   معا
 على النحو 
 1الوارد أدناه.

 MHz 3 400-3 300 ترددال نطاقات تحديد النظر في 2.1/1 2.1
 MHz 7 025-6 425و MHz 3 800-3 600و
من أجل  GHz 10,5-10,0و MHz 7 125-7 025و

 ذلك إمكانية في بما ،)IMT( االتصاالت المتنقلة الدولية
على أساس  إضافية للخدمة المتنقلة منح توزيعات

 ؛WRC( 245-19( وفقا  للقرار ،أولي

245 القرار 

)19-WRC( 
 D5فرقة العمل 

 MHz 3 800-3 600أن ينظر في توزيع نطاق التردد  3.1/1 3.1
واتخاذ  1اإلقليم  على أساس أولي للخدمة المتنقلة في

وفقا   اإلجراءات التنظيمية الالزمة بهذا الشأن،
 ،WRC( 246-19(للقرار 

246 القرار 

)19-WRC( 
 A5فرقة العمل 

استعمال  في WRC( 247-19(وفقا  للقرار  أن ينظر 4.1/1 4.1
لالتصاالت المتنقلة المحطات القاعدة عالية االرتفاع 

الخدمة المتنقلة في بعض  في )HIBS( الدولية
المحددة بالفعل لالتصاالت  GHz 3,7النطاقات دون 

 اإلقليمي؛ المتنقلة الدولية، على الصعيد العالمي أو

247 القرار 

)19-WRC( 
 D5فرقة العمل 

استعراض استعمال الطيف واالحتياجات من الطيف  5.1/1 5.1
 MHz 960-470 نطاق التردد للخدمات القائمة في

اإلجراءات التنظيمية  والنظر في 1 اإلقليم في
 1 اإلقليم في MHz 694-470 نطاق التردد المحتملة في

على أساس االستعراض طبقا  
 ؛WRC( 235-15( للقرار

235 القرار 

)15-WRC( 
فريق المهام 

6/1 

انظر مالحظة: 
  9الملحق 

بهذه الرسالة 
اإلدارية 
 المعممة

                                                           
. تستهل فرقة العمل ومعايير الحماية للخدمة المتنقلة البحرية والخدمة المتنقلة للطيرانالخصائص  5Bتوفر فرقة العمل  1

5D  أن تراعي الدراسات التعليقات المقدمة من الدراسات بالتطرق إلى خصائص االتصاالت المتنقلة الدولية. ويجب
، 5B، بالتشاور مع فرقة العمل 5Dتُعد فرقة العمل (. "يدعو قطاع االتصاالت الراديوية" من 2الفقرة فرق العمل )

يدعو قطاع " من 4الفقرة ) ITU-R 1-8 وفقا  للقرار 5 تقارير/توصيات، حسب االقتضاء، توافق عليها لجنة الدراسات
 بإعداد األجزاء ذات الصلة من مشروع نص االجتماع التحضيري 5Dو 5B(. وتقوم فرقتا العمل "الراديوية االتصاالت

الصيغة النهائية لمشروع نص االجتماع التحضيري مع مراعاة التعليقات المقدمة  5Dحسب االقتضاء. تضع فرقة العمل 
 (.2023االت الراديوية لعام )من أجل الفقرة يدعو المؤتمر العالمي لالتص 5Bمن فرقة العمل 
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بند جدول 
أعمال 
المؤتمر 

23-WRC 

 WRC-23مشروع تقرير االجتماع التحضير إلى المؤتمر 

الفريق  المراجع الموضوعبند جدول األعمال/ القسم
 المسؤول

 المسائل المتعلقة بخدمة الطيران والخدمة البحرية - 2الفصل 

أحكام  في ،WRC( 772-19( للقرار النظر، وفقا   6.1/2 6.1
تنظيمية لتيسير االتصاالت الراديوية المتعلقة 

