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جمموعة أوىل من القواعد اإلجرائية  ،(2016 أكتوبر 17-21والسبعني ) الثالثيف اجتماعها  ،(RRB)جنة لوائح الراديو ل اعتمدت
مشاريع  جدول للنظر يفواتفقت على  (WRC-15) 2015 لعاممي لالتصاالت الراديوية العال، بوجه خاص، بقرارات املؤمتر املتصلة

وغريها من الوثائق  (BR) مقدمة من مكتب االتصاالت الراديويةعلى أساس الوثيقة ال ،لةاملعد   أو جديدةالاإلضافية القواعد اإلجرائية 
هذه ادًا إىل استن لةبإعداد هذه القواعد اإلجرائية اجلديدة أو املعد  مكتب مقدمة من أعضاء اللجنة واإلدارات. وكلفت اللجنة الال

 (.RRB16-2/3 للوثيقة 4 مراجعةانظر ال) الوثيقة
قرارات باملتعلقة بوجه خاص لة عد  املديدة أو اجلجرائية اإلقواعد المن مشاريع  جديدة جموعةمكتب م، أعد اللذلكوتبعًا 
 (.1)انظر امللحق  WRC-15 املؤمتر

 رللمؤمت وثائق اخلتاميةالتظهر يف  اليت ال WRC-15 قرارات املؤمتر بإدراجقام املكتب ، CCRR/57بالرسالة املعّممة  2ويف امللحق 
شكل  . وقررت اللجنة يف اجتماعها الثالث والسبعني أن ُتدرج هذه القرارات يفحماضر جلساته العامة ولكنها أُدرجت يف

 واعد اإلجرائية ذات الصلة للعلم.يف الق مالحظات
اليت  WRC-15 عامة للمؤمترال اتجللسا ما تبقى من قراراتهبذه الرسالة املعممة للعلم،  2وتبعاً لذلك، أدرج املكتب يف امللحق 

 الوثائق اخلتامية للمؤمتر. تظهر يف ال

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
 

 معممةالرسالة ال
CCRR/58 

 2016 ديسمرب 5

 
 

 الدولي لالتصاالتحاد إلى إدارات الدول األعضاء في االت

 
 

والقواعد  2015مي لالتصاالت الراديوية لعام مشاريع القواعد اإلجرائية التي تعكس قرارات المؤتمر العال :املوضوع
 اإلجرائية الحالية التي قد تحتاج إلى تحديث
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 1 ملحـقال
 القواعد المتعلقة

 من لوائح الراديو 1بالمادة 

MOD 
112.1 

نظام ساتلي يتكون من ساتل واحد فقط يشكل يف الوقت نفسه شبكة ساتلية، وحني يتألف النظام من  كلوفقًا هلذا التعريف،  
)والعنوانان  4 لتذييليف ا 2أكثر من ساتل فإن كل جزء من أجزاء النظام يضم ساتالً واحداً يعد شبكة ساتلية. ويشري عنوان امللحق 

كات تتوفر لكل شبكة من الشبجيب أن امللحق( إىل أن املعلومات الواردة يف التذييل املذكور  ذلكمن  1Aو Aالفرعيان للفقرتني 
، 4 التذييل يف b.4.A.4قرة وفقاً للفميكن، و على كل شبكة ساتلية.  أو التنسيق الساتلية. ومن مث يتعنّي تطبيق إجراء النشر املسبق

 ،بة إىل األرضشبكة غري مستقرة بالنسيف  مداري مستوٍ  كلل واحدساتل  منمستٍو مداري وأكثر  أن تغطي بطاقة التبليغ أكثر من
 .متماثلةإذا كانت خصائص هذه السواتل 

 األجزاء التالية اليت يتألف منها نظام فضائي مبثابة شبكات ساتلية: تعتربواستناداً إىل ما تقدم، 
 وحمطتني أو أكثر من احملطات األرضية؛ نظام سواتل مستقرة بالنسبة إىل األرض يستعمل ساتالً واحداً  أ ( 

مستقر بالنسبة إىل األرض تستعمل فيه الوصلة الراديوية بني حمطتني أرضيتني ساتلني أو أكثر  ساتليحالة نظام يف  ب(
مبثابة  ملرتبطة بهاكل ساتل من هذه السواتل مع احملطات األرضية   يعتربوصالت بني السواتل،  عرب بالتواصليقومان 

 النظام؛ يفكل ساتل ل بالنسبةالتبليغ عن الوصالت اليت تربط بني هذه السواتل  ويتعنيشبكة منفصلة. 
ساتل  كثر منأجمموعة واحدة من املستويات املدارية مع  غري مستقر بالنسبة إىل األرض يتألف من أكثر من ساتلينظام  ج (

