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 مقدمة

برسالة االتحاد  3الملحق  )انظر 1399القرار  بالمراسلة 2020أغسطس اعتمد مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت في 

، جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت ضمن جملة أمور( الذي يتضمن، 2020أغسطس  3بتاريخ  DM-20/1011 رقم

وإضافًة إلى ذلك، أخذ اجتماع المشاورة االفتراضية ألعضاء المجلس الذي ُعقد في الفترة  .(WRC-23) 2023الراديوية لعام 

ً بالمعلومات الواردة في وثيقة المجلس 2020يونيو  9-12 بشأن إمكانية عقد جمعية االتصاالت  C20/55، علما

 .2023في الربع األخير من عام  (WRC-23)المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية و (RA-23) الراديوية

 CA/251 ، انظر الرسالة اإلدارية المعممةCPM23-1ونتائج الدورة األولى لالجتماع التحضيري للمؤتمر ) لهذه المعلوماتومراعاة 

 CPM-23 ، اجتمعت لجنة توجيه االجتماع التحضيري للمؤتمر(2020يناير  28بتاريخ  1وتصويبها  2019 ديسمبر 19بتاريخ 

. ودعي WRC-23 إلى المؤتمرالستعراض عملية إعداد مشروع تقرير االجتماع التحضيري المزمع تقديمه  2020 سبتمبر 3 في

 الراديوية واألفرقة المسؤولة. إلى حضور هذا االجتماع رؤساء لجان دراسات االتصاالت

 (WRC-23) 2023تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر المزمع تقديمه إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام مشروع إعداد 

عقد الدورة الثانية لالجتماع ل التخطيط ، تم االتفاق على R 2-ITU-8والقرار  (2020)دورة المجلس لعام  1399 استناداً إلى القرار

 المعنيونالفصول أن يستلم مقررو وجوب كما تقرر . *2023الربع الثاني من عام في  CPM23)-(2التحضيري للمؤتمر 

في موعد  من األفرقة المسؤولة، التحضيري شاريع النصوص النهائية لالجتماعم، (CPM-23) باالجتماع التحضيري للمؤتمر

كتوبر  21أقصاه  رئيس االجتماع التحضيري للمؤتمر وإلى مستشار مكتب االتصاالت الراديوية ، مع إرسال نسخة إلى **2022أ

 المسؤولة. الجتماعات األفرقةالمخططة  المواعيدبحيث تراعى ، المعني باالجتماع التحضيري للمؤتمر

إلدراج مشاريع  **2022نوفمبر  3و 2 يوَمي التحضيري للمؤتمر اجتماع فريق اإلدارة المعني باالجتماعومن المخطط عقد 

 المسؤولة في مشروع تقرير االجتماع التحضيري.نصوص االجتماع التحضيري المستلمة من األفرقة 

 

بعد تحديده، وبناًء ، WRC-23سيتم تحديد الموعد المخطط الدقيق لعقد الدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر استناداً إلى موعد عقد المؤتمر  *

 على تيسر مركز جنيف الدولي للمؤتمرات.

 .CPM23)-(2قد يتم تأجيل هذا الموعد بعد تحديد الموعد المحدد لالجتماع التحضيري للمؤتمر  **

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

 

 1 اإلضافة

 للرسالة اإلدارية المعممة

CA/251 

 2020سبتمبر  17

 

 

 وإلى أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية الدولي لالتصاالت إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد

 

 

العالمي لالتصاالت  إلى المؤتمرإعداد مشروع تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر المزمع تقديمه  :الموضوع

 WRC)-(23 2023الراديوية لعام 
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بتعديل  (CPM-23) وبناًء على المعلومات الواردة من لجان الدراسات، قامت لجنة توجيه االجتماع التحضيري للمؤتمر

التوزيع وفي جدول  في قطاع االتصاالت الراديوية WRC-23في جدول توزيع األعمال التحضيرية للمؤتمر  المذكورةاألفرقة  بعض

على  في قطاع االتصاالت الراديوية، (WRC-27) 2027 للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام ألعمال التحضيريةل المؤقت