 بالمركبات دون المدارية؛

772 القرار 

)19-WRC( 
 5Bفرقة العمل 

انظر مالحظة: 
النص ذي 
الصلة في 
تقرير الدورة 
األولى 
لالجتماع 
التحضيري 
للمؤتمر 

1-CPM23 

النظر في توزيع جديد للخدمة المتنقلة الساتلية  7.1/2 7.1
 ،WRC( 428-19(، وفقا  للقرار )AMS(R)S( للطيران

السواء أرض، على -فضاء وفضاء-لالتجاهين أرض
للطيران  )VHF( التصاالت الموجات المترية

بأكمله  MHz 137-975,117نطاق التردد  في
أي قيود ال مبرر لها  فرض مع منعجزء منه،  في أو

القائمة التي  )VHF(أنظمة الموجات المترية على 
وخدمة المالحة الراديوية  AM(R)S الخدمة في تعمل

 ؛المجاورةنطاقات التردد  وفي )ARNS(للطيران 

428 القرار 

)19-WRC( 

النظر، استنادا  إلى دراسات قطاع االتصاالت  8.1/2 8.1
اإلجراءات  ، فيWRC( 171-19(الراديوية وفقا  للقرار 

155 التنظيمية المناسبة بغية مراجعة القرار 

)19-Rev.WRC( 484الرقم وB.5  ،إذا استدعى األمر
لتضمينهما استعمال شبكات الخدمة الثابتة الساتلية 
من جانب اتصاالت التحكم واالتصاالت خارج 

 طيار؛ الحمولة النافعة ألنظمة الطائرات دون

171 القرار 

)19-WRC( 

للوائح الراديو والنظر  27مراجعة التذييل  9.1/2 9.1
المالئمة استنادا  التدابير التنظيمية والتحديثات  في

إلى دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، لتأمين 
التكنولوجيات الرقمية لتطبيقات سالمة األرواح في 

نطاقات الموجات  الطيران التجاري في
الموزعة حاليا  للخدمة المتنقلة  )HF( الديكامترية
الحالية مع  HFوضمان تعايش األنظمة  )R( للطيران
 ؛WRC( 429-19( ، طبقا  للقرارالمحد ثة HF األنظمة

429 القرار 

)19-WRC( 
 B5 فرقة العمل

إجراء دراسات بشأن االحتياجات من الطيف  10.1/2 10.1
والتعايش مع خدمات االتصاالت الراديوية والتدابير 

التنظيمية من أجل إمكانية منح توزيعات جديدة 
للخدمة المتنقلة للطيران الستخدامها في التطبيقات 

للقرار المتنقلة للطيران لغير أغراض السالمة طبقا  
)19-WRC( 430؛ 

430 القرار 

)19-WRC( 
 B5فرقة العمل 

لدعم تحديث الممكنة التدابير التنظيمية  النظر في 11.1/2 11.1
البحر  النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في

)GMDSS(  وتنفيذ المالحة اإللكترونية، وفقا  للقرار
)19-Rev.WRC( 361؛ 

 القرار 
)19-Rev.WRC( 361 

 5Bفرقة العمل 

انظر مالحظة: 
النص ذي 
الصلة في 
تقرير الدورة 
األولى 
لالجتماع 
التحضيري 
للمؤتمر 

1-CPM23 
  4)الملحق 

بهذه الرسالة 
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بند جدول 
أعمال 
المؤتمر 

23-WRC 

 WRC-23مشروع تقرير االجتماع التحضير إلى المؤتمر 

الفريق  المراجع الموضوعبند جدول األعمال/ القسم
 المسؤول

اإلدارية 
 المعممة(

 المسائل المتعلقة بخدمات العلوم - 3الفصل 

الوقت  إجراء الدراسات الضرورية واستكمالها في 12.1/3 12.1
الراديوية لمؤتمر العالمي لالتصاالت ا قبلالمناسب 

من أجل بحث إمكانية منح توزيع ثانوي  2023 لعام
جديد لخدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( 