 عدد السواتل؛ بيان 4التذييل  يف b.4.A.4د البن من أجله تطلبيو اخلصائص فيه  تتماثل، مداري مستوٍ  كلل واحد
 خمتلط يتألف من ساتل واحد مستقر بالنسبة إىل األرض وعدد من السواتل غري املستقرة بالنسبةساتلي نظام يف حالة  د (

 تُعترب السواتلض، ر تتواصل من خالل وصالت ساتلية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض/مستقرة بالنسبة إىل األ إىل األرض
بالنسبة إىل األرض والسواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض والوصالت األرضية املرتبطة هبا، حسب االقتضاء،  ةاملستقر 

 .شبكات ساتلية منفصلة
 بطاقات التبليغ( استالم من القواعد اإلجرائية فيما يتعلق بقبول 2.4 والفقرة (*)احلاشية )انظر أيضاً التعليقات يف 

 .توضيح مفهوم األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض - WRC-15: قرار املؤمتر األسباب
 .مباشرة املوافقة على القاعدة بعد: القاعدةتطبيق التاريخ الفعلي ل
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 القواعد المتعلقة
 من لوائح الراديو 5بالمادة 

ADD 
312A.5 

 لطريان،ل املتنقلة باستثناء خلدمة املتنقلةا استعمالعلى أن خيضع  ،(WRC-15) 760من خالل القرار  احلكم، هذا ينص 1
 الراديوية املالحة فيما يتعلق خبدمة 21.9 الرقم مبوجبالذي مت التوصل إليه  ، لالتفاق1يف اإلقليم  MHz 694-790 الرتدد نطاقلل

 .312.5 الرقم يف املذكورة البلدان يف للطريان
 شكل يف (WRC-15) 760 القرارب  امللحق يف النطاق هذا يف 21.9 الرقم مبوجب تتأثر أن حيتمل اليت اإلدارات حتديد معايري ترد 2

 املالحة خدمة يف تتأثر أن حيتمل وحمطة املتنقلة اخلدمة يف قاعدة حمطة بني كيلومرتاً   450 مبسافة صرامة القيم أكثر مع تنسيق مسافات
 .للطريان الراديوية

  مسافات على 1 اإلقليم يف األخرى البلدان من كبري  عدد بينما يقع بضعة بلدان، سوى يتضمن ال 312.5 الرقم أن مبا 3
أراضيها على  قعاإلدارات اليت ت أن اللجنة قررت للطريان، الراديوية املالحة خدمة يف التداخل احتمال الستبعاد يكفي مبا كبرية

 على ختصيصات 21.9 الرقم اإلجراء املذكور يف تطبيق إىل حتتاج ال 312.5 الرقم يف املذكورة البلدان من كيلومرتاً  450 تتجاوز مسافة
 .312A.5 الرقم اليت تعمل مبوجب املتنقلة اخلدمة

ألبانيا، أرمينيا، النمسا،  :هي 312.5الرقم  يف املذكورة البلدان كيلومرتًا من  450على مسافة واإلدارات اليت هلا أراٍض  4
، هنغاريا،  التشيكية، أملانيا، الدامنارك، إستونيا، فنلندا، جورجيا، اليونان واهلرسك، بيالروس، بلغاريا، اجلمهورية أذربيجان، البوسنة

األسود،  ة السابقة، اجلبلاليوغوسالفيكرواتيا، إيطاليا، العراق، كازاخستان، قريغيزستان، ليتوانيا، التفيا، مولدوفا، مجهورية مقدونيا 
السورية، طاجيكستان،  ةالعربي سلوفينيا، اجلمهورية الروسي، السويد، صربيا، سلوفاكيا، منغوليا، النرويج، بولندا، رومانيا، االحتاد

 .تركيا، أوكرانيا، أوزبكستان تركمانستان،
 لكفايةا فيه مبا بعيدة مسافات على تقع أراضيها اليت نب اإلداراتمن جا 21.9 الرقم إلجراء له داعي ال تطبيقٍ  لتجنب: األسباب

املستمدة من افرتاضات و  (WRC-15) 760يف القرار الواردة مسافة التنسيق القصوى  وتبلغ. 312.5 الرقم يف املذكورة البلدان عن
 123 أصل من بلداً  40 ، فإنحالياً و  .كيلومرتاً  450 أسوأ حالة فيما يتعلق خبصائص االنتشار واملعلمات التقنية ذات الصلة

 .312.5 الرقم يف البلدان املذكورة كيلومرتاً من 450 دون مسافات على أراضيها تقع 1 اإلقليم يف
 .مباشرة املوافقة عليها بعد :القاعدة تطبيقل التاريخ الفعلي
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 القواعد المتعلقة
 من لوائح الراديو 9بالمادة 

MOD 

19.9 
 فضاء(-)أرض شروط التنسيق بني حمطات اإلرسال لألرض وحمطات اإلرسال األرضية يف اخلدمة الثابتة الساتليةيتناول هذا احلكم 

