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 تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر
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 2019المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  التي سينظر فيها

 قطاع االتصاالت الراديوية

 
 



 

 تقديـم
         استجابة                   وسيقد م إىل املؤمتر  (WRC-19) 2019 عد هذا التقرير لالجتماع التحضريي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام   أ  

أجل مساعدة الذين سيشاركون يف األعمال التحضريية للمؤمتر  ( الصادر عن جملس االحتاد من2017          )املعد ل يف  1380 للقرار
               يت ع قدت يف جنيفدورته الثانية الالعاملي املذكور ومداوالته. وقام االجتماع التحضري للمؤمتر بإعداد التقرير واملوافقة عليه يف 

 حمتواهتبع يمع موضوعات جدول أعمال املؤمتر العاملي و  هيكله. ووضع التقرير ليتماشى يف 2019 فرباير 28إىل  18من الفرتة  يف
. 2015 ة لعامقدت يف األسبوع التايل للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوي                  دورته األوىل اليت ع   املخطط الذي وافق عليه االجتماع يف
ر من ستة ؤمتر. ويتألف هذا التقريعلى أي موضوع بعينه يف إطار جدول أعمال امل االطالعوترد قائمة إحاالت مرجعية لتسهيل 

 .واحدوملحق فصول 
 WRC-19 دول أعمال املؤمترالصلة جب ويقدم التقرير أحدث املعلومات املتوفرة عن املسائل التقنية والتشغيلية والتنظيمية واإلجرائية ذات

 .                                                                             اليت كانت متاحة وقت إعداد التقرير، وهو يوفر أساسا  جيدا  للمناقشات أثناء املؤمتر

 ماريو مانيفيتش
 مدير مكتب االتصاالت الراديوية
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  2019بين بنود جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  التقابلجدول 
 وفصول تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر
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المؤتمر  إلى
19-WRC 

1 

 ،راتعلى أساس املقرتحات املقدمة من اإلداوذلك البنود التالية واختاذ التدابري الالزمة بشأهنا،  النظر يف
وتقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر، واملراعاة  2015مراعاة نتائج املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مع

 قيد النظرالنطاقات  الواجبة الحتياجات اخلدمات القائمة واملستقبلية يف

- 

 5 ؛WRC 658)-(15 للقرار      وفقا   MHz 54-50 نطاق الرتدد يف 1اإلقليم  منح توزيع خلدمة اهلواة يف النظر يف 1.1

2.1 

لية وخدمة اخلدمة املتنقلة السات النطاق من أجل احملطات األرضية العاملة يف حدود القدرة يف النظر يف
 نطاقي الرتدد األرصاد اجلوية الساتلية وخدمة استكشاف األرض الساتلية يف

401-403 MHz 400,05- 399,9و MHz15               ، وفقا  للقرار)-(WRC 765؛ 

4 

3.1 

تكشاف أرض( وخدمة اس-إمكانية رفع التوزيع الثانوي خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية )فضاء النظر يف
أرض( إىل وضع أويل وإمكانية منح توزيع أويل خلدمة استكشاف األرض الساتلية -األرض الساتلية )فضاء

 ؛WRC 766)-(15               ، وفقا  للقرارMHz 470-460 الرتددنطاق  أرض( يف-)فضاء

4 

4.1 

من  7 امللحق واستعراض القيود املذكورة يف WRC 557)-(15                            نتائج الدراسات طبقا  للقرار  النظر يف
اخلطة  وتنقيحها إن استدعى األمر، مع ضمان محاية التخصيصات الواردة يف Rev.WRC 30)-(12 التذييل

ئمة والشبكات القائمة واملخططة                       مستقبال  ضمن اخلطة والقا (BSS)والقائمة وتطور اخلدمة اإلذاعية الساتلية 
 ، وعدم فرض قيود إضافية عليها؛(FSS)للخدمة الثابتة الساتلية 

3 

5.1 

فضاء( -)أرض GHz 29,5-27,5أرض( و-)فضاء GHz 19,7-17,7 استخدام نطاقي الرتدد النظر يف
دمة الثابتة الساتلية، اخل حمطات أرضية متحركة تتواصل مع حمطات فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض يف يف

 ؛WRC 158)-(15 للقرار                           واختاذ اإلجراء املناسب، وفقا  

3 

6.1 

النسبة إىل األرض بوضع إطار تنظيمي فيما خيص األنظمة الساتلية للخدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة  النظر يف
( أرض-)فضاء GHz 42,5-39,5( وأرض-)فضاء GHz 39,5-37,5نطاقات الرتدد  اليت ميكن أن تعمل يف

 ؛WRC 159)-15(                    فضاء(، وفقا  للقرار-)أرض GHz 51,4-50,4وفضاء( -)أرض GHz 50,2-47,2و

3 

7.1 

مليات الفضائية من خدمة الع                                                                      دراسة االحتياجات من الطيف فيما يتعلق بالتتبع والتحكم والقياس عن ب عد يف
                                                                                                  أجل السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املهمات القصرية املدة، بغية تقييم مالء مة التوزيعات احلالية 

 ؛WRC 659)-(15                            توزيعات جديدة، وفقا  للقرار  خلدمة العمليات الفضائية، وإن استدعى األمر، النظر يف

4 

8.1 
ودعم  (GMDSS) حرالب لدعم حتديث النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف املمكنةاإلجراءات التنظيمية  النظر يف

 ؛Rev.WRC 359)-(15                    البحر، وفقا  للقرار النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف إدخال أنظمة ساتلية إضافية يف
5 
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 -                                                           استنادا  إىل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، فيما يلي:النظر  إىل 9.1

1.9.1 

فيما يتعلق باألجهزة الراديوية البحرية املستقلة  MHz 162,05-156إطار نطاق الرتدد  اإلجراءات التنظيمية يف
        ، وفقا  )AIS( ونظام التعرف األوتومايت )GMDSS(البحر  حلماية النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف

 ؛WRC 362)-(15 للقرار

5 

2.9.1 

ية ذلك توزيعات جديدة للطيف للخدمة املتنقلة البحرية الساتل يف إدخال تعديالت على لوائح الراديو، مبا
 MHz 157,4375-156,0125 أرض( ويفضل أن يكون ذلك ضمن نطاقي الرتدد-فضاء وفضاء-)أرض

                                                      ، إلتاحة املكو نة الساتلية ألنظمة تبادل البيانات باملوجات 18التذييل  يف MHz 162,0375-160,6125و
                                           الوقت ذاته إىل ترد ي املكو نات األرضية احلالية                                  ، مع ضمان أال  تؤدي هذه املكو نة يف(VDES)املرتية 
          وأال  يفرض  (AIS)، ونظام التعرف األوتومايت (ASM) ، وعمليات الرسائل اخلاصة بالتطبيقVDES لنظام

د( الفقرتني  هذه النطاقات ويف نطاقات الرتدد اجملاورة املشار إليها يف                                   قيودا  إضافية على اخلدمات القائمة يف
 ؛Rev.WRC( 360-15(من القرار "إذ يدرك"  من( هو

5 

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

 ؛WRC 426)-(15 للقرار      وفقا   ،(GADSS)الطريان  يف
5 

11.1 

                                                                                     اختاذ اإلجراءات الالزمة، حسب االقتضاء، لتيسري نطاقات ترددات منسقة عامليا  أو إقليميا  لدعم 
وجوانب مساره ضمن التوزيعات اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار  أنظمة االتصاالت الراديوية

 ؛WRC 236)-(15                                    احلالية للخدمة املتنقلة، وفقا  للقرار

1 

12.1 
لنقل اإلقليمية لتنفيذ أنظمة اأو املمكنة العاملية                      نطاقات الرتدد املنس قة  النظر إىل أقصى حد ممكن يف

 ؛WRC 237)-(15                                                   إطار التوزيعات احلالية للخدمة املتنقلة، وفقا  للقرار التطور يف اآلخذة يف (ITS) الذكية
1 

13.1 
 ذلك مبا يف ،(IMT)من أجل التطوير املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية  تردد نطاقات حتديد النظر يف
 ؛WRC 238)-(15 للقرار         ، وفقا  على أساس أويل ترددات إضافية للخدمة املتنقلة توزيع إمكانية

2 

14.1 
التدابري التنظيمية  ، يفWRC 160)-(15                                                           النظر، على أساس دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وفقا  للقرار 

 ؛، ضمن التوزيعات احلالية للخدمة الثابتة(HAPS)حمطات املنصات عالية االرتفاع  املناسبة من أجل
1 

15.1 
تة لكي تستخدمها اإلدارات من أجل التطبيقات للخدمتني الربية املتنقلة والثابحتديد نطاقات تردد  النظر يف

 ؛WRC 767)-(15             وفقا  للقرار  GHz 450-275 مدى الرتدد العاملة يف
1 

16.1 

 )RLAN( الشبكات احمللية الراديويةمبا فيها  (WAS) أنظمة النفاذ الالسلكياملسائل املتصلة ب النظر يف
توزيعات  ذلك ، واختاذ التدابري التنظيمية املناسبة، مبا يفMHz 5 925و MHz 5 150 بنينطاقات الرتدد  يف

 ؛WRC 239)-(15                                       طيف إضافية للخدمة املتنقلة وفقا  للقرار 

2 

2 

قدمت هبا مجعية لوائح الراديو، واليت ت                                                             فحص توصيات قطاع االتصاالت الراديوية املراجعة واملضم نة باإلحالة يف
ضرورة حتديث اإلحاالت ذات الصلة  ، والبت يفRev.WRC 28)-(15                      راديوية، وفقا  للقرار االتصاالت ال

 ؛Rev.WRC 27)-(12بالقرار  1امللحق                                        لوائح الراديو، وفقا  للمبادئ الواردة يف يف

6 

 ؤمتر؛لوائح الراديو نتيجة للقرارات اليت يتخذها امل النظر فيما قد يرتتب من تغيريات أو تعديالت يف 3

نطاق  ال يدخل يف
أعمال االجتماع 
 التحضريي للمؤمتر

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

 إمكانية مراجعتها أو استبداهلا أو إلغائها؛ يف
6 
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5 
من االتفاقية واختاذ التدابري  136و 135                                                        استعراض تقرير مجعية االتصاالت الراديوية املقدم وفقا  للرقمني 

 بشأنه؛ املناسبة

نطاق  ال يدخل يف
أعمال االجتماع 
 التحضريي للمؤمتر

6 
                                                                                          حتديد البنود اليت تتطلب من جلان دراسات االتصاالت الراديوية اختاذ تدابري عاجلة بشأهنا حتضريا  للمؤمتر 

 العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية؛

نطاق  يفال يدخل 
أعمال االجتماع 
 التحضريي للمؤمتر

7 

 2002)مراكش،            )املراج ع يف 86                                                          أي تغيريات قد يلزم إجراؤها، ويف خيارات أخرى، تطبيقا  للقرار  النظر يف
املندوبني املفوضني، بشأن "إجراءات النشر املسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل لتخصيصات الرتدد  ملؤمتر

                                         تيسريا  لالستخدام الرشيد والفعال واالقتصادي  Rev.WRC 86)-(07                                للشبكات الساتلية"، وفقا  للقرار 
 النسبة لألرض؛للرتددات الراديوية وأي مدارات مرتبطة هبا، مبا فيها مدار السواتل املستقرة ب

3 

8 
 حذف احلواشي اخلاصة ببلداهنا أو حذف أمساء بلداهنا من احلواشي طلبات اإلدارات اليت ترغب يف النظر يف

 ، واختاذ التدابري املناسبة بشأهنا؛(Rev.WRC 26(07                         تعد مطلوبة، وفقا  للقرار  إذا مل

نطاق  ال يدخل يف
أعمال االجتماع 
 التحضريي للمؤمتر

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

 - ؛2015بشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية منذ املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  1.9

1.1.9
               يف نطاق ي الرتدد  تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية - Rev.WRC) 212-(15القرار  (أ

885 1-025 2 MHz 2 200-2 110و MHz 
2 

2.1.9
 ني االتصاالت املتنقلة الدولية واخلدمة اإلذاعية الساتليةالتوافق ب - WRC) 761-(15القرار  أ

 3و 1 نياإلقليم يف MHz 1 492-1 452 نطاق الرتدد يف )الصوتية(
3 

3.1.9
دراسة املسائل التقنية والتشغيلية واألحكام التنظيمية املتعلقة باألنظمة  - WRC 157)-(15القرار  أ
 MHz 4 800-4 500و MHz 4 200-3 700نطاقات الرتدد  غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اجلديدة

 املوزعة للخدمة الثابتة الساتلية MHz 7 025-6 725و MHz 6 425-5 925و

3 

4.1.9
 5 حمطات مقامة على منت مركبات دون مدارية -  WRC763)-(15القرار  أ
5.1.9
النظر يف اآلثار التقنية والتنظيمية لإلحالة إىل التوصيتني  -  WRC764)-(15القرار  أ

1-M.1638 R-ITU 1و-M.1849 R-ITU  447يف الرقمنيF.5 450وA.5 من لوائح الراديو 
2 

6.1.9
دراسات عاجلة مطلوبة للتحضري للمؤمتر العاملي  - WRC 958)-(15يف ملحق القرار  1)املسألة  أ

 .2019لالتصاالت الراديوية لعام 
 :لمركبات الكهربائيةل (WPT) اإلرسال الالسلكي للطاقةإجراء دراسات بشأن  1)
 ية؛الراديو  للمركبات الكهربائية على خدمات االتصاالت (WPT)اإلرسال الالسلكي للطاقة تقييم أثر  أ ( 

للمركبات  (WPT) اإلرسال الالسلكي للطاقةدراسة مديات الرتددات املنسقة املناسبة اليت تقلل أثر  ب(
 الكهربائية على خدمات االتصاالت الراديوية.

 (ISO)واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي  (IEC)اللجنة الكهرتقنية الدولية ي أن تراعي هذه الدراسات أن ينبغ
تقوم بوضع معايري دولية تتعلق بالتنسيق العاملي واإلقليمي  (SAE) ومجعية مهندسي السيارات

 .لمركبات الكهربائيةل WPT لتكنولوجيات

6 

___________________ 
الرسالة )انظر  WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  1.9يف إطار البند  2019الدورة األوىل لالجتماع التحضريي للمؤمتر لعام  مسألة حمددة يف  ( أ 

 (2015ديسمرب  23املؤرخة  CA/226اإلدارية املعممة 

https://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0226
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7.1.9
دراسات عاجلة مطلوبة للتحضري للمؤمتر العاملي  - WRC 958)-(15القرار يف ملحق  2)املسألة  أ

 2019لالتصاالت الراديوية لعام 

 دراسات لبحث:  2)

ممكنة لتقتصر إرساالت الوصلة الصاعدة للمطاريف على تلك مدى احلاجة إىل تدابري إضافية  أ ( 
 ؛1.18 للرقم                        املطاريف املرخص هلا طبقا  

ضية إدارة التشغيل غري املرخص به ملطاريف احملطات األر  األساليب املمكنة اليت ستساعد اإلدارات يف ب(
                         الوطين إلدارة الطيف، طبقا   برناجمها                                                       املستعملة على أراضيها، واليت تكون مبثابة أداة ي سرتشد هبا يف

 .RA 64 R-ITU)-(15 للقرار

6 

8.1.9
دراسات عاجلة مطلوبة للتحضري للمؤمتر العاملي  - WRC 958)-(15القرار يف ملحق  3)املسألة  أ

 2019لالتصاالت الراديوية لعام 

اجات من الطيف واالحتيإجراء دراسات بشأن اجلوانب التقنية والتشغيلية للشبكات واألنظمة الراديوية  3)
ذلك إمكانية تنسيق استخدام الطيف لدعم تنفيذ البنية التحتية لالتصاالت ضيقة النطاق  يف مبا

وعريضة النطاق من آلة إىل آلة، ووضع التوصيات والتقارير و/أو الكتيبات، حسب االقتضاء، واختاذ 
 نطاق عمل قطاع االتصاالت الراديوية. اإلجراءات الالزمة يف

2 

9.1.9
نطاق  يدحتدإمكانية توزيع الطيف و  باالحتياجات منالدراسات املتعلقة  - WRC 162)-(15القرار  أ

 3 لخدمة الثابتة الساتليةل( فضاء-)أرض GHz 52,4-51,4 رتددال

 - ؛*تطبيق لوائح الراديو يفبشأن أي صعوبات أو حاالت تضارب ووجهت  2.9

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

10 

صاالت الراديوية جدول أعمال املؤمتر العاملي املقبل لالت تقدمي توصيات إىل اجمللس بالبنود اليت يلزم إدراجها يف
جداول  جدول األعمال التمهيدي للمؤمتر الالحق ويف بنود أخرى ميكن إدراجها يف وإبداء وجهة نظره يف

 من االتفاقية، 7                                     األعمال للمؤمترات املقبلة، وفقا  للمادة 

6 

___________________ 
لوائح الراديو يق تطب                                                                             عمال يقتصر حصرا  على تقرير املدير فيما يتعلق بأي صعوبات أو حاالت تضارب ووجهت يفهذا البند من جدول األ *

 .والتعليقات املقدمة من اإلدارات
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I  2019العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  ير االجتماع التحضيري للمؤتمرمقدمة لتقر (WRC-19) 
ملساعدة  (WRC-19) 2019                                                                                          أ عد هذا التقرير الذي يقدمه االجتماع التحضريي للمؤمتر إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

االحتاد الدويل لالتصاالت وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية الذين سيسامهون يف األعمال التحضريية للمؤمتر  الدول األعضاء يف
املعلومات اليت كانت متوفرة وقت إعداده عن املسائل التقنية  أحدث. ويتضمن التقرير 2019 الراديوية لعام العاملي لالتصاالت

 .WRC-19 املؤمتر أعمال جدول ومسائل ببنود الصلةوالتشغيلية والتنظيمية واإلجرائية ذات 

1.I  أصل االجتماع التحضيري للمؤتمر(CPM-19) وغايته 
 بعد ،2019نوفمرب  22أكتوبر إىل  28الشيخ )مصر( يف الفرتة من  شرميف  (WRC-19) الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمتر سيعقد
 (.للمجلس( 2017          )املعد ل يف  1380 )انظر القرار (RA-19) مباشرة الراديوية االتصاالت مجعية

                                          من االتفاقية ووفقا  لقرارات مؤمترات املندوبني  24 املادةوشروط الدعوة والقبول يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية حمددة يف 
 املفوضني ذات الصلة.

              ( استنادا  إىل I-1 )انظر امللحق (2017يف        املعد ل) 1380 هو على النحو الذي اعتمده اجمللس يف قراره WRC-19وجدول أعمال املؤمتر 
 .(WRC-15) 809 القرار

أن الدراسات التحضريية املرتبطة باملؤمتر العاملي  ITU-R 2-7يف قرارها  2015 الراديوية لعام                               وقد أك دت من جديد مجعية االتصاالت 
 (ةاملتحد العربية)اإلمارات  العوضيخالد  السيدوعينت  (CPM) بد من أن يضطلع هبا اجتماع حتضريي للمؤمتر لالتصاالت الراديوية ال

 فرييش سيد)الصني( وال غاوشانتال بومييه )كندا( والسيد شياويانغ                            حممد البادي )ع مان( والسيدة  والسيد (CPM-19)               رئيسا  لالجتماع
مجهورية إيران اإلسالمية( ) شافعيالدكتورة هيانغسوك سيونغ )مجهورية كوريا( والسيد تقي و ألكسندر كون )أملانيا(  والسيد)اهلند(  غويل

 للرئيس.        نوابا   (والسيد ألكسندر فاسيلييف )االحتاد الروسي
ووجهت الدعوة إىل مجيع إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية للمشاركة يف إعداد تقرير االجتماع 

 .WRC-19 التحضريي للمؤمتر لتقدميه إىل املؤمتر

2.I تنظيم قطاع االتصاالت الراديوية لألعمال التحضيرية للمؤتمر 
 تنظيم األعمال التحضريية للمؤمتر. I-1 يبني الشكل
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 I-1الشكل 
 لألعمال التحضيرية للمؤتمر ITU-Rتنظيم القطاع 

 
جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، بشأن املسائل التقنية  ومدخالت                                            واستنادا  إىل املسامهات املقدمة من أعضاء االحتاد، 

ر والتشغيلية والتنظيمية واإلجرائية اليت يتعني على مؤمترات عاملية لالتصاالت الراديوية أن تنظر فيها، يقوم االجتماع التحضريي للمؤمت
 (.ITU-R 2-7 بإعداد تقرير مرتابط ملثل هذه املؤمترات )انظر القرار

رتبطة املتحضريية الدراسات ال( 2015ديسمرب  1 -نوفمرب  30 )جنيف، 2019 االجتماع التحضريي األول ملؤمتر عام ونظم
 WRC-19 إىل املؤمتر CPM . واعتمد االجتماع بنية لتقرير االجتماعالتايل حدد الدراسات املرتبطة باملؤمتر . كماWRC-19 باملؤمتر

                                                                                      وإجراءات العمل وهيكل الفصول اليت يتألف منها التقرير. وعني االجتماع مقررا  لكل فصل ملساعدة العملية التحضريية اعتمد  كما
لرسالة اإلدارية ا                                                                                        إدارة إعداد املسامهات يف مشروع التقرير وتدفقها. ون شرت نتائج الدورة األوىل لالجتماع التحضريي يف  الرئيس يف

 .2015 ديسمرب 23 بتاريخعن مكتب االتصاالت الراديوية  ةصادر ال CA/226 املعممة
يف األفرقة التالية )الوارد بياهنا  WRC-19املرتبطة باملؤمتر  (ITU-R)وقد مت تركيز األعمال التحضريية لقطاع االتصاالت الراديوية 

 الدراسات(:                وفقا  لرتتيب جلان
 ويرأس، )الربازيل( سوزا ديالسيد ر. غارسيا  1A فرقة العمل ويرأس ،)يرأسها السيد س. باستوخ )االحتاد الروسي 1الدراسات  لجنة

بأعمال  والقائم 1B العمل ةقفر )كينيا( نائب رئيس  بورويت كيبيتحل حمله السيد ل.   الذي( الصني) شانغ. رالسيد  1B العمل ةقفر 
 ؛1Bاالجتماع األخري لفرقة العمل  يفالرئيس 

 ؛)أسرتاليا( ويلسون. كالسيدة  ترأسها 3 لجنة الدراسات

المؤتمر العالمي 
 لالتصاالت الراديوية

الدورة الثانية لالجتماع 
 التحضيري للمؤتمر

لالجتماع  األولىالدورة 
 التحضيري للمؤتمر

 جمعية االتصاالت الراديوية +
 العالمي لالتصاالت الراديويةالمؤتمر 

 لجان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية

 إدارة الطيف (SG 1) 1 جلنة الدراسات
انتشار املوجات  (SG 3) 3 جلنة الدراسات

 الراديوية
 اخلدمات الساتلية (SG 4) 4 جلنة الدراسات
 اخلدمات األرضية (SG 5) 5 جلنة الدراسات
 اخلدمات اإلذاعية (SG 6) 6 جلنة الدراسات
 اخلدمات العلمية (SG 7) 7 جلنة الدراسات

مشروع تقرير االجتماع 
 التحضريي إىل املؤمتر العاملي

 لالتصاالت الراديوية

تقرير االجتماع التحضريي 
إىل املؤمتر العاملي 

 لالتصاالت الراديوية

 عضاء في االتحادمقترحات الدول األ

)الدول األعضاء في االتحاد، مساهمات األعضاء 
مجعية  وأعضاء في قطاع االتصاالت الراديوية(

االتصاالت 
 الراديوية

 

http://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0226
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ونريايش )الواليات  ويرأسها السيد د. 4A العمل وفرقة)الواليات املتحدة األمريكية(  السيد س. هوفرويرأسها  4 لجنة الدراسات
 ؛)اليابان( كاواي.  ن ويرأسها السيد 4C العمل وفرقةاملتحدة األمريكية(، 

 وفرقة)كندا(،  كوستا .ج السيدويرأسها  5A العمل وفرقة ،(املتحدة)اململكة  فينتون. مويرأسها السيد 5 لجنة الدراسات
 5D العمل فرقةو )الصني(،  نافا. بالسيد  اويرأسه 5C العمل فرقةو )اململكة املتحدة(  ميرتوب .ج السيدويرأسها  5B العمل
 ؛)كندا( كوك.  سوترأسه السيدة  5/1 المهام فريقو )الواليات املتحدة األمريكية(  بالست. سالسيد  اويرأسه

 ؛)اليابان( نيشيدا. ي الدكتورويرأسها  6 لجنة الدراسات
)الواليات  كوفمان .ب السيدويرأسها  7B العمل وفرقة ،(األمريكية املتحدة)الواليات  زوزيك. إ. جويرأسها السيد  7 الدراسات لجنة

 ؛)أملانيا( م. دريسالسيد ويرأسها  7C العمل وفرقةاملتحدة األمريكية( 

3.I 2019العالمي لالتصاالت الراديوية لعام للمؤتمر  التحضيري تقرير االجتماع إعداد 
 (CPM19-1) ضرييالتحتولت إعداد نصوص مشروع تقرير االجتماع التحضريي اللجان املسؤولة اليت حددهتا الدورة األوىل لالجتماع 

 .(CPM-19)التحضريي للمؤمتر  ورفعها رؤساء هذه اللجان إىل مقرري فصول االجتماع
 5 وقام رئيس االجتماع التحضريي بتنسيق األعمال، بالتشاور مع فريق إدارة االجتماع التحضريي، على النحو احملدد يف القسمني

 .ITU-R 2-7 للقرار 1 من امللحق 6و
. 2018 سبتمرب 6و 5يف  جنيفاجتماعه يف  االجتماع التحضريي عقد فريق إدارة ITU-R 2-7 للقرار 1 من امللحق 6 ومبوجب القسم

                                                                                                          وقام الفريق بتجميع مشروع تقرير االجتماع التحضريي الذي وز ع على مجيع الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت 
 .CPM19-2/1 الراديوية يف شكل الوثيقة

 .      آنفا   م مكتب االتصاالت الراديوية املساعدة املطلوبة يف االجتماعات املذكورةوقد
برئاسة  2019فرباير  28إىل  18 يف جنيف يف الفرتة من (CPM19-2)التحضريي للمؤمتر  واجتمعت الدورة الثانية لالجتماع

للنظر يف مشروع تقرير االجتماع، واملسامهات املقدمة من أعضاء االحتاد واملواد  (املتحدة العربية)اإلمارات  العوضي خالد السيد
 الراديوية.  اإلضافية املقدمة من مكتب االتصاالت

ذلك  يف امبمن أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية،       عضوا   83وأعضاء دول  106ميثلون          مشاركا   294 1وحضر االجتماع حنو 
 الدولية. املنظمات
 التحضريي يف ذلك مشروع تقرير االجتماع ، مبامقدمة مسامهة 198 يف، (CPM19-2)التحضريي  الدورة الثانية لالجتماعونظرت 

 .والوثائق الواردة من مدير مكتب االتصاالت الراديوية
العاملي لالتصاالت ر التحضريي للمؤمتالتقرير النهائي لالجتماع إلعداد أسندت املسامهات يف الدورة الثانية لالجتماع التحضريي و 

 املعتمد:                   وفقا  للهيكل التايل 2019الراديوية لعام 
 )اإلمارات العربية املتحدة( خالد العوضي السيد (CPM-19)رئيس االجتماع التحضريي للمؤمتر 

        )ع مان( البادي. م السيد CPM-19رئيس االجتماع  نائب
 (كندا) بومييه. ش السيدة CPM-19رئيس االجتماع  ةنائب

 )الصني( غاو. ش السيد CPM-19رئيس االجتماع  نائب
 )اهلند( غويلف.  السيد CPM-19رئيس االجتماع  نائب
 )أملانيا( كونأ.   السيد CPM-19رئيس االجتماع  نائب

 )كوريا( سيونغه.  الدكتورة CPM-19رئيس االجتماع  ةنائب
 . شافعي )إيران(ت السيد CPM-19رئيس االجتماع  نائب
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 (وسيار ) فاسيلييفأ. ف.  السيد CPM-19رئيس االجتماع  نائب
 هاسكينز. ر. ش السيدة اجللسة العامة مقررة
 )روسيا( باستوخ. س السيد العامة للجلسات الصياغةفريق  رئيس

 ، مستشار االجتماع(باالحتاداالتصاالت الراديوية  مكتبالسيد ف. أوبينو ) أمني اجللسة

 فرق العمل
CPM19-2 األمين )األمين المشارك( من  رئيس فريق العمل  الموضوع

 مكتب االتصاالت الراديوية

 1فريق العمل 
بتة واخلدمة الثا الربيةاملتنقلة  اخلدمة: 1الفصل 

من  ،15.1، 14.1، 12.1، 11.1البنود  ؛الربية
 األعمال جدول

 السيد س. بوونومو (الصني) جو ك السيدة

 2فريق العمل 
 دمةاخل يف العريض النطاق تطبيقات: 2 الفصل
 املسائل) 1.9، 16.1 ،13.1 البنود ؛املتنقلة
 جدول األعمال  من (8.1.9 ،5.1.9 ،1.1.9

 بوثاد.  السيد فرانكو )املكسيك( أرياس. خ السيد

 3فريق العمل 
، 5.1 ،4.1 البنود ؛الساتلية اخلدمات: 3الفصل 

 (9.1.9 ،3.1.9 ،2.1.9)املسائل  1.9، 7، 6.1
 من جدول األعمال

 ماالغويتن.  السيد )روسيا( وفمفارال. ن السيد

 4فريق العمل 
، 3.1، 2.1؛ البنودالعلوم خدمات 4الفصل 

 السيد ف. نوزدرين  السيد ف. مينز )فرنسا( ، من جدول األعمال7.1

 5فريق العمل 
وخدمة  الطريانالبحرية وخدمة  اخلدمة 5 الفصل

 ،(2.9.1 ،(1.9.1 ،9.1 ،8.1 ،1.1 البنود ؛اهلواة
 األعمال جدول من (4.1.9)املسألة  1.9، 10.1

 بوغينسك.  السيد )مصر( سيد. و السيد

 6فريق العمل 
 1.9، 4، 2؛ البنود مسائل عامة: 6الفصل 

من  10( والبند 7.1.9، 6.1.9 املسألتان)
 األعمال جدول

 شانغتر.  السيد (ن. نغيغ )كينيا .السيد ب

 .WRC-19وقد جنح االجتماع يف اعتماد تقرير االجتماع التحضريي إىل املؤمتر 

4.I طريقة عرض التقرير وهيكلته 
مع مراعاة اإلطار العام للتقرير الذي  WRC-19 مت تنظيم التقرير حبيث يتماشى مع نسق املواضيع الواردة يف جدول أعمال املؤمتر

 عليه. ووافقت CPM-19 حددته الدورة األوىل لالجتماع
 أعاله. I.3                                                                    ويتألف التقرير من ستة فصول حمددة وفقا  للهيكل املعتمد املوصوف يف الفقرة

لتيسري حتديد  WRC-19 جدول أعمال املؤمتر ومسائلبني فصول هذا التقرير وبنود  التقابل                             وأ درجت يف مطلع التقرير قائمة 
)أي  س املعقوفة                        التقرير. واست عملت األقو  ترد قائمة باملختصرات يف بداية املوضوعات املعنية ضمن إطار جدول األعمال املذكور. كما

االت صيف التقرير حول قيم )مثل الرتددات واحلدود، إخل.( أو حول أمساء )مثل العدد املستقبلي لقرارات املؤمتر العاملي لالت’[‘( و ’]‘
ىل إ                                                                                                                         الراديوية أو مشاريع التوصيات أو التقارير اجلديدة لقطاع االتصاالت الراديوية، والقائمة املستقبلية بأمساء البلدان، إخل.(، إشارة  

 الطبيعة املؤقتة لتلك املعلومات.
ومراجعة  يع توصيات جديدةيف ذلك بعض مشار  قائمة بتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية مباعلى  2 ملحقهويشتمل التقرير يف 

وردت اإلشارة إليها يف نص التقرير. وسيقوم مكتب االتصاالت الراديوية بإعداد الصيغة النهائية هلذه القائمة اليت ستأخذ يف االعتبار 
 .2019 وستقدم إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019 مقررات مجعية االتصاالت الراديوية لعام
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 I-1حـق املل

 (2017          )املعد ل يف 1380 قـرارال
 (الثامنة العامة اجللسة يف املعتمد)

 مكان وموعد انعقاد المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية

 وجدول أعماله (WRC-19) 2019 لعام
 إن اجمللس،

 إذ يالحظ
 :809 قراره ( يف2015 أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف،

 أسابيع؛ ملدة أقصاها أربعة 2019 عام أن يوصي اجمللس بعقد مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية يفقرر  ( أ 
أوصى جبدول أعمال هذا املؤمتر، ودعا اجمللس إىل وضع الصيغة النهائية جلدول أعمال املؤمتر واختاذ الرتتيبات لعقده  ب(

 األعضاء،املشاورات الالزمة مع الدول  ميكن يف والشروع بأسرع ما
 كذلك  يالحظ وإذ

 مدينة يف 2019 عامل الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمتر عقد إىل لالتصاالت الدويل االحتاد دعت قد العربية مصر مجهورية حكومة أن
 )مصر(، الشيخ شرم

 يقـرر
 مجعية، تسبقه 2019 نوفمرب 22 إىل أكتوبر 28( من مصر) الشيخ شرم يف (WRC-19) عاملي لالتصاالت الراديويةالؤمتر املعقد 

 جدول األعمال التايل: له ويكون، 2019 أكتوبر 25إىل  21التصاالت الراديوية من ا
مراعاة  مع ،على أساس املقرتحات املقدمة من اإلدارات وذلكالبنود التالية واختاذ التدابري الالزمة بشأهنا،  النظر يف 1

وتقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر، واملراعاة الواجبة الحتياجات اخلدمات  2015 ية لعامنتائج املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديو 
 :النظر قيدالنطاقات  القائمة واملستقبلية يف

 ؛(WRC-15) 658             وفقا  للقرار MHz 54-50نطاق الرتدد  يف 1اإلقليم  منح توزيع خلدمة اهلواة يف النظر يف 1.1

رصاد اخلدمة املتنقلة الساتلية وخدمة األ النطاق من أجل احملطات األرضية العاملة يف يفحدود القدرة  النظر يف 2.1
        ، وفقا  MHz 400,05-399,9و MHz 403-401نطاقي الرتدد  الساتلية يف الساتلية وخدمة استكشاف األرض اجلوية
 ؛(WRC-15) 765 للقرار

رض أرض( وخدمة استكشاف األ-اجلوية الساتلية )فضاء إمكانية رفع التوزيع الثانوي خلدمة األرصاد النظر يف 3.1
نطاق  أرض( يف-أرض( إىل وضع أويل وإمكانية منح توزيع أويل خلدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاء-الساتلية )فضاء

 ؛(WRC-15) 766               ، وفقا  للقرار MHz 470-460 الرتدد
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من  7 امللحق واستعراض القيود املذكورة يف، (WRC-15) 557                            نتائج الدراسات طبقا  للقرار النظر يف 4.1
ر اخلطة والقائمة وتطو  وتنقيحها إن استدعى األمر، مع ضمان محاية التخصيصات الواردة يف (Rev.WRC-15) 30 التذييل

، (FSS)                                                                           مستقبال  ضمن اخلطة والقائمة والشبكات القائمة واملخططة للخدمة الثابتة الساتلية (BSS) اخلدمة اإلذاعية الساتلية
 وعدم فرض قيود إضافية عليها؛

حمطات  فضاء( يف-)أرض GHz 29,5-27,5أرض( و-)فضاء GHz 19,7-17,7 استخدام نطاقي الرتدد النظر يف 5.1
ملناسب، اخلدمة الثابتة الساتلية، واختاذ اإلجراء ا أرضية متحركة تتواصل مع حمطات فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض يف

 ؛(WRC-15) 158 للقرار       وفقا  
سبة إىل األرض اليت ميكن املستقرة بالن خيص األنظمة الساتلية للخدمة الثابتة الساتلية غري وضع إطار تنظيمي فيما النظر يف 6.1

فضاء( -)أرض GHz 50,2-47,2( وأرض-)فضاء GHz 39,5-42,5( وأرض-)فضاء GHz 37,5-39,5نطاقات الرتدد  أن تعمل يف
 ؛(WRC-15) 159                    فضاء(، وفقا  للقرار-)أرض GHz 51,4-50,4و

لفضائية من أجل خدمة العمليات ا                                        يتعلق بالتتبع والتحكم والقياس عن ب عد يف دراسة االحتياجات من الطيف فيما 7.1
لعمليات الفضائية، ا                                                                                         املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املهمات القصرية املدة، ب غية تقييم مالء مة التوزيعات احلالية خلدمة  السواتل غري

 ؛(WRC-15) 659                            توزيعات جديدة، وفقا  للقرار وإن استدعى األمر، النظر يف
ودعم  (GMDSS) البحر اإلجراءات التنظيمية املمكنة لدعم حتديث النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف النظر يف 8.1

 ؛(Rev.WRC-15) 359                    البحر، وفقا  للقرار مة يفالنظام العاملي لالستغاثة والسال إدخال أنظمة ساتلية إضافية يف
 يلي:                                                            النظر استنادا  إىل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، فيما 9.1

يتعلق باألجهزة الراديوية البحرية املستقلة حلماية  فيما MHz 162,05-156 إطار نطاق الرتدد اإلجراءات التنظيمية يف 1.9.1
 ؛(WRC-15) 362               ، وفقا  للقرار(AIS) ونظام التعرف األوتومايت (GMDSS) البحر والسالمة يفالنظام العاملي لالستغاثة 

ذلك توزيعات جديدة للطيف للخدمة املتنقلة البحرية الساتلية  إدخال تعديالت على لوائح الراديو، مبا يف 2.9.1
 MHz 157,4375-156,0125 أرض( ويفضل أن يكون ذلك ضمن نطاقي الرتدد-فضاء وفضاء-)أرض

، مع (VDES)                                                            ، إلتاحة املكو نة الساتلية ألنظمة تبادل البيانات باملوجات املرتية18 التذييل يف MHz 162,0375-160,6125و
، وعمليات الرسائل اخلاصة VDES                                                 الوقت ذاته إىل ترد ي املكو نات األرضية احلالية لنظام                           ضمان أال تؤدي هذه املكو نة يف

هذه النطاقات ويف                                             وأال يفرض قيودا  إضافية على اخلدمات القائمة يف (AIS) التعرف األوتومايت، ونظام (ASM) بالتطبيق
 ؛(Rev.WRC-15) 360من القرار يدرك"  "إذ من( هود( الفقرتني  نطاقات الرتدد اجملاورة املشار إليها يف

النظام العاملي لالستغاثة والسالمة إلدخال واستخدام  االحتياجات من الطيف واألحكام التنظيمية النظر يف 10.1
 ؛(WRC-15) 426               ، وفقا  للقرار(GADSS) الطريان يف

االت                         إقليميا  لدعم أنظمة االتص                                                                       اختاذ اإلجراءات الالزمة، حسب االقتضاء، لتيسري نطاقات ترددات منسقة عامليا  أو 11.1
 ؛(WRC-15) 236                                            توزيعات احلالية للخدمة املتنقلة، وفقا  للقرارالراديوية اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار وجوانب مساره ضمن ال

 (ITS) ذكيةاإلقليمية لتنفيذ أنظمة النقل ال                                       نطاقات الرتدد املنس قة املمكنة العاملية أو النظر إىل أقصى حد ممكن يف 12.1
 ؛(WRC-15) 237                                                   إطار التوزيعات احلالية للخدمة املتنقلة، وفقا  للقرار التطور يف اآلخذة يف

ذلك إمكانية  يف ، مبا(IMT) حتديد نطاقات تردد من أجل التطوير املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية النظر يف 13.1
 ؛(WRC-15) 238                                                              توزيع ترددات إضافية للخدمة املتنقلة على أساس أويل، وفقا  للقرار
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التدابري التنظيمية املناسبة من  يف (WRC-15) 160 للقرار                                                    النظر، على أساس دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وفقا   14.1
 ، ضمن التوزيعات احلالية للخدمة الثابتة؛(HAPS) أجل حمطات املنصات عالية االرتفاع

حتديد نطاقات تردد لكي تستخدمها اإلدارات من أجل التطبيقات للخدمتني الربية املتنقلة والثابتة العاملة  النظر يف 15.1
 ؛(WRC-15) 767             وفقا  للقرار  GHz 450-275 ددمدى الرت  يف

نطاقات  يف (WAS/RLAN) الشبكات احمللية الراديويةأنظمة النفاذ الالسلكي مبا فيها املسائل املتصلة ب النظر يف 16.1
لخدمة املتنقلة لذلك توزيعات طيف إضافية  ، واختاذ التدابري التنظيمية املناسبة، مبا يفMHz 5 925و MHz 5 150 الرتدد بني

 ؛(WRC-15) 239             وفقا  للقرار

 مجعية هبا قدمتت واليت الراديو، لوائح يف باإلحالة         واملضم نة         املراج عة الراديوية االتصاالت قطاع توصيات فحص 2
      فقا  و  الراديو، لوائح يف الصلة ضرورة حتديث اإلحاالت ذات والبت يف ،(Rev.WRC-15) 28 للقرار       وفقا   الراديوية، االتصاالت

 ؛(Rev.WRC-12) 27 بالقرار 1 امللحق يف الواردة للمبادئ

 املؤمتر؛ ايتخذه اليت للقرارات نتيجة الراديو لوائح يف تعديالت أو تغيريات من يرتتب قد فيما النظر 3

إمكانية  نظر يفلل ،(Rev.WRC-07) 95 للقرار       وفقا   السابقة، املؤمترات عن الصادرة والتوصيات القرارات استعراض 4
 إلغائها؛ أو استبداهلا مراجعتها أو

 شأنه؛ب من االتفاقية واختاذ التدابري املناسبة 136و 135                                                تقرير مجعية االتصاالت الراديوية املقدم وفقا  للرقمني  استعراض 5

 العاملي للمؤمتر      ضريا  حت بشأهنا عاجلة تدابري اختاذ الراديوية االتصاالت دراسات جلان من تتطلب اليت البنود حتديد 6
 الراديوية؛ لالتصاالت املقبل

( 2002 مراكش،           )املراج ع يف 86 للقرار         تطبيقا   أخرى، خيارات ويف إجراؤها، يلزم قد تغيريات أي يف النظر 7
       وفقا  "، الساتلية للشبكات لرتددا لتخصيصات والتسجيل والتبليغ والتنسيق املسبق النشر"إجراءات  بشأن املفوضني، املندوبني ملؤمتر
 فيها                                                                                     تيسريا  لالستخدام الرشيد والفع ال واالقتصادي للرتددات الراديوية وأي مدارات مرتبطة هبا، مبا (Rev.WRC-07) 86 للقرار
 املستقرة بالنسبة إىل األرض؛ السواتلمدار 

 إذا احلواشي من بلداهنا أمساء حذف أو ببلداهنا اخلاصة احلواشي حذف يف ترغب اليت اإلدارات طلبات يف النظر 8
 واختاذ التدابري املناسبة بشأهنا؛ ،(Rev.WRC07) 26 للقرار       وفقا   مطلوبة، تعد مل
 من االتفاقية: 7 للمادة       وفقا   وإقراره، الراديوية االتصاالت مكتب مدير تقرير يف النظر 9

 ؛(WRC-15) 2015 لالتصاالت الراديوية لعامبشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية منذ املؤمتر العاملي  1.9
 ؛*تطبيق لوائح الراديو حاالت تضارب ووجهت يف وبشأن أي صعوبات أو 2.9
 ؛(Rev.WRC-07) 80                                بشأن اختاذ إجراء استجابة  للقرار 3.9
 وإبداء الراديوية التتصالال املقبل العاملي املؤمتر أعمال جدول يف إدراجها يلزم اليت بالبنود اجمللس إىل توصيات تقدمي 10

       وفقا   املقبلة، للمؤمترات األعمال جداول يف إدراجها ميكن أخرى بنود ويف الالحق للمؤمتر التمهيدي األعمال جدول يف نظره وجهة
 من االتفاقية، 7 للمادة

___________________ 
يق لوائح الراديو تطب يتعلق بأي صعوبات أو حاالت تضارب ووجهت يف                                                      البند من جدول األعمال يقتصر حصرا  على تقرير املدير فيماهذا  *

 والتعليقات املقدمة من اإلدارات.
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 الراديوية االتصاالت مكتب مدير يكلف
 الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمتر إىل لرفعه تقرير وإعداد للمؤمتر التحضريي االجتماع دورات لعقد الالزمة الرتتيبات باختاذ

 ،2019 لعام
 العام األمني يكلف

 ومجعية الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمتر لعقد الدقيقة واملواعيد احملدد املكان بشأن األعضاء الدول مبشاورة 1
 ؛2019 لعام الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمتر أعمال جدول وبشأن ،2019 عام يف الراديوية االتصاالت

 عقد املؤمتر؛ أجل منالراديوية،  باختاذ مجيع الرتتيبات الالزمة، باالتفاق مع مدير مكتب االتصاالت 2
 .القرار هبذا       علما   املعنية واإلقليمية الدولية املنظمات بإحاطة 3

 
  



10 

 

 1الفصل 
 الخدمة المتنقلة البرية والخدمة الثابتة

 من جدول األعمال( 15.1و 14.1و 12.1و 11.1)البنود 

 جدول المحتويات
 الصفحة

 11  .................................................................................... 11.1بند جدول األعمال 

 11  .......................................................................................... ملخص تنفيذي 1/11.1/1

 11  ........................................................................................ خلفية 2/11.1/1

 11  .......................................... ملخص وحتليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3/11.1/1

 13  .............................................................. األعمالأساليب الوفاء ببند جدول  4/11.1/1

 13  .................................................................. االعتبارات التنظيمية واإلجرائية 5/11.1/1

 21  .................................................................................... 12.1بند جدول األعمال 

 21  ............................................................................... ملخص تنفيذي 1/12.1/1

 21  ........................................................................................ خلفية 2/12.1/1

 22  .......................................... نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديويةلملخص وحتليل  3/12.1/1

 23  .............................................................. األعمالأساليب الوفاء ببند جدول  4/12.1/1

 23  ...................................................................... اعتبارات تنظيمية وإجرائية 5/12.1/1

 27  .................................................................................... 14.1بند جدول األعمال 

 27  ............................................................................... ملخص تنفيذي 1/14.1/1

 28  ........................................................................................ خلفية 2/14.1/1

 28  .......................................... نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديويةلملخص وحتليل  3/14.1/1

 72  .............................................................. أساليب الوفاء ببند جدول األعمال 4/14.1/1

 78  .................................................................. االعتبارات التنظيمية واإلجرائية 5/14.1/1

 151  .................................................................................... 15.1بند جدول األعمال 

 151  ............................................................................... ملخص تنفيذي 1/15.1/1

 151  ........................................................................................ خلفية 2/15.1/1

 152  .......................................... نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديويةلملخص وحتليل  3/15.1/1

 154  .............................................................. أساليب للوفاء ببند جدول األعمال 4/15.1/1

  156  .................................................................. االعتبارات التنظيمية واإلجرائية 5/15.1/1



11 

 

 11.1بند جدول األعمال 
                                                                     حسب االقتضاء، لتيسري نطاقات ترددات منسقة عامليا  أو إقليميا  لدعم أنظمة اختاذ اإلجراءات الالزمة،  11.1

                                                                                       اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار وجوانب مساره ضمن التوزيعات احلالية للخدمة املتنقلة، وفقا   االتصاالت الراديوية
 ؛(WRC-15) 236 للقرار

 اصة بالسكك احلديدية بني القطار وجانيب السكة احلديديةأنظمة االتصاالت الراديوية اخل - (WRC-15) 236قرار ال

 ملخص تنفيذي 1/11.1/1
                                          إىل أن يقوم، استنادا  إىل نتائج دراسات قطاع  2019للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  (WRC-15) 236يدعو القرار 

در املستطاع، من            إقليميا ، ق                                                                                         االتصاالت الراديوية، باختاذ اإلجراءات الالزمة، عند االقتضاء، لتيسري نطاقات تردد منسقة عامليا  أو
، ضمن التوزيعات (RSTT) يديةأجل تنفيذ أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار وجانيب السكة احلد

 احلالية للخدمة املتنقلة.
أجرى قطاع االتصاالت الراديوية دراسات من أجل وضع تقريرين وتوصية لقطاع االتصاالت ولتناول هذا البند من جدول األعمال، 

 (.3/11.1/1الراديوية )انظر القسم 
 :                                                   واقرت حت ثالثة أساليب للوفاء هبذا البند من جدول األعمال

 ؛(WRC-15) 236: عدم إدخال أي تغيريات على لوائح الراديو باستثناء إلغاء القرار Aاألسلوب  -
 لتحديد مديات تردد من أجل (WRC-19) [A111-METHOD B]: إضافة القرار اجلديد Bاألسلوب  -

أحدث  واإلحالة إىل أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار وجانيب السكة احلديدية
 ؛(WRC-15) 236وبالتايل إلغاء القرار  ITU-R M.[RSTT_FRQ]صيغة من التوصية 

تردد من أجل  مدياتبدون حتديد  (WRC-19) [B111-METHOD C]: إضافة القرار اجلديد C األسلوب -
ىل أحدث مع اإلحالة إ احلديدية السكة وجانيب القطار بني احلديدية بالسكك اخلاصة الراديوية االتصاالت أنظمة

 .(WRC-15) 236 وبالتايل إلغاء القرار ITU-R M.[RSTT_FRQ]صيغة من التوصية 

 خلفية 2/11.1/1
العامل  االجتماعية يفالتنمية االقتصادية و  تسهل تكنولوجيات االتصاالت الراديوية املتطورة النقل بالسكك احلديدية الذي يساهم يف

ن النامية. وبوصفها واحدة من البىن التحتية األساسية، فإن أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك خاصة بالنسبة للبلدا
                                                               حيوية من أجل توفري مراقبة حمس نة حلركة السكك احلديدية وسالمة الركاب  (RSTT)احلديدية بني القطار وجانيب السكة احلديدية 

 وتعزيز أمن عمليات تشغيل القطارات.
باختالف البلدان، مما يفضي إىل تكاليف تشغيلية باهظة لتنفيذ النقل بالسكك احلديدية على  RSTTوخيتلف تنفيذ األنظمة 

، مما يقلص من االستثمارات RSTTالصعيد الدويل. ومن شأن املعايري الدولية والطيف املنسق حتسني قابلية التشغيل البيين لألنظمة 
 ديدية ويسمح باقتصادات احلجم الكبري.البنية التحتية للسكك احل يف

 قطاع االتصاالت الراديوية نتائج دراساتلتحليل ملخص و  3/11.1/1
 ألنظمةامة والتكنولوجيات احلالية وسيناريوهات التشغيل العوالتطبيقات الرئيسية درس قطاع االتصاالت الراديوية املعمارية العامة 

. R M.2418-ITUووضع التقرير  (RSTT)ديدية بني القطار وجانيب السكة احلديدية االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احل
( على إدارات الدول األعضاء جلمع معلومات عن LCCE/60/5                                                           وعمم قطاع االتصاالت الراديوية استبيانا  )انظر الرسالة املعممة

https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2418-2017-MSW-E.docx
http://www.itu.int/md/R00-SG05-CIR-0060/en
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               الذي يضم أيضا   2442R M.-ITU                                          إدارة ومن منظمة إقليمية وأ درجت يف التقرير  37. ووردت ردود من RSTTاستخدام األنظمة 
احلالية واملخططة واحتياجاهتا من الطيف. وشرع قطاع االتصاالت الراديوية يف  RSTTاخلصائص التفصيلية وعمليات التنفيذ لألنظمة 

 ،على الصعيدين العاملي أو اإلقليمي RSTTاليت توفر التنسيق احملتمل ملديات الرتدد لألنظمة  ITU-R M.[RSTT.FRQ]وضع التوصية 
 بشأن لتنسيقا . وتوفر نتائج الدراسات تلك عناصر مقيدة لتسهيلإضافة إىل بعض نطاقات الرتدد اليت تستخدمها فرادى اإلدارات

 ضمن التوزيعات احلالية للخدمة املتنقلة. RSTT                                            نطاقات الرتدد عامليا  أو إقليميا  لدعم األنظمة 
 .RSTT راديو قطارات األنظمة لتطبيقات        ، خاصة  1 اإلقليم من البلدان يف ومت اإلبالغ بأن بعض نطاقات الرتدد هذه نسقت يف عدد

 من الطيف RSTTملخص وتحليل الحتياجات األنظمة  1.3/11.1/1
االحتياجات  أن ITU-R M.2442 التقريرمن الطيف ترد يف  RSTTتظهر واحدة من دراسات احلالة بشأن احتياجات األنظمة 

 MHz 14,04و MHz 11,9سيناريو منطي ترتاوح بني  يف RSTT األنظمة يف للتطبيقات الراديوية للقطاراتاإلمجالية من الطيف 
 )للوصلة اهلابطة(. MHz 8,37و MHz 4,7)للوصلة الصاعدة( وبني 

 وتنفيذها RSTTملخص وتحليل الخصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة  2.3/11.1/1
. ومت حتديد أربع RSTTارية والتطبيقات والتكنولوجيات والسيناريوهات التشغيلية لألنظمة املعم ITU-R M.2418يتناول التقرير 

 وهي: RSTTفئات رئيسية لتطبيقات األنظمة 
 راديو القطارات )من أجل إرسال الصوت والتشوير وإدارة احلركة من أجل التشغيل اآلمن للقطارات(، -
 ديد موقع القطار ذات الصلة بعمليات تشغيل القطارات(،معلومات حتديد موقع القطار )مجع معلومات حت -
                                                                           التحكم يف القطارات عن ب عد )توصيل البيانات بني القاطرة واألرض للتحكم يف احملرك(، -
 مراقبة القطار )التقاط وإرساالت التسجيالت الفيديوية للمناطق العامة ومناطق جانيب السكة وما إىل ذلك(. -

وهي خط السكك احلديدية وحمطة  RSTTمخسة سيناريوهات عام لتشغيل األنظمة        أيضا   ITU-R M.2418ويتضمن التقرير 
 السكك احلديدية ومنطقة التحويلة وقاعدة الصيانة وحماور جتميع خطوط السكك احلديدية.

ملدى يوية قصرية ابيانات االنتشار وطرائق التنبؤ من أجل ختطيط أنظمة االتصاالت الراد ITU-R P.1411-9وتتضمن التوصية 
، وتتضمن عدة أقسام GHz 100و MHz 300 مدى الرتددات بني العاملة خارج املباين وشبكات املنطقة احمللية الراديوية العاملة يف

 .RSTTقسم يتناول سيناريوهات تشغيل األنظمة  من بينها

 للطيف RSTTملخص وتحليل بخصوص استعمال األنظمة  3.3/11.1/1
 RSTT                                               ن املعروف أن الطيف املستعمل حاليا  من أجل األنظمة ، مITU-R M.2442 املقدمة إلعداد التقرير              طبقا  للمدخالت 

خيتلف من إدارة ألخرى. وقد أفضى حتليل البيانات املتاحة إىل االستنتاجات العامة التالية فيما يتعلق بالطيف املستعمل من جانب 
 :RSTTألنظمة اإلدارات املستجيبة للفئات األربع الرئيسية ل

        ، ت نشر RSTT                                                                                  أنظمة االتصاالت الراديوية لراديو القطارات وتطبيقات التحكم يف القطارات عن ب عد لألنظمة  -
 ؛GHz 1معظمها يف نطاقات الرتدد دون 

اقات الرتدد: ط                                موقع القطار تستعمل بشكل  أساسي نأنظمة االتصاالت الراديوية من أجل تطبيقات معلومات حتديد  -
 MHz 27)الوصلة الصاعدة( و MHz 4من أجل عدادات السرعة املثبتة على القضبان، وحوايل  MHz 1دون 

 يمرتية من أجل الرادارات؛جل نظام املنارات والنطاقات امللاهلابطة( من أ )الوصلة
                                                                                                     أنظمة االتصاالت الراديوية من أجل تطبيقات مراقبة القطارات تنفذ حاليا  من خالل تطبيقات تقنية خمتلفة تستعمل  -

 .GHz 5نطاقات الرتدد فوق 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2442-2019-MSW-E.docx
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ات احلالية                                       والتحكم عن ب عد يف القطارات ضمن التوزيع التطبيقات الراديوية للقطاراتوتندرج أنظمة االتصاالت الراديوية من أجل 
 املتنقلة.للخدمة 

بيد أن هناك بعض أنظمة االتصاالت الراديوية من أجل تطبيقات حتديد موقع القطار ومراقبة القطارات ال تندرج ضمن التوزيعات 
 تحديد الراديوي للموقع.اليندرج البعض منها ضمن خدمة على سبيل املثال،  .احلالية للخدمة املتنقلة

 الاألعم جدول ببند الوفاء أساليب 4/11.1/1
اإلجراءات التنظيمية املرتبطة ببعض األساليب املوضحة أدناه مقدمة من مؤيدي هذه األساليب وهي تعكس آراء هؤالء املؤيدين 

 وعرضت ونوقشت من جانب قطاع االتصاالت الراديوية.
املناطق فيما يتعلق  ان أووهناك إشارات يف أجزاء خمتلفة من مشروع تقرير االجتماع التحضريي إىل املوقف السائد يف بعض البلد

، مبا يعكس املوقف يف هذه البلدان أو املناطق، وبالتايل، ال ينبغي تعميمها RSTTباستعمال بعض نطاقات الرتدد من أجل األنظمة 
 إلعطاء انطباع بأن هذه الشروط ستكون قابلة للتطبيق على البلدان أو املناطق األخرى.

 (WRC-15) 236ي تغييرات على لوائح الراديو باستثناء إلغاء القرار عدم إدخال أ: Aاألسلوب  1.4/11.1/1
من خالل عمل جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية عرب  RSTTميكن حتقيق التنسيق للرتددات من أجل األنظمة  األسباب:

 (.ITU-R M.[RSTT_FRQ]توصيات و/أو تقارير قطاع االتصاالت الراديوية املطبقة )مثل التوصية 

 تحديد مديات تردد من أجل (WRC-19) [A111-METHOD B]: إضافة القرار الجديد Bاألسلوب  2.4/11.1/1
واإلحالة  أنظمة االتصاالت الراديوية الخاصة بالسكك الحديدية بين القطار وجانبي السكة الحديدية

 (WRC-15) 236 وبالتالي إلغاء القرار ITU-R M.[RSTT_FRQ]إلى أحدث صيغة من التوصية 
               أن يوفر إطارا   RSTTميكن ألي قرار جديد صادر عن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية حتدد فيه مديات الرتدد من أجل األنظمة 

                                                                                                               تنظيميا  لتوجيه عملية تنسيق الرتددات. ويف نفس الوقت، ميكن لتوصية صادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية أن توصى بإمكانية 
 على الصعيدين العاملي و/أو اإلقليمي وميكن أن توفر املرونة. RSTTتنسيق ترتيبات الرتددات اخلاصة باألنظمة 

مديات تردد من بدون تحديد  (WRC-19) [B111-METHOD C]إضافة القرار الجديد : Cاألسلوب  3.4/11.1/1
أنظمة االتصاالت الراديوية الخاصة بالسكك الحديدية بين القطار وجانبي السكة الحديدية مع أجل 

 (WRC-15) 236وبالتالي إلغاء القرار  ITU-R M.[RSTT_FRQ]اإلحالة إلى أحدث صيغة من التوصية 
ن خالل اإلحاالت لتوجيه عملية التنسيق م          تنظيميا          إطارا  جديد صادر عن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية أن يوفر  لقرارميكن 

تنسيق مديات الرتدد على الصعيدين العاملي و/أو  بإمكانيةاليت توصي  ITU-R M.[RSTT_FRQ] ةصيغة للتوصي أحدثإىل 
 من القرار اجلديد نطاق تردد بعينه. "يقرر"يف اجلزء       ي ذكر . والRSTTاإلقليمي من أجل األنظمة 

 االعتبارات التنظيمية واإلجرائية 5/11.1/1

 Aبالنسبة لألسلوب  1.5/11.1/1
NOC 

 المواد
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NOC 

 التذييالت

 

SUP 

 (WRC-15) 236القـرار 
 أنظمة االتصاالت الراديوية الخاصة بالسكك الحديدية 

 بين القطار وجانبي السكة الحديدية
 

 Bبالنسبة لألسلوب  2.5/11.1/1
ADD 

 (WRC-19) [A111-METHOD B]مشروع قرار جديد 
 تنسيق نطاقات التردد من أجل أنظمة االتصاالت الراديوية 

 (RSTT)الخاصة بالسكك الحديدية بين القطار وجانبي السكة الحديدية 
 (،2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ،  إن

 اعتباره يف إذ يضع
 دان النامية؛العامل خاصة بالنسبة للبل التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أن النقل بالسكك احلديدية يساهم يف ( أ 

" (RSTT)أن مصطلح "أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار وجانيب السكة احلديدية  ب(
 ات؛                                                                           تتيح مراقبة حمس نة حلركة السكك احلديدية وسالمة الركاب وتعزيز أمن عمليات القطار يشري إىل أنظمة االتصاالت الراديوية اليت 

لقطارات ومعلومات حتديد موقع القطار ل التطبيقات الراديويةهي  RSTTأن الفئات الرئيسية لتطبيقات األنظمة  ج(
 مراقبة القطارات؛                   القطارات عن ب عد و  والتحكم يف

 (SRD)دى األجهزة قصرية امل تقوم على أنميكن األجهزة املستعملة يف تطبيقات معلومات حتديد موقع القطار  أن (د 
 ؛ITU-R SM.1896 للتوصية صيغة أحدث يفالواردة  رتددالاليت تستعمل نطاقات 

الفئات  بني بأولوية ميكن أن حيظى RSTTلألنظمة  التطبيقات الراديوية للقطاراتأن تنسيق الطيف من أجل  ( ه
                                              متك ن من إرسال األوامر إىل القطارات والتحكم فيها  التطبيقات الراديوية للقطاراتألن  ،RSTTاألربع لتطبيقات األنظمة 

  وغريها من خدمات السكك احلديدية اهلامة اليت تستعمل من أجل ضمان سالمة عمليات القطارات والركاب وتتطلب اعتمادية
 كبرية وجودة عالية للخدمات؛
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 من ملختلفةا الوظائف تيسري أجل من يف نطاقات متعددة خمتلفة تكنولوجيات إدماجقد تدعو احلاجة إىل  أنه (و 
 احلديدية لسكةا وجانيب للقطارات احلديدية السكك أنظمة إىل البيانات وإرسال التحكم عناصر وتشغيل األوامر إرسال قبيل
 ؛      أيضا   السرعة عالية احلديدية السكك بيئة احتياجات لتلبية

                                                                         آخذة  يف التطور وأن هناك منظمات دولية أو إقليمية تقوم حاليا  بوضع مواصفات  RSTTأن تكنولوجيات األنظمة  ( ز
واالحتاد الدويل للسكك  (3GPP)، مثل مشروع شراكة اجليل الثالث RSTTلتكنولوجيات ووظائف جديدة من أجل تطوير األنظمة 

 وغريها؛ (ERA)والوكالة األوروبية للسكك احلديدية  (ETSI)واملعهد األورويب ملعايري االتصاالت  (UIC)احلديدية 
 يف املستقبل يتطلب مراعاة تطورات صناعة السكك احلديدية؛ RSTTأن تنفيذ األنظمة  (ح
 دية قد حتتاج إىل مزيد من الطيف؛أن تطبيقات السالمة املتطورة للنقل بالسكك احلدي (ط
ال حيول دون استعمال هذه النطاقات من جانب أي تطبيقات  RSTTأن تنسيق نطاقات الرتدد من أجل األنظمة  (ي

 خلدمات أولية موزعة هلا هذه النطاقات؛
العمليات عرب           ، خاصة  يف RSTTأن هناك الكثري من اإلدارات ترغب يف تيسري قابلية التشغيل البيين لألنظمة  (ك

 احلدود، من أجل حتقيق الكفاءة يف استعمال موارد الطيف وتدنية خماطر التداخالت؛
 ؛مستقرةوبيئة تنظيمية راديوية  طويل األجل                      يتطلب استثمارا  كبريا   RSTT أنظمةنشر  أن (ل
القائمة على تكنولوجيات متاحة  RSTTيسهالن من نشر األنظمة     يا  /إقليم   ا  عامليأن املعايري الدولية والطيف املنسق  ( م

 مما يساعد على حتقيق اقتصادات احلجم الكبري يف صناعة السكك احلديدية، من حيث التكاليفبسهولة وفعالة 
 وإذ يشري إىل

ل لعامة والتطبيقات الرئيسية والتكنولوجيات احلالية وسيناريوهات التشغييوفر املعمارية ا ITU-R M.2418التقرير أن  أ ( 
 ؛RSTTامة لألنظمة الع

                                     ويوفر أيضا  معلومات عن استعمال الطيف  RSTTالتفصيلية لألنظمة  يوفر اخلصائص ITU-R M.2442أن التقرير  ب(
 احلالية واملخططة؛ RSTTمن جانب بعض اإلدارات من أجل األنظمة 

        فضال  عن  RSTTتردد منسقة لألنظمة  مدياتتتضمن  ITU-R M.[RSTT_FRQ]لتوصية لأحدث صيغة أن  ج(
 تردد لبعض اإلدارات؛نطاقات 

تتألف من فئات من التطبيقات واألنظمة اليت تعمل يف نطاقات تردد خمتلفة ليست قاصرة على  RSTTأن األنظمة  د (
 توزيعات اخلدمة املتنقلة؛

                                                                                                   أن أنظمة االتصاالت الراديوية من أجل راديو القطارات وتطبيقات التحكم يف القطارات عن ب عد تنتشر على نطاق  ( ه
ليمرتية تستعمل يف بعض البلدان من أجل قات تردد أعلى مثل النطاقات امل، وأن هناك نطاGHz 1واسع يف نطاقات الرتدد دون 

 ،RSTTنظمة راديو القطارات وتطبيقات مراقبة القطارات لأل
 وإذ يالحظ

                 ، تستعمالن حاليا  TETRAو GSM-R                                                                    أن من بني التكنولوجيات املختلفة، هناك تكنولوجيتان مقيستان عامليا ، ومها  أ ( 
القائمة على تكنولوجيا  RSTTوجيري نشر األنظمة  RSTT يف األنظمة التطبيقات الراديوية للقطاراتعلى نطاق واسع من أجل 

                                          والتحكم يف القطارات عن ب عد يف بعض البلدان؛ التطبيقات الراديوية للقطاراتمن أجل  (LTE)ل التطور طويل األج
قات التطبييشيع استعمال العديد من نطاقات الرتدد احملددة من أجل  يشري إىل أنه ITU-R M.2442التقرير أن  ب(

                                                                            من جانب العديد من اإلدارات وأن هذا األمر ميكن أن ميثل األساس لتنسيق الطيف عامليا   RSTTيف األنظمة  الراديوية للقطارات
 ؛التطبيقات الراديوية للقطارات                   أو إقليميا  من أجل 
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 ؛RSTTنفذت بالفعل العديد من نطاقات الرتدد املنسقة من أجل تطبيقات األنظمة  1 أن بعض اإلدارات يف اإلقليم ج(
اليت حتتاج إىل مناطق تغطية كبرية، بينما  RSTT                                          د الدنيا هي املفضلة عموما  لتطبيقات األنظمة أن نطاقات الرتد د (

 ،RSTTميكن لنطاقات الرتدد األعلى أن توفر عدة مزايا من بينها سعة أعلى لتطبيقات أحجام البيانات الكبرية لألنظمة 
 وإذ يؤكد

 أنه جيب منح املرونة لإلدارات من أجل حتديد:
من  "يقرر"من املديات الواردة يف اجلزء  RSTTر الطيف الواجب توفريه على املستوى الوطين من أجل األنظمة مقدا -

 هذا القرار للوفاء باالحتياجات الوطنية احملددة؛
                                          فضال  عن شروط استخدامها، مبا يف ذلك النطاقات  RSTTضرورة وتوقيت توفري النطاقات املستعملة لألنظمة  -

 من أجل الوفاء باحلاالت اإلقليمية أو الوطنية احملددة؛ ITU-R M.[RSTT_FRQ]الواردة يف هذا القرار ويف التوصية 
القائمة اليت تستعمل نطاقات أخرى ستستمر يف العمل وما إذا كانت ستحتاج إىل  RSTTما إذا كانت األنظمة  -

 املستمرة، الدعم
 يقرر

                بأقصى قدر  ممكن؛ RSTTتشجيع اإلدارات على استعمال نطاقات تردد منسقة من أجل األنظمة  1
من أجل حتقيق التنسيق العاملي للرتددات  ها،منأو أجزاء  ،1تشجيع اإلدارات على النظر يف مديات الرتدد التالية 2

، MHz 174-138، ضمن التوزيعات احلالية للخدمة املتنقلة: طاراتالتطبيقات الراديوية للق               ، خاصة  من أجل RSTT لألنظمة
MHz 470-335,4 ،MHz 915-873 ،MHz 960-918  ؛(3و 1 تنياملالحظ)انظر 

هذه مل يتم االتفاق عليها  MHz 960-918و MHz 915-873و MHz 470-335,4و MHz 174-138الرتدد  مديات: 1 املالحظة
       جمددا . WRC-19فيما يتعلق بالتنسيق العاملي احملتمل وقد ينظر فيها املؤمتر 

تشجيع اإلدارات على النظر يف مديات الرتددات التالية أو أجزاء منها من أجل حتقيق التنسيق اإلقليمي للرتددات  3
 ، ضمن التوزيعات احلالية للخدمة املتنقلة:اراتالتطبيقات الراديوية للقط               ، خاصة  من أجل RSTTلألنظمة 

 : 1يف اإلقليم  أ ( 
 ؛(2)انظر املالحظة  بعد فيما حتدد: 1 الرأي -

إىل الدورة الثانية لالجتماع التحضريي  MHz 925-873و MHz 470-340و MHz 174-138مديات الرتدد  قدمت: 2 املالحظة
على الصعيد اإلقليمي. بيد أنه ال توجد إشارة عن إمكانية تنسيقها  1فيما يتعلق بإمكانية تنسيقها يف اإلقليم  (CPM19-2)للمؤمتر 

وتتطلب إمعان النظر فيها  RSTTمديات الرتدد فيما يتعلق بالتنسيق من أجل األنظمة  حتديديتعني  ايل،بأكمله. وبالت 1يف اإلقليم 
 ه.وأثناء انعقاد WRC-19 قبل املؤمتر

 ؛MHz 174-138، MHz 470-340، MHz 925-873: 2 الرأي -
 (؛3)انظر املالحظة  : حتدد فيما بعد2يف اإلقليم  ب(

ينبغي اعتبار أن نطاقات الرتدد السابقة تنطوي على ضرورة وجود أي اشرتاطات من أجل نطاقات تردد منسقة  ال: 3 املالحظة
هذا األسلوب يدعون البلدان إىل إيالء االعتبار الواجب لفوائد  مقرتحي أن بيد. 2يف اإلقليم  RSTT                          عامليا  أو إقليميا  لألنظمة 

 أعاله. RSTTعملية التنسيق بالنسبة لتطبيقات األنظمة 

___________________ 
                                                            الذي ميكن أن تعمل فيه األجهزة الراديوية ويكون قاصرا  على نطاق يف سياق هذا القرار، فإن مصطلح "مدى الرتددات" يعين مدى الرتددات   1
                                                             نطاقات ترددات معينة تبعا  للظروف واملتطلبات على املستوى الوطين. أو
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، MHz 174-138 ،MHz 470-335,4 ،MHz 748-703 ،MHz 803-758 ،MHz 915-873: 3يف اإلقليم  ج(
MHz 960-918 ،MHz 1 880-1 770 ،GHz 45,5-43,5 ،GHz 109,5-92  (؛4)انظر املالحظة 

أعضاء مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت أن نطاقات الرتدد )أو أجزاء منها( الواقعة ضمن مديات الرتدد  يرى: 4 املالحظة
 ،3يف اإلقليم  RSTTاعتبارها نطاقات تردد منسقة حمتملة لألنظمة ميكن أعاله ميكن، ضمن التوزيعات احلالية للخدمة املتنقلة، 

 الالزم النهج يف       جمددا   لالتصاالت اهلادئ واحمليط آسيا مجاعة أعضاء وسينظر. لقطاراتل االتصاالت الراديوية لتطبيقات       خاصة  
 .التنسيق هذا لتحقيق

 كورةاملذ  الرتدد مديات استعمال بشأن شواغل عن يةالراديو  االتصاالت قطاع أعضاء وبعض اإلدارات بعض عربت: الرأي
                                                                                     خاصة  عندما تغطي مديات الرتدد تلك نطاقات غري موزعة للخدمة املتنقلة أو موزعة هلا على أساس  ،"يقرر"من  3و 2 الفقرتني يف

 .RSTTثانوي، مما يؤدي إىل عدم مالءمة هذه النطاقات لتحقيق التنسيق من أجل األنظمة 
 وغريها "يقرر"من  3و 2الرتددات ضمن مديات الرتدد احملددة يف الفقرتني  نطاقاتتشجيع اإلدارات على النظر يف  4

، بغية إدراجها ضمن RSTTمن أجل األنظمة  احملددةالرتددات القطرية  نطاقات          ، فضال  عن ةة احملتملاملنسقمن مديات الرتدد 
 ،ITU-R M.[RSTT_FRQ]أحدث صيغة للتوصية 

 عو قطاع االتصاالت الراديوية إىليد
، مع مراعاة RSTTمواصلة إجراء الدراسات التقنية ووضع توصيات فيما يتعلق بالتنفيذ التقين والتشغيلي لألنظمة  1

 لتسهيل تنفيذ هذا القرار يف الوقت املناسب؛ RSTTاالحتياجات من الطيف وتطور األنظمة 

والتوصيات والتقارير األخرى ذات الصلة لقطاع االتصاالت  ITU-R M.[RSTT-FRQ]التوصية وحتديث  استعراض 2
 الراديوية، حسب االقتضاء،

 يدعو اإلدارات إىل
تشجيع وكاالت ومنظمات السكك احلديدية على استخدام منشورات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة يف تنفيذ التكنولوجيات 

 ،RSTTواألنظمة الداعمة لألنظمة 
 األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني واهليئات األكادميية يدعو الدول

 هذه الدراسة من خالل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية، إىل املشاركة بنشاط يف
 يكلف األمني العام

 ار.                                                                                           بإحاطة االحتاد الدويل للسكك احلديدية واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصلة علما  هبذا القر 
 

SUP 

 (WRC-15) 236القـرار 
 أنظمة االتصاالت الراديوية الخاصة بالسكك الحديدية 

 بين القطار وجانبي السكة الحديدية
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 C لألسلوب بالنسبة 3.5/11.1/1
ADD 

 (WRC-19) [B111-METHOD C]مشروع قرار جديد 
 تنسيق نطاقات التردد من أجل أنظمة االتصاالت الراديوية 

 (RSTT)الخاصة بالسكك الحديدية بين القطار وجانبي السكة الحديدية 
 (،2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ،  إن

 اعتباره إذ يضع يف
 دان النامية؛العامل خاصة بالنسبة للبل التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أن النقل بالسكك احلديدية يساهم يف ( أ 

" (RSTT)أن مصطلح "أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار وجانيب السكة احلديدية  ب(
 ات؛                                                                           تتيح مراقبة حمس نة حلركة السكك احلديدية وسالمة الركاب وتعزيز أمن عمليات القطار يشري إىل أنظمة االتصاالت الراديوية اليت 

هي راديو القطارات ومعلومات حتديد موقع القطار والتحكم  RSTTنظمة أن الفئات الرئيسية لتطبيقات األ ج(
                                   القطارات عن ب عد ومراقبة القطارات؛ يف

 (SRD)دى األجهزة قصرية امل تقوم على أنميكن األجهزة املستعملة يف تطبيقات معلومات حتديد موقع القطار  أن (د 
 ؛ITU-R SM.1896وصية أحدث صيغة للت يفالواردة  رتددالاليت تستعمل نطاقات 

بني الفئات أولوية بميكن أن حيظى  RSTTلألنظمة  التطبيقات الراديوية للقطاراتأن تنسيق الطيف من أجل  ( ه
                                              متك ن من إرسال األوامر إىل القطارات والتحكم فيها  التطبيقات الراديوية للقطارات؛ ألن RSTTاألربع لتطبيقات األنظمة 

وغريها من خدمات السكك احلديدية اهلامة اليت تستعمل من أجل ضمان سالمة عمليات القطارات والركاب وتتطلب اعتمادية  
 كبرية وجودة عالية للخدمات؛

تلفة من أجل تيسري الوظائف املخمن  يف نطاقات متعددة خمتلفة تكنولوجيات إدماجقد تدعو احلاجة إىل  أنه ( و
لسكة لتلبية ا قبيل إرسال األوامر وتشغيل عناصر التحكم وإرسال البيانات إىل أنظمة السكك احلديدية للقطارات وجانيب

                                                احتياجات بيئة السكك احلديدية عالية السرعة أيضا ؛
                                    أو إقليمية تقوم حاليا  بوضع مواصفات آخذة يف التطور وأن هناك منظمات دولية  RSTTأن تكنولوجيات األنظمة  ( ز

واالحتاد الدويل للسكك  (3GPP)، مثل مشروع شراكة اجليل الثالث RSTTلتكنولوجيات ووظائف جديدة من أجل تطوير األنظمة 
 وغريها؛ (ERA)والوكالة األوروبية للسكك احلديدية  (ETSI)واملعهد األورويب ملعايري االتصاالت  (UIC)احلديدية 

 يف املستقبل يتطلب مراعاة تطورات صناعة السكك احلديدية؛ RSTTتنفيذ األنظمة  أن (ح
 أن تطبيقات السالمة املتطورة للنقل بالسكك احلديدية قد حتتاج إىل مزيد من الطيف؛ (ط
ال حيول دون استعمال هذه النطاقات من جانب أي تطبيقات  RSTTأن تنسيق نطاقات الرتدد من أجل األنظمة  (ي

 مات أولية موزعة هلا هذه النطاقات؛خلد
                      ، خاصة  يف العمليات عرب RSTTأن هناك الكثري من اإلدارات ترغب يف تيسري قابلية التشغيل البيين لألنظمة  (ك

 احلدود، من أجل حتقيق الكفاءة يف استعمال موارد الطيف وتدنية خماطر التداخالت؛
 مستقرة؛وبيئة تنظيمية راديوية طويل األجل                       يتطلب استثمارا  كبريا   RSTTنشر أنظمة  أن (ل



19 

 

القائمة على تكنولوجيات متاحة  RSTTيسهالن من نشر األنظمة                 عامليا /إقليميا  والطيف املنسق الدولية أن املعايري  ( م
                                                                                     بسهولة وفعالة تكاليفيا  مما يساعد على حتقيق اقتصادات احلجم الكبري يف صناعة السكك احلديدية،

 يدركوإذ 

املعمارية العامة والتطبيقات الرئيسية والتكنولوجيات احلالية وسيناريوهات التشغيل  يوفر ITU-R M.2418التقرير أن  أ ( 
 ؛RSTTالعامة لألنظمة 

                                     ويوفر أيضا  معلومات عن استعمال الطيف  RSTTاخلصائص التفصيلية لألنظمة  يوفر ITU-R M.2442 التقريرأن  ب(
 احلالية واملخططة؛ RSTTمن جانب بعض اإلدارات من أجل األنظمة 

        فضال  عن  RSTTتردد منسقة لألنظمة مديات تتضمن  ITU-R M.[RSTT_FRQ]لتوصية أحدث صيغة لأن  ج(
 اإلدارات؛ لفرادىتردد نطاقات 

 يقات واألنظمة اليت تعمل يف نطاقات تردد خمتلفة ليست قاصرة علىتتألف من فئات من التطب RSTTأن األنظمة  د (
 توزيعات اخلدمة املتنقلة؛

                                                                                                   أن أنظمة االتصاالت الراديوية من أجل راديو القطارات وتطبيقات التحكم يف القطارات عن ب عد تنتشر على نطاق  ( ه
ليمرتية تستعمل يف بعض البلدان من أجل لنطاقات املقات تردد أعلى مثل ا، وأن هناك نطاGHz 1واسع يف نطاقات الرتدد دون 

 ،RSTTراديو القطارات وتطبيقات مراقبة القطارات لألنظمة 
 وإذ يالحظ

                 ، تستعمالن حاليا  TETRAو GSM-R                                                                    أن من بني التكنولوجيات املختلفة، هناك تكنولوجيتان مقيستان عامليا ، ومها  أ ( 
القائمة على تكنولوجيا  RSTTوجيري نشر األنظمة  RSTTلألنظمة  الراديوية للقطاراتالتطبيقات على نطاق واسع من أجل 

                                          والتحكم يف القطارات عن ب عد يف بعض البلدان؛ التطبيقات الراديوية للقطاراتمن أجل  (LTE)التطور طويل األجل 
قات التطبيد احملددة من أجل أنه يشيع استعمال العديد من نطاقات الرتد إىليشري  ITU-R M.2442قرير أن الت ب(

                                                                            من جانب العديد من اإلدارات وأن هذا األمر ميكن أن ميثل األساس لتنسيق الطيف عامليا   RSTTيف األنظمة  الراديوية للقطارات
 ؛التطبيقات الراديوية للقطارات                   أو إقليميا  من أجل 

 ؛RSTTرتدد املنسقة من أجل تطبيقات األنظمة نفذت بالفعل العديد من نطاقات ال 1 أن بعض اإلدارات يف اإلقليم ج(
اليت حتتاج إىل مناطق تغطية كبرية، بينما  RSTT                                                        أن نطاقات الرتدد الدنيا هي املفضلة عموما  لتطبيقات األنظمة  د (

 ،RSTTميكن لنطاقات الرتدد األعلى أن توفر عدة مزايا من بينها سعة أعلى لتطبيقات أحجام البيانات الكبرية لألنظمة 
 وإذ يؤكد

 أنه جيب منح املرونة لإلدارات من أجل حتديد:
من  يقررمن املديات الواردة يف اجلزء  RSTTمقدار الطيف الواجب توفريه على املستوى الوطين من أجل األنظمة  -

 هذا القرار للوفاء باالحتياجات الوطنية احملددة؛
                                          فضال  عن شروط استخدامها، مبا يف ذلك النطاقات  RSTTضرورة وتوقيت توفري النطاقات املستعملة لألنظمة  -

 من أجل الوفاء باحلاالت اإلقليمية أو الوطنية احملددة؛ ITU-R M.[RSTT_FRQ]الواردة يف هذا القرار ويف التوصية 
القائمة اليت تستعمل نطاقات أخرى ستستمر يف العمل وما إذا كانت ستحتاج إىل  RSTTما إذا كانت األنظمة  -

 لدعم املستمرة،ا
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 يقرر

نطاقات النظر يف ، وذلك ب              بأقصى قدر  ممكن RSTTتشجيع اإلدارات على استعمال نطاقات تردد منسقة من أجل األنظمة 
من أجل حتقيق التنسيق  R M.[RSTT_FRQ]-ITUالواردة يف أحدث صيغة للتوصية  أو أجزاء منها 1مديات الرتدد يف الرتدد

ة ضمن التوزيعات احلاليوذلك ، التطبيقات الراديوية للقطارات               ، خاصة  من أجل RSTTللرتددات لألنظمة العاملي و/أو اإلقليمي 
 ،للخدمة املتنقلة

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية إىل

، مع مراعاة RSTTمواصلة إجراء الدراسات التقنية ووضع توصيات فيما يتعلق بالتنفيذ التقين والتشغيلي لألنظمة  1
 لتسهيل تنفيذ هذا القرار يف الوقت املناسب؛ RSTTجات من الطيف وتطور األنظمة االحتيا

والتوصيات والتقارير األخرى ذات الصلة لقطاع االتصاالت  ITU-R M.[RSTT-FRQ]التوصية  وحتديثاستعراض  2
 الراديوية، حسب االقتضاء،

 يدعو اإلدارات إىل

لتكنولوجيات اتخدام منشورات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة يف تنفيذ تشجيع وكاالت ومنظمات السكك احلديدية على اس
 ،RSTTواألنظمة الداعمة لألنظمة 

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني واهليئات األكادميية

 هذه الدراسة من خالل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية، إىل املشاركة بنشاط يف
 األمني العام يكلف

                                                                                              بإحاطة االحتاد الدويل للسكك احلديدية واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصلة علما  هبذا القرار.
 

SUP 

 (WRC-15) 236قـرار ال
 أنظمة االتصاالت الراديوية الخاصة بالسكك الحديدية 

 بين القطار وجانب السكة الحديدية
 

  

___________________ 
                                                            الذي ميكن أن تعمل فيه األجهزة الراديوية ويكون قاصرا  على نطاق ت يف سياق هذا القرار، فإن مصطلح "مدى الرتددات" يعين مدى الرتددا  1
                                                             نطاقات ترددات معينة تبعا  للظروف واملتطلبات على املستوى الوطين. أو
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 12.1بند جدول األعمال 
 (ITS) لذكيةاإلقليمية لتنفيذ أنظمة النقل اأو املمكنة العاملية                      نطاقات الرتدد املنس قة                         النظر إىل أقصى حد  ممكن يف 12.1

 ؛(WRC-15) 237                                                   إطار التوزيعات احلالية للخدمة املتنقلة، وفقا  للقرار التطور يف اآلخذة يف

 الذكية النقل تطبيقات أنظمة - (WRC-15) 237القرار 

 ملخص تنفيذي 1/12.1/1

 اآلخذة يف التطور. (ITS)لتنفيذ أنظمة النقل الذكية نطاقات الرتدد  تنسيق للنظر يفهناك حاجة 
جيري نشر أنظمة النقل الذكية اآلخذة يف التطور للمساعدة يف تأمني قيادة آمنة ودعم كفاءة أنظمة النقل واالستدامة البيئية. ومن 

ن لتوزيعات احلالية للخدمة املتنقلة اليت تستخدمها أنظمة النقل الذكية اآلخذة يف التطور ميكاملعرتف به أن نطاقات الرتدد ضمن ا
 أن تستخدمها تطبيقات وخدمات أخرى.      أيضا  

                                                                                                     وقد أ عدت تقارير وتوصيات عديدة لقطاع االتصاالت الراديوية دعما  هلذا البند من جدول األعمال على النحو املبني 
 .3/12.1/1 القسم يف

األقاليم الثالثة خصصت نطاق الرتدد  من كلوأشارت دراسات قطاع االتصاالت الراديوية إىل أن بعض اإلدارات يف  
MHz 5 925-5 850  التوصية                                                            أو أجزاء  منه لنشر أنظمة النقل الذكية اآلخذة يف التطور. وتوصي ITU-R M.2121  باستخدام عدة

 أنظمة النقل الذكية احلالية واملستقبلية. تطبيقاتمن أجل  ،                كليا  أو جزئيا    إقليم، كل  يفنطاقات تردد 
 األعمال:ثالثة أساليب للوفاء هبذا البند من جدول         واقرت حت

 زالت تعمل ضمن التوزيعات : عدم إدخال أي تغيريات على لوائح الراديو ألن أنظمة النقل الذكية ماAاألسلوب  -
يات وب للرتددات من أجل أنظمة النقل الذكية ميكن حتقيقه من خالل توصاحلالية للخدمة املتنقلة وألن التنسيق املطل

 الراديوية وتقاريره. قطاع االتصاالت
: عدم إدخال أي تغيريات على جدول توزيع نطاقات الرتدد يف لوائح الراديو وإضافة قرار جديد للمؤمتر B األسلوب -

على               أو أجزاء  منه  MHz 5 925-5 850الرتدد نطاق العاملي لالتصاالت الراديوية لتشجيع اإلدارات على استخدام 
ملنسقة ويشار بشأن نطاقات الرتدد ا .ذة يف التطوراآلخ الذكية النقل أنظمةأجل  منعاملية  منسقةأهنا نطاقات تردد 

 .2121R M.-ITU األخرى من أجل تطبيقات أنظمة النقل الذكية اآلخذة يف التطور، إىل أحدث نسخة من التوصية
: عدم إدخال أي تغيريات على جدول توزيع نطاقات الرتدد يف لوائح الراديو وإضافة قرار جديد للمؤمتر Cاألسلوب  -

 طبيقاتت                                                                                                العاملي لالتصاالت الراديوية لتشجيع اإلدارات على استخدام نطاقات الرتدد املنسقة عامليا  وإقليميا  من أجل 
 .ITU-R M.2121إىل أحدث نسخة من التوصية  من خالل اإلحالة اآلخذة يف التطور الذكية النقل أنظمة

 .(WRC-15) 237بالنسبة جلميع األساليب، ينبغي إلغاء القرار 

 خلفية 2/12.1/1

أنشطة البحث والتطوير يف جمال أنظمة املعلومات واالتصاالت بوصفها تكنولوجيات أساسية ألنظمة النقل  1995أجريت منذ عام 
                                                                                    نظمة النقل الذكية مبا فيها األنظمة التقليدية. ون شرت يف بعض البلدان أنظمة النقل الذكية                       ون شرت يف بعض البلدان أ الذكية.