. وتم بناًء على ذلك تنقيح الهيكل CA/251 للرسالة اإلدارية المعممة 1 بهذه اإلضافة 2و 1ين الملحق في على التوالي النحو المبين

، ويمكن االطالع عليه في العنوان WRC-23 مؤتمرإلى الالتحضيري المزمع تقديمه  التفصيلي المقترح لمشروع تقرير االجتماع

 .ww.itu.int/oth/R0A0A000014/enw موقع االتحاد: التالي في

ويمكن االطالع على معلومات تفصيلية بشأن الدراسات التحضيرية لقطاع االتصاالت الراديوية بشأن بنود جدول أعمال 

 .studies-23-wrc-pmwww.itu.int/go/rcالموقع اإللكتروني لالتحاد:  في WRC-23 المؤتمر

حال توّفرها  من لوائح الراديو 2020لطبعة ويود المكتب انتهاز هذه الفرصة للتأكيد على أهمية استعمال جميع األفرقة المعنية 

 في إطار تحضيرها لمشاريع نصوص االجتماع التحضيري.

، وبنواب الرئيس ومقرري الفصول وغير ذلك (CPM)البيانات الخاصة برئيس االجتماع التحضيري للمؤتمر  أحدث وتتاح

: للمؤتمر لالجتماع التحضيري ةاإللكتروني الصفحةفي  WRC-23 تفاصيل أنشطة االجتماع التحضيري للمؤتمر من

R/go/rcpm-nt/ITUhttp://www.itu.i. 

 ماريو مانيفيتش

 المدير

 (WRC-23) 2023العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  توزيع األعمال التحضيرية للمؤتمر فيتعديالت  :الملحقات

 في قطاع االتصاالت الراديوية (WRC-27) 2027 ولعام
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 1 ملحـقال

 العالمي لالتصاالت الراديوية توزيع األعمال التحضيرية للمؤتمر فيتعديالت 

 في قطاع االتصاالت الراديوية (WRC-23) 2023لعام 

في قطاع االتصاالت  WRC-23 بنود جدول أعمال المؤتمربشأن يتضمن الجدول المرفق توزيعاً محّدثاً لألعمال التحضيرية 

 .(WRC-19) 811، وفقاً لما هو مقترح في القرار الراديوية

 في قطاع االتصاالت الراديوية بشأن بنود جدول أعمال المؤتمر. *"المساهمة"األفرقة المسؤولة" و"األفرقة بيانات تبين وهو يشمل 

في الجدول التالي على أساس هيكل لجان دراسات القطاع الوارد  بينةجرى تحديد فرق عمل قطاع االتصاالت الراديوية الم - 1المالحظة 

 .CPM23-1/1الوثيقة  في

 .بانتظام عن تقدم دراساتها ونتائجها المساهمةتدعى األفرقة المسؤولة إلى إبالغ األفرقة  - 2المالحظة 

 قطاع االتصاالت الراديوية في WRC)-(23 2023 ضيرية للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعامتوزيع األعمال التح

بند جدول أعمال 

 /WRC-23المؤتمر 

 الموضوع

 الفريق المساهم الفريق المسؤول WRCقرار المؤتمر 

1.1 19)-223 (Rev.WRC 

 5Dو 5Bالعمل افرقت

 5B العملتعمل فرقتا : مالحظة

 1معاً كما هو مبين أدناه 5Dو

 7Dو 5Cو 3Mو 3Kو 1Bفرق العمل 

2.1 19)-(WRC 245 5 فرقة العملD 
 5Aو 4Cو 4Bو 4Aو 3Mو 3Kفرق العمل 

 7Dو 7Cو 7Bو 5Cو 5Bو

3.1 19)-246 (WRC 5 فرقة العملA  3فرق العملK 3وM 4وA 5وB 5وC 5وD 

4.1 19)-(WRC 247  5فرقة العملD 
 5Bو 5Aو 4Cو 4Aو 3Mو 3Kفرق العمل 

 7Dو 7Cو 7Bو 6Aو 5Cو

5.1 15)-235 (WRC 

 6/1 فريق المهام

بالرسالة  9: انظر الملحق مالحظة

 CA/251 المعممة اإلدارية

 5Dو 5Cو 5Bو 5Aو 3Mو 3Kفرق العمل 

 7Dو 6Aو

 

 R-ITU 2-8القرار  المستخدم في "األفرقة المعنية"بدالً من مصطلح  "األفرقة المساهمة"على استخدام مصطلح  CPM23-1مالحظة: اتفق االجتماع   *

 للتأكيد على أن هذه األفرقة تهدف إلى المساهمة في العمل.