خيص احملطات األرضية التقليدية يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية. وال توجد أي توصية من توصيات قطاع االتصاالت الراديوية  فيما
ة درة عن حمطات لألرض وحمطات اإلرسال األرضية العاملة يف اخلدمة الثابتة الساتليحىت اآلن حتدد سوية كثافة تدفق القدرة الصا

طريقة توفر تعند حافة منطقة اخلدمة اخلاصة باخلدمة اإلذاعية الساتلية غري املخطط هلا اليت تستخدم إلطالق التنسيق. وريثما 
ألغراض تطبيق هذا  ،ة ذات الصلة، فإن املكتب يستعملللحساب ومعايري تقنية مدرجتان يف توصيات قطاع االتصاالت الراديوي

 املعايري التالية: وحتديد متطلبات التنسيق،،ولتعرف اإلدارات املتأثرةاحلكم 
إلرسال من حمطات لألرض: تراكب الرتدد واملسافة من موقع حمطة األرض إىل احلدود الوطنية ألي بلد يدخل ل -

 كيلومرت؛  1 200بأقل من  ساتليةخلدمة إذاعية يف منطقة خدمة ختصيص 

لرتدد، تراكب اإضافة إىل فحص : فضاء(-أرض)من حمطات أرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية إلرسال ل -
 حدود كثافة تدفق القدرة يف أقرب نطاق )نطاقات( تردد، حيثما تيسرت.و تستخدم أيضاً 

الوارد  19.9 مبوجب الرقم لألرضبشأن تنسيق حمطات  WRC-15 قرار املؤمترمطابقة لالقاعدة اإلجرائية  جعل هذه  األسباب:
رددات عند فحص بطاقات التبليغ عن تحيدد املكتب حالياً،  ..." ما يلي السادسة والذي ينص علىحمضر اجللسة العامة  يف

 ...."متطلبات التنسيق باستعمال تراكب الرتددات فقط كعتبة للتنسيق  ،9.19حمطات األرض طبقاً للرقم 
يضمن اتساقها مع قرار  19.9املتعلقة بالرقم بإعداد تعديل للقاعدة اإلجرائية يف اجتماعها الثالث والسبعني  املكتب كلفت اللجنة

 .19.9املذكور أعاله والذي قد يتضمن عناصر إضافية هتدف إىل احلد من التنسيق غري الضروري مبوجب الرقم  WRC-15 املؤمتر

فيما بعدها  19.9، يُقرتح إدخال مسافة تنسيق يكون تطبيق الرقم 19.9بغية احلد من التنسيق غري الضروري مبوجب الرقم 
الذي  7 يف التذييل 3كيلومرت وفقاً للجدول   200 1تساوي حبيث مطلوب. وحتقيقاً هلذه الغاية، يُقرتح أن حُتدد هذه املسافة  غري

 .GHz 60فيما يتعلق بالرتددات دون  (1)مسافات التنسيق القصوى ألسلوب االنتشار  حيتوي على
 .مباشرة عليهااملوافقة  بعد: القاعدةتطبيق التاريخ الفعلي ل
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MOD 
36.9 

يتعلق  فيما 5جيب على املكتب مبوجب هذا احلكم "أن حيدد أي إدارات قد يلزم إجراء التنسيق معها". ولتطبيق التذييل  1
 :5، يستخدم املكتب طرائق احلساب واملعايري التالية921. بالرقم

 ؛8شبكة ساتلية: التذييل  مقابلشبكة ساتلية  -
وحمطة أرضية مقابل حمطات األرض األخرى، العاملة يف االجتاه املعاكس : بالعكسحمطات لألرض و  مقابلأرضية  حمطة -

 ؛7 لإلرسال: التذييل
 ؛21حمطات استقبال فضائية: املعايري احملددة يف املادة  مقابلحمطات إرسال لألرض  -
 ؛6حمطات إرسال فضائية مقابل خدمات لألرض -

)يف احلاالت اليت ال تنطبق فيها هذه القيم، مثل القيم غري القابلة  21قيم حدية لكثافة تدفق القدرة مبنية يف املادة  -
 ؛ أو21.9)للتغيري ألي خدمة ختضع للرقم 

قيم التنسيق العتبية لكثافة تدفق القدرة املطبقة على خدمات أخرى يف نفس نطاق الرتدد )مثل قيم كثافة تدفق القدرة  -
 أو (؛5من التذييل  1بامللحق  2-5الواردة يف اجلدول 