 (V2N) ومن مركبة إىل شبكة (V2I)ومن مركبة إىل بنية حتتية  (V2V)االتصاالت من مركبة إىل مركبة اآلخذة يف التطور مبا فيها 
ميثل االتصال باملركبات املتحركة حالة من حاالت االستخدام                                      للمساعدة يف تأمني قيادة أكثر أمانا . و  (V2P)ومن مركبة إىل مشاة 
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النمطية لالتصاالت الراديوية، وتعتمد جمموعة متنوعة من تطبيقات أنظمة النقل الذكية على تكنولوجيات االتصاالت الراديوية 
 التايل. يف ذلك تطبيقات أنظمة النقل الذكية من اجليل مبا

وأصبحت أنظمة النقل الذكية اآلخذة يف التطور ذات أمهية يف املساعدة يف حل مشكالت احلركة على الطرق مثل االزدحام 
مركبة  واحلوادث. وملعاجلة املسائل املتصلة بالكفاءة والسالمة على الطرق، جتري دراسة أنظمة النقل الذكية اليت تشمل االتصاالت من

 ( يف قطاع االتصاالت الراديوية.ITS Connectو LTE based V2Xو ETSI ITS-G5و WAVEإىل كل شيء )مثل 

أقر املؤمتر العاملي  ،نشر االتصاالت الراديوية ألنظمة النقل الذكية      تسه ل أن شأهنا من الدولية واملعايري املنسق الطيف بأن          واعرتافا  
 النظر (WRC-15) 237 القرار يف وطلب WRC-19أعمال املؤمتر من جدول  12.1البند  2015لالتصاالت الراديوية لعام 

إطار التوزيعات  آلخذة يف التطور يفا ةأجل تنفيذ أنظمة النقل الذكي من                                                نطاقات الرتدد املنس قة املمكنة العاملية أو اإلقليمية  يف
 أجل من ر التطو آلخذة يفا ةظمة النقل الذكياحلالية للخدمة املتنقلة. وميكن استعمال نطاقات اخلدمة املتنقلة اليت تستعملها أن

 .األعمال جدول من أخرى بنود إطار يف الرتدد نطاقات بعض يف       أيضا   النظر وجيري       أيضا   أخرى وخدمات تطبيقات

 ملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3/12.1/1
 WRC-19 أعمال املؤمترجدول  من 12.1الدراسات التقنية والتشغيلية اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق بالبند  تشري

النقل  أنظمة 3و 2و 1األقاليم كل من                                        أو أجزاء  منه، لكي تنفذ بعض اإلدارات يف   MHz 5 925-5 850إىل حتديد نطاق الرتدد 
"تنسيق نطاقات  ،ITU-R M.2121 اجلديدة التوصيةونتيجة لذلك، قام قطاع االتصاالت الراديوية بإعداد . اآلخذة يف التطور الذكية

 "."استعمال أنظمة النقل الذكية ITU-R.2445اجلديد والتقرير الرتدد ألنظمة النقل الذكية يف اخلدمة املتنقلة" 
قد تتعرض  ةالساتليلصاعدة للمحطات األرضية للخدمة الثابتة من الوصالت ا حمتملة: أشري إىل أن هناك تداخالت ضارة #1 الرأي

إىل أن حمطات أنظمة النقل  1. ولذلك، خلصت بعض اإلدارات يف اإلقليم اآلخذة يف التطور هلا مستقبالت أنظمة النقل الذكية
يف نطاق  ساتليةالال ميكن أن تطالب باحلماية من الوصالت الصاعدة للمحطات األرضية للخدمة الثابتة  اآلخذة يف التطور الذكية
 ذة يف التطوراآلخ احلاالت، فإن أي مشاكل تتعلق بالتعايش بني حمطات أنظمة النقل الذكية هذه ويف. MHz 5 925-5 850 الرتدد

لنقل ميكن التخفيف من حدهتا من خالل تصميم جتهيزات أنظمة ا الساتلية والوصالت الصاعدة للمحطات األرضية للخدمة الثابتة
 .اتليةالسعلى حنو يراعي احتمال التداخل الضار الصادر من احملطات األرضية للخدمة الثابتة  اآلخذة يف التطورالذكية 
 مةواخلداملتنقلة  اخلدمةبالتقاسم بني         ي ستعمل  MHz 5 925-5 850                                               : أ عرب أيضا  عن آراء أخرى تفيد بأن نطاق الرتدد #2الرأي 

 الثابتة الساتلية على أساس أويل مشرتك وأن أي قضايا تتعلق بالتعايش يف هذا النطاق ينبغي أن تندرج يف إطار املسائل الوطنية.
اديوية ال يتعامل ر على أساس وطين، ينبغي التأكيد أن قطاع االتصاالت ال املختلفة : فيما يتعلق بالتنسيق بني اخلدمات#3الرأي 

                                                                                                                     مع القضايا الوطنية نظرا  ألن السياسة الوطنية إلدارة ما بشأن كيفية إدارة استعمال خدمات االتصاالت الراديوية املرتبطة بالطيف 
                                 مسألة وطنية وجيب أال تناقش دوليا .

ىل مستقبالت إ اآلخذة يف التطور لذكية                                                                      : أ عرب عن بعض اآلراء اليت تفيد بأن احتمال التداخل من حمطات أنظمة النقل ا#4 الرأي
               قد يكون ضئيال . الساتليةفضائية للخدمة الثابتة 

 توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية 1.3/12.1/1
 M.1453 R-ITU-2و R M.1452-ITU-2                                                                          ن شر العديد من الوثائق يف قطاع االتصاالت الراديوية على النحو التايل: التوصيات 

 .R M.2445-ITUو M.2228 R-ITU-1والتقريران  R M.2121-ITUو R M.2084-ITU]-[1و ITU-]R M.1890-[1و

http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1452/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1453/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1890/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2084/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2084/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2121/en
http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2228
http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2228
http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2445
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 أساليب الوفاء ببند جدول األعمال 4/12.1/1
 (WRC-15) 237عدم إدخال أي تغييرات على لوائح الراديو وإلغاء القرار  - Aاألسلوب  1.4/12.1/1

 .(WRC-15) 237عدم إدخال أي تغيريات على لوائح الراديو سوى إلغاء القرار 
: تعمل أنظمة النقل الذكية ضمن التوزيعات احلالية للخدمة املتنقلة. وميكن تنسيق الرتددات فيما يتعلق بأنظمة النقل األسباب

الذكية املتصلة بتبادل املعلومات لتحسني إدارة احلركة واملساعدة يف تأمني سالمة القيادة يف إطار أعمال جلان دراسات قطاع 
 (.ITU-R M.2121توصيات و/أو التقارير املنطبقة لقطاع االتصاالت الراديوية )مثل التوصية االتصاالت الراديوية من خالل ال

ية وإحالة غير إلزامية إلى توص إضافة قرار جديد للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية - B األسلوب 2.4/12.1/1
 قطاع االتصاالت الراديوية

 الراديوية تصاالتلال العاملي للمؤمتر جديد قرار وإضافة الراديو لوائح يف ددالرت  نطاقات توزيع جدول على تغيريات إدخال عدم
 لالنق نظمةمبثابة نطاقات تردد منسقة عاملية أل، أو أجزاء منه، MHz 5 925-5 850 نطاق الرتدد استعمال على اإلدارات لتشجيع

ة املنسق )املنسقة( من أجل تطبيقات أنظمة النقل الذكيوحيال بشأن نطاق )نطاقات( الرتدد األخرى . اآلخذة يف التطور الذكية
 .ITU-R M.2121 اآلخذة يف التطور إىل أحدث نسخة من التوصية

 للمؤمتر جديد قرار خالل من الذكية النقل أنظمة لتطبيقاتعلى الصعيد العاملي أو اإلقليمي  للتنسيق          تنظيميا          إطارا   األسلوب هذا يوفر
إليها يف  من أجل أنظمة النقل الذكية اآلخذة يف التطور املشارالعاملية احلالية الرتدد املنسقة  ونطاقات يوية،الراد لالتصاالت العاملي

 إلزامية غري إحالة خالل منميكن اإلشارة إليها  األخرى املنسقة الرتدداتو  الراديوية، لالتصاالت العامليالقرار اجلديد للمؤمتر 
 .ITU-R M.2121أحدث نسخة من التوصية  يف

إضافة قرار جديد للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية وإحالة غير إلزامية لتوصيات  - Cاألسلوب  3.4/12.1/1
 قطاع االتصاالت الراديوية

عدم إدخال تغيريات على جدول توزيع نطاقات الرتدد يف لوائح الراديو وإضافة قرار جديد للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
                                                                                                                لتشجيع اإلدارات على استعمال نطاقات الرتدد املنسقة عامليا  وإقليميا  من أجل تطبيقات أنظمة النقل الذكية من خالل اإلحالة 

 .(WRC-15) 237اع االتصاالت الراديوية، وإلغاء القرار إىل توصية أو أكثر لقط
                                                                                                                     يوفر هذا األسلوب إطارا  تنظيميا  للتنسيق العاملي أو اإلقليمي لتطبيقات أنظمة النقل الذكية من خالل قرار جديد للمؤمتر العاملي 

 .ITU-R M.2121لالتصاالت الراديوية وأحدث نسخة من التوصية 

 وإجرائية اعتبارات تنظيمية 5/12.1/1
 Aفيما يتعلق باألسلوب  1.5/12.1/1

NOC 

 المواد
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NOC 

 التذييالت
 

SUP 

 (WRC-15) 237 قرارال
 الذكية النقل تطبيقات أنظمة

 

 Cو Bفيما يتعلق باألسلوبين  2.5/12.1/1

ADD 

 (WRC-19) [A112]مشروع القرار اجلديد 
 من أجل تطبيقات أنظمة النقل الذكية  التردد نطاقات تنسيق

 اآلخذة في التطور في إطار التوزيعات للخدمة المتنقلة
 (،2019إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ، 

 اعتباره إذ يضع يف
أنظمة املركبات لتوفري تطبيقات اتصاالت أنظمة النقل  أن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت مدجمة يف أ ( 

                                                                                  اآلخذة يف التطور ألغراض حتسني إدارة احلركة على الطرق واملساعدة يف تأمني قيادة أكثر أمانا ؛ (ITS) الذكية
تنسيق الطيف من أجل تطبيقات أنظمة النقل الذكية اآلخذة يف التطور اليت تستعمل  أن هناك حاجة إىل النظر يف ب(

 على الصعيدين العاملي واإلقليمي؛
 ؛الربي ف التكنولوجيات مبا فيها االتصاالت الراديوية ضمن أنظمة النقلأن هناك حاجة إىل دمج خمتل ج(
قدمة إلدارة املركبات باالقرتان مع أنظمة مت أن العديد من املركبات اجلديدة املوصولة يستعمل تكنولوجيات ذكية يف د (

 ملركبات وذلك لتحسني إدارة احلركة على الطرق؛احلركة و/أو إدارة معلومات املسافرين و/أو إدارة النقل العام و/أو إدارة أساطيل ا
 ؛الظهور مركبات وأنظمة اإلذاعة اخلاصة بأنظمة النقل الذكية آخذة يفلتصاالت الراديوية لاملستقبلية لال أن التكنولوجيات ( ه

 ؛أن بعض اإلدارات قد نسقت نطاقات الرتدد من أجل تطبيقات أنظمة النقل الذكية و (
أن الوصالت الصاعدة للمحطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية قد تؤدي إىل احتمال حدوث تداخل حملطات  ز (

 ظروف معي نة، مشاكل تشغيلية يف اجلوار القريب؛قد تواجه، يف  اليتأنظمة النقل الذكية 
بعض  حقق يفساتلية ميكن أن يتأن التوافق بني حمطات أنظمة النقل الذكية واحملطات الفضائية للخدمة الثابتة ال ح(

 حمطات أنظمة النقل الذكية املسببة للتداخل،
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 وإذ يدرك
 آلخذة يف التطورا الذكية النقل ألنظمة الراديوية االتصاالت نشر تسهيل الدولية واملعايري املنسق الطيف شأن من أن ( أ 

 للجمهور؛ راآلخذة يف التطو  الذكية النقل أنظمة وخدمات جتهيزات إتاحة عند الكبري احلجم اقتصادات من باالستفادة والسماح
ستخدام ال حيول دون ا اآلخذة يف التطورنطاقات الرتدد املنسقة هذه أو أجزاء منها ألنظمة النقل الذكية  حتديدأن  ب(

 ؛لوائح الراديو عمالستتطبيق وا أي أولوية يف حيددوال                                                               تلك النطاقات/الرتددات من أجل أي تطبيق آخر للخدمات اليت و زعت هلا 
 ؛محايتهامان ض ينبغيقائمة  خدمات، أو يف أجزاء منها، الذكية النقل ألنظمةيوجد يف نطاقات الرتدد املنسقة هذه  أنه (ج
-ITU التوصية على النحو املبني يف GHz 5,8                                      يشغ ل أحد أنظمة النقل الذكية عند حوايل  3                          أن بلدا  معي نا  يف اإلقليم  ( د

R M.1453؛ 
كة على احلر  مشكالتمن  احلدأنظمة النقل الذكية اآلخذة يف التطور أصبحت ذات أمهية يف املساعدة على  أن ( ه

 ؛واحلوادث االزدحامالطرق مثل 
 WAVE)مثل اآلخذة يف التطور  الذكية النقل أنظمةتكنولوجيات أن دراسات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن  ( و
 ،الغرض منها معاجلة مواضيع السالمة على الطرق واألمور ذات الصلة بالكفاءة( ITS Connectو LTE based V2Xو ETSI ITS-G5و

 وإذ يالحظ
 ؛ITU-R M.1890 التوصية أن املبادئ التوجيهية املتعلقة مبتطلبات السطوح البينية الراديوية ألنظمة النقل الذكية ترد يف أ ( 

 ؛GHz 5,8 توجز تكنولوجيات وخصائص االتصاالت املكرسة قصرية املدى عند ITU-R M.1453أن التوصية  ب(
نطاق  كل من األقاليم الثالثة قد نشرت شبكات حملية لالتصاالت الراديوية يف أن بعض اإلدارات يف ج(

نطاق  وأن بعض اإلدارات تنظر يف السماح بشبكات حملية لالتصاالت الراديوية يف MHz 5 850-5 725 الرتدد
 ؛MHz 5 925-5 850 الرتدد

التطور  آلخذة يفا املتقدمة الذكية النقل ألنظمةأن الدراسات واختبارات اجلدوى والتشغيل الفعلي لالتصاالت الراديوية  د (
 ؛ITU-R M.2228 التقرير                                                                                     قد أجريت بنشاط من أجل حتقيق سالمة احلركة على الطرق واحلد من اآلثار البيئية وفقا  ملا يرد يف

 تطبيقات أنظمة النقل أن معايري السطوح البينية الراديوية لالتصاالت من مركبة إىل مركبة ومن مركبة إىل بنية حتتية يف ( ه
 ؛ITU-R M.2084التوصية  ترد يفالتطور  اآلخذة يفالذكية 

 ؛ITU-R M.2445أن استخدام أنظمة النقل الذكية يف الدول األعضاء يف االحتاد يرد وصفه يف التقرير  (و 
أنظمة النقل الذكية ال ميكن أن تطالب باحلماية من الوصالت الصاعدة  أجهزةأن  اعتربتدارات اإلبعض  أن ( ز

لى ع يتعني احلالة هذه ويفمن أجل تسهيل التعايش،  MHz 5 925-5 850نطاق اليف  الساتليةللمحطات األرضية للخدمة الثابتة 
 لساتلية؛ااألرضية للخدمة الثابتة  للمحطات الصاعدة الوصالت تسببه الذيداخل التصدي للتأنظمة النقل الذكية  أجهزة

                                                     ، طبقت هنجا  منسقا  ال ميكن مبوجبه، عند نشرها حملطات أنظمة 6                      ، متاشيا  مع روح املادة 1أن بعض اإلدارات يف اإلقليم  ح(
 ؛MHz 5 925-5 850النقل الذكية، املطالبة باحلماية من الوصالت الصاعدة للمحطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية يف النطاق 

 التطور، اآلخذة يفة الذكي النقل ألنظمةتوفر نطاقات الرتدد  ITU-R M.2121أن أحدث نسخة من التوصية  (ط
 وإذ يؤكد

إطار توزيعات  يفالتطور  اآلخذة يف تطبيقات أنظمة النقل الذكيةتنطبق على  من لوائح الراديو ال 10.4و 59.1أن أحكام الرقمني 
 اخلدمة املتنقلة،
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 يقرر
 Bفيما خيص األسلوب 

نشر تطبيقات أنظمة النقل و  ختطيطأو أجزاء منه عند  MHz 5 925-5 850استخدام نطاق الرتدد  يف النظراإلدارات على  تشجيع
 ؛الهأع"إذ يدرك" من  (دالنظر يف الفقرة  مع( من "إذ يدرك" بالرتددات مع مراعاة الفقرة  تنسيق حتقيق بغيةالذكية 

 منسقة تردد نطاقات ،ITU-R M.2121 التوصية من نسخة أحدث يف       أ درجتنطاقات الرتدد املنسقة األخرى، اليت  اعتبار ميكن
 التطور، يف اآلخذة الذكية النقل أنظمة أجل من

 Cفيما خيص األسلوب 

                                                                                                        تشجيع اإلدارات على النظر يف نطاقات الرتدد املنسقة عامليا  أو إقليميا  أو أجزاء منها، والواردة يف أحدث نسخة من 
من  (باآلخذة يف التطور مع مراعاة الفقرة  الذكية النقل أنظمة تطبيقات، عند ختطيط ونشر ITU-R M.2121 التوصية

 أعاله، يدرك" "إذ

 Cو Bفيما خيص األسلوبني 
 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع

إىل أن تراعي، حسب االقتضاء، قضايا التعايش املمكنة بني حمطات أنظمة النقل الذكية واحملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية 
 ،MHz 5 925-5 850د العاملة يف نطاق الرتد

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني واهليئات األكادميية
 بشأن أنظمة النقل الذكية، قطاع االتصاالت الراديوية دراسات اإلسهام بنشاط يفإىل 

 يكلف األمني العام
 اليت هتتم بأنظمة النقل الذكية. واإلقليمية ذات الصلة الدولية املنظمات علمبأن يرفع هذا القرار إىل 

 
 ، ينبغي أن تبقى األجزاء ذات الصلة فقط يف مشروع القرار اجلديد أعاله.[Cأو األسلوب  B]مالحظة: عند اختيار األسلوب 

SUP 

 (WRC-15) 237 قرارال
 الذكية النقل تطبيقات أنظمة
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 14.1جدول األعمال  بند
التدابري التنظيمية املناسبة  يف ،(WRC-15) 160                                                    على أساس دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وفقا  للقرار  النظر، 14.1

 ؛الثابتة للخدمة احلالية التوزيعات ضمن ،(HAPS)من أجل حمطات املنصات عالية االرتفاع 
 اععالية االرتف اتمنص اتسطة حمط                                                 تسهيل النفاذ إىل تطبيقات النطاق العريض املقد مة بوا - (WRC-15) 160قرار ال

 تنفيذي ملخص 1/14.1/1
حمطات  ابتة يفالث واملطاريفالبوابة  لوصالتدراسة املتطلبات اإلضافية من الطيف يف  WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  14.1البند  ينظر

 .(WRC-15) 160             وفقا  للقرار (FS) الثابتة اخلدمة يف النطاق عريضة التوصيلية توفري أجل من (HAPS) املنصات عالية االرتفاع
 على النحو التايل: (HAPS) االحتياجات اإلمجالية من الطيف ألنظمة حمطات املنصات عالية االرتفاع الدراسات نتائج تقدر

)يف حالة الكثافة املرتفعة للمستعملني(  MHz 2 969)يف حالة الكثافة املنخفضة للمستعملني( إىل  396املدى من  يف -
 ؛HAPSاحملطة للوصالت يف االجتاه من األرض إىل 

)يف حالة الكثافة املرتفعة للمستعملني(  MHz 1 505)يف حالة الكثافة املنخفضة للمستعملني( إىل  324املدى من  يف -
 إىل األرض. HAPSاحملطة للوصالت يف االجتاه من 

 مديات الرتدد التالية: الراديوية االتصاالت قطاع أجراها اليت سمالتقا دراسات تتناول
- MHz 6 520-6 440؛ 

- GHz 22-21,4  ؛فقط( 2)لإلقليم 
- GHz 27,5-24,25  ؛فقط( 2)لإلقليم 
- GHz 28,2-27,9 وGHz 31,3-31؛ 

- GHz 39,5-38؛ 
- GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9. 

                                                                                    العامة التالية للوفاء ببند جدول األعمال ويصف الطريقة اليت تطبق  هبا األساليب على نطاقات  األساليب 4/14.1/1 القسم يتضمن
 حسب االقتضاء: ،الرتدد املذكورة أعاله

 إجراء أي تغيري. عدم - A األسلوب -
 مع اخليارات التالية: (WRC-15) 160             طبقا  للقرار  HAPSنطاقات لألنظمة  حتديد - B األسلوب -

 األسلوب B1 - األحكام التنظيمية لألنظمة         مراج عةHAPS  يف اخلدمة الثابتة(FS)  اليت هلا حالة أولية
 .HAPSبالفعل لألنظمة  مسماة نطاقات يف

 األسلوب B2 - حتديد جديد )حتديدات جديدة( لألنظمة إضافة HAPS  يف نطاقات موزعة بالفعل
 للخدمة الثابتة على أساس أويل.

 األسلوب B3 - توزيع أويل للخدمة الثابتة وحتديد جديد لألنظمة  إضافةHAPS النطاق يف 
GHz 25,25-24,25  الثابتة للخدمة املوزع غري( 2)اإلقليم. 

 .(WRC-15) 160بالقرار  "يقرر"من  3             وفقا  للفقرة  ،HAPSالتحديد احلايل لألنظمة  إلغاء - C األسلوب -
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 خلفية 2/14.1/1
 ملنصاتة توفري النطاق العريض إىل إجراء استعراض للبيئة التنظيمية احلالي لزيادةواألمهية املتزايدة  التكنولوجية االبتكارات أدت

 خدمة عالية مبا يكفي لتوفري سرتاتوسفريال. فاحملطات العاملة يف طبقة (HAPS) التوصيل مثل حمطات املنصات عالية االرتفاع
 km 20 فوقي ملناطق واسعة. وأظهرت عمليات النشر التجرييب األخرية حملطات توفر النطاق العريض من على ارتفاع العريض النطاق

فوق سطح األرض إمكانية توفري هذه احملطات للتوصيلية للمجتمعات شحيحة اخلدمات بأدىن مستوى من البنية التحتية على 
 .الكوارث إلدارة خاص اهتمام موضع      أيضا   HAPSمنصة احملطات        وت عترب مستوى األرض.

كن                                           يف البلدان ذات البىن التحتية األقل تطورا . ومي       خاصة   العريض، النطاق لتوصيل اخليارات من املزيد توفري الضروري ومن
ذين لعملية نشر النطاق العريض بتوفري منصة إضافية تقدم خدمة ميكن أن تزيد من سعة املوردين اآلخرين ا تسهيل HAPS لألنظمة

 160 القرار WRC-15 اعتمد املؤمتر الفرصة، هلذه          وإدراكا  يستعملون منصات مبتكرة سهلة النشر موضوعة يف الغالف اجلوي العلوي. 
 .(FS)يف اخلدمة الثابتة  HAPSلدراسة كيفية تسهيل النفاذ إىل تطبيقات النطاق العريض العاملية املقدمة عرب األنظمة 

عريضة النطاق يف اخلدمة الثابتة العديد من حاالت االستعمال، حيث ستوفر النفاذ إىل  HAPSويتوقع أن تدعم تطبيقات األنظمة 
اإلنرتنت للمستعملني على األجل من املتوسط )من أيام إىل أسابيع( إىل الطويل. وقد يكون وصلة إىل نقطة نفاذ أو وصلة توصيل 

سعة أن ختتلف باختالف التوصيلية وحاالت االستعمال احملددة )مثل مهام اإلغاثة يف حاالت الكوارث للشبكات البعيدة. وميكن لل
                                     توصيالت خدمة ثابتة بني منصة حممولة جوا   HAPS                                                                  واالستعماالت التجارية وما إىل ذلك(. وأيا  كان الوضع، سوف توفر األنظمة 

 الثابتة.وحمطات أرضية مؤقتة أو دائمة يف اخلدمة  HAPSللنظام 

 الراديوية االتصاالت قطاع دراسات نتائجل وتحليل ملخص 3/14.1/1
 الصلة ذات الراديوية االتصاالت قطاع وتقارير توصيات 1.3/14.1/1

 :هي الصلة ذات الراديوية االتصاالت قطاع توصيات
8-F.699R -ITU ،6-F.758R -ITU ،0-F.1500R -ITU ،0-F.1501R -ITU ،0-F.1569R -ITU ،2-F.1570R -ITU ،
0-F.1607 R-ITU ،0-F.1608R -ITU ،1-F.1609R -ITU ،0-F.1612R -ITU ،1-F.1764R -ITU ،0-F.1819R -ITU ،
0-F.1891 R-ITU ،0-F.2011R -ITU ،0-F.1820R -ITU ،1-P.1409R -ITU ،2-SF.1601R -ITU ،0-SF.1843R -ITU ،
0-RS.1813 R-ITU ،0-RS.1861R -ITU ،0-RS.2017R -ITU ،0-RS.1858R -ITU ،6-SM.1541R -ITU ،0-SA.1396R -ITU ،
0-SA.1811R -ITU ،3-SA.509R -ITU ،2-SA.609R -ITU ،3-SA.1014R -ITU ،2-SA.1155R -ITU ،5-SA.1276R -ITU ،
2-SA.1414R -ITU ،0-M.2101 R-ITU ،0-M.2114R -ITU ،3-P.525R -ITU ،0-M.2120R -ITU ،1-RA.769R -ITU. 

 :التالية التقارير الراديوية االتصاالت قطاع أعد ،(WRC-15) 160                    دراسات وفقا  للقرار  إلجراء
العاملة   (HAPS)االرتفاع عالية املنصات حملطات النطاق عريضة للوصالت الطيف من االحتياجات ،R F.2438-ITU التقرير

 اخلدمة الثابتة. يف
 MHz 6 520-440 6نشر حمطات املنصات عالية االرتفاع عريضة النطاق يف اخلدمة الثابتة العاملة يف النطاقات ، R F.2439-ITUالتقرير 

 GHz 47,5-47,2و GHz 39,5-38,0و GHz 31,3-31,0و GHz 28,2-27,9و GHz 27,5-24,25و GHz 22,0-21,4و
 .وخصائصها التقنية املستعملة يف دراسات التقاسم والتوافق GHz 48,2-47,9و

 :األعمال جدول من البند هذا إطار يف أجريت اليت التقاسم دراسات نتائج تقدم اليت الوثائق يلي وفيما
 الرتدداخلدمة الثابتة يف نطاق يف  HAPSبشأن دراسات التقاسم والتوافق لألنظمة  ITU-R F.2437 التقرير -

MHz 6 520-6 400؛ 

http://www.itu.int/rec/R-REC-F.699/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1500/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1501/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1569/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1570/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1607/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1608/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1609/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1612/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1764/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1819/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-F.1891/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.2011/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1820/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.1409/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SF.1601/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SF.1843/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1813/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1861/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.2017/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1858/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SM.1541/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1396/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1811/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-SA/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SA.509
https://www.itu.int/rec/R-REC-SA/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SA.509
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1014/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-SA/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SA.1155
file://///blue/dfs/pool/ENG/ITU-R/SG-R/DCPM19-2/000/003V4E.docx
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1414-1-201312-I/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2101/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2114/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.525/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2120/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RA.769/en
https://www.itu.int/pub/R-REP-F.2438
https://www.itu.int/pub/R-REP-F.2439
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عريضة  HAPSبشأن دراسات التقاسم والتوافق لألنظمة  ITU-R F.[HAPS-21 GHz]اجلديد  للتقرير أويل مشروع -
 (؛5C/617لوثيقة با 16 امللحق) GHz 22-21,4النطاق يف مدى الرتدد 

عريضة  HAPSبشأن دراسات التقاسم والتوافق لألنظمة  ITU-R F.[HAPS-25 GHz]اجلديد  للتقرير أويل مشروع -
 (؛5C/617بالوثيقة  17 امللحق) GHz 27,5-24,25النطاق يف مدى الرتدد 

عريضة  HAPSق لألنظمة دراسات التقاسم والتواف بشأن ITU-R F.[HAPS-31 GHz]اجلديد  للتقرير أويل مشروع -
 (؛5C/617بالوثيقة  18 امللحق) GHz 31,3-31و GHz 28,2-27,9النطاق يف مديي الرتدد 

عريضة  HAPSدراسات التقاسم والتوافق لألنظمة  بشأن ITU-R F.[HAPS-39 GHz] اجلديد للتقرير أويل روعمش -
 (؛5C/617بالوثيقة  19 امللحق) GHz 39,5-38النطاق يف مدى الرتدد 

عريضة  HAPSبشأن دراسات التقاسم والتوافق لألنظمة  ITU-R F.[HAPS-47 GHz]اجلديد  للتقرير أويل مشروع -
 (؛5C/617بالوثيقة  20 امللحق) GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2النطاق يف مديي الرتدد 

 واالحتياجات من الطيف لتطبيقات النطاق العريض HAPSالنشر والخصائص التقنية لألنظمة  خصائص 2.3/14.1/1
  HAPSالنشر والخصائص التقنية لألنظمة  خصائص 1.2.3/14.1/1

 ،من أجل توفري تطبيقات النطاق العريض ألغراض دراسات التقاسم والتوافق HAPSاخلصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة       ح ددت
لتطبيقات النطاق العريض يف التحديدات  HAPSهذه اخلصائص من أجل نشر األنظمة  دمت      . وق  ITU-R F.2439وترد يف التقرير 

يف نطاقات  HAPSوالتحديدات اإلضافية احملتملة لألنظمة  (WRC-15) 160بالقرار  "يدرك وإذ" من (ج الفقرة احلالية املدرجة يف
 فقط(. 2 )اإلقليم GHz 27,5-24,25و GHz 22-21,4و( أمجع العامل )يف GHz 39,5-38اخلدمة الثابتة 
 عريضة النطاق HAPSاألنظمة  تنفيذ حاالت 2.2.3/14.1/1

 لنطاقا عريضةعريضة النطاق العديد من حاالت االستعمال، حيث ستوفر النفاذ إىل اإلنرتنت  HAPSتطبيقات األنظمة  ستدعم
تالف التوصيلية (. وميكن للسعة أن ختتلف باخأسابيع عدة إىل فقط أيام بضعة من) للمستعملني على األجل من املتوسط إىل الطويل

                                                                                                            وحاالت االستعمال احملددة )مثل مهام اإلغاثة يف حاالت الكوارث واالستعماالت التجارية وما إىل ذلك(. وأيا  كان الوضع، توفر 
صاالت الراديوية ت قطاع االتأرضية مؤقتة أو دائمة يف اخلدمة الثابتة. وأثناء إعداد دراسا مبحطاتتوصيالت خدمة ثابتة  HAPS احملطة

ألغراض حاالت  HAPSالعديد من حاالت التنفيذ املختلفة لألنظمة      ق دم ،WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  14.1يف إطار البند 
 االستعمال التجارية.

 األرضية والمحطات (HAPS)محطات المنصات عالية االرتفاع  أوصاف 3.2.3/14.1/1
 66A.1 الرقم الوارد يف (HAPS)                                     طبقا  لتعريف حمطة املنصة عالية االرتفاع  HAPS التنفيذ املختلفة للمحطةمن املفرتض أن تتم حاالت 

 .   ا  امسي ثابت موقع عند تعملسفإن حمطة املنصة عالية االرتفاع  وبالتايل، من لوائح الراديو
املتناولة  HAPSيف أنظمة  ويوجد                                   ينبغي أن تعمل عند موقع ثابت امسيا . HAPS األنظمة أنبعض اإلدارات  ترى: 1 الرأي

يرتاوح  ،(ةاملنص حمطةاحلفاظ على موقع         /غربا  )      شرقا  الطول                 مشاال /جنوبا  وخط  العرضخط  يفجتاوز  ITU-R F.2439 التقرير يف
ملعلومات ا مكتب االتصاالت الراديوية عند استيفاءقيم التجاوز إىل  ميتقد        املبل غة على اإلدارات  ويتعني. km 5و 1 بني       إمجاال  

 طوطخ لقيم التجاوز يفالذي يتضمن العناصر اإللزامية  ،1امللحق  يف 2اجلدول  ،4لوائح الراديو )انظر التذييل ل 4 التذييل يف املطلوبة
رتبطة بنصف وال تشمل جمموعة البيانات هذه املعلومات امل. (يف االرتفاعوالتجاوز         وغربا         شرقا   الطول خطويف                    العرض مشاال  وجنوبا  

بيئة  لتجاوز يفاخالل  منأثر االحنرافات عن العناصر املبلغ عنها يدرس  مل             نتيجة  لذلك، و قطر طريان احملطة عالية االرتفاع. 
 .     مسيا  ا للموقع الثابت                                                           التجاوز احملتمل، وحدود نصف ق طر حركة املنصة، يف حالة انطباقها، حدود تعني ومل  ،التداخل

https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5c/c/R15-WP5C-C-0531!N16!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0617/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5c/c/R15-WP5C-C-0531!N17!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0617/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5c/c/R15-WP5C-C-0531!N18!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0617/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5c/c/R15-WP5C-C-0531!N19!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0617/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5c/c/R15-WP5C-C-0531!N20!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0617/en
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ال تؤثر على استنتاجات الدراسات مبا فيها دراسات التقاسم يف املوقع  HAPSقيم جتاوز احملطة  أناإلدارات  بعض ترى: 2الرأي 
 األحكام على HAPS احملطة                                  . وعالوة  على ذلك، ال تؤثر قيم جتاوز من جدول األعمال 14.1والتوافق اليت جترى يف إطار البند 

 .القرارات أمثلة يف الواردة األخرى اخلدمات محاية لضمان       احملد دة
بالشبكات القائمة على األرض من أجل اتصاالت الصوت والبيانات والفيديو ولتوصيل  HAPSاحملطة  (GW)وصلة البوابة  وتوصل
اخللوية وموردي اتصاالت النطاق العريض وموردي االتصاالت اهلاتفية  (PSTN)بالشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية  HAPS احملطة

 .والتلفزيونية الصوتية اإلذاعة وهيئات العامل أحناء شىت يف
ثابتة( لوصالت  مطاريفعبارة عن معدات ) HAPSبالنسبة لتطبيقات األنظمة  (CPE)املفهوم أن معدات منشآت العمالء  ومن

توزيع توصيليتها على املستعملني النهائيني بوسائل أخرى سلكية وتعيد  HAPSثابتة قائمة على األرض حتقق االتصال باحملطة 
 ،(RLAN/WAS)تضم شبكات حملية راديوية  (WAS) السلكي نفاذ أنظمة ،(IMT))مثل االتصاالت املتنقلة الدولية  السلكية أو

 .نفاذ نقطة إىل وصلة عرب أو املنزل إىل مباشر نفاذ عرب إما منشآت ملعدات النفاذ يتاح وقد(. ذلك إىل وما
 :للمؤمتر التحضريي االجتماع تقرير نص يف املستخدمة املصطلحات التايل اجلدول يقدم

HAPS عالية االرتفاع منصة ةحمط 

HAPS System النظام HAPS االرتفاع عالية املنصة حمطة +: احملطات األرضية حملطة املنصة عالية االرتفاع 

HAPS GW احملطة  بوابةHAPS :االرتفاع عالية املنصة حمطة بوابة حمطة فقط  

HAPS CPE عمالء احملطة  منشآت معداتHAPS :االرتفاع عالية املنصة حمطة عمالء منشآت معدات حمطة فقط 

HAPS Ground 

Stations 
 عالية املنصة حمطة عمالءمنشآت  معدات +االرتفاع  عالية املنصة: بوابة حمطة HAPS للمحطةاألرضية  احملطات
 االرتفاع

 من الطيف HAPSالحتياجات األنظمة  ملخص 4.2.3/14.1/1
 الثابتة الخدمة نطاقات في HAPS لألنظمة الحالية التحديدات 1.4.2.3/14.1/1

مادية وتقنية شروط بشكل كامل فيما مضى ويرجع ذلك بشكل جزئي إىل  HAPSاحلالية لألنظمة  التحديداتتستغل  مل
 .خاصة وتنظيمية

 1/14.1/1 اجلدول
 الثابتة الخدمة نطاقات في HAPS لألنظمة الحالية التحديدات

 التحديد النطاق عرض االتجاه االستعمال التردد نطاق

MHz 6 520-6 440 GW ↓ MHz 80 5  (3و 1إدارات )اإلقليمان 

MHz 6 640-6 560 GW ↑ MHz 80 5  (3و 1إدارات )اإلقليمان 

GHz 28,2-27,9 GW، CPE ↓ MHz 300 23 (3و 1)اإلقليمان  إدارة 

GHz 31,3-31 GW، CPE ↑ MHz 300 23  (3و 1)اإلقليمان  ةإدار 

GHz 47,5-47,2 GW، CPE ↓↑ MHz 300 عاملي 

GHz 48,2-47,9 GW، CPE ↓↑ MHz 300 عاملي 

GW: بوابة 
CPE :ثابتة( مطاريف) العمالء منشآت معدات 
 احلالية التحديدات استعمال لتسهيل التقنية الشروط لتنقيح احلالية التحديدات حلواشي التعديالت من املزيد يف النظر ميكن

 HAPS للمحطات مشرتكة عاملية حتديدات وجود يفضل ،(WRC-15) 160 القرار أشار وكما. عاملي صعيد على للخدمات
لتحسني وتنسيق استخدامها لطيف الرتددات الراديوية. وتوضح الدراسات اليت أجريت بشأن االحتياجات من الطيف الالزمة لتلبية 



31 

 

عريضة النطاق  HAPS أنه قد ال يتسىن تأمني االحتياجات من الطيف لتطبيقات احملطات HAPS الطلب على سعات احملطات
ه احملطات، حىت وإن عدلت لتحويلها إىل عاملية وعلى أساس أويل مشرتك بشروط مؤاتية بشكل كامل ضمن التحديدات احلالية هلذ

ة ضعري HAPSقد تكون كافية لعدد معني من حاالت استعمال األنظمة  HAPS للمحطات احلالية التحديدات أن بيد        تقنيا . 
                                          استخدام حتديدات الطيف احلالية. ي رجى العودة عريضة النطاق ب HAPS األنظمة غالبية احتياجات تلبية ميكن ال حني يف .النطاق

                                             من أجل معلومات أكثر تفصيال  عن هذه التحديدات. ITU-R F.2438 إىل اجلدول أدناه بشأن التحديدات احلالية والتقرير

 من الطيف من أجل تطبيقات النطاق العريض HAPSاألنظمة  احتياجات 2.4.2.3/14.1/1
 ،HAPS حملطةاالنطاق العريض اليت تتيحها  تطبيقات إىل النفاذ بتيسري االهتمامو  HAPSلألنظمة إىل التحديدات احلالية  بالنظر

 يف اخلدمة الثابتة. HAPS أجل توفري النطاق العريض عرب الوصالت من الطيف من االحتياجات رست   د  
العاملة يف اخلدمة الثابتة لتوفري توصيلية النطاق العريض الواردة يف هذه الوثيقة، أخذت  HAPSمن الطيف لألنظمة  واالحتياجات

 .(WRC-15) 160بالقرار  "الراديوية االتصاالت قطاع يدعو أن يقرر"من  4و 3و 2بعني االعتبار يف الدراسات املنادى هبا يف الفقرات 
                                                       أدناه استنادا  إىل خصائص النظام وأوصافه جملموعة متنوعة من  2/14.1/1االحتياجات من الطيف يف اجلدول  وتلخص
من جدول أعمال  14.1                                                                            من أجل تطبيقات النطاق العريض املستعملة يف دراسات التقاسم والتوافق دعما  للبند  HAPS األنظمة

يقات اخلاصة التطبو ( الكوارث حاالت يف اإلغاثة مهام)مثل  احملددة التطبيقات الطيف من االحتياجات وتغطي. WRC-19 املؤمتر
 (.التجاري العريض النطاق)مثل  بالتوصيلية

 2/14.1/1 اجلدول
 الطيف من االحتياجات ملخص

 أجل من سعة

 عودة أمامية 

 

 البوابة من
 HAPSالمحطة  إلى

 إلىاألرض  من
 HAPS المحطة

  HAPSالمحطة  من
 CPEالمعدات  إلى
 HAPS المحطة من

 األرض إلى

  CPEالمعدات  من
 HAPSالمحطة  إلى

 إلى األرض من
 HAPS المحطة

  HAPSالمحطة  من
 البوابة إلى

 HAPSالمحطة  من
 األرض إلى

 MHz 110 15 15 110 محددة تطبيقات

 اصةالخ التطبيقات
 *بالتوصيلية

MHz 2 727-247 938-164 240-24 480-35 

 .مستهدفة خمتلفة ألسواق احملتملة االستعمال حاالت من العديد املديات تغطي *

االحتياجات ، ITU-R F.2438 التقريرمن الطيف يف  HAPSتفاصيل إضافية للدراسة اليت أجريت بشأن احتياجات األنظمة  تتاح
 .العاملة يف اخلدمة الثابتة (HAPS)من الطيف للوصالت عريضة النطاق حملطات املنصات عالية االرتفاع 
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 3/14.1/1 اجلدول
 النظام خصائص من متنوعة لمجموعة الطيف من االحتياجات

  HAPSالنظام  نوع

البوابة إلى  من
المحطة 

HAPS  ومن
األرض إلى 
المحطة 
HAPS 

المحطة  من
HAPS  إلى
 CPEالمعدات 

ومن المحطة 
HAPS 

 األرض إلى

المعدات  من
CPE  إلى

المحطة 
HAPS  ومن

األرض إلى 
المحطة 
HAPS 

المحطة  من
HAPS  إلى

البوابة ومن 
المحطة 
HAPS 

 األرض إلى

 إجمالي
 الوصلة

 الصاعدة

 إجمالي
 الوصلة
 الهابطة

 MHz 1 800 900 240 480 2 040 1 380 1 التوصيلية

 MHz 2 727 938 117 341 2 844 1 279 2 التوصيلية

 MHz 1 114 576 213 371 1 327 947 3 التوصيلية

 MHz 1 424 200 59 310 1 483 510 4 التوصيلية

 MHz 247 164 24 35 271 199 5 التوصيلية

 MHz     271 199 األدىن احلد

 MHz     2 844 1 380 األقصى احلد

 MHz 110 15 15 110 125 125 حمددة

 األدىن احلد
 ذلك يف )مبا
 (احملددة التطبيقات

MHz 
    

396 324 

 األقصى احلد
 ذلك يف )مبا
 (احملددة التطبيقات

MHz 
    

2 969 1 505 

واخلدمات املستهدفة، فإن االحتياجات من الطيف ختتلف هي األخرى. وتقدر  HAPSإىل اختالف خصائص األنظمة  بالنظر
 حبيث تكون: HAPSجات اإلمجالية من الطيف لألنظمة انتائج الدراسات االحتي

الجتاه من )يف حالة السعة األعلى( للوصالت يف ا MHz 2 969( إىل األقل السعة)يف حالة  396املدى من  يف -
 ؛HAPSاألرض إىل املنصة 

( للوصالت يف االجتاه من األعلى السعة)يف حالة  MHz 1 505( إىل األقل السعة)يف حالة  324املدى من  يف -
 إىل األرض. HAPSاملنصة 

واحدة  HAPS حمطة وتشغيلوكثافات املستعملني  HAPS لألنظمةصبيب للاالحتياجات أعاله من الطيف إىل قيم مفرتضة  تستند
 فوق منطقة تغطية معينة. وستفضي االفرتاضات املختلفة إىل احتياجات من الطيف ختتلف عن تلك املقدمة.

فإن  يغابتات،جلاإىل األحكام التنظيمية يف التحديدات احلالية لألنظمة والطلب احلايل على نطاق عريض بالعديد من  وبالنظر
احتياجات احلالة األكرب جلميع  لتأمنيال تكفي  HAPS للمحطات احلالية ظيميةالتن باألحكامالتحديدات احلالية املرتبطة 

ديدات جديدة أجريت دراسات تقاسم وتوافق بشأن حت وبالتايليف سيناريوهاهتا املتعلقة بزيادة الطلب على الطيف.  HAPS األنظمة
 .(WRC-15) 160 للقرار      طبقا   HAPS للمحطاتحمتملة 

عريضة النطاق والخدمات األخرى )داخل  HAPSوتحليل لدراسات التقاسم بين األنظمة  ملخص 3.3/14.1/1
 النطاق/في النطاقات المجاورة(

 MHz 6 640-6 560و MHz 6 520-6 440في مديي التردد  HAPSالتقاسم والتوافق لألنظمة  دراسات 1.3.3/14.1/1
 .MHz 6 520-6 440اق إىل األرض يف النط HAPSدراسات لالجتاه من احملطة  أجريت
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ر أي دراسات للنطاق  مل  .HAPSيف االجتاه من األرض إىل احملطة  MHz 6 520-6 440                     جت 
ر أي دراسات للنطاق  مل                                          يف أي من االجتاهني نظرا  لعدم اقرتاح أي نظام. MHz 6 640-6 560                     جت 

النطاق إىل األرض يف  HAPSالعاملة يف االجتاه من النظام  HAPSأثر األنظمة  ITU-R F.2437على ذلك، يتناول التقرير         وبناء  
MHz 6 520-6 440. 

( األرضإلى  HAPS )االتجاه من المحطة HAPSالتقاسم والتوافق ألنظمة الخدمة الثابتة واألنظمة  دراسات 1.1.3.3/14.1/1
 MHz 6 520-6 440العاملة في مدى التردد 

 ل في الخدمة الثابتةاستقبا محطاتعلى  HAPSإرسال  محطةأثر 

يضمن محاية اخلدمة الثابتة بالوفاء مبعايري احلماية اخلاصة  HAPSلكل حمطة التايل  pfdأن قناع الكثافة  الدراسات نتائج أظهرت
 :األرض سطح عند الصافية السماء ظروف ظل يفهبا على املدى الطويل يف حالة تطبيقه 

  –160 dB(W/(m² · MHz))  for 0° ≤ θ < 6° 

  3.75 θ – 182.5 dB(W/(m² · MHz)) for 6° ≤ θ < 10° 

  –152.5 + 25.5 log10(θ − 8) dB(W/(m² · MHz)) for 10° ≤ θ < 56° 

  –109.63 dB(W/(m² · MHz)) for 56° ≤ θ ≤ 90° 

 .بالدرجات األفقي ياملستو  فوق الساقطة للموجة الوصولزوايا  هي θ حيث
 يتم )أي ال dB(W/MHz) –149,5املعروض أعاله مشتق من مستوى أقصى للتداخل مقداره  pfdأن مستوى الكثافة  ويالحظ

من الوقت( من أجل معايري احلماية طويلة األجل للخدمة  20%ألكثر من  ( I/N)للنسبة تداخل إىل ضوضاء  –dB 10جتاوز القيمة 
. التوايل على ،ITU-R F.2086-0و ITU-R F.758-6تني من التوصي الثابتة. وتؤخذ معلمات اخلدمة الثابتة واخلصائص التشغيلية

 .اجلوية الغازات توهني هذا الرتدد مدى يف االعتبار يف يؤخذ ال
اليت تنتجها  pfdمن أن الكثافة  وللتحقق .pfdقيد النظر ميكن أن يفي حبدود الكثافة  HAPSالدراسة أن النظام هذه وتبني 
 :التالية املعادلة تستعمل ،املقرتح pfdال تتجاوز قناع الكثافة  HAPS حمطة
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 :حيث
 e.i.r.p.: األقصى لكثافة القدرة  املستوىe.i.r.p. للمحطة HAPS  بوحداتdB(W/MHz)  حسب زاوية(

 (؛θ االرتفاع

 d: بني احملطة  املسافةHAPS .)واألرض )تعتمد على زاوية االرتفاع 
 HAPS أرضية استقبال حمطاتعلى  الثابتة اخلدمةأثر حمطات إرسال يف 

وحمطات اخلدمة الثابتة هوائيات  HAPSاألرضية للنظام  املطاريفأن اهلوائيات املستخدمة لكل من إحدى الدراسات أظهرت 
 إىل أنه الدراسةهذه وتشري  .للموقع مناسبة تشكيلة طريق عن النظامني بني املطلوبة الفصلاجتاهية وبالتايل، ميكن تقليل مسافة 

وحمطات اخلدمة الثابتة التقليدية على أساس كل حالة على حدة بالتنسيق  HAPS للنظام األرضية احملطات بني احلماية إدارة ميكن
 ة.يبني اإلدارات أو بطريقة ختطيط الوصلة وإجراءاهتا االعتيادية املستخدمة على الصعيد الوطين بالنسبة حملطات اخلدمة الثابتة التقليد
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إلى  HAPS)االتجاه  HAPS( واألنظمة فضاء-أرض)االتجاه  الساتلية الثابتة الخدمة بين والتوافق التقاسم 2.1.3.3/14.1/1
 MHz 6 520-6 440( العاملة في مدى التردد ألرضا

 الساتلية الثابتة الخدمة فيعلى محطة استقبال فضائية  HAPSمحطة إرسال  أثر
ينبغي تقييد  لساتلية،ااحملطات الفضائية يف اخلدمة الثابتة          مستقب الت محاية أجل من أنه االتصاالت الراديويةدراسة لقطاع  تظهر
حنو القوس املستقر بالنسبة إىل األرض. وتظهر  –dB(W/MHz) 16,1بالقيمة  HAPS حمطة ل         لكل مرس   .e.i.r.pالقدرة  كثافةقيمة  

املقرتح أعاله ومحاية ساتل اخلدمة الثابتة الساتلية  .e.i.r.pالقدرة  كثافةميتثل حلد   HAPS                         أيضا  أنه ميكن تصميم نظام  ةالدراس
 هبامش كبري.

 HAPS محطات االستقبال األرضية على الساتلية الثابتة الخدمة في أرضية إرسال محطةأثر 
تستقبلها واليت  ةالساتليخدمة الثابتة يف اإلرساالت احملتملة من احملطات األرضية لل لقطاع االتصاالت الراديويةدراسة  حبثت

باإلرساالت اليت  HAPSالنظام          مستقب الت عند اإلرساالت مستوى       أيضا   التحليل ويقارن. HAPS مستقبالت احملطات األرضية
 .الثابتة اخلدمة يف ل                     تستقبل بواسطة مستقب  

واحملطات األرضية للخدمة الثابتة  HAPS للمحطةاألرضية  حمطات         مستقب الت بني املطلوبة الفصل مسافة أن املنفذ التحليل ويظهر
الدراسة إىل  واستندت .لثابتةا اخلدمة يف ومطراف الساتليةالساتلية تقل عن مسافة الفصل املطلوبة بني حمطة أرضية يف اخلدمة الثابتة 

 على         مد أيضا  كانية التعايش ميكن أن تعتباإلشارة أن إم وجيدرتأخذ يف احلسبان كثافات النشر.  وملحتليل إحصائي ملصدر وحيد 
 .HAPSاألرضية للخدمة الثابتة الساتلية واحملطات األرضية  للمحطاتالنشر املتوقع 

 MHz 6 520-6 440العاملة في مدى التردد  HAPSالتقاسم والتوافق ألنظمة الخدمة المتنقلة واألنظمة  دراسات 3.1.3.3/14.1/1
 على محطات استقبال الخدمة المتنقلة HAPS إرسال محطةأثر 

 :املتنقلة اخلدمة         مستقب التيضمن محاية من شأنه أن  HAPS لكل حمطةالتايل  pfdأن قناع الكثافة الدراسات  أظهرت
  0.35 θ − 120 dB(W/(m2.MHz)) for   0° ≤ θ < 40° 

  –106    dB(W/(m2.MHz)) for 40° ≤ θ ≤ 90° 

 بالدرجات. األفقي ياملستو  فوق الساقطة للموجة الوصولزوايا  هي θ حيث
 .مهملة قيمة ألهنا هذا الرتدد ملدى بالنسبة االعتبار يف تؤخذ مل اجلوية الغازات نتيجة اخلسارة أن يالحظ

 HAPS حمطةاليت تنتجها  pfdمن أن الكثافة  وللتحقق. pfdقيد النظر ميكن أن يفي حبدود كثافة  HAPSوتبني الدراسة أن النظام 
 :التالية املعادلة تستعمل ،املقرتح pfdال تتجاوز قناع الكثافة 
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 :حيث
 e.i.r.p.: األقصى لكثافة القدرة  املستوىe.i.r.p.  للمحطةHAPS  بوحداتdB(W/MHz) حسب زاوية االرتفاع(؛( 

 d: بني احملطة  املسافةHAPS )؛واألرض )تعتمد على زاوية االرتفاع 
 θ:  بالدرجات. األفقي ياملستو  فوقللموجة الساقطة  الوصولزوايا 
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 HAPSنحو محطة  ل     ترس   HAPS أرضية محطات
تتم  ، وبالتايل ملITU-R F.2439الرتدد هذا يف التقرير  مدىيف  HAPS للمحطة                                        مل ت قدم خصائص األنظمة ذات الوصلة الصاعدة 

 .HAPSللمحطة الصاعدة دراسة الوصلة 
 HAPSأثر محطة إرسال في الخدمة المتنقلة على محطات استقبال أرضية 

. ITU-R P.452-16ومنوذج انتشار التوصية  0,01%و 20%أجريت نسبتني مئويتني خمتلفتني للوقت، ومها  اليتدراسة ال استخدمت
 األرضية احملطات         ومستقب ل املتنقلة اخلدمة حمطات بني الفصل مسافات مدى أن وحيدالتحليل اإلحصائي ملصدر  وأظهر

 حسب قيمة االحتمال.         تقريبا   km 10و 0 بني يرتاوح HAPS لألنظمة
لنفس قيم  km 43و 0ني ب يرتاوححتليل مماثل أن مدى مسافات الفصل بني اخلدمة املتنقلة وحمطات اخلدمة الثابتة التقليدية  وأظهر

وحمطات اخلدمة املتنقلة على  HAPSميكن إدارة احلماية بني احملطات األرضية لألنظمة  أنهالدراسة إىل  أشارتمث،  االحتمال. ومن
 أساس كل حالة على حدة بالتنسيق بني اإلدارات على الصعيد الوطين.

ل المتنقلة الخدمة في إرسال محطة أثر  HAPS محطةنحو       ترس 
، وبالتايل مل تتم ITU-R F.2439يف مدى الرتدد هذا يف التقرير  HAPS                                               مل ت قدم خصائص األنظمة ذات الوصلة الصاعدة لألنظمة 

 يف مدى الرتدد هذا. HAPSالصاعدة لألنظمة دراسة الوصلة 
ي مدى الترددات العاملة ف HAPSبين خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( واألنظمة  التوافق 4.1.3.3/14.1/1

MHz 6 520-6 440  من النظامHAPS إلى األرض 
)املنفعلة( سيتعني  لساتليةااالتصاالت الراديوية نتائج متسقة تظهر أنه لتوفري احلماية خلدمة استكشاف األرض  لقطاع دراستنيعن  نتج

)زاوية احنراف عن  35ºفوق زاوية ارتفاع مقدارها –dB(W/200 MHz) 34,9بالقيمة  HAPS للمحطات .e.i.r.pالقدرة  كثافةتقييد  
 درجة(. 125من  أكربالسمت 

هذا عند النظر يف خمطط اهلوائي املكافئ الفعلي إضافة إىل التوهني اإلضايف الناجم عن بنية  .e.i.r.pالقدرة  كثافةالوفاء حبد   وميكن
 km 29 وق احمليطات أو فوق الرب على مسافة أقل منف HAPSعلى أال يطبق إال على عمليات تشغيل األنظمة  HAPS النظام

 وخط ساحل احمليط(. HAPS احملطة نظري نقطةمن خط ساحل احمليط )املسافة بني 
في مدى التردد  رصد عملياتالتي تقوم بإجراء  (RAS)بين محطات خدمة الفلك الراديوي  التوافق 5.1.3.3/14.1/1

MHz 6 675,2-6 650  واألنظمةHAPS  العاملة في مدى الترددMHz 6 520-6 440 
 إلى األرض HAPSنظام  من

فيما يتعلق خبدمة الفلك  MHz 6 520-6 440النطاق  يف HAPSواحملطات األرضية  HAPSالوصالت من احملطات دراسة  تناولت
لراديوي ولكنه مدرج غري موزع خلدمة الفلك ا MHz 6 675,2-6 650. والنطاق MHz 6 675,2-6 650 النطاق الراديوي يف

                                                                                              من لوائح الراديو الذي حيث اإلدارات على اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة عمليا  حلماية خدمة الفلك الراديوي. 149.5 الرقم يف
ميكن محايتها من إرساالت الوصالت  MHz 6 675,2-6 650يف النطاق  عمليات رصد بإجراء تقوم اليت الراديوي الفلك خدمة وحمطة

للبث غري املطلوب  pfd هذه بقيم الكثافة HAPS طاتشريطة أن تفي احمل MHz 6 520-6 440يف النطاق  HAPS للمحطاتاهلابطة 
عند موقع حمطة خدمة  MHz 6 675,2-6 650النطاق  يف متواصل رصد عمليات إىل النسبةب kHz))  2dB(W/(m 50 210–البالغة 

 أنظمة بيانات فقدانل         وتالفيا  . 2%هبا من خسارة البيانات مقدارها  مسموحيف احلسبان نسبة مئوية  ذلك ويأخذفلك الراديوي. ال
حول  تنفيذ زوايا جتنب خمروطية الشكل ،HAPS طاتاحملباجتاه       سد دةم مىت كانت ،ةاخلدم اتحملط يلزم قد ،خدمة الفلك الراديوي

 البث توهني تدابريمن  مزيج باستخدام هذه pdfأن يفي بقيم الكثافة  HAPSدرجة. وميكن للنظام  1,3تصل إىل  HAPSاحملطات 
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هذه بالنظر إىل نسبة  pfdوجيب التحقق من قيم الكثافة  .احلد من عدد مواقع احملطات األرضيةو  حتديد مسافات فاصلةو  املطلوبغري 
 يف منوذج االنتشار املعين. 2%مئوية من الوقت مقدارها 

 GHz 22-21,4في مدى التردد  HAPSالتقاسم والتوافق لألنظمة  دراسات 2.3.3/14.1/1
 GHz 22-21,4العاملة في مدى التردد  HAPSوالتوافق بين الخدمة الثابتة واألنظمة  التقاسم 1.2.3.3/14.1/1

 .GHz 22-21,4 الرتدد مدى يف الثابتة واخلدمة HAPS للنظام الصاعدة الوصلة بني تقاسم دراسات هناك تكن مل
 الثابتة الخدمة في استقبالمحطات  على HAPS إرسال محطة أثر

التايل يضمن محاية اخلدمة الثابتة بالوفاء مبعايري احلماية اخلاصة هبا على املدى الطويل  pfdدراسات عديدة أن قناع الكثافة  أظهرت
 :األرض سطح عند الصافية سماءال ظروف ظل يفيف حالة تطبيقه 

 0.7 θ − 135 dB(W/(m² · MHz))  for   0° ≤ θ < 10° 

 2.4 θ − 152 dB(W/(m² · MHz))  for   10° ≤ θ < 20° 

 0.45 θ − 113 dB(W/(m² · MHz))  for   20° ≤ θ < 60° 

 −86  dB(W/(m² · MHz))  for   60° ≤ θ ≤  90° 

 .بالدرجات األفقي ياملستو  فوقللموجة الساقطة  الوصولزوايا  هي θ حيث
 يتم )أي ال dB(W/MHz) –143املعروض أعاله مشتق من مستوى أقصى للتداخل مقداره  pfdأن مستوى الكثافة  ويالحظ

دمة من الوقت( من أجل معايري احلماية طويلة األجل للخ 20%ألكثر من  ( I/N)للنسبة تداخل إىل ضوضاء  –dB 10جتاوز القيمة 
على التوايل.  ،ITU-R F.2086-0و ITU-R F.758-6من التوصيتني واخلصائص التشغيلية الثابتة. وتؤخذ معلمات اخلدمة الثابتة 

 (.ITU-R SF.1395-0 ويؤخذ توهني الغازات اجلوية يف االعتبار )التوصية
نتيجة للمطر،  HAPSحمطة  منتسديد أي حزمة  نقطةاالنتشار اإلضافية يف  احنطاطات لتعويضتفرتض هذه الدراسة أنه : 1 اخليار

املطر( بقيمة الناجم عن من اخلبو  تعاين أيحزمة مقابلة ) أييف  pfdحبيث تتسىن زيادة قناع الكثافة  HAPSميكن تشغيل احملطة 
جل ماية طويل األوهذا املستوى هو الفرق بني معيار احل حبد أقصى. dB 20مستوى اخلبو الناجم عن املطر ولكن حىت  فقطتكافئ 
من الوقت )أي مساء صافية( ومعيار  20%الذي ميكن جتاوزه ألكثر من  ( I/N)للنسبة تداخل إىل ضوضاء  –dB 10البالغ 

                        الذي ال يتم جتاوزه أبدا . ( I/N)للنسبة تداخل إىل ضوضاء  +dB 10احلماية قصري األجل املفرتض والبالغ 
ميكن استعمال التحكم األوتومايت يف القدرة لزيادة كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية، بغية تعويض التوهني الناجم عن : 2اخليار 

 HAPS ة عن استخدام حمطةالقيمة الناجت املتنقلةاملطر إىل احلد الذي ال تتجاوز فيه كثافة تدفق القدرة عند حمطة اخلدمة الثابتة/اخلدمة 
 .حلدود املذكورة أعاله عندما تسود ظروف السماء الصافيةبا تفي اليتعة املكافئة املتناحية للقدرة املش

 MHz))  · 2dB(W/(mبالوحدات  pfdمن أن الكثافة  وللتحقق. pfd لكثافةميكن أن يفي هبذا احلد ل HAPSالدراسة أن نظام  وأظهرت
 :التالية املعادلة تستعمل ،املقرتح pfdال تتجاوز قناع الكثافة  هذه HAPS األنظمةاليت تنتجها 
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 :حيث
 e.i.r.p.: االمسي لكثافة القدرة  املستوىe.i.r.p.  للنظامHAPS  بالوحداتdB(W/MHz)  تعتمد على زاوية(

 (؛θ االرتفاع
 d: بني احملطة  املسافةHAPS .)واألرض )تعتمد على زاوية االرتفاع 
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 .هذا املقرتح pfdألنه أخذ يف االعتبار بالفعل يف قناع الكثافة  هذهالتوهني الغازي غري مدرج يف معادلة التحقق  وأثر

 HAPSأثر محطات إرسال في الخدمة الثابتة على محطات استقبال أرضية 
دمة الثابتة هوائيات اجتاهية وحمطات اخل HAPSاألرضية للنظام  املطاريفدراسات عديدة أن اهلوائيات املستخدمة لكل من  تظهر

 احملطات بني احلماية ارةإد وميكن. للموقع مناسبة تشكيلة طريق عن النظامني بني املطلوبة الفصلوبالتايل، ميكن تقليل مسافة 
وحمطات اخلدمة الثابتة التقليدية على أساس كل حالة على حدة بالتنسيق بني اإلدارات أو بطريقة ختطيط  HAPS للنظام األرضية

 الوصلة وإجراءاهتا االعتيادية املستخدمة على الصعيد الوطين بالنسبة حملطات اخلدمة الثابتة التقليدية.

 GHz 22-21,4العاملة في مدى التردد  HAPSوالتوافق بين الخدمة المتنقلة واألنظمة  التقاسم 2.2.3.3/14.1/1
ومل يتم استالم خصائص ألنواع أخرى من  .(AMS)بشأن اخلدمة املتنقلة للطريان  ملدى الرتدد هذا، قدمت دراستان بالنسبة

 عمليات اخلدمة املتنقلة.
 على محطات استقبال في الخدمة المتنقلة للطيران HAPSأثر محطة إرسال 

 القصوى .e.i.r.p يف حالة تقييد القدرة HAPSمحاية حمطة اخلدمة املتنقلة للطريان من إرساالت احملطات  دراسة أنه ميكن تظهر
 حدوث احتمال خماطر أن بيد. GHz 21,5-21,4 يف نطاق الرتدد dB(W/100 MHz) 17,5بالقيمة  HAPSحمطة الكلية لكل 

 تتجاوز لن HAPS احملطة تغطية أن امبو . HAPS احملطة حزمة داخل للطريان املتنقلة اخلدمة حمطة تكون عندما إال تنشأ ال تداخالت
 HAPS حملطاتا بني احلمايةوميكن إدارة  البلد داخلحاالت  على سيقتصر أعاله التداخالت سيناريو فإن املشغل، البلد حدود

 .على الصعيد الوطين وحمطات اخلدمة املتنقلة للطريان على أساس كل حالة على حدة
تتجاوز معيار احلماية للخدمة املتنقلة للطريان عند حتويل الرتدد املركزي ألقرب قناة  HAPSأن األنظمة دراسة أخرى وتبني 

، فإن خماطر التداخل ال تزال تنشأ، يف النطاق 2 . وباستثناء مكون البوابة يف النظامMHz 100حىت  HAPS احملطة يف
GHz 21,5-21,4 اخلدمة املتنقلة للطريان يف حزمة النظام ، عندما يكون موقع حمطةHAPS . الدراسة أن التجاوز سينخفض وبينت

إىل تداخل  GHz 21,5اليت تشغل عرض نطاق فوق  HAPSاحملطة وبالتايل، ينبغي أال تؤدي إرساالت  GHz 21,5بسرعة فوق 
 ضار يف اخلدمة املتنقلة للطريان.

 على محطات استقبال في الخدمة المتنقلة للطيران HAPSأثر محطات إرسال أرضية 
 .MHz 21,5-21,4يف النطاق واخلدمة املتنقلة للطريان  HAPSتظهر دراسة تعذر التقاسم بني الوصلة الصاعدة للمحطات 

حىت  HAPS ةاحملط معيار محاية اخلدمة املتنقلة للطريان عند حتويل الرتدد املركزي ألقرب قناة يفكنظام   HAPS احملطة تجاوزوت
MHz 100 ومن املتوقع أن ينخفض التجاوز بسرعة فوق .GHz 21,5 احملطة وبالتايل، ينبغي أال تؤدي إرساالت HAPS  اليت تشغل

 إىل تداخل ضار يف اخلدمة املتنقلة للطريان. GHz 21,5عرض نطاق فوق 
 HAPSضية أر على محطات استقبال  في الخدمة المتنقلة للطيرانأثر محطات إرسال 

 .السيناريو هذا بشأن دراسات أي تقدم مل
 HAPSعلى محطات استقبال  في الخدمة المتنقلة للطيرانأثر محطات إرسال 

 .السيناريو هذا بشأن دراسات أي تقدم مل
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 GHz 21,4-21,2)المنفعلة( في النطاق المجاور  (EESS) الساتليةبين خدمة استكشاف األرض  التوافق 3.2.3.3/14.1/1
 GHz 22-21,4العاملة في مدى التردد  HAPS واألنظمة

 على خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( HAPSأثر محطة إرسال 
اهلابطة  )املنفعلة( والوصالت الساتليةثالث دراسات مستقلة أن التوافق بني أجهزة استشعار خدمة استكشاف األرض  أظهرت

من  dB(W/100 MHz) بالوحدات املطلوبللبث غري  .e.i.r.pالقدرة  فةكثاممكن شريطة أن تقل   HAPS حطاتللم
 عن القيم التالية: GHz 21,4-21,2يف النطاق  HAPS طاتاحمل

 −0.76 θ − 9.5 dB(W/100 MHz)  for −4.53°  ≤ θ < 35.5° 

 −36.5  dB(W/100 MHz)  for   35.5°  ≤ θ ≤  90° 

 :حيث
 :  )عند ارتفاع املنصةهي زاوية االرتفاع )بالدرجات. 

)أي يف اجتاه معدات منشآت العمالء  HAPS طةهذا مجيع اإلرساالت الصادرة عن احمل .e.i.r.pالقدرة  كثافةقناع   وسيغطي
 ملعيار توزيع أي يف      ي نظر ومل. الساتلية األرض استكشاف خلدمة ساتل اجتاه يف       أيضا   إرساالت هلا يكون قد اليت( البوابات و/أو
 )املنفعلة(. الساتلية األرض استكشاف خدمة محاية
 هذا. .e.i.r.pحبد كثافة القدرة  يفي ميكن أن HAPSهذه الدراسة أن النظام        وتبني  

 على خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( HAPSأثر محطة إرسال 
أنه سيتم توفري احلماية  ،HAPSيف التداخل الناشئ فقط من معدات منشآت العمالء للنظام  نظرت اليت اتدراسال إحدى تظهرو

إذا  HAPS للنظام العمالء منشآت ملعداتألجهزة استشعار خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( من الوصالت الصاعدة 
. GHz 21,4-21,2 النطاق يف –dB(W/100 MHz) 68,5 ةمنشآت العمالء بالقيم ملعدات املطلوبقيدت قدرة دخل البث غري 

 حبثتأخرى  دراسة وأشارت(. GHz 21,4-21,2يف النطاق  –dB(W/100 MHz) 28,3قدره  .e.i.r.p القدرة كثافة)ما يعادل حد  
ألجهزة استشعار خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( سيتم توفري احلماية  أنه HAPSالنظام  حملطات الصاعدة الوصالت

إذا استخدمت و  .GHz 21,4-21,2 النطاق يف –dBW/100 MHz 53 ةبالقيم للبوابات املطلوبإذا قيدت قدرة دخل البث غري 
دمة، سيكون وكانت موجودة يف نفس منطقة اخل HAPS النظام يف البواباتمنشآت العمالء نفس الطيف الذي تستخدمه  معدات

 من الضروري إلغاء املزيد من اإلرساالت خارج النطاق لكل من معدات منشآت العمالء والبوابات.
مع  GHz 22,5-22,21)المنفعلة( في النطاق  (EESS) الساتليةخدمة استكشاف األرض  توافق 4.2.3.3/14.1/1

 GHz 22-21,4العاملة في مدى التردد  HAPS األنظمة
 على خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( HAPSأثر محطة إرسال 

اهلابطة  )املنفعلة( والوصالت الساتليةثالث دراسات مستقلة أن التوافق بني أجهزة استشعار خدمة استكشاف األرض  أظهرت
من  dB(W/100 MHz) بالوحدات املطلوبللبث غري  .e.i.r.pالقدرة  كثافة  ممكن شريطة أن تقل HAPS حطاتللم
 عن القيم التالية: GHz 22,5-22,21يف النطاق  HAPS طاتاحمل

 −0.76 θ − 9.5 dB(W/100 MHz)  for −4.53° ≤ θ < 35.5° 

 −36.5  dB(W/100 MHz)  for 35.5° ≤ θ ≤ 90° 

 .HAPS طةهي زاوية االرتفاع )بالدرجات( عند ارتفاع احمل  حيث
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 (البوابات )أي يف اجتاه معدات منشآت العمالء و/أو HAPS طةهذا مجيع اإلرساالت الصادرة عن احمل .e.i.r.pقناع القدرة  وسيغطي
 خدمة محاية عيارمل توزيع أي يف      ي نظر ومل. الساتلية األرض استكشاف خلدمة ساتل اجتاه يف       أيضا   إرساالت هلا يكون قد اليت

 )املنفعلة(. الساتلية األرض استكشاف
 هذا. .e.i.r.pميكن أن يفي حبد كثافة القدرة  HAPSاسة أن النظام                وتبني  هذه الدر 

 على خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( HAPSأثر محطات إرسال أرضية 
 املطلوبللبث غري  .e.i.r.pالقدرة  كثافة)املنفعلة(، فإن   الساتليةدراسة إىل أنه من أجل محاية خدمة استكشاف األرض  تشري

 –dB(W/100 MHz) 29,6 من وأقل –dB(W/100 MHz) 33,4 ينبغي أن تكون أقل من HAPSملعدات منشآت العمالء للنظام 
ملراعاة  من معيار محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( dB 5. وذلك بافرتاض توزيع HAPSحملطات البوابة للنظام 

 .التداخل من معدات منشآت العمالء والبوابات ملراعاة dB 3التداخل من اخلدمات األخرى و
العاملة في مدى  HAPSمع األنظمة  GHz 22,5-22,21الفلك الراديوي في مدى التردد  خدمة توافق 5.2.3.3/14.1/1

 GHz 22-21,4 التردد
 على خدمة الفلك الراديوي HAPSأثر محطات إرسال أرضية 

ميكن محايتها من إرساالت الوصالت  GHz 22,5-22,21يف النطاق  رصد عملياتحمطات خدمة الفلك الراديوي اليت جتري  إن
شريطة أن تفي هذه  GHz 22-21,4 النطاق العاملة يف HAPSيف النظام  (GW)الصاعدة حملطات معدات منشآت العمالء والبوابة 

 ياملتواصلة وتساو  رصدال ملياتعل MHz)) · 2dB(W/(m 290 146– تساوي املطلوبللبث غري  pfdاحملطات بقيمة للكثافة 
–162 kHz)) 250 · 2dB(W/(m 22,5-22,21النطاق  اخلطوط الطيفية يف رصد عملياتل GHz  عند موقع حمطة خدمة الفلك الراديوي

 يف منوذج االنتشار ذي الصلة. 2%هذه مبراعاة نسبة مئوية من الوقت تساوي  pfd. وجيب التحقق من قيم الكثافة m 50على ارتفاع 
تقييد  أو مسافات الفصل أو املطلوبتلك من خالل اجلمع بني تدابري توهني البث غري  pfd الوفاء بقيم الكثافة HAPSوميكن للنظام 

الفلك  مبوقفها إزاء حمطة خدمة HAPS احملطات األرضية للنظام موضعةوقد تتأثر إمكانيات اجتاه تسديد حزمة الوصلة الصاعدة. 
 .HAPS وحمطةالراديوي 

 على خدمة الفلك الراديوي HAPSأثر محطة إرسال 
ميكن محايتها من  GHz 22,5-22,21يف النطاق  رصد عملياتالدراسات أن حمطات خدمة الفلك الراديوي اليت جتري  أظهرت

تلك  HAPS النظام طاتشريطة أن تفي حم GHz 22-21,4العاملة يف النطاق  HAPSالنظام  طاتإرساالت الوصالت اهلابطة حمل
 املتواصلة وتساوي الرصد عملياتل )/MHz)) · 2mdB(W 290 176–تساوي  املطلوبللبث غري  pfd بقيمة للكثافة

–192 250 kHz)) · 2dB(W/(m 22,5-22,21اخلطوط الطيفية يف النطاق  رصد عملياتل GHz  عند موقع حمطة خدمة الفلك
. ولتفادي فقدان البيانات يف أنظمة 2%ويأخذ ذلك يف االعتبار أن النسبة املئوية املسموح هبا لفقدان البيانات تساوي  الراديوي.

، أن تنفذ زوايا جتنب خمروطية HAPSخدمة الفلك الراديوي، قد يتعني على حمطات خدمة الفلك الراديوي، عندما تسدد حنو حمطة 
تلك من خالل اجلمع بني تدابري  pfdالوفاء بقيم الكثافة  HAPSدرجة. وميكن للنظام  1,3تصل إىل  HAPSالشكل حول احملطة 

هذه مبراعاة  pfd وجيب التحقق من قيم الكثافةاحلد من مواقع احملطات األرضية.  أو مسافات الفصل أو املطلوبتوهني البث غري 
 يف منوذج االنتشار ذي الصلة. 2%نسبة مئوية من الوقت تساوي 

 تخدمت معادلة التحقق التالية:واس
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 :حيث
 nominal clear sky.e.i.r.p: القدرة كثافةاالمسي ل املستوى e.i.r.p. تعمل اليت ويللبث غري املرغوب فيه حنو حمطة خدمة الفلك الرادي 

الرصد  لعمليات dB(W/290 MHz)يف ظل ظروف السماء الصافية بالوحدات  HAPS احملطة هبا
 يف نطاق خدمة الفلك الراديوي؛رصد اخلطوط الطيفية  لعمليات dB(W/250 kHz)املتواصلة أو 

 Az:  زاوية السمت من احملطةHAPS حنو حمطة خدمة الفلك الراديوي؛ 

 θ:  زاوية االرتفاع عند احملطةHAPS جتاه حمطة خدمة الفلك الراديوي؛ 

 618p=2%Att: التوصية                   التوهني مأخوذا  منR P.618-ITU  من الوقت عند موقع الفلك الراديوي.  2%املقابل لنسبة
 باستعمال املطلوبغري للبث  .e.i.r.p                                                          إضافته يف املعادلة أعاله لت ؤخذ يف االعتبار زيادة كثافة القدرة  تمتو 

 ؛من الوقت 2%املطر املقابل لنسبة  عن الناجم التوهنيالتحكم األوتومايت يف القدرة بقدر يعادل مستوى 

 d:  مسافة الفصل باألمتار بني املنصةHAPS؛ 

 GasAtt(θ):  التوهني الغازي لزاوية االرتفاعθ  التوصية(ITU-R SF.1395.) 
 GHz 27,5-24,25في مدى التردد  HAPSالتقاسم والتوافق لألنظمة  دراسات 3.3.3/14.1/1
 GHz 27,5-25,25العاملة في مدى التردد  HAPSالتقاسم والتوافق بين الخدمة الثابتة واألنظمة  دراسة 1.3.3.3/14.1/1

 محطات استقبال في الخدمة الثابتةعلى  HAPSأثر محطة إرسال 
إىل  HAPS النظامحمطات تشمل  اليتفقط خصائص األنظمة  ITU-R F.2439يقدم التقرير  ،GHz 27,5-24,25النطاق  يف

 قناع. ولكن HAPSإىل حمطة البوابة للنظام  HAPSالنظام  خصائصوال يتضمن  HAPS للنظاممعدات منشآت العمالء  حمطات
 .األخرى اإلضافية واخلسائراخلدمة الثابتة  محاية ومعلماتالوارد أدناه مشتق فقط من معايري  pfdالكثافة 

حالة  مة الثابتة بالوفاء مبعايري احلماية اخلاصة هبا على املدى الطويل يفالتايل يضمن محاية اخلد pfdأن قناع الكثافة دراستان  أظهرت
 :HAPS النظام حمطاتوحيدة من  حملطة األرض سطح عند الصافية السماء ظروف ظل يفتطبيقه 

 0.39 θ − 132.12 dB(W/(m2 · MHz))  for  0° ≤ θ < 13° 

 2.715 θ − 162.3 dB(W/(m2 · MHz))  for  13° ≤ θ < 20° 

 0.45 θ − 117 dB(W/(m2 · MHz))  for  20° ≤ θ < 60° 

 −90  dB(W/(m2 · MHz))  for  60° ≤ θ ≤  90° 

 (.األفقي ياملستو  فوق الوصول)زوايا  بالدرجات االرتفاع زاوية هي θ حيث
يتم جتاوز  )أي ال –dB(W/MHz) 146املعروض أعاله مشتق من مستوى أقصى للتداخل مقداره  pfdأن مستوى الكثافة  ويالحظ
من الوقت( من أجل معايري احلماية طويلة األجل للخدمة الثابتة.  20%ألكثر من  ( I/N)للنسبة تداخل إىل ضوضاء  –dB 10القيمة 

على التوايل. ويؤخذ  ،ITU-R F.2086-0و ITU-R F.758-6من التوصيتني واخلصائص التشغيلية وتؤخذ معلمات اخلدمة الثابتة 
 (.ITU-R SF.1395-0 توهني الغازات اجلوية يف االعتبار )التوصية

نتيجة للمطر، ميكن  HAPSأي حزمة للنظام  تسديداالنتشار اإلضافية يف  احنطاطاتهذه الدراسة أنه لتعويض  تفرتض :1 اخليار
ل ( بقيمة تعاداملطر عن الناتج اخلبو من تعاين)أي  ابلةحزمة مق أييف  pfdزيادة قناع الكثافة حبيث تتم  HAPSالنظام  تشغيل

 –dB 10املستوى هو الفارق بني معايري احلماية طويلة األجل البالغة  وهذا. dB 20مستوى اخلبو الناجم عن املطر وحبد أقصى  فقط
من الوقت )أي يف ظروف السماء الصافية( ومعايري احلماية املفرتضة قصرية  20%اليت ميكن جتاوزها فيما ال يزيد عن  I/N للنسبة

                        اليت ال يتم جتاوزها أبدا . I/Nللنسبة  +dB 10األجل البالغة 
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وميكن استعمال التحكم األوتومايت يف القدرة لزيادة كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية، بغية تعويض التوهني الناجم  :2 اخليار
ناجتة عن استخدام القيمة ال املتنقلةاملطر إىل احلد الذي ال تتجاوز فيه كثافة تدفق القدرة عند حمطة اخلدمة الثابتة/اخلدمة عن 
 .حلدود املذكورة أعاله عندما تسود ظروف السماء الصافيةبا تفي اليتللقدرة املشعة املكافئة املتناحية  HAPS حمطة

 MHz)) · 2dB(W/(mبالوحدات  pfdمن أن الكثافة  وللتحقق هذا. pfdميكن أن يفي حبد كثافة  HAPSوتبني هذه الدراسة أن النظام 
 :التالية املعادلة تستعمل ،املقرتح pfdال تتجاوز قناع الكثافة  HAPS حمطةاليت تنتجها 

     
 

10 2

1
. . . . +10 log  

4
pfd e i r p

d 

 
    
  
 

 

 :حيث
 e.i.r.p.: االمسي لكثافة القدرة  املستوىe.i.r.p.  للنظامHAPS  بالوحداتdB(W/MHz)  تعتمد على زاوية(

 (؛θ االرتفاع
 d: بني احملطة  املسافةHAPS .)واألرض )تعتمد على زاوية االرتفاع 

 املقرتح. pfdألنه أخذ يف االعتبار بالفعل يف قناع الكثافة  التوهني الغازي غري مدرج يف معادلة التحقق هذه وأثر
 محطات استقبال في الخدمة الثابتةعلى  HAPSأثر محطة إرسال أرضية 

. ITU-R P.452-16منوذج انتشار التوصية  لباستعما 0,01%و 20%دراسة نسبتني مئويتني خمتلفتني للوقت، ومها ال استخدمت
احملطات      ب التمستقبني حمطات اخلدمة الثابتة و  الفاصلة املسافاتاإلحصائية ملصدر التداخل الوحيد أن مدى  الدراسة وأظهرت
 حسب قيمة االحتمال.التوايل،  على، km 5و 0 وكذلك ما بني km 20و 0 بنيما               يرتاوح تقريبا   HAPSللنظام  األرضية
 0وكذلك ما بني  km 32و 0 بنيما                                                           مدى املسافات الفاصلة بني حمطتني للخدمة الثابتة يرتاوح تقريبا  حتليل مماثل أن  وأظهر

وحمطات  HAPS للنظامومن مث، اقرتحت الدراسة أنه ميكن إدارة احلماية بني احملطات األرضية  .قيم االحتمال، لنفس km 40و
 اخلدمة املتنقلة على أساس كل حالة على حدة بالتنسيق بني اإلدارات.