الدراسات بالتطرق إلى  5D. تستهل فرقة العمل المتنقلة البحرية والخدمة المتنقلة للطيرانومعايير الحماية للخدمة الخصائص  5Bتوفر فرقة العمل  1

(. ُتعد "يدعو قطاع االتصاالت الراديوية" من 2 خصائص االتصاالت المتنقلة الدولية. ويجب أن تراعي الدراسات التعليقات المقدمة من فرق العمل )الفقرة

"يدعو  من 4 )الفقرة ITU-R 1-8وفقاً للقرار  5، تقارير/توصيات، حسب االقتضاء، توافق عليها لجنة الدراسات 5Bالعمل ، بالتشاور مع فرقة 5D فرقة العمل

بإعداد األجزاء ذات الصلة من مشروع نص االجتماع التحضيري حسب االقتضاء. تضع فرقة العمل  5Dو 5B(. وتقوم فرقتا العمل قطاع االتصاالت الراديوية"

5D 5 الصيغة النهائية لمشروع نص االجتماع التحضيري مع مراعاة التعليقات المقدمة من فرقة العملB " يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت )من أجل الفقرة

 "(.2023 الراديوية لعام

https://www.itu.int/md/R19-CPM23.1-C-0001/en
http://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0251/en


- 4 - 

 قطاع االتصاالت الراديوية في WRC)-(23 2023 ضيرية للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعامتوزيع األعمال التح

بند جدول أعمال 

 /WRC-23المؤتمر 

 الموضوع

 الفريق المساهم الفريق المسؤول WRCقرار المؤتمر 

6.1 19)-(WRC 772 

 5Bفرقة العمل 

الصلة في ذا : انظر النص مالحظة

تقرير الدورة األولى لالجتماع 

 CPM23-1التحضيري للمؤتمر 

بالرسالة اإلدارية  4)الملحق 

( بشأن كيفية CA/251المعممة 

  تيسير العمل المتعلق بالسواتل.

 7Dو 7Bو 4C و 4Aو 3Mفرق العمل 

7.1 19)-428 (WRC 

 5Bفرقة العمل 

الصلة في ذا : انظر النص مالحظة

تقرير الدورة األولى لالجتماع 

 CPM23-1التحضيري للمؤتمر 

الرسالة اإلدارية ب 4)الملحق 

( بشأن كيفية CA/251 المعممة

 تيسير العمل المتعلق بالسواتل.

 7Bو 4Cو 3Mفرق العمل 

8.1 19)-(WRC 171 

 5Bفرقة العمل 

الصلة في ذا : انظر النص مالحظة

تقرير الدورة األولى لالجتماع 

 CPM23-1التحضيري للمؤتمر 

الرسالة اإلدارية ب 4)الملحق 

( بشأن كيفية CA/251 المعممة

 تيسير العمل المتعلق بالسواتل.