ية المحمولة يوفيما يخص أنظمة السبر الراد
، مع MHz 45 حول اتالفضاء ضمن مدى التردد في

 القائمة تلك فيها بما ،مراعاة حماية الخدمات القائمة
656 طبقا  للقرار  المجاورة، النطاقات في

)19-Rev.WRC(؛ 

القرار 
)19-Rev.WRC( 656 

 C7فرقة العمل 

توزيع نطاق التردد  وضع في إمكانية رفع النظر 13.1/3 13.1
14,8-15,35 GHz وفقا   لخدمة األبحاث الفضائية

 ؛WRC( 661-19(للقرار 

661 القرار 

)19-WRC( 
 B7فرقة العمل 

التعديالت المحتملة على توزيعات استعراض وبحث  14.1/3 14.1
التردد األولية الحالية أو ربما منح توزيعات جديدة 
منها لخدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( 

لضمان مواكبة  GHz 252-231,5 في مدى التردد
المتطلبات األكثر حداثة لعمليات الرصد باالستشعار 

 ؛WRC( 662-19(عن بُعد طبقا  للقرار 

662 القرار 

)19-WRC( 
 C7فرقة العمل 

 المسائل المتعلقة بالخدمة الساتلية - 4الفصل 

 GHz 13,25-12,75 نطاق الترددتنسيق استعمال  15.1/4 15.1
فضاء( من جانب المحطات األرضية على -)أرض

متن الطائرات والسفن التي تتواصل مع محطات 
 فضائية مستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة

 ؛WRC( 172-19( الساتلية، طبقا  للقرار

172 القرار 

)19-WRC( 
 A4فرقة العمل 

دراسة ووضع تدابير تقنية وتشغيلية وتنظيمية،  16.1/4 16.1
حسب االقتضاء، لتيسير استعمال نطاقات 

GHz 20,2-و GHz 19,3-18,8و GHz 18,6-17,7 التردد

 GHz 30-29,5و GHz 29,1-27,5أرض( و-)فضاء 19,7
من جانب المحطات األرضية  فضاء(-)أرض

المتحركة في الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة 
بالنسبة إلى األرض، مع ضمان توفير الحماية 
للخدمات القائمة في نطاقات التردد هذه طبقا  

 ؛WRC( 173-19( للقرار

173 القرار 

)19-WRC( 
 A4فرقة العمل 

تحديد وتنفيذ اإلجراءات التنظيمية المناسبة، استنادا  إلى  17.1/4 17.1
الدراسات التي يُجريها قطاع االتصاالت الراديوية وفقا  

، لتوفير وصالت فيما بين السواتل WRC( 773-19(للقرار 
أجزاء منها، بإضافة توزيع  نطاقات تردد محددة، أو في

 ؛االقتضاء بين السواتل عند لخدمة ما

773 القرار 

)19-WRC( 
 A4فرقة العمل 

النظر في إجراء دراسات بشأن االحتياجات من  18.1/4 18.1
الطيف والتوزيعات المحتملة الجديدة للخدمة المتنقلة 
الساتلية من أجل التطوير المستقبلي لألنظمة المتنقلة 

 ؛WRC( 248-19(الساتلية ضيقة النطاق، وفقا  للقرار 

248 القرار 

)19-WRC( 
 C4فرقة العمل 
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بند جدول 
أعمال 
المؤتمر 

23-WRC 

 WRC-23مشروع تقرير االجتماع التحضير إلى المؤتمر 

الفريق  المراجع الموضوعبند جدول األعمال/ القسم
 المسؤول

النظر في توزيع أولي جديد للخدمة الثابتة الساتلية  19.1/4 19.1
GHz 17,7-أرض في نطاق التردد -في االتجاه فضاء

، مع حماية الخدمات األولية القائمة 2 اإلقليم في 17,3
 ؛WRC( 174-19( ، وفقا  للقرارنطاق الترددفي 