 متاحة؛غري كورة أعاله واملذ  قابلة للتطبيقتراكب الرتدد مع حمطات األرض املسجلة عندما تكون قيمة كثافقة تدفق القدرة ال -
 حمطات استقبال فضائية مقابل حمطات إرسال لألرض: تراكب الرتددات يف جمال الرؤية للشبكة الساتلية؛ -
 .االقتضاء، حسب B6و B5و B4فيما بني حمطات خدمات لألرض يف نطاقات تردد معينة: القواعد اإلجرائية  -

 املطبقة.توضيح املكتب للمعايري  :األسباب
 .مباشرة املوافقة على القاعدة بعد: القاعدةتطبيق التاريخ الفعلي ل
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 المتعلقةالقواعد 
 من لوائح الراديو 11بالمادة 

MOD 
43A.11 

السجل  فيما خيص اإلجراءات اليت تطبق على حاالت تعديالت التخصيصات لشبكات ساتلية مدونة يف 2
اخلصائص  أنه يف حالة شبكات ساتلية مستقرة بالنسبة إىل األرض، ال يقدم أي تعديل يف WARC Orb-88األساسي، قرر املؤمتر 

إال إذا كان خاضعًا إىل إجراء التنسيق  سابقاً(،الراديو يف لوائح  1548)الرقم  43A.11األساسية لتخصيص، يتم تطبيقًا للرقم 
ملكتب من إدارة ما بدء إجراء النشر املسبق من جديد من أجل وبناء على هذا القرار، ال يطلب ا(. 9من املادة  II)القسم  فقط

)انظر أيضاً  6تعديل يف ختصيص تردد مدون يف السجل األساسي إال إذا كان التعديل متعلقًا بتغيري املوقع املداري بأكثر من 
مشمولة  نطاق تردد )أو نطاقات تردد( غريوإذا كان التعديل متعلقًا بالتبليغ عن ختصيصات يف (. 2.9القاعدة الواردة حتت الرقم 

ينطبق، ويعاجل التعديل  ال 43A.11 ضمن ختصيص آخر )أو ختصيصات أخرى( مدونة أصاًل يف السجل األساسي، فإن الرقم
 .االقتضاء، حسب 9.11 أو 2.11 إطار الرقم يف

دم تغيري، أو التحقق، عند االقتضاء، من ع هو التحقق من بقاء متطلبات التنسيق دون 43A.11الغرض من التفحص مبوجب الرقم 
(. وتطبق يف مثل هذه احلاالت 32.11و 28.11)انظر أيضاً القواعد اإلجرائية املتعلقة بالرقمني  زيادة احتمال حدوث تداخل ضار

. أما إذا ظهر من ، مبا يؤدي إىل اإلبقاء على الوضع القانوين )النتائج( وتاريخ استالم التخصيص دون تغيري43B.11 أحكام الرقم
التعديالت  لة أنالناجتة عن استخدام اخلصائص األولية وتلك الناجتة عن اخلصائص املعد   (ΔT/T)مثل  املقارنة بني مستويات التداخل

 II لقسماستسفر عن متطلبات جديدة للتنسيق، فتعطى نتيجة غري مؤاتية وتعاد بطاقة التبليغ إىل اإلدارة املبلغة ويطلب إليها تطبيق 
على أساس اتفاقات التنسيق املربمة من أجل استيفاء متطلبات التنسيق اجلديدة.  32.11 يتعلق بالرقم . وحتدد النتائج فيما9 من املادة

وأظهر التفحص زيادة احتمال حدوث التداخل الضار مقارنة بالتداخل الناتج عن  33.11و 32A.11وإذا انطبقت أحكام الرقمني 
. انظر أيضًا القواعد اإلجرائية املتعلقة 38.11، فتعطى نتيجة غري مؤاتية وتعاد بطاقة التبليغ وفقًا ألحكام الرقم التفحص األويل

 .43B.11 بالرقم
 .9 إلغاء إجراءات النشر املسبق بشأن األنظمة الساتلية اليت ختضع إلجراءات التنسيق مبوجب املادة – WRC-15: قرار املؤمتر األسباب
 2017يناير  1تطبيق القاعدة: ل الفعليالتاريخ 
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 القواعد المتعلقة
 للوائح الراديو 30Aبالتذييل 

MOD 
 3الملحق 

  والخطتين المصاحبتين لهمااألحكام  إعدادالبيانات التقنية المستعملة في 
 التطبيق، التي ينبغي استعمالها من أجل 3و 1إلقليمين في اوصالت التغذية  وقائمة

MOD 
3 

 القدرةفي التحكم 
أنه "عند إجراء تعديالت على اخلطة، يعيد املكتب حساب قيمة التحكم يف  30Aبالتذييل  3من امللحق  4.11.3تنص الفقرة 

القدرة من أجل التخصيص املعدل، ويدرج يف اخلطة القيمة املالئمة للتخصيص. ولن يتطلب إجراء تعديل على اخلطة ضبط قيم 
حساب قيم  نه ينبغي للمكتب أن يعيدزيادة القدرة املسموح هبا من أجل التخصيصات األخرى يف اخلطة". وعليه قررت اللجنة أ