 HAPSأرضية محطات استقبال على  في الخدمة الثابتةأثر محطة إرسال 
وحمطات اخلدمة الثابتة هوائيات اجتاهية  HAPSاألرضية للنظام  احملطاتمن  دراسات عديدة أن اهلوائيات املستخدمة لكل تظهر

 األرضية احملطات نيب احلماية إدارة وميكن. للموقع مناسبة تشكيلة طريق عن النظامني بني الفصلوبالتايل، ميكن تقليل مسافة 
وحمطات اخلدمة الثابتة التقليدية على أساس كل حالة على حدة بالتنسيق بني اإلدارات أو بطريقة ختطيط الوصلة  HAPS للنظام

 وإجراءاهتا االعتيادية املستخدمة على الصعيد الوطين بالنسبة حملطات اخلدمة الثابتة التقليدية.
 HAPSمحطات استقبال على  في الخدمة الثابتةأثر محطة إرسال 

 .السيناريو هذا بشأن دراسات أي متقد مل
 GHz 27,5-24,25العاملة في مدى التردد  HAPSوالتوافق بين الخدمة المتنقلة واألنظمة  التقاسمدراسة  2.3.3.3/14.1/1

 محطات استقبال في الخدمة المتنقلةعلى  HAPSأثر محطة إرسال 
إىل  HAPSفقط خصائص األنظمة اليت تشمل حمطات النظام  ITU-R F.2439، يقدم التقرير GHz 27,5-24,25يف النطاق 

. ولكن قناع HAPSإىل حمطة البوابة للنظام  HAPSوال يتضمن خصائص النظام  HAPSحمطات معدات منشآت العمالء للنظام 
 واخلسائر اإلضافية األخرى. املتنقلةالوارد أدناه مشتق فقط من معايري ومعلمات محاية اخلدمة  pfdالكثافة 
 اخلدمة املتنقلة، على أن يطبق عند سطح األرض: الت                       التايل يضمن محاية مستقب   pfdدراسات عديدة أن قناع الكثافة  أظهرت
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 :املتنقلة يف اخلدمة قاعدة حمطة        ملستقب ل بالنسبة
 0.95 θ − 114 dB(W/(m2 · MHz))  for  0° ≤ θ < 20° 

 −95  dB(W/(m2 · MHz))  for  20° ≤ θ ≤ 90° 

 :املتنقلة يف اخلدمة مستعمل معدات        ملستقب ل بالنسبة
 0.6 θ − 112 dB(W/(m2 · MHz))  for  0° ≤ θ < 20° 

 −100  dB(W/(m2 · MHz))  for  20° ≤ θ ≤ 90° 

 أعاله(: pfdبالنسبة ملعدات مستعمل وحمطة قاعدة يف اخلدمة املتنقلة )اجلمع بني قناعي الكثافة 

 0.95 θ − 114 dB(W/(m2 · MHz))  for  0° ≤ θ < 5.7° 

 0.6 θ − 112 dB(W/(m2 · MHz))  for  5.7° ≤ θ ≤ 20° 

 −100  dB(W/(m2 · MHz))  for  20° ≤ θ ≤ 90° 

 األفقي(. ياملستو هي زاوية االرتفاع بالدرجات )زاوية الوصول فوق  θ حيث
أعاله، تراعى اخلسارة الناجتة عن االستقطاب واخلسارة الناجتة عن توهني  املستخدم يف الدراسة pfdأن بالنسبة ملستوى الكثافة  ويالحظ

إىل ذلك، تراعى اخلسارة النامجة عن اجلسد يف حساب مستوى          وإضافة  (. ITU-R SF.1395-0غازات الغالف اجلوي )التوصية 
 للمستعمل. pfd الكثافة
نتيجة للمطر، ميكن تشغيل  HAPSحمطة  منأي حزمة تسديد  نقطةاالنتشار اإلضافية يف  احنطاطات لتعويض: 1 اخليار
 قطفحزمة مقابلة )أي تعاين من اخلبو بسبب املطر( بقيمة تكافئ  أييف  pfdحبيث تتسىن زيادة قناع الكثافة  HAPS احملطة

 .مستوى اخلبو الناجم عن املطر
ميكن استعمال التحكم األوتومايت يف القدرة لزيادة كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية، بغية تعويض التوهني الناجم عن : 2اخليار 

 HAPS ة عن استخدام حمطةالقيمة الناجت املتنقلةاملطر إىل احلد الذي ال تتجاوز فيه كثافة تدفق القدرة عند حمطة اخلدمة الثابتة/اخلدمة 
                      وبي نت هذه الدراسة أن  .حلدود املذكورة أعاله عندما تسود ظروف السماء الصافيةبا تفي اليتعة املكافئة املتناحية للقدرة املش

اليت تنتجها  MHz)) · 2dB(W/(m بالوحدات pfdمن أن الكثافة  وللتحققهذا.  pfdميكن أن يفي حبد الكثافة  HAPS النظام
 املقرتح، استخدمت املعادلة التالية: pfdالكثافة  ال تتجاوز قناع النظامني هلذين HAPS حمطة
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 :حيث
 e.i.r.p.: االمسي لكثافة القدرة  املستوىe.i.r.p.  للنظامHAPS  بالوحداتdB(W/MHz) تعتمد على زاوية االرتفاع(؛( 

 d: بني النظام  املسافةHAPS .)واألرض )تعتمد على زاوية االرتفاع 
                                                                                                       ت درج آثار التوهني الغازي واخلسارة النامجة عن جسد اإلنسان )بالنسبة ملعدات املستعمل( وخسارة االستقطاب يف معادلة  وال

 .pfd                                    نظرا  ملراعاهتا من قبل يف قناع الكثافة  أعالهالتحقق 
على أن  ،HAPS من األنظمة IMT-2020                                  ينبغي أن يكون جمديا  حلماية االتصاالت  ،التايل pfdدراسة أن قناع الكثافة  وأظهرت

 املنطقة اجلغرافية، تنبغي نفس وخدمة ثابتة يف HAPSونظام  IMT-2020يطبق عند سطح األرض. ويف حالة وجود نظام لالتصاالت 
 أدناه لضمان حتقيق هذه احلماية. pfdعلى قناع الكثافة  dB 3مراعاة عامل توزيع إضايف مقداره 

 0.6 θ − 114 dB(W/(m2 · MHz)) for  0° ≤ θ < 12° 
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 −107  dB(W/(m2 · MHz)) for  12° ≤ θ ≤ 90° 

 هي زاوية االرتفاع بالدرجات )زوايا الوصول فوق املستوى األفقي(. θ حيث
 معادلة التحقق. أعاله، ولكن تؤخذ يف االعتبار يف pfdال تؤخذ يف االعتبار يف قناع الكثافة  التوهيناتأن  ويالحظ

إىل املقرتح،  pfdوحيدة، مع قناع الكثافة  HAPS، من حزم متعددة ملنصة الكليمن التداخل تستند صيغة التحقق  الدراسة،ويف هذه 
 :استعمال املعادلتني التاليتني

            2+ 10log 4H H
b tx pol bodypfd P b G b d L L AL
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 :حيث
وقدرة إرسال الوصلة اهلابطة  .HAPS dB(W/MHz)اليت يولدها النظام  bاإلرسال للحزمة  قدرة :b(HP(: 1 اخليار 

إرسال الوصلة  وقدرة ،.e.i.r.pلقدرة االمسي ل املستوىيف ظل ظروف السماء الصافية هي  HAPS للنظام
 ؛القصوى .e.i.r.p القدرة هياجلوية املمطرة  الظروفيف ظل  HAPSاهلابطة للنظام 

. وتكون قدرة إرسال الوصلة اهلابطة HAPS dB(W/MHz)اليت يولدها النظام  bقدرة إرسال احلزمة  :b(HP(: 2 اخليار 
 ؛.e.i.r.pاالمسي للقدرة  املستوىالصافية هي  السماءعندما تسود ظروف  HAPSللنظام 

 φ(b): التمييز )بالدرجات( عند النظام  زاويةHAPS بني اجتاه تسديد حزمة نقطية b  للنظامHAPS   ل        ومستقب 
 املتنقلة؛ اخلدمة

   H
txG b: خمطط هوائي اإلرسال  كسب(dBi)  للنظامHAPS يبالنسبة لزاوية االحنراف عن احملور الرئيس )b(φ؛ 

 d(θ):  املسافة(m)   اخلدمة املتنقلة والنظام  ل          بني مستقبHAPS؛ 
 AL(θ): اجلوية  اخلسارة(dB)   اخلدمة املتنقلة والنظام  ل          بني مستقبHAPS،  استنادا  إىل التوصية                    ITU-R P.619-3؛ 

 polL:  متييز االستقطاب بالوحداتdB (dB 3)؛ 

 bodyL: النامجة عن جسد اإلنسان بالوحدات  اخلسارةdB (dB 4)، ما تكون دتطبق فقط عنθ ≤ °12؛ 

 nb: الرتدد يف املشرتكة احلزمة عدد. 
جانب ذلك، وبافرتاض سيناريو احلالة األسوأ القرتان احلزمة الرئيسية بني النظامني، ترى هذه الدراسة أنه لتحقيق احلماية  وإىل

 تطبيق أو dB 4,8مبقدار  .e.i.r.pإىل األرض، ينبغي خفض القدرة  HAPSيف الوصلة من النظام  IMT-2020حملطات االتصاالت 
. وعند مراعاة عامل توزيع للتداخل km 36,4مقدارها  IMT-2020وحمطات االتصاالت  HAPSمسافة محاية بني نظري النظام 

وحمطات  HAPSأو تطبيق مسافة محاية بني نظري النظام  dB 7,8مبقدار  ل       للمرس   .e.i.r.pينبغي خفض القدرة  ،dB 3 مقداره
معدات منشآت العمالء )الوصلة  ← HAPSوتبني دراسة أخرى أنه يف حالة النظام  .km 50,7مقدارها  IMT-2020االتصاالت 

 التالية:  pfdاهلابطة(، تنطبق مستويات كثافة 
                                              بالنسبة ملستقب ل احملطة القاعدة يف اخلدمة املتنقلة: 

 –100,4 MHz)) · 2dB(W/(m  
                                                وبالنسبة ملستقب ل معدات املستعمل يف اخلدمة املتنقلة: 

 –104,1 MHz)) · 2dB(W/(m  
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حزم يف حمطات الشبكة املتنقلة الدولية يتم نشرها يف منطقة تغطية  4وحيدة ذات  HAPSالذي تولده  الكليبالنظر إىل التداخل 
حملطات االتصاالت املتنقلة  PFD. وتشري نتائج عملية احملاكاة يف هذه الدراسة إىل أن يتم الوفاء حبدود كثافة HAPSاألنظمة 

قيد النظر: مل يتم النظر إال للنشر  HAPSلنظام واحد من منصات  dB 5,0للشبكة النموذجية هبامش ال يقل عن  الدولية
 الضواحي فقط هلذا السيناريو. يف

                     . ومل ت عرض أو ت ناقش 2019مت تقدمي املعلومات التالية كي ينظر فيها يف الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر لعام : مالحظة
 دراسة خالل االجتماع. أي

رب عوامل ،                                                   املطلوبة عند منفذ هوائي املستقب ل حلماية اخلدمة املتنقلة pfd                                                        وباإلضافة إىل ذلك، استنادا  إىل املعلومات اخلاصة مبستوى كثافة 
 ة املتنقلة:املناسبة حلماية اخلدم pfd، استخدمت معادلة احلساب التالية حلساب حدود الكثافة Hz 1 يف 2dBW/mعنها بوحدات 

pfdMS (in dBm/m2 in 1 Hz) = −6 dB (protection criteria for MS) +10log(4π/λ2) − G(θ,ϕ) 

−174 dBm/Hz + F 

 حيث:
 = λ  ،طول املوجةm؛ 

 = G(θ,ϕ)  ،كسب هوائي املستقب ل                    dBi؛ 

 = F  ،عامل ضوضاء املستقب ل                     dB. 

ضرورية                                                                 لنمط كسب هوائي املستقب ل وعامل الضوضاء املقدم، تكون احلدود التالية                                                واستنادا  إىل تطبيق املعادلة أعاله واحلسابات وفقا  
 حلماية اخلدمة املتنقلة:

 −113.3   dB(W/(m2 · MHz)) for  0° ≤ θ ≤ 4° 

 −113.3 + 1.2 (θ − 4) dB(W/(m2 · MHz)) for  4° < θ ≤ 9° 

 −107.3   dB(W/(m2 · MHz)) for  9° < θ ≤ 90° 

 األفقي(. يهي زاوية االرتفاع بالدرجات )زوايا الوصول فوق املستو  θ حيث
 محطات استقبال في الخدمة المتنقلةعلى  HAPSأثر محطات إرسال أرضية 

. ITU-R P.452-16منوذج انتشار التوصية باستعمال  0,01%و 20%دراسة نسبتني مئويتني خمتلفتني للوقت، ومها ال استخدمت
احملطات      ب التمستقالفاصلة بني حمطات اخلدمة الثابتة و  املسافاتاإلحصائية ملصدر التداخل الوحيد أن مدى  الدراسة وأظهرت

 .حسب قيمة االحتمال، على التوايل، km 5و 0وكذلك ما بني  km 5و 0 بنيما                يرتاوح تقريبا   HAPSاألرضية للنظام 
 0وكذلك ما بني  km 22و 0 بنيما                               للخدمة الثابتة يرتاوح تقريبا   وأظهر حتليل مماثل أن مدى املسافات الفاصلة بني حمطتني

وحمطات  HAPS للنظامميكن إدارة احلماية بني احملطات األرضية  اقرتحت الدراسة أنه ومن مث،. قيم االحتمال، لنفس km40و
 اخلدمة املتنقلة على أساس كل حالة على حدة بالتنسيق بني اإلدارات.

، HAPSام وحيدة للنظ أرضية حمطةمن إرساالت  املتنقلة اخلدمة الت                       التايل يضمن محاية مستقب   pfdدراسة أن قناع الكثافة  أظهرتو 
 على أن يطبق يف ظروف السماء الصافية عند سطح األرض:

 :متنقلة قاعدة حمطة        ملستقب ل بالنسبة

 1.14 θ − 111 dB(W/(m2 · MHz))  for  0° ≤ θ < 12° 

 −97.3  dB(W/(m2 · MHz))  for  12° ≤ θ < 40° 
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 :تنقلةاخلدمة امل مستعمل معدة        ملستقب ل بالنسبة
 −103.9  dB(W/(m2 · MHz)) 0° < θ < 60° 

 األفقي(. ياملستو هي زاوية االرتفاع بالدرجات )زوايا الوصول فوق  θ حيث

تأثريات التوهني بالغازات وخسارة جسد اإلنسان )بالنسبة ملعدات املستعمل( وخسارة االستقطاب  pfdتدرج ضمن قناع الكثافة  ومل
 ألهنا أخذت يف االعتبار يف معادلة التحقق.

 هذا ميكن استعماله يف التنسيق بني اإلدارات. pfdأن قناع الكثافة  ويالحظ
بالوحدات  pfdمن أن الكثافة  وللتحقق هذا. pfdحبد كثافة ميكن أن تفي  HAPSوتبني الدراسة أن احملطات األرضية للنظام 

MHz))  2dB(W/(m  للنظام أرضية حمطةاليت تنتجها HAPS  ال تتجاوز قناع الكثافةpfd :املقرتح، استعملت املعادلة التالية 
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 :حيث
 e.i.r.p.: االمسي لكثافة القدرة  املستوىe.i.r.p.  للنظامHAPS  لوحداتdB(W/MHz)  يعتمد على زاوية(

 (؛θ االرتفاع
 d: بني النظام  املسافةHAPS واألرض )تعتمد على زاوية االرتفاع(؛ 

 polL: االستقطاب بوحدات  متييزdB؛ 
 lossC: التوصية  خسارة( 0اجللبة-R P.2108-ITU بوحدات )dB؛ 

 452)d(P: 16                            االنتشار استنادا  إىل التوصية  خسارة-R P.452-ITU  بوحداتdB النسبة املئوية من الوقت الواجب .
 ؛0,1%استعماهلا عند تطبيق هذه التوصية تساوي 

 lossB: جسد اإلنسان  خسارة(dB)، املستعمل معدات على إال تطبق ال. 
 بقناع الوفاء ميكن ه( تشري إىل أنالصاعدة)الوصلة  HAPS النظام ←منشآت العمالء  معداتدراسة أخرى أن حالة  وتبني

 هبامشمن حمطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية  99,99%بالنسبة إىل MHz)) · 2dB(W/(m 8,221–البالغ  pfd كثافةال
حالة حمطات  وتشري. الدراسة اقرتحته الذي MHz)) · 2dB(W/(m 110,0–البالغ  pfdمن قناع الكثافة  dB 18,2يقل عن  ال

 بالنسبة MHz)) · 2dB(W/(m 149,4–البالغ  pfdكثافة   قناعب الوفاء ميكن أنه إىل( الصاعدة)الوصلة  HAPS النظام ← البوابة
البالغ  pfdمن قناع الكثافة  dB 39,4من معدات مستعملي االتصاالت املتنقلة الدولية هبامش ال يقل عن  99,99%إىل 

–110,0 MHz)) · 2dB(W/(m اقرتحته الدراسة بالنسبة إىل نظام واحد من أنظمة  الذيHAPS وتنظر هذه الدراسة إىل الستة .
 .HAPSبشكل واسع يف الضواحي لنظام واحد من أنظمة  HAPSشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية وحمطات البوابة للنظام  نشر

                     . ومل ت عرض أو ت ناقش 2019لعام  الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمترنظر فيها يف الدورة                               مت تقدمي املعلومات التالية كي ي  : مالحظة
 أي دراسة خالل االجتماع.

                                                           املطلوبة عند منفذ هوائي املستقب ل حلماية اخلدمة املتنقلة، واملعرب  pfd                                                        وباإلضافة إىل ذلك، استنادا  إىل املعلومات اخلاصة مبستوى كثافة 
 :املناسبة حلماية اخلدمة املتنقلة pfd، استخدمت معادلة احلساب التالية حلساب حدود الكثافة Hz 1يف  2dBm/mعنها بوحدات 

pfdMS (in dBm/m2 in 1 Hz) = −6 dB (protection criteria for MS) +10log(4π/λ2) − G(θ,ϕ) 

− 174 dBm/Hz + F 
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 حيث:
 = λ  ،طول املوجةm؛ 

 = G(θ,ϕ)  ،كسب هوائي املستقب ل                    dBi؛ 

 = F  ،عامل ضوضاء املستقب ل                     dB. 

                                                                                                                      واستنادا  إىل تطبيق املعادلة أعاله واحلسابات وفقا  لنمط كسب هوائي املستقب ل وعامل الضوضاء املقدم، تكون احلدود التالية ضرورية 
 حلماية اخلدمة املتنقلة:

 −113.3   dB(W/(m2 · MHz)) for  0° ≤ θ ≤ 4° 

 −113.3 + 1.2 (θ − 4) dB(W/(m2 · MHz)) for  4° < θ ≤ 9° 

 −107.3   dB(W/(m2 · MHz)) for  9° < θ ≤ 90° 

 األفقي(. املستويهي زاوية االرتفاع بالدرجات )زوايا الوصول فوق  θ حيث

 HAPSرضية أمحطات استقبال في الخدمة المتنقلة على أثر محطات إرسال 
 .السيناريو هذا بشأن دراسات تقدم مل

 HAPSمحطات استقبال في الخدمة المتنقلة على أثر محطات إرسال 
 .السيناريو هذا بشأن دراسات تقدم مل

-GHz 24,65 التردد مدى العاملة في HAPSالتقاسم والتوافق بين خدمة المالحة الراديوية واألنظمة  دراسة 3.3.3.3/14.1/1

24,25  

 جتر مل وبالتايل، .الراديوية للمالحة تقنية خصائص أي تتح ومل النطاق هذا تستعمل الراديوية املالحة خدمة يف أنظمة أي حتدد مل
 .والتوافق للتقاسم دراسات أي

العاملة في  HAPSواألنظمة  (RLSS)التقاسم والتوافق بين خدمة التحديد الراديوي للموقع الساتلية  دراسة 4.3.3.3/14.1/1
 GHz 24,75-24,65مدى التردد 

. RLSS للخدمة يةتقن خصائص أي تتح ومل النطاق هذا تستعمل الساتلية للموقع الراديوي التحديد خدمة يف أنظمة أي حتدد مل
 .والتوافق للتقاسم دراسات أي جتر مل وبالتايل،

العاملة في مديي التردد  HAPSالتقاسم والتوافق بين خدمة ما بين السواتل واألنظمة  دراسة 5.3.3.3/14.1/1
GHz 24,75-24,45 و GHz 27,5-25,25 

 (GHz 27-25,25) السواتل بين ما خدمة في فضائيةاستقبال  محطة على HAPSأثر محطات إرسال أرضية 

. ودرست GHz 27,0-25,25وخدمة ما بني السواتل يف النطاق  HAPS للنظام األرضية احملطاتدراسة بشأن التقاسم بني  أجريت
ترحيل  لسواتلعلى وصالت العودة بني املدارات  HAPSهذه الدراسة التداخل الصادر عن الوصالت الصاعدة للنظام 

احلماية الواردة  ملعايري HAPSاحملطات األرضية للنظام  امتثال. وأجريت حسابات لتحديد (DRS) البيانات
قدره  السواتل بني ما خدمة ساتل اجتاهب .e.i.r.p لقدرة كثافةأقصى ل      حدا   حتدد اليت ITU-R SA.1155 التوصية يف

dB (W/MHz) 13,5 . بي نت هذه الدراسة أن النظام و                            HAPS  ميكن أن يفي حبد الكثافةpfd .هذا 

         عشوائيا   HAPSللنظام  أرضية حمطة كلل .e.i.r.pدراسة أخرى إنه عندما يتم تثبيت احلد األقصى للقدرة       ت ظهرو 
من معايري  dB 15,3وهو أقل مبقدار  dB 25,3−قدره  %,10بالنسبة إىل  NaggI/، فإن احلد األقصى لقيمة dB(W/MHz) 0 عند

 HAPS لكل حمطة أرضية للنظام .e.i.r.p، ينبغي تقييد القدرة dB 3احلماية. وبالتايل عند النظر يف عامل توزيع قدره 
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يف ظروف السماء  .e.i.r.pفرتات املطر، ميكن زيادة حدود القدرة وخالل  يف ظروف السماء الصافية. dB(W/MHz) 12,3 بالقيمة
 للتعويض عن اخلبو الناجم عن املطر. dB 20الصافية مبا يصل إىل 

ترحيل  لسواتلعلى وصالت العودة بني املدارات  HAPSالتداخل الصادر عن الوصالت الصاعدة للنظام  أخرىدراسة  وفحصت
خارج  .e.i.r.p حدود كثافة القدرة حساب     ومت  . ITU-R SA.1414-2 ةإىل املعلومات املذكورة يف التوصي          استنادا   (DRS) البيانات

ترحيل البيانات حساسية(  سواتلألشد  dB(W/MHz) 0,5ترحيل البيانات ) سواتلاجتاه  يف HAPSأنظمة  إرساالتب واملتعلقةاحملور 
 أن بالذكر وجدير .ITU-R SA.1155-2ترحيل البيانات املذكور يف التوصية  تلسوا يفالتداخل  ملعيارمن شأهنا أن تستجيب  واليت
 ترحيل لساتل قيقياحل املوقع يف النظر وينبغي. األرض إىل بالنسبة املستقرة السواتل بني ما خدمة سواتل حلماية وضع احلد هذا

هذه  قتنطب أن. وينبغي البيانات ترحيل ساتل اجتاه إىل اإلشارة عند( درجات 5°و –5ميل املدار بني  إمكانية)بافرتاض  البيانات
ضمان التوافق بني من خالل جتنب  ملواصلةدرجات،  10قدره  بعرض املمدداحلدود على القوس املستقر بالنسبة إىل األرض 

بافرتاض مصدر  ألرض                                                                القيمة و ضعت حلماية سواتل خدمة ما بني السواتل املستقرة بالنسبة إىل ا هذه أنبالذكر  وجدير. التداخل
من عدد من احملطات  الكلي                               وفقا  لذلك عند النظر يف التداخل  .e.i.r.pكثافة القدرة   تعديل وينبغي، تداخل واحد من حمطة أرضية

 االتصاالت أنظمة جانب من GHz 27,5-25,25ومصادر التداخل األخرى )أي االستعمال احملتمل للنطاق  HAPS األرضية للنظام
 (.التوزيع قيم بعض إدخال إىل سيؤدي الذي 2020-دوليةال املتنقلة

 (GHz 24,75-24,45)فضائية في خدمة ما بين السواتل استقبال محطة  على HAPS أثر محطة إرسال
 نطاق الرتدد وخدمة ما بني السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف HAPSأجريت دراسة بشأن التقاسم بني احملطات 

GHz 24,75-24,45 وخلصت هذه الدراسة إىل أنه ينبغي تقييد كثافة القدرة .e.i.r.p.  من حمطةHAPS  وحيدة باملقدار
dB(W/MHz) 19,9–  بتسديد من النظري حملطة النظامHAPS  درجة من أجل محاية أنظمة خدمة ما بني السواتل  85,5يزيد عن

 هذا. pfdميكن أن يفي حبد الكثافة  HAPSالدراسة أن النظام هذه        وبي نتغري املستقرة بالنسبة إىل األرض. 

 (GHz 24,75-24,25) السواتل بين ما خدمة في فضائيةاستقبال  محطةعلى  HAPS أثر محطات إرسال أرضية
حلماية خدمة ما بني  GHz 24,75-24,45يف النطاق  HAPSالصادرة عن حمطة أرضية  .e.i.r.pتظهر دراسة أنه ينبغي تقييد القدرة 

يف ظل ظروف  dB(W/MHz) 10,2السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض. ويف التقريب األول، ميكن ضبط احلد على القيمة 
يف ظروف السماء  .e.i.r.pوخالل فرتات املطر، ميكن زيادة حدود القدرة . لكل استقطاب( dB(W/MHz) 7,2السماء الصافية )

 للتعويض عن اخلبو الناجم عن املطر. dB 20الصافية مبا يصل إىل 

 (GHz 27,5-24,25)فضائية في خدمة ما بين السواتل استقبال محطة  على HAPSأثر محطة إرسال 
ة العامل ألرضغري املستقرة بالنسبة إىل ا وخدمة ما بني السواتل HAPSدراسة أخرى بشأن التقاسم بني منصات  عدةأجريت 

ينبغي  ةوحيد HAPS حمطةالصادرة عن  .e.i.r.pالقدرة  كثافة  أن إىل الدراسات هذه. وخلصت GHz 27,5-24,5النطاق  يف
خدمة درجة من أجل محاية أنظمة  85,5قدره  HAPSتسديد خارج النظري للنظام فوق  –dB(W/MHz) 70,7تقييدها بالقيمة 

 .بني السواتل ما
األرضHAPS (HAPS- )فضاء( واألنظمة -التقاسم والتوافق بين الخدمة الثابتة الساتلية )أرض دراسة 6.3.3.3/14.1/1

 GHz 27,5-27و GHz 25,25-24,75العاملة في مديي التردد 
حبيث يكون عكس  GHz 27,5-27و GHz 25,25-24,75إىل األرض يف نطاقي الرتدد  HAPSالنظر فقط يف االجتاه من احملطة  مت

 فضاء(.-اجتاه إرسال اخلدمة الثابتة الساتلية )أرض
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 الساتلية الثابتة الخدمة في فضائيةاستقبال  محطة على HAPS محطة أثر
 قيم تقدير الدراستان منتوتض. الساتلية الثابتة اخلدمة يف الفضائية احملطة        مستقب ل حنو احملتملة اإلرساالت يف دراستان حبثت
 ملرتبطةا الوقت من املئوية النسبة بشأن افرتاضات أي إىل حاجة هناك تكن ومل. –dB 10,5باملقدار  الساتلي ل         للمستقب   I/N النسبة

 .هذا التداخل مبستوى
إذا  ةالساتلياخلدمة الثابتة  الت                   لن تؤثر على مستقب   HAPSأن إرساالت الوصالت اهلابطة للنظام  تأجري اليت التحليالت وتظهر
 .º85,5ري اليت تزيد عن ظللزوايا خارج الن –dB(W/MHz) 9,1بالقيمة  HAPS حمطة ل         لكل مرس   .e.i.r.pالقدرة  كثافةقيدت  

حنو حمطة فضائية مستقرة بالنسبة  HAPSوحمطة  HAPSأرضية حمطة الصادر عن  الكليدراسة عمليات حماكاة للتداخل  وتناولت
 .GHz 27,5-24,25إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية أجريت يف نطاق الرتدد 

          للمستقب ل  I/N للنسبة فرتضةاملقيم ال        دائما  ب I/Nللنسبة  الكليسيفي املستوى  ،HAPSأنه بالنسبة للنظام  الدراسة هذه نتائج وتظهر
، من الوقتdB 0 (%0,02 )و من الوقتdB 6– (%0,6 )من الوقت( و %20) –dB 10البالغة  ليةالساتالساتلي للخدمة الثابتة 

                                                           استنادا  إىل االفرتاضات ومعلمات الدخل املستخدمة يف هذه الدراسة.
 HAPS أرضية استقبال محطة على الساتلية الثابتة الخدمة في أرضية إرسال محطة أثر

معدات منشآت         مستقب ل لهايستقب واليت الساتلية الثابتة للخدمة األرضية احملطات عن الصادرة احملتملة اإلرساالت يف دراستان حبثت
 ليتا بتلك العمالء منشآت معدات        مستقب ل عند اإلرساالت مستوى       أيضا   التحليالت هذه وقارنت. HAPSالعمالء للنظام 

 .الثابتة اخلدمة يف        مستقب ل يستقبلها
                                                        واحملطة األرضية للخدمة الثابتة الساتلية أقل كثريا  مقارنة   HAPSاألرضي للنظام  املطرافتبني أن مسافة الفصل املطلوبة بني  وقد

بات أن اخلدمة الثابتة. ومل يقدم هذا التحليل اخلاص مبصدر وحيد للتداخل إال إلث ومطراف الساتليةباحملطة األرضية للخدمة الثابتة 
 كنه التعايش مع اخلدمة الثابتة الساتلية.مي HAPS النظام

البوابة أو معدات  الت       مستقب   أو الساتلية الثابتة للخدمة األرضية للمحطات احملتلة النشر لكثافة مراعاة أي الدراسة هذه تتضمن ومل
. العتبارا يف النشر كثافات  تأخذ ومل أحادي مبدخل إحصائي حتليل إىل الدراسة هذه واستندت .HAPSمنشآت العمالء للنظام 

لية واحملطات األرضية للخدمة الثابتة السات للمحطات املتوقع النشر على       أيضا   تعتمد أن ميكن التعايش إمكانية أن بالذكر وجدير
 .HAPSاألرضية للنظام 

 البوابة حمطات على تداخل يف تتسبب اليت الساتلية الثابتة اخلدمة يف األرضية للمحطات والتوافق التقاسم على دراسة وركزت
 –dB 10مبقدار  I/N التداخل من احلماية معايري من حالتني الدراسة وافرتضت. GHz 27,5-24,25يف نطاق الرتدد  HAPS النظام يف
. وتشري نتائج سيناريوهات احلالة األسوأ لتسديد اهلوائي التوايل لىع ،من الوقت 0,01%و 20%ألكثر من  جتاوزمها يتم ال +dB 10و

حتتاج إىل مسافات فصل من حمطات اإلرسال األرضية للخدمة الثابتة الساتلية  HAPSوافرتاضات حمددة للتضاريس أن بوابة النظام 
 0,01%لنسبة  +dB 10اوي تس HAPsللمحطة  I/Nبافرتاض قيمة للنسبة  ،km 27و km 0,71وبني  km 59,9و km 1,2ترتاوح بني 
. وافرتضت الدراسة سيناريو احلالة األسوأ عندما تسدد احملطة األرضية للخدمة الثابتة الساتلية GHz 28,2-27,9 للنطاق من الوقت

 حنو بعضهما البعض )عدم وجود متييز للسمت(. HAPSوالبوابة 
 التعايش إمكانية نأ بالذكر وجدير. االعتبار يفثافات النشر كأحادي ومل تأخذ   مبدخلهذه الدراسة إىل حتليل إحصائي  واستندت

 .HAPSواحملطات األرضية للنظام  الساتليةاألرضية للخدمة الثابتة  للمحطات                       أيضا  على النشر املتوقع  تعتمد أن ميكن
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العاملة  HAPSالفضائية واألنظمة  األبحاث/الساتلية األرض استكشاف خدمتي بين والتوافق التقاسم دراسة 7.3.3.3/14.1/1
 GHz 27-25,5في مدى التردد 

 األرض استكشافعلى محطات استقبال في خدمتي  HAPSو/أو محطات أرضية  HAPSمحطة إرسال  أثر
 الفضائية األبحاث/الساتلية
أو  HAPS ةاحملطألحباث الفضائية الساتلية/استكشاف األرض الساتلية داخل النطاق من االدراسات أنه لضمان محاية  أظهرت

 HAPSألي نظام  (pfd)ينبغي أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة  ،GHz 27,0-25,5يف النطاق  HAPSمن احملطات األرضية للنظام 
السماء  ظروف يف هبا الوفاء يتملكي  HAPS طاتاحملاملطبقة على  pfdحدود الكثافة  ووضعتجمموعات القيم الواردة أدناه. 

. وبالنسبة ساتليةال/استكشاف األرض الساتليةمن الوقت عند موقع احملطة األرضية خلدميت األحباث الفضائية  100%الصافية بنسبة 
ية، كشاف األرض الساتلالفضائية الساتلية/است األحباثإىل حمطة أرضية خلدميت  HAPSللنظام  األرضيةحلالة املسري من احملطة 

الفضائية الساتلية/استكشاف األرض الساتلية  األحباثوخدميت  HAPSستكون هناك حاجة إىل مراعاة ارتفاع هوائيات النظام 
 ؛0,001% :الفضائية األحباث خدمة 1)مع استعمال النسب املئوية التالية:  ،ITU-R P.452-16لتطبيق التوهني باستخدام التوصية 

خدمة استكشاف األرض الساتلية املستقرة  3) ؛0,005%خدمة استكشاف األرض الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض:  2)
 .20%بالنسبة إىل األرض: 

 تداخالت من احلماية ومعايري. ITU-R SA.609-2احلماية من تداخالت خدمة األحباث الفضائية مشتقة من التوصية  ومعايري
معيار األجل القصري.  ،ITU-R SA.1027-5رض الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض مشتقة من التوصية استكشاف األ خدمة

احلماية من تداخالت خدمة استكشاف األرض الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض مشتقة من  معايريو 
الساتلية استكشاف األرض خلدميت  بةاحملسو  pfdة معيار األجل الطويل. وتعرض أدناه قيم الكثاف ،ITU-R SA.1161-2 التوصية

                                                 حيث ينبغي مراعاهتا والتصرف طبقا  هلا، حسب االقتضاء. ،الساتليةالفضائية  األحباثو 
 :الفضائية األبحاث دمةخ -

 −138.8 + 25 * log10(5 − θ) dB(W/(m2 · MHz)) for  0° ≤ θ < 4.925° 

 −166.9  dB(W/(m2 · MHz)) for 4.925° ≤ θ < 5° 

 −183.9  dB(W/(m2 · MHz)) for  5° ≤ θ < 90° 

      طبقا   HAPSأو احملطة األرضية للنظام  HAPS احملطةتستند هذه املعادالت إىل كسب هوائي خدمة األحباث الفضائية جتاه  حيث
 ندع احمللي األفقي ياملستو  فوق للتداخل املسبقة شارةلإل θوصول  لزاوية ITU-R SA.509-3ملخطط اهلوائي الوارد يف التوصية 

 .الفضائية األحباث خدمة هوائي
 المستقرة بالنسبة إلى األرض: غير -استكشاف األرض الساتلية  خدمة -

 −108.8 + 25 * log10(3 − θ) dB(W/(m2 · MHz)) for 0° ≤ θ < 2.808° 

 −126.7  dB(W/(m2 · MHz)) for 2.808° ≤ θ < 3° 

 −143.4  dB(W/(m2 · MHz)) for 3° ≤ θ < 90° 

أو احملطة األرضية  HAPS احملطةتستند هذه املعادالت إىل كسب هوائي خدمة استكشاف األرض الساتلية جتاه  حيث
لإلشارة املسببة للتداخل فوق  θوصول  ويةمن لوائح الراديو لزا 8بالتذييل  3                                 طبقا  ملخطط اهلوائي الوارد يف امللحق  HAPS للنظام
 األفقي احمللي عند هوائي خدمة استكشاف األرض الساتلية. ياملستو 

 بالنسبة إلى األرض: المستقرة -استكشاف األرض الساتلية  خدمة -

 −140.5 + 25 * log10(3 − θ) dB(W/(m2 · MHz))  for  0° ≤ θ < 2.808° 

 −158.4  dB(W/(m2 · MHz))  for  2.808° ≤ θ < 3° 
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 −178.5  dB(W/(m2 · MHz))  for  3° ≤ θ < 90° 

أو احملطة األرضية  HAPS احملطةتستند هذه املعادالت إىل كسب هوائي خدمة استكشاف األرض الساتلية جتاه  حيث
لإلشارة املسببة للتداخل فوق  θوصول  ويةمن لوائح الراديو لزا 8بالتذييل  3                                 طبقا  ملخطط اهلوائي الوارد يف امللحق  HAPS للنظام
 األفقي احمللي عند هوائي خدمة استكشاف األرض الساتلية. ياملستو 

العاملة في مدى التردد  HAPSواألنظمة  GHz 24-23,6التوافق بين خدمة الفلك الراديوي في النطاق  دراسة 8.3.3.3/14.1/1
GHz 27,5-24,25  

 على خدمة الفلك الراديوي HAPSمحطات إرسال أرضية  أثر
ميكن محايتها من  GHz 24-23,6يف النطاق  رصد عملياتالدراسات أن حمطة خدمة الفلك الراديوي اليت تقوم بإجراء  أظهرت

التزام هذه احملطات  شريطة GHz 27,5-24,25العاملة يف النطاق  HAPSللنظام  األرضية للمحطاتإرساالت الوصالت الصاعدة 
املستمرة  رصدال لعمليات MHz)) 400 · 2dB(W/(m 147– لغتباليت  املطلوبللبث غري  pfdبقيمة الكثافة 

–161 kHz)) 250 · 2dB(W/(m 24-23,6اخلطوط الطيفية يف النطاق  رصد لعمليات GHz  عند موقع حمطة خدمة الفلك
 . m 50الراديوي على ارتفاع 

 وميكنيف منوذج االنتشار ذي الصلة.  2%مقدراها  الوقت من مئوية نسبة ةاهذه مبراع pfd الكثافة قيم من التحقق وجيب
 تقييد أو الفصل مسافاتأو  غري املطلوب البث توهني تدابري بني اجلمع خالل من تلك pfdالوفاء بقيم الكثافة  HAPS للنظام

بوضعها إزاء حمطة خدمة  HAPS للنظام األرضية طاتتتأثر إمكانات موضعية احمل وقد .الصاعدة الوصلة حزمة تسديد اجتاه
 .HAPS واحملطةالفلك الراديوي 

 على خدمة الفلك الراديوي HAPSمحطات إرسال  أثر

يتها من اميكن مح GHz 24-23,6يف النطاق  رصد عملياتالدراسات أن حمطة خدمة الفلك الراديوي اليت تقوم بإجراء  أظهرت
 pfd هذه بقيم الكثافة HAPS احملطاتشريطة التزام  GHz 27,5-24,25يف النطاق  HAPS للمحطاتإرساالت الوصالت اهلابطة 

 لعمليات 2dB(W/(m · ((kHz 250 191– ستمرةامل الرصد عملياتل m)/W)MHz)) · 2dB 400 177–تبلغ  املطلوبللبث غري 
ويأخذ ذلك يف االعتبار أن النسبة املئوية عند موقع حمطة خدمة الفلك الراديوي.  GHz 24-23,6 النطاق اخلطوط الطيفية يف رصد

. ولتفادي فقدان البيانات يف أنظمة خدمة الفلك الراديوي، قد يتعني على حمطات خدمة 2%املسموح هبا لفقدان البيانات تساوي 
درجة.  1,3 تصل إىل HAPS، أن تنفذ زوايا جتنب خمروطية الشكل حول احملطة HAPSالفلك الراديوي، عندما تسدد حنو احملطات 

تلك من خالل اجلمع بني تدابري توهني البث غري املرغوب فيه أو مسافات الفصل  pfdالوفاء بقيم الكثافة  HAPSوميكن للنظام 
يف منوذج  2%مقدارها  الوقت من مئوية نسبة اةهذه مبراع pfdالتحقق من قيم الكثافة  وجيباحلد من مواقع احملطات األرضية.  أو

 االنتشار ذي الصلة.
 :االمتثال من للتحقق التالية املعادلة وتستعمل

     
2%618 2

1
. . . . , + +10 log10
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pnominal clear skypfd e i r p Az Att GasAtt

d


 
     

 
  

 حيث:

 nominal clear sky.e.i.r.p: لقدرةل القيمة االمسية .e.i.r.p  اهب تعمل اليت الراديوي الفلك خدمة حمطة جتاه املطلوبللبث غري 
املستمرة  الرصد لعمليات dB(W/400 MHz)يف ظل ظروف السماء الصافية بالوحدات  HAPS احملطة

 الراديوي؛ الفلك خدمةلعمليات رصد اخلطوط الطيفية يف نطاق  dB(W/250 kHz)وبالوحدات 

 Az:  زاوية السمت من احملطةHAPS يف اجتاه حمطة خدمة الفلك الراديوي؛ 
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 θ:  زاوية االرتفاع عند احملطةHAPS يف اجتاه حمطة خدمة الفلك الراديوي؛ 

 =2%p618Att: بوحدات التوهني dB من التوصية  مأخوذR P.618-ITU  من الوقت عند موقع الفلك  2%املقابل لنسبة
 املطلوبغري للبث  .e.i.r.p                                                          إضافته يف املعادلة أعاله لت ؤخذ يف االعتبار زيادة كثافة القدرة  ومتتالراديوي. 

 2%األوتومايت يف القدرة بقدر يعادل مستوى التوهني الناجم عن املطر املقابل لنسبة  باستعمال التحكم
 ؛من الوقت

 d:  حمطاتمسافة الفصل باألمتار بني HAPS ؛خدمة الفلك الراديوي وحمطات 

 GasAtt(θ):  التوهني الغازي لزاوية االرتفاعθ  التوصية(ITU-R SF.1395.) 

 HAPS واألنظمة GHz 24-23,6التوافق بين خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( في النطاق  دراسة 9.3.3.3/14.1/1
 GHz 27,5-24,25العاملة في مدى التردد 

 على خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( HAPSمحطة إرسال  أثر
 HAPS لمحطاتل)املنفعلة( والوصالت اهلابطة  الساتليةثالث دراسات مستقلة أن التوافق بني خدمة استكشاف األرض  أظهرت

يف النطاق  HAPS احملطاتمن املطلوب بث غري لل dB(W/200 MHz)وحدات بـال .e.i.r.p القدرة كثافة  ممكن شريطة أن تقل
GHz 24-23,6 :عن القيم التالية 

 −0.7714 θ − 16.5 dB(W/200 MHz)  for  −4.53° ≤ θ < 35° 

 −43.5  dB(W/200 MHz)  for  35° ≤ θ ≤ 90° 

 .HAPS هي زاوية االرتفاع )بالدرجات( عند ارتفاع احملطة θ حيث
 (البوابات )أي يف اجتاه معدات منشآت العمالء و/أو HAPS احملطةهذا مجيع اإلرساالت الصادرة عن  .e.i.r.pقناع القدرة  وسيغطي

 محاية ملعيار dB 5 مبقدار توزيع روعي وقداألرض الساتلية.                                                      اليت قد يكون هلا إرساالت أيضا  يف اجتاه ساتل خلدمة استكشاف 
 )املنفعلة(. الساتلية األرض استكشاف خدمة

 ..e.i.r.pأن يفي مبثل هذا احلد لكثافة القدرة  HAPSللنظام  ه ميكنوتبني الدراسة أن
 على خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( HAPSمحطات إرسال أرضية  أثر

 املطلوبللبث غري  .e.i.r.pالقدرة  كثافة  )املنفعلة(، فإن الساتليةدراسة إىل أنه من أجل محاية خدمة استكشاف األرض  تشري
 –dB(W/200 MHz) 39,9 من وأقل –dB(W/200 MHz) 46 ينبغي أن تكون أقل من HAPSملعدات منشآت العمالء للنظام 

 ملراعاةمن معيار محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  dB 5. وذلك بافرتاض توزيع HAPSالبوابة للنظام  حملطات
 .ملراعاة التداخل من معدات منشآت العمالء والبوابات dB 3و األخرى اخلدمات من التداخل

      حدا   سيتطلب مراأل أن وتظهر العمالء منشآت معدات حملطات الصاعدة الوصالت يف إال تبحث مل أخرى دراسة وهناك
حلماية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  املطلوبللبث غري  .e.i.r.p لكثافة القدرة –dB(W/200 MHz) 36 مقداره

)املنفعلة(.  ملعيار محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية dB 5 مقداره توزيع معامل ذلك يف ويفرتض. GHz 24-23,6 النطاق يف
 الدراسة يف مجيع أنواع أجهزة استشعار خدمة استكشاف األرض الساتلية بالنسبة لنطاق الرتدد هذا.وتنظر هذه 

مقداره  املطلوبللبث غري  .e.i.r.p للقدرة      حدا   أن وتظهر فقط للبوابات الصاعدة الوصالت يف أخرى دراسة ونظرت
dB(W/200 MHz) 25– سيكون مطلوبا  من أجل محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( يف النطاق                                                                        GHz 24-23,6 .

من معيار محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(. وتناولت هذه الدراسة مجيع أجهزة  dB 5وذلك بافرتاض توزيع 
 .هذا لرتددا نطاق يف)املنفعلة(  الساتلية األرض استكشاف خدمةاستشعار 
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لألنظمة اليت ختطط لتشغيل البوابات ومعدات  dB 3 مقداره إضايف توزيع عامل يف النظر يتعني قد األخريتني، للدراستني النسبةبو 
 تواجه أن ميكن)املنفعلة(  الساتلية األرض استكشاف خدمة استشعار أجهزة دامت ما ذاته، الرتدد مدى يفمنشآت العمالء 

 .لكليهما احملطات لنوعي الكلي التداخل
إىل األرض سيكون  HAPSعلى االجتاه من احملطة  GHz 25,25-24,25يف النطاق  HAPSقصر احملطات  وجدير باإلشارة أن

 .GHz 24-23,6كس اجتاه إرسال خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( العاملة يف النطاق ع يف
 GHz 31,3-31و GHz 28,2-27,9في مديي التردد  HAPSنظمة التقاسم والتوافق لأل دراسات 4.3.3/14.1/1

 GHz 28,2-27,9العاملة في مديي التردد  HAPSوالتوافق بين الخدمة الثابتة واألنظمة  التقاسم 1.4.3.3/14.1/1
 GHz 31,3-31و

 GHz 28,2-27,9العاملة في مدى التردد  HAPSوالتوافق بين الخدمة الثابتة واألنظمة  التقاسم 1.1.4.3.3/14.1/1
 الثابتة الخدمة على محطات استقبال في HAPS إرسال محطاتمن  األثر

بالوفاء مبعايري احلماية اخلاصة هبا  وحيدة HAPSالتايل يضمن محاية اخلدمة الثابتة من منصة  pfdأن قناع الكثافة  دراستان أظهرت
 :األرض سطح ندع الصافية السماء ظروف ظل يفعلى املدى الطويل يف حالة تطبيقه 

 3 θ − 140 dB(W/(m² · MHz)) for  0°  ≤ θ < 10° 

 0.57 θ − 115.7 dB(W/(m² · MHz)) for  10°  ≤ θ < 45° 

 −90  dB(W/(m² · MHz)) for  45°  ≤ θ ≤ 90° 

 األفقي(. ياملستو هي زاوية االرتفاع بالدرجات )زوايا الوصول فوق   حيث
يتم  )أي ال dB(W/MHz) –146املعروض أعاله مشتق من مستوى أقصى للتداخل مقداره  pfdأن مستوى الكثافة  ويالحظ

من الوقت( من أجل معايري احلماية طويلة األجل  20%ألكثر من  ( I/N)للنسبة تداخل إىل ضوضاء  –dB 10جتاوز القيمة 
 ،ITU-R F.2086-0و ITU-R F.758-6 التشغيلية من التوصيتني خصائصهاو  للخدمة الثابتة. وتؤخذ معلمات اخلدمة الثابتة

 (.ITU-R SF.1395-0 . ويؤخذ توهني الغازات اجلوية يف االعتبار )التوصيةالتوايل على
 :1اخليار 

 تشغيلنتيجة للمطر، ميكن  HAPSأي حزمة للنظام  تسديداالنتشار اإلضافية يف  احنطاطاتهذه الدراسة أنه لتعويض  وتفرتض
 قطف( بقيمة تعادل املطر عن الناتج اخلبو من تعاين)أي  حزمة مقابلة أييف  pfdزيادة قناع الكثافة حبيث تتم  HAPSالنظام 

 –dB 10املستوى هو الفارق بني معايري احلماية طويلة األجل البالغة  وهذا. dB 20مستوى اخلبو الناجم عن املطر وحبد أقصى 
من الوقت )أي يف ظروف السماء الصافية( ومعايري احلماية املفرتضة قصرية  20%اليت ميكن جتاوزها فيما ال يزيد عن  I/Nللنسبة 

                        اليت ال يتم جتاوزها أبدا . I/Nللنسبة  +dB 10األجل البالغة 
 :2اخليار 

وميكن استعمال التحكم األوتومايت يف القدرة لزيادة كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية، بغية تعويض التوهني الناجم عن املطر 
 HAPS تخدام حمطةالقيمة الناجتة عن اس املتنقلةإىل احلد الذي ال تتجاوز فيه كثافة تدفق القدرة عند حمطة اخلدمة الثابتة/اخلدمة 

 .حلدود املذكورة أعاله عندما تسود ظروف السماء الصافيةبا تفي اليتشعة املكافئة املتناحية للقدرة امل
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 .pfdكثافة لأن يفي مبثل هذا احلد ل HAPSللنظام  ه ميكنأن الدراسةبينت  وقد
املقرتح،  pfdال تتجاوز قناع الكثافة  HAPSالنظام  ينتجهااليت  MHz)) · 2dB(W/(m بالوحدات pfdمن أن الكثافة  وللتحقق

 تستعمل املعادلة التالية:
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 : حيث
 e.i.r.p.: االمسي لكثافة القدرة  املستوىe.i.r.p.  للنظامHAPS بالوحدات dB(W/MHz) يعتمد على زاوية االرتفاع(؛( 

 d: بني النظام  املسافةHAPS (.االرتفاع زاوية على)تعتمد  ألرضوا 
 .يف هذه الدراسات pfdالتوهني الغازي غري مدرج يف معادلة التحقق ألنه أخذ يف االعتبار بالفعل يف قناع الكثافة  وأثر

 الثابتة الخدمة في استقبالعلى محطات  HAPS أرضية إرسال محطات أثر
وبالتايل، مل تتم دراسة الوصلة  GHz 28,2-27,9 يف نطاق الرتدد HPAS للنظام الصاعدةللوصلة تقدم خصائص األنظمة  مل

 .يف هذا املدى HAPSالصاعدة للنظام 
 HAPS أرضية استقبال محطات على الثابتة للخدمة إرسال محطات أثر

 ،وحمطات اخلدمة الثابتة هوائيات اجتاهية HAPSاألرضية للنظام  املطاريفدراسات عديدة أن اهلوائيات املستخدمة لكل من  تظهر
 األرضية احملطات نيب احلماية إدارة وميكن. للموقع مناسبة تشكيلة طريق عن النظامني بني الفصلوبالتايل، ميكن تقليل مسافة 

وحمطات اخلدمة الثابتة التقليدية على أساس كل حالة على حدة بالتنسيق بني اإلدارات أو بطريقة ختطيط الوصلة  HAPS للنظام
 ستخدمة على الصعيد الوطين بالنسبة حملطات اخلدمة الثابتة التقليدية.وإجراءاهتا االعتيادية امل

 HAPS استقبال محطات على الثابتة للخدمةإرسال  محطاتأثر 
وبالتايل، مل تتم دراسة الوصلة  GHz 28,2-27,9 الرتدد مدىيف  HAPS للنظام الصاعدة للوصلةتقدم خصائص األنظمة  مل

 .يف هذا املدى HAPSالصاعدة للنظام 
 GHz 31,3-31العاملة في مدى التردد  HAPSوالتوافق بين الخدمة الثابتة واألنظمة  التقاسم 2.1.4.3.3/14.1/1

 الثابتة الخدمة على محطات استقبال في HAPS إرسال محطات أثر
حالة  يل يفاحلماية اخلاصة هبا على املدى الطو التايل يضمن محاية اخلدمة الثابتة بالوفاء مبعايري  pfdدراستان أن قناع الكثافة  أظهرت
 :HAPS النظاموحيدة من حمطات حملطة  األرض سطح عند الصافية السماء ظروف ظل يفتطبيقه 

 0.875 θ − 143 dB(W/(m² · MHz)) for 0° ≤ θ < 8° 

 2.58 θ − 156.6 dB(W/(m² · MHz)) for 8° ≤ θ < 20° 

 0.375 θ − 112.5 dB(W/(m² · MHz)) for 20° ≤ θ < 60° 

 −90  dB(W/(m² · MHz)) for 60° ≤ θ ≤ 90° 

 (.األفقي ياملستو  فوق الوصول)زوايا  بالدرجات االرتفاع زاوية هي  حيث
)أي ال يتم  dB(W/MHz) –148املعروض أعاله مشتق من مستوى أقصى للتداخل مقداره  pfdأن مستوى الكثافة  ويالحظ

من الوقت( من أجل معايري احلماية طويلة األجل للخدمة  20%ألكثر من  ( I/N)للنسبة تداخل إىل ضوضاء  –dB 10جتاوز القيمة 
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 على التوايل. ،ITU-R F.2086-0و ITU-R F.758-6من التوصيتني واخلصائص التشغيلية الثابتة. وتؤخذ معلمات اخلدمة الثابتة 
 (.ITU-R SF.1395-0 ويؤخذ توهني الغازات اجلوية يف االعتبار )التوصية

 :1اخليار 
 تشغيلنتيجة للمطر، ميكن  HAPSأي حزمة للنظام  تسديداالنتشار اإلضافية يف  احنطاطاتهذه الدراسة أنه لتعويض  تفرتض
 قطف( بقيمة تعادل املطر عن الناتج اخلبو من تعاين)أي  حزمة مقابلة أييف  pfdزيادة قناع الكثافة حبيث تتم  HAPSالنظام 

 –dB 10املستوى هو الفارق بني معايري احلماية طويلة األجل البالغة  وهذا. dB 20مستوى اخلبو الناجم عن املطر وحبد أقصى 
من الوقت )أي يف ظروف السماء الصافية( ومعايري احلماية املفرتضة قصرية  20%اليت ميكن جتاوزها فيما ال يزيد عن  I/Nللنسبة 

                        اليت ال يتم جتاوزها أبدا . I/Nسبة للن +dB 10األجل البالغة 
 :2اخليار 

وميكن استعمال التحكم األوتومايت يف القدرة لزيادة كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية، بغية تعويض التوهني الناجم عن املطر 
 HAPS تخدام حمطةالقيمة الناجتة عن اس املتنقلةإىل احلد الذي ال تتجاوز فيه كثافة تدفق القدرة عند حمطة اخلدمة الثابتة/اخلدمة 

 .حلدود املذكورة أعاله عندما تسود ظروف السماء الصافيةبا تفي اليتللقدرة املشعة املكافئة املتناحية 
 MHz)) · 2dB(W/(m بالوحدات pfdمن أن الكثافة  وللتحقق. pfdكثافة لأن يفي مبثل هذا احلد ل HAPSللنظام  ه ميكنبينت الدراسة أنو 

 ، تستعمل املعادلة التالية:الدراسات يف املقرتح pfdال تتجاوز قناع الكثافة  HAPSالنظام  حمطات من وحيدة حمطةاليت تنتجها 
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 :حيث
 e.i.r.p.: االمسي لكثافة القدرة  املستوىe.i.r.p.  للنظامHAPS لوحدات باdB(W/MHz) يعتمد على زاوية االرتفاع(؛( 

 d: بني النظام  املسافةHAPS (.االرتفاع زاوية على)تعتمد  ألرضوا 
 .اتهذه الدراس يف pfd                                    نظرا  ملراعاهتا من قبل يف قناع الكثافة  هذه                                         ت درج آثار التوهني الغازي يف معادلة التحقق  وال
 الثابتة الخدمة على محطات استقبال في HAPS أرضية إرسال محطات أثر
 .السيناريو هذا بشأن دراسات أي تقدم مل

 HAPSأرضية  استقبال محطات على الثابتة للخدمة إرسال محطات أثر
 ،وحمطات اخلدمة الثابتة هوائيات اجتاهية HAPSاألرضية للنظام  املطاريفدراسات عديدة أن اهلوائيات املستخدمة لكل من  تظهر

 األرضية احملطات نيب احلماية إدارة وميكن. للموقع مناسبة تشكيلة طريق عن النظامني بني الفصل وبالتايل، ميكن تقليل مسافة
وحمطات اخلدمة الثابتة التقليدية على أساس كل حالة على حدة بالتنسيق بني اإلدارات أو بطريقة ختطيط الوصلة  HAPS للنظام

 وإجراءاهتا االعتيادية املستخدمة على الصعيد الوطين بالنسبة حملطات اخلدمة الثابتة التقليدية.
 HAPS استقبال محطات على الثابتة للخدمة إرسال محطات أثر
 على 1 منأقل  يفطويلة األجل ال. ويتم جتاوز معايري احلماية HAPSقصرية األجل حملطات البوابة الجتاوز معايري احلماية       بدا  أيتم  ال

من سيناريوهات النشر يف حالة حزمة معدات منشآت  20 على 1وأقل من  HAPSلنشر يف حالة حزمة البوابة ا سيناريوهات من 10
أن تعمل يف املناطق اليت تكون فيها كثافة حمطات اخلدمة الثابتة أقل  HAPSبالذكر أنه ينبغي للمحطات  وجدير. HAPSالعمالء 

 .الدراسة يفبكثري من الكثافة املستخدمة 
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 املة( العأرض-HAPS) HAPSفضاء( واألنظمة -والتوافق بين الخدمة الثابتة الساتلية )أرض التقاسم 2.4.3.3/14.1/1
 GHz 28,2-27,9 التردد مدى في

 الساتلية الثابتة الخدمة في فضائية استقبال محطة على HAPS إرسال محطة أثر
ة وغري املستقرة بالنسبة إىل الساتلية املستقر  الثابتة للخدمة الفضائية احملطات         مستقب الت حنو احملتملة اإلرساالت يف دراستان حبثت

 افرتاض أي يف النظر األمر يتطلب ومل. –dB 10,5تبلغ  الساتلي ل         للمستقب   I/N                     تقديرا  لقيمة النسبة  الدراستاناألرض. وتضمنت 
 .هذا التداخل مبستوى املرتبطة الوقت من املئوية النسبة بشأن

دت  إذا قي الساتليةاخلدمة الثابتة  الت                   لن تؤثر على مستقب   HAPSاهلابطة للنظام  الوصالتالتحليل املنفذ أن إرساالت  ويظهر
 .85,5°تزيد عن  النظري عن احنراف لزاوية –dB(W/MHz) 8بالقيمة  HAPSمرسل منصة لكل  .e.i.r.pالقدرة  كثافة

 HAPSأرضية  استقبال محطة على الساتلية الثابتة الخدمة في أرضية إرسال محطة أثر
حمطة معدات         مستقب ل جانب من          املستقب لة الساتلية الثابتة للخدمة األرضية احملطات من احملتملة اإلرساالت يف واحدة دراسة حبثت

 HAPS عند حمطة معدات منشآت العمالء للنظام اإلرساالت                                   . وقارن هذا التحليل أيضا  بني مستوى HAPSمنشآت العمالء للنظام 
 .الثابتة اخلدمة يف        مستقب ل جانب من          املستقب لة واإلرساالت

                                                          واحملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية أقل مقارنة  باملسافة  HAPSاألرضي للنظام  املطرافأن مسافة الفصل املطلوبة بني  وتبني
 بني احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية ومطراف اخلدمة الثابتة.

انية حتقيق التعايش مدى إمك أن إىل اإلشارة                                    املصدر ومل تراع  كثافات النشر. وينبغي  وحيدحتليل إحصائي  إىلالدراسة  استندت وقد
 .HAPS                                                                               يعتمد أيضا  على توقع نشر حمطات أرضية للخدمة الثابتة الساتلية وحمطات أرضية للنظام  قد

األرضية  ةاحملط        مستقب ل بجان من          املستقب لة الساتلية الثابتة للخدمة األرضية احملطات من احملتملة اإلرساالت يف واحدة دراسة وحبثت
        مستقب ل بواسطة لة             وتلك املستقب   HAPS النظام         مستقب الت عند اإلرساالت مستوى بني       أيضا   التحليل هذا وقارن. HAPSللنظام 

 .الثابتة اخلدمة يف
 للخدمة األرضية واحملطات HAPS األرضية للنظام احملطات         مستقب الت بني املطلوبة الفصل مسافة أن أجري الذي التحليل وأظهر
 .ابتةالث اخلدمة يف ومطراف الساتلية الثابتة للخدمة أرضية حمطة بني املطلوبة املسافة من أقل الساتلية الثابتة

دراسة واحدة على التقاسم والتوافق بني التداخل الصادر عن احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية على حمطات البوابة  وركزت
 –dB 10 مقدارمها التداخل من احلماية ملعايري حالتني الدراسة وافرتضت. GHz 28,2-27,9يف نطاق الرتدد  HAPSللنظام 

احلالة األسوأ )عدم  لسيناريوهات. وأظهرت النتائج الوقتمن  0,01%و 20%ألكثر من  جتاوزمها يتم ال I/Nللنسبة  +dB 10و
حتتاج إىل مسافات فصل من  HAPS البوابات لتسديد اهلوائي وافرتاضات حمددة خبصوص التضاريس أن (لسمتيف اوجود متييز 
 –dB 10تساوي  I/Nقيمة للنسبة  بافرتاض km 59,9و 1,2سال األرضية للخدمة الثابتة الساتلية ترتاوح بني حمطات اإلر 

 0,01% ملدة HAPSللمحطة  +dB 10 تساوي I/Nقيمة للنسبة  بافرتاض km 27و 71وبني  ،من الوقت 20%ملدة  HAPS للمحطة
. وتفرتض الدراسة سيناريو احلالة األسوأ، حيث تسدد فيه احملطة األرضية للخدمة الثابتة GHz 28,2-27,9من الوقت للنطاق 

 تساوي I/N دراسة استخدمت قيمة النسبة وتظهر                                              دائما  حنو بعضهما البعض )ال يوجد متييز يف السمت(. HAPSالساتلية والبوابة 
dB 10 (%0,01) وdB 10– (%20)   للنظام األرضية احملطة الت       ملستقب HAPS :ما يلي 
تبلغ مسافة  ،HAPSلنظام ا         مستقب الت إىل األرض إىل بالنسبة املستقرة الساتلية الثابتةمن احملطة األرضية للخدمة  لالجتاه بالنسبة

 m 204و HAPSحمطة البوابة للنظام  ل           عند مستقب   dB 20على األقل مبراعاة قيمة للحجب تبلغ  m 200الفصل للحالة األسوأ 
 (.حجب)بدون  العمالء منشآت معدات حمطات الت               بالنسبة ملستقب  

       ت ناقش أو           . ومل ت عرض 2019لعام  للمؤمتر التحضريي لالجتماع الثانية الدورة يف فيها ينظر كي  التاليةتقدمي املعلومات  مت: مالحظة
 .االجتماع خالل دراسة أي
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ثة أنه يف حالة احملطات األرضية املعلومات احملد       وتبني  التحضريي للمؤمتر مبعلومات إضافية بشأن السيناريو نفسه.  االجتماعتبليغ  ومت
فإن أسوأ حالة ملسافة الفصل  ،HAPSمستقبالت احملطات األرضية للنظام  إىليف اخلدمة الثابتة الساتلية  األرض إىلاملستقرة بالنسبة 

 dB (20%) –10و dB (0,01%) 10من أجل  ،dB 20بقدر        حجبا                     )أخذا  بعني االعتبار  km 0,43و ،km 0,18 األقلهي على 
على  ،dB (20%) –10و dB (0,01%) 10)من أجل  km، 4,54 km 0,42و HAPSعلى التوايل( يف مستقبل بوابة النظام 
 (.حجب دونب) CPEالتوايل( من أجل مستقبالت املعدات 

تبلغ  ،HAPSالنظام  الت       مستقب   إىل األرض إىل بالنسبة املستقرة غري الساتلية الثابتة للخدمة األرضية احملطة من لالجتاه بالنسبة
 HAPSحمطة البوابة للنظام  ل           عند مستقب   dB 20على األقل مبراعاة قيمة للحجب تبلغ  km 4,1مسافة الفصل للحالة األسوأ 

 (.حجب)بدون  العمالء منشآت معدات حمطات الت       ملستقب   km 2,58و
       ت ناقش أو      ت عرض ومل. 2019: مت تقدمي املعلومات التالية كي ينظر فيها يف الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر لعام مالحظة

 .االجتماع خالل دراسة أي
ثة أنه يف حالة احملطات األرضية املعلومات احملد       وتبني  . نفسه السيناريو بشأن إضافية مبعلومات للمؤمتر التحضريي االجتماع تبليغ ومت

فإن أسوأ حالة فصل  HAPSغري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية إىل مستقبالت احملطات األرضية للنظام 
 ،dB (20%) –10و dB 10 (0,01%)أجل  من) ،dB 20بقدر        حجبا                     )أخذا  بعني االعتبار  km، 4,67 km 0,44هي على األقل 

 على ،dB (20%) –10و dB 10 (0,01%)أجل  من) km، 25,67 km 6,17و HAPSعلى التوايل( عند مستقبل بوابة النظام 
 )بدون حجب(. CPE( ملستقبالت املعدات التوايل

ألرضية بني احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية واملطاريف ا هذهفصل الأعاله أن األمر سيتطلب مسافات  النتائج وتوضح
وعزل  HAPSمثل حجب الرتددات الراديوية حول حمطات البوابة للنظام  البسيطة التخفيف تقنيات أن كما.  HAPSللنظام 

 .عنيةامل للوصالت والسمت االرتفاع لزوايا       طبقا   ذلك، من أكثر الفصل مسافات تقلصاالستقطاب ميكن أن 
ية التعايش بالذكر أن إمكان وجديرالنشر.  كثافاتيف احلسبان   تأخذهذه الدراسة إىل حتليل خاص مبصدر وحيد ومل  واستندت

 تعقيداإلشارة إىل  مع) HAPSاألرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية واحملطات األرضية للنظام  للمحطات املتوقع النشرتعتمد على 
 .(CPEأو املعدات  للبوابات                كان ذلك ضروريا    إذا التخفيف، بتقنيات يتعلق فيما التنفيذ

 GHz 28,2-27,9العاملة في مديي التردد  HAPSوالتوافق بين الخدمة المتنقلة واألنظمة  التقاسم 3.4.3.3/14.1/1
 GHz 31,3-31و

 GHz 28,2-27,9العاملة في مدي التردد  HAPSوالتوافق بين الخدمة المتنقلة واألنظمة  التقاسم 1.3.4.3.3/14.1/1
 على محطات استقبال متنقلة HAPS إرسال محطة أثر

وحيد، على أن  HAPSاخلدمة املتنقلة من إرسال نظام  الت                       التايل يضمن محاية مستقب   pfdواحدة أن قناع الكثافة  دراسة أظهرت
 يطبق يف ظل ظروف السماء الصافية عند سطح األرض:

 θ − 120  dB(W/(m² · MHz)) for  0° ≤ θ < 13° 

 −143  dB(W/(m² · MHz)) for  13° ≤ θ < 65° 

 0.68 θ – 151.2 dB(W/(m² · MHz)) for  65° ≤ θ ≤ 90° 

 األفقي(. ياملستو االرتفاع بالدرجات )زوايا الوصول فوق  زاوية هي  حيث

أعاله، تراعى اخلسارة الناجتة عن االستقطاب واخلسارة الناجتة عن توهني غازات الغالف  pfdأن بالنسبة ملستوى الكثافة  ويالحظ
 للمستعمل. pfdإىل ذلك، تراعى اخلسارة النامجة عن اجلسد يف حساب مستوى الكثافة          وإضافة  (. ITU-R SF.1395-0اجلوي )التوصية 

نتيجة للمطر، ميكن  HAPSاإلضافية يف احلزمة الرئيسية للنظام االنتشار  احنطاطات: تفرتض هذه الدراسة أنه لتعويض 1 اخليار
 يف احلزمة املقابلة بقيمة تعادل مستوى اخلبو الناجم عن املطر. pfdزيادة قناع الكثافة 
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لرتددات، ذا املدى من اه القدرة لزيادة كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية يف وميكن استعمال التحكم األوتومايت يف :2اخليار 
 احملطة موقع عند األرض سطح علىتتجاوز فيه كثافة تدفق القدرة  بغية تعويض التوهني الناجم عن املطر، إىل احلد الذي ال

                                                                        للقدرة املشعة املكافئة املتناحية طبقا  للحدود املذكورة أعاله عندما تسود ظروف  HAPSالقيمة الناجتة عن استخدام حمطة  املتنقلة
 .ةالصافي السماء

 ينتجهااليت  pfdمن أن الكثافة  وللتحقق .هذه ميكن أن يفي حبدود كثافة تدفق القدرة HAPSالدراسة أن النظام  وتبني
 املقرتح، استخدمت املعادلة التالية: pfdال تتجاوز قناع الكثافة  HAPS النظام
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 :حيث
 e.i.r.p.: االمسي لكثافة القدرة  املستوىe.i.r.p.  للنظامHAPS بالوحدات dB(W/MHz) يعتمد على زاوية االرتفاع(؛( 

 d: بني النظام  املسافةHAPS (.االرتفاع زاوية على)تعتمد  ألرضوا 
                                                                                                       ت درج آثار التوهني الغازي واخلسارة النامجة عن جسد اإلنسان )بالنسبة ملعدات املستعمل( وخسارة االستقطاب يف معادلة  وال

 هذه الدراسة. املقرتحة يف pfd                                           التحقق نظرا  ملراعاهتا من قبل يف قناع الكثافة 
على أن يطبق  ،HAPSماية اخلدمة املتنقلة من األنظمة                      ينبغي أن يكون جمديا  حل ،التايل pfdدراسة أخرى أن قناع الكثافة  وأظهرت

وخدمة ثابتة يف نفس املنطقة اجلغرافية، تنبغي مراعاة عامل توزيع  HAPSعند سطح األرض. ويف حالة وجود اخلدمة املتنقلة ونظام 
 أدناه لضمان حتقيق هذه احلماية. pfdعلى قناع الكثافة  dB 3إضايف مقداره 

 −121.3 +1.5  dB(W/(m² · MHz))     ≤ 5° 

 −113.7  dB(W/(m² · MHz))  5° <  θ ≤ 90° 

 األفقي(. يهي زاوية االرتفاع بالدرجات )زوايا الوصول فوق املستو  θ حيث
 أعاله، ولكن تؤخذ يف االعتبار يف مرحلة معادلة التحقق. pfdال تؤخذ يف االعتبار يف قناع الكثافة  التوهيناتأن  ويالحظ

استخدمت  املقرتح، pfdوحيدة، مع قناع الكثافة  HAPSمن التداخل اإلمجايل، من حزم متعددة ملنصة  للتحقق الدراسة،ويف هذه 
 ية:املعادلة التال

          +H H
b tx pol bodypfd P b G b FSL L L AL          

     /10

1

10log 10  
n

b

b
pfd

b

pfd




 
  
 
 
   

 :حيث
لوصلة اهلابطة لرسال اإلوقدرة  .HAPS dB(W/MHz) احملطة تولدهااليت  bاإلرسال للحزمة  قدرة :b(HP(: 1 اخليار 

لوصلة اهلابطة لرسال اإل وقدرة         االمسية،   .e.i.r.p يف ظل ظروف السماء الصافية هي القدرة HAPS للنظام
 ؛القصوى .e.i.r.p هي القدرة املمطر اجلويف ظل  HAPS للمحطة

إرسال الوصلة اهلابطة  قدرة وتكون. HAPS dB(W/MHz)اليت يولدها النظام  bإرسال احلزمة  قدرة :b(HP(: 2 اخليار 
 ؛.e.i.r.pعندما تسود ظروف السماء الصافية هي القيمة االمسية للقدرة  HAPSللنظام 
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 φ(b): التمييز )بالدرجات( عند النظام  زاويةHAPS بني اجتاه تسديد حزمة نقطية b  للنظامHAPS   ل        ومستقب 
 املتنقلة؛ اخلدمة

   H
txG b: خمطط هوائي اإلرسال  كسب(dBi)  للنظامHAPS  بالنسبة لزاوية االحنراف عن احملور الرئيسي)b(φ؛ 

 𝑑: املسافة (m)   اخلدمة املتنقلة والنظام  ل          بني مستقبHAPS؛ 
 AL: اجلوية  اخلسارة(dB)   اخلدمة املتنقلة والنظام  ل          بني مستقبHAPS،  استنادا  إىل التوصية                    ITU-R P.619-3؛ 
 polL: االستقطاب بوحدات  متييزdB 3) (dB؛ 
 bodyL: جسد اإلنسان بوحدات  خسارةdB 4) (dB، ال تنطبق إال إذا كانت θ ≤ °5؛ 

 nb: الرتدد يف املشرتكة احلزمة عدد. 
جانب ذلك، وبافرتاض سيناريو احلالة األسوأ القرتان احلزمة الرئيسية بني النظامني، ترى هذه الدراسة أنه لتحقيق احلماية  وإىل

 تطبيق أو dB 13,2 مبقدار HAPS للنظام .e.i.r.pإىل األرض، ينبغي خفض القدرة  HAPSيف الوصلة من النظام  املتنقلة احملطات
ينبغي  ،dB 3. وعند مراعاة عامل توزيع للتداخل مقداره km 59,3واحملطات املتنقلة مقدارها  HAPSمسافة محاية بني نظري النظام 

 .km 63,5 مقدارهااملتنقلة  واحملطات HAPSأو تطبيق مسافة محاية بني نظري النظام  dB 16,2مبقدار  ل       للمرس   .e.i.r.p خفض القدرة
       ت ناقش أو      ت عرض ومل. 2019املعلومات التالية كي ينظر فيها يف الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر لعام : مت تقدمي مالحظة

 .االجتماع خالل دراسة أي
 :HAPS ، حلماية اخلدمة املتنقلة من األنظمةMHz)) · 2dB(W/(m التايل بالوحدات pfd قناع الكثافة يطبق

 −116   dB(W/(m² · MHz)) for  0° ≤ θ < 5° 

 −116 + 0.15 (θ – 5) dB(W/(m² · MHz)) for  5° ≤ θ < 20° 

 −113.7   dB(W/(m² · MHz)) for  20° ≤ θ ≤ 90° 

 .هي زاوية االرتفاع بالدرجات )زوايا الوصول فوق املستوي األفقي( θ حيث
 :املقرتح أعاله pfd                                        وت ستعمل املعادلة التالية يف قناع الكثافة

  pfdmax()=I/N+10log10(KTB)+NF+10log10(4/2)−GMS(m, e, 

)+Lpol+Lbody+Attgaz() 

 حيث:
 :  )؛(°)زاوية االرتفاع بالدرجات )زوايا الوصول فوق املستوى األفقي 

 I/N: الضوضاء احلرارية للمستقبل و التداخل بني قدرة نسبة ال(dBw 6–)؛ 

 K:  = 23–1,38 × 10ثابت بولتزمان(J/K) ؛ 

 T:  نظام ملنصة الدرجة حرارة ضوضاءHAPS (K)؛ 

 B:  1 =عرض نطاق الضوضاء MHz؛ 

 NF:  ؛ضوضاءالعامل 

m: ؛)10°(خلدمة املتنقلة وائي ااإلمالة امليكانيكية هل 

e: ؛)°(خلدمة املتنقلة وائي ااإلمالة اإللكرتونية هل 

:  نصة املزاوية االرتفاع حنوHAPS )°(؛ 
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 ) ,e ,m(MSG:  نصة املمعدات املستعملني( حنو ، )احملطات القاعدةاخلدمة املتنقلة كسب هوائي حمطةHAPS  مع األخذ
 ؛)e( )dBi(خلدمة املتنقلة وائي ااإللكرتونية هللإلمالة احملتملة القيم االعتبار مجيع يف 

 polL: خسارة االستقطاب؛ 

 bodyL:  اخلسارة النامجة عن جسم اإلنسان بالوحدةdB؛ 

 )θ(gazAtt: التوصية  هو( التوهني اجلوي للوصلةR SF 1395-ITU )االرتفاع زاوية ويعتمد على θ )dB(. 

       ت ناقش أو      ت عرض ومل. 2019: مت تقدمي املعلومات التالية كي ينظر فيها يف الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر لعام مالحظة
 .االجتماع خالل دراسة أي

 :                              املطلوب عند منفذ هوائي املستقب ل pfd حساب محاية اخلدمة املتنقلة باستخدام املعادلة التالية ملستوى الكثافةوينبغي أن يتم 
pfdMS (in dBm/m2 in 1 Hz) = −6 dB (protection criteria for MS) + 10log(4π/λ2) − 

G(θ,ϕ) − 174 dBm/Hz + F 

 حيث:
 = λ  ،طول املوجةm؛ 

 = G(θ,ϕ)  ،كسب هوائي املستقب ل                    dBi؛ 

 = F  ،عامل ضوضاء املستقب ل                     dB. 

 −122.7   dB(W/(m² · MHz)) for  0° ≤ θ < 5° 

 −122.7 + 2 (θ – 2)  dB(W/(m² · MHz)) for  2° ≤ θ < 2.3° 

 −122.6 + 1.5 (θ – 2) dB(W/(m² · MHz)) for  2.3° ≤ θ ≤ 7.9° 

 −113.9   dB(W/(m² · MHz)) for  7.9° ≤ θ < 90° 

التداخل اإلمجايل املتحصل عليها من معدات املستعملني تتجاوز مستويات التداخل القصوى  مستوياتدراسة أخرى أن  وتظهر
 .HAPS من احملطات 6 للنظام dB(W/MHz) 17,6إىل  9,06املقبولة املوصفة ألنظمة اخلدمة املتنقلة. وترتاوح كمية التجاوز بني 

 على محطات استقبال متنقلة HAPSمحطات إرسال أرضية  أثر
وبالتايل، مل تتم دراسة  GHz 28,2-27,9 الرتدد مدىيف  HAPSيف الوصلة الصاعدة للنظام لوصلة تقدم خصائص األنظمة ل مل

 .يف هذا املدى HAPSالوصلة الصاعدة للنظام 
 HAPSإرسال متنقلة على محطات استقبال أرضية  محطات أثر
 .دراسات أي تقدم مل

 HAPSمتنقلة على محطات استقبال  إرسال محطات أثر
وبالتايل، مل تتم دراسة  GHz 28,2-27,9 الرتدد مدىيف  HAPSيف الوصلة الصاعدة للنظام لوصلة تقدم خصائص األنظمة ل مل

 .يف هذا املدى HAPSالوصلة الصاعدة للنظام 
 GHz 31,3-31العاملة في مدى التردد  HAPSوالتوافق بين الخدمة المتنقلة واألنظمة  التقاسم 2.3.4.3.3/14.1/1

 .5Cإىل فرقة العمل  GHz 31-31,3الرتدد  مدى                                     ت قدم أي خصائص لنظام اخلدمة املتنقلة يف  ومل
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-GHz 31,8 المجاور لمدى التردد النطاق في)المنفعلة(  الساتلية األرض استكشاف خدمة بين التوافق دراسة 4.4.3.3/14.1/1

 GHz 31,3-31العاملة في مدى التردد  HAPS واألنظمة 31,3

 على خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( HAPSمحطة إرسال  أثر
 HAPS لمحطاتل)املنفعلة( والوصالت اهلابطة  الساتليةثالث دراسات مستقلة أن التوافق بني خدمة استكشاف األرض  أظهرت

يف النطاق  HAPS احملطاتمن  املطلوبللبث غري  dB(W/200 MHz) بالوحدات .e.i.r.pالقدرة  كثافةممكن شريطة أن تقل  
GHz 31,8-31,3 :عن القيم التالية 

 −θ − 13.1 dB(W/200 MHz) for  −4.53° ≤ θ < 22° 

 −35.1  dB(W/200 MHz) for  22°  ≤ θ ≤ 90° 

 .HAPSهي زاوية االرتفاع )بالدرجات( عند ارتفاع احملطة   حيث
 (البوابات )أي يف اجتاه معدات منشآت العمالء و/أو HAPS احملطةهذا مجيع اإلرساالت الصادرة عن  .e.i.r.pقناع القدرة  وسيغطي

 محاية ملعيار dB 5 مبقدار توزيع روعي وقد                                                                    اليت قد يكون هلا إرساالت أيضا  يف اجتاه ساتل خلدمة استكشاف األرض الساتلية. 
 )املنفعلة(. الساتلية األرض استكشاف خدمة

 ميكن أن يفي حبدود كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية. HAPSوتبني الدراسة أن النظام 
 على خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( HAPSمحطات إرسال أرضية  أثر

 –dB(W/MHz) 106لغ البا املطلوبالدراستان اللتان تتناوالن الوصالت الصاعدة إما اإلبقاء على حد قدرة الدخل للبث غري  تقرتح
. –dB(W/200 MHz) 83 أي MHz 200حتويله يف عرض النطاق البالغ أو من لوائح الراديو  543A.5                      الوارد حاليا  يف الرقم 

 مع مراعاة ظروف السماء الصافية. HAPSوسيطبق هذا احلد على حمطات كل من معدات منشآت العمالء والبوابات للنظام 
 مدى العاملة في HAPSواألنظمة  GHz 31,8-31,3 المجاور النطاق في الراديوي الفلك خدمة بين التوافق 5.4.3.3/14.1/1

 GHz 31,3-31التردد 
 الراديوي الفلكعلى خدمة  HAPSمحطات إرسال أرضية  أثر

ميكن محايتها من إرساالت  GHz 31,8-31,3يف النطاق  رصد عمليات جتري اليت الراديوي الفلك حمطة أنالدراسات  أظهرت
 هذه التزام شريطة GHz 31,3-31العاملة يف النطاق  HAPSالوصالت الصاعدة حملطات معدات منشآت العمالء والبوابات للنظام 

عند موقع حمطة  GHz 31,8-31,3يف النطاق املطلوب للبث غري  pfd للكثافة MHz)) 500 · 2dB(W/(m 141– بالقيمة احملطات
 2%هذه مبراعاة نسبة مئوية من الوقت تساوي  pfd. وجيب التحقق من قيم الكثافة m 50خدمة الفلك الراديوي على ارتفاع 

املطلوب  من توهني البث غري توليفة طريق عنكثافة تدفق القدرة   بقيم HAPSيفي النظام  أن وميكنمنوذج االنتشار ذي الصلة.  يف
حسب  HAPSاحملطات األرضية للنظام  موضعةوقد تتأثر إمكانيات  .الصاعدة الوصلة حزمةتسديد  اجتاهأو حد أو مسافة الفصل 

 .HAPS واحملطةوضعها إزاء حمطة خدمة الفلك الراديوي 
 على خدمة الفلك الراديوي HAPSمحطة إرسال  أثر 

ميكن محياهتا من إرساالت  GHz 31,8-31,3يف النطاق  رصد عمليات جتري اليت الراديوي الفلك حمطة أنالدراسات  أظهرت
 pfd هذه بقيم الكثافة HAPSشريطة التزام املنصات  GHz 31,3-31العاملة يف النطاق  HAPS للمحطاتالوصالت اهلابطة 

ديوي. عند موقع حمطة خدمة الفلك الرا GHz 31,8-31,3النطاق  يف )/500MHz))  2mdB(W 171–تساوي  املطلوبللبث غري 
أنظمة خدمة  . ولتفادي فقدان البيانات يف2%ويأخذ ذلك يف االعتبار أن النسبة املئوية املسموح هبا لفقدان البيانات تساوي 

، أن تنفذ زوايا جتنب خمروطية HAPSالفلك الراديوي، قد يتعني على حمطات خدمة الفلك الراديوي، عندما تسدد حنو احملطات 
تلك من خالل اجلمع بني تدابري  pfdالوفاء بقيم الكثافة  HAPSدرجة. وميكن للنظام  1,3صل إىل ت HAPSالشكل حول احملطة 
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هذه مبراعاة  pfd وجيب التحقق من قيم الكثافةاحلد من مواقع احملطات األرضية.  أو مسافات الفصل أو املطلوبتوهني البث غري 
 يف منوذج االنتشار ذي الصلة. 2%نسبة مئوية من الوقت تساوي 

 ينبغي استخدام معادلة التحقق التالية:للتحقق من التوافق، و 

     
2%618 2
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. . . . , + +10 log10
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 :حيث
 nominal clear skye.i.r.p.: القدرة  لكثافةغري املطلوب  للبث االمسية القيمةe.i.r.p.  يف اجتاه حمطة خدمة الفلك الراديوي واليت تعمل

الرصد املتواصلة أو  لعمليات dB(W/500 MHz) ةظروف السماء الصافية بالوحد يف HAPSطة احملهبا 
 ؛يف نطاق خدمة الفلك الراديويرصد اخلط الطيفي  لعمليات dB(W/250 kHz)بالوحدة 

 Az: السمت من احملطة  زاويةHAPS حنو حمطة خدمة الفلك الراديوي؛ 

 θ: االرتفاع عند احملطة  زاويةHAPS جتاه حمطة خدمة الفلك الراديوي؛ 

 =2%p618Att: 13                   مأخوذا  من التوصية  التوهني-R P.618-ITU  2%املقابل لنسبة = p  من الوقت عند موقع الفلك
                                                                           يف املعادلة أعاله كي ي أخذ يف احلسبان كثافة البث غري املطلوب للقدرة املشعة املكافئة  ويضاف. الراديوي
 املطرعن  الناتج التوهنياإلرسال بقدر يعادل مستوى  القدرة يف األتوماتيكي التحكم باستعمال املتناحية
 الوقت؛ منيف املائة  2بنسبة 

 d: الفصل باألمتار بني املنصة  مسافةHAPS ؛وحمطة الفلك الراديوي 

 GasAtt(θ): الغازي لزاوية االرتفاع  التوهنيθ  التوصية(ITU-R SF.1395-0.) 

 GHz 39,5-38في مدى التردد  HAPSالتقاسم والتوافق لألنظمة  دراسات 5.3.3/14.1/1
 GHz 39,5-38العاملة في مدى التردد  HAPSالتقاسم والتوافق بين الخدمة الثابتة واألنظمة  دراسة 1.5.3.3/14.1/1

 الثابتة الخدمة على محطات استقبال في HAPS إرسال محطةمن  األثر

التايل يضمن محاية اخلدمة الثابتة بالوفاء مبعايري احلماية اخلاصة هبا على املدى الطويل  pfdلكثافة أن قناع ا واحدة دراسة أظهرت
 :وحيدة HAPSمن منصة  األرض سطح عند الصافية السماء ظروف ظل يفيف حالة تطبيقه 

 −137   dB(W/(m² · MHz)) for 0° ≤ θ < 13° 

 −137 + 3.125 (θ − 13) dB(W/(m² · MHz)) for 13° ≤ θ < 25° 

 −99.5 + 0.5 (θ − 25) dB(W/(m² · MHz)) for 25° ≤ θ < 50° 

 −87   dB(W/(m² · MHz)) for 50° ≤ θ ≤ 90° 

 زاوية االرتفاع بالدرجات )زوايا الوصول فوق املستوي األفقي(. هي  حيث

)أي ال يتم  dB(W/MHz) –147املعروض أعاله مشتق من مستوى أقصى للتداخل مقداره  pfdأن مستوى الكثافة  ويالحظ
من الوقت( من أجل معايري احلماية طويلة األجل للخدمة  20%ألكثر من  ( I/N)للنسبة تداخل إىل ضوضاء  –dB 10جتاوز القيمة 

على التوايل.  ،ITU-R F.2086-0و ITU-R F.758-6 من التوصيتني التشغيلية اخلصائصالثابتة. وتؤخذ معلمات اخلدمة الثابتة 
 (.ITU-R SF.1395-0 )التوصية االعتبار يفالغازات اجلوية  توهنييؤخذ و 

نتيجة  HAPSة حمط منتسديد أي حزمة  نقطةاالنتشار اإلضافية يف  احنطاطاتللتعويض عن وافرتضت هذه الدراسة أنه : 1 اخليار
حزمة مقابلة )أي تعاين من اخلبو بسبب املطر(  أييف  pfdحبيث تتسىن زيادة قناع الكثافة  HAPS للمطر، ميكن تشغيل احملطة
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حبد أقصى. وهذا املستوى هو الفرق بني معيار احلماية طويل  dB 20مستوى اخلبو الناجم عن املطر ولكن حىت  فقطبقيمة تكافئ 
 جلمن الوقت )أي مساء صافية( ومعيار احلماية قصري األ 20%الذي ميكن جتاوزه ألكثر من  dB 10– = (I/N )األجل البالغ 

                        الذي ال يتم جتاوزه أبدا . dB 10+ = (I/N )املفرتض والبالغ 
وميكن استعمال التحكم األوتومايت يف القدرة لزيادة كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية، بغية تعويض التوهني الناجم : 2اخليار 

ناجتة عن استخدام القيمة ال املتنقلةعن املطر إىل احلد الذي ال تتجاوز فيه كثافة تدفق القدرة عند حمطة اخلدمة الثابتة/اخلدمة 
 .حلدود املذكورة أعاله عندما تسود ظروف السماء الصافيةبا تفي اليتشعة املكافئة املتناحية للقدرة امل HAPS حمطة
 HAPS  احملطاليت تنتجها  pfdمن أن الكثافة  وللتحقق ميكن أن يفي هبذا احلد لكثافة تدفق القدرة. HAPSالدراسة أن النظام  وتبني

 ادلة التالية:املقرتح، استخدمت املع pfdال تتجاوز قناع الكثافة 
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 :حيث
 d: احملطة بني املسافة HAPS  وحمطة اخلدمة الثابتة(m) االرتفاع زاوية بداللة ؛ 

 e.i.r.p.: للقدرة  االمسية الطيفية الكثافةe.i.r.p. للمحطة HAPS ةعند زاوية ارتفاع حمدد (dB(W/MHz)). 
 املقرتح هذا. pfdالتوهني الغازي غري مدرج يف معادلة التحقق ألنه أخذ يف االعتبار بالفعل يف قناع الكثافة  وأثر
 على محطات استقبال في الخدمة الثابتة HAPSمحطات إرسال أرضية  أثر

وحمطات اخلدمة الثابتة هوائيات اجتاهية  HAPSاألرضية للنظام  املطاريفدراسات عديدة أن اهلوائيات املستخدمة لكل من  تظهر
 احلماية إدارة ميكنأنه  تشري هذه الدراسة إىلو . للموقع مناسبة تشكيلة طريق عن النظامني بني الفصلوبالتايل، ميكن تقليل مسافة 

ات أو تنسيق بني اإلدار وحمطات اخلدمة الثابتة التقليدية على أساس كل حالة على حدة بال HAPS للنظام األرضية احملطات بني
 بطريقة ختطيط الوصلة وإجراءاهتا االعتيادية املستخدمة على الصعيد الوطين بالنسبة حملطات اخلدمة الثابتة التقليدية.