174 القرار 

)19-WRC( 
 A4فرقة العمل 

 تطبيقا  أي تغييرات قد يلزم إجراؤها،  في النظر 7/4 7
 )2002مراكش،  ع في)المراجَ  86للقرار 
المفوضين، بشأن "إجراءات  المندوبين لمؤتمر

النشر المسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل 
"، وفقا  الساتليةلتخصيصات التردد للشبكات 

تيسيرا  لالستخدام الرشيد  Rev.WRC( 86-07( للقرار
ال واالقتصادي للترددات الراديوية وأي والفع  

 السواتلمدارات مرتبطة بها، بما فيها مدار 
 ؛إلى األرضالمستقرة بالنسبة 

القرار 
)07-Rev.WRC( 86 

 A4فرقة العمل 

 قضايا عامة - 5الفصل 

توصيات قطاع االتصاالت  فحص 2 2/5 2
نة باإلحالة في لوائح  الراديوية المراجعة والمضم 

الراديو، والتي تقدمت بها جمعية االتصاالت 
من "يقرر كذلك" للفقرة الراديوية، وفقا  

 ضرورة في والبت ،Rev.WRC( 27-19( القرار
 وفقا   الراديو، لوائح في الصلة ذات اإلحاالت تحديث
 ؛من ذلك القرار"يقرر" الفقرة  في الواردة للمبادئ

القرار 
)19-Rev.WRC( 27 

2-CPM23 

استعراض القرارات والتوصيات  4 4/5 4
الصادرة عن المؤتمرات السابقة، وفقا  للقرار 

)19-Rev.WRC( 95إمكانية مراجعتها أو  ، للنظر في
 استبدالها أو إلغائها؛ 

القرار 
)19-Rev.WRC( 95 

2-CPM23 

استعراض نتائج الدراسات المتعلقة بالخصائص  أ-1.9/5 ( أ 1.9
التقنية والتشغيلية ألجهزة استشعار األحوال الجوية 

الخدمات  اتمن الطيف وتسمي ومتطلباتهاالفضائية 
Rev.WRC( 657- الراديوية المناسبة لها، وفقا  للقرار

، بُغية منحها االعتراف والحماية على النحو 19(
الراديو دون فرض قيود إضافية لوائح  المناسب في

 على الخدمات القائمة؛

القرار 
)19-Rev.WRC( 657 

 C7فرقة العمل 

استعراض توزيعات خدمة الهواة وخدمة الهواة  ب-1.9/5 ب( 1.9
 MHz 1 300- 1 240 الساتلية في نطاق التردد

لتحديد مدى الحاجة إلى تدابير إضافية لضمان 
-حماية خدمة المالحة الراديوية الساتلية )فضاء

أرض( العاملة في نفس نطاق التردد طبقا  
 ؛WRC( 774-19( للقرار

القرار 
)19-WRC( 774 

 A5فرقة العمل 

دراسة استعمال أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية  ج-1.9/5 ج( 1.9
من أجل النطاق العريض الالسلكي الثابت في 

نطاقات التردد الموزعة على أساس أولي للخدمات 
 ؛WRC( 175-19(الثابتة، وفقا  للقرار 

القرار 
)19-WRC( 175 

 فرقتا العمل 
5A وC5 

مالحظة: هذا 
نشاط مشترك 
وقد تُعقد جلسة 
 عامة مشتركة
إذا اقتضى 
األمر ذلك. 
ستُقدم فرقة 
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بند جدول 
أعمال 
المؤتمر 

23-WRC 

 WRC-23مشروع تقرير االجتماع التحضير إلى المؤتمر 

الفريق  المراجع الموضوعبند جدول األعمال/ القسم
 المسؤول

 5A العمل
مشروع النص 
بشأن نتائج 
الدراسات إلى 
المقررين 
المشاركين 
المعنيين 

بفصول تقرير 
االجتماع 
التحضيري 
 .للمؤتمر

حماية خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(  د-1.9/5 د( 1.9
من محطات فضائية  GHz 37-36في نطاق التردد 

مستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة غير 
 الساتلية

 535الوثيقة 
، WRC-19 للمؤتمر

القسم الثاني من 
 الملحق

 C7فرقة العمل 

  

https://www.itu.int/md/R16-WRC19-C-0535/en
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 WRC-23من جدول أعمال المؤتمر  10معلومات بشأن البند  - 1الملحق 

10 A1/1.2  19(النظر، طبقا  للقرار-WRC( 663 في توزيعات ،
إضافية من الطيف لخدمة التحديد الراديوي للموقع 

على أساس أولي مشترك في نطاق 
مع تحديد لتطبيقات التحديد  GHz 275-231,5 التردد

التردد نطاقات  الراديوي للموقع في
من أجل أنظمة التصوير  GHz 700-275 المدى في

 مترية ودون الميليمترية؛بالموجات الميلي

663 القرار 

)19-WRC( 
لجنة الدراسات 

1/ 
لجنة الدراسات 

5 

10 A1/2.2  ،دراسة وتطوير تدابير تقنية وتشغيلية وتنظيمية
 من أجل تيسير استخدام حسب االقتضاء،

المحطات األرضية المتحركة للطيران والبحرية 
التي تتواصل مع محطات فضائية مستقرة بالنسبة 

لنطاقات  إلى األرض في الخدمة الثابتة الساتلية
GHz 42,5-أرض( و-)فضاء GHz 39,5-37,5 التردد

-)أرض GHz 50,2-47,2أرض( و-)فضاء 40,5
فضاء( وفقا  -)أرض GHz 51,4-50,4فضاء( و
 ؛WRC( 617-19( للقرار

176 القرار 

)19-WRC( 
لجنة الدراسات 

4 

10 A1/3.2  45,5-43,5[النظر في توزيع كامل نطاق التردد 
GHz[   أو جزء منه للخدمة الثابتة الساتلية، وفقا

 ؛WRC( 177-19( للقرار

177 القرار 

)19-WRC( 
لجنة الدراسات 

4 

10 A1/4.2  إدراج حدود لكثافة تدفق القدرة)pfd(  والقدرة
 21في المادة  )e.i.r.p.(المشعة المكافئة المتناحية 

 GHz 86-81و GHz 76-71 من أجل نطاقي التردد
 ؛WRC( 775-19( طبقا  للقرار

775 القرار 

)19-WRC( 
لجنة الدراسات 

4/ 
لجنة الدراسات 

5 

10 A1/5.2 الخدمات  شروط استعمال المحطات العاملة في
 GHz 86-81و GHz 76-71 الساتلية لنطاقي التردد

 لضمان التوافق مع الخدمات المنفعلة طبقا  للقرار
)19-WRC( 776؛ 

776 القرار 

)19-WRC( 
لجنة الدراسات 

7 

10 A1/6.2  النظر في األحكام التنظيمية من أجل توفير
االعتراف المناسب بأجهزة استشعار األحوال 

لوائح  وتوفير الحماية لها فيالفضائية الجوية 
الراديو، أخذا  بعين االعتبار نتائج دراسات قطاع 
االتصاالت الراديوية التي ستقدم إلى المؤتمر 

في إطار  2023 العالمي لالتصاالت الراديوية لعام
657 من جدول األعمال والقرار  1.9البند 

)19-Rev.WRC( ؛المرتبط به 

 القرار 
)19-Rev.WRC( 657 

لجنة الدراسات 
7 

10 A1/7.2 في وضع أحكام تنظيمية فيما يتعلق  النظر
الساتلية الخدمة الثابتة نظمة بوصالت التغذية أل

في نطاقي بالنسبة إلى األرض  ةغير المستقر
أرض واقتراح توزيع -)فضاء GHz 76-71التردد 