 3و 1التحكم يف القدرة، ويبّلغ اإلدارة املسؤولة بالنتائج اليت يتوصل إليها كما ينبغي، مبجرد حتديث خطة وصالت تغذية اإلقليمني 
(14 GHz  17أو GHz وقبل نشر اجلزء ،)Bب على. ويف حال كانت هناك حاجة إىل ضبط القيم الواردة يف الفقرة أعاله، جي 

 اإلدارة املسؤولة أن تبحث عن كل السبل املمكنة حلل املسألة مع اإلدارات املتأثرة.
األسلوب ومنوذج االنتشار واإلجراءات املتعلقة بتحديد قيمة قدرة التحكم لتخصيص  30Aبالتذييل  3من امللحق  11.3الفقرة  تصف

أن استعمال التحكم يف القدرة ينبغي توسيع نطاقه ليشمل التخصيصات املدرجة  WRC-15 أوضح املؤمترو  .3و 1يف خطة اإلقليمني 
مع طلب  3و 1ختصيص يف قائمة وصالت التغذية لإلقليمني  أدرجلذلك، قررت اللجنة أنه كلما و . 3و 1 يف قائمة اإلقليمني

من  4املادة  يف 12.1.4املقدم وفقًا للبند  Bالستخدام التحكم يف القدرة )أي أن قيمة التحكم يف القدرة مدرجة يف تبليغ اجلزء 
 الطلب.ب(، يقوم املكتب بتطبيق اإلجراءات املبينة أدناه فيما يتعلق 30Aالتذييل 

حلساب قيمة التحكم يف القدرة  30Aيف التذييل  3من امللحق  11.3يقوم املكتب بتطبيق اإلجراء الوارد يف الفقرة  1
التخصيص يف القائمة. ويف الوقت نفسه، يقوم املكتب بتحديد أي إدارات أخرى يتم لديها وقت إدراج ذي الصلة للتخصيص 

 ختفيض هامش احلماية املكافئة يف وصلة التغذية بسبب استخدام التحكم يف القدرة يف التخصيص قيد النظر.
غي استخدامها إذا  قدرة اليت ينبيتشاور املكتب مع اإلدارة املبلغة عن التخصيص موضوع النظر بشأن قيمة التحكم يف ال 2

 كانت القيمة املقدمة أقل من القيمة احملسوبة.
يف القسم اخلاص املنشور  Bاجلزء  بعدئذ يدرج املكتب القيمة النهائية للتحكم يف القدرة للتخصيص موضوع النظر يف 3

 .30Aيف التذييل  4من املادة  15.1.4وفقاً للبند 
أعاله  1 قرةيف الف م اخلاص املشار إليه أعاله، يقوم املكتب بإبالغ اإلدارات األخرى احملددةيف القس Bعندما ينشر اجلزء  4

 مبقدار التخفيض يف قيمة هامش احلماية املكافئة يف وصلة التغذية لديها.
أن استعمال التحكم يف القدرة ينبغي توسيع نطاقه ليشمل التخصيصات املدرجة يف قائمة  WRC-15 أوضح املؤمتر األسباب:
 تعديل القاعدة اإلجرائية املقابلة طبقاً لذلك. مع 3و 1 اإلقليمني

  مباشرةعليها بعد املوافقة : تطبيق القاعدةل التاريخ الفعلي
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 القواعد المتعلقة
 للوائح الراديو 30Aبالتذييل 

ADD 

6.6 

 لتخصيص ماأي إدارة أدرجت أراضيها جزئياً أو كلياً في منطقة الخدمة المعنية موافقة 
ما  صجزئيًا أو كليًا يف منطقة اخلدمة املقصودة لتخصي أراضيهاأن تكون االتفاقات اإلدارية لإلدارات اليت أدرجت اللجنة قررت 

 ةاخلط نات يفغض النظر عما إذا كانت التعييخصيص يف القائمة بوأن يتم احلصول عليها عند إدخال الت قيد النظر مطلوبة صراحةً 
ويف حال مل تُبد إدارة حمددة تعليقات أو ترد على طلب اإلدارة املبلِّغة . 5.6ختصيصاهتا حمددة على أهنا متأثرة مبوجب الفقرة  أو

 للتخصيص.ة داملقصو  اخلدمة منطقة يف أراضيها إدراج على ، يُعترب أن اإلدارة السابقة ال توافق6.6بشأن التماس املوافقة مبوجب الفقرة 
جزئياً  أن أراضي إحدى اإلدارات أُدرجت كليًا أو 17.6لمكتب، عند فحص شبكة ساتلية مقدمة مبوجب الفقرة ل تبنيإذا و 