 4Bو 4Aالعمل  تافرق

9.1 19)-(WRC 429  5فرقة العملB  3فرق العملL 3وM 6وA 

10.1 19)-(WRC 430  5فرقة العملB 
 7Cو 5Cو 5Aو 4Aو 3Mو 3Kفرق العمل 

 7Dو

11.1 19)-(Rev.WRC 361 

 5Bفرقة العمل 

الصلة في ذا : انظر النص مالحظة

تقرير الدورة األولى لالجتماع 

 CPM23-1التحضيري للمؤتمر 

الرسالة اإلدارية ب 4)الملحق 

 (CA/251 المعممة

إعداد )المسؤولة عن  4Cفرقة العمل 

الدراسات ومشروع نص االجتماع 

من  3 التحضيري للمؤتمر بشأن الفقرة

"يقرر أن يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت 

وإرسال ذلك إلى  "2023الراديوية لعام 

 7Dفرقة العمل (، 5B فرقة العمل

12.1 19)-(Rev.WRC 656  7فرقة العملC 
 5Cو 5Bو 5Aو 3Mو 3Lو 3Kفرق العمل 

 6Aو

13.1 19)-(WRC 661  7فرقة العملB  3فرق العملM 5وA 5وB 5وC 7وC 7وD 

14.1 19)-(WRC 662  7فرقة العملC 
 5Bو 5Aو 4Cو 4Aو 3Mو 3Jفرق العمل 

 7Dو 5Cو

http://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0251/en
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 قطاع االتصاالت الراديوية في WRC)-(23 2023 ضيرية للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعامتوزيع األعمال التح

بند جدول أعمال 

 /WRC-23المؤتمر 

 الموضوع

 الفريق المساهم الفريق المسؤول WRCقرار المؤتمر 

15.1 19)-(WRC 172  4فرقة العملA  3فرق العملM 5وA 5وB 5وC 

16.1 19)-(WRC 173  4فرقة العملA 
 7Bو 5Cو 5Bو 5Aو 4Cو 3Mفرق العمل 

 7Cو

17.1 19)-(WRC 773  4فرقة العملA 
 5Cو 5Bو 5Aو 4Cو 4Bو 3Mفرق العمل 

 7Cو 7Bو

18.1 19)-(WRC 248  4فرقة العملC 
 5Cو 5Bو 5Aو 4Bو 4Aو 3Mفرق العمل 

 7Cو 7Bو 5Dو

19.1 19)-(WRC 174  4فرقة العملA  3فرق العملM 5وA 5وB 5وC 7وC 

2 19)-(Rev.WRC 27 2-CPM23 – 

3 – – – 

4 19)-(Rev.WRC 95 2-CPM23 – 

5 – – – 

6 – – – 

7 07)-(Rev.WRC 86  4فرقة العملA – 

8 19)-(Rev.WRC 26 2نطاق االجتماع  خارج-CPM23 – 

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

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

 7Cفرقة العمل  Rev.WRC 657)-(19 أ(-1.9
 5Aو 3Mو 3Lو 3Kو 3Jو 1Bفرق العمل 

 7Dو 6Aو 5Cو 5Bو

 WRC 774 5A WP)-(19 ب(-1.9

عن  ةالمسؤول) 4Cو 3Mفرقتا العمل 

يقرر من " 2إعداد الدراسات بشأن الفقرة 

" وإرسال أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

فرقة العمل و(، 5A ذلك إلى فرقة العمل

7C 
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 قطاع االتصاالت الراديوية في WRC)-(23 2023 ضيرية للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعامتوزيع األعمال التح

بند جدول أعمال 

 /WRC-23المؤتمر 

 الموضوع

 الفريق المساهم الفريق المسؤول WRCقرار المؤتمر 

 WRC 175)-(19 ج(-1.9

 5Cو 5Aفرقتا العمل 

: هذا نشاط مشترك وقد مالحظة

ُتعقد جلسة عامة مشتركة إذا 

اقتضى األمر ذلك. سُتقدم فرقة 

مشروع النص بشأن  5A العمل

نتائج الدراسات إلى المقررين 

المشاركين المعنيين بفصول 

تقرير االجتماع التحضيري 

 للمؤتمر

 7Bو 6Aو 5Dو 4Cو 4Aو 1Bفرق العمل 

 7Dو 7Cو

 د(-1.9

للمؤتمر العالمي  535الوثيقة 

لالتصاالت الراديوية 

القسم الثاني من ، 2019 لعام

 الملحق

 5Dو 5Cو 5Aو 4Aفرق العمل  7Cفرقة العمل 

2.9 – – – 

3.9 07)-(Rev.WRC 80 – – 

10 19)-(Rev.WRC 804 

 1باإلضافة  2انظر الملحق 

المعممة  اإلداريةللرسالة 

CA/251 

– 

  

https://www.itu.int/md/R16-WRC19-C-0535/en
https://www.itu.int/md/R16-WRC19-C-0535/en
https://www.itu.int/md/R16-WRC19-C-0535/en
https://www.itu.int/md/R16-WRC19-C-0535/en
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 2الملحـق 