 HAPSأرضية  ستقبالمحطات ا ىعل الثابتة الخدمة في إرسال محطات أثر
وحمطات اخلدمة الثابتة هوائيات اجتاهية  HAPSضية للنظام األر  املطاريفدراسة واحدة أن اهلوائيات املستخدمة لكل من  تظهر

 األرضية احملطات نيب احلماية إدارة وميكن. للموقع مناسبة تشكيلة طريق عن النظامني بني الفصلوبالتايل، ميكن تقليل مسافة 
وحمطات اخلدمة الثابتة التقليدية على أساس كل حالة على حدة بالتنسيق بني اإلدارات أو بطريقة ختطيط الوصلة  HAPS للنظام

 وإجراءاهتا االعتيادية املستخدمة على الصعيد الوطين بالنسبة حملطات اخلدمة الثابتة التقليدية.
 HAPSمحطات إرسال في الخدمة الثابتة على محطة استقبال  أثر

                     أبدا . ويتجاوز معيار  جتاوزها يتممل  HAPS (dB 10+ = I/N) احملطاتراسة أن معايري احلماية قصرية األجل حملطات بوابات د تبني
حزمة  حالة سيناريو من سيناريوهات النشر يف 900لعدد أقل من عملية انتشار واحدة لكل  (dB 10– = I/N)احلماية طويلة األجل 

سيناريو من سيناريوهات النشر يف حالة حزم معدات منشآت  000 2لكل وألقل من عملية انتشار واحدة  HAPSبوابات النظام 
 .HAPSلكل منطقة رؤية للنظام  000 10وتبلغ كثافة اخلدمة الثابتة املفرتضة يف هذه الدراسة  .HAPSالعمالء للنظام 
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 GHz 39,5-38العاملة في مدى التردد  HAPSمة والتوافق بين الخدمة المتنقلة واألنظ التقاسم 2.5.3.3/14.1/1

 على مستقبالت الخدمة المتنقلة HAPSمحطة إرسال  أثر
وحيد، على أن  HAPS نظام بثاخلدمة املتنقلة من  الت                 يضمن محاية مستقب  التايل  pfdدراسة واحدة أن قناع الكثافة  أظهرت

 يطبق يف ظل ظروف السماء الصافية عند سطح األرض:

 −102   dB(W/(m² · MHz)) for  0° ≤ θ < 5° 

 −102 + 0.25 (θ − 5) dB(W/(m² · MHz)) for  5° ≤ θ < 25° 

 −97   dB(W/(m² · MHz)) for  25° ≤ θ ≤ 90° 

 ا الوصول فوق املستوي األفقي(.االرتفاع بالدرجات )زواي زاوية هي  حيث
أعاله، تراعى اخلسارة الناجتة عن االستقطاب واخلسارة الناجتة عن توهني غازات الغالف  pfdأن بالنسبة ملستوى الكثافة  ويالحظ

 للمستعمل. pfdإىل ذلك، تراعى اخلسارة النامجة عن اجلسد يف حساب مستوى الكثافة          وإضافة  (. ITU-R SF.1395-0اجلوي )التوصية 
نتيجة للمطر، ميكن  HAPSاالنتشار اإلضافية يف احلزمة الرئيسية للنظام  احنطاطات: تفرتض هذه الدراسة أنه لتعويض 1 اخليار

 يف احلزمة املقابلة بقيمة تعادل مستوى اخلبو الناجم عن املطر. pfdزيادة قناع الكثافة 
املدى من الرتددات، ذا ه القدرة لزيادة كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية يف وميكن استعمال التحكم األوتومايت يف: 2اخليار 

 احملطة موقع عند األرض سطح علىتتجاوز فيه كثافة تدفق القدرة  بغية تعويض التوهني الناجم عن املطر، إىل احلد الذي ال
                                                   للقدرة املشعة املكافئة املتناحية طبقا  للحدود املذكورة  HAPSالقيمة الناجتة عن استخدام حمطة  املتنقلةللخدمة الثابتة/اخلدمة 

 .ةالصافي السماءه عندما تسود ظروف أعال
 HAPS احملطةاليت تنتجها  pfdمن أن الكثافة  وللتحققميكن أن يفي حبد كثافة تدفق القدرة هذا.  HAPSالدراسة أن النظام  وتبني

 املقرتح، استخدمت املعادلة التالية: pfdال تتجاوز قناع الكثافة 
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 :حيث
 e.i.r.p.: االمسي لكثافة القدرة  املستوىe.i.r.p.  للنظامHAPS  لوحداتdB(W/MHz)  يعتمد على زاوية(

 االرتفاع(؛
 d: بني النظام  املسافةHAPS (.االرتفاع زاوية على)تعتمد  ألرضوا 

 معادلة وخسارة االستقطاب يف                                                                              ت درج آثار التوهني الغازي واخلسارة النامجة عن جسد اإلنسان )بالنسبة ملعدات املستعمل(  وال
 .هذا املقرتح pfd                                           التحقق نظرا  ملراعاهتا من قبل يف قناع الكثافة 

 ،HAPSمن األنظمة  IMT-2020 االتصاالت حلماية       جمديا   يكون أن ينبغي ،التايل pfdدراسة أخرى أن قناع الكثافة  وأظهرت
وخدمة ثابتة يف نفس املنطقة  HAPSونظام  IMT-2020على أن يطبق عند سطح األرض. ويف حالة وجود نظام لالتصاالت 

 أدناه لضمان حتقيق هذه احلماية. pfdعلى قناع الكثافة  dB 3اجلغرافية، تنبغي مراعاة عامل توزيع إضايف مقداره 
 −109 + 0.72 θ dB(W/(m² · MHz)) for  0° ≤ θ < 10° 

 −101.8  dB(W/(m² · MHz)) for  10° ≤ θ ≤ 90° 
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تبار يف قناع ال تؤخذ يف االع التوهيناتأن  ويالحظاألفقي(.  يهي زاوية االرتفاع بالدرجات )زوايا الوصول فوق املستو  θ حيث
، من حزم ليالكمن التداخل  للتحقق . ويف هذه الدراسة،معادلة التحقق أعاله، ولكن تؤخذ يف االعتبار يف مرحلة pfdالكثافة 

 املقرتح، تستعمل املعادلتان التاليتان: pfdوحيدة، مع قناع الكثافة  HAPSمتعددة ملنصة 
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 :حيث
اهلابطة وقدرة إرسال الوصلة . HAPS dB(W/MHz)اليت يولدها النظام  bقدرة إرسال احلزمة  :b(HP(: 1اخليار  

إرسال الوصلة اهلابطة  وقدرة االمسية، .e.i.r.p يف ظل ظروف السماء الصافية هي القدرة HAPS للنظام
 ؛القصوى .e.i.r.pالقدرة  هياجلوية املمطرة  الظروفيف ظل  HAPSللنظام 

وقدرة إرسال الوصلة اهلابطة  ./MHzdB(W( HAPSاليت يولدها النظام  bاإلرسال للحزمة  قدرة :HP)b(: 2 اخليار 
 ؛االمسية .e.i.r.pيف ظل ظروف السماء الصافية هي القدرة  HAPS للنظام

 φ(b): التمييز )بالدرجات( عند النظام  زاويةHAPS بني اجتاه تسديد حزمة نقطية b  للنظامHAPS   ل        ومستقب 
 املتنقلة؛ اخلدمة

   H
txG b: خمطط هوائي اإلرسال  كسب(dBi)  للنظامHAPS  بالنسبة لزاوية االحنراف عن احملور الرئيسي)b(φ؛ 

 𝑑: املسافة (m)   اخلدمة املتنقلة والنظام  ل          بني مستقبHAPS؛ 
 AL: اجلوية  اخلسارة(dB)   اخلدمة املتنقلة والنظام  ل          بني مستقبHAPS، استنادا  إىل التوصية                    ITU-R P.619-3؛ 
 polL:  متييز االستقطاب بالوحداتdB (dB 3)؛ 

 bodyL: النامجة عن جسد اإلنسان بالوحدات  اخلسارةdB (dB 4)، ما تكون دتطبق فقط عنθ ≤ °10؛ 

 nb: الرتدد يف املشرتكة احلزمة عدد. 
جانب ذلك، وبافرتاض سيناريو احلالة األسوأ القرتان احلزمة الرئيسية بني النظامني، ترى هذه الدراسة أنه لتحقيق احلماية  وإىل

 HAPS للنظام .e.i.r.pإىل األرض، ينبغي خفض القدرة  HAPSيف الوصلة من النظام  IMT-2020حملطات االتصاالت 
. وعند km 49,5مقدارها  IMT-2020وحمطات االتصاالت  HAPSمسافة محاية بني نظري النظام  تطبيق أو dB 11,7 مبقدار

أو تطبيق مسافة محاية  dB 14,7مبقدار  HAPS ل       للمرس   .e.i.r.pينبغي خفض القدرة  ،dB 3مراعاة عامل توزيع للتداخل مقداره 
الفصل من هذه  مسافاتباإلشارة أن  وجدير .km 52,1مقدارها  IMT-2020وحمطات االتصاالت  HAPS بني نظري النظام

هذه الدراسات  نتائج على. وأي حتديثات ITU-R F.2439تقرير الاملبينة يف  HAPS تراعي خصائص النظام ال بعينهاالدراسة 
 لقطاع االتصاالت الراديوية. 5االتصاالت الراديوية أو جلنة الدراسات  مجعيةستستكملها 

ال يتم  I/Nللنسبة  –dB 6قدرها  وقيمة 5 رقم HAPSللحالة األسوأ يف حالة النظام  قصوىدراسة أخرى أن مسافة فصل  وترى
 اتصاالت حلماية مطلوبة تكون قد( HAPSالنظام  نظري)إىل  km 60ها ار مقد IMT-2020                                جتاوزها أبدا  ملعايري محاية االتصاالت

 للحاالت سبةوبالن(. السمت اجتاه يف اآلخرحنو  الواحد منهما النظامني تسديد عند) النادرة احلاالت بعض يف النظامني هذين
 من      جدا   لةضئي ويةمئسرتسل خالل نسبة  اليت القصوى اإلرسال قدرة إىل النتائج وتستند. أقصر الفصل مسافة ستكون األخرى،

 (.األسوأ للحالة املمطرة اجلوية الظروف)أثناء  الوقت
                     . ومل ت عرض أو ت ناقش 2019: مت تقدمي املعلومات التالية كي ينظر فيها يف الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر لعام مالحظة

 أي دراسة خالل االجتماع.
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      ب ل: املطلوب عند منفذ هوائي املستق pfdوينبغي أن يتم حساب محاية اخلدمة املتنقلة باستخدام املعادلة التالية ملستوى الكثافة 
pfdMS (in dBm/m2 in 1 Hz) = −6 dB (protection criteria for MS) +10log(4π/λ2) − G(θ,ϕ) − 174 dBm/Hz + F 

 حيث:
 = λ  ،طول املوجةm؛ 

 = G(θ,ϕ)  ،كسب هوائي املستقب ل                    dBi؛ 

 = F  ،عامل ضوضاء املستقب ل                     dB. 

 −110.8   dB(W/(m² · MHz)) for  0° ≤ θ < 4° 

 −110.8 + 1.5 (θ − 5) dB(W/(m² · MHz)) for  4° ≤ θ < 11.5° 

 −101.8   dB(W/(m² · MHz)) for  11.5° ≤ θ ≤ 90° 

 على محطات استقبال في الخدمة المتنقلة HAPSمحطات إرسال أرضية  أثر
التقاسم مع  )حمطات معدات منشآت العمالء/البوابات( ميكنها HAPSدراسة واحدة إىل أن احملطات األرضية للنظام  خلصت

حالة واحدة  الالحتماملستعملني( طاملا كانت مسافة الفصل القصوى املطلوبة  ومعداتحمطات اخلدمة املتنقلة )احملطة القاعدة 
 اجلو ظروف ظل)يف  p = 0,01%مع  km 4و (الصافية السماء ظروفظل )يف  p = 20% مع m 160أقل من  000 100على 

 .األخرى احلاالت غالبية يف       كثريا    أقصر الفصل مسافة وتكون (.املمطر
 ،لضمان تعايش النظامني km 0,42مقدارها للحالة األسوأ يلزم وجود مسافة فصل يف حاالت نادرة دراسة أخرى إىل أنه  وخلصت

حنو بعضهما البعض يف اجتاه السمت وبزوايا ارتفاع احلالة  IMT-2020 االتصاالتمرسل و  HAPSعند تسديد احملطات األرضية 
اسة أخرى أن حالة در  وبينت .أقصر الفصل مسافة تكون، ملعظم احلاالتاألسوأ )حتليل احلد األدىن خلسارة االقرتان(. وبالنسبة 

ميكن استيفاؤه  pfd (dB(W/(m² · MHz)) 107,7–) الكثافة)الوصلة الصاعدة( تشري إىل أن  HAPS حمطة ←االجتاه بوابة 
من أجل قناع كثافة تدفق القدرة  على األقل dB 36,3هبامش  IMTمن احملطات القاعدة لالتصاالت  99,99% لنسبة

(dB(W/(m² · MHz)) 144–) ومتثل هذه احلالة سيناريو يتناول النشر الشمويل لشبكات االتصاالت .IMT  وبوابةHAPS  واحدة
معدات منشآت  االجتاهوتشري حالة  .HAPS خصائص النشر يف املناطق احلضرية املقرتحة لبعض أنظمةمل تراع  الضواحي:يف نفس 
ميكن  (–dB(W/(m² · MHz)) 107,9)املقرتحة يف الدراسة  pfd )الوصلة الصاعدة( إىل أن الكثافة HAPS احملطة ←العمالء 

 من أجل قناع كثافة تدفق القدرة على األقل dB 31,8ش هبام IMT من احملطات القاعدة لالتصاالت 99,99%استيفاؤه لنسبة 
(dB(W/(m² · MHz)) 139,7–)متثل هذه احلالة أيضا  سيناريو يتناول النشر الشمويل لشبكات االتصاالت.                                                                IMT  معداتو 

 .الضواحييف نفس  HAPS العمالء منشآت
 HAPS أرضية استقبال محطات على المتنقلة للخدمة إرسال محطات

. ITU-R P.452-16ومنوذج انتشار التوصية  0,01%و 20%دراسة أجريت نسبتني مئويتني خمتلفتني للوقت، ومها  استخدمت
مدى مسافات الفصل بني حمطات اخلدمة املتنقلة واحملطات األرضية املستقبلة  أناإلحصائية ملصدر تداخل وحيد وأظهرت الدراسة 

 .حبسب االحتماالت ، على التوايل،km 4و 0بني كذلك و  km 16إىل  0 بني              يرتاوح تقريبا   HAPSللمنصة 
 0وكذلك  km 30و 0                 يرتاوح تقريبا  بني وأظهر حتليل مماثل أن مدى مسافات الفصل بني حمطات اخلدمة املتنقلة واخلدمة الثابتة 

وحمطات اخلدمة املتنقلة  HAPSلنفس االحتماالت. وبالتايل، اقرتحت الدراسة أن احلماية بني احملطات األرضية للنظام  km 76و
الة دراسة أخرى أن مسافة الفصل للح وتظهر على أساس كل حالة على حدة عن طريق التنسيق بني اإلدارات.ميكن أن إدارهتا 
حمطات  رمبا تكون مطلوبة يف حاالت نادرة لضمان التعايش بني هذين النظامني عندما تسدد km 0,93األسوأ البالغة 

حنو بعضهما اآلخر يف اجتاه السمت وبزوايا ارتفاع احلالة األسوأ )حتليل احلد  IMT-2020االتصاالت  ومرسل HAPS األنظمة
 .احلاالت لغالبية       كثريا    أقصر الفصل سافةم(. وتكون اناألدىن خلسارة االقرت 
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 HAPSأثر محطات إرسال للخدمة المتنقلة على محطة استقبال 
تكون مطلوبة يف حاالت نادرة لضمان التعايش بني هذين النظامني  رمبا km 62دراسة أن مسافة الفصل للحالة األسوأ البالغة  تظهر
ومرسل  HAPSوعندما تسدد البوابات  HAPSيف نفس الرتدد مع وصالت البوابات  IMT-2020 االتصاالت تتشارك عندما

اه السمت وبزوايا ارتفاع احلالة األسوأ )حتليل احلد األدىن خلسارة االقرتان(. حنو بعضهما اآلخر يف اجت IMT-2020االتصاالت 
وبالنسبة للحاالت األخرى، تكون مسافات الفصل املطلوبة أقصر. وبالنسبة ألثر احملطات القاعدة على مستقبل وصلة معدات 

 ر مسافة فصل.لن يتطلب األم HAPSوأثر معدات املستعملني على احملطة  HAPS منشآت العمالء
 GHz 39,5-38في مدى التردد  املةالع HAPSالتقاسم والتوافق بين الخدمة الثابتة الساتلية واألنظمة  دراسة 3.5.3.3/14.1/1

 الساتلية الثابتة للخدمة أرضية استقبال محطة على HAPS أرضية إرسال محطة أثر
 الثابتة للخدمة األرضية احملطات الت           على مستقب   HAPS                                                         دراسة هنجا  حمددا  لتحليل التداخل من الوصلة الصاعدة للنظام  قدمت

 –dB 15,2تساوي  I/Nاحملطة األرضية للخدمة الثابتة الساتلية، افرتضت قيمة مطلوبة للنسبة         ملستقب ل األجل طويلة وللحماية. الساتلية
(dB 12,2–  مع نسبة توزيع مقدارهاdB 3 وقد حسبت مسافات الفصل بني .)األرضية للنظام  املطاريفHAPS  األرضيةواحملطات 

للحماية طويلة األجل، سيكون على حمطات البوابات  I/Nبالقيمة املطلوبة للنسبة  ولاللتزام. احلر الفضاء منوذج للخدمة الثابتة الساتلية
من احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية، وسيكون على حمطات معدات  km 4,7فة مقدارها التموضع على مسا HAPSللنظام 

مع العلم بأن هذه املسافات تستند إىل سيناريو احلالة األسوأ  ،km 15على مسافة مقدارها  التموضع HAPSمنشآت العمالء للنظام 
 حمطاتة التداخل من الدراس هذه. وحبثت األخرى السيناريوهات يف أقصر تكون قد املسافات هذه وأن الرئيسية احلزمة باقرتان اخلاص
 احملطاتمن الكلي داخل الت حالة الدراسة هذه يف تعاجل ومل. ليةعلى احملطات األرضية الفردية للخدمة الثابتة الساتفردية  HAPS أرضية

 املشرتكة يف الرتدد.  HAPS األرضية
 ساتليةالاحملطات األرضية للخدمة الثابتة  الت                  لضمان محاية مستقب   pfdحدود الكثافة  األولدراسة حتليلني. يقدم التحليل  وقدمت

 :أدناه اجلدول يف الساتلي للمستقبل I/N بةملعايري النس pfdاملستقرة وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض. ويقدم مدى حلدود الكثافة 

 الساتليةالمحطات األرضية للخدمة الثابتة  الت           عند مستقب   MHz))  2dB(W/(mلوحدات با pfdالكثافة  حدود
  I/Nالنسبة  قيم

 للخدمة الثابتة الساتلية
 النسبة المئوية 

 من الوقت
  pfdحد الكثافة 

  مستقرة أرضيةلمحطة 
 األرض إلى بالنسبة

  pfdحد الكثافة 
  غير أرضيةلمحطة 

 األرض إلى بالنسبة مستقرة

I/N  =dB 6– %1 104,4– dB(W/(m²  MHz)) 106,6– dB(W/(m²  MHz)) 

I/N  =dB 10,5– %20 108,9– dB(W/(m²  MHz)) 111,1– dB(W/(m²  MHz)) 

I/N  =dB 8+ %0,02 90,4– dB(W/(m²  MHz)) 92,6– dB(W/(m²  MHz)) 

 البالغ pfdللحالة األسوأ، ينبغي عدم جتاوز مستوي الكثافة  dB 10,5–تساوي  I/Nقيمة للنسبة  وبافرتاض
–111,1 MHz))  2dB(W/m 113   صل مقدارها تطبيق مسافة ف ميكن. و الساتليةاحملطات األرضية للخدمة الثابتة  الت             حلماية مستقب

الوارد  I/Nالنسبة  معيارالساتلية عند استعمال  األرضية احملطات ومستقبالت HAPS األرضية احملطاتبني  km 3,9 إىل m 320 من
 اجلدول أعاله. يف

 الساتلية. ويبني التحليل الت         واملستقب   HAPS األرضية احملطاتالتحليل الثاين منهجية إحصائية لتحديد مسافة الفصل بني  ويستعمل
 حمطةافة الفصل بني لثابتة الساتلية أكرب مقارنة مبسالثاين هذا أن مسافة الفصل بني مطراف يف اخلدمة الثابتة وحمطة أرضية للخدمة ا

بان  هذه الدراسة إىل حتليل خاص مبصدر وحيد ومل تأخذ يف احلس واستندت وحمطة أرضية للخدمة الثابتة الساتلية. HAPS أرضية
لثابتة على النشر املتوقع حملطات األرضية يف اخلدمة ا كذلك  تعتمد أن ميكنكثافات النشر. وجدير بالذكر أن إمكانية التعايش 

 .HAPSالساتلية واحملطات األرضية للنظام 
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باستخدام نفس العملية املستخدمة يف تقدير التداخل  HAPS                                                   دراسة تقديرا  للتداخل احملتمل من احملطات األرضية للنظام  وتقدم
أقل من أثر حمطة يف اخلدمة الثابتة  HAPSساالت احملطات األرضية للنظام من حمطة يف اخلدمة الثابتة. وتبني الدراسة أن أثر إر 

ل ة من احملطات وميكن إدارة احلماية للمحطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلي حنو حمطة استقبال أرضية للخدمة الثابتة الساتلية.      ترس 
 لوصلةل للتخطيط االعتيادي األسلوب أو اإلدارات بنيعلى أساس كل حالة على حدة من خالل التنسيق  HAPSاألرضية للنظام 

 .التقليدية الثابتة اخلدمة حملطات الوطين الصعيد على املتبعة اإلجراءات مع
حنو احملطات األرضية املستقرة بالنسبة إىل  HAPSاألرضية للنظام  احملطاتدراسة تبحث يف تأثريات التداخل اإلمجايل من  وهناك

الساتلية. وتبني النتائج أن  الت         للمستقب   I/Nللنسبة  –dB 10و –6الساتلية. وتستعمل الدراسة القيمتني  األرض للخدمة الثابتة
 (.dB 3                                                                                 ستفي دائما  مبعايري محاية اخلدمة الثابتة الساتلية )مع وجود أو عدم معامل توزيع مقداره I/Nالقيمة اإلمجالية للنسبة 

حمطة أرضية للخدمة الثابتة  ل        ومستقب   HAPSتعد مسافة فصل كافية بني وصلة صاعدة حملطة بوابة للنظام  km 3دراسة أن  وتبني
تعد مسافة  km 6,6وتبني الدراسة أن  ،HAPSالساتلية. وبالنسبة للوصالت الصاعدة حملطات معدات منشآت العمالء للنظام 

يمة خدمة الثابتة الساتلية. وتستند هذه النتائج إىل استعمال قفصل كافية بني حمطة معدات منشآت العمالء وحمطة أرضية لل
 .الساتلية األرضية احملطة ل       ملستقب   I/Nللنسبة  –dB 12,2 مقدارها
                     . ومل ت عرض أو ت ناقش 2019: مت تقدمي املعلومات التالية كي ينظر فيها يف الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر لعام مالحظة

 خالل االجتماع.أي دراسة 
 km 1,31و km 0,554ن أاملعلومات احملدثة  وتبنياالجتماع التحضريي للمؤمتر مبعلومات إضافية بشأن هذا السيناريو. تبليغ  ومت
حمطة أرضية للخدمة الثابتة الساتلية.  ل        ومستقب   HAPS فصل كافية بني وصلة صاعدة حملطة بوابة للنظام مسافاتتعد  km 2,6و

 km 4,9و km 3,66و km 2,41أن املعلومات تبني  ،HAPS وصالت الصاعدة حملطات معدات منشآت العمالء للنظاموبالنسبة لل
فصل كافية بني حمطة معدات منشآت العمالء وحمطة أرضية للخدمة الثابتة الساتلية. وتستند هذه النتائج إىل استعمال  مسافاتتعد 

 .الساتلية األرضية احملطة ل       ملستقب   I/Nللنسبة  التوايل على ،–dB 10,5 (20%)و –dB 6 (1,0%)و dB 8 (0,02%) قيم مقدارها
 الساتلية الثابتة للخدمة أرضية استقبال محطة على HAPS إرسال محطة أثر

تقرة وغري املستقرة املس الساتليةاحملطات األرضية للخدمة الثابتة  الت       مستقب   بني التعايش لتسهيل pfdدراسة حدود الكثافة  تقدم
 .GHz 39,5-38بالنسبة إىل األرض يف النطاق 

 نفس يف التداخل نم محاية احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض وألغراضإطار هذه الدراسة  ويف
القدرة فوق أي نقطة على حدود أي إدارة  كثافة تدفق  تتجاوز عندما HAPS، سيطلب تنسيق احملطة املرسلة للمنظام الرتدد

 :القيم التالية
 −169.9 + 1954 ² dB(W/(m² · MHz)) for  0  ≤ <  

 −133.9    dB(W/(m² · MHz)) for   ≤ <  

 −133.9 + 25 log   dB(W/(m² · MHz)) for  1°  ≤ < 47.9° 

 −91.9    dB(W/(m² · MHz)) for  47.9°  ≤ ≤ 180° 

 .درجاتبال رضواخلطوط الواصلة إىل القوس املستقر بالنسبة إىل األ HAPSالزاوية الدنيا على احلد بني اخلط الواصل إىل املنصة   حيث
 املقرتح، ينبغي استعمال املعادلة التالية: pfdوبالنسبة ملعادلة التحقق من االمتثال لقناع الكثافة 

pfd = e.i.r.p. − 10log10(4d²) − Attgaz 

 :حيث
 d: بني النظام  املسافةHAPS  واحملطة األرضية للخدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض(m)؛ 
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 gazAtt: الناجم عن الغازات اجلوية على املسري بني النظام  التوهنيHAPS  األرضية للخدمة الثابتة  احملطة مسريو
 ؛(dB)الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض 

 pfd: الكثافة pfd األرض للوفاء  املستقرة بالنسبة إىل الساتليةاألرضية للخدمة الثابتة  احملطةعند موقع  املطلوبة
 ؛dB(W/(m² ∙ MHz))) الساتليةمبعايري احلماية للخدمة الثابتة 

 e.i.r.p.: الطيفية  الكثافةe.i.r.p. إىل  للخدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبةرضية طة األالقصوى يف اجتاه احمل
 .(dB(W/MHz))األرض 

الالزمة حلماية احملطة األرضية للخدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض داخل إقليم إدارة ما  pfdكثافة المل يتم حتديد 
واحملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية املستقرة  HAPSالتعايش بني حمطات  شروط حتديد ميكن وبينما. HAPSتنشر النظام 

، فإن هناك حاجة إىل معاجلة مزيد HAPS اتحملط pfdالكثافة  سوياتنفس  أساس علىبالنسبة إىل األرض داخل إقليم أي إدارة 
 الثابتة القائمة. الساتلية اخلدمةيود غري الضرورية على من الشروط احملددة على املستوى الوطين لتجنب الق

 GHz 39,5-38                                                                            التعايش أيضا  مع اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف النطاق  HAPSللتكنولوجيا  وميكن
النسبة إىل بالنسبة إىل األرض بعند مراعاة إحصاءات اجتاهات تسديد احملطة األرضية للخدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة 

 .األرض إىل النسبةب املستقرة غري الساتلية الثابتة للخدمةاحملطات األرضية  طةواسرتاتيجية تتبع السواتل بواس HAPS احملطة
 احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض من التداخل يف نفس الرتدد، ينبغي إجراء التنسيق وحلماية

 .km 100وأي نقطة على حدود أي إدارة أقل من  HAPSعندما تكون املسافة بني نظري النظام  HAPSألي حمطة إرسال 
واحدة وزوج من احملطات األرضية للخدمة الثابتة  HAPSإىل منصة           استنادا   الدنيا قرتاناال خلسارة       حتليال   حمددة دراسة وقدمت

 احملطة ل                       يسدد مباشرة  حنو مستقب   HAPS احملطة ل                                                                   الساتلية املستقرة/غري املستقرة بالنسبة إىل األرض. ويفرتض التحليل أن مرس  
ة )املستقرة هوائي استقبال احملطة األرضية للخدمة الثابتة الساتلي . ويالحظ أنالسمت اجتاه يف الساتلية الثابتة للخدمة األرضية

. وقد حسبت مسافة الفصل املطلوبة HAPS احملطةسواء( يسدد بأقصى كسب حنو      حد   علىبالنسبة إىل األرض  املستقرة وغري
سواء(      حد   على األرض ىلإ بالنسبة املستقرة وغري)املستقرة  الساتلية الثابتة للخدمة األرضية احملطة ل        ومستقب   HAPSبني نظري املنصة 

 .–dB 12,2و –10و –6للخدمة الثابتة الساتلية البالغة  I/N                              استنادا  إىل قيم العتبة للنسبة 
 –dB 12,2 مةبالقي ساتلية أرضية حمطة أي ل                                 تظهر الدراسات أنه بالنسبة ملستقب   HAPS احملطةللوصالت اهلابطة للبوابات من  وبالنسبة
 ملستقرةا الساتلية األرضية احملطات الت               بالنسبة ملستقب   km 119تساوي  HAPSفإن مسافة الفصل املطلوبة من نظري املنصة  I/Nللنسبة 

 .سواء حد على األرض إىل بالنسبة املستقرة وغري
                     . ومل ت عرض أو ت ناقش 2019: مت تقدمي املعلومات التالية كي ينظر فيها يف الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر لعام مالحظة

 أي دراسة خالل االجتماع.
 الوصالت ه بالنسبة إىلأندثة املعلومات احمل وتبنيومت تبليغ االجتماع التحضريي للمؤمتر مبعلومات إضافية بشأن هذا السيناريو نفسه. 

 dB (0,02%) 8، تظهر املعلومات أن عندما يكون لدى مستقبل حمطة أرضية ساتلية قيم مقدارها HAPSاهلابطة للبوابة للنظام 
هي  HAPS، فإن مسافات الفصل املطلوبة من نظر النظام I/N، على التوايل للنسبة dB (20%) –10,5و dB (1,0%) –6و

113 km 118و km 118و km سوأ حالة مبا يف ذلك مستقبالت احملطة األرضية الساتلية املستقرة وغري املستقرة بالنسبة من أجل أ
 إىل األرض.

أي حمطة أرضية         ملستقب ل بالنسبة أنه الدراسات تظهر ،HAPSللوصالت اهلابطة ملعدات منشآت العمالء من املنصة  وبالنسبة
 الت               بالنسبة ملستقب   km 150تساوي  HAPSفإن مسافة الفصل املطلوبة من نظري املنصة  I/Nللنسبة  –dB 12,2ساتلية بالقيمة 

 .سواء حد على األرض إىل بالنسبة املستقرة وغري املستقرة الساتلية األرضية احملطات
                     . ومل ت عرض أو ت ناقش 2019: مت تقدمي املعلومات التالية كي ينظر فيها يف الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر لعام مالحظة

 أي دراسة خالل االجتماع.
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ه بالنسبة إىل الوصالت أندثة املعلومات احمل وتبنيومت تبليغ االجتماع التحضريي للمؤمتر مبعلومات إضافية بشأن هذا السيناريو نفسه. 
حمطة أرضية ساتلية قيم  ، تظهر الدراسات أنه عندما يكون لدى مستقبلHAPSمن النظام  CPEاهلابطة للبوابة للمعدات 

، فإن مسافات الفصل املطلوبة من نظر I/N، على التوايل للنسبة dB (20%) –10,5و dB (1,0%) –6و dB 8 (0,02%) مقدارها
من أجل أسوأ حالة مبا يف ذلك مستقبالت احملطة األرضية الساتلية املستقرة  km 147و km 134و km 120هي  HAPS النظام

 لنسبة إىل األرض.وغري املستقرة با
 HAPSعلى محطة استقبال  الساتلية الثابتة للخدمة فضائية إرسال محطات أثر

يتم جتاوزها من قبل اإلرساالت الصادرة  HAPS احملطة        مستقب ل عند I/N                                            دراسات حتليال  لتحديد ما إذا كانت قيمة النسبة  تقدم
        مستقب ل عند بةاحملسو  I/Nعن سواتل اخلدمة الثابتة الساتلية )املستقرة وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض( وال تتجاوز قيمة النسبة 

 .–dB 25,39القيمة  HAPS احملطة
 بالنسبة لتحليل احلالة األسوأ. –dB 6البالغة  I/N لنسبةل HAPSأقل من معايري محاية النظام  I/Nالتحليل أن قيمة النسبة  ويظهر
لن تتأثر وميكنها أن تتحمل تداخالت من الوصلة اهلابطة للخدمة الثابتة الساتلية  HAPSاملنصة          مستقب الت أن دراسة وتظهر

 من لوائح الراديو. 21 باملادة 21-4تتطابق مع اجلدول 
 HAPS أرضية استقبال محطة على الساتلية الثابتة للخدمة فضائية إرسال محطات أثر

ميكنها التعايش مع إرساالت احملطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية  HAPSدراسة أن حمطات االستقبال األرضية للنظام  تبني
حيث ميكن أن تنشأ مشكلة وإمكانية استخدم  HAPSمع العلم بأن النسبة املئوية ملنطقة خدمة النظام  GHz 39,5-38يف النطاق 

 تقنيات ختفيف. HAPSالنظام 
 إىل ما يلي: HAPSالنظام  ل       ملستقب   –dB 12,2تساوي  I/Nدراسة باستعمال قيمة النسبة  وتشري

ات منشآت ابات ومعدإىل حمطات بو  ل                                                                مستقر أو غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية يرس   لساتل بالنسبة
 :األسوأ احلالة يف ،HAPSعمالء يف النظام 

 .درجة 85,5ألي زاوية ارتفاع أكرب من  I/Nجتاوز عتبة النسبة  يتم -

 ل                                ضرورة للوفاء بالعتبة عند مستقب   HAPSبني حزمة الساتل وحزمة النظام  درجة 2,4من احملور مقدارها  زاوية مباعدة -
 .HAPSالنظام 

                     . ومل ت عرض أو ت ناقش 2019: مت تقدمي املعلومات التالية كي ينظر فيها يف الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر لعام مالحظة
 أي دراسة خالل االجتماع.

 متنيالقي استعمال أن حملدثةا املعلومات وتظهر. نفسه السيناريو هذا بشأن إضافية مبعلومات للمؤمتر التحضريي االجتماع تبليغ مت
10 dB (0,01%) 10و– dB (20%)  مستقبل النظام  أجلمنHAPS :ما يلي 
 ،HAPSألرضية للنظام اطات احملإىل  ل                                                                مستقر أو غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية يرس   لساتل بالنسبة

 :األسوأ احلالة يف
 .درجة على التوايل 85,7و 87,9ألي زاوية ارتفاع أكرب من  I/Nجتاوز عتبة النسبة  يتم -

ة للوفاء بالعتبة عند يضرور  HAPSبني حزمة الساتل وحزمة النظام درجة  3,7و 2,2من احملور مقدارها  زاوية مباعدة -
 .HAPSالنظام  ل       مستقب  

 الثابتة الساتلية.ووصلة اخلدمة  HAPSعن احملور يف اجتاه السمت بالنسبة لوصلة النظام  احنرافهذا التحليل عدم وجود  ويفرتض
التعايش مع إرساالت  HAPSالبوابات ومعدات منشآت العمالء يف النظام          ملستقب الت ميكن املناسب، التخفيف وباستخدام

 من لوائح الراديو. 21الواردة يف املادة  pfdاليت تتم يف حدود مستويات الكثافة  الساتليةاخلدمة الثابتة 
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 HAPSواألنظمة  GHz 38-37التوافق بين خدمة األبحاث الفضائية في النطاق المجاور لمدى التردد  دراسة 4.5.3.3/14.1/1
 GHz 39,5-38العاملة في مدى التردد 

 حماية محطات االستقبال األرضية لخدمة األبحاث الفضائية
من التداخل الضار الناجم  GHz 38-37 النطاق يف العاملةأرض( -)فضاء الفضائية األحباث خلدمة األرضية للمحطات احلماية توفر

اخلاص باخلدمة الثابتة  GHZ 39,5-38يف النطاق  HAPSأو احملطات األرضية  HAPSللمحطات  املطلوبةعن اإلرساالت غري 
 نتيجة 0,001%عند دخل مستقبل خدمة األحباث الفضائية بنسبة جتاوز  –dB(W/Hz) 217عند استيفاء مستوى احلماية البالغ 

 توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة.للتأثريات اجلوية وتأثريات اهلواطل كما هو مبني يف 
ميكن  GHz 38-37الدراسات أن محاية حمطات االستقبال األرضية احلساسة العاملة يف خدمة األحباث الفضائية يف النطاق  تبني

العاملة  HAPSساالت غري املرغوب فيها بالنسبة حملطات النظام اإلر  وتوهني الفصلحتقيقها من خالل توليفة من مسافات 
 .GHz 39,5-38 النطاق يف

اع تطبيقه عند موقع احملطة األرضية خلدمة األحباث الفضائية على االرتفلللبث غري املرغوب فيه  pfd                     ح أيضا  قناع الكثافة اقرت  وقد
 ث الفضائية يف النطاق اجملاور:امحاية خدمة األحب من أجلاحملدد هلوائي احملطة األرضية 

 −198 + 21 log10(5 − θ) dB(W/(m² · MHz)) for 0° ≤ θ < 5 − θ1° 

 −250   dB(W/(m² · MHz)) for 5 − θ1° ≤ θ ≤ 90° 

بالدرجات )زاوية الوصول فوق املستوي األفقي(. وينبغي  االرتفاعهي زاوية   و 1θ = 10−52/21 ≈ °0,003 التقاطعزاوية  حيث
 .p = 0,001%للتداخل باستخدام خسارات التوهني لالحتمال  pfdحساب الكثافة 

 GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2في مديي التردد  HAPSالتقاسم والتوافق لألنظمة  دراسات 6.3.3/14.1/1
 .GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2واخلدمة املتنقلة يف مديي  واخلدمة الثابتة الساتلية HAPSبني األنظمة  دراسات أجريت

 GHzو GHz 47,5-47,2 في مديي الترددالعاملة  HAPS دراسات التقاسم والتوافق للخدمة المتنقلة واألنظمة 1.6.3.3/14.1/1

48,2-47,9 
 المتنقلة الخدمة        مستقب ل إلى HAPS أرضية محطة من

حمدد الذي جرى النظر فيه يف الدراسة يف منطقة النشر يف الضواحي،  HAPS نظامحتليل إحصائي ملصدر وحيد أنه من أجل  ويبني
 يف املائة، فإن مسافة الفصل ترتاوح بني: 1واخلسارة الناجتة عن اجللبة بنسبة  p = 0,01خسارة املسري تبلغ  وبقيمة

ألقل من  km 0 فإهنا تبلغ 2020-تعمل لالتصاالت املتنقلة الدوليةومعدات املس HAPSالنظام  بوابةخيص  فيما -
 حالة، 000 100حلالة واحدة من بني  km 1حاالت و 10حالة واحدة من بني 

ألقل من  km 0قدرها  2020-ةواحملطة القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولي HAPSالفصل بني بوابة النظام  مسافةو  -
 .حالة 000 100حلالة من أصل  km 3حاالت و 10حالة من بني 

 .صرامة اهلوامش كثرأل ملخص أدناه ويرد. الدراسة هذه يف املبينةدراسة تقاسم أخرى أن التقاسم ممكن يف ظل االفرتاضات واملعايري  وتشري
املقرتحة  pfdكثافة بقيم  ميكن الوفاء )الوصلة الصاعدة( إىل أنه  HAPSالنظام  ←حالة حمطات البوابة  وتشري

(dB(W/(m² · MHz)) 105,9–) يف MHz 1)  من احملطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية هبامش ال يقل  99,99%بالنسبة إىل
بشكل واسع  HAPS. ومتثل هذه احلالة سيناريو يتناول نشر شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية وبوابة واحدة للنظام dB 10,9عن 

                                                األخرى وسيناريوهات النشر )مثال  يف املناطق احلضرية(. HAPSيف نفس الضواحي: مل تراع هذه الدراسة خصائص أنظمة 
       ت ناقش أو      ت عرض ومل. 2019: مت تقدمي املعلومات التالية كي ينظر فيها يف الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر لعام مالحظة

 .جتماعاال خالل دراسة أي
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                                 املطلوب عند منفذ هوائي املستقب ل:  pfdوينبغي أن يتم حساب محاية اخلدمة املتنقلة باستخدام املعادلة التالية ملستوى الكثافة 

pfdMS (in dBm/m2 in 1 Hz) = −6 dB (protection criteria for MS) +10log(4π/λ2) − G(θ,ϕ) − 174 dBm/Hz + F 

 حيث:
 = λ  ،طول املوجةm؛ 

 = G(θ,ϕ)  ،كسب هوائي املستقب ل                    dBi؛ 

 = F  ،عامل ضوضاء املستقب ل                     dB. 
 −109   dB(W/(m² · MHz)) for  0° ≤ θ < 4° 

 −109 + 1.2 (θ – 4)  dB(W/(m² · MHz)) for  4° ≤ θ < 11.5° 

 −100   dB(W/(m² · MHz)) for  11.5° ≤ θ ≤ 90° 

 GHz 47,5-47,2 التردد مديي في العاملة HAPS واألنظمة الساتلية الثابتة للخدمة والتوافق التقاسم دراسات 2.6.3.3/14.1/1
 GHz 48,2-47,9و

 الساتلية الثابتة لخدمةمحطة استقبال أرضية ل على HAPS إرسال أرضية محطة أثر
ومعايري احلماية قصرية من احلاالت(  0,6%يف  dB 6− = I/Nتبني إحدى الدراسات أنه فيما يتعلق مبعايري احلماية متوسطة األجل )

ت اخلدمة الثابتة الساتلية  HAPSمن احلاالت(، يكون أثر احملطات األرضية للنظام  0,02%يف  dB 8− = I/Nاألجل )                                     على مستقبال 
 :نيالتالي ني                  مساويا  للسيناريوه

امسية  .e.i.r.pالذي يرسل قدرة  املرئية من ساتل اخلدمة الثابتة الساتلية HAPSاحملطات األرضية للنظام مجيع  -
 .HAPSتوجد سحب بني احملطات األرضية للنظام  وال

ل احملطات  HAPSوهناك سحب بني احملطات األرضية للنظام  HAPSمن احملطات األرضية للنظام  %5 -               وت رس 
ل dB 20االمسية زائد  .e.i.r.pقدرة  HAPSاألرضية للنظام   HAPSمن احملطات األرضية للنظام  95%          . وت رس 

 االمسية. .e.i.r.pقدرة يرسل  HAPSتوجد سحب بني احملطات والنظام  وال
يف ظروف السماء الصافية مبا يصل  .e.i.r.pحدود القدرة  جتاوز إىل أنه خالل فرتات املطر، ميكن تشري هذه الدراسةوبالتايل، 

 .بغية تعويض خبوب املطر dB 20 إىل
 الساتليةفي الخدمة الثابتة  استقبالساتل  على HAPS إرسالمحطة  أثر
املقرتح  HAPSوبالتايل، يعمل النظام  الساتلية،احملطة الفضائية للخدمة الثابتة  مستقبالتحنو  HAPS                       جتر  أي دراسة بني النظام  مل

 .دراسةال إىل          استنادا   احلالية الراديو لوائح علىتعديل  أي                                                  مبوجب هذه األحكام الواردة يف لوائح الراديو، ومل ي قرتح 

وأثره عل التقاسم مع الخدمة  HAPSلألنظمة  (ATPC)استعمال التحكم األوتوماتي في قدرة اإلرسال  4.3/14.1/1
 الثابتة

 عينها، الدراسة وهذه. 2019فيها الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر لعام تنظر لكي  التالية املعلومات      ق دمت :مالحظة
 .ديويةالرا االتصاالت لقطاع الثابتة للخدمات اخلرباء فريق       كاملة    يدرسها مل وافرتاضاهتا، منهجيتها ذلك يف مبا

               ميكن أن ت ستعمل  (ATPC)األوتوماتيكي يف القدرة  التحكم آليةدراسة يف االجتماع التحضريي للمؤمتر واقرتحت أن        وع رضت
لدراسة اإلحصائية أن هذه ا وتفرتضلتعويض التوهني الناتج عن املطر دون إحداث احنطاط كبري يف توفر وصلة اخلدمة الثابتة. 

 األوتومايتباستعمال آلية التحكم       ي عوض HAPSإىل نظام  HAPSاألرضية من نظام  احملطة وصلةالتوهني الناتج عن املطر يف 
 HAPS نظام منبشأن وصالت احملطة األرضية  اإلحصاءات            . ونظرا  إىل dB 20يصل قدره إىل  وحبداملطر  خبو تساويالقدرة  يف
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لى وصلة عدم وجود مطر ع هوفإن افرتاض احلالة األسوأ  ،وصالت مستقبالت اخلدمة الثابتة إىل اخلدمة الثابتة HAPSإىل نظام 
 أن النتائج ظهر                هذه الدراسة، ت   يف                                            واستنادا  إىل السيناريوهات واالفرتاضات املستمدة الثابتة.  اخلدمةإىل  HAPSمستقبالت النظام 

 6,09 ونسبةيف القدرة  األوتومايت التحكميف املائة دون آلية  5,95 قدرهالثابتة  للخدمة التوفر لعدمللزيادة القصوى  األسوأ احلالة
يف املائة بوجود تداخل  0,010609يف املائة دون تداخل إىل  0,01)من  يف القدرة األوتومايت التحكماملائة باستعمال آلية  يف

 .احملطات موقع حبسب(، HAPS للنظام

 األعمال جدول ببند الوفاء أساليب 4/14.1/1
األساليب  وصف األساليب العامة باختصار وكخطوة ثانية تبني أوىل طوةكخ  يتم األعمال، جدول ببند الوفاء بأساليب يتعلق فيما

 .بالنطاقات ذات الصلة اليت ميكن اعتبار أهنا قابلة للتطبيق على نطاق تردد بعينه، وذلك عند النظر يف النطاق عن طريق النهج اخلاص
. املرشحة ملةاحملت الرتدد نطاقات على تطبيقها وميكن األعمال جدول من البند هذا إطار يف التالية األساليب يف النظر ومت
على أساس عاملي وهو ال حتول دون النظر يف هذه  HAPSعلى التحديدات احلالية للنظام  تغيريات      ت قرتح أدناه، اخليارات ويف

افة إىل ذلك، . وباإلضاءاالقتض حسب طرية،                                                                             اخليارات على صعيد إقليمي )طبقا  لتعريف األقاليم يف لوائح الراديو( أو يف حواشي ق  
، وكذلك القيود على HAPS                                                                                  ميكن أن تتضمن املقرتحات يف النطاقات املرشحة كال  من حتديدات النطاق اجلزئي أو الكلي للنظام 

 :يلي كمااالجتاهية أو خياراهتا اإلضافية من أجل ضمان التوافق مع اخلدمات القائمة. وهذه األساليب  
 إجراء أي تغيريات عدم - A األسلوب

 .املقابل الرتدد نطاق يف تغري بدون هي كما  الراديو لوائح يف احلالية األحكام تبقى
 مع توفري خيارات (WRC-15) 160             طبقا  للقرار  النطاقات، أو أجزاء منها، حتديد - B األسلوب
اليت هلا توزيع أويل يف النطاقات احملددة  (FS)يف اخلدمة الثابتة  HAPSاألحكام التنظيمية للمحطات         مراج عة - B1 األسلوب

 HAPSبالفعل للمحطات 
                                         وقيودا  فيما يتعلق باجتاهات الوصالت وإدراج  HAPS                                                يشمل ذلك مثال  حتديدا  عامليا  أو إقليميا  للمحطات  وقد 

 جديدة أو       حبواش   ذلك حتقيق وميكن. األخرى تمن أجل محاية اخلدما HAPSاألنظمة  يلشروط تقنية لتشغ
 .صلة ذات        مراج عة أو جديدة وقرارات الرتدد نطاقات توزيع جبدول عة      مراج  

 يف نطاقات موزعة بالفعل للخدمة ثابتة على أساس أويل HAPSحتديد جديد )حتديدات جديدة( للمحطات  إضافة - B2 األسلوب
                                         وقيودا  فيما يتعلق باجتاهات الوصالت وإدراج  HAPS                                                يشمل ذلك مثال  حتديدا  عامليا  أو إقليميا  للمحطات  وقد 

جديدة أو        حبواش   ذلك حتقيق وميكن. األخرى تمن أجل محاية اخلدما HAPSاألنظمة  يلشروط تقنية لتشغ
 .صلة ذات        مراج عة أو جديدة وقرارات الرتدد نطاقات توزيع جبدول عة      مراج  

( 2)اإلقليم  GHz 25,25-24,25يف النطاق  HAPS                               الثابتة وحتديدا  جديدا  للمحطات  للخدمةتوزيع أويل  إضافة - B3 األسلوب
 الثابتة للخدمة املوزع غري

يف هذا اإلقليم إىل جانب  HAPS                وحتديدا  للمحطات  2                                                يشمل ذلك توزيعا  أوليا  للخدمة الثابتة يف اإلقليم  وقد 
من أجل  HAPS األنظمة يلج شروط تقنية لتشغقيود فيما يتعلق باجتاهات الوصالت وإدرا  مثلفرض شروط 

 جديدة قراراتو  الرتدد نطاقات توزيع جبدول عة               جديدة أو مراج                                          محاية اخلدمات األخرى. وميكن حتقيق ذلك حبواش  
 .صلة ذات        مراج عة أو

 (WRC-15) 160بالقرار  "يقرر"من  3             وفقا  للفقرة  HAPSالتحديد احلايل للمحطات  إلغاء - C األسلوب
 HAPSبتحديدات أنظمة  160يسمح القرار و  .160خيرج عن نطاق عمل القرار  B3األسلوب : ترى بعض اإلدارات أن 1الرأي 

غري موزع على اخلدمة  GHz 25,25-24,25، فإن النطاق 2أويل. ويف اإلقليم  سفقط يف النطاقات املوزعة للخدمة الثابتة على أسا
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 HAPSة للنظام احلالية األخرى باستثناء الوصالت الثابت اتالثابتة. وباإلضافة إىل ذلك، مل جتر دراسات بني اخلدمة الثابتة واخلدم
 واخلدمات القائمة األولية واجملاورة.

 HAPSبتحديدات أنظمة  160ار . ويسمح القر 160هو يف نطاق عمل القرار  B3أن األسلوب اإلدارات بعض  ترى: 2 أيالر 
اخلدمة الثابتة، ولكن  على GHz 25,25-24,25                             مل ي وزع جزء من مدى الرتدد هذا  ،2. ويف اإلقليم GHz 27,5-24,25النطاق  يف

توزيع هذا النطاق  ميكنالثابتة. وبالتايل،  اخلدمة علىبالكامل  GHz 27,5-24,25على أن يوزع املدى        دوما   160 القرارينص 
فقط، إذ إنه  HAPS                                                   من جدول األعمال، ولكن يكون مقتصرا  على تطبيق النظام  14.1البند  مبوجبالفرعي على اخلدمة الثابتة 

ر   ملال   .األخرى احلالية واخلدمات الثابتة للخدمة التقليدية األنظمة بني دراسة أي      جت 
 هذا إطار يف هذا يالتحضري  االجتماع تقرير يف        حاليا   املتناولة الصلة ذات واخليارات لألساليب استعراض أدناه اجلدول يف ويقدم
 .األعمال جدول من البند
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 4/14.1/1 اجلدول
 الصلة ذات التردد ونطاقات األعمال بجدول الوفاء ألساليب ملخص

 القسم
/14.1/1 

 والخيارات األساليب النطاقات

 C األسلوب B األسلوب A األسلوب

1.5/1.4 MHz 6 520-6 440 √ B1 √ 

2.5/2.4 MHz 6 640-6 560 √ يقرتح مل √ 

3.5/3.4 GHz 22-21,4  فقط( 2)اإلقليم √ B2 متاح غري 

4.5/4.4 GHz 25,25-24,25  فقط( 2)اإلقليم √ B3 متاح غري 

5.5/5.4 GHz 27,5-25,25  فقط( 2)اإلقليم √ B2 متاح غري 

6.5/6.4 GHz 28,2-27,9 √ B1 √ 

7.5/7.4 GHz 31,3-31 √ B1 √ 

8.5/8.4 GHz 39,5-38 √ B2 متاح غري 

9.5/9.4 GHz 48,2-47,9 / GHz 47,5-47,2 √ B1 √ 

 MHz 6 520-6 440التردد  نطاقات 1.4/14.1/1
 .1.5/14.1/1)يف القسم  1Cو 1B1و 1Aاألساليب  انظر) Cو B1و Aاألساليب  تطبيق ميكن

 Aحالة تطبيق األسلوب  في

 .MHz 6 520-6 440يف النطاق  HAPSيطرأ أي تغيري على حتديد احملطات  لن
 B1حالة تطبيق األسلوب  في

 HAPS وقصره على االجتاه من احملطة HAPSعلى أساس عاملي الستعمال احملطات  MHz 6 520-6 440النطاق حتديد  :1 اخليار
 [A114-6400B1-O1]إىل جانب قرار جديد  A114[-6400B1-O1].5إىل األرض من خالل حاشية جديدة بلوائح الراديو 

(WRC-19)  ولتحقيق ذلك، من لوائح الراديو 458.5يتضمن مجيع األحكام الالزمة حلماية اخلدمات القائمة مع مراعاة الرقم .
            تبعا  لذلك. (WRC-12) 150بلوائح الراديو والقرار احلايل  457.5يتعني تعديل احلاشية احلالية 

 HAPS وقصره على االجتاه من احملطة HAPSعلى أساس عاملي الستعمال احملطات  MHz 6 520-6 440النطاق حتديد  :2 اخليار
مع مراعاة القائمة حلماية اخلدمات األولية  (WRC-19) [A114-6400B1-O2]                                       إىل األرض طبقا  ألحكام مشروع القرار اجلديد 

يف تداخالت ضارة على اخلدمات األولية القائمة  HAPSتتسبب احملطات  أال ضرورة ذلك يف مبا الراديو، لوائح من 458.5 الرقم
 وأال تطالب باحلماية منها.

 Cحالة تطبيق األسلوب  في

                  يكون جمديا  تقنيا   ال قدأن التحديد  إىل      نظرا   (WRC-12) 150من لوائح الراديو والقرار  457.5إلغاء التحديد احلايل يف الرقم  سيتم
 شريطة أن توافق البلدان املتأثرة، حسب االقتضاء. HAPSطات للمح

 MHz 6 640-6 560التردد  نطاق 2.4/14.1/1
 .(أدناه 2.5/14.1/1يف القسم  2Cو 2Aاألسلوبني  نظر)ا Cو Aتطبيق األسلوبني  ميكن
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 Aحالة تطبيق األسلوب  في
وبالتايل، ال توجد حاجة إىل إجراء أي تعديالت.  ؛HAPSليس قيد البحث بالنسبة للمحطات  MHz 6 640-6 560 النطاق

       طبقا   ،HAPSاحملطات  إىل                                           كما هو بدون تغيري مقتصرا  على االجتاه من األرض   HAPSللمحطات التحديد احلايل وسيظل 
 .(WRC-12) 150 للقرار

 Cحالة تطبيق األسلوب  في
من لوائح الراديو  457.5 الرقميف  MHz 6 640-6 560يف النطاق  HAPSإلغاء التحديد احلايل للمحطات  سيتم

 .(WRC-12) 150 والقرار

 فقط 2لإلقليم  GHz 22-21,4التردد  نطاق 3.4/14.1/1
 .(3.5/14.1/1يف القسم  3B2و 3A)انظر األسلوبني  B2و Aتطبيق األسلوبني  ميكن

 Aحالة تطبيق األسلوب  في
 .GHz 22-21,4على نطاق الرتدد  تغيريات أي تطرأ لن
 B2حالة تطبيق األسلوب  في

 االجتاه يف HAPSالستعمال احملطات  2اإلقليم  يف B114[-21B2-O1a].5يف احلاشية اجلديدة  GHz 22-21,4: حتديد النطاق أ 1 اخليار
الذي  (WRC-19) [B114-21B2-O1]األرض. ويقرتح أن خيضع هذا االستعمال ألحكام القرار اجلديد  إىل HAPSمن احملطات 

 .القائمة اخلدمات حلماية الالزمة حكامسيتضمن مجيع األ
 .B114[-21B2-O1b].5إىل حاشية جديدة  إحالةمع  أ 1 اخلياريطابق  :ب1 اخليار
االجتاه  يف HAPSالستعمال احملطات  2اإلقليم  يف A114[-21B2-O2].5يف احلاشية اجلديدة  GHz 22-21,5حتديد النطاق  :2 اخليار

الذي يتضمن مجيع األحكام  (WRC-19) [B114-21B2-O2]                               طبقا  ألحكام مشروع القرار اجلديد  إىل األرض، HAPSمن احملطات 
يف تداخالت ضارة على اخلدمات األولية  HAPSتتسبب احملطات  أالضرورة  ذلك يف مباالقائمة األولية  اتالالزمة حلماية اخلدم

 .منها يةباحلما تطالب القائمة وأال

 فقط 2لإلقليم  GHz 25,25-24,25التردد  نطاق 4.4/14.1/1

 .أدناه( 4.5/14.1/1يف القسم  4B3و 4A)انظر األسلوبني  B3و Aتطبيق األسلوبني  ميكن
 A األسلوب تطبيق حالة في
 .GHz 25,25-24,25على نطاق الرتدد  تغيريات أي تطرأ لن
 B3 األسلوب تطبيق حالة في

 وحتديد. HAPSالثابتة من أجل تشغيل األنظمة  للخدمة 2يف اإلقليم  GHz 25,25-24,25توزيع النطاق  :1 اخليار
إىل األرض  HAPSيف االجتاه من احملطة  HAPSمن أجل استعمال احملطات  2يف اإلقليم  GHz 25,25-24,25 النطاقات

 اجلديد خيضع هذا االستعمال ألحكام القراربلوائح الراديو. ويقرتح أن  C114[-24B3-O1].5اجلديدة  احلاشية يف
[C114-24B3-O1] (WRC-19) القائمة اخلدمات حلماية الضرورية األحكام مجيع سيضم الذي. 
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 .(WRC-19) [C114-24B3-O2]مع إحالة إىل القرار  1اخليار  يطابق: 2 اخليار

 فقط 2في اإلقليم  GHz 27,5-25,25التردد  نطاق 5.4/14.1/1
 .أدناه( 5.5/14.1/1يف القسم  5B2و 5A)انظر األسلوبني  B2و Aتطبيق األسلوبني  ميكن

 A األسلوب تطبيق حالة في

 .GHz 27,5-25,25على نطاق الرتدد  تغيريات أي تطرأ لن

 B2 األسلوب تطبيق حالة في

األرض إىل يف االجتاه من  HAPSمن أجل استعمال احملطات  2يف اإلقليم  GHz 25,5-25,25 النطاق حتديد :1 اخليار
إىل األرض  HAPSيف االجتاه من احملطة  HAPSمن أجل استعمال احملطات  2يف اإلقليم  GHz 27,5-27 والنطاق HAPS احملطة

 بلوائح الراديو. ويقرتح أن خيضع هذا االستعمال ألحكام القرار اجلديد D114[-26B2-O1].5احلاشية اجلديدة  يف
[C114-24B3-O1] (WRC-19) .الذي سيضم مجيع األحكام الضرورية حلماية اخلدمات القائمة 

والنطاق  HAPSالنظام -اجتاه أرض يف HAPSمن أجل استعمال احملطات  2يف اإلقليم  GHz 27,5-25,25 نيالنطاق حتديد :2 اخليار
27,5-27 GHz من أجل استعمال احملطات  2 يف اإلقليمHAPS  يف اجتاه النظامHAPS- .واقتصارعلى ذلك،         وعالوة  األرض 
 D114[-26B2-O2].5يف احلاشية اجلديدة ومن املقرتح إدراج التحديدات  .البوابات وصالت على GHz 25,5-27النطاق  استعمال

الذي سيضم مجيع  (WRC-19) [C114-24B2-O2] اجلديدأن خيضع هذا االستعمال ألحكام القرار  ويقرتح الراديو. بلوائح
 .األحكام الضرورية حلماية اخلدمات القائمة

                   طبقا  ألحكام القرار  HAPSمن أجل استعمال احملطات  2يف اإلقليم  GHz 27,5-25,25النطاقات  حتديد :3 اخليار
ويقتصر مثل هذا االستخدام  الذي يضم األحكام الضرورية حلماية اخلدمات القائمة. (WRC-19) [D114-26B2-O3] اجلديد

يف مدى الرتدد  HAPSعلى التشغيل يف االجتاه من األرض إىل األنظمة  HAPSلتوزيع اخلدمة الثابتة من جانب األنظمة 
GHz 27-25,25 ويف االجتاه من األنظمة ،HAPS  إىل األرض يف مدى الرتددGHZ 27,5-27,0 وجيب أال تتسبب احملطات HAPS 

 .منها باحلماية تطالب الأو تداخالت ضارة على اخلدمات القائمة  يف
 فاستكشا خلدمة املستقبلة األرضية احملطات محاية ستتطلب ،3و 2فيما يتعلق باخليارين  أنه،بعض اإلدارات  ترى: 1 الرأي

من لوائح الراديو  536A.5احلاشية تفعيل  إبطال GHz 25,5-27األحباث الفضائية العاملة يف النطاق  وخدمة الساتلية األرض
العاملة يف إطار اخلدمة الثابتة، إذ إن هذه احلاشية تنص على أن خدمة استكشاف األرض الساتلية  HAPSلتطبيقات النظام 

 .النطاق هذا يف الثابتة اخلدمة من باحلماية تطالب أن ميكنوخدمة األحباث الفضائية ال 
من  14.1                                           من لوائح الراديو ت عترب خارج نطاق عمل البند  536A.5، أي تعديل على احلاشية أن اإلدارات بعض وترى: 2 الرأي

على وجه اخلصوص إىل حالة احملطات األرضية يف خدمة استكشاف األرض الساتلية  536A.5جدول األعمال. وتشري احلاشية 
من جدول األعمال التطبيق يف اخلدمة  14.1ول البند وخدمة األحباث الفضائية فيما يتعلق باخلدمتني الثابتة واملتنقلة. ويتنا

من لوائح الراديو سيغري من حالة  536A.5                                                                         الثابتة وال يتناول حالة اخلدمات األخرى. وبالتايل، أي تغيريات ت قرتح على احلاشية 
من جدول  14.1دميت استكشاف األرض الساتلية واألحباث الفضائية على حد سواء يف سياق البند خلاحملطات األرضية 

النطاق  األعمال املعترب خارج نطاق العمل. وفيما يتعلق حبماية حمطات خدميت استكشاف األرض الساتلية واألحباث الفضائية يف
26 GHz  من النظامHAPS  العامل يف اخلدمة الثابتة، فإنه يعترب كافيا  لوضع الشروط التقنية على النظام                                                                        HAPS  دون احلاجة

 من لوائح الراديو. 536A.5اليت من املمكن أن تكون غري متناسقة مع الرقم  9ثنائي للمادة  إىل إدراج تنسيق

 GHz 28,2-27,9التردد  نطاق 6.4/14.1/1

 .أدناه( 6.5/14.1/1يف القسم  6Cو 6B1و 6A)انظر األساليب  Cو B1و Aتطبيق األساليب  ميكن
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 Aحالة تطبيق األسلوب  في
 من لوائح الراديو كما هو. 537A.5الثابتة الواردة يف الرقم  HAPSالتحديد احلايل للوصالت  سيبقى

 B1حالة تطبيق األسلوب  في
االجتاه من  على على أن يقتصر HAPSعلى أساس عاملي الستعمال احملطات  GHz 28,2-27,9النطاق  حتديد :1 اخليار
 بلوائح الراديو. وسيضم القرار اجلديد E114[-28B1-O1].5إىل األرض عن طريق احلاشية اجلديدة  HAPS احملطة

[E114-28+31B1-O1] (WRC-19) 537األحكام الضرورية حلماية اخلدمات القائمة. ويتم إلغاء الرقم  مجيعA.5  من لوائح
 .لذلك       طبقا   (Rev.WRC-12) 145 الراديو مع تعديل القرار

إىل  HAPSعلى أن يقتصر على االجتاه من احملطة  HAPSعلى أساس عاملي الستعمال احملطات  27,9-28,2النطاق  حتديد :2 اخليار
 (WRC-19) [E114-28+31B1-O2] بلوائح الراديو. إعداد قرار جديد E114[-28B1-O2].5األرض عن طريق احلاشية اجلديدة 

يف تداخالت ضارة على اخلدمات  HAPSمجيع األحكام الضرورية حلماية اخلدمات القائمة، مع التأكيد أال تتسبب احملطات  يضم
 .(Rev.WRC-12) 145 من لوائح الراديو والقرار 537A.5                                                            القائمة وأال تطالب باحلماية منها. ويتم طبقا  لذلك إلغاء الرقم 

 Cحالة تطبيق األسلوب  في
 .(Rev.WRC-12) 145والقرار  537A.5يف الرقم  لتحديد احلايلاإلغاء  يتم

 GHz 31,3-31التردد  نطاق 7.4/14.1/1

 .أدناه( 7.5/14.1/1يف القسم  7Cو 7B1و 7A)انظر األساليب  Cو B1و Aتطبيق األساليب  ميكن

 Aحالة تطبيق األسلوب  في

الثابتة  HAPSللوصالت  التحديد احلايل. وسيظل GHz 31,3-31يف النطاق  HAPSعلى حتديد احملطات  تغيريات أي تطرأ لن
 كما هو. 543A.5الوارد يف الرقم 

 B1حالة تطبيق األسلوب  في
 إىل األرض HAPS يف االجتاه من احملطة HAPSعلى أساس عاملي الستعمال احملطات  GHz 31,3-31النطاق حتديد  :أ 1اخليار 

 بلوائح الراديو. ويقرتح أن خيضع هذا االستعمال ألحكام القرار اجلديد F114[-31B1-O1A].5عن طريق احلاشية اجلديدة 
[E114-28+31B1-O1] (WRC-19)  145و/أو القرار (Rev.WRC-12)  الذي سيعدل ليشمل مجيع األحكام الضرورية حلماية

 .اخلدمات القائمة
 HAPSاحملطة  يف االجتاه من األرض إىل HAPSعلى أساس عاملي الستعمال احملطات  GHz 31,3-31النطاق حتديد  ب:1اخليار 

 بلوائح الراديو. ويقرتح أن خيضع هذا االستعمال ألحكام القرار اجلديد F114[-31B1-O1B].5عن طريق احلاشية اجلديدة 
[E114-28+31B1-O1] (WRC-19)  145و/أو القرار (Rev.WRC-12)  مجيع األحكام الضرورية حلماية الذي سيعدل ليشمل

 .اخلدمات القائمة
 HAPS يف االجتاه من األرض إىل احملطة HAPSعلى أساس عاملي الستعمال احملطات  GHz 39,5-38النطاق حتديد  :2اخليار 

 بلوائح الراديو. وسيخضع هذا التحديد ألحكام مشروع القرار اجلديد F114[-31B1-O2].5عن طريق احلاشية اجلديدة 
[E114-28+31B1-O2] (WRC-19)  حملطات ا تتسبب وجيب أال األولية القائمة؛الذي سيضم األحكام الضرورية حلماية اخلدمات

HAPS منها. يف تداخالت ضارة على اخلدمات القائمة وأال تطالب باحلماية 
 Cحالة تطبيق األسلوب  في
 .(Rev.WRC-12) 145 لوائح الراديو والقرارمن  543A.5الوارد يف الرقم  إلغاء التحديد احلايل يتم
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 GHz 39,5-38التردد  نطاق 8.4/14.1/1

 .أدناه( 8.5/14.1/1يف القسم  8B2و 8A)انظر األسلوبني  B2و Aتطبيق األسلوبني  ميكن

 Aحالة تطبيق األسلوب  في

 .GHz 39,5-38على نطاق الرتدد  تغيريات أي تطرأ لن
 B2حالة تطبيق األسلوب  في

 إىل األرض HAPS يف االجتاه من احملطة HAPSعلى أساس عاملي الستعمال احملطات  GHz 39,5-38النطاق حتديد  :أ 1اخليار 
 بلوائح الراديو. ويقرتح أن خيضع هذا االستعمال ألحكام القرار اجلديد G114[-38B2-O1A].5عن طريق احلاشية اجلديدة 

[G114-38B2-O1A+B] (WRC-19) األخرىاخلدمات  حلماية الضرورية األحكام مجيع سيضم الذي. 
 HAPSاحملطة  يف االجتاه من األرض إىل HAPSعلى أساس عاملي الستعمال احملطات  GHz 39,5-38النطاق حتديد  ب:1اخليار 

 جلديدبلوائح الراديو. ويقرتح أن خيضع هذا االستعمال ألحكام القرار ا G114[-38B2-O1B].5عن طريق احلاشية اجلديدة 
[G114-38B2-O1A+B] (WRC-19) األخرى اخلدمات حلماية الضرورية األحكام مجيع سيضم الذي. 

عن طريق احلاشية  HAPSاحملطة  إىل األرضيف االجتاه من  HAPSالستعمال احملطات  GHz 39,5-38النطاق حتديد  :ج1 اخليار
 الصلة الواردة يف احلاشية اجلديدة ذات                                           بلوائح الراديو على أساس عاملي ووفقا  لألحكام  G114[-38B2-O1C].5اجلديدة 

[G114-38B2-O1C].5 من لوائح الراديو. 
 HAPS احملطة إىليف االجتاه من األرض  HAPSعلى أساس عاملي الستعمال احملطات  GHz 39,5-38النطاق حتديد : 2 اخليار

 بلوائح الراديو. وسيخضع هذا التحديد ألحكام مشروع القرار اجلديد G114[-38B2-O2].5عن طريق احلاشية اجلديدة 
[G114-38B2-O2] (WRC-19)  الذي سيضم األحكام الضرورية حلماية اخلدمات املوزعة على أساس أويل مشرتك. وجيب

 يف تداخالت ضارة على اخلدمات القائمة وأال تطالب باحلماية منها. HAPSاحملطات  تتسبب أال

 GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2التردد  نطاقا 9.4/14.1/1

 .أدناه( 9.5/14.1/1يف القسم  9Cو 9B1و 9A)انظر األساليب  Cو B1و A األساليبتطبيق  ميكن

 Aحالة تطبيق األسلوب  في
 .GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2يف النطاقني  HAPSحملطات على حتديدات ا تغيريات أي تطرأ لن
 B1حالة تطبيق األسلوب  في

 محاية عة                      الذي خيضع لتعديل ملراج   (WRC-07) 122هلذين النطاقني ألحكام القرار  HAPSأن خيضع استعمال احملطات  يقرتح
 .القائمة اخلدمات

 Cحالة تطبيق األسلوب  في
 .(WRC-07) 122 من لوائح الراديو إىل جانب القرار 552A.5الوارد يف الرقم  إلغاء التحديد احلايل سيتم

 واإلجرائية التنظيمية االعتبارات 5/14.1/1
       مزيدا   مثال حمتمل على آلية ملعاجلة محاية خدمة ثابتة بزوايا ارتفاع مرتفعة. يتطلب هذا احلكم ةالتالي "يقرر"يف فقرة  يرد مالحظة:

 من التوضيح وميكن إدراجه يف القرار ذي الصلة.
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فإن أي إدارة ترى أنه رمبا ال يزال هناك  ،25°حلماية حمطات اخلدمة الثابتة ذات زوايا ارتفاع تسديد تتجاوز  وبالنسبة 
ذات  BR IFIC                                                                        مقبول نامجا ، جيب أن تقدم تعليقاهتا، يف غضون أربعة أشهر من تاريخ نشر النشرة  تداخل غري

 ات التقنية إىل اإلدارة املبلغة.الصلة، مصحوبة باملربر 

 MHz 6 520-6 440التردد  نطاق 1.5/14.1/1

 1Aلألسلوب  بالنسبة 1.1.5/14.1/1

NOC 

 5املادة 
 توزيع نطاقات التردد

 
NOC 

 (WRC-12) 150 القرار
 وصالت بوابات محطات المنصات عالية االرتفاع للنطاقين  استعمال

MHz 6 520-6 440 وMHz 6 640-6 560 الخدمة الثابتة في 
 

 1Bلألسلوب  بالنسبة 2.1.5/14.1/1

 5املادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
MHz 6 700-5 570 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

   MOD 457.5114A.5 ADDثابتة  6 5-700 925
 457A.5  457B.5 فضاء(-)أرض ثابتة ساتلية  
 457C.5 متنقلة   
  458.5   440.5   149.5 

 



80 

 

 1الخيار  ،1B1لألسلوب  بالنسبة 1.2.1.5/14.1/1
ADD 

A114[-6400B1-O1].5 توزيع اخلدمة الثابتة يف النطاق  حيددMHz 6 520-6 440  من أجل استعمال حمطات املنصات عالية
 اباتالبو  وصالت تشغيل علىلتوزيع اخلدمة الثابتة هذا  HAPSعلى أساس عاملي. ويقتصر استعمال احملطات  (HAPS)االرتفاع 

     (WRC-19).(WRC-19) [A114-6400B1-O1]حكام القرار أل                   وجيب أن يكون طبقا  إىل األرض  HAPS احملطات من االجتاه يف

 

MOD 

                                                                                                    يف أسرتاليا وبوركينا فاصو وكوت ديفوار ومايل ونيجرييا جيوز أيضا  لوصالت البوابات حملطات املنصات عالية االرتفاع  457.5
)االجتاه من حمطات املنصات  MHz 6 520-6 440ني النطاق تستعمل التوزيع املمنوح للخدمة الثابتة يف ضمن أراضي هذه البلدان أن

)االجتاه من األرض إىل حمطات املنصات عالية االرتفاع(. ويقتصر هذا  MHz 6 640-6 560 النطاقو  عالية االرتفاع إىل األرض(
 ةوصالت بوابات حمطات املنصات عالية االرتفاع وجيب أال يسبب تداخالت ضارة باخلدمات القائم االستعمال على التشغيل يف

. وجيب أال تقيد وصالت البوابات حملطات املنصات WRCRev.( 150-1912( وأال يستدعي املطالبة باحلماية منها وأن ميتثل للقرار
                      اقا  صرحيا  مع اإلدارات هذين النطاقني اتف املستقبل. ويتطلب استعمال هذه الوصالت يف عالية االرتفاع تطوير اخلدمات القائمة يف

 WRC)-1912(    من حدود أي إدارة تنوي استعمال هذه الوصالت. km 1 000األخرى اليت تقع أراضيها ضمن 
 

 2الخيار  ،1B1لألسلوب  بالنسبة 2.2.1.5/14.1/1
ADD 

A114[-6400B1-O2].5 النطاقاخلدمة الثابتة يف  توزيع حيدد MHz 6 520-6 440  من أجل االستعمال على أساس عاملي
ويقتصر استخدام التوزيع املخصص للخدمة الثابتة من . (HAPS)عالية االرتفاع  املنصاتلإلدارات اليت ترغب يف تنفيذ حمطات 

                                              أال يسبب تداخال  ضارا  ألمناط أخرى من أنظمة اخلدمة  وجيب إىل األرض HAPSعلى االجتاه من األنظمة  HAPSجانب أنظمة 
جيب أال تعوق  لك،                                                                              اخلدمات األخرى اليت هلا توزيع على أساس أويل مشرتك وأال يطالب باحلماية منها. وفضال  عن ذ الثابتة أو

     (WRC-19).(WRC-19) [A114-6400B1-O2] للقرار       طبقا  حمطات املنصات عالية االرتفاع تطور تلك اخلدمات األخرى 

 
 1الخيار  - 1B1قرار من أجل األسلوب  مثال 3.2.1.5/14.1/1

ADD 

 (WRC-19) [A114-6400B1-O1]القرار اجلديد  مشروع
 للنطاق االرتفاع عالية المنصات محطات استعمال

MHz 6 520-6 440 الخدمة الثابتة في 
 (،2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ،  إن

 اعتباره يف يضع إذ
 .WRC-19 املؤمتر: مل يوضع نص بعد، وقد يقرتح يف مسامهات إىل مالحظة
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 يدرك وإذ
 فضاء( ومستقبالت-األرضية يف اخلدمة الثابتة )أرض، بالنسبة للمحطات MHz 6 520-6 440أنه يف النطاق  ( أ 

 ؛17.9اليت تعمل يف اخلدمة الثابتة، ينطبق الرقم  HAPS احملطات األرضية
قطاع االتصاالت الراديوية درس اخلصائص التقنية والتشغيلية لوصالت بوابات حمطات املنصات عالية االرتفاع  أن ب(

 ؛ITU-R F.2439/التوصية التقريرونتج عن ذلك  ،MHz 6 520-6 440املدى  اخلدمة الثابتة يف يف
اع بوابات حمطات املنصات عالية االرتف وصالتنتائج حتليالت التداخل بني  يتضمن ITU-R F.2437 التقرير أن (ج
 ؛MHz 6 520-6 440املدى  اخلدمة الثابتة واألنظمة/اخلدمات األخرى يف يف
 التحتية البىن تنمية للتسهي الناشئة التكنولوجيات وتطبيق استحداث على شجعت املعلومات جملتمع العاملية القمة أن ( د

 كافية،  خبدمات حتظى ال اليت واملناطق األقاليم على خاص بوجه الرتكيز مع العامل، أحناء يف والشبكات
 يقرر

فإن  ،MHz 6 520-6 440يف النطاق  األخرىاإلدارات  أراضي ألغراض محاية أنظمة اخلدمة الثابتة يف أنه 1
، جيب األخرىاإلدارات  أراضي عالية االرتفاع عند سطح األرض يف احملطاتمستوى كثافة تدفق القدرة لكل حمطة من 

 ية االرتفاع:احملطات عال عن التبليغ وقت يف ما مل تقدم موافقة صرحية من اإلدارة املتأثرة ،ةالتالي احلدوديتجاوز  أال
 −160   dB(W/(m² · MHz))  for 0° ≤ θ < 6° 

 3.75 θ − 182.5  dB(W/(m² · MHz)) for 6° ≤ θ < 10° 

 −152.5 + 25.5 log10(θ − 8) dB(W/(m² · MHz)) for 10° ≤ θ < 56° 

 −109.63  dB(W/(m² · MHz)) for 56° ≤ θ ≤ 90° 

 بالدرجات. فوق املستوي األفقي الساقطة للموجة الوصولزوايا  هي θ حيث
 أعاله، تستعمل املعادلة التالية: pfdلقناع الكثافة  HAPS حمطةمن عدم جتاوز كثافة تدفق القدرة اليت تنتجها أي  وللتحقق :1 اخليار

     
 

10 2

1
. . . 10log

4
pfd e i r p

d 

 
    
  
 

 

 :حيث

 e.i.r.p.: األقصى لكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية للمحطة  املستوىHAPS  بالوحداتdB(W/MHz) 
 (؛θ )يعتمد على زاوية االرتفاع

 d: باألمتار بني احملطة  املسافةHAPS واألرض )تعتمد على زاوية االرتفاع(؛ 
 )θ(pfd: تدفق القدرة عند سطح األرض لكل حمطة  كثافةHAPS  بالوحداتMHz)) · 2dB(W/(m. 

 الفضاء احلر. نتشار يفالل عليها يف ظروف مفرتضة : وتتعلق هذه احلدود بكثافة تدفق القدرة اليت ميكن احلصو 2 اخليار
فإن  ،MHz 6 520-6 440يف النطاق  األخرىاإلدارات  أراضياملتنقلة يف  اخلدمةألغراض محاية أنظمة  أنه 2

، األخرىاإلدارات  أراضيعالية االرتفاع ينتج عند سطح األرض يف  املنصاتمستوى كثافة تدفق القدرة لكل حمطة من حمطات 
 طات عالية االرتفاع:احمل عن التبليغ وقت يف ما مل تقدم موافقة صرحية من اإلدارة املتأثرة ،ةالتالي احلدودجيب أال يتجاوز 

 0.35 θ − 120  dB(W/(m2 · MHz)) for 0° ≤ θ < 40° 

 −106    dB(W/(m2 · MHz)) for 40° ≤ θ ≤ 90°  
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 بالدرجات. املستوي األفقيفوق  الساقطة للموجة الوصولزوايا  هي θ حيث
 التالية: أعاله، تستعمل املعادلة pfdلقناع الكثافة  HAPS حمطةمن عدم جتاوز كثافة تدفق القدرة اليت تنتجها أي  وللتحقق :1 اخليار

     
 

10 2

1
. . . 10

4
pfd e i r p log

d 

 
    
  
 

 

 :حيث
 e.i.r.p.: األقصى لكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية للمحطة  املستوىHAPS  بالوحداتdBW/MHz  يعتمد(

 (؛θ على زاوية االرتفاع
 d: باألمتار بني احملطة  املسافةHAPS واألرض )تعتمد على زاوية االرتفاع(؛ 

 )θ(pfd: تدفق القدرة عند سطح األرض لكل حمطة  كثافةHAPS  بالوحداتMHz)) · 2dB(W/(m. 
 الفضاء احلر. نتشار يفال مفرتضة ميكن احلصول عليها يف ظروف : وتتعلق هذه احلدود بكثافة تدفق القدرة اليت2 اخليار

 ،MHz 6 520-6 440احملطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية يف النطاق          مستقب الت محاية ألغراض أنه 3
لزوايا االحنراف عن  –dB(W/MHz) 16,1بالقيمة  HAPSمنصة  ل         لكل مرس   املتناحيةالقدرة املشعة املكافئة  كثافةجيب أن تتقيد  

 درجة؛ 95النظري اليت تزيد عن 
شعة املكافئة امل القدرةألغراض محاية عمليات خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( فوق احمليطات، فإن  أنه 4

بني نقطة من خط الساحل )املسافة  km 29العاملة فوق احمليطات أو فوق الرب على مسافة أقل من  HAPS للمحطات املتناحية
لزوايا االحنراف عن النظري اليت تزيد  –dB(W/200 MHz) 34,9وخط الساحل( جيب أن تتقيد بالقيمة  HAPS نظري النظام

 درجة؛ 125 عن

ختصيصات الرتدد أن تبلغ عن  MHz 6 520-6 440 النطاقيف  HAPSعلى اإلدارات اليت تعتزم تنفيذ نظام  أن 5
إىل املكتب ألغراض فحص االمتثال للوائح الراديو بغية التسجيل يف السجل األساسي  4بتقدمي مجيع العناصر اإللزامية للتذييل 

 الدويل للرتددات،
 الراديوية االتصاالت مكتب مدير يكلف

 .القرار هذا لتنفيذ الالزمة التدابري مجيع باختاذ
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MOD 

 WRCREV.( 150-1912( القـرار
 للنطاق للنطاقينوصالت بوابات محطات المنصات عالية االرتفاع  استعمال

440 6-520 6 MHz 6 640-6 560و MHz الخدمة الثابتة في 

 (،2019الشيخ،  شرم2012 جنيف،) الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمتر إن
 اعتباره يف يضع إذ

مجيع  إىل االتصاالت من أهداف االحتاد الدويل لالتصاالت "السعي إىل إيصال مزايا التكنولوجيات اجلديدة يف أن أ ( 
 من الدستور(؛ 6سكان العامل" )الرقم 

 (HAPS) االرتفاع عالية املنصات حمطات تستعمل اليت اجلديدة التكنولوجيات على القائمة األنظمة أن (ب
 املناطق احلضرية والريفية؛ استخدامها لتطبيقات شىت مثل توفري اخلدمات كبرية السعة يف ميكن

استخدامها   لكذ يف مبا حمددة، نطاقات يف االرتفاع عالية املنصات حمطات لنشر         أحكاما   تتضمن الراديو لوائح أن (ج
 ؛(IMT)كمحطات قاعدة ختدم شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية 

بشأن احلاجة إىل توفري ما يكفي من وصالت  2007املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أعرب عنه يف ما ( د
 البوابات خلدمة عمليات حمطات املنصات عالية االرتفاع؛

بغية  دعا قطاع االتصاالت الراديوية إىل إجراء دراسات تقاسم 2007العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  املؤمتر أن ( ه
 850 5املدى من  لكل منهما لوصالت البوابات من أجل حمطات املنصات عالية االرتفاع يف MHz 80حتديد قناتني بعرض 

 القائمة؛ النطاقات املوزعة بالفعل للخدمة الثابتة، مع ضمان محاية اخلدمات يف MHz 7 075 إىل
 ينطبق لغرض محاية عمليات تشغيل خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( 458.5 الرقم أن ( و

 ؛MHz 7 075-6 425 النطاق يف
 ؛MHz 6 675,2-6 650النطاق  ينطبق لغرض محاية خدمة علم الفلك الراديوي يف 149.5 الرقم أن ( ز
عدد من اخلدمات                                                      ي ستخدم حاليا  استخداما  كثيفا ، أو خيط ط الستخدامه، يف MHz 7 075-5 850املدى  أن (ح

 اخلدمة الثابتة؛ املختلفة وعدد من أنواع أخرى من التطبيقات يف
 الراديوية التصاالتل العاملي املؤمتر اعتمد" اعتباره يف يضع إذ"من د(  فقرةال يف املذكورة احلاجة تلبية بغية أنه (ط

 النطاقني يف اخلدمة الثابتة يف للسماح باستعمال وصالت البوابات حملطات املنصات عالية االرتفاع 457.5 رقمال 2012 لعام
MHz 6 520-6 440 وMHz 6 640-6 560 احلاشية؛ العدد احملدود من البلدان املدرجة يف يف 

 تنشر اليت اإلدارات دعد على كبري  حد إىل يتوقف املتأثرة واخلدمات االرتفاع عالية املنصات حمطات بني التوافق أن (ي
 األنظمة؛ هذه عدد وجمموع احملطات هذه

 MHz 6 520-6 440 النطاقني يففيما جيري نشر وصالت البوابات حملطات املنصات عالية االرتفاع  أنه (ك
 األخرى؛ اإلدارات على يؤثر أن ميكن النشر هذا مثل فإن وطين، أساس على MHz 6 640-6 560 النطاقو 
 ال يتضمن مجيع عناصر البيانات الالزمة واخلاصة بوصالت بوابات حمطات املنصات عالية االرتفاع، 4التذييل  أن (ل
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 يدرك وإذ
قطاع االتصاالت الراديوية درس اخلصائص التقنية والتشغيلية لوصالت بوابات حمطات املنصات عالية االرتفاع  أن أ ( 

 ؛ITU-R F.1891ونتج عن ذلك التوصية  ،MHz 7 075-5 850املدى  اخلدمة الثابتة يف يف
تتضمن منهجية تقييم التداخل من الوصالت اهلابطة لبوابة املنصات عالية االرتفاع  ITU-R F.2011التوصية  أن (ب
 ؛MHz 7 075-5 850 املدى اخلدمة الثابتة إىل األنظمة الالسلكية الثابتة التقليدية يف يف

بوابات حمطات املنصات عالية االرتفاع  وصالتنتائج حتليالت التداخل بني  يتضمن ITU-R F.2240 التقرير أن (ج
 ؛MHz 7 075-5 850املدى  واألنظمة/اخلدمات األخرى يف

 التحتية البىن تنمية للتسهي الناشئة التكنولوجيات وتطبيق استحداث على شجعت املعلومات جملتمع العاملية القمة أن ( د
 كافية،  خبدمات حتظى ال اليت واملناطق األقاليم على خاص بوجه الرتكيز مع العامل، أحناء يف والشبكات

 يقـرر
 MHz 6 520-6 440 النطاقني يف االرتفاع عالية املنصات حملطات بوابة حملطة وحمطة منصة من لكلخمطط اهلوائي  أن 1
 جيب أن يفي مبخططات حزمة اهلوائي التالية: MHz 6 640-6 560 النطاقو 

 G(ψ) = Gm − 3(ψ/ψb)
2 dBi for 0° ≤  ψ  ≤  ψ1 

 G(ψ) = Gm + LN  dBi for ψ1 <  ψ  ≤  ψ2  

 G(ψ) = X − 60 log (ψ) dBi for ψ2 <  ψ  ≤  ψ3  

 G(ψ) = LF dBi for ψ3 <  ψ  ≤  90° 

 :حيث
 G(): عند الزاوية  الكسب  من اجتاه احلزمة الرئيسية(dBi)؛ 

 mG: الفص الرئيسي  األقصى يف الكسب(dBi)؛ 
 b: 3عرض احلزمة عند مستوى  نصف dB يف ( 3املستوي قيد الدراسة dB  حتتmG)؛( )بالدرجات 
 NL: القريب  ياجلانبالفص  مستوى(dB)  بالنسبة إىل ذروة الكسب الذي يتطلبه تصميم النظام، وتبلغ قيمته

 ؛–dB 25 القصوى
 FL: البعيد، اجلانيب الفص مستوى mG – dBi 73. 