بعد األراضي ونقاط ن تستمنطقة اخلدمة للشبكة بدون احلصول على موافقة صرحية من تلك اإلدارة، يطلب إىل اإلدارة املبلِّغة أ يف
فحص كون نتيجة البدون تغيري، ت االحتفاظ مبنطقة اخلدمةاالختبار املرتبطة هبا من منطقة اخلدمة. وإذا أصرت اإلدارة املبلِّغة على 

 أ( غري مؤاتية. 19.6مبوجب الفقرة 
 .16.6 للفقرة وفقاً يف أي وقت كل إدارة توافق على إدراج أراضيها يف منطقة اخلدمة لتخصيص ما أن تسحب موافقتها جيوز ل

م نوع االتفاق توّضح فه بإعداد مشروع قاعدة إجرائية جديدة يف اجتماعها الثالث والسبعني كلفت اللجنة املكتباألسباب: 
سيعين  6.6 مبوجب الرقم الذي يُقدم الطلبعلى أساس أن عدم ورود ردود على  30Bمن التذييل  6.6املطلوب مبوجب الفقرة 

 املوافقة. عدم
 بعد املوافقة عليها مباشرةتطبيق القاعدة: ل التاريخ الفعلي
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 القواعد المتعلقة
 Bالجـزء ب

 6Bالقسم 
MOD 

 على تخصيص تردد  36.9لقواعد المتعلقة بمعايير تطبيق أحكام الرقم ا
  296A.5و 295.5و 293.5و 292.5لألرقام  تحديدها أو التي يخضع توزيعهااألرض في خدمات 

  346.5و 341C.5و 341A.5و 326.5و 325.5و 323.5و 309.5و 308A.5و 308.5و 297.5و
 434.51و 432B.5و 431B.5و 431A.5و 430A.5و 429F.5و 429D.5و 346A.5و

 1اجلدول 

 21.9حاالت انطباق الرقم 

 التردداتنطاق  الحواشي
(MHz) 

 خدمة موزعة
 خدمة محمية (21.9الرقم )

 مالحظة احملرر: ال تغيري يف نطاقات الرتدد األخرى
430A.5 400 3-600 3 LMS ،MMS ة، خدمة ثابتة ساتليخدمة ثابتة 
431A.5 432وB.5 400 3-500 3 LMS ،MMS ة، خدمة ثابتة ساتليخدمة ثابتة 

.51B43 400 3-600 3 LMS (IMT) ة، خدمة ثابتة ساتليخدمة ثابتة 

434.5 600 3-700 3 LMS (IMT) ة، خدمة ثابتة ساتليخدمة ثابتة 

… 
من اخلدمة املتنقلة، باستثناء املتنقلة  MHz 3 700و MHz 3 400حلماية اخلدمتني الثابتة والثابتة الساتلية يف نطاقات الرتدد بني  8.3

 431B.5ومن االتصاالت املتنقلة الدولية يف سياق أحكام الرقمني  432B.5و 431A.5و 430A.5للطريان يف سياق أحكام األرقام 
 .أمتار فوق مستوى سطح األرض 3الناجتة على ارتفاع  154,5·4 kHz) 2dB(W/mُتستعمل كثافة تدفق القدرة البالغة ، 434.5و

مع  20%من أجل  R P.452-ITU-16واستنادًا إىل قيمة كثافة تدفق القدرة أعاله، حُتسب مسافات التنسيق باستعمال التوصية 
 للتضاريس األرضية املنتظمة.املظهر اجلانيب 

تتناول توزيع  اليت 434.5و 432B.5و 431B.5و 431A.5و 430A.5 احلواشي اجلديدة أو املعدلة WRC-15اعتمد املؤمتر  األسباب:
أو هذا  لتوزيعاتاأو حتديد بعض النطاقات لإلدارات اليت ترغب يف استعمال أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية. وختضع هذه 

وبالتايل تتطلب حتديد معايري احلماية للخدمة الثابتة  21.9التحديد للحصول على موافقة اإلدارات األخرى املعنية مبوجب الرقم 
 بتة الساتلية على أساس أويل مشرتك لتحديد اإلدارات اليت حُيتمل تأثرها.واخلدمة الثا

ً بعني االعتبار أن كثافة تدفق القدرة البالغة   432B.5و 431B.5و 430A.5الواردة يف األرقام  154,5·4 kHz) 2dB(W/mوأخذا
ستضمن احلماية للخدمة الثابتة واخلدمة الثابتة الساتلية على السواء، تُستعمل هذه القيمة لكثافة تدفق القدرة كمعيار  434.5و

 .21.9واحد يف تطبيق الرقم 
  بعد املوافقة عليها مباشرةتطبيق القاعدة: ل التاريخ الفعلي