-)أرض GHz 86-81فضاء( و-جديد لالتجاه أرض
 ؛WRC( 178-19(فضاء(، وفقا  للقرار 

178 القرار 

)19-WRC( 
لجنة الدراسات 

4 

10 A1/8.2  دراسة المسائل التقنية والتشغيلية واألحكام
-التنظيمية من أجل الوصالت في االتجاه فضاء

 ]MHz 1 544-525 1[فضاء في نطاقات التردد 
 ]MHz 1 645,5-1 610[و ]MHz 1 559-545 1[و
بين  ]MHz 2 500-483,5 2[و ]MHz 1 660,5-1 646,5[و

السواتل غير المستقرة والسواتل المستقرة بالنسبة 
إلى األرض العاملة في الخدمة المتنقلة الساتلية، 

 ؛WRC( 249-19(وفقا  للقرار 

249 القرار 

)19-WRC( 
لجنة الدراسات 

4 
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10 A1/9.2  النظر في إمكانية منح توزيعات إضافية من الطيف
 MHz 1 350-1 300 التردد للخدمة المتنقلة في نطاق

لتسهيل تطوير تطبيقات الخدمة المتنقلة في المستقبل، 
 ؛WRC( 250-19( وفقا  للقرار

250 القرار 

)19-WRC( 
لجنة الدراسات 

5 

10 A1/10.2  النظر في تحسين استخدام ترددات الموجات
، وفقا  للقرار 18التذييل  المترية البحرية في

)19-WRC( 363؛ 

363 القرار 

)19-WRC( 
لجنة الدراسات 

5 

10 A1/11.2  في توزيع جديد لخدمة استكشاف األرض النظر
فضاء( في نطاق -الساتلية )أرض

WRC( 664- ، طبقا  للقرارGHz 23,15-22,55 التردد

 ؛19(

664 القرار 

)19-WRC( 
لجنة الدراسات 

7 

10 A1/12.2  النظر في استعمال التحديدات الحالية لالتصاالت
 MHz 960-694المتنقلة الدولية في مدى التردد 

ببحث إمكانية إلغاء القيد المتعلق بقصر استعمال 
االتصاالت المتنقلة  الخدمة المتنقلة للطيران في

التطبيقات  الدولية على معدات المستعملين في
، طبقا  خالف تطبيقات السالمة، حسب االقتضاء

 ؛WRC( 251-19(للقرار 

251 القرار 

)19-WRC( 
لجنة الدراسات 

5 

10 A1/13.2  النظر في إمكانية منح توزيع عالمي للخدمة المتنقلة
الساتلية من أجل التطوير المستقبلي لألنظمة المتنقلة 
الساتلية ضيقة النطاق في نطاقات التردد في المدى 

5,1-5 GHz19( ، طبقا  للقرار-WRC( 248، 

248 القرار 

)19-WRC( 
لجنة الدراسات 

4 
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 11الملحـق 

الهيكل المفصَّل المقترح لمشروع تقرير االجتماع التحضيري إلى المؤتمر 
WRC-23 

 .https://www.itu.int/oth/R0A0A000014/enانظر الوثيقة في العنوان: 

 12الملحـق 

  (CPM-23) للمؤتمر التحضيري االجتماع الخاصة برئيس معلومات االتصال
 الفصول ومقرري الرئيس ونواب

 ونوابه، يرجى االطالع على الموقع التالي: (CPM-23) بالنسبة إلى رئيس االجتماع التحضيري للمؤتمر
R/cvc/CPM-www.itu.int/go/ITU  

، يرجى االطالع على الموقع (CPM-23) للمؤتمرفصول تقرير االجتماع التحضيري بالنسبة إلى مقرري 
 التالي:

rapporteurs.aspx-chp-23-groups/rcpm/Pages/cpm-R/study-https://www.itu.int/en/ITU. 

___________ 

https://www.itu.int/oth/R0A0A000014/en
http://www.itu.int/go/ITU-R/cvc/CPM
https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rcpm/Pages/cpm-23-chp-rapporteurs.aspx