   /3NL b=  1ψ بالدرجات 

  b= 3.745  2 بالدرجات 

  )2+ 60 log ( NL+  mG=  XdBi 

  
  60

10 FX L
=  3 بالدرجات 

   0.1
7442 10 mG

b ؛بالدرجات 

    د     حت   أن جيب      جوا   احملمول االرتفاع عالية املنصات حمطات هلوائي النظري عن القصوى االحنراف زاوية أن 2
وأن العدد األقصى حملطات البوابات  حملطات املنصات عالية االرتفاع؛ (UAC)مبا يقابل تغطية منطقة حضرية  درجة 60 مبقدار

 حمطات؛ 5 العاملة مبنصة واحدة جيب أال يتجاوز
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 درجة؛ 30 األرض على االرتفاع عالية املنصات حمطات بوابات حملطات الدنيا اهلوائي ارتفاع زاوية تبلغ أن 3
الوصالت  اإلمجالية يف (pfd)تدفق القدرة  كثافةفضاء( جيب حصر  -أنه لغرض محاية اخلدمة الثابتة الساتلية )أرض 4

القوس املستقر  أي نقطة يف عند kHz 4 يف 4kHz) ·2m(W/(dB( 183,9–الصاعدة حملطات املنصات عالية االرتفاع بقيمة أقصاها 
جيب أال يتجاوز احلد األقصى لقيمة القدرة املشعة املكافئة  ،(pfd)معيار كثافة تدفق القدرة اإلمجالية  والستيفاءبالنسبة إىل األرض. 

 kHz 4 يف 59,9 kHz) /4W(dBاجتاه القوس املستقر بالنسبة إىل األرض  يف HAPSاملتناحية لوصلة واحدة من وصالت البوابات 
 األرض؛ إىل بالنسبة املستقر القوس من درجات ± 5أي اجتاه ضمن  يف
القدرة  جيب حصر MHz 6 520-6 440النطاق  اإلدارات األخرى يف لغرض محاية األنظمة الالسلكية الثابتة يف أنه 5

جلميع  dBW MHz/10 0,5–اهلابطة حملطات املنصات عالية االرتفاع بقيمة أقصاها  للوصلة (.e.i.r.p)املشعة املكافئة املتناحية 
 درجة من النظري؛ 60الزوايا خارج احملور من النظري حىت 

فوق احمليطات، جيب أن حتافظ  (EESS) الساتلية األرض استكشاف خلدمة املنفعلة العمليات محاية لغرض أنه 65
بالنسبة إىل  km 150و ،HAPSالواحدة من حمطات بوابات  للمحطة km 100 على مسافة دنيا تبلغ HAPS حمطات البوابات

 الساحلية؛ اخلطوط من HAPS عدة حمطات بوابات
 املكتب تبليغ دعن تقدم أن جيب االرتفاع عالية املنصات حمطات بوابات وصالت لتنفيذ ختطط اليت اإلدارات أن 76

 65 إىل 1 الفقرات حكامأل امتثاهلا ملدى املكتب به يقوم الذي للفحص الضرورية املعلمات مجيع الرتدد)ختصيصات(  ختصيص عن
 ،457.5                                               أعاله إضافة إىل التوصل إىل اتفاق صريح وفقا  للرقم  "يقـرر"من 

 يدعـو
الالزمة  HAPSإىل التشاور مع مدير مكتب االتصاالت الراديوية لتحديد عناصر البيانات اخلاصة مبحطات البوابات  اإلدارات

 ،4 والتذييل 11                                           لتبليغ وفحص ختصيصات الرتدد وفقا  ألحكام املادة
 االتصاالت الراديوية مكتبمدير  يكلف

 .القرار هذا بتنفيذ
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 1Cلألسلوب  بالنسبة 3.1.5/14.1/1

 5املادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
MHz 6 700-5 570 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 457.5 ثابتة 6 5-700 925
 457A.5  457B.5فضاء( -)أرضثابتة ساتلية   
 457C.5  متنقلة  
  458.5   440.5   149.5 

 

SUP 
457.5 

 

SUP 

 (WRC-12) 150 القرار
 وصالت بوابات محطات المنصات عالية االرتفاع للنطاقين  استعمال

MHz 6 520-6 440 وMHz 6 640-6 560 الخدمة الثابتة في 
 

وأبقي على اآلخر، سيتعني  (WRC-12) 150لوائح الراديو والقرار  من 457.5: إذا ألغي أحد النطاقني الواردين يف الرقم مالحظة
 . Cإدخال تعديالت مرتتبة على ذلك على كل من احلاشية والقرار عند تنفيذ األسلوب 
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 MHz 6 640-6 560التردد  نطاق 2.5/14.1/1

 2Aلألسلوب  بالنسبة 1.2.5/14.1/1
NOC 

 5املادة 
 توزيع نطاقات التردد

 
NOC 

 (WRC-12) 150 القرار
 وصالت بوابات محطات المنصات عالية االرتفاع للنطاقين  استعمال

MHz 6 520-6 440 وMHz 6 640-6 560 الخدمة الثابتة في 
 

 2Cلألسلوب  بالنسبة 2.2.5/14.1/1

 5املادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
MHz 6 700-5 570 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 457.5 ثابتة 6 5-700 925
 457A.5  457B.5فضاء(  -)أرضثابتة ساتلية   
 457C.5متنقلة    
  458.5   440.5   149.5 

 

SUP 
457.5 
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SUP 

 (WRC-12) 150 القرار
 وصالت بوابات محطات المنصات عالية االرتفاع للنطاقين  استعمال

MHz 6 520-6 440 وMHz 6 640-6 560 الخدمة الثابتة في 
 

وأبقي على اآلخر، سيتعني  (WRC-12) 150من لوائح الراديو والقرار  457.5: إذا ألغي أحد النطاقني الواردين يف الرقم مالحظة
 . Cإدخال تعديالت مرتتبة على ذلك على كل من احلاشية والقرار عند تنفيذ األسلوب 

 فقط 2في اإلقليم  GHz 22-21,4التردد  نطاق 3.5/14.1/1
 3Aلألسلوب  بالنسبة 1.3.5/14.1/1

NOC 

 5املادة 
 توزيع نطاقات التردد

 

 3B2لألسلوب  بالنسبة 2.3.5/14.1/1

 5ادة امل
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 22-18,4 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

22-21,4 
 ثابتة

 متنقلة
 إذاعية ساتلية

208B.5 
530B.5  530A.5  530D.5 

22-21,4 
   B114.5 ADDثابتة

 متنقلة
 

 
530A.5 

22-21,4 
 ثابتة

 متنقلة
 إذاعية ساتلية

208B.5 
530B.5  530A.5  530D.5  531.5 
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 1الخيار  ،3B2لألسلوب  بالنسبة 1.2.3.5/14.1/1

ADD 
B114[-21B2-O1a].5 النطاق يف الثابتة اخلدمة توزيع حيدد GHz 22-21,4 االرتفاع عالية املنصات حمطات الالستعم (HAPS) 

إىل  HAPS طاتاحمل من االجتاه على هذا الثابتة اخلدمة لتوزيع االرتفاع عالية املنصات حمطات استعمال ويقتصر. 2يف اإلقليم 
     (WRC-19) .(WRC-19) [B114-21B2-O1]ألحكام القرار        طبقا  األرض 

 
ADD 

B114[-21B2-O1b].5 النطاق يف الثابتة اخلدمة توزيع حيدد GHz 22-21,4 االرتفاع عالية املنصات حمطات الالستعم (HAPS) 
 ،أويل مشرتك هلا على أساس      يوز عأي تطبيق للخدمات اليت  يفهذا نطاق الرتدد  ال حيول هذا التحديد دون استخدامو . 2يف اإلقليم 

 من هاالجتا على هذا ةالثابت اخلدمة لتوزيع االرتفاع عالية املنصات حمطات استعمال ويقتصر أولوية يف لوائح الراديو. يرسيوال 
     (WRC-19) .(WRC-19) [B114-21B2-O1]ألحكام القرار        طبقا  إىل األرض  HAPS احملطات

 
 2الخيار  ،3B2لألسلوب  بالنسبة 2.2.3.5/14.1/1

ADD 

B114[-21B2-O2].5  يف تنفيذ حمطات املنصات عالية االرتفاع  اليت ترغب ، جيوز لإلدارات2يف اإلقليم(HAPS)  أن تستخدم
. ويقتصر استخدام التوزيع املخصص للخدمة الثابتة من جانب GHz 22-21,5التوزيع املخصص للخدمة الثابتة يف النطاق 

تداخل ضار يف األنواع األخرى من أنظمة  إىل األرض وجيب أال يتسبب يف HAPSعلى االجتاه من األنظمة  HAPSأنظمة 
-B114-21B2] القرار انظر وأال تطالب باحلماية منها. مشرتك وزع هلا على أساس أويلاألخرى امل اتاخلدمة الثابتة أو اخلدم

O2] (WRC-19).(WRC-19)     

 
 1الخيار  - 3B2قرار من أجل األسلوب  مثال 3.2.3.5/14.1/1

ADD 

 (WRC-19) [B114-21B2-O1]القرار اجلديد  مشروع
 االرتفاع عالية المنصات محطات استعمال

 2الخدمة الثابتة في اإلقليم  في GHz 22-21,4 للنطاق

 (،2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ،  إن
 اعتباره يف يضع إذ

يت تعاين من ال اجملتمعات احمللية يفتوصيلية عريضة النطاق الرأى أن هناك حاجة إىل مزيد من  WRC-15املؤمتر  أن ( أ 
نقص يف اخلدمات ويف املناطق الريفية والبعيدة، وأنه ميكن استعمال التكنولوجيات احلالية لتقدمي تطبيقات النطاق العريض عن طريق 

 االتصاالت من أجل التعايف بعد وقوعو توصيلية عريضة النطاق اليت ميكن أن توفر  ،(HAPS)حمطات املنصات عالية االرتفاع 
 البنية التحتية للشبكات األرضية؛ من أدىن دحبالكوارث 



90 

 

حمطات املنصات عالية  لوصالت الطيف من اإلضافية االحتياجات دراسة قرر WRC-15أن املؤمتر  ب(
 HAPS حمطات                دركا  أن حتديدات م ،GHz 22-21,4مبا يف ذلك يف النطاق  ،لتوفري توصيلية عريضة النطاق الثابتة (HAPS) االرتفاع
 اليوم؛ قدرات النطاق العريض مراعاة          و ضعت دون احلالية 

ية أدىن من البنية التحت                                      ميكن أن توفر توصيلية عريضة النطاق حبد   (HAPS)أن حمطات املنصات عالية االرتفاع  (ج
 ؛األرضية اتللشبك

واخلدمات  HAPS احملطاتتستخدم قطاع االتصاالت الراديوية أجرى دراسات تتناول التوافق بني األنظمة اليت  أن ( د
 ،ITU-R F.[HAPS-21] التقرير إصدارإىل  أدت GHz 22-21,4النطاق  يف القائمة

 يدرك وإذ
 .WRC-19: مل يوضع نص بعد، وقد يقرتح يف مسامهات إىل املؤمتر مالحظة

 يقرر
فإن مستوى   ،GHz 22-21,4يف النطاق  األخرىاإلدارات  أراضيألغراض محاية أنظمة اخلدمة الثابتة يف  أنه 1

، جيب أال يتجاوز  األخرىاإلدارات  أراضي ينتج عند سطح األرض يف HAPS احملطاتكثافة تدفق القدرة لكل حمطة من 
 احملطات عالية االرتفاع: عن التبليغ وقت يف ما مل تقدم موافقة صرحية من اإلدارة املتأثرة ،ةالتالي احلدود

 0.7 θ − 135 dB(W/(m² · MHz))  for 0° ≤ θ < 10° 

 2.4 θ − 152 dB(W/(m² · MHz))  for 10° ≤ θ < 20° 

 0.45 θ − 113 dB(W/(m² · MHz))  for 20° ≤ θ < 60° 

 −86  dB(W/(m² · MHz))  for 60° ≤ θ ≤  90° 

 بالدرجات. فوق املستوي األفقي الساقطة للموجة الوصولزوايا  هي θ حيث
ميكن تشغيل  فإنهنتيجة للمطر،  HAPSللمحطة  حزمة أي تسديداالنتشار اإلضافية يف  احنطاطات لتعويض: 1 اخليار
مستوى  قطفأي حزمة مقابلة )أي تعاين من اخلبو نتيجة للمطر( بقيمة تكافئ  يف pfdالكثافة  حبيث تتم زيادة قناع HAPS احملطة

 .dB 20قصوى تساوي  بقيمة وتقيداخلبو الناجم عن املطر 
 املقرتح، تستعمل املعادلة التالية: pfdاالمتثال لقناع الكثافة من  وللتحقق

     
 

10 2

1
. . . . 10

4
pfd e i r p log

d 

 
    
  
 

 

 :حيث
 d: باألمتار بني احملطة  املسافةHAPS تعتمد على زاوية االرتفاع( واألرض θ؛) 

 e.i.r.p.: للمحطةلقدرة املشعة املكافئة املتناحية لاالمسية للكثافة  القيمة HAPS  بالوحداتdB(W/MHz)  تعتمد(
 ؛θزاوية االرتفاع  على

 (θ)pfd: تدفق القدرة عند سطح األرض لكل حمطة  كثافةHAPS  بالوحداتMHz)) · 2dB(W/(m. 

 الفضاء يف انتشار رتاضوباف الصافية السماء ظروف يفهذه احلدود بكثافة تدفق القدرة اليت ميكن احلصول عليها  وتتعلق :2 اخليار
 .خسارة االستقطابواستمدت هذه احلدود عن طريق مراعاة أثر التوهني الغازي و . احلر
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 املتناحيةكافئة القدرة املشعة امل كثافة  لضمان محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(، جيب أال تتجاوز أنه 2
 :GHz 22-21,4عاملة يف النطاق  HAPSلكل منصة  ،GHz 22,5-22,21و GHz 21,4-21,2يف النطاقني 

 −0.76 θ − 9.5  dB(W/100 MHz) for −4.53° ≤ θ < 35.5° 

 −36.5   dB(W/100 MHz) for 35.5° ≤ θ ≤  90° 

 هي زاوية االرتفاع بالدرجات )زوايا الوصول فوق املستوي األفقي(؛ θ حيث
للبث غري املرغوب فيه املنتج من إرساالت  (pfd)لضمان محاية خدمة الفلك الراديوي، فإن كثافة تدفق القدرة  أنه 3

املستمرة والقيمة  الرصد لعمليات )/MHz)) 290 · 2mdB(W 176–جيب أال يتجاوز القيمة  ،HAPS للمحطاتالوصالت اهلابطة 
–192 kHz)) 250 · 2mdB(W/( 22,21اخلطوط الطيفية يف النطاق  رصد لعمليات-GHz 22,5 ك عند موقع أي حمطة يف خدمة الفل

لوقت باستعمال نسبة مئوية من ابكثافة تدفق القدرة اليت ميكن احلصول عليها  وداحلد هذه وتتعلق .m 50الراديوي على ارتفاع 
 ؛2% تساوي
 :1 الخيار

 :التالية املعادلة استعمال ينبغي االمتثال، من وللتحقق

     
2%618 2

1
. . . . , + +10 log10

4
pnominal clear skypfd e i r p Az Att GasAtt

d


 
     

 
  

 :حيث
 clear sky nominale.i.r.p.:  القدرةe.i.r.p.  حنو حمطة خدمة الفلك الراديوي اليت تعمل هبا احملطة املطلوبالقصوى للبث غري HAPS 

بالنسبة لعمليات الرصد املستمرة  dB(W/290 MHz)يف ظل ظروف السماء الصافية بالوحدات 
 ؛GHz 22,5-22,21 لعمليات رصد اخلطوط الطيفية يف النطاق dB(W/250 kHz) وبالوحدات

 Az:  زاوية السمت يف االجتاه من احملطةHAPS إىل حمطة خدمة الفلك الراديوي؛ 

 θ:  زاوية االرتفاع عند احملطةHAPS جتاه حمطة خدمة الفلك الراديوي؛ 

 =2%p618Att:  التوهني مأخوذا  من التوصية                          R P.618-ITU  من الوقت عند موقع الفلك الراديوي؛ 2%املقابل لنسبة 

 d:  مسافة الفصل باألمتار بني املنصةHAPS؛ 

 GasAtt(θ):  التوهني الغازي لزاوية االرتفاعθ  التوصية(ITU-R SF.1395.) 

 :2 الخيار
 .صيغة ألي ضرورة ال: مالحظة

 ؛2019 نوفمرب 22 قبل التشغيل قيد كانت  الراديوي الفلك خدمة يف حمطة أي على "يقرر"من  3تطبق الفقرة  أن 4
       بـ ل غ الراديوي الفلك خدمة يف أو أي حمطة، 2020مايو  22قبل  GHz 22,5-22,21ويكون قد مت تبليغ املكتب هبا يف النطاق 

ليه الذي تنطبق ع االرتفاعنظام حمطات املنصات عالية  عنلتبليغ ا يفالكاملة  4قبل تاريخ استالم معلومات التذييل  عنها
وجيوز حملطات خدمة الفلك الراديوي اليت يبلغ عنها بعد هذا التاريخ أن تلتمس موافقة اإلدارات اليت أبلغت " يقرر"من  3 فقرةال

 ؛HAPSعن حمطات 
تبلغ عن  أن GHz 22-21,4 النطاقحمطات املنصات عالية االرتفاع يف على اإلدارات اليت تعتزم تنفيذ نظام  أن 5

إىل املكتب ألغراض فحص االمتثال للوائح الراديو بغية تسجيلها  4ختصيصات الرتدد بتقدمي مجيع العناصر اإللزامية مبوجب التذييل 
 يف السجل األساسي الدويل للرتددات،
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 الراديوية االتصاالت مكتب مدير يكلف
 .القرار هذا لتنفيذ الالزمة التدابري مجيع باختاذ

 

 2الخيار  - 3B2لقرار من أجل األسلوب  لمثا 4.2.3.5/14.1/1

ADD 

 (WRC-19) [B114-21B2-O2]القرار اجلديد  مشروع
 محطات المنصات عالية االرتفاع للنطاق  استعمال

GHz 22-21,5 2الخدمة الثابتة في اإلقليم  في 

 (،2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ،  إن
 اعتباره يف يضع إذ

حمطات املنصات عالية  قرر دراسة االحتياجات اإلضافية من الطيف لوصالت WRC-15أن املؤمتر  ( أ 
 ؛2يف اإلقليم  GHz 22-21,4، مبا يف ذلك يف النطاق الثابتة لتوفري توصيلية عريضة النطاق (HAPS) االرتفاع

                                                           ميكن أن توفر توصيلية عريضة النطاق حبد  أدىن من البنية التحتية  (HAPS)أن حمطات املنصات عالية االرتفاع  (ب
 للشبكات األرضية؛

عند  GHz 22-21,4أنه جيب ضمان التوافق مع اخلدمات القائمة األخرى املوزع هلا على أساس أويل يف مدى الرتدد  (ج
 ؛HAPSوضع أي حتديدات جديدة لألنظمة 

بيانات االنتشار وطرائق التنبؤ املطلوبة لتصميم أنظمة االتصاالت ، "ITU-R P.618 التوصيةأنه ينبغي استعمال  ( د
 ،HAPSلتحديد التوهني الناجم عن خبو املطر من منصات ، فضاء"-أرض

 يدرك وإذ
وجيب عدم  (HAPS)أن اخلدمات القائمة وتطبيقاهتا جيب محايتها من تطبيقات حمطات املنصات عالية االرتفاع  ( أ 

 لزوم هلا على النشر املستقبلي للخدمات القائمة؛ فرض قيود ال
خدميت استكشاف األرض الساتلية  يف GHz 22,5-22,21ينبغي الستعمال النطاق  ينص على أن 532.5أن الرقم  ب(

 دمة املتنقلة للطريان؛ستثناء اخل                                          يفرض قيودا  على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة با )املنفعلة( واألحباث الفضائية )املنفعلة(، أال
من لوائح الراديو على أهنا حمطة توجد على جسم واقع  66A.1الرقم  حمطات املنصات عالية االرتفاع معرفة يف أن ج(

 ،23.4، عند نقطة امسية حمددة ثابتة بالنسبة إىل األرض وختضع ألحكام الرقم km 50و 20ارتفاع يرتاوح بني  على

 يقرر
فإن مستوى كثافة  ،GHz 22-21,4يف النطاق  األخرىاإلدارات  أراضي ألغراض محاية أنظمة اخلدمة الثابتة يف أنه 1

تجاوز ، جيب أال ي األخرىاإلدارات  أراضي تدفق القدرة لكل حمطة من حمطات املنصات عالية االرتفاع عند سطح األرض يف
احملطات عالية  نع التبليغ وقت يف تقدم موافقة صرحية من اإلدارة املتأثرة ما مل الصافية، السماء ظروف ظل يف ،ةالتالي احلدود

 االرتفاع:



93 

 

 0.7 θ − 135 dB(W/(m² · MHz))  for 0° ≤ θ < 10° 

 2.4 θ − 152 dB(W/(m² · MHz))  for 10° ≤ θ < 20° 

 0.45 − 113 dB(W/(m² · MHz))  for 20° ≤ θ < 60° 

 −86  dB(W/(m² · MHz))  for 60° ≤ θ ≤ 90°  

 (.األفقي ياملستو  فوق الوصول)زوايا  بالدرجات االرتفاع زاوية هي θ حيث
 وتتعلق هذه احلدود بكثافة تدفق القدرة اليت ميكن احلصول عليها يف ظروف السماء الصافية وبافرتاض انتشار يف الفضاء احلر

 أثر التوهني الغازي.وتشمل بالفعل 

، GHz 22,5-22,21و GHz 21,4-21,2 النطاقني)املنفعلة( يف  الساتليةلضمان محاية خدمة استكشاف األرض  أنه 2
 :يلي ما GHz 22,5-22,21عالية االرتفاع عاملة يف النطاق  حمطةلكل  .e.i.r.pالقدرة  كثافة  جيب أال تتجاوز

 −0.76 θ − 9.5  dB(W/100 MHz) for −4.53° ≤ θ < 35.5° 

 −36.5   dB(W/100 MHz) for 35.5° ≤ θ ≤  90° 

 ؛(األفقي ياملستو  فوق الوصول)زوايا  بالدرجات االرتفاع زاوية هي θ حيث
املنتج من إرساالت الوصالت اهلابطة  املطلوبللبث غري  pfdلضمان محاية خدمة الفلك الراديوي، فإن الكثافة  أنه 3

املستمرة والقيمة  رصدال عملياتل )/zMHz))  290 · 2m dB(W 176–جيب أال يتجاوز القيمة  ،HAPS للمحطات
–192 kHz)) 250 · 2mdB(W/( 22,21اخلطوط الطيفية يف النطاق  رصد عملياتل-GHz 22,5  عند موقع أي حمطة يف خدمة الفلك

منوذج االنتشار  يف 2%تلك مبراعاة نسبة مئوية من الوقت تساوي  pfdوأنه جيب التحقق من قيم الكثافة  ،m 50الراديوي على ارتفاع 
 ذي الصلة؛

 ؛2019 نوفمرب 22على أي حمطة يف خدمة الفلك الراديوي كانت قيد التشغيل قبل  أعاله "يقرر"من  3تطبق الفقرة  أن 4
قبل  عنها       بـ ل غ الراديوي الفلك خدمةطة يف أو أي حم 2020مايو  22قبل  GHz 22,5-22,21ويكون قد مت تبليغ املكتب هبا يف النطاق 

" يقرر"من  3رة فقالالذي تنطبق عليه  االرتفاعنظام حمطات املنصات عالية  عنلتبليغ ا يفالكاملة  4تاريخ استالم معلومات التذييل 
 ،HAPSحملطات خدمة الفلك الراديوي اليت يبلغ عنها بعد هذا التاريخ أن تلتمس موافقة اإلدارات اليت أبلغت عن حمطات 

 الراديوية االتصاالت مكتب مدير يكلف
 .القرار هذا لتنفيذ الالزمة التدابري مجيع باختاذ
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 فقط 2في اإلقليم  GHz 25,25-24,25التردد  نطاق 4.5/14.1/1
 4Aلألسلوب  بالنسبة 1.4.5/14.1/1

NOC 

 5املادة 
 توزيع نطاقات التردد

 

 4B3لألسلوب  بالنسبة 2.4.5/14.1/1

 على بيانات اجلدول أدناه: (MOD) كما هو مبني يف التعديل  2 اإلقليم يف الثابتة للخدمة جديد توزيع إىل األمر حيتاج

 5املادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 24,75-22 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

24,45-24,25 
 ثابتة

24,45-24,25 
   C144.5  ADDثابتة

 مالحة راديوية

24,45-24,25 
 مالحة راديوية

 ثابتة
 متنقلة

24,65-24,45 
 ثابتة

 بين السواتل

24,65-24,45 
   C144.5  ADDثابتة

 بين السواتل
 مالحة راديوية

24,65-24,45 
 ثابتة

 بين السواتل
 متنقلة

 مالحة راديوية
 533.5   533.5   

24,75-24,65 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
 532B.5فضاء(  -)أرض

 بين السواتل

24,75-24,65 
   C144.5  ADDثابتة

 بين السواتل
 ساتليةتحديد راديوي للموقع 

 فضاء(-)أرض

24,75-24,65 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
 532B.5فضاء(  -)أرض

 بين السواتل
 متنقلة

  533.5   
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MOD 
GHz 29,9-24,75 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

25,25-24,75 
 ثابتة

  ثابتة ساتلية
  532B.5  فضاء(-)أرض

25,25-24,75 
   C144.5  ADDثابتة

 ثابتة ساتلية
   535.5فضاء(-)أرض

25,25-24,75 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
   535.5فضاء(-)أرض

 متنقلة

 

 1الخيار  ،4B3 األسلوب 1.2.4.5/14.1/1

ADD 

C114[-24B3-O1].5 يف النطاق  الثابتةتوزيع اخلدمة  إنGHz 25,25-24,25 حمطات املنصات عالية              حيد د الستعمال
. ويقتصر استعمال حمطات املنصات عالية االرتفاع لتوزيع اخلدمة الثابتة هذا على ويقتصر عليه 2يف اإلقليم  (HAPS) االرتفاع

     (WRC-19) .(WRC-19) [C114-24B3-O1]ألحكام القرار                   وجيب أن يكون طبقا  إىل األرض  HAPSاالجتاه من احملطات 

 

 2الخيار  ،4B3 األسلوب 2.2.4.5/14.1/1
ADD 

C114[-24B3-O2].5 توزيع اخلدمة الثابتة يف النطاق  إنGHz 25,25-24,25  الستعمال حمطات املنصات عالية حيدد
هذا النطاق على  يف اليت هلا توزيعاتدون أي أولوية فيما يتعلق باخلدمات األخرى  ،ويقتصر عليه 2 يف اإلقليم (HAPS) االرتفاع

 املنصات طاتحمعلى االجتاه من  هذا الثابتة اخلدمة لتوزيع االرتفاع عالية املنصات تحمطا استعمال ويقتصر  أساس أويل مشرتك.
 (WRC-19)     .(WRC-19) [C114-24B3-O2] القرار ألحكام              إىل األرض طبقا   االرتفاع عالية

 

 1الخيار  - 5B2واألسلوب  1الخيار  - 4B3لقرار من أجل األسلوب  مثال 3.2.4.5/14.1/1
ADD 

 (WRC-19) [C114-24B3-O1]القرار اجلديد  مشروع
 GHz 25,5-24,25 ينللنطاق االرتفاع عالية المنصات محطات استعمال

 2 اإلقليم في الخدمة الثابتة في GHz 27,5-27و
 (،2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ،  إن

 اعتباره يف يضع إذ
يت تعاين من ال اجملتمعات احمللية يفتوصيلية عريضة النطاق الرأى أن هناك حاجة إىل مزيد من  WRC-15املؤمتر  أن ( أ 

نقص يف اخلدمات ويف املناطق الريفية والبعيدة، وأنه ميكن استعمال التكنولوجيات احلالية لتقدمي تطبيقات النطاق العريض عن طريق 
 االتصاالت من أجل التعايف بعد وقوعو توصيلية عريضة النطاق اليت ميكن أن توفر  ،(HAPS)حمطات املنصات عالية االرتفاع 

 الكوارث حبد أدىن من البنية التحتية للشبكات األرضية؛
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حمطات املنصات عالية  قرر دراسة االحتياجات اإلضافية من الطيف لوصالت WRC-15أن املؤمتر  ب(
                دركا  أن حتديدات م ،2 يف اإلقليم GHz 27,5-24,25مبا يف ذلك يف النطاق  ،لتوفري توصيلية عريضة النطاق الثابتة (HAPS) االرتفاع
 اليوم؛ قدرات النطاق العريض مراعاة          و ضعت دون احلالية  HAPSحمطات 

ية أدىن من البنية التحت                                      ميكن أن توفر توصيلية عريضة النطاق حبد   (HAPS)أن حمطات املنصات عالية االرتفاع  (ج
 ؛األرضية اتللشبك

واخلدمات  HAPSتستخدم احملطات قطاع االتصاالت الراديوية أجرى دراسات تتناول التوافق بني األنظمة اليت  أن ( د
 ،ITU-R F.[HAPS-25 GHz]إصدار التقرير إىل  أدت GHz 27,5-24,25النطاق  يفالقائمة 

 يدرك وإذ
-بالنسبة حملطة أرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية )أرض GHz 27,5-27,0و GHz 25,25-24,75يف النطاقني  أنه ( أ 

 ؛17.9تعمل يف اخلدمة الثابتة، ينطبق الرقم  HAPSفضاء( ومستقبالت حمطات أرضية 

م واقع من لوائح الراديو على أهنا حمطة توجد على جس 66A.1الرقم  يف معرفةحمطات املنصات عالية االرتفاع  أن (ب
 ،23.4وختضع ألحكام الرقم  ، عند نقطة امسية حمددة ثابتة بالنسبة إىل األرضkm 50و 20ارتفاع يرتاوح بني  على

 يقرر
، فإن مستوى  GHz 27,5-27يف النطاق  األخرىاإلدارات  أراضي ألغراض محاية أنظمة اخلدمة الثابتة يف أنه 1

، جيب أال األخرىاإلدارات  أراضيعالية االرتفاع عند سطح األرض يف  املنصاتكثافة تدفق القدرة لكل حمطة من حمطات 
 التبليغ وقت يف ما مل تقدم موافقة صرحية من اإلدارة املتأثرة الصافية، السماء ظروف ظل يف ،ةالتالي احلدوديتجاوز قناع 

 احملطات عالية االرتفاع: عن
 0.39 θ − 132.12  dB(W/(m2  MHz)) for 0° ≤ θ < 13° 

 2.715 θ − 162.3  dB(W/(m2  MHz)) for 13° ≤ θ < 20° 

 0.45 θ − 117  dB(W/(m2  MHz)) for 20° ≤ θ < 60° 

 −90   dB(W/(m2  MHz)) for 60° ≤ θ ≤ 90° 

 (.فوق املستوي األفقي الوصول)زوايا  بالدرجات االرتفاع زاوية هي θ حيث

حبيث  HAPSميكن تشغيل احملطة  فإنهنتيجة للمطر،  HAPSللمحطة  حزمة أي تسديداالنتشار اإلضافية يف  احنطاطات ولتعويض
الناجم عن  مستوى اخلبو فقطأي حزمة مقابلة )أي تعاين من اخلبو نتيجة للمطر( بقيمة تكافئ  يف pfdالكثافة  تتم زيادة القناع

 .dB 20قصوى تساوي  بقيمة وتقيداملطر 
 املقرتح، تستعمل املعادلة التالية: pfdمن االمتثال لقناع الكثافة  وللتحقق
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 :حيث

 e.i.r.p.: للمحطةلقدرة املشعة املكافئة املتناحية لاالمسية للكثافة الطيفية  القيمة HAPS  بالوحداتdB(W/MHz) 
 ؛(θ )تعتمد على زاوية االرتفاع

 d: باألمتار بني احملطة  املسافةHAPS واألرض )تعتمد على زاوية االرتفاع(؛ 
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 )θ(pfd: تدفق القدرة عند سطح األرض لكل حمطة  كثافةHAPS  بالوحداتMHz)) · 2dB(W/(m. 
 GHz 25,25-24,25يف النطاقني  األخرىاإلدارات  أراضي ألغراض محاية أنظمة اخلدمة املتنقلة يف أنه 2
 أراضي يف ألرضا سطح عند ينتج االرتفاع عالية املنصات حمطات من حمطة لكل القدرة تدفق كثافة  مستوى فإن ،GHz 27,5-27و

 أثرةما مل تقدم موافقة صرحية من اإلدارة املت الصافية، السماء ظروف ظل يف ،التالية احلدود يتجاوز أال جيب األخرى، اإلدارات
 احملطات عالية االرتفاع: عن التبليغ وقت يف

 0.95 θ − 114  dB(W/(m2 · MHz)) for 0° ≤ θ < 5.7° 

 0.6 θ − 112  dB(W/(m2 · MHz)) for 5.7° ≤ θ ≤ 20° 

 −100   dB(W/(m2 · MHz)) for 20° ≤ θ ≤ 90° 

 (.فوق املستوي األفقي الوصول)زوايا  بالدرجات االرتفاع زاوية هي θ حيث

جيب  pfdنتيجة للمطر، فإن اي جتاوز لقناع الكثافة  HAPSاالنتشار اإلضافية يف احلزمة الرئيسية للمحطة  احنطاطات ولتعويض
 أن يقيد بقيمة تكافئ مستوى اخلبو الناجم عن املطر.

 املقرتح، تستعمل املعادلة التالية: pfdمن االمتثال لقناع الكثافة  وللتحقق

      10 2
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 :حيث

 d: باألمتار بني احملطة  املسافةHAPS واألرض )تعتمد على زاوية االرتفاع(؛ 
 e.i.r.p.: محطةلقدرة املشعة املكافئة املتناحية لللاالمسية للكثافة الطيفية  القيمة HAPS  بالوحداتdB(W/MHz) 

 عند زاوية ارتفاع حمددة؛
 pfd(θ): تدفق القدرة عند سطح األرض لكل حمطة  كثافةHAPS  بالوحداتdB(W/m² · MHz))؛ 

 HAPS طةحملكل  املتناحيةالقدرة املشعة املكافئة  كثافةحلماية خدمة ما بني السواتل، جيب أال تتجاوز   أنه 3
 درجة؛ 85,5ألي زاوية احنراف عن النظري تزيد عن  –dB(W/Hz) 70,7القيمة  GHz 27,5-27 النطاقات يف
 HAPS طةحمأنه حلماية خدمة ما بني السواتل، جيب أال تتجاوز كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية لكل  4
 درجة؛ 85,5ألي زاوية احنراف عن النظري تزيد عن  –dB(W/MHz) 19,9القيمة  GHz 24,75-24,45النطاقات  يف

 :1 الخيار
 تابعةأرضية  طةحمكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية لكل أنه حلماية خدمة ما بني السواتل، جيب أال تتجاوز   5

 ؛يف ظروف السماء الصافية dB(W/MHz) 12,3القيمة  GHz 25,5-25,25يف النطاق  HAPS حملطات
الزم املستوى البظروف السماء الصافية  يفخالل فرتات هطول املطر، ميكن جتاوز حدود كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية و 

 ؛dB 20 إىل يصل مباللتعويض عن اخلبو الناجم عن املطر، 
 :2 الخيار

أرضية تابعة  طةحمأنه حلماية خدمة ما بني السواتل، جيب أال تتجاوز كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية لكل  5
بني  احملطات الفضائية للخدمة ما اجتاهب ظروف السماء الصافية GHz 25,5-25,25 dB(W/MHz) 0,5يف النطاق  HAPSحملطات 

 .بالنسبة إىل األرض املستقرالسواتل يف املدار 
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 التوصية أحدث نسخة من محايتها يف تتعنيوترد املواقع احملددة ملدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض واليت 
ITU-R SA.1276-5  5°و –5° مراعاة إمكانية ميل املدار بالنسبة للمحطات الفضائية بني               ، وتتعني أيضا. 

توهني الناجم عن املطر، تعويض ال القدرة املشعة املكافئة املتناحية بغية القدرة لزيادة كثافة وميكن استعمال التحكم التلقائي يف
 HAPS طاتحمالناجتة عن استخدام  القيمة السواتل بني ما خلدمةاحملطة الفضائية  على التداخلفيه  يتجاوز إىل احلد الذي ال

 ؛ظروف اجلو الصايف يف                         بقا  للحدود املذكورة أعاله طالقدرة املشعة املكافئة املتناحية  كثافةالقائمة على األرض ل
 HAPS حمطةكل ل املتناحيةالقدرة املشعة املكافئة  كثافةحلماية اخلدمة الثابتة الساتلية، جيب أال تتجاوز   أنه 6
 ؛85,5°ألي زاوية احنراف عن النظري تزيد عن  –dB(W/MHz) 9,1القيمة  GHz 27,5-27و GHz 25,25-24,75 النطاقني يف

لكل  املتناحيةة املشعة املكافئ القدرةأال تتجاوز كثافة  جيبالساتلية )املنفعلة(،  األرض استكشاف خدمةحلماية  أنه 7
 :GHz 25,25-24,25عاملة يف النطاق  HAPS حمطةلكل  GHz 24,2-23,6 النطاق يف HAPS حمطة

 −0.7714 θ − 16.5  dB(W/200 MHz) for −4.53° ≤ θ < 35° 

 −43.5   dB(W/200 MHz) for 35° ≤ θ ≤ 90° 

 (؛فوق املستوي األفقي الوصول)زوايا  بالدرجات االرتفاع زاوية هي θ حيث
الوصالت  املنتج من إرساالتاملطلوب للبث غري  القدرة تدفقلضمان محاية خدمة الفلك الراديوي، فإن كثافة  أنه 8

 لعمليات MHz)) 400 · 2dB(W/(m 177–جيب أال يتجاوز القيمة  ،GHz 24-23,6العاملة يف النطاق  HAPS للمحطاتاهلابطة 
عند موقع أي  GHz 24-23,6اخلطوط الطيفية يف النطاق  رصد لعمليات kHz)) 250 · 2dB(W/(m 191– املستمرة والقيمة الرصد

يتعلق هذا احلد بكثافة تدفق القدرة اليت ميكن احلصول عليها باستخدام نسبة و . m 50خدمة الفلك الراديوي على ارتفاع  حمطة يف
 ؛يف منوذج االنتشار ذي الصلة 2%زمنية قدرها  مئوية

 :1 الخيار
 :التالية املعادلة تستعمل االمتثال، من وللتحقق

     
2%618 2

1
. . . . , + +10 log10

4
pnominal clear skypfd e i r p Az Att GasAtt

d


 
     

 
  

 :حيث
 nominal clear skye.i.r.p.: القدرة لكثافة املطلوب غري االمسي لبثا e.i.r.p.  يف اجتاه حمطة خدمة الفلك الراديوي واليت تعمل هبا

 رصدال عملياتلبالنسبة  dB(W/400 MHz)السماء الصافية بالوحدات  ظروف يف HAPS حمطة
 ؛GHz 24-23,6اخلطوط الطيفية يف النطاق  رصد عملياتل dB(W/250 kHz) املستمرة وبالوحدات

 Az: احملطةالسمت بالدرجات من  زواية HAPS يف اجتاه حمطة خدمة الفلك الراديوي؛ 
 El: احملطةاالرتفاع بالدرجات عند  زاوية HAPS يف اجتاه حمطة خدمة الفلك الراديوي؛ 

 =2%p618Att: بالوحدات  التوهنيdB  من التوصيةR P.618-ITU  املقابل بنسبة مئوية من الوقتp  عند 2%تساوي 
 الراديوي؛ الفلك خدمة حمطة موقع

 d: احملطة بني باألمتار الفصل مسافة HAPS الراديوي؛ الفلك خدمة وحمطة 
 pfd: القدرة على سطح األرض لكل حمطة  تدفق كثافةHAPS  400بالوحدات MHz)) · 2dB(W/(m 

اخلطوط الطيفية  رصد عملياتل kHz)) 250 · 2dB(W/(mاملستمرة وبالوحدات  رصدال عملياتل
 ؛GHz 24-23,6النطاق  يف

 GasAtt(θ): الغازي لزاوية االرتفاع  التوهنيθ  التوصية(ITU-R SF.1395). 
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 :2 الخيار
 .صيغة ألي ضرورة ال :مالحظة

ويكون قد مت تبليغ  2019نوفمرب  22على أي حمطة فلك راديوي تكون يف اخلدمة قبل  "يقرر"من  8الفقرة  تطبق 9
قبل تاريخ استالم  عنها       بـ ل غ الراديوي الفلك خدمةأو أي حمطة يف ، 2020مايو  22قبل  GHz 24-23,6املكتب هبا يف النطاق 

وميكن  ؛"يقرر"من  3فقرة الالذي تنطبق عليه  االرتفاعنظام حمطات املنصات عالية  عنلتبليغ ا يفالكاملة  4معلومات التذييل 
 ؛HAPSحملطات الفلك الراديوي اليت يبلغ عنها بعد هذا التاريخ التماس موافقة من اإلدارات اليت رخصت مبحطات 

-GHz 27,5و GHz 25,5-24,25 النطاقنيحمطات املنصات عالية االرتفاع يف على اإلدارات اليت تعتزم تنفيذ نظام  أن 10

غية ب للوائح الراديوإىل املكتب ألغراض فحص االمتثال  4لتذييل لختصيصات الرتدد بتقدمي مجيع العناصر اإللزامية أن تبلغ عن  27
 التسجيل يف السجل األساسي الدويل للرتددات،

 اديويةالر  االتصاالت مكتب مدير يكلف
 .القرار هذا لتنفيذ الالزمة التدابري مجيع باختاذ

 

  2الخيار  - 5B2واألسلوب  2الخيار  - 4B3قرار من أجل األسلوب  مثال 4.2.4.5/14.1/1
ADD 

 (WRC-19) [C114-24B3-O2]القرار اجلديد  مشروع
 الثابتة لمحطات المنصات عالية االرتفاع للنطاق  وصالتال استعمال

GHz 27,5-24,25 2الخدمة الثابتة في اإلقليم  في 

 (،2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ،  إن
 اعتباره يف يضع إذ

يت تعاين من ال اجملتمعات احمللية يفتوصيلية عريضة النطاق الرأى أن هناك حاجة إىل مزيد من  WRC-15املؤمتر  أن ( أ 
نقص يف اخلدمات ويف املناطق الريفية والبعيدة، وأنه ميكن استعمال التكنولوجيات احلالية لتقدمي تطبيقات النطاق العريض عن طريق 

 االتصاالت من أجل التعايف بعد وقوعو توصيلية عريضة النطاق اليت ميكن أن توفر  ،(HAPS)حمطات املنصات عالية االرتفاع 
 البنية التحتية للشبكات األرضية؛ من أدىن دحبالكوارث 

حمطات املنصات عالية  لوصالت الطيف من اإلضافية االحتياجات دراسة قرر WRC-15أن املؤمتر  ب(
                دركا  أن حتديدات م ،2يف اإلقليم  GHz 27,5-24,25مبا يف ذلك يف النطاق  ،لتوفري توصيلية عريضة النطاق الثابتة (HAPS) االرتفاع
 اليوم؛ قدرات النطاق العريض مراعاة          و ضعت دون احلالية  HAPS حمطات

ية أدىن من البنية التحت                                      ميكن أن توفر توصيلية عريضة النطاق حبد   (HAPS)أن حمطات املنصات عالية االرتفاع  (ج
 ؛األرضية اتللشبك

 القائمةاخلدمات  أنظمةو  HAPS احملطاتقطاع االتصاالت الراديوية أجرى دراسات تتناول التوافق بني أنظمة  أن ( د
 ،ITU-R F.[HAPS-25 GHz] التقرير إصدارإىل  أدت 2النطاق اجملاوز يف اإلقليم  ويف  GHz  27.5-24.25النطاق  يف
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 إذ يدرك
فضاء( -بالنسبة حملطة أرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية )أرض GHz 27,5-27,0و GHz 25,25-24,75 أنه يف النطاقني ( أ 

 ؛17.9تعمل يف اخلدمة الثابتة، ينطبق الرقم  HAPS ومستقبالت حمطات أرضية
من لوائح الراديو على أهنا حمطة توجد على جسم واقع  66A.1أن حمطات املنصات عالية االرتفاع معرفة يف الرقم  ب(

 ،23.4ألحكام الرقم  ، عند نقطة امسية حمددة ثابتة بالنسبة إىل األرض وختضعkm 50-20على ارتفاع يرتاوح بني 
 يقرر

، فإن مستوى كثافة GHz 27,5-27يف النطاقات  األخرىاإلدارات  أراضيألغراض محاية أنظمة اخلدمة الثابتة يف  أنه 1
 ،يةالتال احلدود ، جيب أال يتجاوزاألخرىاإلدارات  أراضيينتج عند سطح األرض يف  HAPS احملطاتتدفق القدرة لكل حمطة من 

 :وقت التبليغ عن حمطات منصات عالية االرتفاع موافقة صرحية من اإلدارة املتأثرةمل تقدم  ما
 0.39 θ − 132.12 dB(W/(m2 · MHz)) for   0° ≤ θ < 13° 

 2.715 θ − 162.3 dB(W/(m2 · MHz)) for 13° ≤ θ < 20° 

 0.45 θ − 117  dB(W/(m2 · MHz)) for 20° ≤ θ < 60° 

 −90   dB(W/(m2 · MHz)) for 60° ≤ θ ≤ 90°  

 (.األفقي املستوى فوق الوصول)زوايا  بالدرجات االرتفاع زاوية هي θ حيث

. احلر الفضاء يف نتشارا وبافرتاض الصافية السماء ظروف يف عليها اليت ميكن احلصول القدرة تدفق بكثافة احلدود هذه وتتعلق
 واخلسارة النامجة عن االستقطاب؛الغازي  التوهني أثر مراعاة طريق عن احلدود هذه واستمدت

 GHz 25,25-24,25يف النطاقني  األخرىاإلدارات  أراضيألغراض محاية أنظمة اخلدمة املتنقلة يف  أنه 2
 ،األخرىاإلدارات  أراضي يف األرض سطح عند ينتج HAPSاحملطات  حمطة لكل القدرة تدفق كثافة  مستوى فإن ،GHz 27,5-27و

 :تفاعوقت التبليغ عن حمطات منصات عالية االر  ما مل تقدم موافقة صرحية من اإلدارة املتأثرة ،القدرة التالية يتجاوز أال جيب
 0.95 θ − 114  dB(W/(m2 · MHz)) for 0° ≤ θ < 5.7° 

 0.6 θ − 112  dB(W/(m2 · MHz)) for 5.7° ≤ θ < 20° 

 −100       dB(W/(m2 · MHz)) for 20° ≤ θ ≤ 90°  

 (.األفقي املستوى فوق الوصول)زوايا  بالدرجات االرتفاع زاوية هي θ حيث

. احلر الفضاء يف نتشارا وبافرتاض الصافية السماء ظروف يف عليها اليت ميكن احلصول القدرة تدفق بكثافة احلدود هذه وتتعلق
 ني؛ملعدات املستعمل النامجة عن اجلسداخلسارة و الغازي  والتوهني االستقطاب أثر مراعاة طريق عن احلدود هذه واستمدت

من  13.1 يف إطار البند 2020-الدولية املتنقلة لالتصاالت حتديده جيوز حمتملمدى تردد  GHz 27,5-24,25مالحظة: النطاق 
 .WRC-19                   رهنا  بنتائج املؤمتر  "يقرر"من  2(. وقد يتعني مراجعة الفقرة WRC-19جدول األعمال )املؤمتر 

 HAPS حمطةكل ل املتناحيةالقدرة املشعة املكافئة  كثافةألغراض محاية خدمة ما بني السواتل، جيب أال تتجاوز   أنه 3
 درجة؛ 85,5ألي زاوية احنراف عن النظري تزيد عن  –dB(W/Hz) 70,7القيمة  GHz 27,5-27يف النطاقات 

 HAPS طةحمأنه حلماية خدمة ما بني السواتل، جيب أال تتجاوز كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية لكل  4
 درجة؛ 85,5ألي زاوية احنراف عن النظري تزيد عن  –dB(W/MHz) 19,9القيمة  GHz 24,75-24,45النطاقات  يف
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 :1 الخيار
 تابعةأرضية  طةحمكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية لكل أنه حلماية خدمة ما بني السواتل، جيب أال تتجاوز   5

 .يف ظروف السماء الصافية dB(W/MHz) 12,3القيمة  GHz 27-25,25يف النطاق  HAPS حملطات
زم املستوى الالبظروف السماء الصافية  يفخالل فرتات هطول املطر، ميكن جتاوز حدود كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية و 

 ؛dB 20 إىل يصل مباللتعويض عن اخلبو الناجم عن املطر، 
 :2 الخيار

أرضية تابعة  طةحمأنه حلماية خدمة ما بني السواتل، جيب أال تتجاوز كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية لكل  5
بني  احملطات الفضائية للخدمة ما اجتاهب ظروف السماء الصافية GHz 27-25,25 dB(W/MHz) 0,5يف النطاق  HAPSحملطات 

 .بالنسبة إىل األرض املستقرالسواتل يف املدار 
، ITU-R SA.1276 التوصية أحدث نسخة من محايتها يف تتعنيوترد املواقع احملددة ملدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض واليت 

 .5°و –5° مراعاة إمكانية ميل املدار بالنسبة للمحطات الفضائية بني             وتتعني أيضا  
توهني الناجم عن املطر، تعويض ال القدرة املشعة املكافئة املتناحية بغية القدرة لزيادة كثافة وميكن استعمال التحكم التلقائي يف

 HAPS طاتحمالناجتة عن استخدام  القيمة السواتل بني ما خلدمةاحملطة الفضائية  على التداخلفيه  يتجاوز إىل احلد الذي ال
 ؛ظروف اجلو الصايف يف                         بقا  للحدود املذكورة أعاله طالقدرة املشعة املكافئة املتناحية  كثافةالقائمة على األرض ل

 HAPS لكل منصة يةاملتناحالقدرة املشعة املكافئة  كثافةألغراض محاية اخلدمة الثابتة الساتلية، جيب أال تتجاوز   أنه 6
 درجة؛ 85,5ألي زاوية احنراف عن النظري تزيد عن  –dB(W/MHz) 9,1القيمة  GHz 27,5-27و GHz 25,25-24,75النطاقني  يف

لكل  املتناحيةة املشعة املكافئ القدرةأال تتجاوز كثافة  جيبالساتلية )املنفعلة(،  األرض استكشاف خدمةحلماية  أنه 7
 :GHz 25,25-24,25عاملة يف النطاق  HAPS حمطةلكل  GHz 24-23,6 النطاق يف HAPS حمطة

 −0.7714 θ − 16.5  dB(W/200 MHz) for −4.53° ≤ θ < 35° 

 −43.5   dB(W/200 MHz) for 35° ≤ θ ≤ 90° 

 (.األفقي املستوى فوق الوصول)زوايا  بالدرجات االرتفاع زاوية هي θ حيث

 :1المثال 
 ؛536A.5ال تطبق أحكام الرقم  ،GHz 27-25,5تستخدم نطاق الرتدد  اليت HAPS األرضية بالنسبة للمحطات أنه 8
من  يةالساتلخلدميت األحباث الفضائية/استكشاف األرض النطاق  داخل الساتليةلضمان محاية اخلدمات  أنه 9

احملطات األرضية خلدميت األحباث  قيم العتبة أدناه عند pfdجيب أال تتجاوز الكثافة  ،GHz 27-25,5يف النطاق  HAPS بوابة
               بالتنسيق طبقا   HAPS البوابةجيب أن تقوم  ،قيم العتبة أدناه pfd. ويف حالة جتاوز الكثافة الساتليةالفضائية/استكشاف األرض 

اليت ميكن احلصول عليها يف ظروف  pfdالكثافة بوتتعلق هذه احلدود  .الصلة ذات األنظمة معلمات مراعاة مع ،18.9 للرقم
 الفضائية، األحباث خلدمة  0,001%باستخدام النسب املئوية الزمنية التالية: ITU R P.452االنتشار املفرتضة اليت تتنبأ هبا التوصية 

 املستقرة يةالساتل األرض استكشاف خلدمة 20%و األرض، إىل بالنسبة املستقرة غري الساتلية األرض استكشاف خلدمة 0,005%و
 :األرض إىل بالنسبة

 وضيح.                                                   استكشاف األرض الساتلية واألحباث الفضائية مزيدا  من الت خلدميتطات األرضية النموذجية احمل: قد تتطلب حالة محاية مالحظة
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 الفضائية األبحاث خدمة

  
2

W
, 121.33

m *MHz
pfd dB

 
 

 
  

 األرض إلى بالنسبة المستقرة غير الساتلية األرض استكشاف خدمة

  
2

W
, 96.87

m *MHz
pfd dB

 
 

 
  

 األرض إلى بالنسبة المستقرة الساتلية األرض استكشاف خدمة

2

W
, 128.57

m *MHz
pfd dB

 
 

 
 

 :2 المثال
 )غري مستخدم(؛ 8
إقليم  يف يةالساتلالنطاق خلدميت األحباث الفضائية/استكشاف األرض  داخل الساتليةلضمان محاية اخلدمات  أنه 9

قيم العتبة أدناه عند احملطات األرضية  pfdجيب أال تتجاوز الكثافة  ،GHz 27-25,5يف النطاق  HAPS بوابةاإلدارات األخرى من 
تتعلق و هذه باالتفاق بني اإلدارات املعنية.  pfd. وميكن جتاوز قيم الكثافة الساتليةخلدميت األحباث الفضائية/استكشاف األرض 

باستخدام  ITU-R P.452اليت ميكن احلصول عليها يف ظروف االنتشار املفرتضة اليت تتنبأ هبا التوصية  pfdثافة الكبهذه احلدود 
 بةبالنس املستقرة غري الساتلية األرض استكشاف خلدمة 0,005%و الفضائية، األحباث خلدمة  0,001%النسب املئوية الزمنية التالية:

 :األرض إىل بالنسبة املستقرة الساتلية األرض استكشافخلدمة  20%و األرض، إىل
 وضيح.                                                   استكشاف األرض الساتلية واألحباث الفضائية مزيدا  من الت خلدميتطات األرضية النموذجية احمل: قد تتطلب حالة محاية مالحظة

 الفضائية األبحاث خدمة
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 األرض إلى بالنسبة المستقرة غير الساتلية األرض استكشاف خدمة
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 األرض إلى بالنسبة المستقرة الساتلية األرض استكشاف خدمة
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W
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لضمان محاية خدمة الفلك الراديوي، فإن كثافة تدفق القدرة للبث غري املرغوب فيه املنتج من إرساالت الوصالت  أنه 10
 عملياتل )/MHz)) 400 · 2mdB(W 177–جيب أال يتجاوز القيمة  ،GHz 25,25-24,25العاملة يف النطاق  HAPSللمحطات  اهلابطة

عند موقع أي  GHz 24-23,6اخلطوط الطيفية يف النطاق  رصد عملياتل –dB(W/(m² · 250 kHz)) 191املستمرة والقيمة  رصدال
يتعلق هذا احلد بكثافة تدفق القدرة اليت ميكن احلصول عليها باستخدام نسبة و . m 50حمطة يف خدمة الفلك الراديوي على ارتفاع 

 ؛يف منوذج االنتشار ذي الصلة 2%زمنية قدرها  مئوية
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 :1 الخيار
 :التالية املعادلة تستعمل االمتثال، من وللتحقق

     
2%618 2

1
. . . . , + +10 log10

4
pnominal clear skypfd e i r p Az Att GasAtt

d


 
     

 
  

 :حيث

 nominal clear skye.i.r.p.: القدرة لكثافة مسيةاال القيمة e.i.r.p.  يف اجتاه حمطة خدمة الفلك الراديوي واليت تعمل هبا حمطة
 رصدال عملياتلبالنسبة  dB(W/400 MHz)السماء الصافية بالوحدات  ظروف يف HAPS املنصة

 ؛GHz 24-23,6اخلطوط الطيفية يف النطاق  رصد عملياتل dB(W/250 kHz) املستمرة وبالوحدات
 Az: السمت بالدرجات من املنصة  زوايةHAPS يف اجتاه حمطة خدمة الفلك الراديوي؛ 
 El: االرتفاع بالدرجات عند املنصة  زاويةHAPS يف اجتاه حمطة خدمة الفلك الراديوي؛ 

 =2%p618Att: بالوحدات  التوهنيdB  من التوصيةR P.618-ITU  املقابل بنسبة مئوية من الوقتp  عند  2%تساوي
 موقع حمطة خدمة الفلك الراديوي؛

 d: املنصةبني  باألمتار الفصل مسافة HAPS الراديوي؛ الفلك خدمة وحمطة 
 pfd: القدرة على سطح األرض لكل حمطة منصة  تدفق كثافةHAPS  بالوحداتdB(W/(m² · 400 MHz)) 

اخلطوط الطيفية  رصد عملياتل dB(W/(m² · 250 kHz))املستمرة وبالوحدات  رصدال عملياتل
 ؛GHz 24-23,6 النطاق يف

 :2 الخيار
 .صيغة ألي ضرورة ال :مالحظة

 تبليغ مت ويكون قد 2019نوفمرب  22عند أي حمطة فلك راديوي تكون يف اخلدمة قبل  "يقرر"من  10الفقرة  تطبق 11
                                                أي حمطة فلك راديوي أ بلغ هبا قبل تاريخ استالم كامل على  أو ،2020مايو  22قبل  GHz 24-23,6املكتب هبا يف النطاق 

من  10الفقرة املنطبقة عليه أحكام  HAPSاملتعلقة بالنظام  4معلومات التنسيق أو التبليغ، حسب االقتضاء، احملددة يف التذييل 
 ،HAPSحطات دارات اليت رخصت مبوميكن حملطات الفلك الراديوي اليت يبلغ عنها بعد هذا التاريخ التماس موافقة من اإل ."يقرر"

أن تبلغ عن  GHz 27,5-24,25 النطاقحمطات املنصات عالية االرتفاع يف على اإلدارات اليت تعتزم تنفيذ نظام  أن 12
بغية التسجيل  للوائح الراديوإىل املكتب ألغراض فحص االمتثال  4لتذييل لختصيصات الرتدد بتقدمي مجيع العناصر اإللزامية 

 السجل األساسي الدويل للرتددات، يف
 الراديوية االتصاالت مكتب مدير يكلف

 .القرار هذا لتنفيذ الالزمة التدابري مجيع باختاذ
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 فقط 2في اإلقليم  GHz 27,5-25,25التردد  نطاق 5.5/14.1/1
 5Aلألسلوب  بالنسبة 1.5.5/14.1/1

NOC 

 5املادة 
 توزيع نطاقات التردد

 

 5B2لألسلوب  بالنسبة 2.5.5/14.1/1

 5املادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 29,9-24,75 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

   D114.5 ADDثابتة 25,25-25,5
 536.5   بين السواتل   
 متنقلة  
 فضاء(-توقيت ساتلية )أرضترددات معيارية وإشارات   

   536B.5أرض(-)فضاء استكشاف األرض الساتلية 27-25,5
 D114.5 ADD  ثابتة  
 536.5 بين السواتل   
 متنقلة  
 536C.5أرض(  -)فضاء أبحاث فضائية  
 فضاء(-ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية )أرض  
  536A.5 

27,5-27 
 ثابتة

 536.5 بين السواتل 
 متنقلة

27,5-27 
   D114.5 ADDثابتة  
 فضاء(-)أرض ثابتة ساتلية  
 536.5  537.5  بين السواتل  
 متنقلة  
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 1الخيار  ،5B2لألسلوب  بالنسبة 1.2.5.5/14.1/1

ADD 

D114[-26B2-O1].5 النطاقنياخلدمة الثابتة يف  توزيع حيدد GHz 25,5-25,25 وGHz 27,5-27  الستعمال حمطات املنصات
. ويقتصر استعمال حمطات املنصات عالية االرتفاع لتوزيع اخلدمة الثابتة هذا على االجتاه من 2يف اإلقليم  (HAPS) عالية االرتفاع

-GHz 27,5 النطاق يفإىل األرض  HAPSاحملطات  من االجتاه وعلى GHz 25,5-25,25النطاق  يف HAPSاحملطات  إىل األرض

     (WRC-19).(WRC-19) [C114-24B3-O1]ضع ألحكام القرار وخي 27

 

 2الخيار  ،5B2لألسلوب  بالنسبة 2.2.5.5/14.1/1
ADD 

D114[-26B2-O2].5 توزيع اخلدمة الثابتة يف النطاق  حيددGHz 27,5-25,25  الستعمال حمطات املنصات عالية
 عالية املنصات حمطات استعمالويقتصر  .(WRC-19) [C114-24B3-O2]ألحكام القرار        وفقا   2يف اإلقليم  (HAPS) االرتفاع
، وصالت البوابة على GHz 25,5-25,25يف النطاق  HAPSعلى االجتاه من األرض إىل احملطات  هذا الثابتة اخلدمة لتوزيع االرتفاع

إىل األرض  HAPSوعلى االجتاه من احملطات  ،GHz 27-25,5يف النطاق  HAPSاحملطات  إىل وعلى االجتاه من األرض
 وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق .GHz 27,5-27 النطاق يف

     (WRC-19) على أساس أويل مشرتك وال مينح أولوية يف لوائح الراديو.
 

 3الخيار  ،5B2لألسلوب  بالنسبة 3.2.5.5/14.1/1
ADD 

D114[-26B2-O3].5 جيوز أن تستخدم حمطات املنصات عالية االرتفاع 2 يف اإلقليم ،(HAPS)  التوزيعات املخصصة للخدمة
ويقتصر استخدام التوزيع املخصص للخدمة        أيضا .  GHz 27,5-27,0و GHz 27,0-25,5و GHz 25,5-25,25الثابتة يف النطاقات 

، ومن األنظمة GHz 27-25,25مدى الرتدد يف  HAPSعلى االجتاه من األرض إىل األنظمة  HAPSالثابتة من جانب أنظمة 
HAPS  إىل األرض يف النطاقGHz 27,5-27,0 ؛ وجيب أال يتسبب يف تداخل ضار يف األنواع األخرى من أنظمة اخلدمة الثابتة

 . وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أال يتقيد تطوير هذهأو اخلدمات األخرى املوزع هلا على أساس أويل وأال تطالب باحلماية منها
 حلماية (WRC-19) [D114-26B2-O3] القرار أحكامب HAPS. وجيب أن تفي إرساالت HAPSاخلدمات األخرى باألنظمة 

     (WRC-19) .النطاق هذا هلا املوزع اخلدمات

 
 1الخيار  - 5B2قرار من أجل األسلوب  مثال 4.2.5.5/14.1/1

 .1اخليار  ،4B2بالنسبة لألسلوب  GHz 27,5-27 أعاله يشمل النطاق 3.2.4.5/14.1/1القرار الوارد يف القسم  مثال

 2الخيار  - 5B2قرار من أجل األسلوب  مثال 5.2.5.5/14.1/1

 .2اخليار  ،4B2بالنسبة لألسلوب  GHz 27,5-25,25أعاله يشمل النطاق  4.2.4.5/14.1/1القرار الوارد يف القسم  مثال
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 3الخيار  - 5B2قرار من أجل األسلوب  مثال 6.2.5.5/14.1/1
ADD 

 (WRC-19) [D114-26B2-O3]القرار اجلديد  مشروع
  GHz 27,5-25,25الوصالت الثابتة لمدى التردد  استعمال

 2الخدمة الثابتة في اإلقليم  فيمحطات المنصات عالية االرتفاع ل

 (،2019الراديوية )شرم الشيخ، املؤمتر العاملي لالتصاالت  إن
 اعتباره يف يضع إذ

حمطات املنصات عالية  قرر دراسة االحتياجات اإلضافية من الطيف لوصالت WRC-15أن املؤمتر  ( أ 
 ؛2يف اإلقليم  GHz 27,5-24,25، مبا يف ذلك يف النطاق الثابتة لتوفري توصيلية عريضة النطاق (HAPS) االرتفاع

                                                           ميكن أن توفر توصيلية عريضة النطاق حبد  أدىن من البنية التحتية  (HAPS)أن حمطات املنصات عالية االرتفاع  (ب
 ،للشبكات األرضية

 يقرر
 كثافةجيب أال تتجاوز   ،HAPSمن املنصات  GHz 27,5-27لضمان محاية اخلدمة الثابتة الساتلية يف النطاق  أنه 1

 درجة؛ 85,5ألي زاوية احنراف عن النظري تزيد عن   –dB(W/MHz) 9,1القيمة  HAPSلكل منصة  املتناحيةالقدرة املشعة املكافئة 
أنه لضمان محاية اخلدمات الساتلية خلدميت األحباث الفضائية/استكشاف األرض الساتلية من احملطات  2

العتبة أدناه عند احملطات األرضية خلدميت  جيب أال تتجاوز قيم pfdفإن كثافة ، GHz 27,0-25,5يف النطاق  HAPS األرضية
 HAPS احملطاتالواردة أدناه، جيب أن تقوم  pfdاألحباث الفضائية/استكشاف األرض الساتلية. ويف حالة جتاوز قيم عتبة كثافة 

 .مع وضع يف االعتبار معلمات األنظمة ذات الصلة 18.9                     بالتنسيق طبقا  للرقم 
وخدمة األحباث  (EESS): ميكن أن تتطلب حالة محاية احملطات األرضية النمطية خلدمة استكشاف األرض الساتلية مالحظة

                   مزيدا  من التوضيح. (SRS)الفضائية 
 خدمة األبحاث الفضائية

 −138.8 + 25 * log10(5 − θ) dB(W/(m2 · MHz)) for  0° ≤ θ < 4.925° 

 −166.9   dB(W/(m2 · MHz)) for 4.925° ≤ θ < 5° 

 −183.9   dB(W/(m2 · MHz)) for  5° ≤ θ < 90° 

 .األفقي احمللي عند هوائي حمطة خدمة األحباث الفضائية يلإلشارة املسببة للتداخل فوق املستو  (φ) زاوية الوصول هي (θ)حيث
 خدمة استكشاف األرض الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى األرض

 −108.8 + 25 * log10(3 − θ) dB(W/(m2 · MHz)) for 0° ≤ θ < 2.808° 

 −126.7   dB(W/(m2 · MHz)) for 2.808° ≤ θ < 3° 

 −143.4   dB(W/(m2 · MHz)) for 3° ≤ θ < 90° 



107 

 

األفقي احمللي عند هوائي حمطة خدمة استكشاف األرض  يلإلشارة املسببة للتداخل فوق املستو  (φ) زاوية الوصول هي (θ) حيث
 الساتلية.

 خدمة استكشاف األرض الساتلية المستقرة بالنسبة إلى األرض

 −140.5 + 25 * log10(3 − θ) dB(W/(m2 · MHz))  for  0° ≤ θ < 2.808° 

 −158.4   dB(W/(m2 · MHz))  for  2.808° ≤ θ < 3° 

 −178.5   dB(W/(m2 · MHz))  for  3° ≤ θ < 90° 

األفقي احمللي عند هوائي حمطة خدمة استكشاف األرض  يلإلشارة املسببة للتداخل فوق املستو  (φ) زاوية الوصول هي (θ) حيث
 الساتلية.

 األحباث الفضائية الساتلية/استكشاف األرض الساتلية، ينبغيرضية خلدميت األطة احملإىل  HAPSبالنسبة للمحطة األرضية للنظام 
خدمة  1)تالية: استعمال النسب املئوية التوصيات االنتشار لقطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة بالتوهني باستعمال تطبيق 

خدمة  3)؛ 0,005%رض: خدمة استكشاف األرض الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األ 2)؛ 0,001% األحباث الفضائية:
األحباث وخدميت  HAPS، وجيب استخدام ارتفاع هوائيات النظام 20%استكشاف األرض الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض: 

 ؛اف األرض الساتلية يف هذا احلسابالفضائية الساتلية/استكش
لكل  ةاملتناحيالقدرة املشعة املكافئة  كثافةمحاية خدمة ما بني السواتل، جيب أال تتجاوز  ألجل ضمان  أنه 3

 درجة؛ 85ألي زاوية احنراف عن النظري تزيد عن  –dBW/Hz 70,7القيمة  GHz 27,5-27يف النطاقات  HAPS منصة
 :1 الخيار

 حمطةلكل  ةاملتناحيالقدرة املشعة املكافئة  كثافةألجل ضمان محاية خدمة ما بني السواتل، جيب أال تتجاوز   أنه 4
                                          يف اجتاه مستقب ل خدمة ما بني السواتل املستقرة  dB(W/MHz) 12,3القيمة  GHz 27-25,25يف النطاق  HAPS للنظام ةأرضي

 بالنسبة إىل األرض يف ظروف السماء الصافية؛
 :2 الخيار

 حمطةلكل  يةاملتناحالقدرة املشعة املكافئة  كثافةضمان محاية خدمة ما بني السواتل، جيب أال تتجاوز   ألغراض أنه 4
يف اجتاه احملطات  يف ظروف السماء الصافية dB(W/MHz) 0,5قيمة أقصاها  GHz 27-25,25يف النطاق  HAPS للنظام أرضية

 .الفضائية خلدمة ما بني السواتل يف املدار املستقر بالنسبة لألرض
، ITU-R SA.1276 محايتها يف أحدث نسخة من التوصية جيبواليت  بالنسبة إىل األرض ةاملستقر  وترد املواقع احملددة ملدار السواتل

 .5°و –5°                                                                 ويتعني أيضا  مراعاة إمكانية ميل املدار بالنسبة للمحطات الفضائية بني 
غية تعويض التوهني الناجم عن املطر، إىل احلد الذي ب  .e.i.r.pالقدرة القدرة لزيادة كثافة وميكن استعمال التحكم األوتومايت يف

 كثافةل HAPS ة للنظاماحملطات األرضيالناجتة عن استخدام القيمة  السواتل ما بني خلدمةاحملطة الفضائية يف  التداخلفيه  يتجاوز ال
 ؛                                                  بقا  للحدود املذكورة أعاله عندما تسود ظروف اجلو الصايفط  .e.i.r.pالقدرة

فإن مستوى كثافة  ،GHz 27,5-25,25يف النطاق  األخرىاإلدارات  أراضيألغراض محاية أنظمة اخلدمة الثابتة يف  أنه 5
 ،ةالتالي احلدود، جيب أال يتجاوز األخرى اإلدارات أراضيينتج عند سطح األرض يف  HAPSتدفق القدرة لكل حمطة من حمطات 

 :الية االرتفاعحمطات منصات ع عنالتبليغ  يف وقتما مل تقدم موافقة صرحية من اإلدارة املتأثرة  الصافية، السماء ظروف ظل يف

0.39 θ – 132.12  dB(W/(m2 · MHz)) for 0° ≤ θ < 13° 

2.715 θ – 162.3  dB(W/(m2 · MHz)) for 13° ≤ θ < 20° 

0.45 θ − 117  dB(W/(m2 · MHz)) for 20° ≤ θ < 60° 
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–90        dB(W/(m2 · MHz)) for 60° ≤ θ ≤ 90° 

هذا بالفعل يف االعتبار أثر  pfdاالرتفاع بالدرجات )زوايا الوصول فوق املستوى األفقي(. ويأخذ قناع الكثافة  زاوية هي θ حيث
 ؛التوهني الناتج عن الغازات اجلوية

فإن مستوى كثافة تدفق  ،GHz 27,5-25,25 األخرى اإلدارات أراضيألغراض محاية أنظمة اخلدمة املتنقلة يف  أنه 6
 واملطبقة عند حدود اإلدارات اجملاورة ،عند سطح األرض HAPS لنظامأو حمطة أرضية وحيدة  HAPSمنصة  القدرة لكل حمطة

 :HAPS طاتحميف وقت التبليغ عن  ما مل تقدم موافقة صرحية من اإلدارة املتأثرة ،احلدود التالية، جيب أال يتجاوز املتأثرة

–113.3   dB(W/(m2 · MHz)) for 0° ≤ θ < 4° 

–113.3 + 1.2 (θ – 4) dB(W/(m2 · MHz)) for 4° ≤ θ < 9° 

–107.3   dB(W/(m2 · MHz))  for 9° ≤ θ ≤ 90° 

 (،األفقي املستوى فوق الوصول وايا)ز  بالدرجات االرتفاع زاوية هي θ حيث
 الراديوية االتصاالت مكتب مدير يكلف

 .القرار هذا لتنفيذ الالزمة التدابري مجيع باختاذ
 

 GHz 28,2-27,9التردد  نطاق 6.5/14.1/1
 6Aلألسلوب  بالنسبة 1.6.5/14.1/1

NOC 

 5املادة 
 توزيع نطاقات التردد

 
NOC 

 (REV.WRC-12) 145القرار 

 استعمال محطات المنصات عالية االرتفاع 
 الخدمة الثابتة في GHz 31,3-31و GHz 28,2-27,9النطاقين 
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 6B1لألسلوب  بالنسبة 2.6.5/14.1/1

 5املادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 29,9-24,75 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 537A.5  E114.5  ADDثابتة   27,5-28,5
 516B.5  484A.5  539.5فضاء(  -)أرضثابتة ساتلية    
 متنقلة  
  540.5  538.5 

 
 على ذلك على مرتتبة تعديالت إجراء سيتعني ،GHz 28,2-27,9 النطاق     ع دل إذا األسلوب، هلذا       طبقا  : مالحظة

 .B1 عند تنفيذ األسلوب (Rev.WRC-12) 145 القرار
 1الخيار  ،6B1لألسلوب  بالنسبة 1.2.6.5/14.1/1

ADD 

E114[-28B1-O1].5 توزيع اخلدمة الثابتة يف النطاق  حيددGHz 28,2-27,9  على أساس عاملي الستعمال حمطات املنصات
 HAPS احملطات من االجتاه على هذا الثابتة اخلدمة لتوزيع االرتفاع عالية املنصات حمطات استعمال ويقتصر. HAPS)عالية االرتفاع 

     (WRC-19) .(WRC-19) [E114-28+31B1-O1]ألحكام القرار        طبقا   يكون أن وجيبإىل األرض 

 

SUP 
537A.5 

 

 2الخيار  ،6B1لألسلوب  بالنسبة 2.2.6.5/14.1/1

ADD 

E114[-28B1-O2].5 توزيع اخلدمة الثابتة يف النطاق  حيددGHz 28,2-27,9  لالستعمال على أساس عاملي من جانب اإلدارات
 وزيعلتاالرتفاع  استعمال حمطات املنصات عالية يسبب أال وجيب. (HAPS)اليت ترغب يف تنفيذ حمطات املنصات عالية االرتفاع 

رتك اخلدمات األخرى اليت هلا توزيع على أساس أويل مش                                                 تداخال  ضارا  ألمناط أخرى من أنظمة اخلدمة الثابتة أو هذاخلدمة الثابتة ا
 ويقتصرخرى. لك اخلدمات األ                                                                                 وأال يطالب باحلماية منها. وفضال  عن ذلك، جيب أال تعوق حمطات املنصات عالية االرتفاع تطور ت

إىل األرض وخيضع ألحكام  HAPSعلى االجتاه من احملطات  هذاخلدمة الثابتة ا لتوزيعاالرتفاع  استعمال حمطات املنصات عالية
     (WRC-19).(WRC-19) [E114-28+31B1-O2] القرار
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SUP 
537A.5 

 

 1الخيار  - 7B1واألسلوب  1الخيار  - 6B1قرار من أجل األسلوب  مثال 3.2.6.5/14.1/1
ADD 

 (WRC-19) [E114-28+31B1-O1]القرار اجلديد  مشروع
 محطات المنصات عالية االرتفاع للنطاقين  استعمال

GHz 28,2-27,9 وGHz 31,3-31 الخدمة الثابتة في 
 (،2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ،  إن

 اعتباره يف يضع إذ
يقضي بأن تقتصر عمليات اإلرسال إىل حمطات املنصات عالية االرتفاع ومنها على النطاقات احملددة  23.4أن الرقم  ( أ 

 ؛5صراحة يف املادة 
رأى أن هناك حاجة لتوفري املزيد من توصيلية النطاق  (WRC-15) 2015 لعام الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمتر أن (ب

العريض يف اجملتمعات شحيحة اخلدمات ويف املناطق الريفية والنائية، وأن التكنولوجيات القائمة ميكن استعماهلا يف توصيل تطبيقات 
ادة النطاق العريض واتصاالت االستعاليت ميكنها أن توفر توصيلية  (HAPS) االرتفاعالنطاق العريض بواسطة حمطات املنصات عالية 

 األرضية؛ الشبكية التحتية البنية من األدىن باحلد رثاالكو  حاالت يف
هو توفري التوصيل من  GHz 28,2-27,9يف النطاق  (HAPS)أن الغرض من نشر حمطات املنصات عالية االرتفاع  (ج

 ؛لكل حزمة HAPSإىل عدد حمدود من احملطات األرضية  HAPS اتحمط

الثابتة لتوفري توصيلية  HAPS قرر دراسة االحتياجات اإلضافية من الطيف لوصالت احملطات WRC-15املؤمتر  أن ( د
مع االعرتاف بأن التحديدات GHz 31,3-31و GHz 28,2-27,9 نيذلك ضمن النطاق يف النطاق العريض على أساس عاملي، مبا

 ؛طاق العريض الراهنةوضعت دون مراعاة قدرات الن HAPS احلالية للمحطات
 عالية صاتاملن حمطات تستخدم اليت األنظمة بني التقاسم تتناول دراسات أجرى الراديوية االتصاالت قطاع أن ( ه

أدت إىل  GHz 31,3-31و GHz 28,2-27,9 النطاقني يف الثابتة اخلدمة يف األنظمة أنواع من وغريها الثابتة اخلدمة يف االرتفاع
 ؛ITU-R F.[HAPS-31 GHz] التقريراعتماد 

قطاع االتصاالت الراديوية أجرى دراسات تتناول التوافق بني األنظمة اليت تستخدم حمطات املنصات عالية  أن ( و
 ؛ITU-R F.[HAPS-31 GHz] التقريرأدت إىل اعتماد  GHz 31,8-31,3النطاق  االرتفاع واخلدمات املنفعلة يف

 ؛يف مجيع أحناء العامل HAPSنظمة أللمن الطيف  حتياجاتالحيتوي على ا  ITU-R F.2438أن التقرير  ( ز
عريضة النطاق  HAPSألنظمة لقام بتحديث خصائص النشر واخلصائص التقنية  ITU-R F.2439أن التقرير  (ح

 املتأثرة،األخرى  اخلدماتو (HAPS) االرتفاعوالتوافق بني حمطات املنصات عالية  والتقاسمالستكمال دراسات اجلدوى 
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 يدرك وإذ
قبالت فضاء( ومست-بالنسبة حملطات اإلرسال األرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية )أرض GHz 28,2-27,9أنه يف نطاق الرتدد 

 ،17.9العاملة يف اخلدمة الثابتة، ينطبق الرقم  HAPSاحملطات األرضية 

 يقرر
مستوى   فإن ،GHz 28,2-27,9يف النطاق  األخرىاإلدارات  أراضيألغراض محاية األنظمة الالسلكية الثابتة يف  أنه، 1

 داحلدو ، جيب أال يتجاوز األخرىاإلدارات  أراضيينتج عند سطح األرض يف  HAPS احملطاتكثافة تدفق القدرة لكل حمطة من 
 :نصات عالية االرتفاعحمطات م وقت التبليغ عنما مل تقدم موافقة صرحية من اإلدارة املتأثرة  الصافية، السماء ظروف ظل يف ،التالية

 3 θ − 140 dB(W/(m² · MHz))        for 0° ≤ θ < 10° 

 0.57 θ − 115.7 dB(W/(m² · MHz))        for 10° ≤ θ < 45° 

 −90 dB(W/(m² · MHz))        for 45° ≤ θ < 90° 

 (.األفقي املستوى فوق الوصول)زوايا  بالدرجات االرتفاع زاوية هي حيث
 : 1 الخيار

حبيث تتم  HAPS تشغيل النظامنتيجة للمطر، ميكن  HAPSللنظام تسديد أي حزمة االنتشار اإلضافية يف  احنطاطات ولتعويض
اجم عن املطر مستوى اخلبو النفقط بقيمة تعادل )أي تعاين من اخلبو الناتج عن املطر(  حزمة مقابلةأي يف  pfdزيادة قناع الكثافة 

 .dB 20وحبد أقصى 
 املقرتح، تستعمل املعادلة التالية: pfdمن االمتثال لقناع الكثافة  وللتحقق
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 :حيث

 d: باألمتار بني احملطة  املسافةHAPS ؛)تعتمد على زاوية االرتفاع( واألرض 
 e.i.r.p.: للمحطةلقدرة املشعة املكافئة املتناحية لاالمسية للكثافة الطيفية  القيمة HAPS  بالوحداتdB(W/MHz) 

 عند زاوية ارتفاع حمددة؛
 )(pfd: تدفق القدرة عند سطح األرض لكل حمطة  كثافةHAPS  بالوحداتMHz))  2dB(W/(m؛ 

 :2 الخيار
 هذه احلدود بكثافة تدفق القدرة اليت ميكن احلصول عليها يف ظروف السماء الصافية وبافرتاض انتشار يف الفضاء احلر. وتتعلق

 ؛االستقطاب وخسارةواستمدت هذه احلدود عن طريق مراعاة أثر التوهني الغازي 
فإن مستوى   ،GHz 28,2-27,9يف النطاق  األخرىاإلدارات  أراضيألغراض محاية أنظمة اخلدمة املتنقلة يف  أنه 2

 ،احلدود التالية، جيب أال يتجاوز األخرىاإلدارات  أراضيينتج عند سطح األرض يف  HAPSكثافة تدفق القدرة لكل حمطة 
 :فاعوقت التبليغ عن حمطات منصات عالية االرت املتأثرة ما مل تقدم موافقة صرحية من اإلدارة الصافية، السماء ظروف ظل يف

 θ − 120  dB(W/(m² · MHz)) for 0°< θ ≤ 13° 

 −107    dB(W/(m² · MHz)) for 13° < θ ≤ 65° 

 0.68 θ −151.2 dB(W/(m² · MHz)) for 65° < θ ≤ 90° 
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 ؛(األفقي املستوى فوق الوصول)زوايا  بالدرجات االرتفاع زاوية هي  حيث

 :1 الخيار
حبيث تتم  HAPS تشغيل النظامنتيجة للمطر، ميكن  HAPSللنظام تسديد أي حزمة االنتشار اإلضافية يف  احنطاطات ولتعويض

 .اجم عن املطرمستوى اخلبو النفقط بقيمة تعادل )أي تعاين من اخلبو الناتج عن املطر(  مقابلة حزمةأي يف  pfdزيادة قناع الكثافة 
 التالية:املقرتح، تستعمل املعادلة  pfdمن االمتثال لقناع الكثافة  وللتحقق
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 :حيث

 d: باألمتار بني احملطة  املسافةHAPS واألرض )تعتمد على زاوية االرتفاع(؛ 
 e.i.r.p.: حطةلقدرة املشعة املكافئة املتناحية للملاالمسية للكثافة الطيفية  القيمة HAPS  بالوحداتdB(W/MHz) 

 عند زاوية ارتفاع حمددة؛
 (θ)pfd: تدفق القدرة عند سطح األرض لكل حمطة  كثافةHAPS  بالوحداتMHz)) · 2dB(W/(m؛ 

 :2الخيار 
 هذه احلدود بكثافة تدفق القدرة اليت ميكن احلصول عليها يف ظروف السماء الصافية وبافرتاض انتشار يف الفضاء احلر. وتتعلق

توهني الغازي واخلسارة النامجة عن جسد اإلنسان بالنسبة الو  خسارة االستقطابر اثآواستمدت هذه احلدود عن طريق مراعاة 
 ؛ملعدات املستعمل

القدرة املشعة  كثافةجيب أن تقل   ،GHz 28,2-27,9فضاء( يف النطاق -ألغراض محاية اخلدمة الثابتة الساتلية )أرض أنه 3
 درجة؛ 85,5 ألي زاوية احنراف عن النظري تزيد عن –dB(W/MHz) 9,7عن  HAPSالقصوى لكل وصلة هابطة  املتناحيةاملكافئة 

فإن مستوى كثافة  ،GHz 31,3-31يف النطاق  األخرىاإلدارات  أراضيألغراض محاية أنظمة اخلدمة الثابتة يف  أنه 4
 احلدودز تجاو ، جيب أال ياألخرىاإلدارات تدفق القدرة لكل حمطة من حمطات املنصات عالية االرتفاع ينتج عند سطح األرض يف 

 :االرتفاع عالية نصاتم حمطات عن التبليغ وقت ما مل تقدم موافقة صرحية من اإلدارة املتأثرة الصافية، السماء ظروف ظل يف ،التالية

 0.875 θ − 143  dB(W/(m² · MHz)) for 0° ≤ θ < 8° 

 2.58 θ − 156.6  dB(W/(m² · MHz)) for 8° ≤ θ < 20° 

 0.375 θ − 112.5 dB(W/(m² · MHz)) for 20° ≤ θ < 60° 

 −90   dB(W/(m² · MHz)) for 60° ≤ θ ≤ 90° 

 ؛(األفقي املستوى فوق الوصول)زوايا  بالدرجات االرتفاع زاوية هي  حيث

 :1 الخيار
حبيث تتم  HAPS تشغيل النظامنتيجة للمطر، ميكن  HAPSللنظام تسديد أي حزمة االنتشار اإلضافية يف  احنطاطات ولتعويض

اجم عن املطر مستوى اخلبو النفقط بقيمة تعادل )أي تعاين من اخلبو الناتج عن املطر(  حزمة مقابلةأي يف  pfdزيادة قناع الكثافة 
 .dB 20وحبد أقصى 

 املقرتح، تستعمل املعادلة التالية: pfdمن االمتثال لقناع الكثافة  وللتحقق
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 :حيث

 d: باألمتار بني احملطة  املسافةHAPS واألرض )تعتمد على زاوية االرتفاع(؛ 
 e.i.r.p.: للمحطةلقدرة املشعة املكافئة املتناحية لاالمسية للكثافة الطيفية  القيمة HAPS  بالوحداتdB(W/MHz) 

 عند زاوية ارتفاع حمددة؛
 )(pfd: تدفق القدرة عند سطح األرض لكل حمطة  كثافةHAPS  بالوحداتMHz)) · 2dB(W/(m؛ 

 :2الخيار 
. احلر الفضاء يف نتشارا وبافرتاض الصافية السماء ظروف يف عليها اليت ميكن احلصول القدرة تدفق بكثافة احلدود هذه وتتعلق

 ؛خسارة االستقطابو  الغازي التوهني أثر مراعاة طريق عن احلدود هذه واستمدت
 فيها املرغوب )املنفعلة(، يكون مستوى كثافة القدرة غري الساتلية األرض استكشاف خلدمةاحلماية  توفري لضمان أنه 5
             حمدودا  بقيمة  GHz 31,3-31 نطاقال يف العاملة HAPS طات األرضية للنظاماحملهوائي  حنو GHz 31,8-31,3النطاق  يف

dB(W/200 MHz) 83– يطة الظروف املطرية للتخفيف من اخلبو بسبب املطر، شر  ظروف السماء الصافية، وميكن زيادته يف يف
 ؛ظروف السماء الصافية أال يتجاوز التأثري الفعلي على الساتل املنفعل التأثري احلاصل يف

قدرة املشعة املكافئة ال كثافة  )املنفعلة(، جيب أال تتجاوز الساتلية األرض استكشاف خلدمةاحلماية  توفري لضمان أنه 6
 يلي: ما GHz 31,3-31يف النطاق  عاملة HAPSلكل منصة  GHz 31,8-31,3النطاق  يف (.e.i.r.p) املتناحية

 − − 13.1 dB(W/200 MHz) −4.53° ≤  < 22° 

 −35.1 dB(W/200 MHz) 22° ≤  < 90° 

 ؛االرتفاع بالدرجات )زوايا الوصول فوق املستوي األفقي(هي زاوية   حيث

عند  HAPSالذي تنتجه أي حمطة أرضية  pfdلضمان توفري احلماية خلدمة الفلك الراديوي، فإن مستوى الكثافة  أنه 7
 MHz)) 500 · 2dB(W/(m 141–، جيب أال يتجاوز القيمة m 50ارتفاع  على حمطات خدمة الفلك الراديوي موقع

 االنتشارو احلد بكثافة تدفق القدرة اليت ميكن احلصول عليها يف ظروف السماء الصافية  اهذ تعلقيو . GHz 31,8-31,3 النطاق يف
 ؛2%باستعمال نسبة مئوية من الوقت تساوي  ITU-R P.452اليت تتنبأ هبا التوصية 

للبث غري املرغوب فيه املنتج من إرساالت الوصالت اهلابطة  pfdلضمان محاية خدمة الفلك الراديوي، فإن الكثافة  أنه 8
 GHz 31,8-31,3 النطاق املستمرة يف رصدال عملياتل MHz)) · 2dB(W/(m 500 171–جيب أال يتجاوز القيمة  ،HAPS حطاتللم

اليت ميكن احلصول عليها  ويتعلق هذا احلد بكثافة تدفق القدرة .m 50عند موقع أي حمطة يف خدمة الفلك الراديوي على ارتفاع 
 ؛منوذج االنتشار ذي الصلة يف 2%نسبة مئوية من الوقت تساوي  باستعمال

 :1 الخيار
 :التالية املعادلة تستعمل االمتثال، من وللتحقق

     
2%618 2

1
. . . . , + +10 log10
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d


 
     

 
  

 :حيث
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 nominal clear sky e.i.r.p.: القدرة لكثافة االمسية القيمة e.i.r.p.  يف اجتاه حمطة خدمة الفلك الراديوي  املطلوبغري  بالبثاخلاصة
 نطاق يف dB(W/500 MHz)السماء الصافية بالوحدات  ظروف يف HAPS  واليت تعمل هبا احملطة

 ؛الراديوي الفلك خدمة
 Az: احملطةالسمت بالدرجات من  زواية HAPS يف اجتاه حمطة خدمة الفلك الراديوي؛ 

 : احملطةاالرتفاع بالدرجات عند  زاوية HAPS يف اجتاه حمطة خدمة الفلك الراديوي؛ 
 618p=2%Att: من التوصية  التوهنيR P.618-ITU  املقابل بنسبة مئوية من الوقتp  عند موقع حمطة خدمة  2%تساوي