                                                           
 .5346.و 5341A.و 316B.5و 312A.5انظر أيضاً القواعد اإلجرائية لألرقام  1
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 2 الملحق
 القواعد المتعلقة

 للوائح الراديو 30بالتذييل 

 4المادة 

  2اإلجراءات المتعلقة بتعديل خطة اإلقليم 
 3و 1أو باالستخدامات اإلضافية في اإلقليمين 

MOD 

11.1.4 
 والقواعد املتعلقة بقبول استالم بطاقات التبليغ. 6.2.4و 3.1.4انظر أيضاً التعليقات املقدمة يف إطار الفقرتني الفرعيتني 

 أثناء الراديو للوائح 30Aو 30 التذييلني من 11.1.4 الفقرة بشأن اإلجرائية بالقاعدة املتعلق القرار WRC-15 املؤمتر اختذمالحظة: 
 يتعلق فيما /416CMR15 الوثيقة على املوافقةمع  ،/505CMR15 الوثيقة من 42.1 إىل 39.1 الفقرات الثامنة، العامة اجللسة
 :التايل النحو على (4 (Rev.1)(Add.2) الوثيقة من .2.364. بالقسم

 املستلمة B اجلزء تبليغ بطاقات فحص عند للمكتب احلالية املمارسة املدير شرح ،4 (Rev.1)(Add.2) الوثيقة من 2.6.2.3 القسم يف"
 .30Aو 30 التذييلني من 12.1.4 للفقرة طبقاً 

 التداخالت من أكثر عديلللت نتيجة التداخالت من مزيداً  واستقبلت تأثرت ختصيصاهتا أن يرى اليت باإلدارات قائمة املكتب حيدد
 إلغاء لأج من املقدمة اخلصائص تعديل املبلغة اإلدارة من ذلك بعد املكتب ويطلب. 11.1.4 للفقرة طبقاً  األويل املقرتح عن املتولدة

 .جمدداً  30Aو 30 التذييلني من 1.4 الفقرة أحكام تطبيق أو أعاله، املذكور التحديد

 .11.1.4 للفقرة طبقاً  احملددة اإلدارات موافقة املكتب إىل اإلدارات بعض قدمت املكتب، طلب على ردها ويف
 أي املكتب يرفض مل صراحة، اإلمكانية هذه 11.1.4 الفقرة منع وعدم التداخالت، من مزيد قبول على املوافقة تقدمي ومع

 .كهذه موافقات
 ".القسم هذا يف املبينةملكتب االتصاالت الراديوية  احلالية املمارسة على WRC-15 املؤمتر وافق
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 القواعد المتعلقة
 للوائح الراديو 30Aبالتذييل 

ADD 
 2Aالمادة 

 استخدام النطاقات الحارسة
2.1.2A 

 2A املادة مبوجب واردة ساتلية شبكة أجل من 7.9 الفقرة مبوجب التنسيق مبعايري املتعلق القرار WRC-15 املؤمتر اختذ: مالحظة
 الفقرات الثامنة، العامة اجللسة أثناء GHz 14,8-14,5 الرتدد نطاق يف الراديو للوائح 30A التذييل من( الفضائية العمليات وظائف)

 من 10.6.2.3 بالقسم يتعلق فيما CMR15/416 الوثيقة علىمع املوافقة  ،CMR15/505 الوثيقة من 42.1 إىل 39.1 من
 :التايل النحو على ،(Rev1) (Add2) 4 الوثيقة

من  Ku حبيث يتسق مع النطاق) GHz 14,8-14,5 بالنسبة للنطاق 7°±قوس تنسيق مبقدار  أن يُطبق WRC-15 املؤمتر "يرى
 ."(من جدول األعمال 2.1.9 البند

من  ± 6°لوائح الراديو لتطبيق قوس تنسيق بقيمة ل 5قرر تعديل التذييل  WRC-15نظرًا إىل أن املؤمتر من األمانة:  مالحظة
"اخلدمة الثابتة الساتلية غري اخلاضعة خلطة أو أي وظائف لعمليات فضائية ذات صلة" يف هذا النطاق، ينفذ الرتاصف الذي  أجل

 يف هذه احلالة أيضاً. ± 6° طلبته اجللسة العامة بتطبيق القيمة

 4المادة 

 2 اإلقليم بالتعديالت على خطة وصالت التغذية فياإلجراءات المتعلقة 
 3و 1 اإلقليم باستخدامات إضافية في أو

MOD 

11.1.4 
 يتعلق بقبول استالم بطاقات التبليغ. من القواعد اإلجرائية فيما 6.2.4و 3.1.4 الفقرتني انظر أيضاً التعليقات يف

