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النظر عن طريق  على، اتُفق 2020سبتمبر  3الذي ُعقد في  (CPM-23) لجنة التوجيه لالجتماع التحضيري للمؤتمرأثناء اجتماع 

األعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لالتصاالت  التي تساهم فيالمراسلة في أي تعديالت أخرى ممكنة على قائمة فرق العمل 

خالل مجموعات اجتماعات قطاع االتصاالت الراديوية  تكون قد تحددت في قطاع االتصاالت الراديوية، قد 2023الراديوية لعام 

 .2020األشهر من سبتمبر إلى نوفمبر  في

بالتغييرات المطلوب إدخالها  (CPM-23)رئيس االجتماع التحضيري  7و 5و 4الدراسات  لجان رؤساءوبعد هذه االجتماعات، أبلغ 

 النحو التالي:على  المساِهمةعلى قائمة فرق العمل 

 أنمساِهم بالنظر إلى كفريق  7Cتضاف فرقة العمل ، WRC-23من جدول أعمال المؤتمر  15.1لق بالبند فيما يتع -

لخدمة موزع على أساس أولي ال GHz 13,75-13,25التردد مجاور مباشرة لنطاق  GHz 13,25-12,75التردد نطاق 

 .من أجل االستشعار النشيط لألرضاستكشاف األرض الساتلية )النشيطة( 

 ُيضاف ما يلي:، WRC-23من جدول أعمال المؤتمر  ، المسألة أ(،1.9فيما يتعلق بالبند و -

زيعات التردد القائمة إلى تراكب مديات التردد التي سُينظر فيها وتو بالنظركفريق مساِهم،  4Aفرقة العمل  •

 على أساس أولي للخدمة الثابتة الساتلية و/أو الخدمة اإلذاعية الساتلية؛

ً إلى أن بعض نطاقات التردد  5Dفرقة العمل  •  قيد النظر تتراكب مع نطاقات الترددكفريق مساِهم، نظرا

 ؛في لوائح الراديو (IMT)المحددة من أجل االتصاالت المتنقلة الدولية 

كفريق مساِهم، نظراً إلى تراكب مديات التردد التي سُينظر فيها وتوزيعات التردد القائمة  4Cفرقة العمل  •

 على أساس أولي للخدمة المتنقلة الساتلية و/أو خدمة المالحة الراديوية الساتلية؛

الملحق  تجدون فيوفريق اإلدارة،  (CPM-23) لالجتماع التحضيري للمؤتمرللمشاورة وموافقة أعضاء لجنة التوجيه  ونتيجةً 

الجدول المحدَّث لتوزيع األعمال التحضيرية  CA/251 للرسالة اإلدارية المعممة 1 لإلضافة 1 التصويبهذا ب

وتم بناًء على ذلك تنقيح الهيكل التفصيلي المقترح لمشروع تقرير في قطاع االتصاالت الراديوية.  WRC-23 للمؤتمر

 العنوان التالي في موقع االتحاد: مؤتمر، ويمكن االطالع عليه فيإلى الالمزمع تقديمه  WRC-23 للمؤتمر التحضيري االجتماع

www.itu.int/oth/R0A0A000014. 

وهو ، 2021 يونيو 15د النهائي في تأجيل الموعبالرغبة  CPM-23رئيس االجتماع  4وباإلضافة إلى ذلك، أبلغ رئيس لجنة الدراسات 

بالرسالة  4التاريخ النهائي إلرسال األفرقة المساِهمة لخصائص الخدمات/التطبيقات المعلمات إلى األفرقة المسؤولة )انظر الملحق 

، مما يتيح 2021من مايو/يونيو إلى يوليو  4 زحزحة مجموعة اجتماعات لجنة الدراسات (، بحيث يمكنCA/251اإلدارية المعممة 

الراديوية وتنقيحه  وقد تم استعراض الجدول الزمني الجتماعات قطاع االتصاالتتداخل بعض االجتماعات المخطط لها.  مسألة حل

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

 

 1 إلضافةل 1التصويب 

 للرسالة اإلدارية المعممة

251CA/ 

 2021 فبراير 11

 

 

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

 

 

 WRC)-(23 2023إعداد مشروع تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  :الموضوع
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 ي الجدول الزمني. ومع مراعاة التغييرات المقترحة ف 2021يناير  20 الذي ُعقد في (CVC)بشروط في اجتماع الرؤساء ونواب الرؤساء 

اتفق أعضاء لجنة التوجيه (، R-Events.aspx?sector=ITU-https://www.itu.int/en/events/Pages/Calendar :انظر)