 الفلك الراديوي؛
 d: احملطةبني  الفصل مسافة HAPS الراديوي؛ الفلك خدمة وحمطة 

 )(pfd: القدرة على سطح األرض لكل حمطة منصة  تدفق كثافةHAPS  بالوحداتMHz) 500 · 2m dB(W/؛ 
 GasAtt(θ):  التوهني الغازي لزاوية االرتفاعθ  التوصية(ITU-R SF.1395-0؛) 

 :2 الخيار
 ضرورية. هناك معادلةتوجد  ال: مالحظة

ويكون قد  2019نوفمرب  22عند أي حمطة فلك راديوي تكون يف اخلدمة قبل  "يقرر"من  8و 7 الفقرتان تطبق أن 9
                                            أي حمطة فلك راديوي أ بلغ هبا قبل تاريخ استالم  أو على ، 2020مايو  22قبل  GHz 31,8-31,3مت تبليغ املكتب هبا يف النطاق 

 8 املنطبقة عليه أحكام الفقرة HAPSقة بالنظام املتعل 4كامل معلومات التنسيق أو التبليغ، حسب االقتضاء، احملددة يف التذييل 
وميكن حملطات الفلك الراديوي اليت يبلغ عنها بعد هذا التاريخ التماس موافقة من اإلدارات اليت رخصت  ."يقرر"من 

 ؛HAPS مبحطات
 GHz 28,2-27,9 النطاقنيحمطات املنصات عالية االرتفاع يف على اإلدارات اليت تعتزم تنفيذ نظام  أن 10
إىل املكتب ألغراض فحص االمتثال للوائح  4أن تبلغ عن ختصيصات الرتدد بتقدمي مجيع العناصر اإللزامية للتذييل  GHz 31,3-31و

 ،الراديو بغية التسجيل يف السجل األساسي الدويل للرتددات
 الراديوية االتصاالت مكتب مدير يكلف

 .القرار هذا لتنفيذ الالزمة التدابري مجيع باختاذ
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 2الخيار  - 7B1واألسلوب  2الخيار  - 6B1قرار من أجل األسلوب  مثال 4.2.6.5/14.1/1
ADD 

 (WRC-19) [E114-28+31B1-O2]القرار اجلديد  مشروع
 GHz 28,2-27,9محطات المنصات عالية االرتفاع للنطاقين  استعمال

 الخدمة الثابتة في GHz 31,3-31و
 (،2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ،  إن

 اعتباره يف يضع إذ
حمطات املنصات عالية  قرر دراسة االحتياجات اإلضافية من الطيف لوصالت WRC-15أن املؤمتر  ( أ 

 الثابتة لتوفري توصيلية عريضة النطاق؛ (HAPS) االرتفاع
                                                           ميكن أن توفر توصيلية عريضة النطاق حبد  أدىن من البنية التحتية  (HAPS)أن حمطات املنصات عالية االرتفاع  (ب

 ،للشبكات األرضية
 يقرر

 )حماية الخدمة المتنقلة(: 1 الخيار
فإن مستوى   ،GHz 28,2-27,9يف النطاق  األخرىاإلدارات  أراضيألغراض محاية أنظمة اخلدمة املتنقلة يف  أنه 1

، جيب أال يتجاوز قناع كثافة تدفق األخرىاإلدارات  أراضيينتج عند سطح األرض يف  HAPSكثافة تدفق القدرة لكل حمطة 
 منصات حمطات عن غالتبلي وقت ما مل تقدم موافقة صرحية من اإلدارة املتأثرة الصافية، السماء ظروف ظل يف ،احلدود التاليةالقدرة 

 :االرتفاع عالية
 –122.7 dB(W/(m² · MHz))        for 0° ≤ θ < 2° 

 –122.7 + 2 (θ – 2) dB(W/(m² · MHz))        for 2° ≤ θ < 2.3° 

 –122.6 + 1.5 (θ – 2) dB(W/(m² · MHz))        for 2.3° ≤ θ < 7.9° 

 –113.9 dB(W/(m² · MHz))        for 7.9° ≤ θ ≤ 90° 

 ؛(األفقي املستوى فوق الوصول)زوايا  بالدرجات االرتفاع زاوية هي θ حيث
 )حماية الخدمة المتنقلة(: 2 الخيار

تلزم مسافة محاية  ،GHz 28,2-27,9ألغراض محاية أنظمة اخلدمة املتنقلة يف اإلدارات اجملاورة يف النطاق  أنه 1
 وحمطات اخلدمة املتنقلة؛ HAPSبني نظري احملطة  km 63,5مقدارها 

القدرة  كثافةجيب أن تقل   ،GHz 28,2-27,9فضاء( يف النطاق -ألغراض محاية اخلدمة الثابتة الساتلية )أرض أنه 2
يف أي اجتاه لزاوية احنراف عن النظري تزيد  –dB(W/MHz) 8عن  HAPSالقصوى لكل وصلة هابطة  املتناحيةاملشعة املكافئة 

 درجة؛ 85 عن
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فإن مستوى كثافة  ،GHz 28,2-27,9يف النطاق  األخرىاإلدارات  أراضيبتة يف ألغراض محاية أنظمة اخلدمة الثا أنه 3
 ظل يف التالية، احلدود، جيب أال يتجاوز األخرىاإلدارات  أراضيينتج عند سطح األرض يف  HAPSتدفق القدرة لكل حمطة منصة 

 :تفاعاالر  عالية منصات حمطات عن التبليغ وقتما مل تقدم موافقة صرحية من اإلدارة املتأثرة  الصافية، السماء ظروف

 2 θ − 135  dB(W/(m² · MHz)) for 0° ≤ θ < 10° 

 0.66 θ − 119.6  dB(W/(m² · MHz)) for 10° ≤ θ < 45° 

 −90  dB(W/(m² · MHz)) for 45° ≤ θ < 90° 

هذا بالفعل يف االعتبار أثر  pfdاالرتفاع بالدرجات )زوايا الوصول فوق املستوى األفقي(. ويأخذ قناع الكثافة  زاوية هي θ حيث
 توهني الناتج عن الغازات اجلوية.ال
فإن مستوى كثافة  ،GHz 31,3-31يف النطاق  األخرىاإلدارات  أراضيألغراض محاية أنظمة اخلدمة الثابتة يف  أنه 4

 ظل يف ،التالية احلدود، جيب أال يتجاوز األخرىاإلدارات  أراضيينتج عند سطح األرض يف  HAPSل حمطة منصة تدفق القدرة لك
 :تفاعاالر  عالية منصات حمطات عن التبليغ وقتما مل تقدم موافقة صرحية من اإلدارة املتأثرة  الصافية، السماء ظروف

 0.3 θ − 140  dB(W/(m² · MHz)) for 0° ≤ θ < 10° 

 3.1 θ − 167  dB(W/(m² · MHz)) for 10° ≤ θ < 20° 

 0.375 θ − 112.5  dB(W/(m² · MHz)) for 20° ≤ θ < 60° 

 −90 dB(W/(m² · MHz)) for 60° ≤ θ ≤ 90° 

ثر هذا بالفعل يف االعتبار أ pfdاالرتفاع بالدرجات )زوايا الوصول فوق املستوى األفقي(. ويأخذ قناع الكثافة  زاوية هي θ حيث
 ؛لتوهني الناتج عن الغازات اجلويةا

املطلوب للبث غري  .e.i.r.pالقدرة  كثافة)املنفعلة(، فإن مستوى   الساتليةلضمان محاية خدمة استكشاف األرض  أنه 5
 بالقيمة: GHz 31,8-31,3جيب أن يقيد يف النطاق  GHz 31,3-31يعمل يف النطاق  HAPSمنصة  ل         لكل مرس  

 −−13.1 dB(W/200 MHz)  −4.53° ≤  < 22° 

 −35.1 dB(W/200 MHz)  22° ≤  < 90° 

 (.األفقي املستوى فوق الوصول)زوايا  بالدرجات االرتفاع زاوية هي El حيث

املنتج من إرساالت الوصالت  املطلوبللبث غري  pfdلضمان محاية خدمة الفلك الراديوي، فإن الكثافة  أنه 6
املستمرة  رصدال عملياتل –dB(W/(m² · 500 MHz)) 171جيب أال يتجاوز القيمة  ،HAPSاهلابطة للمنصات 

وجيب التحقق من قيم  ؛m 50عند موقع أي حمطة يف خدمة الفلك الراديوي على ارتفاع  GHz 31,8-31,3 النطاق يف
 يف منوذج االنتشار ذي الصلة؛ 2%تلك مبراعاة نسبة مئوية من الوقت تساوي  pfdالكثافة 

ويكون قد مت  2019نوفمرب  22عند أي حمطة فلك راديوي تكون يف اخلدمة قبل  "يقرر"من  6أحكام الفقرة  تطبق 7
                                                أي حمطة فلك راديوي أ بلغ هبا قبل تاريخ استالم كامل أو على ، 2020مايو  22قبل  GHz 31,8-31,3تبليغ املكتب هبا يف النطاق 

 ."يقرر" من 8 املنطبقة عليه أحكام الفقرة HAPSاملتعلقة بالنظام  4، احملددة يف التذييل معلومات التنسيق أو التبليغ، حسب االقتضاء
 ،HAPS وميكن حملطات الفلك الراديوي اليت يبلغ عنها بعد هذا التاريخ التماس موافقة من اإلدارات اليت رخصت مبحطات

 الراديوية االتصاالت مكتب مدير يكلف
 .القرار هذا لتنفيذ الالزمة التدابري مجيع باختاذ
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 6Cلألسلوب  بالنسبة 3.6.5/14.1/1

 5املادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 29,9-24,75 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 537A.5  ثابتة 27,5-28,5
 516B.5  484A.5  539.5فضاء(  -)أرضثابتة ساتلية   
 متنقلة  
  540.5  538.5 

 
SUP 

537A.5 

 

SUP 

 (REV.WRC-12) 145القرار 

 الخدمة الثابتة  استعمال محطات المنصات عالية االرتفاع في
 GHz 31,3-31و GHz 28,2-27,9في النطاقين 

 
من لوائح الراديو، فستكون هناك حاجة إىل إجراء تعديالت  543A.5واإلبقاء على الرقم  537A.5: إذا مت إلغاء الرقم مالحظة

 .6C سلوبعند تطبيق األ (Rev.WRC-12) 145مرتتبة على ذلك على القرار 
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 GHz 31,3-31التردد  نطاق 7.5/14.1/1

 7Aلألسلوب  بالنسبة 1.7.5/14.1/1

NOC 

 5املادة 
 توزيع نطاقات التردد

 

NOC 

 (REV.WRC-12) 145القرار 

 الخدمة الثابتة  استعمال محطات المنصات عالية االرتفاع في
 GHz 31,3-31و GHz 28,2-27,9في النطاقين 

 

 7B1لألسلوب  بالنسبة 2.7.5/14.1/1

 5املادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 34,2-29,9 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

   543A.5F114.5 ADD  338.5  ثابتة 31-31,3

 متنقلة  
 أرض(-ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية )فضاء  
 544.5  545.5  أحباث فضائية    

  149.5 

 

 يفستكون هناك حاجة إىل إجراء تعديالت مرتتبة على ذلك  ،GHz 31,3-31: يف إطار هذا األسلوب، إذا عدل النطاق مالحظة
 .B1 سلوبلتطبيق األ (Rev.WRC-12) 145القرار 
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 1الخيار  ،7B1لألسلوب  بالنسبة 1.2.7.5/14.1/1

 1Aالخيار  ،7B1لألسلوب  بالنسبة 1.1.2.7.5/14.1/1

ADD 

F114[-31B1-O1A].5 توزيع اخلدمة الثابتة يف النطاق  حيددGHz 31,3-31  على أساس عاملي الستعمال حمطات املنصات عالية
استعمال حمطات املنصات عالية االرتفاع لتوزيع  يكون أن وجيبإىل األرض.  HAPSيف االجتاه من احملطات  (HAPS)االرتفاع 

     (WRC-19).(WRC-19) [E114-28+31B1-O1]ألحكام القرار       طبقا  اخلدمة الثابتة هذا 
 

SUP 
543A.5 

 

 1Bالخيار  ،7B1لألسلوب  بالنسبة 2.1.2.7.5/14.1/1

ADD 

F114[-31B1-O1B].5 توزيع اخلدمة الثابتة يف النطاق  حيددGHz 31,3-31  على أساس عاملي الستعمال حمطات املنصات عالية
 مةاخلد لتوزيع االرتفاع عالية املنصات حمطات استعمال وخيضع. HAPSيف االجتاه من األرض إىل احملطات  (HAPS)االرتفاع 

     (WRC-19).(WRC-19) [E114-28+31B1-O1] القرار ألحكام هذا الثابتة

 

SUP 
543A.5 

 

 2الخيار  ،7B1لألسلوب  بالنسبة 2.2.7.5/14.1/1
ADD 

F114[-31B1-O2].5 توزيع اخلدمة الثابتة يف النطاق  حيددGHz 31,3-31  لالستعمال على أساس عاملي من جانب اإلدارات
 يسبب أال وجيبإىل األرض.  HAPSيف االجتاه من احملطات  (HAPS)اليت ترغب يف تنفيذ حمطات املنصات عالية االرتفاع 

ثابتة ل                                       تداخال  ضارا  ألمناط أخرى من أنظمة اخلدمة ا هذاخلدمة الثابتة ا لتوزيعاالرتفاع  استعمال حمطات املنصات عالية
تعوق                                                                                         اخلدمات األخرى اليت هلا توزيع على أساس أويل مشرتك وأال يطالب باحلماية منها. وفضال  عن ذلك، جيب أال أو

 القرار ألحكام النطاق هذا استعمال وخيضعحمطات املنصات عالية االرتفاع تطور تلك اخلدمات األخرى. 
[E114-28+31B1-O2] (WRC-19).(WRC-19)     

 

SUP 
543A.5 

 

 1الخيار  - 7B1قرار من أجل األسلوب  مثال 3.2.7.5/14.1/1
 .1اخليار  ،6B1من أجل األسلوب  GHz 31,3-31أعاله النطاق  3.2.6.5/14.1/1مثال القرار الوارد يف القسم  يتضمن

 2الخيار  - 7B1قرار من أجل األسلوب  مثال 4.2.7.5/14.1/1

 .2اخليار  ،6B1من أجل األسلوب  GHz 31,3-31أعاله النطاق  4.2.6.5/14.1/1مثال القرار الوارد يف القسم  يتضمن
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 7Cلألسلوب  بالنسبة 3.7.5/14.1/1

 5املادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 34,2-29,9 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 543A.5  338.5  ثابتة 31-31,3

 متنقلة  
 أرض(-ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية )فضاء  
 544.5  545.5  أحباث فضائية    

  149.5 

 
SUP 

543A.5 

 

SUP 

 (REV.WRC-12) 145القرار 

 الخدمة الثابتة  استعمال محطات المنصات عالية االرتفاع في
 GHz 31,3-31و GHz 28,2-27,9في النطاقين 

 

من لوائح الراديو، فستكون هناك حاجة إىل إجراء تعديالت  537A.5واإلبقاء على الرقم  543A.5: إذا مت إلغاء الرقم مالحظة
 .Cعند تطبيق األسلوب  145مرتتبة على ذلك على القرار 
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 GHz 39,5-38التردد  نطاق 8.5/14.1/1

 8Aلألسلوب  بالنسبة 1.8.5/14.1/1
NOC 

 5املادة 
 توزيع نطاقات التردد

 

 8B2لألسلوب  بالنسبة 2.8.5/14.1/1

 5املادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 40-34,2 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 G114.5 ADD  ثابتة 38-39,5

 أرض(-)فضاء ثابتة ساتلية  

 متنقلة  

 أرض(-استكشاف األرض الساتلية )فضاء  

  547.5 
 

 1الخيار  ،8B2لألسلوب  بالنسبة 1.2.8.5/14.1/1

 1Aالخيار  ،8B2لألسلوب  بالنسبة 1.1.2.8.5/14.1/1

ADD 

G114[-38B2-O1A].5 توزيع اخلدمة الثابتة يف النطاق  حيددGHz 39,5-38  على أساس عاملي الستعمال حمطات املنصات عالية
استعمال حمطات املنصات عالية االرتفاع لتوزيع اخلدمة الثابتة هذا  ضع. وخيإىل األرض HAPSيف االجتاه من احملطات  HAPS)االرتفاع 

     (WRC-19).(WRC-19) [G114-38B2-O1A+B]ألحكام القرار 

 



122 

 

 1Bالخيار  ،8B2لألسلوب  بالنسبة 2.1.2.8.5/14.1/1

ADD 
G114[-38B2-O1B].5 توزيع اخلدمة الثابتة يف النطاق  حيددGHz 39,5-38  على أساس عاملي الستعمال حمطات
استعمال حمطات املنصات  يكون أن وجيب. HAPSيف االجتاه من األرض إىل احملطات . HAPS)املنصات عالية االرتفاع 

     (WRC-19).(WRC-19) [G114-38B2-O1A+B]ألحكام القرار        طبقا  عالية االرتفاع لتوزيع اخلدمة الثابتة هذا 

 

 1Cالخيار  ،8B2لألسلوب  بالنسبة 3.1.2.8.5/14.1/1

ADD 

 
G114[-38B2-O1C].5 قحيدد توزيع اخلدمة الثابتة يف النطا GHz 39,5-38  على أساس عاملي الستعمال حمطات املنصات

 أيحيول دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا  ال التحديد. وهذا HAPS يف االجتاه من األرض إىل احملطات (HAPS) عالية االرتفاع
رات اليت تعتزم الوائح الراديو. ويتعني على اإلد حيدد أولوية يف تطبيق للخدمات املوزع عليها على أساس أويل مشرتك كما أنه ال

أن تبلغ عن ختصيصات الرتدد بتقدمي مجيع العناصر اإللزامية مبوجب  GHz 39,5-38 يف النطاق HAPS تنفيذ نظام حمطات
     (WRC-19).إىل املكتب ألغراض فحص االمتثال للوائح الراديو بغية تسجيلها يف السجل األساسي الدويل للرتددات 4 التذييل

 

 2الخيار  ،8B2لألسلوب  بالنسبة 2.2.8.5/14.1/1
ADD 

G114[-38B2-O2].5 طات املنصات عالية االرتفاع             وجيوز أيضا  حمل(HAPS)  أن تستخدم التوزيع املخصص للخدمة الثابتة
للتوزيع املخصص للخدمة الثابتة لالجتاه من األرض إىل  HAPSاألنظمة ويقتصر استخدام . GHz 39,5-38النطاق  يف

ا على ات األخرى املوزع هلاألخرى من أنظمة اخلدمة الثابتة أو اخلدم باألمناطتداخل ضار  وجيب أال يتسبب يف HAPS أنظمة
تطوير هذه اخلدمات  HAPSاألنظمة تعوق وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أال طالب باحلماية منها. يوأال مشرتك  أساس أويل

     (WRC-19).(WRC-19) [G114-38B2-O2] القرار انظر. األخرى

 

 1Bو 1Aالخياران  - 8B2قرار من أجل األسلوب  مثال 3.2.8.5/14.1/1

ADD 

 (WRC-19) [G114-38B2-O1A+B]القرار اجلديد  مشروع
 محطات المنصات عالية االرتفاع للنطاق  استعمال

GHz 39,5-38 الخدمة الثابتة في 
 (،2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ،  إن

 اعتباره يف يضع إذ
رأى أن هناك حاجة لتوفري املزيد من توصيلية النطاق  (WRC-15) 2015 لعام الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمتر أن ( أ 

العريض يف اجملتمعات شحيحة اخلدمات ويف املناطق الريفية والنائية، وأن التكنولوجيات القائمة ميكن استعماهلا يف توصيل تطبيقات 
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ادة النطاق العريض واتصاالت االستعاليت ميكنها أن توفر توصيلية  (HAPS) االرتفاعالنطاق العريض بواسطة حمطات املنصات عالية 
 األرضية؛ الشبكية التحتية البنية من األدىن باحلد رثاالكو  حاالت يف

الثابتة لتوفري توصيلية  HAPS قرر دراسة االحتياجات اإلضافية من الطيف لوصالت احملطات WRC-15املؤمتر  أن (ب
مع االعرتاف بأن التحديدات احلالية  GHz 39,5-38 ذلك ضمن النطاق يف النطاق العريض على أساس عاملي، مبا

 ؛وضعت دون مراعاة قدرات النطاق العريض الراهنة HAPS للمحطات
تحتية باحلد األدىن من البنية ال العريضأن توفر توصيلية النطاق  ميكنأن حمطات املنصات عالية االرتفاع  (ج

 ؛األرضية الشبكية
قطاع االتصاالت الراديوية أجرى دراسات تتناول التوافق بني األنظمة اليت تستخدم حمطات املنصات عالية  أن ( د

 ،ITU-R F.[HAPS-39 GHz] التقريرإىل اعتماد  أدت GHz 39,5-38النطاق  االرتفاع واخلدمات املنفعلة يف

 يدرك وإذ
 ستقبالتوم مرسالتأرض( و -األرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية )فضاء محطاتلبالنسبة ل GHz 39,5-38يف نطاق الرتدد  أنه

 ،18.9و 17.9 الرقمانالعاملة يف اخلدمة الثابتة، ينطبق  HAPSاحملطات األرضية 
 يقرر

فإن مستوى كثافة  ،GHz 39,5-38يف النطاق  األخرىاإلدارات  أراضيألغراض محاية أنظمة اخلدمة الثابتة يف  أنه 1
 لظ يف ،، جيب أال يتجاوز احلدود التاليةاألخرىاإلدارات  أراضيعند سطح األرض يف  HAPS منصةتدفق القدرة لكل حمطة 

 :تفاعاالر  عالية منصات حمطات عن التبليغ وقت ما مل تقدم موافقة صرحية من اإلدارة املتأثرة الصافية، السماء ظروف
 −137    dB(W/(m² · MHz)) for  ≤ 13° 

 −137 + 3.125 ( − dB(W/(m² · MHz)) for 13° <  ≤ 25° 

 −99.5 + 0.5 ( −  dB(W/(m² · MHz)) for 25° <  ≤ 50° 

 −87   dB(W/(m² · MHz)) for 50° <  ≤ 90° 

 زاوية االرتفاع بالدرجات )زوايا الوصول فوق املستوى األفقي(.  حيث

 :1الخيار 
حبيث تتم  HAPSتشغيل النظام نتيجة للمطر، ميكن  HAPSللنظام تسديد أي حزمة اإلضافية يف االنتشار  احنطاطات ولتعويض

اجم عن املطر مستوى اخلبو النفقط بقيمة تعادل )أي تعاين من اخلبو الناتج عن املطر(  حزمة مقابلةأي يف  pfdزيادة قناع الكثافة 
 .dB 20وحبد أقصى 

 املقرتح، تستعمل املعادلة التالية: pfdال لقناع الكثافة من االمتث وللتحقق
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 :حيث

 d: باألمتار بني احملطة  املسافةHAPS واألرض )تعتمد على زاوية االرتفاع(؛ 
 e.i.r.p.: للمحطةلقدرة املشعة املكافئة املتناحية لاالمسية للكثافة الطيفية  القيمة HAPS  بالوحداتdB(W/MHz) 

 عند زاوية ارتفاع حمددة؛
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 )(pfd: تدفق القدرة عند سطح األرض لكل حمطة  كثافةHAPS  بالوحداتMHz)) ∙ 2dB(W/(m؛ 
 :2الخيار 
 هذه احلدود بكثافة تدفق القدرة اليت ميكن احلصول عليها يف ظروف السماء الصافية وبافرتاض انتشار يف الفضاء احلر. وتتعلق

 ؛التوهني الغازي وخسارة االستقطابواستمدت هذه احلدود عن طريق مراعاة أثر 
فإن مستوى   ،GHz 39,5-38يف النطاق  األخرىاإلدارات  أراضيألغراض محاية أنظمة اخلدمة املتنقلة يف  أنه 2

 ةالتالي احلدود، جيب أال يتجاوز األخرىاإلدارات  أراضيعند سطح األرض يف  HAPS منصةكثافة تدفق القدرة لكل حمطة 
 التبليغ توق ما مل تقدم موافقة صرحية من اإلدارة املتأثرة الصافية، السماء ظروف ظل يف ،dB(W/((m² · MHz))بالوحدات 

 :االرتفاع عالية منصات حمطات عن
 −102   dB(W/(m² · MHz)) for  ≤ 5°   

 −102 + 0.25 ( − 5) dB(W/(m² · MHz)) for 5° <  ≤ 25° 

 −97   dB(W/(m² · MHz)) for 25° <  ≤ 90° 

 زاوية االرتفاع بالدرجات )زوايا الوصول فوق املستوى األفقي(.  حيث

 :1 الخيار
حبيث تتم  HAPSتشغيل النظام نتيجة للمطر، ميكن  HAPSللنظام تسديد أي حزمة اإلضافية يف االنتشار  احنطاطات ولتعويض

اجم عن املطر مستوى اخلبو النفقط بقيمة تعادل )أي تعاين من اخلبو الناتج عن املطر(  حزمة مقابلةأي يف  pfdزيادة قناع الكثافة 
 .dB 20وحبد أقصى 

 املقرتح، تستعمل املعادلة التالية: pfdمن االمتثال لقناع الكثافة  وللتحقق
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1
. . . . +10log  

4
pfd e i r p
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 :حيث

 d: باألمتار بني احملطة  املسافةHAPS واألرض )تعتمد على زاوية االرتفاع(؛ 
 e.i.r.p.: للمحطةلقدرة املشعة املكافئة املتناحية لاالمسية للكثافة الطيفية  القيمة HAPS  بالوحداتdB(W/MHz) 

 عند زاوية ارتفاع حمددة؛
 )(pfd: تدفق القدرة عند سطح األرض لكل حمطة  كثافةHAPS  بالوحداتMHz)) ∙ 2dB(W/(m؛ 

 :2 الخيار
 هذه احلدود بكثافة تدفق القدرة اليت ميكن احلصول عليها يف ظروف السماء الصافية وبافرتاض انتشار يف الفضاء احلر. وتتعلق

 ؛التوهني الغازي وخسارة االستقطابواستمدت هذه احلدود عن طريق مراعاة أثر 
اتلية الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة السلخدمة احملطات األرضية لألغراض محاية  أنه 3

عند جتاوز كثافة تدفق القدرة فوق أي نقطة على  HAPS، يلزم تنسيق حمطة اإلرسال األخرى اإلدارات أراضيأرض( يف -)فضاء
 حدود أي إدارة القيم التالية: 

 −169.9 + 1 954 α2 dB(W/(m² · MHz)) 0 ≤ α < 0.136° 

 −133.9  dB(W/(m² · MHz)) 0.136° ≤ α < 1° 
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 −133.9 + 25 log α  dB(W/(m² · MHz)) 1° ≤ α < 47.9° 

 −91.9  dB(W/(m² · MHz)) 47.9° ≤ α ≤ 180° 

واخلطوط الواصلة إىل القوس املستقر بالنسبة  HAPSبني اخلط الواصل إىل احملطة  احلدود على الدنيا الزاوية هي  حيث
 .بالدرجات األرض إىل

 :التالية املعادلة تستعمل ،HAPSاليت تنتجها أي منصة  pfdالكثافة  وحلساب

  pfd = e.i.r.p. − 10log10(4πd2) − Attgaz 

 :حيث
 d: بني احملطة  املسافةHAPS  واحملطة األرضية للخدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض(m)؛ 

 gazAtt: الناجم عن الغازات اجلوية على املسري من احملطة  التوهنيHAPS  األرضية للخدمة الثابتة  احملطة مسريو
 ؛dBالساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض بالوحدات 

 pfd: الكثافة pfd  ض للوفاء املستقرة بالنسبة إىل األر  الساتليةالالزمة عند موقع احملطة األرضية للخدمة الثابتة
 ؛MHz)) ∙ 2dB(W/(mبالوحدات  الساتليةية اخلدمة الثابتة مبعايري محا

 e.i.r.p.: حطةلقدرة املشعة املكافئة املتناحية للملللكثافة الطيفية  القصوى القيمة HAPS  األرضية  احملطةيف اجتاه
 ؛؛dB(W/MHz)للخدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض بالوحدات 

أرض( -ألغراض محاية أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية )فضاء أنه 4
مسقط  نقطة عندم تقل املسافة بني HAPSمن التداخل يف نفس القناة، يلزم تنسيق حمطة اإلرسال  األخرىاإلدارات  أراضي يف

 ؛km 100إدارة عن  وأي نقطة على حدود أي HAPS احملطة
اخلاص باخلدمة الثابتة، جيب أن حتمي  GHz 39,5-38يف النطاق  HAPS للمحطاتعند حتديد ختصيصات  أنه 5

، مع املطلوبمن التداخالت الضارة من البث غري  GHz 38-37أرض( يف النطاق -اإلدارات خدمة األحباث الفضائية )فضاء
خدمة األحباث الفضائية  ل               عند دخل مستقب   –dB(W/Hz) 217أرض( مقداره -ئية )فضاءمراعاة مستوى محاية خلدمة األحباث الفضا

 ؛كما هو وارد يف توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة  واهلواطلنتيجة للتأثريات اجلوية  0,001%مع جتاوز بنسبة 
أن تبلغ عن  GHz 39,5-38النطاق حمطات املنصات عالية االرتفاع يف على اإلدارات اليت تعتزم تنفيذ نظام  أن 6

بغية التسجيل  إىل املكتب ألغراض فحص االمتثال للوائح الراديو 4ختصيصات الرتدد بتقدمي مجيع العناصر اإللزامية للتذييل 
 السجل األساسي الدويل للرتددات، يف

 الراديوية االتصاالت مكتب مدير يكلف
 .القرار هذا لتنفيذ الالزمة التدابري مجيع باختاذ
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 2الخيار  - 8B2قرار من أجل األسلوب  مثال 4.2.8.5/14.1/1

ADD 

 (WRC-19) [G114-38B2-O2]القرار اجلديد  مشروع
  محطات المنصات عالية االرتفاع استعمال

 الخدمة الثابتة في GHz 39,5-38للنطاق 
 (،2019شرم الشيخ، املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ) إن

 اعتباره يف يضع إذ

 احمللية يف اجملتمعاتعريضة النطاق  التوصيليةمزيد من قرر إجراء دراسات ملعاجلة احلاجة إىل  WRC-15أن املؤمتر  ( أ 
اليت تعاين من نقص يف اخلدمات ويف املناطق الريفية والبعيدة، وأنه ميكن استعمال التكنولوجيات احلالية لتقدمي تطبيقات النطاق 

واالتصاالت من أجل توصيلية عريضة النطاق ، اليت ميكن أن توفر (HAPS)العريض عن طريق حمطات املنصات عالية االرتفاع 
 د أدىن من البنية التحتية للشبكات األرضية؛التعايف بعد وقوع الكوارث حب

حمطات املنصات عالية  قرر دراسة االحتياجات اإلضافية من الطيف لوصالت WRC-15أن املؤمتر  ب(
 HAPS                        ، مدركا  أن حتديدات حمطاتGHz 39,5-38، مبا يف ذلك يف النطاق الثابتة لتوفري توصيلية عريضة النطاق (HAPS) االرتفاع
 اليوم؛ قدرات النطاق العريضلعت دون مراعاة    و ضاحلالية 

                                                           ميكن أن توفر توصيلية عريضة النطاق حبد  أدىن من البنية التحتية  (HAPS)أن حمطات املنصات عالية االرتفاع  ج(
 ،للشبكات األرضية

 يقرر
 ،GHz 39,5-38يف اخلدمة الثابتة يف النطاقات  HAPS ألنظمةللمحطات األرضية لعند حتديد ختصيصات  أنه 1

من التداخالت الضارة من البث غري  GHz 38-37أرض( يف النطاقات -جيب أن حتمي اإلدارات خدمة األحباث الفضائية )فضاء
 ل           دخل مستقب   مطاريفعند  –dB(W/Hz) 217أرض( البالغ -، مع مراعاة مستوى محاية خدمة األحباث الفضائية )فضاءاملطلوب

 واهلواطل؛نتيجة للتأثريات اجلوية  0,001%بنسبة خدمة األحباث الفضائية مع جتاوز 
، فإن مستوى كثافة  GHz 39,5-38يف النطاق  األخرىاإلدارات  أراضيألغراض محاية أنظمة اخلدمة الثابتة يف  أنه 2

 ظل يف ،، جيب أال يتجاوز احلدود التاليةاألخرىاإلدارات  أراضيينتج عند سطح األرض يف  HAPS منصةتدفق القدرة لكل حمطة 
 املتأثرة:ما مل تقدم موافقة صرحية من اإلدارة  الصافية، السماء ظروف

 −137  dB(W/(m² · MHz))        for  ≤ 13° 

 −137 + 3.125 ( −  dB(W/(m² · MHz))        for 13° <  ≤ 25° 

 −99.5 + 0.5 ( −  dB(W/(m² · MHz))        for 25° <  ≤ 50° 

 −87 dB(W/(m² · MHz))        for 50° <  ≤ 90° 

لتوهني الناجم عن هذا بالفعل أثر ا pfdزاوية االرتفاع بالدرجات )زوايا الوصول فوق املستوى األفقي(. ويراعي قناع الكثافة   حيث
 ؛الغازات اجلوية



127 

 

، فإن مستوى كثافة  GHz 39,5-38يف النطاق  األخرىاإلدارات  أراضيألغراض محاية أنظمة اخلدمة املتنقلة يف  أنه 3
ود ، جيب أال يتجاوز احلداملتأثرة واملطبقة عند حدود اإلدارات اجملاورة، ينتج عند سطح األرض HAPSتدفق القدرة لكل حمطة 

 :ما مل تقدم موافقة صرحية من اإلدارة املتأثرة الصافية، السماء ظروف ظل يف ،التالية

 −110.8 dB(W/(m² · MHz)) for   ≤ 4° 

 −110.8 + 1.5 ( − 4) dB(W/(m² · MHz)) for 4° <  ≤ 11.5° 

 −101.8 dB(W/(m² · MHz)) for 11.5° <  ≤ 90° 

 ؛وية الوصول فوق املستوى األفقي(االرتفاع بالدرجات )زا زاوية هي θ حيث
ىل األرض يف اخلدمة بالنسبة إ وغري املستقرة الثابتة الساتلية املستقرة احملطات األرضية للخدمة أنه ألغراض محاية أنظمة 4

كثافة تدفق القدرة   إذا كانت HAPS، يلزم تنسيق احملطة األرضية للنظام األخرى اإلداراتأراضي أرض( يف -الثابتة الساتلية )فضاء
 −dB(W/(m² · MHz)) 111,1البالغة  تدفق القدرةحدود كثافة  تتجاوزأخرى  إدارة أراضي عند حدود  dB(W/(m² · MHz))بوحدات 

للعمليات املستقرة بالنسبة إىل األرض، وينبغي التحقق من  –dB(W/(m² · MHz)) 108,9للعمليات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض و
 ،وذج االنتشار ذي الصلةيف من 20%قدرها  الوقتمع وضع يف االعتبار نسبة من  تدفق القدرةقيم كثافة 

 الراديوية االتاالتص مكتب مدير يكلف
 .القرار هذا لتنفيذ الالزمة التدابري مجيع باختاذ

 

 GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2التردد  نطاقا 9.5/14.1/1
 9Aلألسلوب  بالنسبة 1.9.5/14.1/1

NOC 

 5املادة 
 توزيع نطاقات التردد

 
NOC 

 (REV.WRC-07) 122 القرار

 في محطات المنصات  GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2النطاقين  استعمال
 األخرى الخدمات وفي الثابتة للخدمة التابعة االرتفاع عالية
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 9B1لألسلوب  بالنسبة 2.9.5/14.1/1

 5املادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 47,5-40 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 ثابتة 47,5-47,2
 552.5أرض(  -)فضاء ثابتة ساتلية  
 متنقلة  
  MOD 552A.5 
 

MOD 
GHz 51,4-47,5 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 ثابتة 48,2-47,9
 552.5فضاء(  -)أرض ثابتة ساتلية  
 متنقلة  
  MOD 552A.5 
 

 9B1لألسلوب  بالنسبة 1.2.9.5/14.1/1

 :1المثال  - 9B1األسلوب 
MOD 

.5552A  47,5-47,2إن توزيع النطاقني GHz 48,2-47,9و GHz  الستعمال حمطات املنصات حمدد مسمى للخدمة الثابتة
النطاقني يف  اهذلتوزيع اخلدمة الثابتة استعمال حمطات املنصات عالية االرتفاع  يكون أن وجيب ضعوخي. (HAPS) عالية االرتفاع

47,2-47,5 GHz 48,2-47,9و GHz   1907(ألحكام القرار       طبقا-(Rev.WRC 122.     )1907-(WRC 
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 :2المثال  - 9B1األسلوب 
MOD 

.5552A 47,2 إن توزيع النطاقني-GHz 47,5 47,9و-GHz 48,2  الستعمال حمطات املنصات حمدد مسمى للخدمة الثابتة
ال حيول دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع عليها على أساس  التحديدوهذا  .(HAPS) عالية االرتفاع

لتوزيع اخلدمة  HAPS حمطات املنصات عالية االرتفاع استعمالويكون  ضعوخي .أويل مشرتك كما أنه ال حيدد أولوية يف لوائح الراديو
 1907-(WRC(     .Rev.WRC 122)-1907(ألحكام القرار       وفقا   GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2 يف النطاقنيالثابتة 

 
 9B1من أجل األسلوب  122على تعديل القرار  مثال 2.2.9.5/14.1/1

 9B1من أجل األسلوب  1 المثال 1.2.2.9.5/14.1/1

MOD 

 REV.WRC 122)-1907( القرار

  GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2النطاقين  استعمال
 محطات المنصات عالية االرتفاع التابعة للخدمة الثابتة  في

 األخرى الخدمات وفي
 (،2019الشيخ،  شرم2007 جنيف،) الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمتر إن

 اعتباره يف يضع إذ
 موزع على اخلدمات الثابتة واملتنقلة والثابتة الساتلية على أساس أويل مشرتك؛ GHz 50,2-47,2أن النطاق  أ ( 

 قد نص على إمكانية تشغيل حمطات املنصات عالية 1997 أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ب(
 GHz 47,2-47,5، اليت تعرف كذلك باسم املكررات السرتاتوسفريية، داخل اخلدمة الثابتة يف النطاقني (HAPS) االرتفاع

 ؛GHz 48,2-47,9و
 النطاقني يف أن إجياد بيئة تقنية وتنظيمية مستقرة سيعزز مجيع اخلدمات اليت هلا توزيعات على أساس أويل مشرتك ج(

47,5-47,2 GHz 47,9-48,2و GHz؛ 
ض البلدان وأن بع نظمة اليت تستعمل حمطات املنصات عالية االرتفاع قد بلغت مرحلة متقدمة من التطورأن األ د (
 ؛GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2                                          بل غت االحتاد باستعمال هذه األنظمة يف النطاقني  قد
تتضمن خصائص أنظمة اخلدمة الثابتة اليت تستعمل املنصات عالية االرتفاع يف النطاقني  R F.1500-ITUأن التوصية  ( ده

47,5-47,2 GHz 47,9-48,2و GHz؛ 
وعلى خرى األاجملاورة اإلدارات أراضي أن قرار إقامة هذه احملطات قد يتخذ على صعيد وطين ولكنه قد يؤثر على  ( هو

 أساس أويل مشرتك؛مشغلي اخلدمات اليت هلا توزيعات على 
أن قطاع االتصاالت الراديوية أكمل دراسات عن التقاسم بني األنظمة اليت تستعمل حمطات املنصات عالية االرتفاع  ( وز 

 ؛GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2يف اخلدمة الثابتة وغريها من أنواع األنظمة يف اخلدمة الثابتة يف النطاقني 
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يوية أكمل دراسات عن التوافق بني أنظمة حمطات املنصات عالية االرتفاع يف النطاقني قطاع االتصاالت الراد أن ( زح
GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9  وخدمة علم الفلك الراديوي يف النطاقGHz 49,04-48,94؛ 

حيث اإلدارات على اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة من أجل حجز استخدام اخلدمة الثابتة الساتلية  552.5أن الرقم  (حط
وأن الدراسات اليت  GHz 42,5-40,5لوصالت التغذية للخدمة اإلذاعية الساتلية العاملة يف النطاق  GHz 49,2-47,2يف النطاق 

لرتدد صات عالية االرتفاع يف اخلدمة الثابتة ميكنها أن تتقاسم نطاقات اأجراها قطاع االتصاالت الراديوية تشري إىل أن حمطات املن
 مع وصالت التغذية تلك؛

أن اخلصائص التقنية لوصالت التغذية املتوقع استعماهلا للخدمة اإلذاعية الساتلية وحمطات اخلدمة الثابتة الساتلية  (طي
                        من منط البو ابة متماثلة؛

ية أكمل دراسات تتناول التقاسم بني األنظمة اليت تستخدم حمطات املنصات عالية أن قطاع االتصاالت الراديو  (يك
 االرتفاع يف اخلدمة الثابتة واخلدمة الثابتة الساتلية،

 يدرك وإذ
مطلوبني لعمليات حمطات  GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2أن يكون النطاقان  على املدى الطويل،أنه يتوقع،  أ (

أجل كل من تطبيقات البوابة وتطبيقات املطاريف الشمولية، واليت أبلغت إدارات عديدة عن أنظمة من  املنصات عالية االرتفاع
 ؛بشأهنا إىل املكتب

من  أن حتديد نطاقات فرعية مشرتكة لتطبيقات املطاريف الشمولية على األرض يف اخلدمة الثابتة ميكن أن يسهل ب(
 ؛GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2نشر حمطات املنصات عالية االرتفاع والتقاسم مع اخلدمات األولية األخرى يف النطاقني 

معلومات بشأن إمكانية التقاسم بني أنظمة  انتقدم 1843R SF.-ITU التوصيةو  R SF.1481-ITU-1التوصيتني أن  (بج
 حمطات املنصات عالية االرتفاع للخدمة الثابتة مع اخلدمة الثابتة الساتلية؛

أن دراسات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن تشغيل حمطات املنصات عالية االرتفاع يف نطاقي اخلدمة  (جد 
نبغي فضاء( ي-خلصت إىل أنه من أجل التقاسم مع اخلدمة الثابتة الساتلية )أرض GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2 الثابتة

للوصلة الصاعدة ملطاريف أرضية حملطات املنصات عالية  (.e.i.r.p)أن تكون كثافة اإلرسال القصوى للقدرة املشعة املكافئة املتناحية 
 dB(W/MHz) 22,57و (UAC) ملناطق التغطية احلضرية dB(W/MHz) 6,4االرتفاع يف ظروف السماء الصافية يف هذين النطاقني 

 dB 205( وأنه ميكن زيادة هذه القيم مبقدار RACملناطق التغطية الريفية ) dB(W/MHz) 28و (SAC)ملناطق التغطية شبه احلضرية 
 على األكثر أثناء فرتات املطر؛

ة فة تدفق القدرة لاللتزام هبا على احلدود الدولي                                                     أن دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وضعت قيما  حمددة لكثا ( ده
لبلد ا شروط التقاسم حملطات املنصات عالية االرتفاع مع أمناط األنظمة األخرى للخدمة الثابتة يف االتفاقات الثنائية بشأنلتسهيل 

 ؛بلد جماور املعين
أو أكثر  m 2,5أن الشبكات واألنظمة الساتلية للخدمة الثابتة الساتلية ذات هوائيات احملطات األرضية البالغ قطرها  ( هو

                                                                                          وتعمل كمحطة من منط البو ابة بإمكاهنا التقاسم مع املطاريف الشمولية حملطات املنصات عالية االرتفاع،
 يقرر

شعة فضاء(، جيب أال تتجاوز الكثافة القصوى للقدرة امل-)أرض الساتلية الثابتة اخلدمة مع التقاسم لتيسري أنه، 1
 ظروف الشمولية على األرض حملطات املنصات عالية االرتفاع السويات التالية يف للمطاريفعند اإلرسال  (.e.i.r.p) املتناحيةاملكافئة 
 :الصافية السماء

 6.4 dB(W/MHz)  for UAC   (30 <   90) 

 22.57 dB(W/MHz) for SAC  (15 <   30) 
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 28 dB(W/MHz) for RAC   (5 <   15) 

 زاوية ارتفاع املطراف األرضي بالدرجات؛ حيث 
 1 لإلرسال احملددة يف الفقرة (.e.i.r.p)أنه ميكن زيادة سويات الكثافة القصوى للقدرة املشعة املكافئة املتناحية  2

ميكن  "يقرر"من  1أن القيم الواردة يف الفقرة أثناء فرتات املطر  dB 5باستخدام تقنيات تعويض اخلبو مبقدار يصل إىل  "يقـرر" من
القيمة  الفضائية طةاحملعند  تدفق القدرة للتعويض عن اخلبو الناجم عن املطر شريطة أال تتجاوز كثافة dB 20أن تزيد مبا يصل إىل 

 ؛يف ظل ظروف السماء الصافية "يقرر"من  1الواردة يف الفقرة حالة اإلرسال باملستويات  الناجتة يف
 GHz 47,2-47,5النطاقني  يفجيب أن تفي خمططات هوائي املطراف األرضي حملطات املنصات عالية االرتفاع العاملة  3
 مبخططات حزم اهلوائي التالية: GHz 47,9-48,2و

 G() = Gmax − 2.5 × 10−3  for 0 <  < m 

 G() = 39 − 5 log (D/λ) − 25 log  for m ≤  < 48 

 G() = −3 − 5 log (D/λ)  for 48 ≤  ≤ 180 

 :حيث
 maxG: األقصى لكسب اهلوائي  احلد(dBi) 
 G(): الكسب (dBi)  متناحنسبة إىل هوائي 

 : بالدرجات( الرئيسي احملور عن االحنراف زاوية( 
D: اهلوائي قطر 
: الوحدة بنفس عنهما يعرب  املوجي الطول 

 m = 
1

20
maxG G

D


 بالدرجات 

 1G: األول اجلانيب الفص كسب 
   =(dBi) )/D2 + 15 log (؛ 

 يتعني القناة، سنف يف التداخل من األخرى اجملاورة اإلدارات أراضي يف الثابتة الالسلكية األنظمة محاية ألغراض أنه، 4
مستوى كثافة تدفق  فإن GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2 النطاقنيعلى أي نظام حملطات املنصات عالية االرتفاع يعمل يف 

 أال ، جيبGHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2يف أي جزء من النطاقني ينتج عند سطح األرض  HAPS منصةالقدرة لكل حمطة 
 مل ما ،لصافيةا السماء ظروف ظل يف احلدود التالية ما إدارة حدود على األرض سطح عند التالية القدرة تدفق كثافة  قيم يتجاوز

 :االرتفاع عالية منصات حمطات عن التبليغ وقت املتأثرة اإلدارة من صرحية موافقة تقدم
 −141 dB(W/(m² · MHz))        for  ≤ 3° 

 −141 + 2 ( − 3) dB(W/(m² · MHz))        for 3° <  ≤ 13° 

 −121 dB(W/(m² · MHz))        for 13° <  ≤ 90° 

 −141   dB(W/(m2 · MHz)) for  0  δ < 3 

 −141 + 2(δ − 3)  dB(W/( m2 · MHz)) for  3  δ  13 

 −121   dB(W/( m2 · MHz)) for 13 < δ  90 

2













D
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 زاوية الوصول فوق املستوي األفقي بالدرجات؛ δحيث 
من اإلرساالت غري املطلوبة الصادرة  GHz 49,04-48,94أنه، حلماية حمطات الفلك الراديوي العاملة يف النطاق  5

جيب أن تكون مسافة الفصل  ،GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2عن أنظمة حمطات املنصات عالية االرتفاع العاملة يف النطاقني 
 ؛km 50الية االرتفاع أكرب من بني حمطة الفلك الراديوي ونظري حمطة املنصة ع

 GHz 47,5-47,2 النطاقنيحمطات املنصات عالية االرتفاع يف على اإلدارات اليت تعتزم تنفيذ نظام  أن 65
إىل املكتب ألغراض فحص  4ختصيصات الرتدد بتقدمي مجيع العناصر اإللزامية مبوجب التذييل أن تبلغ عن  GHz 48,2-47,9و

 أعاله بغية التسجيل يف السجل األساسي الدويل للرتددات؛ "يقـرر"من  5و 4و 3و        مكررا  2و 2و 1 االمتثال للفقرات
يكلف من " 1 أن على اإلدارات أن تبلغ عناصر البيانات اجلديدة فيما يتعلق ببطاقات التبليغ املشار إليها يف البند 76

 ؛،لتمكني املكتب من إجراء الفحوص املطلوبة مدير مكتب االتصاالت الراديوية"
 ، يتعني على أي نظام حملطاتاألخرىاإلدارات أراضي  اخلدمة املتنقلة يفأنه ألغراض محاية األنظمة يف  7

أال يتجاوز قيم كثافة تدفق القدرة التالية  GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2النطاقني املنصات عالية االرتفاع يعمل يف 
 :، بدون موافقة صرحية من اإلدارة املتأثرةأخرىإدارة أراضي عند سطح األرض على حدود 

 −109   dB(W/(m² · MHz)) for    ≤ 4° 

 −109 + 1.2 ( − 4) dB(W/(m² · MHz)) for 4°  <   ≤ 11.5° 

 −100   dB(W/(m² · MHz)) for 11.5° <   ≤ 90 

وجتت احملطة األرضية  HAPSاألفقي للمحطة الفضائية للنظام املستوي )زاوية الوصول فوق  بالدرجات االرتفاع زاوية هي θ حيث
 .(HAPSللنظام 

 اإلدارات يدعو
إىل النظر  GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2تعتزم نشر أنظمة حمطات منصات عالية االرتفاع يف اخلدمة الثابتة يف النطاقني  اليت

احد و                                          حمطات املنصات عالية االرتفاع العاملة يف آن   ملطاريف GHz 48,05-47,9و GHz 47,35-47,2يف حتديد استخدام النطاقني 
 يف كل مكان،

 الراديوية االتصاالت مكتب مدير يكلف
 .باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ هذا القرار

 2007أكتوبر  20باحلفاظ على بطاقات التبليغ املتعلقة مبحطات املنصات عالية االرتفاع اليت استلمها املكتب قبل  1
فقط ما مل ختطر اإلدارة املبلغة  2012يناير  1                                                                واليت سجلت مؤقتا  يف السجل األساسي الدويل للرتددات ومعاجلتها، وذلك حىت 

 ؛4                                                                      عينا  قد وضع يف اخلدمة وتوفر اجملموعة الكاملة من عناصر البيانات يف التذييل                                   املكتب قبل ذلك التاريخ بأن ختصيصا  م

وتطبيق  2007أكتوبر  20بفحص مجيع ختصيصات حمطات املنصات عالية االرتفاع يف اخلدمة الثابتة املبلغ عنها حىت  2
R -ITUو R F.1820-ITU  التوصيتنيومنهجيات احلساب املقابلة الواردة يف "يقـرر"من  5و 4و 3و 2و 1أحكام الفقرات 

SF1843. 
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 9B1من أجل األسلوب  2 المثال 2.2.2.9.5/14.1/1

MOD 

 REV.WRC 122)-1907( القـرار

 محطات المنصات  في GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2النطاقين  استعمال
 األخرى الخدمات وفيعالية االرتفاع التابعة للخدمة الثابتة 

 (،2019الشيخ،  شرم2007 جنيف،) الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمتر إن
 اعتباره يف يضع إذ

 موزع على اخلدمات الثابتة واملتنقلة والثابتة الساتلية على أساس أويل مشرتك؛ GHz 50,2-47,2 أن النطاق ( أ 
قد نص على إمكانية تشغيل حمطات املنصات عالية  1997أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ب(

 GHz 47,5-47,2 ، اليت تعرف كذلك باسم املكررات السرتاتوسفريية، داخل اخلدمة الثابتة يف النطاقني(HAPS) االرتفاع
 ؛GHz 48,2-47,9و

يف النطاقني  مشرتك أن إجياد بيئة تقنية وتنظيمية مستقرة سيعزز مجيع اخلدمات اليت هلا توزيعات على أساس أويل ج(
47,5-47,2 GHz 47,9-48,2و GHz؛ 

ض البلدان وأن بع أن األنظمة اليت تستعمل حمطات املنصات عالية االرتفاع قد بلغت مرحلة متقدمة من التطور د (
 ؛GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2                                          بل غت االحتاد باستعمال هذه األنظمة يف النطاقني  قد
تتضمن خصائص أنظمة اخلدمة الثابتة اليت تستعمل املنصات عالية االرتفاع يف النطاقني  F.1500R -ITUأن التوصية  ( ده

47,5-47,2 GHz 47,9-48,2و GHz؛ 
وعلى خرى األاجملاورة اإلدارات أراضي أن قرار إقامة هذه احملطات قد يتخذ على صعيد وطين ولكنه قد يؤثر على  ( هو

 على أساس أويل مشرتك؛مشغلي اخلدمات اليت هلا توزيعات 
أن قطاع االتصاالت الراديوية أكمل دراسات عن التقاسم بني األنظمة اليت تستعمل حمطات املنصات عالية االرتفاع  ( وز 

 ؛GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2يف اخلدمة الثابتة وغريها من أنواع األنظمة يف اخلدمة الثابتة يف النطاقني 
اديوية أكمل دراسات عن التوافق بني أنظمة حمطات املنصات عالية االرتفاع يف النطاقني قطاع االتصاالت الر  أن (ح

47,2-GHz 47,5 47,9و-GHz 48,2  48,94وخدمة علم الفلك الراديوي يف النطاق-GHz 49,04؛ 
حيث اإلدارات على اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة من أجل حجز استخدام اخلدمة الثابتة الساتلية  552.5أن الرقم  ( زط

وأن الدراسات اليت  GHz 42,5-40,5لوصالت التغذية للخدمة اإلذاعية الساتلية العاملة يف النطاق  GHz 49,2-47,2يف النطاق 
لرتدد صات عالية االرتفاع يف اخلدمة الثابتة ميكنها أن تتقاسم نطاقات اأجراها قطاع االتصاالت الراديوية تشري إىل أن حمطات املن

 مع وصالت التغذية تلك؛
أن اخلصائص التقنية لوصالت التغذية املتوقع استعماهلا للخدمة اإلذاعية الساتلية وحمطات اخلدمة الثابتة الساتلية  (حي

                        من منط البو ابة متماثلة؛
الراديوية أكمل دراسات تتناول التقاسم بني األنظمة اليت تستخدم حمطات املنصات عالية أن قطاع االتصاالت  (طك

 ،االرتفاع يف اخلدمة الثابتة واخلدمة الثابتة الساتلية
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 يدرك وإذ
مطلوبني لعمليات حمطات  GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2أن يكون النطاقان  الطويل، املدى علىيتوقع،  أنه أ ( 

أجل كل من تطبيقات البوابة وتطبيقات املطاريف الشمولية، واليت أبلغت إدارات عديدة عن أنظمة  من ية االرتفاعاملنصات عال
 ؛بشأهنا إىل املكتب

من  أن حتديد نطاقات فرعية مشرتكة لتطبيقات املطاريف الشمولية على األرض يف اخلدمة الثابتة ميكن أن يسهل ب(
 ؛GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2نشر حمطات املنصات عالية االرتفاع والتقاسم مع اخلدمات األولية األخرى يف النطاقني 

معلومات بشأن إمكانية التقاسم بني أنظمة  انتقدم 1843R SF.-ITU التوصيةو  R SF.1481-ITU-1التوصيتني أن  (بج
 حمطات املنصات عالية االرتفاع للخدمة الثابتة مع اخلدمة الثابتة الساتلية؛

أن دراسات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن تشغيل حمطات املنصات عالية االرتفاع يف نطاقي اخلدمة  (جد 
نبغي فضاء( ي-)أرض الساتليةخلصت إىل أنه من أجل التقاسم مع اخلدمة الثابتة  GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2 الثابتة

أرضية حملطات املنصات عالية  ملطاريفللوصلة الصاعدة  (.e.i.r.p) املتناحيةأن تكون كثافة اإلرسال القصوى للقدرة املشعة املكافئة 
 dB(W/MHz) 22,57و (UAC) ملناطق التغطية احلضرية dB(W/MHz) 6,4االرتفاع يف ظروف السماء الصافية يف هذين النطاقني 

 dB 205( وأنه ميكن زيادة هذه القيم مبقدار RACملناطق التغطية الريفية ) dB(W/MHz) 28و (SAC)ملناطق التغطية شبه احلضرية 
 على األكثر أثناء فرتات املطر؛

                                                                                              دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وضعت قيما  حمددة لكثافة تدفق القدرة لاللتزام هبا على احلدود الدولية  أن ( د
 ؛لتسهيل شروط التقاسم حملطات املنصات عالية االرتفاع مع أمناط األنظمة األخرى للخدمة الثابتة يف البلد املعين

هيل حمددة لكثافة تدفق القدرة لاللتزام هبا على احلدود الدولية لتس                                             أن دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وضعت قيما   ه (
 االتفاقات الثنائية بشأن شروط التقاسم حملطات املنصات عالية االرتفاع مع أمناط األنظمة األخرى للخدمة الثابتة يف بلد جماور؛

أو أكثر  m 2,5ذات هوائيات احملطات األرضية البالغ قطرها  الساتليةللخدمة الثابتة  الساتليةالشبكات واألنظمة  أن ( هو
 الشمولية حملطات املنصات عالية االرتفاع، املطاريف                                              وتعمل كمحطة من منط البو ابة بإمكاهنا التقاسم مع 

 يقرر
ملشعة افضاء(، جيب أال تتجاوز الكثافة القصوى للقدرة -)أرض الساتلية الثابتة اخلدمة مع التقاسم لتيسري أنه، 1

 ظروف الشمولية على األرض حملطات املنصات عالية االرتفاع السويات التالية يف للمطاريفعند اإلرسال  (.e.i.r.p) املتناحيةاملكافئة 
 :الصافية السماء

 6.4 dB(W/MHz)  for UAC   (30 <   90) 

 22.57 dB(W/MHz) for SAC  (15 <   30) 

 28 dB(W/MHz) for RAC   (5 <   15) 

 زاوية ارتفاع املطراف األرضي بالدرجات؛ حيث 
 1 لإلرسال احملددة يف الفقرة (.e.i.r.p)أنه ميكن زيادة سويات الكثافة القصوى للقدرة املشعة املكافئة املتناحية  2

 ؛لتعويض اخلبو الناجم عن املطرفقط  أثناء فرتات املطر  520dBباستخدام تقنيات تعويض اخلبو مبقدار يصل إىل  "يقرر" من

 GHz 47,2-47,5النطاقني  يفجيب أن تفي خمططات هوائي املطراف األرضي حملطات املنصات عالية االرتفاع العاملة  3
 مبخططات حزم اهلوائي التالية: GHz 47,9-48,2و

 G() = Gmax − 2.5 × 10−3  for 0 <  < m 
2













D
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 G() = 39 − 5 log (D/λ) − 25 log  for m ≤  < 48 

 G() = −3 − 5 log (D/ λ)  for 48 ≤  ≤ 180 

 :حيث
 maxG: األقصى لكسب اهلوائي  احلد(dBi) 
 G(): الكسب (dBi)  متناحنسبة إىل هوائي 

 : بالدرجات( الرئيسي احملور عن االحنراف زاوية( 
D: اهلوائي قطر 
: الوحدة بنفس عنهما يعرب  املوجي الطول 

 m = 
1

20
maxG G

D


 بالدرجات 

 1G: األول اجلانيب الفص كسب 
   =2 + 15 log (D/) (dBi)؛ 

القناة،  من التداخل يف نفس األخرى اجملاورة اإلدارات أراضيأنه، ألغراض محاية األنظمة الالسلكية الثابتة يف  4
دود احل، جيب أال يتجاوز األخرىاإلدارات  أراضييف ينتج عند سطح األرض  HAPSمستوى كثافة تدفق القدرة لكل حمطة  فإن

يتعني على أي نظام حملطات املنصات عالية MHz2dBW/m/بالوحدات :ما مل تقدم موافقة صرحية من اإلدارة املتأثرة ،التالية
أال يتجاوز قيم كثافة تدفق القدرة التالية عند سطح األرض GHz 48,2- 47,9و GHz 47,5- 47,2االرتفاع يعمل يف النطاقني

 :على حدود إدارة ما، ما مل تقدم موافقة صرحية من اإلدارة املتأثرة وقت التبليغ عن حمطات منصات عالية االرتفاع
 −141   dB(W/(m² · MHz)) for   ≤ 3° 

 −141 + 2 ( − 3) dB(W/(m² · MHz)) for 3° <  ≤ 13° 

 −121   dB(W/(m² · MHz)) for 13° <  ≤ 90° 

 −141  dB(W/(m2 · MHz)) for  0  δ < 3 

 −141 + 2(δ − 3) dB(W/(m2 · MHz)) for  3  δ  13 

 −121  dB(W/(m2 · MHz)) for 13 < δ  90 

ن احلصول عليها يف القدرة اليت ميكوتتعلق هذه احلدود بكثافة تدفق  .الوصول فوق املستوي األفقي بالدرجات زاوية هي δ حيث
 .ظروف السماء الصافية وبافرتاض انتشار يف الفضاء احلر

من اإلرساالت غري املطلوبة الصادرة  GHz 49,04-48,94 أنه، حلماية حمطات الفلك الراديوي العاملة يف النطاق 5
، جيب أن تكون مسافة الفصل GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2 عن أنظمة حمطات املنصات عالية االرتفاع العاملة يف النطاقني

 ؛km 50 بني حمطة الفلك الراديوي ونظري حمطة املنصة عالية االرتفاع أكرب من
 GHz 47,5-47,2 النطاقنيحمطات املنصات عالية االرتفاع يف على اإلدارات اليت تعتزم تنفيذ نظام  أن 6
إىل املكتب ألغراض فحص  4د بتقدمي مجيع العناصر اإللزامية مبوجب التذييل ختصيصات الرتدأن تبلغ عن  GHz 48,2-47,9و

 أعاله بغية التسجيل يف السجل األساسي الدويل للرتددات؛ "يقـرر"من  5و 4و 3و 2و 1 االمتثال للفقرات
"يكلف من  1أن على اإلدارات أن تبلغ عناصر البيانات اجلديدة فيما يتعلق ببطاقات التبليغ املشار إليها يف البند  7

 لتمكني املكتب من إجراء الفحوص املطلوبة، مدير مكتب االتصاالت الراديوية"
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 اإلدارات يدعو
إىل النظر  GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2ة يف النطاقني تعتزم نشر أنظمة حمطات منصات عالية االرتفاع يف اخلدمة الثابت اليت

احد و                                          حمطات املنصات عالية االرتفاع العاملة يف آن   ملطاريف GHz 48,05-47,9و GHz 47,35-47,2يف حتديد استخدام النطاقني 
 يف كل مكان،

 الراديوية االتصاالت مكتب مدير يكلف
 .القرارباختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ هذا 

 2007أكتوبر  20باحلفاظ على بطاقات التبليغ املتعلقة مبحطات املنصات عالية االرتفاع اليت استلمها املكتب قبل  1
فقط ما مل ختطر اإلدارة املبلغة  2012يناير  1                                                                واليت سجلت مؤقتا  يف السجل األساسي الدويل للرتددات ومعاجلتها، وذلك حىت 

 ؛4                                                                              ختصيصا  معينا  قد وضع يف اخلدمة وتوفر اجملموعة الكاملة من عناصر البيانات يف التذييل  املكتب قبل ذلك التاريخ بأن

وتطبيق  2007أكتوبر  20بفحص مجيع ختصيصات حمطات املنصات عالية االرتفاع يف اخلدمة الثابتة املبلغ عنها حىت  2
R -ITUو R F.1820-ITU ومنهجيات احلساب املقابلة الواردة يف التوصيتني "يقـرر"من  5و 4و 3و 2و 1أحكام الفقرات 

SF1843. 

 
 9C لألسلوب بالنسبة 3.9.5/14.1/1

 5املادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 47,5-40 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 ثابتة 47,5-47,2
 552.5فضاء(  -أرض) ثابتة ساتلية  
 متنقلة  
  552A.5 
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MOD 
GHz 51,4-47,5 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 ثابتة 48,2-47,9
 552.5فضاء(  -)أرض ثابتة ساتلية  
 متنقلة  
  552A.5 
 

SUP 
552A.5 

 

SUP 

 (REV.WRC-07) 122 القرار

  GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2النطاقين  استعمال
 محطات المنصات عالية االرتفاع التابعة للخدمة الثابتة  في

 األخرى الخدمات وفي
 

، 1الخيار  - 5B2، و1الخيار  - 4B3، و1الخيار  - 3B2، و1الخيار  - 1B1بالنسبة لألساليب  10.5/14.1/1
 9C، و1الخيار  - 8B2، و1الخيار  - 7B1، و1الخيار  - 6B1و

 11املـادة 
 WRC)-(15     8، 7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1التبليغ عن تخصيصات التردد وتسجيلها

MOD 
ابتة ضمن النطاقات اخلدمة الث عندما تتعلق بطاقات التبليغ بتخصيصات حملطات منصات عالية االرتفاع يف  26.11

 ]24B3-C114-[5O1.و ]21B2-B114-[5O1.و ]543A.5 .5O1]-6400B1-A114و 537A.5و 457.5واألرقام  احملددة يف
 ]38B2-G114-[5O1A.و ]31B1-F114-[5O1B.و ]31B1-F114-[5O1A.و ]28B1-E114-[5O1.و ]5O1]-26B2-D114.و
تاريخ ل تزيد على مخس سنوات قب غضون فرتة ال جيب أن تصل هذه البطاقات إىل املكتب يف 552A.5و ]5O1B]-38B2-G114.و

 WRC)-1912(    اخلدمة. وضع التخصيصات يف
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، 1الخيار  - 5B2، و1الخيار  - 4B3، و1الخيار  - 3B2، و1الخيار  - 1B1بالنسبة لألساليب  11.5/14.1/1
 9C، و1الخيار  - 8B2، و1الخيار  - 7B1، و1الخيار  - 6B1و

وجمموعة عناصر  HAPSمن لوائح الراديو لتعكس نطاقات الرتدد احملدثة احملددة حملطات  4يلزم إجراء التحديثات الالزمة للتذييل 
 ،1اخليار  - 3B2و ،1 اخليار - 1B1لألساليب  بالنسبةالبيانات املناسبة اليت يتعني تقدميها إىل املكتب. وفيما يلي مثال 

 .9Cو ،1اخليار  - 8B2و ،1اخليار  - 7B1و ،1اخليار  - 6B1و ،1اخليار  - 5B2و ،1اخليار  - 4B3و

MOD 

 REV.WRC 4)-1915(التذييـل 
 IIIتطبيق إجراءات الفصل  قائمة الخصائص التي تستعمل في

 وجداولها اإلجمالية
االت الراديوية خدمات االتص ينقسم حمتوى هذا التذييل إىل جزأين: يتعلق اجلزء األول بالبيانات واستعماالهتا يف 1

      (WRC-12)خدمات االتصاالت الراديوية الفضائية أو خدمة الفلك الراديوي. ويتعلق اجلزء الثاين بالبيانات واستعماالهتا يفلألرض، 
 معينة. ظروف حيتوي كل من اجلزأين على قائمة باخلصائص وجدول يبني استعمال كل من هذه اخلصائص يف 2

 خدمات األرض خصائص احملطات يف :1امللحق 
 الشبكات الساتلية أو احملطات األرضية أو حمطات الفلك الراديوي. خصائص :2امللحق 

 1امللحـق 

 1خدمات األرض خصائص المحطات في

 
MOD 

 2 اجلـدول
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 الخصائص العامة لمحطات المنصات عالية - 1
بند االرتفاع

ف ال
معر

 

   معلومات عامة          
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 الخصائص العامة لمحطات المنصات عالية - 1
بند االرتفاع

ف ال
معر

 

1.B X X X X )1 رمز اإلدارة املبلغة )انظر املقدمة.B 

1.D X X X X 1 ليغلوائح الراديو الذي قدمت مبوجبه بطاقة التب رقم احلكم يف.D 
1.ID1 X X X X 1 املعرف الوحيد الذي تعطيه اإلدارة للمحطة.ID1 

   موقع المحطة      

 أ4.1.                        االسم الذي ت عرف به احملطة X X X X أ4.1.

 ب4.1. رمز املنطقة اجلغرافية اليت تقع فوقها احملطة )انظر املقدمة( X X X X ب4.1.

 ج4.1.
X X X X 

 ج4.1. اإلحداثيات اجلغرافية االمسية للمحطة

 يقدم خطا العرض والطول بالدرجات والدقائق والثواين

 ح4.1. االرتفاع االمسي للمحطة فوق متوسط مستوى البحر، باألمتار X X X X ح4.1.

 ر4.1. قيم التجاوز المسموح بها لموقع المحطة:     ر4.1.

 أ.1.ر4.1.
X X X X 

                                 خط العرض املخطط له مشاال ، بالدرجات  حد التجاوز يف
 والدقائق والثواين

 أ.1.ر4.1.

 ب.1.ر4.1.
X X X X 

                          املخطط له جنوبا ، بالدرجات  خط العرض حد التجاوز يف
 والدقائق والثواين

 ب.1.ر4.1.

 أ.2.ر4.1.
X X X X 

                                  خط الطول املخطط له شرقا ، بالدرجات  حد التجاوز يف
 والدقائق والثواين

 أ.2.ر4.1.

 ب.2.ر4.1.
X X X X 

                                  خط الطول املخطط له غربا ، بالدرجات  حد التجاوز يف
 والدقائق والثواين

 ب.2.ر4.1.

 .3ر4.1. االرتفاع، باألمتار التجاوز املخطط له يف X X X X .3ر4.1.

   االمتثال للحدود التقنية أو التشغيلية      

 ب14.1.

   X 

خارج  pfdحدود  HAPSالتزام بأال تتجاوز احملطات 
، عند سطح kHz))  2dB(W/(m 4 −165النطاق البالغة 

 2اإلقليم  يف MHz 2 200-2 160النطاق  األرض يف
)انظر  3و 1اإلقليمني  يف MHz 2 200-2 170والنطاق 

 ((Rev.WRC-07) 221 القرار

 ب14.1.

 ج14.1.

   X 

خارج النطاق  pfdحدود  HAPSتزام بأال تتجاوز احملطات ال
، بالنسبة لزوايا MHz))  2dB(W/(m 165-البالغة 

 فوق املستوي األفقي  5اليت تقل عن  () الوصول
بالنسبة لزوايا   -MHz)) (5   2dB(W/(m( 1,75+  165-و

 130 MHz))  2dB(W/(m، و25و 5الوصول بني 
  90و 25بالنسبة لزوايا الوصول بني 

 ((Rev.WRC-07) 221 )انظر القرار

 ج14.1.
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 الخصائص العامة لمحطات المنصات عالية - 1
بند االرتفاع

ف ال
معر

 

 د14.1.

+    

هوائي  غري املطلوبة يفالقدرة كثافة التزام بأال تتجاوز  
النطاق  يف HAPS لكل حمطة EIRPاحملطة األرضية 

31,3-31,8 GHz  16,1106-مقدار dB(W/MHz) 
 dB(W/MHz) 100-ظروف السماء الصافية و يف
 95°احنراف عن النظري أكرب من  لزواياالظروف املمطرة  يف

اجلديد القرار مشروع )انظر 
)1907-WRC.Rev( 145O1]-6400B1-[A114) 

 GHz 31,3-31 النطاق مطلوب يف
440 6-520 6 MHz 

 د14.1.

 ه14.1.

+    

ئي حمطة هوا يفالكثافة القصوى للقدرة التزام بأال تتجاوز 
القدرة  (UAC)تغطية منطقة حضرية  مشولية يف HAPSأرضية 

العاملة فوق  HAPSاملشعة املكافئة املتناحية للمنصات 
من خط  km 29احمليطات أو فوق الرب على مسافة أقل من 
وخط  HAPSالساحل )املسافة بني النقطة أسفل املنصة 

لزوايا ارتفاع  /MHz) 200dB(W 34,96,4–مقدار الساحل( 
 90وتقل عن أو تساوي  30هوائي حمطة أرضية تزيد على 

القرار مشروع )انظر  125°احنراف عن النظري أكرب من  لزوايا
 WRCRev.( 122O1]-6400B1-[A114)-1907(اجلديد 

 ه14.1.

 GHz 47,5-47,2النطاقني  مطلوب يف
 MHz 6 520-6 440النطاق  GHz 48,2-47,9و

 و14.1.

+    

وائي حمطة ه يفالكثافة القصوى للقدرة التزام بأال تتجاوز 
 (SAC)تغطية منطقة شبه حضرية  مشولية يف HAPSأرضية 
لزوايا ارتفاع هوائي حمطة  dB(W/MHz) 22,57مقدار 

 30وتقل عن أو تساوي  15أرضية تزيد على 
يف النطاقني  HAPSلكل حمطة  p.r.i.e. القدرة
21,2-21,4 GHz 22,5-22,21و GHz  املقدار
0,76θ  -9,5 MHz) dB(W/100  4,53°–لزوايا وصول بني 

لزوايا الوصول بني  MHz) dB(W/100 36,5–و 35,5°–و
اجلديد  القرارمشروع )انظر  90°–و °35,5–
)1907-WRCRev.( 122O1]-21B2-[B114) 

 و14.1.

GHz 48,2-و GHz 47,5-47,2 النطاقني يفمطلوب 

 GHz 22-21,4النطاق  47,9
 ز14.1.

+    

وائي حمطة ه الكثافة القصوى للقدرة يفالتزام بأال تتجاوز 
كثافة تدفق القدرة للبث غري املطلوب اليت تنتجها أرضية  
مقدار  (RAC)تغطية منطقة ريفية  مشولية يف HAPS احملطة

–17628 )MHz)290  (m² dB(W/  لزوايا ارتفاع هوائي
 عملياتل 15وتقل عن أو تساوي  5حمطة أرضية تزيد على 

 kHz)) 250  dB(W/(m² 192–املستمرة والقيمة  رصدال
اخلطوط الطيفية يف النطاق  رصد عملياتل

22,21-22,5 GHz  عند موقع أي حمطة يف خدمة الفلك
اجلديد القرار مشروع )انظر . m 50الراديوي على ارتفاع 

)1907-WRCRev.( 122O1]-21B2-[B114) 

 ز14.1.
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 الخصائص العامة لمحطات المنصات عالية - 1
بند االرتفاع

ف ال
معر

 

GHz 48,2-و GHz 47,5-47,2 النطاقني مطلوب يف

 GHz 22-21,4النطاق  47,9

 ح14.1.

 +   

مسافة الفصل بني نظري حمطة تتجاوز  بأالبأن التزام 
HAPS النطاق  وحمطة للفلك الراديوي تعمل يف
48,94-49,04 GHz 50أراضي إدارة أخرى  يف km   كثافة
احنراف عن النظري  لزوايا HAPS لكل حمطة p.r.i.e. القدرة

)انظر القرار  dB(W/Hz) 70,7– 85°تزيد عن 
)1907-WRCRev.( O1]-24B3-[C114122( 

 ح14.1.

GHz 48,2-و GHz 47,5-47,2 النطاقني مطلوب يف

 GHz 27,5-27النطاق  47,9
 ط14.1.

 +   

 HAPSلكل حمطة  EIRP التزام بأال تتجاوز كثافة القدرة
يد تز احنراف عن النظري  لزوايا dB(W/MHz) 19,9–القيمة 

)انظر مشروع القرار اجلديد  85°عن 
19)-(WRC O1]-24B3-[C114) 

 ط14.1.

 GHz 24,75-24,45مطلوب يف النطاق 
 ي14.1.

 +   

 HAPSلكل حمطة  EIRP التزام بأال تتجاوز كثافة القدرة
يف ظل ظروف السماء  dB(W/MHz) 12,3القيمة 

بقيمة تساوي  .e.i.r.pالصافية، وميكن زيادة حد القدرة 
20 dB  انظر فقط لتعويض اخلبو الناجم عن املطر(

 (]WRC ]O1-24B3-C114)-(19مشروع القرار اجلديد 

 ي14.1.

 GHz 25-25,25 مطلوب يف النطاق
 ك14.1.

 +   

القيمة  HAPSلكل حمطة  EIRP التزام بأال تتجاوز كثافة القدرة
–9,1 dB(W/MHz) تزيد عن احنراف عن النظري  لزوايا

]O1-24B3-C114[ )انظر مشروع القرار اجلديد  °85,5

19)-(WRC) 

 ك14.1.

 GHz 25,25-24,25قني مطلوب يف النطا
 GHz 27,5-27و

 ل14.1.

 +   

يف  HAPSلكل حمطة  EIRP التزام بأال تتجاوز كثافة القدرة
القيمة  GHz 24,2-23,6النطاق 

θ 0,7714 -16,5 MHz) dB(W/200  لزوايا الوصول اليت
القيمة و  35°–و 4,53°–بني ترتاوح 

–3,54 MHz) dB(W/100  اليت ترتاوح بنيلزوايا الوصول 
)انظر مشروع القرار اجلديد  90°–و °35–

19)-(WRC ]O1-24B3-C114[) 

 ل14.1.

 GHz 25,25-24,25 مطلوب يف النطاق
 م14.1.

 +   

اليت ملطلوب االتزام بأال تتجاوز كثافة تدفق القدرة للبث غري 
MHz))  400 · dB(W/(m²القيمة  HAPS تنتجها احملطة

يف عمليات الرصد املستمر والقيمة  177–
–191 ))kHz 250 · dB(W/(m² عمليات رصد اخلطوط  يف

موقع حمطة خدمة عند  GHz 24-23,6 الطيفية يف النطاق
)انظر مشروع القرار  m 50 الفلك الراديوي على ارتفاع

 (]WRC ]O1-24B3-C114)-(19اجلديد 

 م14.1.

 GHz 25,25-24,25 مطلوب يف النطاق
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 الخصائص العامة لمحطات المنصات عالية - 1
بند االرتفاع

ف ال
معر

 

 ن14.1.

 +   

القيمة  HAPSلكل حمطة  EIRP التزام بأال تتجاوز كثافة القدرة
–8 dB(W/MHz) 95°احنراف عن النظري أكرب من  لزوايا 

]O1-28+31B1-E114[ )انظر مشروع القرار اجلديد 

19)-(WRC) 

 ن14.1.

 GHz 28,2-27,9 مطلوب يف النطاق
 س14.1.

 +   

 املطلوبة مستوى كثافة القدرة غري التزام بأال يتجاوز
النطاق  يف HAPS هوائيات احملطات األرضية حنو

31,3-31,8 GHz 83–قيمة ال dB(W/200 MHz) ظل  يف
 ظل األجواء ظروف السماء الصافية، وميكن زيادته يف

للتخفيف من اخلبو بسبب املطر، شريطة  املمطرة
يتجاوز التأثري الفعلي على الساتل املنفعل التأثري  أال

)انظر مشروع القرار  ظروف السماء الصافية احلاصل يف
 (]WRC ]O1-28+31B1-E114)-(19اجلديد 

 س.1.14

 GHz 31,3-31 مطلوب يف النطاق
 ع14.1.

 +   

 HAPSلكل حمطة  EIRP التزام بأال تتجاوز كثافة القدرة
القيمة  GHz 24,2-23,6يف النطاق 

–θ -13,1 MHz) dB(W/200  ني بلزوايا الوصول اليت ترتاوح
لزوايا  /MHz) 200dB(W 35,1–القيمة و  °22–و °4,53–

)انظر مشروع القرار  90°–و °22–الوصول اليت ترتاوح بني 
 (]WRC ]O1-28+31B1-E114)-(19اجلديد 

 ع14.1.

 GHz 31,3-31 مطلوب يف النطاق
 ف14.1.

 +   

الصادر ملطلوب االتزام بأال تتجاوز كثافة تدفق القدرة للبث غري 
القيمة  HAPSعن حمطة أرضية 

–141 ))MHz 500 · dB(W/(m²  يف النطاق
31,3-31,8 GHz  عند موقع حمطة خدمة الفلك الراديوي

)انظر مشروع القرار اجلديد  m 50على ارتفاع 
19)-(WRC ]O1-28+31B1-E114[) 

 ف14.1.

 GHz 31,3-31 مطلوب يف النطاق
 ص14.1.

 +   

ملطلوب االتزام بأال تتجاوز كثافة تدفق القدرة للبث غري 
القيمة  HAPS حمطةالصادر عن 

–171 ))MHz 500 · dB(W/(m² يف النطاق 
31,3-31,8 GHz  عند موقع حمطة خدمة الفلك الراديوي

)انظر مشروع القرار اجلديد  m 50على ارتفاع 
19)-(WRC ]O1-28+31B1-E114[) 

 ص14.1.

 GHz 31,3-31 مطلوب يف النطاق
 ق14.1.

+ +   

ية خدمة األحباث الفضائالتزام بأال يتم جتاوز مستوى محاية 
عند دخل  dB(W/Hz) 217–البالغ أرض( -)فضاء

 0,001%                                          مستقب ل خدمة األحباث الفضائية مع جتاوز بنسبة 
توصيات  نتيجة للتأثريات اجلوية واهلواطل كما هو وارد يف

ار )انظر مشروع القر قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة 
 (]WRC ]O1A+B-38B2-G114)-(19اجلديد 

 ق14.1.

 GHz 39,5-38 مطلوب يف النطاق
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 الخصائص العامة لمحطات المنصات عالية - 1
بند االرتفاع

ف ال
معر

 

 ر14.1.

+    

هوائي حمطة  التزام بأال تتجاوز الكثافة القصوى للقدرة يف
 (UAC)تغطية منطقة حضرية  مشولية يف HAPSأرضية 
لزوايا ارتفاع هوائي حمطة أرضية  dB(W/MHz) 6,4مقدار 

)انظر القرار  90وتقل عن أو تساوي  30تزيد على 
07)-(Rev.WRC (122  

 ر14.1.

 GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2ني مطلوب يف النطاق
 ش14.1.

+    

هوائي حمطة  التزام بأال تتجاوز الكثافة القصوى للقدرة يف
تغطية منطقة شبه حضرية  مشولية يف HAPSأرضية 

(SAC)  22,57مقدار dB(W/MHz)  لزوايا ارتفاع هوائي
 30وتقل عن أو تساوي  15حمطة أرضية تزيد على 

  Rev.WRC (122)-(07 )انظر القرار

 ش14.1.

 GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2النطاقني مطلوب يف 
 ت14.1.

+    

هوائي حمطة  التزام بأال تتجاوز الكثافة القصوى للقدرة يف
 (RAC)تغطية منطقة ريفية  مشولية يف HAPSأرضية 
لزوايا ارتفاع هوائي حمطة أرضية  dB(W/MHz) 28مقدار 

)انظر القرار  15وتقل عن أو تساوي  5تزيد على 
07)-(Rev.WRC (122  

 ت14.1.

 GHz-47,9 48,2و GHz 47,5-47,2النطاقني مطلوب يف 
 ث14.1.

 +   

وحمطة  HAPSالتزام بأن تتجاوز مسافة الفصل بني نظري حمطة 
 GHz 49,04-48,94النطاق  للفلك الراديوي تعمل يف

)انظر القرار  km 50أراضي إدارة أخرى  يف
07)-(Rev.WRC (122  

 ث14.1.

 GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2النطاقني مطلوب يف 
   التنسيق واالتفاق      

 أ11.1.

+ + + + 

ذلك  رمز كل إدارة مت إجراء التنسيق معها بنجاح، مبا يف
 راديولوائح ال عند االتفاق على جتاوز احلدود املقررة يف

 أ11.1.

                                            مطلوب إذا كان التنسيق ضروريا  ومت احلصول عليه 
 مبوجب أحكام لوائح الراديو ذات الصلة

   اإلدارة أو الوكالة المعنية بالتشغيل      

 أ12.1. رمز اإلدارة أو الوكالة املعنية بالتشغيل O O O O أ12.1.

 ب12.1.

X X X X 

رمز عنوان اإلدارة املسؤولة عن احملطة واليت ينبغي أن ترسل 
إليها املراسالت بشأن املسائل امللحة فيما يتعلق بالتداخل 
ونوعية اإلرساالت واملسائل اخلاصة بالتشغيل التقين للدارة 

 (15)انظر املادة 

 ب12.1.

   مالحظات      

 ج13.1. معاجلة بطاقات التبليغ مالحظات ملساعدة املكتب يف O O O O ج13.1.
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الواجب تقديمها بالنسبة لكل حزمة الخصائص  - 2
 هوائي بمفردها

بند محطة منصة عالية االرتفاع أو مركبة في
ف ال

معر
 

   تعرف حزمة هوائي محطة المنصة عالية االرتفاع واتجاهه      

 أ1.2. فاعاالرتحزمة هوائي حمطة املنصة عالية حتديد تسمية  X X X X أ1.2.

 ب1.2.
X X X X 

أ 1.2.مؤشر يبني ما إذا كانت حزمة اهلوائي مبوجب البند 
 ثابتة أم قابلة للتوجيه و/أم قابلة للتشكيل

 ب1.2.

 ج1.2.                                                    مؤشر يبني  ما إذا كان هوائي احملطة يتتب ع منطقة اخلدمة  X  X  ج1.2.

 د1.2. اهلوائي فردية أم مركبة                           مؤشر يبني  ما إذا كانت حزمة  X X X X د1.2.

   خصائص الهوائي      
 ز9.2. الكسب األقصى املتناحي متحد األقطاب X X X X ز9.2.

 ي9.2.
  X X 

خمطط إشعاع اهلوائي املقيس أو خمطط اإلشعاع املرجعي أو 
املراجع القياسية الواجب استعماهلا من أجل  الرموز يف
 التنسيق 

 ي9.2.

 زع9.2.

X X X X 

أكفة كسب اهلوائي متحد األقطاب مرسومة على خريطة 
إسقاط شعاعي من  لسطح األرض ويفضل أن يكون يف

                                   على مستو  عمودي على احملور الواصل من  HAPSاحملطة 
 HAPSمركز األرض إىل احملطة 

 زع9.2.

كخطوط   HAPSويتعني رسم أكفة كسب هوائي احملطة 
                                         تساو  للكسب املتناحي، نسبة إىل الكسب األقصى 
                                                 للهوائي، عندما حيدد موقع أي من هذه األكفة كليا  أم 

                                جزئيا  خارج أراضي اإلدارة املبلغة
ويتعني أن تتضمن أكفة كسب اهلوائي آثار التجاوز 

 خطي الطول والعرض وكذلك املسموح به املخطط له يف
ة إىل االرتفاع إضاف التجاوز املسموح به املخطط له يف

ركة االعتبار ح دقة توجيه اهلوائي، على أن تؤخذ يف
حول منطقة التسديد  HAPSتسديد هوائي احملطة 

 الفعلية
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 الواجب تقديمها لكل تخصيص تردد الخصائص  - 3
 ولكل حزمة هوائي بمفردها أو مركبة في

بند محطة منصة عالية االرتفاع 
ف ال

معر
 

   التردد المخصص      

 أ1.3. 148.1الرقم                                 الرتدد املخصص، على النحو املعر ف يف X X X X أ1.3.

 ب1.3.
+ + + + 

 ب1.3. 1املادة                                  الرتدد املرجعي، على النحو املعر ف يف

          تناظريا   مطلوب إذا كان غالف التشكيل ال

   تاريخ التشغيل      

 ج2.3.
X X X X 

التاريخ )الفعلي أو املتوقع، حسب احلالة( لوضع ختصيص الرتدد 
 اخلدمة املعدل( يف )اجلديد أو

 ج2.3.

   موقع الهوائي أو الهوائيات المصاحبة      

  
    

ية فيها محطات إرسال/استقبال أرضبالنسبة لمنطقة تعمل 
 مصاحبة

  

 أ.ج5.3.

+ (X?) (X?) + 

 أ.ج5.3. اإلحداثيات اجلغرافية ملنطقة معينة

مطلوبة على األقل ست إحداثيات جغرافية بالدرجات 
 والدقائق والثواين

النطاقني  بالنسبة للخدمة الثابتة يف - مالحظة
GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9 توفر اإلحداثيات ،

 (SAC) وشبه حضرية (UAC)اجلغرافية لكل منطقة حضرية 
)انظر أحدث صيغة من  (RAC)وعند االقتضاء ريفية 

 (ITU-R F.1500التوصية 

و( أو 5.3.وه 5.3.مطلوبة إذا مل تقدم منطقة دائرية )
 (د5.3.)منطقة جغرافية 

 د5.3.