أثناء للوائح الراديو  30Aو 30من التذييلني  11.1.4القرار املتعلق بالقاعدة اإلجرائية بشأن الفقرة  WRC-15املؤمتر اختذ مالحظة: 
يتعلق  فيما /416CMR15املوافقة على الوثيقة مع ، /505CMR15من الوثيقة  42.1إىل  39.1الفقرات اجللسة العامة الثامنة، 

 على النحو التايل: 4 (Rev.1)(Add.2) من الوثيقة .2.364. بالقسم
 B شرح املدير املمارسة احلالية للمكتب عند فحص بطاقات تبليغ اجلزء ،4 (Rev.1)(Add.2)من الوثيقة  2.6.2.3 يف القسم"

 .30Aو 30من التذييلني  12.1.4 املستلمة طبقاً للفقرة

كثر من التداخالت التداخالت نتيجة للتعديل أحيدد املكتب قائمة باإلدارات اليت يرى أن ختصيصاهتا تأثرت واستقبلت مزيداً من 
. ويطلب املكتب بعد ذلك من اإلدارة املبلغة تعديل اخلصائص املقدمة من أجل إلغاء 11.1.4 املتولدة عن املقرتح األويل طبقاً للفقرة

 جمدداً. 30Aو 30من التذييلني  1.4 التحديد املذكور أعاله، أو تطبيق أحكام الفقرة

 .11.1.4طلب املكتب، قدمت بعض اإلدارات إىل املكتب موافقة اإلدارات احملددة طبقاً للفقرة ويف ردها على 
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هذه اإلمكانية صراحة، مل يرفض املكتب أي  11.1.4ومع تقدمي املوافقة على قبول مزيد من التداخالت، وعدم منع الفقرة 
 كهذه. موافقات

 "املبينة يف هذا القسم.ملكتب االتصاالت الراديوية على املمارسة احلالية  WRC-15 املؤمتر وافق

ADD 
 4 الملحق

 الخدمات بين التقاسم معايير
 4 من امللحق 2مبوجب الفقرة  ΔT/T كثافة القدرة املستعملة حلساب املعيارب املتعلقالقرار  WRC-15 اختذ املؤمتر مالحظة:
املوافقة على مع ، CMR15/505 الوثيقة 42.1 إىل 39.1 اجللسة العامة الثامنة، القرارات من للوائح الراديو أثناء 30A بالتذييل

 ، على النحو التايل:(Rev1) (Add2) 4 من الوثيقة 11.6.2.3 يتعلق بالقسم فيما CMR15/416 الوثيقة

عمال الكثافة القصوى للقدرة لكل هرتز ، طلب املدير تأكيد املؤمتر على است(Rev.1)(Add.2) 4من الوثيقة  11.6.2.3يف القسم "
 .30Aبالتذييل  4 من امللحق 2املوصفة يف القسم  ΔT/Tاألسوأ يف طريقة حساب النسبة  MHz 1املأخوذ متوسط هلا عرب النطاق 

 ".وأكدهيف هذا القسم  املعروضيف النهج  WRC-15نظر املؤمتر 
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 القواعد المتعلقة
 للوائح الراديو 30Bبالتذييل 

 6 المادة

 لتحويل تعيين إلى تخصيص من أجل إدخال نظام إضافي  إجراءات
 أو تعديل تخصيص في القائمة

ADD 

 29.6إلى  25.6

اجللسة  للوائح الراديو أثناء 30Bيف قائمة التذييل  اإلدراج املؤقت لتخصيص حمولباملتعلق القرار  WRC-15 اختذ املؤمترمالحظة: 
فيما يتعلق  CMR15/416 املوافقة على الوثيقةمع ، CMR15/505 من الوثيقة 42.1 إىل 39.1 العامة الثامنة، الفقرات من

 ، على النحو التايل:(Add1) (Rev1) (Add2) 4 من الوثيقة 1.7.2.3 بالقسم
 ، طلب املدير تأكيد املؤمتر على أسلوب العمل التايل:(Rev.1)(Add.2) 4من الوثيقة  1.7.2.3يف القسم "

مؤقت يف القائمة، ال يتم حذف التعيني األويل من اخلطة إىل أن يدرج التخصيص  بشكلعند إدراج ختصيص حمول من تعيني 
اخلطة  القائمة بشكل هنائي. وعند إعادة إدراج ختصيص حمول، ينبغي لإلدارة املبلغة االختيار بني إما اإلبقاء على تعيينها األويل يف يف

اج باخلصائص القائمة ليحل حمل التعيني األصلي. ويف احلالة األخرية، يستمر تطبيق الشروط املوضحة األخرية أو إعادة اإلدر 
 على التعيني املعاد إدراجه )أي بنفس حالة التخصيص امللغى(. 30B التذييل من 6 باملادة 29.6إىل  26.6الفقرات من  يف

 ".وأكدهيف أسلوب العمل املعروض يف هذا القسم  WRC-15نظر املؤمتر 

___________ 