  .2021يوليو  23وفريق اإلدارة على تأجيل الموعد النهائي المذكور أعاله ليصبح  CPM-23لالجتماع التحضيري للمؤتمر 

بنتائج دراسات فرق العمل المساِهمة بموجب  1/6إلبالغ فريق المهام  2021مايو  15الموعد النهائي اإلشارة أن وجدير ب

 (. CA/251بالرسالة اإلدارية المعممة  9يبقى بدون تغيير )انظر الملحق  WRC-23ول أعمال المؤتمر من جد 1.5 البند

ً بين فرقتي العمل وأخيراً،  تم إبالغ رئيس االجتماع التحضيري ، 5Dو 4Cومع مراعاة المعلومات التي تم تبادلها مؤخرا

، والذي CA/251بالرسالة اإلدارية المعممة  4الوارد في الملحق  1تحديث الجدول  إلى كذلك بالحاجة CPM-23للمؤتمر 

كبة، من أجل إضافة نطاقات تردد أخرى قيد WRC-23يبين بنود جدول أعمال المؤتمر  النظر  التي تتناول نطاقات تردد مترا

 و الوارد فيما يلي: من جدول األعمال، على النح 18.1و 4.1في الدراسات التحضيرية من أجل البندين 

 1الجدول 

)االتصاالت  2.1

 المتنقلة الدولية(

 

 

 

 

 5Dفرقة العمل 

)محطات  4.1

المنصات عالية 

كمحطات  االرتفاع

قاعدة لالتصاالت 

 (المتنقلة الدولية

 

 5Dفرقة العمل 

األرضية )المحطات  16.1

المتحركة في الخدمة الثابتة 

الساتلية غير المستقرة 

 (األرضإلى  بالنسبة

 

 

 4Aفرقة العمل 

بين  )وصالت ما 17.1

 السواتل(

 

 

 

 

 4Aفرقة العمل 

لنطاق الضيق للخدمة )ا 18.1

 (المتنقلة الساتلية

 

 

 

 

 4Cفرقة العمل 

 MHz 2 025-2 010 

 (3و 1)اإلقليمان 

  MHz 2 025-2 010 

 (1)اإلقليم 

MHz 3 400-3 300 

 (2و 1)اإلقليمان 

   MHz 3 315-3 300 

MHz 3 400-3 385 

 (2)اإلقليم 

  GHz 29,1-27,5 (فضاء-أرض) 

GHz 30-29,5 (فضاء-أرض) 

GHz 30-27,5 

 (فضاء-فضاء)

 

 ماريو مانيفيتش

 المدير

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

 االتصاالت الراديوية

  

https://www.itu.int/en/events/Pages/Calendar-Events.aspx?sector=ITU-R


- 3 - 

  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 

 .3CPM2-1/1الوثيقة  في

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

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

بند جدول أعمال 

 /WRC-23المؤتمر 

 الموضوع

 الفريق المساهم الفريق المسؤول WRCقرار المؤتمر 

1.1 19)-223 (Rev.WRC 

 5Bالعمل افرقت

 5Dو

تعمل فرقتا : مالحظة

معاً  5Dو 5B العمل

 1كما هو مبين أدناه

 7Dو 5Cو 3Mو 3Kو 1Bفرق العمل 

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

 7Dو 7Cو 7Bو

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

4.1 19)-(WRC 247  5فرقة العملD 
 6Aو 5Cو 5Bو 5Aو 4Cو 4Aو 3Mو 3Kفرق العمل 

 7Dو 7Cو 7Bو

5.1 15)-235 (WRC 

 6/1 فريق المهام

: انظر مالحظة

بالرسالة  9الملحق 

 المعممة اإلدارية

CA/251 

 7Dو 6Aو 5Dو 5Cو 5Bو 5Aو 3Mو 3Kفرق العمل 

 

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

 للتأكيد على أن هذه األفرقة تهدف إلى المساهمة في العمل.