+ (X?) (X?) + 

 د5.3. )انظر املقدمة( رمز املنطقة اجلغرافية

النطاقني  بالنسبة للخدمة الثابتة يف - مالحظة
GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-479 توفر مناطق جغرافية ،

 (SAC)وشبه حضرية  (UAC)منفصلة لكل منطقة حضرية 
)انظر أحدث صيغة من  (RAC)وعند االقتضاء ريفية 

 (ITU-R F.1500التوصية 
( و5.3.و ه5.3.)مطلوب إذا مل تقدم منطقة دائرية 
 (أ.ج5.3.)واإلحداثيات اجلغرافية ملنطقة معينة 

 ه5.3.

+ (X?) (X?) + 

اإلحداثيات اجلغرافية ملركز املنطقة الدائرية اليت تعمل فيها 
 احملطة أو احملطات األرضية املصاحبة

 ه5.3.

 والدقائق والثواينيقدم خطا العرض والطول بالدرجات 

النطاقني  بالنسبة للخدمة الثابتة يف - مالحظة
GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9 ميكن تقدمي مراكز ،

وشبه  (UAC)منطقة دائرية خمتلفة لكل منطقة حضرية 
)انظر أحدث  (RAC)وعند االقتضاء ريفية  (SAC) حضرية

 (ITU-R F.1500صيغة من التوصية 
أو ( د5.3.)مطلوبة إذا مل تقدم منطقة جغرافية 

 (أ.ج5.3.)اإلحداثيات اجلغرافية ملنطقة معنية 



146 

 

م
بند

ف ال
عر

 

 في
بال

ستق
طة ا

مح
 

جة 
مدر

ت ال
طاقا

الن
 

مين
الرق

في 
 

5
4
3

A
.5

 
4

5
7

.5
 

و
.5

O
1
B

]
-

3
1

B
1

-
F

1
1
4

[
 

و
.5

O
1
B

]
-

3
8
B

2
-

G
1
1

4
[

و 
5

5
2

A
.5

 
 

قم 
 الر

بيق
لتط

9
.1

1
 

 في
سال

ة إر
حط

م
 

جة 
مدر

ت ال
طاقا

الن
 

مين
 الرق

في
 

O
1
].
5

-
6
4
0
0
B

1
-

A
1
1
4
[

-و 
2
1
B

2
-

B
1
1
4
[

O
1
].
5

و 
O

1
].
5

-
2
4
B

3
-

C
1
1
4
[

و 
O

1
].
5

-
2
6
B

2
-

D
1
1
4
[

 
و

O
1
].
5

-
2
8
B

1
-

E
1
1
4
[

و 
O

1
A

].
5

-
3
1
B

1
-

F
1
1
4
[

 
و

O
1
A

].
5

-
3
8
B

2
-

G
1
1
4
[

 
5
3
7
A

.5
و 

5
5
2
A

.5
 

 
رقم 

ق ال
تطبي

ل
2
.1

1
 

 في
بال

ستق
طة ا

مح
 

جة 
مدر

ت ال
طاقا

الن
 

في 
قم 

الر
3

8
8

A
.5

  
قم 

 الر
بيق

لتط
9

.1
1

 

 في
سال

ة إر
حط

م
 

رجة
مد

ت ال
طاقا

الن
 

في 
قم 

الر
3

8
8

A
.5

 
قم 

 الر
بيق

لتط
2

.1
1

 

 الواجب تقديمها لكل تخصيص تردد الخصائص  - 3
 ولكل حزمة هوائي بمفردها أو مركبة في

بند محطة منصة عالية االرتفاع 
ف ال

معر
 

 و5.3.

+ + + + 

 و5.3. نصف قطر املنطقة الدائرية، بالكيلومرتات

-GHz 47,5النطاقني  بالنسبة للخدمة الثابتة يف - مالحظة

، يقدم نصف قطر منفصل لكل GHz 48,2-47,9و 47,2
وعند  (SAC) وشبه حضرية (UAC)منطقة حضرية 
)انظر أحدث صيغة من التوصية  (RAC)االقتضاء ريفية 

ITU-R F.1500) 

أو  (د5.3.)مطلوب إذا مل تقدم منطقة جغرافية 
 (أ.ج5.3.)اإلحداثيات اجلغرافية ملنطقة معنية 

   صنف المحطة وطبيعة الخدمة      

 أ6.3. صنف احملطة باستخدام الرموز من املقدمة X X X X أ6.3.

 ب6.3. طبيعة اخلدمة باستخدام الرموز من املقدمة X X X X ب6.3.

   صنف البث وعرض النطاق الالزم      

 (1والتذييل  2              )وفقا  للمادة     

 أ7.3. صنف البث X X X X أ7.3.

 ب7.3. عرض النطاق الالزم X X X X ب7.3.

   خصائص القدرة لإلرسال      

.8.3 
X X X X 

، حسب احلالة( الذي يوضح منط Zأو  Yأو  Xالرمز ) 
 ( املقابل لصنف اإلرسال1 القدرة )انظر املادة

.8.3 

 أأ8.3.

X X  X 

 ذلك مبا يف ،WdBالواصلة إىل اهلوائي بوحدة االمسية القدرة 
 BA.8.3 القدرة الوارد يف مستوى التحكم يف باستبعاد

 أأ8.3.

مستقبلة، تشري القدرة  HAPSبالنسبة حملطة  - مالحظة
الواصلة إىل اهلوائي إىل احملطة أو احملطات األرضية االمسية 

 املرسلة املصاحبة

AB.8.3 
 X  X 

                 حمسوب وسطيا  ألسوأ  1لكثافة القدرةاالمسي األقصى احلد 
 الواصل إىل اهلوائي MHz 1نطاق مبقدار 

AB.8.3 

BA.8.3 

X   X 

 dB BA.8.3القدرة، بوحدة  مدى التحكم يف
مستقبلة، يشري  HAPSبالنسبة حملطة  - مالحظة

القدرة إىل استخدامه بواسطة احملطة أو  التحكم يف
 احملطات األرضية املرسلة املصاحبة 

، مطلوب يف النطاقات HAPSيف حالة حمطة إرسال 
 (تضاف النطاقات)

قني النطا مستقبلة، مطلوب يف HAPSيف حالة حمطة 
GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9 

   االستقطاب ودرجة حرارة ضوضاء نظام االستقبال      

 د9.3. دمة(املقالشفرة اليت تشري إىل منط االستقطاب )انظر  X X X X د9.3.

 ي9.3.

+ +   

خمطط اإلشعاع املرجعي للمحطة أو احملطات األرضية 
 املصاحبة

 ي9.3.

 GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2النطاقني  مطلوب يف

 ك9.3.
X  X  

أدىن درجة حرارة إمجالية لضوضاء نظام االستقبال، بوحدة 
kelvinبالنسبة إىل خرج هوائي االستقبال ، 

 ك9.3.
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 الواجب تقديمها لكل تخصيص تردد الخصائص  - 3
 ولكل حزمة هوائي بمفردها أو مركبة في

بند محطة منصة عالية االرتفاع 
ف ال

معر
 

   ساعات التشغيل      

 ب10.3.
X X X X 

عدد ساعات التشغيل االعتيادية )بالساعات والدقائق من 
 ...( لتخصيص الرتدد بالتوقيت العاملي املنسق ... إىل

 ب10.3.

 

، 1الخيار  - 5B2، و1الخيار  - 4B3، و1الخيار  - 3B2، و1الخيار  - 1B1بالنسبة لألساليب  12.5/14.1/1
 9C، و1الخيار  - 8B2، و1الخيار  - 7B1، و1الخيار  - 6B1و

 (REV.WRC-15) 7التذييـل 
 نطاقات التردد طرائق تحديد منطقة التنسيق حول محطة أرضية تعمل في

 GHz 105و MHz 100المحصورة بين 

 7امللحـق 

                                                    معلمات النظام ومسافات التنسيق المعينة مسبقا  لتحديد
 أرضيةمنطقة التنسيق حول محطة 

 اتجاه األفق لهوائي محطة استقبال أرضية حيال محطة إرسال أرضية الكسب في 3
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MOD 
 Rev.WRC)-1915(     ب7اجلدول 

 حالة محطة إرسال أرضية المعلمات الالزمة لتعيين مسافة التنسيق في

 تسمية خدمة
 االتصال الراديوي
 الفضائي لإلرسال

 ثابتة
 ساتلية
 ومتنقلة
 ساتلية

متنقلة ساتلية 
 (R)للطيران 

متنقلة ساتلية 
 (R)للطيران 

 ثابتة
 ساتلية

 ثابتة
 ساتلية

 ثابتة
 ساتلية

 ثابتة
 ساتلية

 ثابتة
 ساتلية

استكشاف 
األرض الساتلية 

 عمليات فضائيةو 
 وأبحاث فضائية

لة ثابتة ساتلية ومتنق
ساتلية وأرصاد 

 جوية ساتلية

 ثابتة
 ساتلية

 ثابتة
 ساتلية

 ثابتة
 ساتلية

 ابتةث
 3ساتلية

 ثابتة
 ساتلية

 ثابتة
 3ساتلية

-2,655 (GHz)الرتدد  اتنطاق
2,690 

5,091-5,030 5,091-5,030 5,150-5,091 5,150-5,091 5,850-

5,725 
7,075-5,725 440 6-520 6 7,100- 7,2505 8,400-7,900 11,7-10,7 14,8-12,5 14,3-13,75  15,65-15,43 18,4-17,7 19,3-19,7 

 تسمية خدمة األرض
 لالستقبال

 ثابتة
 ومتنقلة

مالحة 
راديوية 
 للطريان

متنقلة 
 (R)للطريان 

مالحة 
 راديوية
 للطريان

متنقلة 
 (R)للطريان 

 حتديد
 راديوي
 للموقع

ناء باستث) ثابتة
احملطات األرضية 

HAPS،) 
 ومتنقلة

حمطة أرضية 
HAPS 

 ثابتة
 ومتنقلة

 ثابتة
 ومتنقلة

 ثابتة
 ومتنقلة

 ثابتة
 ومتنقلة

حتديد راديوي 
للموقع ومالحة 

 راديوية
 )برية فقط(

مالحة راديوية 
 للطريان

 ثابتة
 ومتنقلة

 ثابتة
 ومتنقلة

 2.2  1.2،2.2  1.2  1.2،2.2 1.2 1.2  1.2،2.2 1.2 1.2 1.2    1.2،2.2  1.2،2.2 1.2 ات()الفقر  الطريقة املستعملة

 A      A N N A N A N A N A N –  N N 1حمطة األرض التشكيل يف

معلمات 
ومعايري 
 التداخل
 يف حمطة
 األرض

(%) 0p 0,01      0,01 0,005 0,01 0,01 0,005 0,01 0,005 0,01 0,005 0,01 0,005 0,01  0,005 0,005 

n 2      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1  2 2 

p (%) 0,005      0,005 0,0025 0,005 0,005 0,0025 0,005 0,0025 0,005 0,0025 0,005 0,0025 0,01  0,0025 0,0025 

(dB) LN 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

(dB) sM 26  2      33 37 10 33 37 33 37 33 40 33 40 1  25 25 

W (dB) 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

معلمات حمطة 
 األرض

4(dBi)  xG 49  2 6 10 6 6  46 46 26 46 46 46 46 50 50 52 52 36  48 48 

(K) eT500  2      750 750 500 750 750 750 750 1 500 1 100 1 500 1 100 2 636  1 100 1 100 

عرض النطاق 
 املرجعي

B (Hz) 4 ×10 3 150×103 
37,5×103 

150×103 106  4×103 106 106 4×103 106 4×103 106 4×103 106 4×103 106 107  106 106 

قدرة التداخل 
 املسموح به

Pr(p) (dBW) 
 B يف

-140 −160 −157 -160 -143  -131 -103 –132 -131 -103 -131 -103 -128 -98 -128 -98 -131  -113 -113 

1 A :متاثلي، تشكيل N :رقمي تشكيل. 
 .xG = 37 dBi أن سوى إضايف كفاف  لتحديد MHz 7 075-5 725 الرتدد بنطاق املرتبطة البصر خط يف الراديوية املرحالت معلمات استعمال       أيضا   وميكن. األفق عرب باألنظمة املرتبطة لألرض احملطة معلمات استخدمت 2
 .الساتلية املتنقلة اخلدمة يف األرض إىل بالنسبة املستقرة غري السواتل أنظمة يف التغذية وصالت 3
 .التغذية وصالت يف اخلسارات باحلسبان تؤخذ مل 4
  .الفضائية األحباث خلدمة MHz 7 235-7 145و الفضائية العمليات خلدمة MHz 7 235-7 190و MHz 7 155-7 100و خلدمة استكشاف األرض الساتلية MHz 7 250-7 190 هي الفعلية الرتدد نطاقات 5
 يف اجتاه األفق HAPSالكسب األقصى هلوائي احملطة األرضية  6
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MOD 
 Rev.WRC)-1912(    ج 7اجلدول 

 حالة محطة إرسال أرضية المعلمات الالزمة لتعيين مسافة التنسيق في
 تسمية خدمة

 االتصال الراديوي
 لإلرسالالفضائي 

 ثابتة
 ساتلية

 ثابتة
 ساتلية

 ثابتة
 2ساتلية

 ثابتة
 3ساتلية

 أبحاث
 فضائية

 استكشاف األرض
 ساتلية وأبحاث فضائية

ثابتة ساتلية ومتنقلة ساتلية 
 ومالحة راديوية ساتلية

 ثابتة
 2ساتلية

 24,65-25,25 (GHz)الرتدد  اتنطاق
27,0-29,5 

24,65-25,25 

27-27,5 

27,9-28,2 

28,6-29,1 29,1-29,5 34,2-34,7 40,0-40,5 42,5-47 
47,2-50,2 
50,4-51,4 

47,2-50,2 

)باستثناء  ثابتة لالستقبال تسمية خدمة األرض
 (HAPS احملطات

 ومتنقلة

ثابتة )احملطة األرضية 
HAPS) 

 ثابتة
 ومتنقلة

 ثابتة
 ومتنقلة

يد ثابتة ومتنقلة وحتد
 راديوي للموقع

 ثابتة
 ومتنقلة

 ثابتة ومتنقلة 
 ومالحة راديوية

 ثابتة
 ومتنقلة

 2.2 2.2و 1.2 2.2و 1.2  2.2 2.2 1.2 1.2 الطريقة املستعملة )الفقرات(

 N N N N  N N N 1حمطة األرض يف التشكيل

 معلمات ومعايري
 حمطة التداخل يف

 األرض

0,005 0,005 0,01 0,005 0,005  0,005 0,005 0,001 

1 1 0,005 2 1  1 1 1 

0,005 0,005 0 0,0025 0,005  0,005 0,005 0,001 

0 0 10 0 0  0 0 0 

25 25 0 25 25  25 25 25 

0 0 05 0 0  0 0 0 

 46 42 42  50 50 350 50 50 معلمات حمطة األرض

2 000 2 000 106 2 000 2 000  2 600 2 600 2 000 

 106 106 106  106 106 134– 106 106 عرض النطاق املرجعي
 –111 –110 –110  –111 –111  –111 –111 قدرة التداخل املسموح به

1 A :متاثلي، تشكيل N :رقمي تشكيل. 
 .الساتلية الثابتة اخلدمة يف األرض إىل بالنسبة مستقرة غري سواتل 2
 .الساتلية املتنقلة اخلدمة يف األرض إىل بالنسبة املستقرة غري األنظمة يف التغذية وصالت 3
 .التغذية نظام يف اخلسارات باحلسبان تؤخذ مل 4
 األفق اجتاه يف HAPS األرضية احملطة هلوائي األقصى سبالك 5
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 بالنسبة لجميع األساليب 13.5/14.1/1
SUP 

 (WRC-15) 160قـرار ال

                                                       تسهيل النفاذ إلى تطبيقات النطاق العريض المقد مة بواسطة
 عالية االرتفاع اتمنص اتمحط
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 15.1بند جدول األعمال 

حتديد نطاقات تردد لكي تستخدمها اإلدارات من أجل التطبيقات للخدمتني الربية املتنقلة والثابتة العاملة  النظر يف 15.1
 ؛(WRC-15) 767وفقا  للقرار  GHz 450-275 مدى الرتدد يف

حتديد ترددات كي تستعملها اإلدارات لتطبيقات اخلدمتني املتنقلة الربية والثابتة إجراء دراسات هبدف  - (WRC-15) 767القرار 
 GHz 450-275مدى الرتدد  العاملة يف

 ملخص تنفيذي 1/15.1/1
مدى  يف (FS) واخلدمة الثابتة (LMS) يسعى هذا البند من جدول األعمال إىل حتديد طيف لتطبيقات اخلدمة املتنقلة الربية

)املنفعلة( وخدمة  (EESS)مع احلفاظ على محاية التطبيقات القائمة خلدمة استكشاف األرض الساتلية  GHz 450-275 الرتدد
املشروع األويل للتقرير من لوائح الراديو. وجرى إعداد  565.5احملددة يف الرقم  (RAS)علم الفلك الراديوي 

لومات باالستناد إىل املع ،وحيتوي هذا التقرير على نتائج دراسات التوافق. ITU-R SM.[275-450GHz SHARING] اجلديد
 M.2417 R-ITU-0 يف تقريري قطاع االتصاالت الراديوية اخلدمة الثابتةو  اخلدمة املتنقلة الربيةالتقنية املتاحة بشأن خصائص 

اجة إىل استخدامه دون احل اخلدمة املتنقلة الربية/اخلدمة الثابتةبغرض حتديد طيف ميكن لتطبيق  ،F.2416 R-ITU-0و
 تنظيمية حلماية تطبيقات اخلدمات املنفعلة )خدمة الفلك الراديوي وخدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(. قيود

              غري كاف  لقيام  GHz 450-275وخلصت دراسات التوافق إىل أن التوهني اجلوي املستقل عن اخلسارات يف الفضاء احلر يف املدى 
التوافق بني عمليات اخلدمة الثابتة وخدمة علم الفلك الراديوي يف غياب اعتبارات أخرى. وينبغي النظر يف مسافات الفصل وزوايا 

                                                                                    الفلك الراديوي وحمطات اخلدمة الثابتة تبعا  لبيئة نشر حمطات اخلدمة الثابتة ويفرتض بالنسبة التجنب بني حمطات خدمة علم
                                                                                  لدراسات خدمة الفلك الراديوي أن اخلدمة الثابتة تغطي أيضا  حالة اخلدمة املتنقلة الربية.

 سبعة            لطيف، ح ددت ة/اخلدمة الثابتة من اوللحفاظ على محاية اخلدمات املنفعلة وتلبية احتياجات تطبيقات اخلدمة املتنقلة الربي
 أدناه. 4أساليب ويرد وصفها يف القسم 

 خلفية 2/15.1/1
نطاقات الرتدد املعينة إلجراء قياسات بواسطة       ح ددت، و (Rev.WRC-07) 950للقرار                         من لوائح الراديو وفقا   565.5روجع الرقم 

اخلدمات املنفعلة، مثل خدمة علم الفلك الراديوي، وخدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(، وخدمة األحباث 
 دون حيل مل ذلك فإن املنفعلة، اخلدمات الستعماهلا يف GHz 1 000-275حتديد الرتددات يف املدى  ولدى)املنفعلة(.  الفضائية
النطاقات املنفعلة اليت هتم خدمة استكشاف  R RS.2194-ITU-0تناول التقرير  وقد .النشيطة اخلدمات يف املدى هذا استعمال

 RA.2189 R-ITU-1التقرير           وأ جريت يف  "GHz 3 000 إىل 275 الرتددات من األرض الساتلية/خدمة األحباث الفضائية يف
 .GHz 3 000-275 مدى الرتدديف  النشيطةالتقاسم بني خدمة علم الفلك الراديوي واخلدمات دراسات 

، ويتنامى تطوير Gbit/s 100ونوقشت ضمن منظمات التقييس الدولية أنظمة االتصاالت الالسلكية مبعدل بيانات أعلى من 
العديد من التطبيقات مثل الوصالت الالسلكية ملراكز البيانات  SM.2352R -ITU-0التكنولوجيا يف هذا اجملال. ويلخص التقرير 

                                                                                                        والتوصيالت الالسلكية يف احمليط القريب واالتصاالت داخل األجهزة والوصالت الوسيطة األمامية/اخللفية اليت ي توقع تشغيلها 
 256/5 املسألتني                           واخلدمة الثابتة استنادا  إىل. وقد درست فرق العمل املعنية تطبيقات اخلدمة املتنقلة الربية GHz 275النطاق فوق  يف
التقنية املعلمات  M.2417 R-ITU-0و F.2416R -ITU-0على التوايل لدى قطاع االتصاالت الراديوية. ويلخص التقريران  257/5و

 والتشغيلية وكذلك االحتياجات من الطيف لكل تطبيق من التطبيقات.

https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2417
https://www.itu.int/pub/R-REP-F.2416
https://www.itu.int/pub/R-REP-RS.2194
https://www.itu.int/pub/R-REP-RA.2189
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2352
https://www.itu.int/pub/R-REP-F.2416
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2417
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 نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديويةملخص وتحليل ل 3/15.1/1
 الخصائص التقنية والتشغيلية لتطبيقات الخدمة المتنقلة البرية 1.3/15.1/1

 تطبيقات الخدمة المتنقلة البرية 1.1.3/15.1/1
نطاق           املشغ لة يف لتطبيقات اخلدمة املتنقلة الربية واالحتياجات من الطيف اخلصائص التقنية والتشغيلية M.2417R -ITU-0يقدم التقرير 

تطبيقات األنظمة  الربية، مثل                                                                 وتبلغ االحتياجات من الطيف اليت ح ددت حىت اآلن لتطبيقات اخلدمة املتنقلة. GHz 450-275 الرتدد
من إمجايل عرض  GHz 50 والتطبيقات ضمن األجهزة والوصالت الالسلكية ملراكز البيانات، (CPMS)املتنقلة يف احمليط القريب 

ناة تصل عروض نطاق للق                                                                                             نطاق الطيف. وتشري إحدى اخلصائص التقنية لتطبيقات اخلدمة املتنقلة الربية إىل إمكانية النظر مستقبال  يف
            ظروف مدر عة  يف عرب مسافات قصرية معظمها داخل املباين و/أو                                           . وتعمل تطبيقات اخلدمة املتنقلة الربية عادة  GHz 103,68 إىل

                           فضال  عن عمليات حجب األجهزة.
 تطبيقات الخدمة الثابتة 2.1.3/15.1/1
نطاق  ة يف                             لتطبيقات اخلدمة الثابتة املشغ ل واالحتياجات من الطيف اخلصائص التقنية والتشغيلية R F.2416-ITU-0يقدم التقرير 

 أن حني ميكن أن يليب سيناريوهات النشر النمطية األولية يف GHz 25ويذكر التقرير أن عرض نطاق يقارب  .GHz 450-275 الرتدد
األمامية للوصالت الوسيطة  (IMT)                                                    سيدعم على حنو كاف  تطور حركة االتصاالت املتنقلة الدولية  GHz 50عرض نطاق يقارب 

 GHz 325-275                                                                                                 . ويشري التقرير أيضا  إىل أن نطاقات الرتدد املرشحة احملتملة لتطبيقات الوصالت الوسيطة األمامية واخللفية هيواخللفية
 املدى.                                    مستقبال ، إذا ومىت أتيحت املعلمات لذلك GHz 370-330رتدد                             ، وميكن النظر أيضا  يف نطاق الGHz 445-380و

 تطبيقات الخدمة المنفعلة 3.1.3/15.1/1
كي تستخدمها اخلدمات املنفعلة للتحقيق العلمي واالستشعار والرصد البيئي   GHz 450-275                             ح ددت عدة نطاقات تردد يف املدى 

من لوائح  565.5                                                             وخدمة علم الفلك الراديوي معا ، على النحو املنصوص عليه يف الرقم الساتليةاستكشاف األرض  خدمةبواسطة 
                                                                                                            الراديو. وتوجد يف مدى الرتدد هذا حاليا  تسعة أجهزة استشعار )منفعلة( حالية أو خمططة خلدمة استكشاف األرض الساتلية، 

                                                  موقعا  متميزا  خلدمة علم الفلك الراديوي تستخدم هذه  13 األقل على هناك ،تقوم بإجراء القياسات العاملية. وباإلضافة إىل ذلك
. وميكن املستقبل يف خرىاأل واقعامل بعض الستخدام جيري التخطيط قدومع ذلك الوقت احلاضر،  يف مجيع أحناء العامل الرتددات يف

ملشروع ااالطالع على التفاصيل املتعلقة بأنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( ومواقع خدمة علم الفلك الراديوي يف 
 .ITU-R SM.[275-450GHz SHARING] األويل للتقرير اجلديد

 خدمة استكشاف األرض الساتلية 1.3.1.3/15.1/1
اخلصائص التقنية والتشغيلية ألنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( يف مدى  RS.2431 R-ITU-0 التقرير يقدم
 لعلمية،ا للقياسات النطاق هذا من متنوعة أجزاء تستخدم خمتلفة أنظمة عدة توجد ،هذا الرتدد مدى ويف .GHz 450-275 الرتدد
 .إضافية ألنظمة التخطيط وجيري

أجهزة حساسة لكشف الطاقة الكهرمغنطيسية اليت حتدث بشكل  (EESS)تستخدم األنظمة يف خدمة استكشاف األرض الساتلية 
 الساتليةاألرض  كشافاست خدمة قياساتتستخدم و  طبيعي واليت متتصها وتبثها مكونات الغالف اجلوي لألرض واليابسة والبحار.

 كما  ؛إلنذاراتوإصدار ا والتنبؤاملاء  مراقبةلطقس وإصدار اإلنذارات بشأهنا، و ا بأحوال اتوالتنبؤ  ،املناخ دراساتيف  )املنفعلة(
لبية لتغري املناخ لتدابري الوقائية للتكيف مع اآلثار السل والتخطيطتقدمي الدعم لعمليات اإلغاثة بعد الكوارث  يف       أيضا   تستخدم

 من آثارها. والتخفيف
، توجد عدة أنظمة خمتلفة تستخدم أجزاء متنوعة من هذا النطاق للقياسات العلمية، وجيري GHz 450-275 مدى الرتدد ويف

اخلصائص التقنية والتشغيلية ألنظمة خدمة استكشاف األرض  RS.2431 R-ITU-0 التقريرويقدم  التخطيط ألنظمة إضافية.
 .GHz 450-275 الساتلية )املنفعلة( يف مدى الرتدد

https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2417
https://www.itu.int/pub/R-REP-F.2416
https://www.itu.int/pub/R-REP-RS.2431
https://www.itu.int/pub/R-REP-RS.2431
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 خدمة الفلك الراديوي 2.3.1.3/15.1/1
 موجزة ترد، كما ITU-R RA.2189 التقريرالفلك الراديوي يف  للتداخل على أنظمةاملعلومات املتعلقة مبستويات العتبة  ترد
 .ITU-R SM.[275-450GHz SHARING] من املشروع األويل للتقرير اجلديد 10و 9 لنياجلدو  يف

هذا التلسكوبات ذات الطبق الواحد ومقاييس التداخل واملنصات احملمولة على  الرتدد مدى وتشمل أنظمة علم الفلك الراديوي يف
                                                                                                                املناطيد. وتقع معظم مراصد خدمة علم الفلك الراديوي على ارتفاعات عالية جغرافيا  حيث يشكل خبار املاء توهينا  أقل بكثري 

مع و                                            ح البحر. وقد يسهل ب عد هذه املواقع التقاسم؛ مبستوى سط                          من لوائح الراديو مقارنة   565.5النطاقات املدرجة يف الرقم  يف
نخفض إىل حد  م توهنيإىل  تؤديهذه املواقع  ن خصائص االنتشار يفإمحاية إضافية إذ  أوجهقد تتطلب بعض احلاالت  ذلك،
الت احملتملة املسببة للتداخل.  تؤدي إىل خسارة أقل يفوقد  كبري  الوقت من بكثريل دو سامهت العديد من ال وقد                                         اإلشارة من املرس 

 واملوارد واخلربات يف تصميم وبناء هذه املرافق اليت متثل موارد عاملية مشرتكة لالستقصاء العلمي.

من املشروع األويل للتقرير  10و 9وترد املعلومات املتعلقة مبستويات العتبة للتأثريات الضارة بأنظمة علم الفلك الراديوي يف اجلدولني 
 .ITU-R SM.[275-450GHz SHARING] اجلديد

 GHz 450-275دراسات التقاسم والتوافق في مدى التردد  2.3/15.1/1
املقدمة  لربيةاتستند اخلصائص املستخدمة يف دراسات التقاسم والتوافق إىل املعلومات املتعلقة مبعلمات اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة 

الفلك  نظمةأ                                           وقد است خدمت هذه املعلمات، باالقرتان مع خصائص  النحو املبني أعاله.تقارير قطاع االتصاالت الراديوية على  يف
                                                                                                                  الراديوي وأنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( اليت ت ستخدم يف هذه النطاقات، لتقييم ما إذا كانت عتبات التداخل 

تني نفعلة( قد جرى جتاوزها يف املعلمات التشغيلية للخدمخدمة علم الفلك الراديوي وخدمة استكشاف األرض الساتلية )امل يف
                                                   الثابتة واملتنقلة وعمليات النشر املقد مة يف التقارير.

إىل وضع أحكام  ITU-R SM.[275-450GHz SHARING]ومل تسع الدراسات اليت أجريت يف املشروع األويل للتقرير اجلديد 
و/أو قيود زاوية االرتفاع وغريها( ميكن أن تسهل التقاسم مع خدمة استكشاف  حدود القدرة و/أو متطلبات احلجب تنظيمية )مثل

ون هذه القيود ضرورية ، حيث ال تكاخلدمة املتنقلة الربية/اخلدمة الثابتةاألرض الساتلية بل ركزت على حتديد الطيف لتطبيقات 
 املنفعلة. حلماية اخلدمات

 ة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(دراسات التقاسم والتوافق في خدم 1.2.3/15.1/1
( لك الراديويوخدمة الف الساتلية األرض استكشاف خدمة) املنفعلة اخلدمات بني الرتددات تقاسم لتقييم دراسات عدة       أ جريت
. وترد هذه الدراسات يف املشروع األويل للتقرير اجلديد GHz 450-275 املدىيف  (LMS) الربيةاملتنقلة واخلدمة  (FS)الثابتة  واخلدمة

]450GHz SHARING-275 .[SM R-ITU.1 
                               درجة، وحتليال  ساكنا  حملطات اخلدمة  12+و 20+لتوزيعات زاوية ارتفاع اخلدمة الثابتة  أجريعلى حتليل إمجايل  2ركزت الدراسة 

خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( يف ثالثة سيناريوهات تسديد خمتلفة عرب مدى  وجهاز استشعارالثابتة 
 GHz 334-318و GHz 286-275هذه الدراسة إمكانية التوافق يف نطاقات الرتدد  . ووجدتGHz 450-275 الرتدد

 .GHz 450-439و GHz 434-416و GHz 411-409و GHz 399-397و GHz 392-369و GHz 365-361و GHz 356-350و
من أجل تطبيقات اخلدمة الثابتة واخلدمة  GHz 450-275 مدى الرتدد إىل إمكانية حتديد النطاقات التالية يف 3وخلصت الدراسة 

                 أيضا  إمكانية أن  3. وذكرت الدراسة GHz 450-356و GHz 330-320، وGHz 313-306و ،GHz 296-275املتنقلة الربية: 
يف النطاق  لسواءوالنظريي على ابتة واخلدمة املتنقلة الربية إشكالية ملستشعرات املسح املخروطي تكون تطبيقات اخلدمة الثا

GHz 286-275 زة هذا النطاق. وإذا كانت هذه األنواع من أجه         حاليا  يف                والنظريي ال ت نشر؛ غري أن مستشعرات املسح املخروطي

___________________ 
                                        دراسة أولية أ عدت قبل إكمال مجيع اخلصائص. 1الدراسة تشكل   1



154 

 

الضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كانت هناك إشكاالت تقتضي                                          االستشعار ست نشر يف هذا النطاق مستقبال ، قد
 التقاسم والتوافق. يف

بأكمله. وخلصت هذه الدراسة إىل أن  GHz 450-275ومل تنظر يف املدى  GHz 325-275             حتليال  للنطاق  4وأجرت الدراسة 
                                           يت تشمل االستخدام داخل املباين وخارجها، وفقا  ميكن أن يتاح لتطبيقات اخلدمة املتنقلة الربية ال GHz 325-275 النطاق

. واستندت هذه النتيجة إىل افرتاض وجود حد أدىن للخسارة النامجة عن M.2417 R-ITUلسيناريوهات النشر اليت يقدمها التقرير 
لالستخدام خارج املباين.  dB 20داخل املباين وخسارة بسبب احلجب قدرها  لالستخدام يف dB 56الدخول إىل املباين قدره 

متاحة لكي تستخدمها تطبيقات  GHz 325-319و GHz 313-306و GHz 296-275                     أيضا  إىل أن النطاقات  4 وخلصت الدراسة
 اخلدمة الثابتة دون أي شروط.

ميكن حتديدها لتطبيقات اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة  GHz 450-275 مدى الرتدد إىل أن النطاقات التالية يف 5وخلصت الدراسة 
. وتستند هذه النتائج إىل تقييم التداخل على GHz 450-356و GHz 330-320و GHz 313-306و GHz 296-275الربية: 

                           اديو. وإذا أ خذ عرض النطاق من لوائح الر  565.5 النطاقات احملددة الستخدام خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( يف الرقم
يف االعتبار  GHz 333-318 من النطاقات احملددة بأكملها، ميكن أن يؤخذ النطاق              االعتبار بدال                                 الفعلي لألنظمة العاملة حاليا  يف

بأن هذا النطاق املوسع ال يأخذ يف احلسبان استخدام خدمات استكشاف األرض الساتلية        علما   .GHz 330-320        بدال  من 
         مستقبال . )املنفعلة(

تعكس دراسة أجريت بشأن مدى  (CPM19-2)قدمت مسامهة إىل الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر 
ميكن إتاحته لتطبيقات اخلدمة املتنقلة الربية  GHz 450-275بأكمله. وخلصت هذه الدراسة إىل أن النطاق  GHz 450-275 الرتدد

. وتضمنت M.2417 R-ITU                                                                                        لالستعمال داخل املباين وخارجها على السواء، وذلك طبقا  لسيناريوهات النشر اليت يقدمها التقرير 
بالنسبة لالستعماالت داخل املباين وخسارة  dB 17ناجم عن اخرتاق املباين مقدارها الدراسة خسارات إضافية خبصوص التوهني ال

 ألسلوب النظري لكل من االستعمال داخل املباين وخارجها. dB 18,5حجب مقدارها 
مة بشأن دراسة التوافق بني تطبيقات خد (CPM19-2)وقدمت مسامهة أخرى إىل الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر 

ال ميكن  GHz 365-361,2و GHz 355,6-330استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( واخلدمة الثابتة أظهرت أن نطاقي الرتدد 
 حتديدمها للخدمة الثابتة.

يف انتظار االستعراض من قبل األفرقة املعنية  (CPM19-2)والدراسات احملدثة املقدمة إىل الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر 
 بقطاع االتصاالت الراديوية.

 دراسات التقاسم والتوافق في خدمة علم الفلك الراديوي 2.2.3/15.1/1
 ،SHARING450GHz -R SM.[275-ITU[ التقرير يف وجزةوامل ،RA.2189 R-ITU-1 التقريرالواردة يف  األخرية التوافق دراسات وخلصت

 الفضاء يف إىل أن التوهني اجلوي وحده املستقل عن اخلسارات الثابتة اخلدمة وتطبيقات الراديوي الفلك علم خدمة تطبيقات بني
 النظام أجل نم احملددة املعنية النطاقات ويف .أخرى اعتبارات غياب يفالتوافق  لقيام      كاف    غري ،GHz 450-275 املدى يف احلر،

 GHz 424-388و GHz 371-327و GHz 323-275من لوائح الراديو ) 565.5 الرقم يف الراديوي الفلك علم خدمة
 الثابتة اخلدمة وحمطات الراديوي الفلك علم خدمة حمطات بني التجنب وزوايا الفصل مسافات يف النظر ينبغي (،GHz 442-426و

 .الثابتة اخلدمة حمطات نشر لبيئة       تبعا  

 أساليب للوفاء ببند جدول األعمال 4/15.1/1
نطاقات أكثر مما يكفي  Gإىل  Bللوفاء ببند جدول األعمال هذا. وحتدد األساليب من  Gإىل  Aاألساليب السبعة من  تقرتح

 لتلبية االحتياجات من الطيف املوجزة يف دراسات قطاع االتصاالت الراديوية.

https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2417
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2417
http://www.itu.int/pub/R-REP-RA.2189


155 

 

/اخلدمة ةالثابت اخلدمة تطبيقات تستعملها لكيمن لوائح الراديو لتحديد نطاقات تردد  565.5تعديل الرقم  Bوب األسل ويقرتح
دون فرض قيود حمددة حلماية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(. وتقرتح  GHz 450-275 الرتدد مدى ضمن الربية املتنقلة

تنفيذ هذا التحديد بإضافة حاشية جديدة. وهناك قدر كبري من التماثل بني األساليب بالنسبة هلذا البند  Gإىل  Cاألساليب من 
 من جدول األعمال حيث حتدد نطاقات كما هو مبني يف اجلدول أدناه.

 خدمة التطبيق اإلجراء األسلوب

 نطاقات مقترحة للخدمة الثابتة/الخدمة المتنقلة البرية

 )حيث ال توجد ضرورة لشروط محددة لحماية 
 خدم استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(

 1النطاق 
(GHz) 

 2النطاق 
(GHz) 

 3النطاق 
(GHz) 

 4النطاق 
(GHz) 

B  الثابتة اخلدمة 565.5تعديل الرقم  
 يةالرب  املتنقلةاخلدمة و 

296-275 313-306 333-318 450-356 

C الثابتة اخلدمة إضافة حاشية  
 يةالرب  املتنقلةاخلدمة و 

296-275 313-306 330-320 450-356 

D الثابتة اخلدمة إضافة حاشية  
 يةالرب  املتنقلةاخلدمة و 

296-275 313-306 330-320 450-356 

E الثابتة اخلدمة إضافة حاشية  
 يةالرب  املتنقلةاخلدمة و 

296-275 313-306 333-318 450-356 

F 348-450 318-336 306-313 275-296 الثابتة اخلدمة إضافة حاشية 

 356-450 319-332 306-313 275-296 يةالرب  املتنقلةاخلدمة 

G الثابتة اخلدمة إضافة حاشية  
 يةالرب  املتنقلةاخلدمة و 

296-275 313-306 330-320 420-400 

 .املنفعلة اتاخلدم حلماية تنظيمية       حلوال   األساليب بعض تقدم اجلدول، يف املدرجة غري األخرى الرتدد لنطاقات وبالنسبة
 حمددة نطاقات مع ترتاكب واليت الراديو لوائح من 565.5بالذكر أن النطاقات املعينة احملددة خلدمة الفلك الراديوي يف الرقم  وجدير

( جتنب زاوية/أو و دنيا صلف مسافات)مثل  اخلاصة التدابري بعض يف النظر ينبغي الربية، املتنقلة/اخلدمة الثابتة اخلدمة لتطبيقات
 .حدة على الةح كل  أساس على الربية، املتنقلة اخلدمة/أو و الثابتة اخلدمة تطبيقات من الراديوي الفلك مواقع محاية لضمان

 Aاألسلوب  1.4/15.1/1
 .ال تغيري على لوائح الراديو

 Bاألسلوب  2.4/15.1/1
 أجزاء من مدى يف اخلدمة الثابتة/اخلدمة املتنقلة الربيةمن لوائح الراديو بشأن تطبيقات  565.5لرقم                               ي قرتح تعديل احلاشية القائمة يف ا

 .GHz 450-275 الرتدد

 Cاألسلوب  3.4/15.1/1
تطبيقات اخلدمة الثابتة/اخلدمة املتنقلة  الستعماالت GHz 450-275 الرتددهذا األسلوب حاشية جديدة لتحديد مدى  يضيف

الربية، مع محاية استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( وخدمة الفلك الراديوية باستعمال التوجيهات املتطورة لتوصيات وتقارير قطاع 
 .GHz 275االتصاالت الراديوية مع مراعاة عدم وجود توزيعات خلدمات فوق 
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 Dاألسلوب  4.4/15.1/1
 GHz 296-275من لوائح الراديو من أجل تطبيقات اخلدمتني املتنقلة والثابتة  D115.5إضافة حاشية جديدة للرقم       ت قرتح

 .GHz 450-356و GHz 330-320و GHz 313-306و

 Eاألسلوب  5.4/15.1/1
من لوائح الراديو بشأن  565.5وتعديل احلاشية القائمة يف الرقم  من لوائح الراديو E115.5                              ت قرتح إضافة حاشية جديدة للرقم 

 .GHz 450-275يف أجزاء من النطاق  اخلدمة الثابتة/اخلدمة املتنقلة الربيةتطبيقات 

 F األسلوب 6.4/15.1/1
وبشأن  GHz 450-275يف أجزاء من النطاق  الثابتة اخلدمةبشأن تطبيقات  الراديو لوائح من F115.5إضافة حاشية جديدة للرقم 

  .بأكمله GHz 450-275تطبيقات اخلدمة املتنقلة الربية يف نطاق الرتدد 

 G األسلوب 7.4/15.1/1
 من زاءأج يف الربية املتنقلة/اخلدمة الثابتة اخلدمةلوائح الراديو بشأن تطبيقات  من G115.5إضافة حاشية جديدة للرقم 

 .GHz 450-275 النطاق

 واإلجرائيةاالعتبارات التنظيمية  5/15.1/1
 .4/15.1/1 القسم                                                                                                     تـ بـ ني  أدناه االعتبارات التنظيمية واإلجرائية للوفاء ببند جدول األعمال لكل  من األساليب املقرتحة واحملددة يف

 Aيخص األسلوب  فيما 1.5/15.1/1

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 )انظر الرقم

NOC 
GHz 3 000-248 

من أجل اخلدمات  GHz 450-275تتيح بالفعل إمكانية استعمال مدى الرتددات  565.5من أن احلاشية  بالرغم :األسباب
النشيطة، مع مناشدة اإلدارات باختاذ مجيع اخلطوات العملية حلماية اخلدمات املنفعلة من التداخل الضار، فإهنا مع ذلك ال تأخذ 

 راسات التوافق وال توفر التوجيهات ذات الصلة فيما يتعلق بتحديد نطاقات الرتدد من أجل تطوير تطبيقاتيف االعتبار نتائج د
 اخلدمة املتنقلة الربية/اخلدمة الثابتة، كما يطلب يف هذا البند من جدول األعمال.
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 Bفيما يخص األسلوب  2.5/15.1/1

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 توزيع نطاقات الترددجدول   -  IVالقسم 
 (1.2 )انظر الرقم

MOD 
GHz 3 000-248 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

  MOD565.5)غري موزع(   3 275-000
 

MOD 

 املنفعلة: الستعمال اإلدارات ألغراض تطبيقات اخلدمات GHz 1 000-275املدى  نطاقات الرتدد التالية يف حتدد 565.5
 GHz 442-426و GHz 424-388و GHz 371-327و GHz 323-275خدمة الفلك الراديوي:  - 

 ؛GHz 945-926و GHz 909-795و GHz 711-623و GHz 510-453و
 GHz 286-275خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( وخدمة األحباث الفضائية )املنفعلة(:  - 

 GHz 411-409و GHz 399-397و GHz 392-369و GHz 365-361و GHz 356-313و GHz 306-296و
 GHz 630-611و GHz 581-538و GHz 527-523و GHz 502-477و GHz 467-439و GHz 434-416و
 GHz 776-771و GHz 754-750و GHz 733-729و GHz 718-713و GHz 692-657و GHz 654-634و
 GHz 956-951و GHz 928-905و GHz 882-866و GHz 862-857و GHz 854-850و GHz 846-823و
 .GHz 990-985و GHz 973-968و

تنفيذ                           أيضا  لتستخدمها اإلدارات يف GHz 450-275نطاقات الرتدد التالية ضمن املدى  حتدد                وعالوة  على ذلك،  
 تطبيقات اخلدمة النشيطة املذكورة أدناه:

 ؛GHz 450-356و 3GHz 33-318و ،GHz 313-306و ،GHz 296-527تطبيقات اخلدمة املتنقلة الربية:  - 
 .0GHz 45-356و GHz 333-831و GHz 313-306و GHz 296-275تطبيقات اخلدمة الثابتة:  - 
من جانب اخلدمات املنفعلة دون استعمال هذا املدى من جانب اخلدمات  GHz 1 000-275وال حيول استعمال املدى  

سيما  وال ،ألغراض تطبيقات اخلدمات النشيطة GHz 1 000-275املدى  إتاحة الرتددات يف النشيطة. وحتث اإلدارات اليت ترغب يف
اخالت الضارة، إىل حلماية هذه اخلدمات املنفعلة من التد                                  على اختاذ كل التدابري املمكنة عمليا   اخلدمة املتنقلة الربية واخلدمة الثابتة،

 املذكور أعاله. GHz 1 000-275مدى الرتدد املدى الرتددي  حني وضع جدول توزيعات نطاقات الرتدد يف
 GHz.    )1219-(WRC 3 000-1 000املدى  وجيوز للخدمات النشيطة واملنفعلة على السواء أن تستخدم مجيع الرتددات يف 

بأكمله جدوى التقاسم بني تطبيقات اخلدمة الثابتة/اخلدمة  GHz 450-275                             الدراسات اليت قي مت مدى الرتدد  تبني :األسباب
 للرتددات لنسبةوبا)املنفعلة(/خدمة الفلك الراديوي يف النطاقات املعينة.  الساتليةوخدمة استكشاف األرض  الربيةاملتنقلة 

أظهرت الدراسات احلالية عدم جدوى التقاسم بني  ،Bلالستخدام يف إطار األسلوب      حتد داليت مل  GHz 450-275 املدى يف
. الراديويلم الفلك )املنفعلة(/خدمة ع الساتليةتطبيقات اخلدمة الثابتة/اخلدمة املتنقلة الربية وتطبيقات خدمة استكشاف األرض 
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نطاقات الرتدد لالستخدام يف تطبيقات اخلدمة املتنقلة الربية واخلدمة الثابتة اليت تليب االحتياجات من الطيف  B األسلوب وحيدد
 أعاله. 3/15.1/1املوجزة يف دراسات قطاع االتصاالت الراديوية كما وردت يف القسم 

 Cفيما يخص األسلوب  3.5/15.1/1
MOD 

GHz 3 000-248 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
 ADD 5.115A  565.5)غري موزع(   3 275-000

 
ADD 

A115.5  275-450                حيد د نطاق الرتدد GHz  لربية:ا املتنقلة كي تستعمله اإلدارات من أجل تطبيقات اخلدمة الثابتة واخلدمة 

، ال توجد شروط حمددة GHz 450-356و GHz 330-320و GHz 313-306و GHz 296-275ويف نطاقات الرتدد   
 على تطبيقات اخلدمة الثابتة و/أو اخلدمة املتنقلة الربية من أجل محاية تطبيقات خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(.

، قد تكون بعض الشروط GHz 442-426و GHz 424-388و GHz 371-327و GHz 323-275نطاقات الرتدد ويف  
الدنيا و/أو زوايا التجنب( ضرورية لضمان محاية مواقع الفلك الراديوي من تطبيقات اخلدمة الثابتة  احملددة )مثل مسافات الفصل

 و/أو اخلدمة املتنقلة الربية، على أساس كل حالة على حدة.
مثل حمددة ) شروط من الضروري وجود GHz 330-356و GHz 313-320و GHz 296-306نطاقات الرتدد  ويف 

 )املنفعلة(. الساتليةاستكشاف األرض  خدمة تطبيقاتاحلجب املناسب( من أجل ضمان محاية 
التوصيات ذات الصلة الصادرة عن قطاع االتصاالت تراعي أحدث وعند تطبيق هذا احلكم ينبغي لإلدارات أن  

 الراديوية.ذات الصلة الصادرة عن قطاع االتصاالت  التقاريرحدث وميكنها أن تنظر يف أ الراديوية

 
NOC 
565.5 

الدراسات إمكانية التقاسم بني تطبيقات اخلدمة املتنقلة الربية/اخلدمة الثابتة وخدمة استكشاف األرض  أظهرت :األسباب
 .GHz 450-275الساتلية )املنفعلة(/خدمة الفلك الراديوي بدون شروط يف أجزاء من املدى 

 أخرى أجزاء يف عايشالت الراديوي الفلك وخدمة الثابتة/اخلدمة الربية املتنقلة اخلدمة تطبيقات بإمكان أن       أيضا   الدراسات وأظهرت
 .الشروط بعض مع الرتددات مدى من

 اإلرساالت أن من أكدالت خالل من التقاسم حتقيق ميكن الساتلية، األرض استكشاف خدمة فيها تعمل اليت الرتدد ملديات وبالنسبة
 بتنفيذ الساتلية األرض افاستكش خلدمة احلساسة املستقبالت على تؤثر ال الثابتة/اخلدمة الربية املتنقلة اخلدمة تطبيقات عن الصادرة

 .مالئمة ختفيف تدابري
متاح بالفعل لالستعمال من جانب مجيع اخلدمات النشيطة على أساس بذلك أقصى اجلهود،  GHz 450-275إىل أن املدى  وبالنظر

ة حة ستوفر محاية أقوى للخدمات املنفعلة مع احلفاظ على التوازن بني مجيع تطبيقات اخلدمات البسيطفإن احلاشية اإلضافية املقرت 
 واملنفعلة اليت ميكن أن تستعمل مدى الرتدد هذا الذي ال توجد فيه توزيعات خلدمات.
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 سهولة من يزيدا أن النشر روطوش التكنولوجي للتطور ميكن التقاسم، لتحقيق احلايل الوقت يف اختاذها ميكن اليت التدابري إىل         وإضافة  
 .إضافية توجيهات لتوفري الراديوية االتصاالت قطاع يف الشروط هذه دراسة يف االستمرار وميكن. التقاسم هذا

 Dفيما يخص األسلوب  4.5/15.1/1

MOD 
GHz 3 000-248 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم    
 ADD115.5 B  565.5)غري موزع(   3 275-000

 

ADD 

B115.5 :حتد د نطاقات الرتدد التالية لكي تستخدمها اإلدارات يف تطبيقات اخلدمة املتنقلة الربية واخلدمة الثابتة                                                                                             
 - GHz 296-275و ،GHz 313-306و ،GHz 330-320 وGHz 450-356. (WRC-19)     

 

NOC 
565.5 

من لوائح الراديوي طاملا ميكن إضافة اخلدمتني الثابتة واملتنقلة  565.5ال توجد ضرورة إلدخال تعديالت على الرقم  :األسباب
من خالل إضافة حاشية جديدة حتدد مديات الرتدد املعنية اليت ميكن فيها التقاسم بني  GHz 450-275الربية إىل مدى الرتدد 

                                                                             لة الربية وخدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(/خدمة الفلك الراديوي، استنادا  تطبيقات اخلدمة الثابتة/اخلدمة املتنق
 .الدراسات إىل

 Eفيما يخص األسلوب  5.5/15.1/1

MOD 
GHz 3 000-248 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 MOD 565.5115.5 ADD  C)غري موزع(   3 275-000
 

ADD 

C115.5  حتدد نطاقات الرتددGHz 296-275 وGHz 313-306 وGHz 333-318 وGHz 450-356  لتستخدمها اإلدارات
 املتنقلة والثابتة: اخلدماتتنفيذ  يف

اخلدمة  ية و/أواخلدمة املتنقلة الرب ألغراض تطبيقات  املذكورة أعاله إتاحة نطاقات الرتدد وحتث اإلدارات اليت ترغب يف 
نطاقات  ع، إىل حني وضع جدول توزي565.5                  املشغ لة وفق الرقم                                                        على اختاذ كل التدابري املمكنة عمليا  حلماية اخلدمات املنفعلة  الثابتة

)املنفعلة(، فإن النطاقات  الساتليةإىل محاية خدمة استكشاف األرض  وبالنظر. GHz 1 000-275مدى الرتدد  الرتدد يف
GHz 306-296 وGHz 318-313 وGHz 356-333 .غري مناسبة للخدمة املتنقلة الربية واخلدمة الثابتة 
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 GHz 371-356و GHz 333-327و GHz 323-318و GHz 313-306و GHz 296-275 نطاقات الرتددويف  
قد تكون بعض الشروط احملددة )مثل مسافات الفصل الدنيا و/أو زوايا التجنب( ضرورية  ،GHz 442-426و GHz 424-388و

 لضمان محاية مواقع الفلك الراديوي من تطبيقات اخلدمة الثابتة و/أو اخلدمة املتنقلة الربية، على أساس كل حالة على حدة.

جدوى التقاسم بني تطبيقات اخلدمة الثابتة/اخلدمة  هبأكمل GHz 450-275                                 تبني الدراسات اليت قي مت مدى الرتدد  :األسباب
. E115.5الرقم  احملددة يف)املنفعلة(/خدمة علم الفلك الراديوي يف النطاقات  الساتليةاملتنقلة الربية وخدمة استكشاف األرض 

ة ، أظهرت الدراسات احلالية عدم جدوى التقاسم بني تطبيقات اخلدمة الثابتة/اخلدمة املتنقلة الربيوبالنسبة لنطاقات الرتدد األخرى
موعه وكم الطيف )البالغ جم)املنفعلة( وتطبيقات خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(/خدمة علم الفلك الراديوي. 

GHz 137 احملدد يف األسلوب )E االحتياجات  لبيةيتجاوز املطلوب لتة املتنقلة الربية واخلدمة الثابتة لالستخدام يف تطبيقات اخلدم
توجيهات لإلدارات بشأن ماهية  E. ويقدم األسلوب لكل خدمة )مع إمكانية الرتاكب( GHz 50البالغة من الطيف احلالية 

 واخلدمة الثابتة. الربية اليت ينبغي أن تعمل فيها اخلدمة املتنقلة النطاقات

MOD 

 الستعمال اإلدارات ألغراض تطبيقات اخلدمات املنفعلة: GHz 1 000-275املدى  حتدد نطاقات الرتدد التالية يف 565.5
 GHz 442-426و GHz 424-388و GHz 371-327و GHz 323-275خدمة الفلك الراديوي:  - 

 ؛GHz 945-926و GHz 909-795و GHz 711-623و GHz 510-453و
 GHz 286-275خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( وخدمة األحباث الفضائية )املنفعلة(:  - 

 GHz 411-409و GHz 399-397و GHz 392-369و GHz 365-361و GHz 356-313و GHz 306-296و
 GHz 630-611و GHz 581-538و GHz 527-523و GHz 502-477و GHz 467-439و GHz 434-416و
 GHz 776-771و GHz 754-750و GHz 733-729و GHz 718-713و GHz 692-657و GHz 654-634و
 GHz 956-951و GHz 928-905و GHz 882-866و GHz 862-857و GHz 854-850و GHz 846-823و
 .GHz 990-985و GHz 973-968و

من جانب اخلدمات املنفعلة دون استعمال هذا املدى من  GHz 1 000-275 الرتدد مدىاملدى وال حيول استعمال  
ألغراض تطبيقات اخلدمات  GHz 1 000-275املدى  إتاحة الرتددات يف جانب اخلدمات النشيطة. وحتث اإلدارات اليت ترغب يف

ع جدول توزيعات ىل حني وض                                                                                على اختاذ كل التدابري املمكنة عمليا  حلماية هذه اخلدمات املنفعلة من التداخالت الضارة، إ النشيطة
 املذكور أعاله. GHz 1 000-275مدى الرتدد  املدى الرتددي نطاقات الرتدد يف

 .115.5Cللرقم  GHz 450-275خيضع استعمال اخلدمتني املتنقلة الربية والثابتة يف املدى 
 GHz.    )1219-(WRC 3 000-1 000املدى  وجيوز للخدمات النشيطة واملنفعلة على السواء أن تستخدم مجيع الرتددات يف 

 .من لوائح الراديو C115.5نتيجة إلضافة الرقم  :األسباب

 F األسلوب يخص فيما 6.5/15.1/1

MOD 
GHz 3 000-248 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 ADD  D 565.5115.5)غري موزع(   3 275-000
 

ADD 

D115.5  النشيطة التالية: اخلدماتحتدد نطاقات الرتدد التالية لتستخدمها اإلدارات يف تنفيذ تطبيقات 
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 ؛GHz 450-275اخلدمة املتنقلة الربية:  تطبيقات - 
 .GHz 450-348و GHz 336-318و GHz 313-306و GHz 296-275اخلدمة الثابتة:  تطبيقات - 
 اخلدمة /أوو لربيةا املتنقلة اخلدمةالرتدد املذكورة أعاله ألغراض تطبيقات إتاحة نطاقات  وحتث اإلدارات اليت ترغب يف 

نطاقات  ع، إىل حني وضع جدول توزي565.5 وفق الرقم        املشغ لة                                                       على اختاذ كل التدابري املمكنة عمليا  حلماية اخلدمات املنفعلة  الثابتة
 .GHz 1 000-275مدى الرتدد  الرتدد يف

)كاالستخدام داخل  حمددة شروط وضع يلزم ،GHz 319-313 GHz 356-332و GHz 306-296نطاقات الرتدد  ويف 
 املتنقلة الربية. ة)املنفعلة( من تطبيقات اخلدم الساتليةلضمان محاية خدمة استكشاف األرض  املباين(

قد تكون بعض الشروط احملددة )مثل مسافات الفصل الدنيا و/أو زوايا التجنب(  ،GHz 450-275نطاقات الرتدد  ويف 
ضرورية لضمان محاية مواقع الفلك الراديوي من تطبيقات اخلدمة الثابتة و/أو اخلدمة املتنقلة الربية، على أساس كل حالة على 

     (WRC-19)حدة.
 

NOC 
5.565 

الثابتة واخلدمة املتنقلة الربية إىل مدى  ةلوائح الراديو ألن إضافة اخلدممن  565.5لتعديل الرقم  ضرورة ال :األسباب
 خلدمتنيا تطبيقات استعمال أجل من الرتدد نطاقات حتدد ميكن حتقيقه من خالل إضافة حاشية جديدة GHz 450-275 الرتدد

 .3/15.1/1 تتجاوز االحتياجات من الطيف املوجزة يف دراسات قطاع االتصاالت الراديوية كما ترد يف القسم اليت/الثابتة الربية املتنقلة

  Gيخص األسلوب فيما 7.5/15.1/1
MOD 

GHz 3 000-248 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
 ADD  E 565.5115.5)غري موزع(   3 275-000

 
ADD 

E115.5  التالية: النشيطة اخلدماتحتدد نطاقات الرتدد التالية لتستخدمها اإلدارات يف تنفيذ تطبيقات 
 ؛GHz 420-400و GHz 330-320و GHz 313-306و GHz 296-275تطبيقات اخلدمة املتنقلة الربية:  - 
 .GHz 420-400و GHz 330-320و GHz 313-306و GHz 296-275تطبيقات اخلدمة الثابتة:  - 

على  اخلدمة الثابتة اخلدمة املتنقلة الربية و/أوألغراض تطبيقات  املذكورة أعاله إتاحة نطاقات الرتدد ث اإلدارات اليت ترغب يفوحت
 مدى نطاقات الرتدد يف ع، إىل حني وضع جدول توزي565.5                  املشغ لة وفق الرقم                                                    اختاذ كل التدابري املمكنة عمليا  حلماية اخلدمات املنفعلة 

، فإن النطاقات 565.5احملددة يف الرقم  )املنفعلة( الساتليةإىل محاية خدمة استكشاف األرض  وبالنظر .GHz 1 000-275الرتدد 
GHz 306-296 وGHz 320-313 وGHz 356-330 وGHz 365-361 .غري مناسبة للخدمة املتنقلة الربية واخلدمة الثابتة 

بعض ينبغي النظر يف  ،GHz 424-388و GHz 333-327و GHz 323-318و GHz 313-306و GHz 296-275 نطاقات الرتددويف 
الشروط احملددة )مثل مسافات الفصل الدنيا و/أو زوايا التجنب( لضمان محاية مواقع الفلك الراديوي من تطبيقات اخلدمة املتنقلة 

     (WRC-19) و/أو اخلدمة الثابتة، على أساس كل حالة على حدة. الربية
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NOC 
565.5 

 ميكن ال GHz 365-361و GHz 356-330و GHz 320-313و GHz 306-296دراسات التوافق أن النطاقات  تظهر :ألسبابا
حتديدها لتطبيقات اخلدمتني الثابتة/املتنقلة الربية. وتظهر التوصيات احلالية أن االحتياجات من الطيف لتطبيقات اخلدمتني 

 GHz 420-400                                                    تقريبا  وأن للتوهني الناجم عن الغازات اجلوية يف النطاق  GHz 50تبلغ  GHz 420-275الثابتة/املتنقلة الربية يف املدى 
                                                                                                                  خصائص ثابتة نسبيا . وميكن حتقيق التحديد للتطبيقات اخلدمية املتنقلة الربية الثابتة العاملة يف مدى الرتدد هذا بإضافة حاشية 

 جديدة.

 جميعها Gو Fو Eو Dو Cو Bو Aبالنسبة إلى األساليب  8.5/15.1/1
SUP 

 (WRC-15) 767القرار 
 تحديد ترددات كي تستعملها اإلداراتإجراء دراسات بهدف 

 GHz 450-275مدى التردد  لتطبيقات الخدمتين المتنقلة البرية والثابتة العاملة في
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 2الفصل 
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 13.1بند جدول األعمال 

 إمكانية ذلك مبا يف ،(IMT)من أجل التطوير املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية  تردد نطاقات حتديد النظر يف 13.1
 ؛(WRC-15) 238               ، وفقا  للقرارعلى أساس أويل ترددات إضافية للخدمة املتنقلة توزيع

ذلك إمكانية  يف دراسات بشأن األمور املتعلقة بالرتددات لتحديد نطاقات االتصاالت املتنقلة الدولية مبا - (WRC-15) 238قرار ال
من أجل  GHz 86و 24,25منح توزيعات إضافية للخدمات املتنقلة على أساس أويل يف جزء )أجزاء( من مدى الرتددات بني 

 وما بعده 2020التطوير املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية لعام 

 ملخص تنفيذي 1/13.1/2

قطاع  (WRC-15) 238العديد من التطبيقات اجلديدة. ويدعو القرار  2020 (IMT-2020)-تدعم االتصاالت املتنقلة الدولية
االتصاالت الراديوية إىل إجراء دراسات لتحديد احتياجات االتصاالت املتنقلة الدولية من الطيف وكذلك إجراء دراسات التقاسم 

 .GHz 86و GHz 24,25والتوافق يف مدى الرتدد الواقع بني 
 من جدول األعمال: 13.1وينظر فيما يلي يف إطار النص اخلاص بالبند 

 لواقعا مدى الرتدد من الطيف للمكون األرضي لالتصاالت املتنقلة الدولية يف املقدرة االحتياجات وصف -
 ؛GHz 86و GHz 24,25 بني

 دراسات التقاسم والتوافق اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية لكل نطاق من نطاقات الرتدد قيد الدراسة؛ -

 من جدول األعمال؛ 13.1أساليب الوفاء بالبند  -
 تبارات التنظيمية واإلجرائية لكل نطاق من نطاقات الرتدد قيد الدراسة.االع -

وأهنا رتبت حسب نطاقات الرتدد كالتايل:  4/13.1/2وجدير بالذكر أن أساليب الوفاء ببند جدول األعمال ترد يف القسم 
 D (GHz 42,5-40,5) والبند C (GHz 40,5-37)والبند  B (GHz 33,4-31,8)والبند  A (GHz 27,5-24,25) البند

 H (GHz 50,2-47,2) والبند G (GHz 47,2-47)والبند  F (GHz 47-45,5)والبند  E (GHz 43,5-42,5) والبند
 إلشارةوجدير با .L (GHz 86-81)والبند  K (GHz 76-71)والبند  J (GHz 71-66)والبند  I (GHz 52,6-50,4) والبند

 مقرتح واحد. أو اليت جتمع بني عدة بنود يفما  ببند مرتبط نطاق من أجزاء فقط تستخدم تنظيميةه ميكن اقرتاح حلول أن
. ويصاحب بعض األساليب األخرى جمموعة (RR)                                                                        وقد تقرر أن ي درج لكل نطاق تردد أسلوب بعدم إجراء تغيريات يف لوائح الراديو 

                                                      ، حسب االقتضاء. وعالوة  على ذلك، ت درج أيضا  شروط تدابري IMTمن البدائل من أجل توزيع و/أو حتديد نطاقات لالتصاالت 
 .4/13.1/2احلماية للخدمات املختلفة، حسب االقتضاء. ويرد ذلك بالتفصيل يف القسم 

 .5/13.1/2ويف هناية األمر، ترد االعتبارات التنظيمية واإلجرائية يف القسم 

 خلفية 2/13.1/2

قل                                                                                 تتطور حاليا  لتوفري سيناريوهات استخدام وتطبيقات متنوعة من قبيل النطاق العريض املتن إن أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية
                                                 واالتصاالت اليت تتسم بقدر عال  من االعتمادية والكمون  (mMTC)واالتصاالت اهلائلة من آلة  (eMBB)      احملس ن

 .ITU-R M.2083 التوصية                       حة حاليا  كما هو مبني يفواليت حتتاج إىل جمموعات متماسة من الطيف أكرب من املتا (URLLC) املنخفض
أنظمة هوائيات  استعمالبشكل أفضل ، تتيح األقصر هاملوجطول ، مثل األعلىخصائص نطاقات الرتدد بأن  مومن املهم العل

 احملسن.دعم النطاق العريض املتنقل  وتشكيل احلزم يف (MIMO) تعدد املدخالت واملخرجاتتقنيات ذلك  يف مبا متقدمة
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مدى  يف IMTبإجراء دراسات لتحديد االحتياجات من الطيف للمكون األرضي لالتصاالت  (WRC-15) 238وينادي القرار 
اليت وزع هلا نطاق الرتدد دراسات التقاسم والتوافق، مع مراعاة محاية اخلدمات وكذلك  ،GHz 86و GHz 24,25الرتدد الواقع بني 

 :ت الرتدد التاليةنطاقا على أساس أويل، وذلك يف
- 24,25-27,5 GHz2 40,5-37و GHz 43,5-42,5و GHz 47-45,5و GHz 50,2-47,2و GHz 52,6-50,4و GHz 

 على أساس أويل للخدمة املتنقلة؛ توزيعات فيهااليت ، GHz 86-81و GHz 76-66و
- GHz 33,4-31,8 وGHz 42,5-40,5 وGHz 47,2-47 على أساس أويل  ات إضافيةتوزيع، حيث قد يلزم منح

 .املتنقلة للخدمة

 ملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3/13.1/2

 االحتياجات من الطيف 1.3/13.1/2
االحتياجات من الطيف للمكون األرضي  WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  13.1قدرت الدراسات اخلاصة بالبند 

 .CA/226والرسالة  WRC 238)-(15             طبقا  للقرار  GHz 86و GHz 24,25يف مدى الرتدد الواقع بني  IMT لالتصاالت
استعمال تكنولوجيات جديدة تستفيد من اخلصائص الفيزيائية للرتددات يف مدى الرتدد  IMT-2020وستشمل أنظمة االتصاالت 

وعروض النطاق الكبرية احملتمل تيسرها وهو ما سيوفر معدالت بيانات أكرب وحاالت كمون  GHz 86و GHz 24,25اقع بني الو 
ملخص للنتائج املتحصل عليها باستخدام النهج القائم على التطبيق  3/13.1/2-1اجلدول                                      أقل. وقد ن ظر يف عدد من النهج، ويرد يف 

 وستختلف االحتياجات املقدرة من الطيف حسب النهج املستعمل واالفرتاضات اخلاصة به. والنهج القائم على األداء التقين.
لوطنية، ويرد ا ا                                                                                            وعالوة  على ذلك، قدمت بعض اإلدارات معلومات عن االحتياجات من الطيف يف بلداهنا استنادا  إىل اعتباراهت

 .3/13.1/2-1                      ملخص هلا أيضا  يف اجلدول 

 3/13.1/2-1اجلدول 

 )انظر المالحظة( GHz 86و GHz 24,25بين االحتياجات من الطيف في مديات التردد 

 الشروط المصاحبة لألمثلة المختلفة أمثلة 
االحتياجات من 
              الطيف، إجماال  

(GHz)3 

 (GHz)االحتياجات من الطيف 
 لكل مدى

 النهج القائم على التطبيق

1 

مناطق مكتظة وحضرية كثيفة السكان 
 وحضرية

18,7 

 (GHz 33,4-24,25)املدى  3,3
 (GHz 52,6-37)املدى  6,1

 (GHz 86-66)املدى  9,3

 11,4 مناطق حضرية كثيفة السكان وحضرية

 (GHz 33,4-24,25)املدى  2,0
 (GHz 52,6-37دى امل) 3,7

 (GHz 86-66دى امل) 5,7

2 
 3,7 منطقة شديدة االزدحام

 (GHz 33,4-24,25)املدى  0,67
 (GHz 52,6-37)املدى  1,2

 (GHz 86-66دى امل) 1,9

 (GHz 33,4-24,25)املدى  0,33 1,8 منطقة مزدمحة

___________________ 
راعاة احلاجة إىل ضمان محاية احملطات األرضية القائمة ونشر حمطات استقبال أرضية مل، GHz 27,5-24,5 الرتدد نطاق عند إجراء دراسات يف  2
 .GHz 27-25,5 رتددنطاق ال أرض( يف-أرض( وخدمة األحباث الفضائية )فضاء-إطار توزيع خدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاء يفاملستقبل  يف
 هج واألمثلة املختلفة كل على حدة.ينبغي أن ينظر يف تقديرات االحتياجات من الطيف للن  3

http://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0226/en
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 الشروط المصاحبة لألمثلة المختلفة أمثلة 
االحتياجات من 
              الطيف، إجماال  

(GHz)3 

 (GHz)االحتياجات من الطيف 
 لكل مدى

 (GHz 52,6-37)املدى  0,61
 (GHz 86-66دى امل) 0,93

النهج القائم على 
 4التطبيق

1 

يتمتع املستعمل مبعدل بيانات يبلغ 
Gbit/s 1  مع خدمةN  من

املستعملني/األجهزة يف آن واحد عند 
                         اخللية، داخل املباين، مثال  حافة 

3,33 (N=1)، 
6,67 (N=2)، 

13,33 (N=4) 
 غري متاحة

يتمتع املستعمل مبعدل بيانات يبلغ 
Mbits/s 100  مع خدمةN  من

املستعملني/األجهزة يف آن واحد عند 
حافة اخللية، من أجل تغطية منطقة 

 واسعة

0,67 (N=1)، 
1,32 (N=2)، 
2,64 (N=4) 

 غري متاحة

2 

نطاق عريض متنقل حمسن يف منطقة 
 حضرية كثيفة السكان

 غري متاحة 4,17-0,83

نطاق عريض متنقل حمسن يف بؤرة 
 توصيل داخل املباين

 غري متاحة 15-3

3 

 Mbit 10مبعدل نقل ملفات يبلغ 
بواسطة مستعمل وحيد  msec 1 يف

 عند حافة اخللية
GHz 33,33 

 اجتاه واحد( )يف

 غري متاحة
 Mbit 1مبعدل نقل ملفات يبلغ 

بواسطة مستعمل وحيد  msec 1 يف
 عند حافة اخللية

GHz 3,33 
 اجتاه واحد( )يف

 Mbit 0,1مبعدل نقل ملفات يبلغ 
بواسطة مستعمل وحيد  msec 1 يف

 عند حافة اخللية

GHz 333 
 اجتاه واحد( )يف

هنج قائم على األداء التقين 
 – 5(2)النموذج 

 صغرية كثيفة السكان منطقة حضرية

19,7-14,8 

7,7-5,8 
 (GHz 43,5-24,25)املدى 

 بؤرة توصيل داخل املباين
12-9 

 (GHz 43,5-24,25)املدى 
 (GHz 86-45,5)املدى و

معلومات مقدمة من 
                        بعض البلدان استنادا  إىل 

 الوطنية ااعتباراهت
– – 16-7 

 (GHz 43,5-24,25)املدى  6-2
 (GHz 86-43,5)املدى  10-5

على حنو  GHz 86و GHz 24,25االحتياجات من الطيف املبينة يف اجلدول أعاله خاصة مبديات الرتدد الواقعة بني  :مالحظة
. ونطاقات الرتدد اليت متت (WRC-15) 238من القرار  "يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"من  1 الفقرة طلب يف ما

من  2                                                 هي حتديدا  نطاقات الرتدد اليت طلبت دراستها يف الفقرة  5/13.1/2و 4/13.1/2و 3/13.1/2األقسام  دراستها وعوجلت يف
 .(WRC-15) 238من القرار  "يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"

___________________ 
 ، حتسب االحتياجات من الطيف بأخذ أحد متطلبات األداء التقين املختلفة يف االعتبار، أي معدل البيانات الذي يدركه املستعمل.1بالنسبة إىل النوع   4
ملستعمل ة يف االعتبار، أي معدل البيانات الذي يدركه ا، حتسب االحتياجات من الطيف بأخذ متطلبات األداء التقين املختلف2بالنسبة إىل النوع   5

 ومعدل البيانات األقصى وسعة احلركة يف املنطقة.
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نها لدعم تطبيقات بعي IMTويف اجلدول أعاله، حيسب النهج القائم على التطبيق االحتياجات من الطيف ألنظمة االتصاالت 
تتسم خبصائص خمتلفة مثل كثافة التوصيل ومعدل بيانات التطبيق ومنط استعمال التطبيق واعتبارات النشر وما إىل ذلك. ويف الوقت 

 IMT نفسه، حيسب النهج القائم على األداء التقين االحتياجات من الطيف لدعم بعض متطلبات األداء التقين ألنظمة االتصاالت
 قصى ومعدل البيانات الذي يدركه املستعمل وسعة احلركة يف املنطقة وما إىل ذلك.مثل معدل البيانات األ

 GHz 24,25يف مدى الرتدد الواقع بني  IMT-2020وكما يتبني يف هذين النهجني، فبالنسبة إىل االحتياجات من الطيف لالتصاالت 
ناريوهات ناة املتاح. وبغية تأمني جمموعة واسعة من سي، ينبغي مراعاة خصائص انتشار القنوات املختلفة وعرض نطاق القGHz 86و

إطار  ، من املهم النظر يف عدد من نطاقات الرتدد داخل املديات احملددة يفIMT-2020االستعمال والنشر لالتصاالت 
 .(WRC-15) 238 القرار

 دراسات التقاسم والتوافق 2.3/13.1/2
ة إىل التقاسم والتوافق لكل نطاق تردد. وحيال إىل اخلصائص ومناذج االنتشار املقدمتعرض الفقرات الفرعية التالية نتائج دراسات 

سم (. ومل ترد أي دراسات تقا5-1/478بتقرير رئيس هذا الفريق )انظر الوثيقة  1الستعماهلا يف الدراسات يف امللحق  5/1 فريق املهام
داخل اخلدمة املتنقلة الربية واألنظمة األخرى باخلدمة املتنقلة يف أي نطاق من النطاقات، بالرغم من  IMTوتوافق بني االتصاالت 
 تلقي خصائص بعضها.

 GHz 27,5-24,25مدى التردد  1.2.3/13.1/2
ثابتة واخلدمة ال الساتلية واخلدمة الثابتة استكشاف األرض دمة                            موز ع بالكامل أو أجزاء منه خل GHz 27,5-24,25إن مدى الرتدد 

الساتلية وخدمة ما بني السواتل واخلدمة املتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع الساتلية وخدمة املالحة الراديوية وخدمة األحباث 
لك الراديوي املنفعلة( وخدمة الفاستكشاف األرض الساتلية )دمة                                                        الفضائية. أما نطاقات الرتدد اجملاورة هلذا املدى فهي موز عة خل

وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة األحباث الفضائية )املنفعلة(. وترد تفاصيل هذه التوزيعات وتفاصيل نطاقات الرتدد اجملاورة 
 من لوائح الراديو. 5املادة  هذه يف

 شاف األرض الساتلية )املنفعلة( واخلدمةويرد ملخص الدراسات اليت أجريت خلدمة استكشاف األرض الساتلية وخدمة استك
الثابتة واخلدمة الثابتة الساتلية وخدمة ما بني السواتل وخدمة الفلك الراديوي وخدمة األحباث الفضائية يف الفقرات الفرعية أدناه. 

جتر  ية وبالتايل ملحة الراديو ومل ترد خصائص خلدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة التحديد الراديوي للموقع الساتلية وخدمة املال
دراسات هلذه اخلدمات. وال توجد حاجة لدراسات من أجل خدمة األحباث الفضائية )املنفعلة( ألهنا تتناول أدوات االستشعار 

 املوجودة حول الكواكب األخرى حيث ال يتوقع حدوث حاالت تداخل.
 النطاق فيأرض( -)فضاء (SRS) الفضائية األبحاث خدمة/(EESS) خدمة استكشاف األرض الساتلية 1.1.2.3/13.1/2

GHz 27-25,5 واالتصاالت المتنقلة الدولية (IMT) 
 (EESS) خدمة استكشاف األرض الساتلية 1.1.1.2.3/13.1/2

                                                                                                     أجرت بعض الدراسات حتليال  كليا  غري خاص باملوقع باستخدام عمليات حماكاة مونت كارلو. وقد أخذت عمليات احملاكاة 
مبستوى  IMTاالعتبار املعلمات املعتمدة على الوقت والنشر ومتت مقارنة توزيع احتمال التداخل الكلي لشبكة اتصاالت  يف

معيار محاية احملطة األرضية. وأجرت بعض الدراسات عمليات حماكاة مت فيها مزج املعلمات املعتمدة على الوقت والنشر لتوضيح 
وسط مستوى التداخل من مجيع النقاط مبستوى معيار احلماية عند مستوى جتاوز الوقت سيناريو نشر عشوائي ومتت مقارنة مت

يف سيناريوهي املناطق احلضرية وشبه احلضرية )مبا يف ذلك املناطق  km 1,0-0,2احملدد. وتبني أن مسافة الفصل تقع يف املدى 
 شبه احلضرية املفتوحة(.

د غري خاص باملوقع للحالة األسوأ مت فيه تقييم التداخل الناجم عن حمطة                                        وأجرت بعض الدراسات حتليال  ملصدر تداخل وحي
. km 0,8وحيدة يف مواجهة احملطة األرضية باستخدام عمليات حماكاة مونت كارلو. وتبني أن مسافة الفصل تقل عن  (BS) قاعدة

https://www.itu.int/md/R15-TG5.1-C-0478/en
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حمطة قاعدة  31                                                                                            وأجرت دراسة أخرى حتليال  للحالة األسوأ جملموعة واحدة مت فيه حتليل التداخل الصادر عن جمموعة واحدة من 
يف مواجهة احملطة األرضية وذلك باستخدام عمليات حماكاة مونت كارلو. وقد وصلت مسافة الفصل  (UE) ومعدة مستعمل

 .km 1 إىل
صدر تداخل وحيد طريقة حتليل حمدد. وأفضت هاتان الدراستان إىل مسافة فصل واستخدمت دراستان أخريان مل

 IMT . وافرتضت الدراستان سيناريوهات تسدد فيه احلزمة الرئيسية هلوائي احملطة القاعدة لالتصاالتkm 1,7-0,2 املدى يف
 الساتلية. حنو احملطات األرضية خلدمة استكشاف األرض

، ITU-R P.2108                                                                             احملددة باملوقع يف األرض املستوية إضافة  إىل اخلسارة الناجتة عن اجللبة طبقا  للتوصيةوقد نظرت نتائج الدراسات غري
 حيث تناولت البيئتني احلضرية وشبه احلضرية.

وتناولت ثالث دراسات مسافات الفصل املطلوبة حول عدد من احملطات األرضية احملددة خلدمة استكشاف األرض الساتلية 
ة يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا والصني بالنظر إما إىل حمطة قاعدة وحيدة يقوم سطح اهلوائي اخلاص هبا بالتسديد املوجود

حمطة باجتاهات تسديد عشوائية ألسطح هوائياهتا.  31حنو احملطة األرضية املتأثرة أو جمموعة من احملطات القاعدة يصل عددها إىل 
 هلوائياهتا: 8×8وأفضت هذه الدراسات إىل مسافات الفصل التالية للمحطات القاعدة ذات األبعاد 

- km 6,0-3,9  للمحطات األرضية خلدمة استكشاف األرض الساتلية اليت تتبع سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل
 ؛(non-GSO) األرض

- km 7,0-3,0  للمحطات األرضية خلدمة استكشاف األرض الساتلية اليت تتبع سواتل مستقرة بالنسبة إىل
 .(GSO) األرض

وال تسري هذه املسافات إال على احملطات األرضية احملددة املتناولة يف هذه الدراسات. وختتلف مسافات الفصل الفعلية من حمطة 
 لة على حدة.أرضية ألخرى ويتعني حتديدها على أساس كل حا

وقد أجريت دراسة أخرى ملصادر دخل متعددة لبعض احملطات األرضية احملددة باستخدام نشر كامل لشبكة لالتصاالت املتنقلة 
الدولية يف بيئتني حضرية وشبه حضرية، أظهرت أنه يف حالة االلتزام مبسافة الفصل احملددة حلالة مصدر الدخل الوحيد، فإن معيار 

 كشاف األرض الساتلية يتم الوفاء به.محاية خدمة است
وقد أخدت مجيع الدراسات احملددة باملوقع يف االعتبار ارتفاع األرض حول احملطة األرضية مع عدم افرتاض أي قيم للجلبة أو جلبة 

 حملية تقل عن قيم اجللبة املفرتضة يف الدراسات غري احملددة باملوقع.

 (SRS) يةخدمة األبحاث الفضائ 2.1.1.2.3/13.1/2
                                                                                                     أجرت بعض الدراسات حتليال  كليا  غري خاص باملوقع باستخدام عمليات حماكاة مونت كارلو. وقد أخذت عمليات احملاكاة 

مبستوى  IMTاالعتبار املعلمات املعتمدة على الوقت والنشر ومتت مقارنة توزيع احتمال التداخل الكلي لشبكة اتصاالت  يف
وأجرت بعض الدراسات عمليات حماكاة مت فيها مزج املعلمات املعتمدة على الوقت والنشر لتوضيح معيار محاية احملطة األرضية. 

سيناريو نشر عشوائي ومتت مقارنة متوسط مستوى التداخل من مجيع النقاط مبستوى معيار احلماية عند مستوى جتاوز الوقت 
يف سيناريوهات املناطق احلضرية وشبه احلضرية )مبا يف ذلك املناطق  km 2,0-0,8احملدد. وتبني أن مسافة الفصل تقع يف املدى 

 شبه احلضرية املفتوحة(.
، ITU-R P.2108                                                                                                      وقد نظرت نتائج الدراسات غري احملددة باملوقع يف األرض املستوية إضافة  إىل اخلسارة الناجتة عن اجللبة طبقا  للتوصية

 حيث تناولت البيئتني احلضرية وشبه احلضرية.
وتناولت دراستان مسافات الفصل املطلوبة حول عدد من احملطات األرضية احملددة خلدمة األحباث الفضائية بالنظر إما إىل حمطة قاعدة 

حمطة  31 وحيدة يقوم سطح اهلوائي اخلاص هبا بالتسديد حنو احملطة األرضية املتأثرة أو جمموعة من احملطات القاعدة يصل عددها إىل
للمحطات األرضية خلدمة األحباث  km 92,0-23,8. وتقع مسافات الفصل يف املدى د عشوائية ألسطح هوائياهتاباجتاهات تسدي
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هذه  وال تسري هذه املسافات إال على احملطات األرضية احملددة املتناولة يف                                             الفضائية طبقا  لالفرتاضات املستخدمة يف الدراسات. 
 ن حمطة أرضية ألخرى ويتعني حتديدها على أساس كل حالة على حدة.الدراسات وختتلف مسافات الفصل الفعلية. م

جلبة  وقد أخدت مجيع الدراسات احملددة باملوقع يف االعتبار ارتفاع األرض حول احملطة األرضية مع عدم افرتاض أي قيم للجلبة أو
 حملية تقل عن قيم اجللبة املفرتضة يف الدراسات غري احملددة املوقع.

 الخدمات المنفعلة في النطاقات المجاورة واالتصاالت المتنقلة الدولية 2.1.2.3/13.1/2
 )المنفعلة( (EESS) خدمة استكشاف األرض الساتلية 1.2.1.2.3/13.1/2

وخدمة استكشاف األرض  GHz 27,5-24,25يف النطاق  IMT-2020أجريت عشر دراسات بشأن التوافق بني االتصاالت 
                                                    وي عرب  عن النتائج يف اجلداول التالية على النحو التايل:، GHz 24,0-23,6الساتلية )املنفعلة( يف النطاق 

 (–dB(W/200 MHz) 166)خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( جتاوز التداخل بالنسبة إىل معايري احلماية  -
 ؛2020-من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية                           استنادا  إىل املعلمات املقدمة 

 خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(.املقابلة حلماية  مستويات البث غري املطلوب -
العاملة  ITU-R RS.1861التوصية  وبالرغم من أن البعض من هذه الدراسات أجري على مجيع أجهزة االستشعار املوجودة يف

                                      األكثر تقييدا . والنتائج املتحصلة ألجهزة  F3 ، فإن النتائج أدناه تستند إىل جهاز االستشعارGHz 24,0-23,6يف نطاق الرتدد 
                   ( أو أقل تقييدا . F8و F2االستشعار األخرى مشاهبة )

 مخطط هوائي من عنصر وحيد
 :ITU-R M.2101نظرت بعض الدراسات يف خمطط هوائي من عنصر وحيد لالتصاالت املتنقلة الدولية مأخوذ من التوصية 

من معايري محاية خدمة  dB 3)بتطبيق قيمة توزيع تبلغ  F3وأفضت مخس دراسات إىل النتائج التالية فيما يتعلق جبهاز االستشعار 
 استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة((:

 (dB)تجاوز التداخل  الدراسة

تلية السا خدمة استكشاف األرضلحماية  مستوى البث غير المطلوب
 من أجل: (dB(W/200 MHz)))المنفعلة( 

 المحطة القاعدة معدات المستعملين
A 22,5 42 46 

B 24,5 44 48 

I  يرجع التغري إىل  24,4إىل  21,9من(
 التوزيع املعياري/غري املعياري(

 )جمموع معدات املستعملني واحملطة القاعدة( 44–إىل  42–من 

L  يرجع التغري إىل  25,2إىل  18,5من(
ة التوزيع املعياري/غري املعياري ونسبة مئوي

 (99%و 50%للتوزيع ترتاوح بني 

 49إىل  42من  45–إىل  38,5–من 

M  23إىل  17,7من dB (يرجع التغري إىل 
ة التوزيع املعياري/غري املعياري ونسبة مئوي

 (99%و 50%للتوزيع ترتاوح بني 

 47إىل  42من  43إىل  38من 
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)بافرتاض عدم وجود مستوى توزيع ملعايري محاية خدمة  F3وأفضت ثالث دراسات إىل النتائج التالية فيما يتعلق جبهاز االستشعار 
 استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة((:

 (dB)تجاوز التداخل  الدراسة

خدمة استكشاف األرض لحماية  مستوى البث غير المطلوب
 من أجل: (dB(W/200 MHz))الساتلية )المنفعلة( 
 المحطة القاعدة معدات المستعملين

F 15,6  
 90%)مع مراعاة توزيع التداخل بنسبة 

من  10%من أجل احملطة القاعدة و
 أجل معدات املستعملني(

30 40 

H 16,4 36 40 

J  20,4إىل  19,4من  
)يرجع التغري إىل عتبات مئوية خمتلفة 

 ملستوى البث غري املطلوب؛ 
 (99إىل  90من 

 40,1إىل  39,1من  36,4إىل  35,4من 

                                                                  حتليال  للحساسية بافرتاض إعادة توزيع للمحطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة  Bو Aوإىل جانب ذلك، أجرت الدراستان 
وأدت إىل النتائج  (km²حمطات قاعدة/ 10على أساس عدد السكان )مع حتديد سقف حبد أقصى مقداره  2020-الدولية

من معايري محاية خدمة استكشاف األرض  dB 3)مع تطبيق قيمة توزيع مقدارها  F3يتعلق جبهاز االستشعار  التالية فيما
 الساتلية )املنفعلة((:

 (dB)تجاوز التداخل  الدراسة

خدمة استكشاف األرض لحماية  غير المطلوبمستوى البث 
 من أجل: (dB(W/200 MHz))الساتلية )المنفعلة( 

 المحطة القاعدة معدات المستعملين
A 31 51 55 

B 30,4 50 54 

لتغطية التداخل الواقع على  dB 2"عامل تداخل ملشغلني متعددين" مقداره  Bو Aعلى ذلك، افرتضت الدراستان         وعالوة  
 IMT-2020 اخلاص خبدمة استكشاف األرض الساتلية من قنوات مشغلني متعددين لالتصاالت GHz 24,0-23,6 النطاق

من أجل عمليات النشر خارج املباين، مبا يف ذلك األثر احملتمل ملعدات  GHz 27,5-24,25يستخدمون كامل نطاق الرتدد 
 ج املباين املوصولة مبحطة قاعدة داخل املباين.املستعملني املوجودة خار 

 نموذج هوائي بتشكيل الحزم

                                                                                                          أجرت بعض الدراسات حتليال  للحساسية باستخدام منوذج هوائي بتشكيل احلزم يف ميدان البث غري املطلوب. ونظرا  لعدم وجود 
 الراديوية على ما يلي:                       ، ات فق يف قطاع االتصاالت IMT-2020بيانات قياس هلوائيات االتصاالت 

 خر يف نطاق الرتدد اجملاور؛آجيوز اإلبقاء على خمطط اهلوائي بتشكيل احلزم بشكل أو ب -
املطبق على كسب تشكيل احلزم يف هذه احلالة من تقدير مستويات  ITU-R M.2101رمبا يقلل منوذج التوصية  -

ام هوائي ل املثال، بالنسبة إىل منوذج تصميم نظالفصوص اجلانبية )فقد أظهرت بعض عمليات احملاكاة، على سبي
بعناصر من ثنائي أقطاب مائل لكل منها، أن منوذج  8 × 8 مبسط عبارة عن صفيف (AAS)نشط 
يبدو أنه ند معقول بالنسبة إىل الفصوص اجلانبية األقرب إىل احلزمة الرئيسية، بيد أن  ITU-R M.2101 التوصية

 زمة الرئيسية سيقل تقديرها هبذا النموذج(؛الفصوص اجلانبية األبعد من احل
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                                                                                                يكون "تغاير" توزيع التداخل أكثر اتساعا  مقارنة باستخدام خمطط عنصر وحيد وبالتايل لن يكون من املناسب  -
 التوصل إىل استنتاج بشأن متوسط التداخل.