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

 في قطاع االتصاالت الراديوية

قطاع  في WRC-27 جدول األعمال التمهيدي للمؤتمريتضمن الجدول المرفق التوزيع المؤقت لألعمال التحضيرية بشأن بنود 

 .(WRC-19) 812 القرار االتصاالت الراديوية، وفقاً لما هو مقترح في

بقطاع االتصاالت الراديوية بشأن بنود جدول أعمال  *ويشمل الجدول بيانات تحدد "األفرقة المسؤولة" و"األفرقة المساهمة"

 .WRC-27 المؤتمر

ديد فرق العمل ولجان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية المدرجة في الجدول التالي على أساس هيكل لجان جرى تح - 1المالحظة 

 .CPM23-1/1الوثيقة  دراسات القطاع الوارد في

توزيع بنود جدول األعمال التمهيدي على  مبدئياً  ، تمWRC-27األعمال التمهيدي للمؤتمر  نظراً إلى الطبيعة المؤقتة لجدول – 2المالحظة 

 تحدد لجان الدراسات فرق العمل ذات الصلة حسب االقتضاء.ويمكن أن األفرقة المسؤولة على مستوى لجان الدراسات. 

 في قطاع االتصاالت الراديوية WRC-27توزيع األعمال التحضيرية للمؤتمر 

عمال األبند جدول 

لمؤتمر لتمهيدي لا

27-WRC/الموضوع 
 الفريق المساهم الفريق المسؤول WRCقرار المؤتمر 

1.2 663 (WRC-19) 
 /1لجنة الدراسات 

 5لجنة الدراسات 

 5Aو 3Mو 3Kو 3Jو 1Aفرق العمل 

 7Dو 7Cو 5Cو 5Bو

2.2 176 (WRC-19)  4الدراسات لجنة 
 5Dو 5Cو 5Aو 4Aو 3Mفرق العمل 

 7Dو 7Cو 7Bو

3.2 177 (WRC-19)  3فرق العمل  4لجنة الدراساتM 4وA 4وC 5وA 7وD 

4.2 775 (WRC-19) 
 /4لجنة الدراسات 

 5لجنة الدراسات 

 5Aو 4Cو 4Aو 3Mو 3Jفرق العمل 

 5Cو 5Bو

5.2 776 (WRC-19)  7فرقة العملC  3فرق العملJ 3وM 4وA 7وD 

6.2 657 (Rev.WRC-19)  7فرقة العملC 
 3Mو 3Lو 3Kو 3Jو 1Bفرق العمل 

 7Dو 5Cو 5Bو 5Aو

7.2 178 (WRC-19) 
 5Aو 4Aو 3Mو 3Kو 3Jفرق العمل  4لجنة الدراسات 

 7Dو 7Cو 5Cو 5Bو

8.2 249 (WRC-19)  3فرق العمل  4لجنة الدراساتM 4وC 5وA 5وC 7وD 

9.2 250 (WRC-19)  3فرق العمل  5لجنة الدراساتK 3وM 4وC 5وA 5وB 

10.2 363 (WRC-19)  5فرق العمل  5لجنة الدراساتA 5وB 5وC 

11.2 664 (WRC-19)  7فرقة العملB  3فرق العملM 4وC 

12.2 251 (WRC-19)  5لجنة الدراسات 
 5Aو 4Cو 4Aو 3Mو 3Kفرق العمل 

 6Aو 5Dو 5Cو 5Bو

13.2 248 (WRC-19)  3فرقة العمل  4لجنة الدراساتM 
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 R-ITU 2-8القرار  على استخدام مصطلح "األفرقة المساهمة" بدالً من مصطلح "األفرقة المعنية" المستخدم في CPM23-1اتفق االجتماع  :مالحظة *

 .للتأكيد على أن هذه األفرقة تهدف إلى المساهمة في العمل

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