الدراسات بالتطرق إلى  5Dفرقة العمل . تستهل ومعايير الحماية للخدمة المتنقلة البحرية والخدمة المتنقلة للطيرانالخصائص  5Bتوفر فرقة العمل  1

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

 4 )الفقرة ITU-R 1-8وفقاً للقرار  5ا لجنة الدراسات ، تقارير/توصيات، حسب االقتضاء، توافق عليه5B، بالتشاور مع فرقة العمل 5D ُتعد فرقة العمل

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

يدعو )من أجل الفقرة " 5B الصيغة النهائية لمشروع نص االجتماع التحضيري مع مراعاة التعليقات المقدمة من فرقة العمل 5Dتضع فرقة العمل 

 "(.2023 المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام
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6.1 19)-(WRC 772 

 5Bفرقة العمل 

: انظر النص مالحظة

الصلة في تقرير ذا 

الدورة األولى 

لالجتماع التحضيري 

 CPM23-1للمؤتمر 

بالرسالة  4)الملحق 

اإلدارية المعممة 

CA/251 بشأن )

كيفية تيسير العمل 

  المتعلق بالسواتل.

 7Dو 7Bو 4C و 4Aو 3Mفرق العمل 

7.1 19)-(WRC428  

 5Bفرقة العمل 

: انظر النص مالحظة

الصلة في تقرير ذا 

الدورة األولى 

لالجتماع التحضيري 

 CPM23-1للمؤتمر 

الرسالة ب 4)الملحق 

 اإلدارية المعممة

CA/251 بشأن )

كيفية تيسير العمل 

 المتعلق بالسواتل.

 7Bو 4Cو 3Mفرق العمل 

8.1 19)-(WRC 171 

 5Bفرقة العمل 

: انظر النص مالحظة

الصلة في تقرير ذا 

الدورة األولى 

لالجتماع التحضيري 

 CPM23-1للمؤتمر 

الرسالة ب 4)الملحق 

 اإلدارية المعممة

CA/251 بشأن )

كيفية تيسير العمل 

 .بالسواتلالمتعلق 

 4Bو 4Aالعمل  تافرق

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

10.1 19)-(WRC 430  5فرقة العملB  3فرق العملK 3وM 4وA 5وA 5وC 7وC 7وD 

http://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0251/en
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11.1 19)-(Rev.WRC 361 

 5Bفرقة العمل 

: انظر النص مالحظة

الصلة في تقرير ذا 

الدورة األولى 

لالجتماع التحضيري 

 CPM23-1للمؤتمر 

الرسالة ب 4)الملحق 

 اإلدارية المعممة

CA/251) 

إعداد الدراسات )المسؤولة عن  4Cفرقة العمل 

ومشروع نص االجتماع التحضيري للمؤتمر بشأن 

"يقرر أن يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت من  3 الفقرة

وإرسال ذلك إلى فرقة  "2023الراديوية لعام 

 7Dفرقة العمل (، 5B العمل

12.1 19)-(Rev.WRC 656  7فرقة العملC  3فرق العملK 3وL 3وM 5وA 5وB 5وC 6وA 

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

14.1 19)-(WRC 662  7فرقة العملC  3فرق العملJ 3وM 4وA 4وC 5وA 5وB 5وC 7وD 

15.1 19)-(WRC 172  4فرقة العملA  3فرق العملM 5وA 5وB 5وC 7وC 

16.1 19)-(WRC 173  4فرقة العملA  3فرق العملM 4وC 5وA 5وB 5وC 7وB 7وC 

17.1 19)-(WRC 773  4فرقة العملA  3فرق العملM 4وB 4وC 5وA 5وB 5وC 7وB 7وC 

18.1 19)-(WRC 248  4فرقة العملC 
 7Bو 5Dو 5Cو 5Bو 5Aو 4Bو 4Aو 3Mفرق العمل 

 7Cو

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 
نطاق االجتماع  خارج

2-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 4Cو 4Aو 3Mو 3Lو 3Kو 3Jو 1Bفرق العمل 

 7Dو 6Aو 5Dو 5Cو 5Bو

 WRC 774 5A WP)-(19 ب(-1.9

عن إعداد الدراسات  ةالمسؤول) 4Cو 3Mفرقتا العمل 

يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت من " 2بشأن الفقرة 

(، 5A " وإرسال ذلك إلى فرقة العملالراديوية

 7Cالعمل  فرقةو

http://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0251/en
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 WRC 175)-(19 ج(-1.9

 5Cو 5Aفرقتا العمل 

: هذا نشاط مالحظة

مشترك وقد ُتعقد 

جلسة عامة مشتركة 

إذا اقتضى األمر ذلك. 

سُتقدم فرقة 

مشروع  5A العمل

النص بشأن نتائج 

الدراسات إلى 

المقررين المشاركين 

المعنيين بفصول 

تقرير االجتماع 

 التحضيري للمؤتمر

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

 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 

 2انظر الملحق 

للرسالة  1باإلضافة 

المعممة  اإلدارية

CA/251 

– 
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