من معايري محاية خدمة  dB 3)بتطبيق قيمة توزيع تبلغ  F3وأدت مخس دراسات إىل النتائج التالية فيما يتعلق جبهاز االستشعار 
 استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة((:

 (dB)تجاوز التداخل  الدراسة

خدمة استكشاف األرض لحماية  البث غير المطلوب مستوى
 من أجل: (dB(W/200 MHz))الساتلية )المنفعلة( 

 المحطة القاعدة معدات المستعملين
A وJ 18 

                                     )تراعي هذه الدراسات أيضا  عامل تداخل 
 من مشغلني متعددين(

38 42 

I  22,6إىل  21,1من 
 يرجع التغري إىل توزيع معياري/غري معياري()

 42إىل  41من 
 من أجل احملطة القاعدة ومعدات املستعملني )اجملموع(

L  15,7إىل  11من dB 
)يرجع التغري إىل توزيع معياري/غري معياري 

 (99%و 50%ونسبة مئوية للتوزيع ترتاوح بني 

 39إىل  35من  36إىل  31من 

M  18إىل  13,5من dB 
)يرجع التغري إىل توزيع معياري/غري معياري 

 (99%و 50%ونسبة مئوية للتوزيع ترتاوح بني 

 42إىل  37من  39إىل  33من 

مع افرتاض عدم تطبيق أي قيمة للتوزيع وأدت إىل  IMT-2020دراسات يف خمطط هوائي بتشكيل احلزم لالتصاالت  أربعونظرت 
 :F3النتائج التالية فيما يتعلق جبهاز االستشعار 

 (dB)تجاوز التداخل  الدراسة

خدمة استكشاف األرض لحماية  البث غير المطلوب مستوى
 من أجل:  dB(W/200)((MHzالساتلية )المنفعلة( 
 المحطة القاعدة معدات المستعملين

F 9,2 dB  
من أجل  90%                            )نظرا  لتوزيع للتداخل بنسبة 

من أجل معدات  10%احملطة القاعدة وبنسبة 
 املستعملني(

32− 33− 

G  14إىل  9من dB 
)من أجل احتمال حدوث تداخل يرتاوح بني 

 10%)و %1

 −35إىل  −32 −34إىل  −29

H 10,9 dB 
من أجل  80%                            )نظرا  لتوزيع للتداخل بنسبة 

من أجل معدات  20%احملطة القاعدة وبنسبة 
 املستعملني(

30,9− 34,7− 

J  13,8إىل  10,1من dB 
)يرجع التغري إىل توزيع معياري/غري معياري 
بعتبات مئوية خمتلفة ملستوى البث غري 

 (99%إىل  90%املطلوب، من 

 −37,5إىل  −33,8 −33,8إىل  −30,1

 ITU-R RS.2017 إىل النتائج التالية بشأن مستويات معايري التداخل املسموح به عرب منطقة القياس املوصوفة يف التوصية دراسةوأدت 
 :F3جلهاز االستشعار 
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خدمة استكشاف األرض لحماية  البث غير المطلوب مستوى (dB) تجاوز التداخل الدراسة
 من أجل:  dB(W/200)((MHzالساتلية )المنفعلة( 

 المحطة القاعدة معدات المستعملين

G  14إىل  9من dB 
)من أجل احتمال حدوث تداخل يرتاوح بني 

 10%)و %1

  35إىل 32من  34إىل  29من 

حمطة لكل  –dB(W/200 MHz) 26,3–/30)القيمة املتوسطة  IMTيف توزيع للبث غري املطلوب لالتصاالت  Lوقد نظرت الدراسة 
ذلك قيمة  يف )مبا F3                                              بدال  من القيمة الثابتة خلط األساس جلهاز االستشعار  dB 2قاعدة/معدة مستعمل، مع احنراف معياري قيمته 

 :التوزيع( وأدت إىل النتائج التالية

 (dB) تجاوز التداخل الدراسة

خدمة استكشاف األرض لحماية  البث غير المطلوب مستوى
 من أجل: (dB(W/200 MHz))الساتلية )المنفعلة( 

 المحطة القاعدة معدات المستعملين

L  من   9,7إىل 6,4من26,4 إىل29,7   من30,1 إىل33,4  

 GHz 27,5-24,25 العاملة يف نطاق الرتدد IMT-2020                                                    أيضا  يف التأثري احملتمل للتوافقية الثانية حملطات االتصاالت  Bونظرت الدراسة 
                 ، خاصة  من احملطات GHz 54,25-52,6و GHz 50,4-50,2الواقع يف نطاقي تردد خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( 

 .IMT-2020القاعدة لالتصاالت 
 :1 الرأي

 األساس خط اضاتافرت  باستعمال الراديوية االتصاالت قطاع أجراها اليت أعاله الثماين الدراسات بني مقارنة التايل اجلدول يعرض
ة:                                                                                          غري خط األساس بالنسبة لنموذج اهلوائي بتشكيل احلزم. وتعرض النتائج أيضا  مبواءمة االفرتاضات التالي وافرتاض عليها املتفق

 من أجل املشغلني املتعددين. dB 2وعامل مقداره  ،dB 3النسبة املئوية للتوزيع، ومعايرة اهلوائي، وعامل توزيع ملعيار احلماية مقداره 

 اتخص نتائج الدراسمل
 A F G H I J L M الدراسة

 (تغيير)دون  التقرير من مستخلصة نتائج
 X    X X X X اهلوائي معايرة

 CDF X X X X X X X Xدالة بال نتائج

 99% 99% 99% أقصى متوسط N.A متوسط 99% للتوزيع املئوية النسبة

 –151,6– 156,8– N.A 155,1– 147,6– 152,2– 153,3– 151 (dBW/200 MHz) التداخل

 3 0 0 0 0 3 3 3 (dB) احلماية معيار توزيع عامل

 (?) 2 0 0 0 0 2 0 2 (dB 2) املشغلني تعدد عامل
       إمجاال   (dB)املطلوب  التوهني

18 9,2 14 10,9 22,6 
 تقريب

 18 15,7 18 حنو

 القاعدة احملطة أجل من حد
(dB(W/200 MHz)) 42– 33– 35– 34,7– –42

 
42– 39– 42– 

 املستعمل معدة أجل من حد
(dB(W/200 MHz)) 38– 32– 34– 30,9– –42

 
38– 36– 38– 
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 االفتراضاتمواءمة  مع)مقربة(  معدلة نتائج
 لتعدد المشغلين(. dB 2، وعامل مقداره dB 3)معايرة الهوائي، وعامل توزيع لمعيار الحماية مقداره 

 باإلدارات التي تؤيد هذا الرأيهذه االفتراضات خاصة : مالحظة

 99%التداخل عند النسبة 
 –151– 153– 151– 153– 147– 152– 153– 151 (dB(W/200 MHz))(          )تقريبا  

ناتج التداخالت 
(dB(W/200 MHz)) 18 18 20 17 24 18 17 18 

حد من أجل احملطة القاعدة 
(dB(W/200 MHz)) 

42– 42– 44– 41– 48– 42– 41– 42– 

حد من أجل معدة املستعمل 
(dB(W/200 MHz)) 38– 38– 40– 37– 44– 38– 37– 38– 

               النتائج أساسا   عند استعمال االفرتاضات ذاهتا. وترتبط االختالفات يف متشاهبة نتائج االحتاد أجراها اليت الدراسات تقدم اجململ، يف
 بعد قليل من املعلمات مثل:

 .7Cي طلبته فرقة العمل ذال EESSتوزيع معايري محاية اخلدمة  عامل -
 الذي يضمن السلوك املادي لنموذج اهلوائي. املعايرةعامل  -
 IMT-2020 االتصاالت معداتالقدرة من خمتلف قنوات  إمجايل احلسبان يف يؤخذ لكي القنوات جتميععامل  -

 النطاق املنفعل. يف
 يف توزيع التداخل. ةاملستخدمقيم النسبة املئوية  -

 :2 الرأي
، أجرت إدارات وأعضاء من القطاع عشر دراسات خمتلفة للتقاسم بني االتصاالت املتنقلة الدولية 5/1يف إطار فريق املهام 

. وقام فريق GHz 24-23,6 النطاق وخدمة استكشاف األرض الساتلية/خدمة األحباث الفضائية يف GHz 27,5-24,25 النطاق يف
بدراسة املميزات التقنية هلذه الدراسات على مدى عامني ونصف وقامت األطراف اليت قدمت هذه الدراسات بصقلها  5/1املهام 

 أعماله بوضع موجز متوازن للدراسات وافقت عليه كل األطراف املعنية. 5/1عرب العديد من اجتماعات الفريق. وأهنى الفريق 
وخيطئ يف حتديد خصائص وملخصات نتائج  5/1العمل الذي اضطلع به الفريق  1اإلضافية املقدم يف الرأي ويغفل جدول املقارنة 

صفحة من التفاصيل خبصوص  20حنو  5/1الدارسات اليت قدمتها إدارات أخرى وأعضاء قطاع آخرون. وتربز دراسات الفريق 
خيتار جدول املقارنة اجلديد العديد من "العوامل اإلضافية" املعلمات املستخدمة يف كل دراسة من هذه الدراسات. ومع ذلك، 

املقدمة من األفرقة املعنية. كما أن الدراسات البديلة الصاحلة األخرى والنتائج املرتبطة هبا  العوامل وخالف فوق أحادي، بشكل
 ينبغي ى يعتقد هؤالء األعضاء أنه ال                                                                          غري مقدمة يف اجلدول اجلديد. ويضيف اجلدول اجلديد أيضا  عوامل لدراسات األعضاء األخر 

إضافتها لعدم مالءمتها. وترى اإلدارات صاحبة هذا الرأي أن من غري املناسب تعديل املعلمات اليت اختريت ونتائج الدراسات اليت 
 قدمتها إدارات أخرى وأعضاء قطاع آخرون دون موافقة صرحية من تلك األطراف.

مقابل نظريهتا ملراعاة االختالفات يف  dBنتائج الدراسات على أساس كل وحدة  1د يف الرأي ويعدل جدول املقارنة اجلديد الوار 
االفرتاضات اخلاصة باملدخالت. بيد أن هذا النهج ال يراعي التفاصيل املتعلقة بالتنفيذ، وبالتايل، فهو غري صاحل. وكمثال على 

. ويتطلب أي dBلكل لقطة أن تغري نتائج الدراسة بعدة وحدات  ذلك، ميكن لطريقة توزيع معدات املستعملني يف منطقة معينة
. ويف حني أن مقارنة الدراسات 1 حيدث يف إطار الرأي مل تغيري يف االفرتاضات اخلاصة باملدخالت كهذا إىل عملية حتقق وهو ما

اسات خالت حمتملة بالنسبة للدر مقابل نظريهتا ملراعاة اختالف االفرتاضات اخلاصة باملد dBبضبط اخلرج على أساس كل وحدة 
احملددة والدراسات املماثلة اليت تستعمل عملية توسيط القيم، فإن هذا النهج ال يعطي نتائج ذات مغذى حملاكاة مونت كارلو 

 .ITU-R M.2101 التوصية باستعمال املنهجية الواردة يف



175 

 

على أن تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر ينبغي أن يستند إىل "إدراج االختالفات، بعد التوفيق بينها  ITU-R 2-7القرار  وينص
 يذهبو قدر اإلمكان، يف النهج املتبعة يف الوثائق املصدر، أو، عندما يتعذر التوفيق بني النهج، إدراج اآلراء املختلفة ومسوغاهتا". 

سابقة جديدة يقدم  1                                                   صر هلاجس تقين أو تنظيمي مربر. وبدال  من ذلك، يضع الرأي أبعد بكثري عن تقدمي ملخص خمت 1 الرأي
 .مرغوبة ياسيةس نتائج لتربير آخرين أعضاء عمل تراجع مباشرة للمؤمتر التحضريي االجتماع إىل مدخالت وحيد عضو فيها

 :3 الرأي
بشأن احلاجة إىل ضمان محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( من  شكوك أي الدراسة فرتة خالل تثر مل

 .تقبليةواملس التطوير وقيد القائمة االستشعار أجهزة مراعاة مع ،على أساس عاملي ومبنظور طويل األمد IMT-2020 االتصاالت
يف نطاق  IMT-2020 لالتصاالت باملطلو  غري البث من احلد ضرورة إىل أعاله إليها املشار الدراسات مجيع وختلص

 نفعلة(.)امل الساتلية األرض استكشافألغراض خدمة  هذا الرتدد نطاق       وتيس ر التشغيللضمان عمليات  GHz 24-23,6 الرتدد
 غرارعلى ) اإلرساالت مصادر مجيع تقيس راديوية مقاييس هي)املنفعلة(  الساتليةاستشعار خدمة استكشاف األرض  وأجهزة

فهي ال تستطيع يف معظم األحوال التمييز بني اإلشعاعات الطبيعية واالصطناعية.  ذلك على        وبناء   ما نطاق داخل( الضوضاء
على أهنا "مستويات منخفضة من  (RFI)خصائص هذه املستويات من تداخل الرتددات الراديوية  ITU-R RS.2165 وحيدد التقرير

و                                                                          لطبيعية وبالتايل، متثل مشكلة بالغة اخلطورة نظرا  إلمكانية قبول بيانات مشوهة أال ميكن متييزها عن اإلشعاعات ا RFIالتداخل 
 غري سليمة على أهنا بيانات صاحلة".

فإنه مع استحالة االعتماد على الكشف عن التداخل واحلد منه، فإنه ال ميكن جملتمع خدمة استكشاف األرض  وبالتايل،
( أن يعتمد إال على دراسات التوافق اليت جتري بأعلى مستوى من الثقة )أي بافرتاضات قائمة على الشواهد( فعلة)املن الساتلية

 )املنفعلة(. الساتليةخدمة استكشاف األرض استشعار لضمان محاية أجهزة 
من قبيل خمطط هوائي  اتاملتعلقة ببعض املعلم االفرتاضات يف اختالفات وجود                           يف نتائج الدراسات أساسا  إىل  االختالف ويعزى

 األرض استكشاف خدمةتوزيع معايري محاية  عاملو  ،IMT-2020 لالتصاالتوعدد احملطات القاعدة  ،IMT-2020االتصاالت 
استكشاف  خلدمة GHz 23,6-24( ...، مما ميكن أن يؤدي إىل زيادة كبرية يف مستوى التداخل يف نطاق الرتدد املنفعلة) الساتلية
 )املنفعلة(. الساتلية األرض

ات االتصاالت الراديوية )أي خمطط العنصر الوحيد، وتوزيع احملط قطاع يف عليها املتفق األساس خط افرتاضات استخدام وعند
 تشاهبةم                                 )املنفعلة((، ت ظهر الدراسات نتائج  الساتلية األرض استكشاف خدمة محاية معايري توزيع وعاملالقاعدة خلط األساس، 

 :IMT-2020 االتصاالت حملطات املطلوب غري للبث الضرورية للمستويات التايل املدى إىل يؤدي امم ،     جدا  

 −dB(W/200 MHz) 42إىل  –49: من القاعدة باحملطات يتعلق فيما -
 –dB(W/200 MHz) 38إىل  –45: من املستعملني مبعدات يتعلق فيما -

                                                                                                        وتستخدم الدراسات املفضية إىل قيم أكرب افرتاضات خمتلفة عن افرتاضات خط األساس املتفق عليها، خاصة  فيما يتعلق مبخطط 
 .ITU-R M.2101 ، مبراعاة تأثري تشكيل احلزم يف النطاق اجملاور، على النقيض من التوصيةIMT-2020هوائي االتصاالت 

 إىل اآلن عناصر مقنعة تربر استعمال خمطط اهلوائي بتشكيل احلزم هذا )مثل قياسات خمطط وبالرغم من الطلبات املتكررة، مل تقدم
(، وهو ما يربر التنبيه املتفق عليه داخل قطاع االتصاالت الراديوية IMT-2020اهلوائي و/أو منوذج اهلوائي ذي الصلة لالتصاالت 

إىل التساؤل  Bبالدراسة  1يؤدي عدد من العناصر املوضحة يف امللحق بشأن استخدام خمطط/منوذج اهلوائي هذا يف النطاق اجملاور. 
 جبدية عن أمهية اإلبقاء على أي حتليل من حتليالت احلساسية قائم على خمطط بتشكيل احلزم.

دي عدد من أنه ميكن أن يؤ  احلزم، على بتشكيلغري أنه ينبغي تسليط الضوء، باملقارنة مع هذه السيناريوهات اليت تستعمل اهلوائي 
 بد ال اليت املطلوبةاإلرساالت غري  من أدىن       قدرا   يربر قد مما)املنفعلة(،  EESSدمة اخل علىاالفرتاضات إىل زيادة كبرية يف التداخل 

 :IMT-2020 االتصاالت يف منها
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يف النطاقات اجملاورة، وال سيما للفصوص اجلانبية  IMT-2020وائي يف االتصاالت اهليف خمطط  اليقنيأوجه عدم  -
(، ميكن أن تؤدي إىل تقدير أقل للتداخل على Bبالدراسة  2)انظر على وجه اخلصوص األثر الوارد يف امللحق 

 .dB 10)املنفعلة( بأكثر من  EESSاخلدمة 
                         ا  عند النظر يف نشر حقيقي اليت ميكن أن تكون أعلى نسبي IMT-2020قاعدة يف االتصاالت الطات احملعدد  -

على  التداخل )أي إعادة توزيع على أساس عدد السكان( ويؤدي إىل زيادة يف احلضرية وشبهاحلضرية  املناطق يف
 (.B)حسب الدراسة  dB 6/5)املنفعلة( بأكثر من  EESS اخلدمة

       أيضا   اآلن ضحتأاملتفق عليها يف قطاع االتصاالت الراديوية  األساس خلط القاعدة احملطات توزيع أرقام أن حقيقة تأكيد وميكن
                                      أعداد أكرب كثريا  على املشاركني يف املزادات  بفرض) IMT 5G-لالتصاالت األخرية الرتخيص عمليات نتائج بسبب شك موضع

 (.dB 9)املنفعلة( بنحو  EESS                                              تقريبا (، ومن مث احتماالت أكرب للتداخل على اخلدمة  8)عامل مقداره 
 خفض لتحقيق                                                     منذ وقت قريب جدا  إىل معلمة جديدة تسمى "عامل التصنيع"  IMTالنهاية، توصلت صناعة االتصاالت  يف

توجد         أيضا  ال وهناعلى األقل.  dB 6)املنفعلة( مبقدار  EESSعلى اخلدمة  IMT-2020اصطناعي لألثر احملتمل من االتصاالت 
 .تقييسيةكقيمة   IMTعناصر مقنعة لتربير هذا العامل ومن املشكوك فيه أنه يستعمل يف أي وثيقة مرجعية لالتصاالت 

 :4 الرأي
 .G                                تقريرا  سليما  عن نتائج الدراسة  1يقدم الرأي  ال

 1 الرأي جدول املقارنة الوارد يفوبالتايل، يصل  Aالدراسة  يفعن ذلك املستخدم  Gمستوى التداخل املستخدم يف الدراسة  وخيتلف
 كل  بني املقارنة جيعل مما ،A الدراسة                                منهجية خمتلفة جدا  عن املستعملة يف Gإىل نتائج غري سليمة للمقارنة. وتستعمل الدراسة 

 .     جدا   صعبة ونظريه عنصر
يعكس عنصر الزمن/املنطقة اجلغرافية من معايري احلماية الواردة  مدى من النتائج Gعلى ذلك، تشمل الدراسة         وعالوة  

                                                         عدد املدن الكبرية جدا  املوجودة ضمن منطقة قياس معايري احلماية  كم  . ويتناول هذا املدى من النتائجRS.2017 R-ITU التوصية يف
                                       نظرا  إىل أن عنصر معايري احلماية اهلام هذا  ،1لرأي                                            وهذا أيضا  غري مربر يف جدول املقارنة الوارد يف ا ؛2kmالبالغ مساحتها مليوين 

 .Aغري متضمن يف الدراسة 
والكيفية اليت ميكن أن حتدد هبا  EESSاملنفعل للخدمة  النطاقإىل التغاير يف التوزيع/االستخدام الوطين للرتددات على جانيب         ونظرا  

تعلق بأي ت                  أيضا  أي قيم حمددة  G الدراسة تتضمن ال ،GHz 27,5-24,25يف النطاق  IMTأي إدارة توزيع طيف لالتصاالت 
 .IMT موقف وطين حمدد بشأن استعمال الطيف وال بكثافات نشر مفرطة لالتصاالت

 :5 الرأي
الشتقاق  5/1 املهام فريق نتائج الدراسات الثماين اليت أجريت يف 1. ويعدل الرأي 5/1تعديل نتائج دراسات الفريق  5يؤيد الرأي  ال

 .النتائج من مرغوبة جمموعة
                                    جمددا  باستعمال افرتاضات خمتلفة الشتقاق  1                                                           مثاال  على الكيفية اليت ميكن هبا تعديل النتائج الواردة يف الرأي 5يقدم الرأي  وبالتايل،

 نتائج متبادلة.
 الراديوية االتصاالت قطاع بدراسات اخلاصة األساس خط معلماتاجلدول أدناه مقارنة بني مثاين دراسات استخدمت فيها  ويعرض

 التكنولوجيا( مع هامش إنتاج تصنيعي. إليه)آخر ما توصلت   16 16هوائي  صفيفواليت تشمل 
 A F G H I J L M الدراسة

 (تغيير)دون  التقرير من مستخلصة نتائج
 X    X X X X اهلوائي معايرة

 CDF X X X N.A X X X X بالدالة نتائج
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 99% 99% 99% أقصى متوسط N.A متوسط 99% للتوزيع املئوية النسبة

 –151,6– 156,8– N.A 155,1– 147,6– 152,2– 153,3– 151 (dBW/200 MHz) التداخل

 3 0 0 0 0 3 3 3 (dB) احلماية معايري توزيع عامل

 2 0 0 0 0 2 0 0 (dB 2)تعدد املشغلني  عامل
 (dB) املطلوب التوهني

 اجململ يف
18 9,2 14 10,9 22,6 

1 بالتقريب

8 15,7 18 

 القاعدة للمحطات حد
(dB(W/200 MHz)) 42– 33– 35– 34,7– –42

 
42– 39– 42– 

 املستعمل ملعدة حد
(dB(W/200 MHz)) 38– 32– 34– 30,9– –42

 
38– 36– 38– 

 "األخرىبمعلمات خط األساس، ال يشتمل "االفتراضات  تحليل
 .1)المعايرة، عامل توزيع معايير الحماية، عامل تعدد المشغلين( الواردة في الرأي 

 IMTمن أجل المحطة القاعدة لالتصاالت   16 16( وهوائي صفيف 70% متوسط                              أيضا  النسبة المئوية للتوزيع ) يشمل

 99%لنسبة  التداخل
 –156,5– 156,5– 154,0– NA 149,9– 156,5– 156,8– 152,5 (dB(W/200 MHz))(         تقريبا  )

 التداخل ناتج
(dB(W/200 MHz)) 9,5 9,5 12,0 NA 16,1 9,5 9,2 13,5 

 املئوية للتوزيع  النسبة
 dB 3,5 (70%)متوسط 

من   16 16 صفيفي هوائي
أجل احملطة القاعدة 

 IMT لالتصاالت
dB 6 

للمحطة القاعدة  حد
(dB(W/200 MHz)) 23,7– 23,7– 26,2– NA 30,3– 23,7– 23,4– 25,7– 

ملعدة املستعمل  حد
(dB(W/200 MHz)) 

20,0– 20,0– 22,5– NA 26,6– 20,0– 19,7– 22,0– 

 كحد أدنى، تشتق القيم التالية.  dB 6عند تطبيق هامش تصنيع مقداره 

 القاعدة للمحطة حد
(dB(W/200 MHz)) 17,7– 17,7– 20,2– NA 24,3– 17,7– 17,4– 19,7– 

 املستعمل ملعدة حد
(dB(W/200 MHz)) 14,0– 14,0– 16,5– NA 20,6– 14,0– 13,7– 16,0– 

 .املختلفة الدراسات مقارنة خبصوص أخرى استنتاجات إىل التوصل يتم مل املتباينة، اآلراء هذه على       بناء  
 (RAS) خدمة الفلك الراديوي 2.2.1.2.3/13.1/2

وأنظمة  GHz 24-23,6                                                                                        ق دمت إىل قطاع االتصاالت الراديوية أربع دراسات للتوافق بني خدمة الفلك الراديوي يف نطاق الرتدد 
 .GHz 27,5-24,25يف نطاق الرتدد  IMTاالتصاالت 

تقاق مسافة شحمددة باملوقع باستخدام خصائص األرض املستوية با ويف حالة حتليل التداخل من مصدر وحيد، قامت دراسة غري
للمحطات القاعدة  km 52-48و IMTملعدات مستعمل االتصاالت  km 27فصل حول حمطة خلدمة الفلك الراديوي مقدارها 

 km 5( وdB(W/MHz) –43)أي  dB(m/MHz) –13خارج النطاق مقدارها  IMTملستويات بث لالتصاالت  IMT لالتصاالت
(. وافرتضت دراسة dB(W/MHz) –60)أي  dB(m/MHz) –30ملستوى  للمحطات القاعدة km 18-17ملعدات املستعملني و

 dB(W/MHz) –61للمحطات القاعدة و dB(W/MHz) –65خارج النطاق مقدارها  IMTأخرى مستويات لبث االتصاالت 
للمحطات القاعدة. واشتقت دراسة  km 9وإىل ملعدات املستعملني  km 5ملعدات املستعملني واشتقت مسافة فصل وصلت إىل 
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ملعظم  km 70تتجاوز  أخرى باستخدام خصائص األرض الفعلية مسافات فصل للمحطات القاعدة وملعدات املستعملني مل
 التلسكوبات الراديوية قيد البحث.

ملني، فإن معدات املستعوأظهرت النتائج اإلحصائية أنه يف حالة النظر يف التداخل الكلي اجملمع لكل من احملطات القاعدة و 
يف البيئة املختلطة أو احلضرية. ويرجع هذا املدى  km 52و 30يف بيئة شبه حضرية وترتاوح بني  km 22,5-17مسافات الفصل تبلغ 

( ومعايرة كسب اهلوائي. وما مل يذكر خالف ذلك، فإن dB 0أو  3يف األساس إىل الفوارق يف اخلسارة املفرتضة لالستقطاب )
ملستويات البث خارج  dB(W/MHz) –43، أي dB(m/MHz) –13الفصل أعاله اشتقت بافرتاض مستوى مقداره مسافات 

. ويف حالة خفض مستوى البث غري املطلوب )كما اقرتح IMTالنطاق لكل من احملطات املتنقلة واحملطات القاعدة لالتصاالت 
                                     ات الفصل هذه ستنخفض أيضا ، بالتبعية.حلماية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة((، فإن مساف

ومل تستخدم خصائص تفصيلية لألرض يف معظم هذه الدراسات. وتؤدي مراعاة خصائص تفصيلية لألرض حول حمطات خدمة 
                                                                                                            الفلك الراديوي إىل مسافات فصل خمتلفة حملطات خدمة الفلك الراديوي على أساس كل حالة على حدة. ونظرا  لألبعاد املتوقعة 

 طق التنسيق حول حمطات خدمة الفلك الراديوي، ميكن توفري احلماية حملطات خدمة الفلك الراديوي على مستوى وطين.ملنا
 (IMT) واالتصاالت المتنقلة الدولية (FSS) الخدمة الثابتة الساتلية 3.1.2.3/13.1/2

واخلدمة الثابتة الساتلية يف االجتاه  IMTقدمت إىل قطاع االتصاالت الراديوية دراسات للتقاسم والتوافق بني االتصاالت 
 .GHz 27,5-27و GHz 25,25-24,65فضاء بالنسبة إىل نطاقي الرتدد -أرض

 (FSS) المحطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتليةو  IMTالتداخل الكلي بين محطات االتصاالت 
 ت األساسيةاحلاال - (FSS) التداخل على احملطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية

لقيمة النسبة تداخل إىل  –dB 10,5تبلغ معايري محاية اخلدمة الثابتة الساتلية )بدون نسبة توزيع( يف هذا النطاق، لألجل الطويل، 
 0,6% مع جتاوز حىت I/Nلقيمة النسبة  –dB 6يف املتوسط(، ولألجل القصري،  I/Nأو النسبة  20%)التجاوز حىت  ( I/N)ضوضاء 

من الوقت أو املوقع أو االحتمال، فعلى سبيل املثال، ميكن يف عمليات حماكاة  0,02%مع جتاوز قيمته  I/Nلقيمة النسبة  dB 0و
 مونت كارلو التعبري عن النسبة املئوية لالحتمال بداللة عدد النقاط.

مستقر  دارم خدمة الثابتة الساتلية يفعلى احملطات الفضائية لل IMTويف حالة التداخل الكلي طويل األجل من حمطات االتصاالت 
 حلالة خط األساس. –dB 19إىل  –40,62احملسوبة ترتاوح بني  I/Nبالنسبة إىل األرض، أظهرت النتائج أن قيمة النسبة 

 –dB 15,8و –28,3ترتاوح بني  I/N                                                                                  وعند النظر يف التداخل قصري األجل، قدمت سبع من الدراسات نتائج أظهرت قيما  قصوى للنسبة 
 حلالة خط األساس وهو ما يفي مبعايري احلماية على األجل القصري. ومل تتعرض الدراسات األخرى للتداخل قصري األجل.

وأجريت الدراسات مبنهجيات متنوعة، بعضها إحصائي والبعض سكوين/اجلزء منه إحصائي والبعض حمدد. واالختالفات 
ة احملطات املنهجيات واالفرتاضات اليت تبني أهنا تؤثر على النتائج تتمثل يف زاوية ارتفاع تسديد ساتل اخلدمة الثابتة الساتلية وكثاف يف

ومتييز االستقطاب واستخدام اخلسارة النامجة عن اجللبة. وميكن للجمع بني هذه  IMTالقاعدة وعامل معايرة هوائي االتصاالت 
 سبب يف تغري كبري يف النتائج.االفرتاضات أن يت

على األجل الطويل. ويف مجيع احلاالت التالية، كان ألكثر املوجات  I/Nوأجريت مقارنة بني الدراسات من منظور نتائج قيمة النسبة 
وجة احلاملة . وتستند املقارنة أدناه إىل املK 400ودرجة حرارة للضوضاء  dBi 46,6احلاملة الساتلية حساسية، كسب هوائي مقداره 

املتوسط،  يف I/N أو قيمة النسبة 20%أو  50%أعاله )أي  (CDF)الساتلية هذه وعلى النسب املئوية لدالة التوزيع الرتاكمي 
 حسب الدراسة(.

تقابل زوايا ارتفاع لتسديد  –dB 24,3إىل  –30,3على األجل الطويل يف املدى من  I/Nوتوصلت مثان من الدراسات إىل قيم للنسبة 
. وترجع بعض االختالفات يف النتائج بني هذه الدراسات إىل إدراج عامل 30° إىل 10°ساتل اخلدمة الثابتة الساتلية يف املدى من 
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 dB 3 . وقد افرتضت هذه الدراسات قيمة قدرهاdB 2ملا يصل إىل  I/Nقد يضر بقيمة النسبة  IMTمعايرة هلوائي االتصاالت 
 لتمييز االستقطاب.

وقيمة  10لزاوية ارتفاع  –dB 19,2تصل إىل  I/Nأعطت دراسة نتائج قريبة من دراسات أخرى مع قيمة متوسطة للنسبة 
 .dB 1,5مع عامل معايرة ومتييز لالستقطاب بقيمة  45لزاوية ارتفاع  I/Nللنسبة  –dB 27,7 قدرها

يف مناطق حضرية وشبه حضرية مكتظة باملباين،  IMTبيانات إحصائية لتقييم كثافة نشر االتصاالت  Nواستخدمت الدراسة 
لزاوية ارتفاع تسديد لساتل اخلدمة الثابتة  –dB 27تبلغ  I/Nثابتة، وهو ما أدى إىل قيمة متوسطة للنسبة  من افرتاض كثافة      بدال  

إىل قيمة  E، مع عدم أخذ متييز االستقطاب أو اخلسارة النامجة عن اجللبة يف االعتبار. وتوصلت الدراسة 10°الساتلية مقدارها 
. ويف هذه احلالة، (48,2°))مع عامل توزيع( وهو ما ميكن تفسريه بزيادة زاوية ارتفاع التسديد  –dB 32,8تبلغ  I/Nمتوسطة للنسبة 

ارنة ءم مع توزيع املدن الكبرية عرب خطوط عرض خمتلفة، جيعل من الصعب احلصول على مقفإن توزيع احملطات القاعدة، املعدل ليتوا
 دقة. أكثر

 .dB 4,7إىل  0ومت يف الدراسات املختلفة أعاله افرتاض قيم توزيع خمتلفة ملعايري محاية اخلدمة الثابتة الساتلية، من 
 حاالت غري أساسية - (FSS) التداخل على احملطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية

                                                                                                                 أجرت دراسات عديدة حتليال  للحساسية بشأن التداخل الواقع على السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض للخدمة الثابتة الساتلية 
                                                                          أعلى للقدرة املنقولة من عنصر اهلوائي مقارنة  بتلك املوصفة يف خط األساس أو صفيف  dB 5، أي حىت IMTمن االتصاالت 

كما هو وارد يف التوضيحات أو التوجيهات اليت أعدها قطاع االتصاالت الراديوية بشأن كيفية استخدام املعلمات   16 × 16 اهلوائي
 ، على التوايل.dB 3أو  dB 5املقدمة يف دراسات التقاسم والتوافق. وخلصت هذه الدراسات إىل أن التداخل سيزيد مبا يصل إىل 

خالف تلك  IMTى التداخل الناجم عن االحنرافات املفرتضة يف خصائص االتصاالت وقامت بعض الدراسات بتقييم مستو 
املقدمة يف التوضيحات أو التوجيهات اليت أعدها قطاع االتصاالت الراديوية بشأن كيفية استخدام املعلمات املقدمة يف دراسات 

، IMT االتلية أو أكثر، عمليات نشر أكثر كثافة لالتص                                                               التقاسم والتوافق. وتشمل االفرتاضات اإلضافة واحدا  من االفرتاضات التا
أو زوايا ارتفاع أكرب لتسديد سواتل  IMTأكرب للمحطة القاعدة لالتصاالت  .e.i.r.pحتميل أكرب للشبكة، قدرة منقولة أو قدرة 

 اخلدمة الثابتة الساتلية أو ارتفاعات أكرب ملعدات املستعملني.
إىل جانب استخدام صفيفات  dB 5أنه يف حالة تطبيق قدرة منقولة لعنصر اهلوائي أكرب مبقدار  Hأظهرت الدراسة  -

 .dB 15–يرتفع ليصل إىل  I/Nفإن متوسط النسبة  ،16 × 16هوائيات 
يف منطقة خدمة احملطة القاعدة، فإن متوسط  6أنه إذا طبق توزيع منتظم ملعدات املستعملني Nأظهرت الدراسة  -

 بدون اخلسارة النامجة عن اجللبة أو متييز االستقطاب. –dB 12,9يرتفع ليصل إىل  I/Nالنسبة 
إىل جانب زيادة عامل  dB 5أنه يف حالة تطبيق قدرة منقولة لعنصر اهلوائي أكرب مبقدار  Mأظهرت الدراسة  -

من الوقت  20%اليت لن يتم جتاوزها ألكثر من  I/N، فإن النسبة 16 × 16حتميل الشبكة مع صفيفات هوائيات 
 .–dB 7,6 ستكون

على حمطة  IMT عملية حماكاة مونت كارلو لفحص متوسط التداخل طويل األجل من حمطات االتصاالت Pوقد نفذت الدراسة 
لنظري باستخدام معلمات حلالة ا –dB 28,3تساوي  I/Nفضائية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض. وخلصت الدراسة إىل قيمة للنسبة 

مع إمهال اخلسارة النامجة عن اجللبة ومتييز االستقطاب والتوهني اجلوي بالنسبة إىل زوايا االرتفاع  IMTخط األساس لالتصاالت 
)لزيادة  –dB 21,7ستكون  I/Nعن معلمات خط األساس، فإن النسبة  IMTاملنخفضة. وإذا اختلفت معلمات االتصاالت 

)لزيادة يف كثافة نشر احملطات  –dB 20,5درجات( أو  10قدرها  IMTامليل اإللكرتوين ألعلى لكل حمطة قاعدة لالتصاالت  يف
 خلمسة أضعاف(. IMTالقاعدة ومعدات املستعملني لالتصاالت 

___________________ 
 يذكر أن قطاع االتصاالت الراديوية أوصى باستخدام توزيع رايلي ملعدات املستعملني.  6
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صاالت ة يف قطاع االتمعلمات مدارات غري مستقرة بالنسبة إىل األرض مل تقدمها األفرقة املعني Pمالحظة: استخدمت الدراسة 
                                                                                                                   الراديوية )معلمات مدارات غري مستقرة بالنسبة إىل األرض استنادا  إىل بطاقات تبليغ مقدمة إىل االحتاد(. ومل تقر الدراسات األخرى 

 .P نتائج الدراسة
 (FSS) ليةالمحطات الفضائية للخدمة الثابتة السات إلى IMTاالستنتاجات بشأن التداخل الكلي من محطات االتصاالت 

 أظهرت الدراسات كافة إمكانية التقاسم عند استخدام معلمات خط األساس.
خالف تلك املقدمة من األفرقة  IMTخصائص لالتصاالت                                                             ورأت بعض اإلدارات أنه استنادا  إىل نتائج الدراسات اليت استخدمت 

قدمة يف دراسات راديوية بشأن كيفية استخدام املعلمات املاملعنية والواردة يف التوضيحات والتوجيهات اليت أعدها قطاع االتصاالت ال
 IMT التقاسم والتوافق، حيتاج األمر إىل تقنيات ختفيف ملواجهة حاالت التداخل احملتملة وحتقيق التوافق بني حمطات االتصاالت

 واحملطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية.
 (IMT) المتنقلة الدوليةالتصاالت ل (FSS) الساتلية المحطات األرضية للخدمة الثابتة تسببه تداخل

، أظهرت نتائج الدراسات ضرورة وجود IMTالتصاالت تتسبب يف تداخل ل بالنسبة إىل حالة حمطة أرضية للخدمة الثابتة الساتلية
 .IMTوحمطات االتصاالت  FSS                              تقريبا  بني احملطة األرضية للخدمة  km 10وحىت  m 100مسافات فصل أقل من 

يف مواقع حمددة ويف حالة إمكانية احلفاظ على مسافة الفصل املطلوبة بني أي موقع ألي  FSSوعند نشر احملطات األرضية للخدمة 
 IMT ، فإنه ميكن حتقيق التقاسم بني االتصاالتIMTهلا موقع معروف ومنطقة لنشر حمطات االتصاالت  FSSحمطة أرضية للخدمة 

 .FSS واخلدمة
يف نفس املنطقة اجلغرافية،  IMTيف مواقع غري حمددة مع وجود حمطات االتصاالت  FSSت أرضية صغرية للخدمة وعند نشر حمطا

يكون  . ومن هنا، فإن التقاسم قدIMTوحمطات االتصاالت  FSSفإنه ال ميكن ضمان مسافة الفصل بني حمطات اخلدمة 
                                            يكون ممكنا  وميكن التعامل مع كل حالة على حدة. ال أو

 (IMT) واالتصاالت المتنقلة الدولية (ISS) خدمة ما بين السواتل 4.1.2.3/13.1/2
على أنظمة سواتل ترحيل  IMT-2020قدمت ست دراسات للتقاسم والتوافق لتقييم التداخل الكلي من حمطات االتصاالت 

 .GHz 27,5-25,25مدى الرتدد  يفالعاملة  (DRS)البيانات 
باستخدام االفرتاضات التالية: عدم تطبيق عامل  dB 25و 12,2                                                        وأظهرت نتائج أربع دراسات هامشا  موجبا  للتداخل يرتاوح بني 

 (CTDRS)خمتلفة )النظام الصيين لتتبع البيانات وترحيلها  DRS، واستخدام ثالثة أنظمة dB 3توزيع، وخسارة االستقطاب تساوي 
، إضافة إىل مواقع مدارية خمتلفة وزوايا ارتفاع ((TDRS)ونظام تتبع البيانات وترحيلها  (EDRS)يانات والنظام األورويب لرتحيل الب

 DRS خمتلفة. وقامت دراستان من هذه الدراسات بتقييم مستويات التداخل الكلي ضمن منطقة رؤية ساتل DRSلتسديد السواتل 
(، وأجرت I/Nمن نقطة وحيدة أو القيمة املتوسطة للنسبة  I/Nة النسبة أو قيم I/Nمن النسبة  99,9%                        )استنادا  إىل قيمة قدرها 

القدرة لكل عنصر هوائي(  يف dB 5أو زيادة مقدارها  16 × 16                                                     الدراستان حتليال  للحساسية على صفيف اهلوائي )صفيف هوائي 
                                                         . ونظرت واحدة من هاتني الدراستني أيضا  يف حتليل للحساسية على dB 18,4و 9,5احلصول على هامش للتداخل يرتاوح بني  ومت

مع زاوية  8 × 8للمحطات القاعدة مع صفيف  dB 10,2و 8,2إعادة توزيع للسكان حيث مت احلصول على هامش يرتاوح بني 
 .IMT-2020لعمليات نشر االتصاالت  DRSدرجة حنو الساتل  20ارتفاع دنيا قدرها 

                                                                                       يف حساب إحصائي استنادا  إىل تسديد عشوائي لسطح هوائي احملطة القاعدة مع معايرة اهلوائي وافرتاض  ونظرت دراسة خامسة
 .EDRSللنظام  dB 10,2وتوصلت إىل هامش تداخل يبلغ  dB 1,5وخسارة استقطاب مقدارها  dB 7عامل توزيع مقداره 

( باستخدام TDRSو EDRSخمتلفني ) DRSلنظامني  dB 0,7و –1,5وقد أظهرت نتائج دراسة سادسة هامشي تداخل مقدارمها 
ومعايرة ملخططات كسب هوائيات  dB 1,5وخسارة استقطاب مقدارها  dB 7االفرتاضات التالية: عامل توزيع مقداره 

درجات. وتضمنت هذه الدراسة كذلك جمموعة  10مقدارها  DRSوزاوية ارتفاع لتسديد حزمة الساتل  IMT-2020 االتصاالت
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يف قدرة كل عنصر هوائي وهو ما مياثل الدراسات اخلمس  dB 5وزيادة قدرها  16 × 16يل احلساسية، مثل صفيف هوائي من حتال
خالف تلك املقدمة من أفرقة قطاع االتصاالت الراديوية املعنية  IMT                                           األخرى. ونظرت الدراسة أيضا  يف خصائص لالتصاالت 

: ا قطاع االتصاالت الراديوية بشأن كيفية استخدام املعلمات يف الدراسات كالتايلوالواردة يف التوضيحات والتوجيهات اليت أعده
قطاعات لكل حمطة قاعدة  3؛ ويفضي استخدام dB 3,5إىل زيادة يف التداخل مبقدار  50%يفضي عامل حتميل للشبكة بنسبة 

             . وعالوة  على dB 15,6ىل زيادة يف التداخل تصل إىل                                                ؛ ويفضي تطبيق العوامل املذكورة أعاله مجيعها معا  إdB 4,1إىل زيادة مبقدار 
 dB 8و 3,5إىل زيادة يف التداخل مبقدار  m 30و 10من املستعملني خارج املباين بارتفاع يرتاوح بني  10%ذلك، يفضي وجود 

كتقنية للتخفيف   .e.i.r.p                                                                 ، على التوايل. وجلرب اهلوامش السالبة، تقرتح هذه الدراسة قناعا  للقدرة 16 × 16و 8 × 8لصفيفي اهلوائي 
 مع احملطات الفضائية خلدمة ما بني السواتل. IMT-2020لضمان توافق االتصاالت 

 (IMT) واالتصاالت المتنقلة الدولية (FS) الخدمة الثابتة 5.1.2.3/13.1/2
نطاق  يف IMTالت الراديوية دراسات عديدة للتقاسم والتوافق بني اخلدمة الثابتة واالتصاالت أجريت يف قطاع االتصا

 على النحو املفصل أدناه. GHz 27,5-24,25 الرتدد
توصلت نتائج دراسات حمددة للخدمة الثابتة من نقطة إىل نقطة باستخدام املعلمات واالفرتاضات املقدمة إىل مسافات فصل 

ل يتحص                                   يف حاالت النطاقات اجملاورة مباشرة . ومل km 12و 0,9حلاالت القنوات املشرتكة بينما ترتاوح بني  km 70إىل  2,6ترتاوح بني 
( إال يف أمثلة حمددة للقنوات املشرتكة، مع احتمال حمدود للحدوث، وضعت km 70إىل  20على مسافات الفصل األكرب )من 

 الرئيسية هلوائيات اخلدمة الثابتة ذات الكسب املرتفع.                                   فيها احملطات القاعدة مباشرة  يف احلزمة 
                                                                                                         وأفضت الدراسات اليت طبقت هنجا  إحصائيا  )حماكاة مونت كارلو( باستخدام املعلمات واالفرتاضات املقدمة إىل مسافات فصل 

ت النامجة عن سارا. وتعتمد مسافات الفصل على السيناريوهات اليت خضعت للتحليل وأساليب أخذ اخلkm 10و 1تراوحت بني 
 اجللبة يف االعتبار بالنسبة إىل حاالت التعايش يف نفس القناة.

ودراسات مصدر التداخل الوحيد املوجزة أعاله لكل من النهج احملدد )حساب خسارة االقرتان الدنيا( والنهج اإلحصائي 
املواقع التعايش واملباعدة بني الرتددات و  مونت كارلو(، أظهرت أن مسافة الفصل تعتمد يف األساس على سيناريوهات )حماكاة

وهوائيات مستقبالت اخلدمة الثابتة وأساليب أخذ اخلسارات النامجة عن اجللبة  IMT-2020النسبية للمحطات القاعدة لالتصاالت 
 االعتبار. يف

ت املعلمات واالفرتاضا                                                                                    وأفضت دراسة استخدمت هنجا  إحصائيا  )حماكاة مونت كارلو( ملصادر تداخل متعددة، مع استخدام 
 حلاالت التعايش يف الرتدد املشرتك. km 4,2املقدمة إىل مسافة فصل مقدارها 

 IMT-2020 وحبثت الدراسات من نقطة إىل عدة نقاط يف تأثري املعلمات املختلفة على سيناريو تعايش حمتمل بني االتصاالت
 .GHz 26واخلدمة الثابتة يف النطاق 

)حماكاة مونت كارلو( مع استخدام املعلمات واالفرتاضات املقدمة إىل أنه          إحصائيا                                   وتوصلت الدراسات اليت استخدمت هنجا  
                                                      تقريبا . وبالنسبة إىل حالة الرتددات اجملاورة، ترتاوح مسافة  km 34و 0,5بالنسبة إىل حالة القناة املشرتكة، ترتاوح مسافة الفصل بني 

باستخدام نطاق حارس. وتعتمد مسافات  km 3، بينما تقلص مسافة الفصل أكثر إىل أقل من km 13من وأقل  0الفصل بني 
 الفصل يف األساس على املباعدة بني الرتددات وسيناريو التداخل وبيئات النشر.

تة من خالل استخدام واخلدمة الثاب IMT-2020وأظهرت الدراسات من نقطة إىل عدة نقاط أعاله إمكانية التعايش بني االتصاالت 
 املباعدة الرتددية و/أو املكانية.

 IMT-2020 وبالنسبة إىل كل من االتصاالت من نقطة إىل نقطة ومن نقطة إىل عدة نقاط، ميكن حتقيق التعايش بني االتصاالت
 لنشر.ومستقبالت اخلدمة الثابتة مبراعاة اخلصائص احمللية احملددة واملباعدة بني الرتددات وسيناريوهات ا
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 GHz 33,4-31,8مدى التردد  2.2.3/13.1/2
                                                                                          موز ع بالكامل أو أجزاء منه للخدمة الثابتة وخدمة ما بني السواتل وخدمة املالحة الراديوية وخدمة  GHz 33,4-31,8إن مدى الرتدد 

ك الراديوي استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( وخدمة الفلدمة                                                              األحباث الفضائية. أما نطاقات الرتدد اجملاورة هلذا املدى فهي موز عة خل
 لوائح الراديو. من 5املادة  وخدمة األحباث الفضائية )املنفعلة(. وترد تفاصيل هذه التوزيعات وتفاصيل نطاقات الرتدد اجملاورة هذه يف

لفلك اف األرض الساتلية )املنفعلة( وخدمة اوقد أجريت دراسات خلدمة املالحة الراديوية وخدمة األحباث الفضائية وخدمة استكش
الراديوي وترد ملخصاهتا يف األقسام الفرعية أدناه. ومل ترد خصائص خلدمة ما بني السواتل وبالتايل، مل جتر دراسات هلذه اخلدمة. 

كواكب وجودة حول الوال توجد حاجة إلجراء دراسات خلدمة األحباث الفضائية )املنفعلة(، ألهنا تتعامل مع أجهزة استشعار م
 األخرى وال يتوقع بروز قضايا خاصة بالتداخل. ومل جتر دراسات للخدمة الثابتة.

 (IMT) واالتصاالت المتنقلة الدولية (RNS) خدمة المالحة الراديوية 1.2.2.3/13.1/2
حة الراديوية. وأوضحت على خدمة املال IMTتعرضت دراسات عديدة للتداخل من مصدر وحيد والتداخل الكلي من االتصاالت 

 هذه الدراسات كافة وجود صعوبات للتقاسم يف القناة املشرتكة.
ورادارات الطائرات بشكل خاص، أظهرت دراسات التقاسم )مصدر  IMT-2020وبالنسبة إىل حاالت التوافق بني االتصاالت 

التسبب يف تداخالت على  IMT-2020صاالت تداخل وحيد/التداخل املرتاكم ودراسات دينامية/سكونية( أنه ميكن ألنظمة االت
                                                      الرادارات احملمولة جوا  العاملة يف خدمة املالحة الراديوية:

 حسب نوع الرادار؛ 43%و 20( ترتاوح بني dB 6− = I/Nالنسب املئوية لوقت جتاوز معيار احلماية )النسبة  -
                                                       تقريبا  لتفادي جتاوز التداخل ملعيار احلماية، وبالتايل يكون  km 100يتحتم احلفاظ على مسافات فصل مقدارها  -

                                           التنسيق صعب التحقيق للرادارات احملمولة جوا .
النطاق  وخدمة املالحة الراديوية يف IMT-2020                                                                واستنادا  إىل هذه النتائج، ميكن القول إن التقاسم بني أنظمة االتصاالت 

GHz 33,4-31,8 ممكن. غري 
 (IMT) أرض( واالتصاالت المتنقلة الدولية-)الفضاء السحيق( )فضاء (SRS) خدمة األبحاث الفضائية 2.2.2.3/13.1/2

 GHz 32,3-31,8 أرض( يف نطاق الرتدد-أجريت دراسات للتقاسم والتوافق بني خدمة األحباث الفضائية )الفضاء السحيق( )فضاء
 .GHz 33,4-31,8يف نطاق الرتدد  IMTوأنظمة االتصاالت 

رت هذه الدراسات أن مسافات الفصل حول العديد من مواقع احملطات األرضية خلدمة األحباث الفضائية تكون يف حدود وأظه
حسب احملطات األرضية املأخوذة يف االعتبار. وحسبت هذه املسافات حملطة قاعدة وحيدة والتداخل كلي من  km 83إىل  24من 

 .8 × 8 وعناصر هوائي –dB(W/200 MHz) 20، أي dB(m/200 MHz) 10مصادر متعددة بقدرة لكل عنصر هوائي تساوي 
                                                                                                             وتشري نتائج الدراسات أن مسافات الفصل الالزمة حلماية هذه املرافق اخلاصة قصرية نسبيا ؛ وبالتايل، ميكن النظر يف محاية هذه 

 احملطات على صعيد حملي أو ثنائي/متعدد األطراف.
)المنفعلة( في النطاق المجاور واالتصاالت المتنقلة  (EESS) الساتلية خدمة استكشاف األرض 3.2.2.3/13.1/2

 (IMT) الدولية
قدمت إىل قطاع االتصاالت الراديوية ثالث دراسات للتوافق بني أجهزة استشعار خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( 

. ويشار يف هذا القسم إىل هذه GHz 33,4-31,8يف نطاق الرتدد  IMTوأنظمة االتصاالت  GHz 31,8-31,3نطاق الرتدد  يف
، أظهرت هذه الدراسات أن ITU-R RS.1861. ومن بني أجهزة االستشعار الواردة يف التوصية 3إىل  1الدراسات بالدراسات من 

 .IMT هو األكثر حساسية للتداخل املرتاكم من أنظمة االتصاالت G3جهاز االستشعار 
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                                                                       يف النطاق اجملاور بعنصر وحيد، فإن مستويات جتاوز التداخل مقارنة  مبعيار محاية  IMTاالت وعند منذجة خمطط هوائي االتص
. ويرجع االختالف يف مستويات التجاوز إىل 3يف الدراسة  dB 16,1و 1يف الدراسة  dB 23,7بلغت  G3جهاز االستشعار 

علة(  محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفاختالف االفرتاضات املستخدمة يف هذه الدراسات، مثل عامل توزيع معايري
(dB 3  و 1يف الدراسةdB 0  وتطبيق عامل معايرة ملخطط اهلوائي ذي العنصر الوحيد لالتصاالت 3يف الدراسة )IMT  احملطة(

 1 ك، نظرت الدراسة                (. وعالوة  على ذل3وال يطبق يف الدراسة  1( )يطبق يف الدراسة dB 2,4، ومعدة املستعمل: dB 4,8القاعدة: 
لتغطية التداخل الواقع على نطاق خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(،  dB 2"عامل تداخل ملشغلني متعددين" مقداره  يف

GHz 31,8-31,3 من قنوات مشغلني متعددين لالتصاالت ،IMT-2020  تستخدم كامل النطاقGHz 33,4-31,8  من أجل
 وتشمل اآلثار احملتملة ملعدات املستعملني املوجودة خارج املباين واملوصولة مبحطة قاعدة داخل املباين. عمليات النشر خارج املباين

إىل أنه إذا متت زيادة كثافة نشر احملطات القاعدة  1، خلصت الدراسة G3                                    وطبقا  لتحليل احلساسية جلهاز االستشعار 
. dB 28,4يف منطقة حضرية ما باستخدام إعادة التوزيع على أساس عدد السكان، فإن مستوى التجاوز يزداد إىل  IMT لالتصاالت

                                                                                     أيضا  أنه عند النظر يف نوع جديد من أجهزة استشعار خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  1 وأوضحت الدراسة
، فإن مستوى جتاوز ITU-R RS.1861املوصوفة يف التوصية  ( الذي يطرح معلمات خمتلفة عن تلكMWIاالستشعار  )جهاز

 يف ظل الظروف نفسها. dB 30,7التداخل يصبح 
                                                                                        حتليال  للحساسية باستخدام منوذج هوائي بتشكيل احلزم يف ميدان البث غري املطلوب. ونظرا  لعدم وجود  3و 2وأجرت الدراستان 

 تفاق يف قطاع االتصاالت الراديوية على ما يلي:، مت االIMT-2020بيانات قياس هلوائيات االتصاالت 
 ميكن اإلبقاء على خمطط اهلوائي بتشكيل احلزمة إىل حد ما يف نطاق الرتدد اجملاور؛ -
املطبق على كسب تشكيل احلزم ميكن يف هذه احلالة أن يقلل من تقدير مستويات  ITU-R M.2101منوذج التوصية  -

مبسط  AASعض عمليات احملاكاة أنه بالنسبة إىل منوذج تصميم هوائي                              الفصوص اجلانبية )مثال ، أظهرت ب
      نظريا   يبدو ITU-R M.2101                                                               مكون من عناصر كل منها يقيم ثنائي أقطاب مائال ، فإن منوذج التوصية  8 × 8 بصفيف

انبية األبعد                                                                                         معقوال  بالنسبة إىل الفصوص اجلانبية األقرب للحزمة الرئيسية، بينما قد تتعرض مستويات الفصوص اجل
 احلزمة الرئيسية لتدين التقدير باستخدام هذا النموذج(؛ من

                                                                                                    يكون "تغاير" توزيع التداخل أكثر اتساعا  مقارنة باستخدام خمطط العنصر الوحيد وبالتايل لن يكون من املناسب  -
 التوصل إىل استنتاج بشأن متوسط التداخالت.

يف كل الظروف نفسها املوصوفة  dB 5,6كالقيمة   G3، حيسب مستوى التداخل مقارنة مبعيار محاية جهاز االستشعار 3ويف الدراسة 
                                  )استنادا  إىل عدم افرتاض أي توزيع(. IMTأعاله ملخطط هوائي ذي عنصر وحيد لالتصاالت 

ح يف بعض الدراسات مستويات البث غري املطلوب ، تقرت G3                                                            واستنادا  إىل مستويات جتاوز التداخل املشتقة أعاله جلهاز االستشعار 
 :GHz 31,8-31,3التالية يف نطاق الرتدد 

 ملعدات املستعملني. dB(W/200 MHz) –48,4للمحطات القاعدة و dB(W/200 MHz) –50,3: 1 يف الدراسة -
 ملعدات املستعملني. dB(W/200 MHz) –24,1للمحطات القاعدة و dB(W/200 MHz) –26,7: 3 يف الدراسة -

 (IMT) في النطاق المجاور واالتصاالت المتنقلة الدولية (RAS) خدمة الفلك الراديوي 4.2.2.3/13.1/2
نطاق  يف IMTوأنظمة االتصاالت  GHz 31,8-31,3أجريت دراسة للتقاسم والتوافق بني خدمة الفلك الراديوي يف نطاق الرتدد 

 .GHz 33,4-31,8 الرتدد
لكل من معدات  –dB(W/MHz) 43، أي –dB(m/MHz) 13وقد افرتض يف الدراسة مستوى للبث غري املطلوب يساوي 

، تبلغ IMT. وأظهرت هذه الدراسة أنه بالنسبة إىل معدات مستعملي االتصاالت IMT املستعملني واحملطات القاعدة لالتصاالت
يف سيناريو التداخل  km 35 سيناريو مصدر التداخل الوحيد ويف km 19مسافة الفصل حول حمطات خدمة الفلك الراديوي 

املرتاكم، بافرتاض كثافة ثابتة ملعدات املستعملني حول حمطات خدمة الفلك الراديوي. وبالنسبة إىل احملطات القاعدة 
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اريو التداخل املرتاكم وبالنسبة إىل سين km 48أظهرت الدراسة أن مسافات الفصل ملصدر التداخل الوحيد تبلغ  IMT لالتصاالت
بافرتاض كثافة ثابتة للمحطات القاعدة حول حمطات خدمة الفلك الراديوي. ويف حالة النظر يف إرساالت جممعة  km 49تبلغ 

 .km 49موحدة لكل من معدات املستعلمني واحملطات القاعدة، توصلت الدراسة إىل مسافة فصل مقدارها 
 GHz 42,5-40,5و GHz 40,5-37نطاقا التردد  3.2.3/13.1/2

اإلذاعية واخلدمة اإلذاعية الساتلية وخدمة استكشاف األرض  خدمة                             موز ع بالكامل أو أجزاء منه لل GHz 42,5-37إن مدى الرتدد 
طاقات ن الساتلية واخلدمة الثابتة واخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة املتنقلة واخلدمة املتنقلة الساتلية وخدمة األحباث الفضائية. أما

خدمة األحباث و  الراديوي الفلك وخدمةاستكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( دمة                                        الرتدد اجملاورة ملدى الرتدد هذا فهي موز عة خل
من  5املادة  . وترد تفاصيل توزيع نطاقات الرتدد هذه وتفاصيل نطاقات الرتدد اجملاورة يفأخرىمن بني خدمات  الفضائية )املنفعلة(

 لوائح الراديو.
األحباث  وخدمة GHz 37-36وقد أجريت دراسات خلدميت استكشاف األرض الساتلية/األحباث الفضائية )املنفعلة( يف النطاق 

لخص مواخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتلية وخدمة الفلك الراديوي واخلدمة الثابتة ويرد  الفضائية
أو خدمة استكشاف األرض الساتلية/خدمة  GHz7) 42,5-(40,5ترد تفاصيل بشأن اخلدمة اإلذاعية  هلا يف األقسام الفرعية أدناه. ومل

وبالتايل مل جتر دراسات بشأن هذه اخلدمات. وال توجد حاجة إلجراء دراسات خلدمة  8(GHz 40,5-40,0 األحباث الفضائية )النطاق
 احوهلو  األخرى الكواكبعلى  موجودة(، ألن أجهزة االستقبال يف هذه اخلدمة GHz 40,5-40,0 فضاء يف-)أرض األحباث الفضائية

 .بالتداخل خاصة قضايا بروز يتوقع وال
 (MSS) /الخدمة المتنقلة الساتلية(BSS) /الخدمة اإلذاعية الساتلية(FSS) الخدمة الثابتة الساتلية 1.3.2.3/13.1/2

 (IMT) أرض( واالتصاالت المتنقلة الدولية-)فضاء
اخلدمة الثابتة الساتلية/اخلدمة و  IMT-2020قدمت إىل قطاع االتصاالت الراديوية دراسات عديدة للتقاسم والتوافق بني االتصاالت 

وكذلك يف نطاقات  GHz 42,5-37,5أرض يف نطاقات الرتدد -اإلذاعية الساتلية/اخلدمة املتنقلة الساتلية يف االجتاه فضاء
. وقد استخدمت هذه الدراسات حتليالت إحصائية 1يف اإلقليم  GHz 50,2-49,44و GHz 48,54-48,2و GHz 47,9-47,5 الرتدد

على حمطة  IMT-2020                                                                                    طبقت فيها نفس قيم املعلمات أو قيما  مشاهبة وقامت بتقدير التداخل اإلمجايل من حمطات االتصاالت 
                                                                                                              أرضية. وفيما يتعلق مبعايري التداخل ألي حمطة أرضية، افرتضت قيم خمتلفة طبقا  لكل دراسة، إىل جانب نسب مئوية خمتلفة للوقت 

 210 لنمذجة معايري التداخل طويل وقصري األجل. وأظهرت نتائج هذه الدراسات أنه عند احلفاظ على مسافة فصل ترتاوح بني
، فإن التداخل اإلمجايل IMT-2020أي حمطة أرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية ومنطقة نشر حملطات االتصاالت بني موقع  m 2 000و

يليب معايري التداخل املفرتضة يف الدراسات املعنية وميكن حتقيق التقاسم بني  IMT-2020من حمطات االتصاالت 
 IMT                                               أرض. وأجرت دراسة حتليال  للحساسية ملعلمات االتصاالت-فضاءواخلدمة الثابتة الساتلية يف االجتاه  IMT-2020 االتصاالت

 وكانت النتائج بالنسبة إىل مسافة الفصل متسقة مع النتائج املعروضة أعاله.
يف مواقع حمددة ويف حالة إمكانية احلفاظ على مسافة الفصل املطلوبة بني أي موقع ألي  FSSوعند نشر احملطات األرضية للخدمة 

 IMT ، فإنه ميكن حتقيق التقاسم بني االتصاالتIMTهلا موقع معروف ومنطقة لنشر حمطات االتصاالت  FSSية للخدمة حمطة أرض
 .FSS واخلدمة

يف نفس املنطقة اجلغرافية،  IMTيف مواقع غري حمددة مع وجود حمطات االتصاالت  FSSوعند نشر حمطات أرضية صغرية للخدمة 
. ومن هنا، فإن التقاسم قد يكون IMTوحمطات االتصاالت  FSSل بني حمطات اخلدمة فإنه ال ميكن ضمان مسافة الفص

                                            يكون ممكنا  وميكن التعامل مع كل حالة على حدة. ال أو

___________________ 
 ا النطاق.ال توجد بيانات يف السجل األساسي الدويل للرتددات بشأن اخلدمة اإلذاعية يف هذ  7
وقع أي أثر فضاء ال يت-خدمتا استكشاف األرض الساتلية/األحباث الفضائية يف هذا النطاق من اخلدمات النشطة العاملة يف االجتاه أرض  8

 .IMT لالتصاالت
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 (IMT) واالتصاالت المتنقلة الدولية (SRS) خدمة األبحاث الفضائية 2.3.2.3/13.1/2
 أرض-فضاء)أظهرت الدراسات أن مسافات الفصل حول العديد من مواقع احملطات األرضية خلدمة األحباث الفضائية 

حسب احملطات األرضية قيد البحث والتضاريس احمليطة. وهناك دراسة  km 100و 24 ( ستكون يف املدى بنيGHz 38-37 يف
، واخلسارات (VLBI)                                        للقياس بالتداخل ذي خط األساس الطويل جدا  رحالت فضائية  من البيانات نقلأخرى أخذت يف االعتبار 

النامجة عن اجللبة واالنتشار يف األرض امللساء، تنبأت أن مسافات الفصل الالزمة ستكون يف حدود بضعة كيلومرتات. وتعتمد 
 لى حدة.النتائج على احملطة األرضية قيد البحث وينبغي حتديد املسافة الفعلية على أساس كل حالة ع
 ثنائي/متعدد األطراف.                                                                             وأشارت نتائج الدراسة أيضا  إىل أنه ميكن النظر يف محاية هذه احملطات على صعيد وطين أو

)المنفعلة( واالتصاالت المتنقلة  (SRS) /األبحاث الفضائية(EESS) خدمتا استكشاف األرض الساتلية 3.3.2.3/13.1/2
 (IMT) الدولية

 على جيب ،GHz 37-36تيسري التقاسم بني اخلدمات النشيطة واملنفعلة يف النطاق  بغيةفإنه  ،(WRC-07) 752 للقرار        وطبقا  
 2007 لعام الراديوية صاالتلالت العاملي للمؤمتر اخلتامية الوثائق نفاذ بدء تاريخ بعد اخلدمة يف توضع اليت املتنقلة اخلدمة حمطات

ل القصوى عند منفذ اهلوائي ملعيار التقاسم الذي يقضي بأن تكون ق متتثل أن . ويف هذه احلالة، فإن –dBW 10                                       يمة قدرة املرس 
 –dBW 13 يكافئ وهو ما IMT ألي حمطة –dB(W/MHz) 43أي  ،–dB(m/MHz) 13مستوى للبث غري املطلوب مقداره 

. بيد أنه من اجلدير بالذكر أنه (–dBW 10) (WRC-07) 752يفي بالشروط املوضحة يف القرار  ،GHz 37-36 الرتدد نطاق يف
 (WRC-07) 752                                                                    أكثر كثافة مقارنة  باألنظمة الثابتة واملتنقلة املتناولة عند وضع القرار IMT-2020يتوقع أن يكون نشر االتصاالت 

 .(ITU-R RS.2095)انظر التقرير 
ية )املنفعلة( ألرض الساتلية/األحباث الفضائاستكشاف ادراسات للتوافق بني خدميت  أربع                                ق دمت إىل قطاع االتصاالت الراديوية 

. وأظهرت هذه الدراسات أن جهاز GHz 43,5-37 واالتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق الرتدد GHz 37-36 نطاق الرتدد يف
افرتاض ، وبCو Bو A                         . وطبقا  لنتائج الدراسات IMT هو األكثر حساسية للتداخل املرتاكم من أنظمة االتصاالت H3االستشعار 

، وعندما يساوي مستوى البث غري املطلوب حملطات (IFOV) داخل جمال الرؤية اآلين IMT حمطة قاعدة لالتصاالت 317وجود 
، فإن املستوى اإلمجايل لتجاوز التداخل بالنسبة إىل جهاز –dB(W/MHz) 43أي  –dB(m/MHz) 13القيمة  IMT االتصاالت
للمحطات القاعدة وهو ما يقابل مستويات للبث  dB 16,7و 5ملعدات املستعملني وبني  dB 17,4و –4تراوح بني  H3االستشعار 

للمحطات  –dB(W/100 MHz) 36,9و –28ملعدات املستعملني وبني  –dB(W/100 MHz) 37,6و –23غري املطلوب ترتاوح بني 
 Cو Bو A حلزم(. ومل تأخذ الدراسات                                                                       القاعدة حسب االفرتاضات املستعملة )خاصة  خمطط هوائي ذي عنصر وحيد أو بتشكيل ا

 يف االعتبار أي توزيع ملعايري محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(.
مل تستعرض بشكل كامل ومل يتسن حتديد سبب االختالفات بني نتائج هذه الدراسة والدراسات األخرى.  Dووردت دراسة جديدة 

من معايري محاية خدمة  dB 3وقيمة توزيع قدرها  IMT ونظرت هذه الدراسة يف خمطط هوائي ذي عنصر وحيد لالتصاالت
من أجل جتميع مشغلني متعددين ملراعاة التداخل من شبكات  dB 2                                                      استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( إضافة  إىل عامل مقداره 

ضمن  IMT حمطة قاعدة لالتصاالت 317-322 1اآلخرين. وعلى هذا األساس، وبافرتاض وجود  IMT-2020 مشغلي االتصاالت
خل تساوي أن مستويات جتاوز التدا D، أظهرت الدراسة H3 (km 12  km 16) منطقة جمال الرؤية اآلنية جلهاز االستشعار

dB 26,1 إىل dB 32,3  وهو ما يقابل مستويات للبث غري املطلوب ملعدات املستعملني واحملطات القاعدة تساوي
dB(W/100 MHz) 47–/46– إىل dB(W/100 MHz) 53,2–/52,2–.على التوايل ، 

إىل  RS.2095 R-ITUالثابتة الوارد يف التقرير  اخلدمةمن االفرتاض اخلاص بنشر حمطات  Dالدراسة  زادت ذلك، جانب وإىل
يف نفس املساحة.  IMT-2020 حمطة قاعدة لالتصاالت 1 200 000وإىل  2kmماليني  10 تهاحمطة يف منطقة قياس مساح 1 200

 يتجاوز( dBW 10–مرجعية تساوي  بقدرة) dB 35,5مقداره         سالبا      ا  هامشوباستعمال هذا االفرتاض الذي مل يراجع، ينتج التحليل 
 طلوبامل غري للبث ضروري مستوى إىل احلاجة يؤيدوهو ما  ،محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( معايري

 .املستعملني ومعدات القاعدة احملطاتلكل من  dB(W/100 MHz) 45,5– مقداره IMT-2020 لالتصاالت
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صممت لتوفري تغطية لبؤر توصيل وليس تغطية مشولية فقد ثار تساؤل عما إذا كانت هذه  IMT-2020 االتصاالت أن إىل وبالنظر
 2km 10 000 000 يف الوقت أو مساحة 0,1%اليت تسمح بنسبة  RS.2017 R-ITU للتوصية       طبقا  "استبعادها"  يتم النتائج لن

 –dB(W/100 MHz) 166بتجاوز املقدار  H3ر                       بيكسال  من جهاز االستشعا 66لتجاوز معايري التداخل، فإن ذلك يسمح لعدد 
 ضمن هذه املساحة أو الوقت املقابل.

 (IMT) واالتصاالت المتنقلة الدولية (FS) الخدمة الثابتة 4.3.2.3/13.1/2
يف نطاق  IMT                                                                                       ق دمت إىل قطاع االتصاالت الراديوية دراسة واحدة للتقاسم والتوافق بني اخلدمة الثابتة واالتصاالت

 IMT                                                                                         . وتفرتض الدراسة السيناريو الذي يسدد فيه نظام للخدمة الثابتة مباشرة  حنو منطقة نشر لالتصاالتGHz 43,5-37,0 الرتدد
ل اخلدمة الثابتة على مسافة  يف                   مباشرة  جنوب مركز  km 1,1                                                                                  بيئة حضرية مكتظة بالسكان. ومبعىن أكثر حتديدا ، يتم وضع مرس 

. IMT                                   مباشرة  مشال مركز منطقة نشر االتصاالت km 1,1                              تقب ل اخلدمة الثابتة على مسافة ويوضع مس IMT منطقة نشر االتصاالت
 وتسدد هوائيات حمطات اخلدمة الثابتة حنو بعضها البعض.

على  IMT من النقاط، فإن التداخل الصادر عن احملطة القاعدة لالتصاالت 0,8%وأظهرت نتائج الدراسة أنه بالنسبة إىل عدد 
 .–dB 10البالغ  I/N                                                                            مستقب الت اخلدمة الثابتة يتجاوز معيار التداخل اخلاص بنظام اخلدمة الثابتة للنسبة 

وبالنظر إىل أن جتاوز معيار التداخل حيدث لنسبة مئوية صغرية فقط من النقاط حتت شرط مسافة الفصل القصرية املوضحة أعاله، 
                                                يعترب ممكنا  إذا مت احلفاظ على مسافة الفصل هذه ألكثر  IMT ة الثابتة واالتصاالتخلصت الدراسة إىل أن التقاسم بني اخلدم

 .IMT بني موقع أي حمطة للخدمة الثابتة ومنطقة نشر حمطات االتصاالت km 1,1 من
 وقد حيتاج األمر إىل دراسات أخرى لدراسة سيناريوهات أخرى مل يتم التعرض هلا يف هذه الدراسة.

 (IMT) واالتصاالت المتنقلة الدولية (RAS) خدمة الفلك الراديوي 5.3.2.3/13.1/2
وأنظمة  GHz 43,5-42,5 نطاق الرتدد أجريت دراستان للتوافق يف نطاق الرتدد اجملاور بني خدمة الفلك الراديوي يف

ض يف دراسة منهما كثافة منتظمة ملعدات اGHz 42,5-40,5 نطاق الرتدد يف IMT االتصاالت  ملستعملني واحملطات                                              . وقد افرت 
                            أيضا  يف كثافة نشر يف جمموعات. القاعدة حول حمطات خدمة الفلك الراديوي، يف حني نظرت دراسة

ويف دراسات التوافق يف نطاق الرتدد اجملاور، وبافرتاض مستوى للبث غري املطلوب لكل من معدات املستعملني واحملطات القاعدة 
، مت احلصول على مسافات فصل بني حمطة الفلك الراديوي –dB (W/MHz) 43، أي –dB(m/MHz) 13يساوي  IMT االتصاالت يف

، –dB (m/MHz) 30، على التوايل. وبافرتاض مستوى مقداره km 14و km 38 واحملطة القاعدة ومعدة املستعمل مقدارها
البث  اريو التداخل املرتاكم، فعند النظر يف، على التوايل. ويف سينkm 2و km 8، أصبحت مسافات الفصل –dB(W/MHz) 60 أي

بيئة شبه حضرية  يف km 5 املرتاكم اجملمع لكل من معدات املستعملني واحملطات القاعدة، توصلت دراسة إىل مسافات فصل مقدارها
سب اهلوائي( وعدم افرتاض معايرة لك (dB 3))بافرتاض خسارة استقطاب  km 28خالصة. وتراوحت نتائج الدراسات األخرى بني 

)كثافة نشر يف جمموعات وعدم تطبيق خسارة لالستقطاب مع معايرة كسب اهلوائي( لبيئات حضرية/شبه حضرية خمتلطة.  km 48و
، –dB(m/MHz) 30مقداره  IMT وبافرتاض مستوى للبث غري املطلوب لكل من معدات املستعملني واحملطات القاعدة لالتصاالت

 جمموعات. لكثافة نشر يف km 18افات الفصل اجملمعة ، تصبح مس–dB(W/MHz) 60 أي
ومل تستخدم خصائص تضاريس مفصلة يف هذه الدراسات. ومن شأن مراعاة خصائص تضاريس مفصلة حول حمطات خدمة الفلك 

بعاد الراديوي أن يؤدي إىل مسافات فصل خمتلفة حملطات خدمة الفلك الراديوي على أساس كل حالة على حدة. وبالنظر إىل األ
 املتوقعة ملناطق التنسيق حول حمطات خدمة الفلك الراديوي، ميكن حتقيق احلماية حملطات خدمة الفلك الراديوي على صعيد وطين.

 GHz 43,5-42,5نطاق التردد  4.2.3/13.1/2
موزع للخدمة الثابتة واخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة املتنقلة وخدمة الفلك الراديوي. وميكن  GHz 43,5-42,5إن مدى الرتدد 

 من لوائح الراديو. 5 االطالع على تفاصيل هذه التوزيعات وتفاصيل نطاقات الرتدد اجملاورة يف املادة
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فضاء( وخدمة -واخلدمة الثابتة الساتلية )أرض وترد يف األقسام الفرعية أدناه ملخصات للدراسات اليت أجريت للخدمة الثابتة
 الراديوي. الفلك

 (IMT) فضاء( واالتصاالت المتنقلة الدولية-)أرض (FSS) الخدمة الثابتة الساتلية 1.4.2.3/13.1/2
طاق ن فضاء يف-واخلدمة الثابتة الساتلية يف االجتاه أرض IMT-2020 أجريت دراسات عديدة للتقاسم والتوافق بني االتصاالت

 . واستخدمت هذه الدراسات حتليالت حمددة وإحصائية.GHz 43,5-42,5 الرتدد
 المحطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى األرض إلى IMT-2020 التداخل المتراكم من االتصاالت

احملطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض،  إىل IMT يف حالة التداخل املرتاكم من حمطات االتصاالت
للتداخل  I/Nأظهرت نتائج الدراسات، باستخدام املعلمات املقدمة من األفرقة املسؤولة يف قطاع االتصاالت الراديوية أن النسبة 

، يظهر هامش موجب –dB 10,5البالغ  I/Nية للنسبة . وباملقارنة مع معيار احلما–dB 26,5و –dB 43,46طويل األجل ترتاوح بني 
 مع تطبيق نسبة توزيع(. dB 13و dB 30بدون نسبة توزيع )بني  dB 16و dB 33مجيع احلاالت يرتاوح بني  يف

وأجرت بعض الدراسات حتليالت حساسية باستخدام املعلمات واالفرتاضات وأسلوب العمل املتفق عليه بشأن كيفية تغيري تلك 
لمات اليت وضعها قطاع االتصاالت الراديوية بشأن كيفية إجراء دراسات التقاسم والتوافق، مثل تطبيق زيادة يف القدرة املنقولة املع

. وتوصلت هذه الدراسات إىل  16 16 عن تلك احملددة يف خط األساس أو يف صفيف اهلوائي dB 5 من عنصر اهلوائي مقدارها
 زها هبامش موجب.داخل ال يتم جتاو أن معايري الت

خالف تلك املطروحة من  IMT وأجرت بعض الدراسات حتليالت حساسية أخرى باستخدام معلمات وافرتاضات لالتصاالت
قطاع االتصاالت الراديوية وختتلف كذلك عن أسلوب العمل املتفق عليه بشأن كيفية تغيري هذه املعلمات بشأن كيفية إجراء 

)مثل عمليات نشر أكرب أو أقل  IMT خدام احنرافات متعددة عن خصائص االتصاالتدراسات التقاسم والتوافق، باست
وزوايا ميل أكرب للمحطات القاعدة  IMT للمحطات القاعدة لالتصاالت .e.i.r.p وقيم أكرب للقدرة IMT لالتصاالت
 I/N بةدراسات أن قيمة النسوقدرة خرج خمتلفة لعنصر اهلوائي و/أو صفيف هوائي خمتلف(. وأظهرت هذه ال IMT لالتصاالت

                                                                        طبقا  لبيانات الدخل واالفرتاضات املختلفة املستخدمة واعترب أنه ميكن محاية اخلدمة  –dB 16,4للتداخل طويل األجل تصل إىل 
 مع تطبيق التوزيع(. dB 2,9على األقل ) dB 5,9الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض هبامش موجب يبلغ 

المحطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة  إلى IMT-2020 المتراكم من االتصاالتالتداخل 
 األرض إلى

احملطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل  إىل IMT يف حالة التداخل املرتاكم من حمطات االتصاالت
                                                                                         اقع مدارية ثابتة، استنادا  إىل املعلمات املقدمة من األفرقة املسؤولة يف قطاع االتصاالت الراديوية،األرض، أظهرت نتائج الدراسات ملو 

ملواقع حمددة على املدار الساتلي غري املستقر بالنسبة  –dB 49,7و –dB 35,9للتداخل طويل األجل ترتاوح بني  I/N أن قيم النسبة
ألنظمة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض تقيم املعلمات باستخدام املوجة احلاملة  إىل األرض. وقدمت دراستان حتليالت دينامية

                      (. وأظهرت دراسة قيما  dBi 35)مع كسب هوائي مقداره  44 ( واملوجة احلاملة رقمdBi 41,7)مع كسب هوائي مقداره  34 رقم
 dB 24,3الت، ظهر هامش موجب يرتاوح بني . ويف مجيع احلا–dB 38,2و –34,8للتداخل طويل األجل ترتاوح بني  I/N للنسبة

 بدون توزيع. dB 27,7و
للتداخل طويل األجل  I/N وأجرت دراسة أخرى حماكاة دينامية لشبكة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض وتوصلت إىل قيمة للنسبة

انب ذلك، أفضت عمليات حماكاة مع التوزيع(. وإىل ج dB 7,8) dB 10,8                                  وهو ما يقابل هامشا  موجبا  مقداره  –dB 21,3تساوي 
 .–dB 21,3        بدال  من  –dB 30أقل من  I/Nعديدة أخرى يف ظل افرتاضات مشاهبة إىل قيمة للنسبة 

خالف تلك املطروحة من قطاع  IMT وأجرت بعض الدراسات حتليالت حساسية باستخدام معلمات وافرتاضات لالتصاالت
االتصاالت الراديوية وختتلف عن أسلوب العمل املتفق عليه بشأن كيفية تغيري هذه املعلمات بشأن كيفية إجراء دراسات التقاسم 

يف القدرة املنقولة من  dB 5)أي، تطبيق زيادة حىت  IMT والتوافق، باستخدام احنرافات آنية متعددة بشأن خصائص االتصاالت



188 

 

(. وقدمت دراسة 50%وعامل حتميل للشبكة يصل إىل   16 16عنصر اهلوائي عن تلك احملددة يف خط األساس أو صفيف اهلوائي 
حسب بيانات الدخل واالفرتاضات املختلفة املستخدمة.  –dB 1,9و –dB 11,5للتداخل طويل األجل ترتاوح بني  I/N             قيما  للنسبة 

 مع تطبيق التوزيعdB 8,6 (dB 11,6 .)مبقدار  –dB 10,5ار احلماية طويلة األجل البالغ احلالة األسوأ، يتم جتاوز معي ويف
                                                                                    ( نظاما  غري مستقر بالنسبة إىل األرض باستخدام توليفة من املعلمات من مصادر خمتلفة. وتوصلت H وقيمت دراسة )الدراسة
                                   مع تطبيق التوزيع(. وإضافة  إىل ذلك،  dB 5,6) dB 2,6، أي هامش سالب مقداره –dB 7,9تساوي  I/Nالدراسة إىل قيمة للنسبة 

           وأقل كثريا   dB 7,9        بدال  من  –dB 25أقل من  I/N أفضت عمليات حماكاة عديدة أخرى يف ظل افرتاضات مشاهبة إىل قيمة للنسبة
 من معيار احلماية.

معلمات لنظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض مل تقدم من قبل الفريق املسؤول بقطاع االتصاالت  Hمالحظة: استخدمت الدراسة 
الراديوية، ولكنها معلمات تستند إىل أنظمة متعددة مسجلة يف قاعدة بيانات خدمة األحباث الفضائية بقطاع االتصاالت الراديوية 

 (.30و 29و 28بقطاع االتصاالت الراديوية )املوجات احلاملة أرقام إىل جانب كسب هوائي مشابه للمقدم من الفريق املسؤول 
خالف تلك املطروحة من  IMT                                                                               ورأت بعض اإلدارات أنه طبقا  لنتائج الدراسات اليت استخدمت معلمات وافرتاضات لالتصاالت

تقنيات ختفيف ملواجهة  يتحتم وجود جانب قطاع االتصاالت الراديوية وأسلوب العمل املتفق عليه بشأن كيفية تغيري هذه املعلمات،
 واحملطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية. IMTحاالت التداخل احملتملة وحتقيق التوافق بني حمطات االتصاالت 

 IMT-2020 االتصاالت إلى (FSS) التداخل من المحطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية
ة الدولية، أظهرت نتائج التصاالت املتنقللتداخالت  بالنسبة إىل حالة احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية اليت تتسبب يف

                                                             استنادا  إىل االفرتاضات املستخدمة بني احملطات األرضية للخدمة الثابتة  m 4 000و 160الدراسات مسافات فصل ترتاوح بني 
 .IMT تالساتلية وحمطات االتصاال

يف مواقع حمددة ويف حالة إمكانية احلفاظ على مسافة الفصل املطلوبة بني أي موقع ألي  FSS وعند نشر احملطات األرضية للخدمة
 IMT ، فإنه ميكن حتقيق التقاسم بني االتصاالتIMT هلا موقع معروف ومنطقة لنشر حمطات االتصاالت FSS حمطة أرضية للخدمة

 .FSS واخلدمة
يف نفس املنطقة اجلغرافية،  IMT يف مواقع غري حمددة مع وجود حمطات االتصاالت FSS حمطات أرضية صغرية للخدمة وعند نشر

. ومن هنا، فإن التقاسم قد يكون IMT وحمطات االتصاالت FSSفإنه ال ميكن ضمان مسافة الفصل بني حمطات اخلدمة 
                                            يكون ممكنا  وميكن التعامل مع كل حالة على حدة. ال أو

 (IMT) واالتصاالت المتنقلة الدولية (FS) الخدمة الثابتة 2.4.2.3/13.1/2
 أعاله. 4.3.2.3/13.1/2مالحظة: انظر القسم 

 (IMT) واالتصاالت المتنقلة الدولية (RAS) خدمة الفلك الراديوي 3.4.2.3/13.1/2
ض  . وقدGHz 43,5-42,5 يف نطاق الرتدد IMT أجريت دراستان للتقاسم داخل النطاق بني خدمة الفلك الراديوي واالتصاالت       افرت 

يف دراسة كثافة منتظمة ملعدات املستعملني واحملطات القاعدة حول حمطات خدمة الفلك الراديوي، يف حني افرتضت الدراسة الثانية 
                          أيضا  كثافة نشر يف جمموعات.

ل وحيد، حتدد  ت مسافات الفصل من حمطات خدمة الفلك الراديوي                                                              وبالنسبة إىل دراسات التقاسم داخل النطاق ويف حالة مرس 
للمحطات القاعدة ومعدات املستعملني، على التوايل. وعند النظر يف حالة البث املرتاكم اجملمع من كل  km 42و km 68بالقيمة 

وباستخدام  (dB 3))بافرتاض خسارة استقطاب  km 36من معدات املستعملني واحملطات القاعدة، تراوحت مسافات الفصل بني 
)كثافة نشر يف جمموعات مع عدم وجود خسارة لالستقطاب وكسب هوائي معاير وباستخدام ارتفاع  km 57ارتفاع أقل للهوائي( و

                                                                                                      أكرب للهوائي(، وقد اشت قت هذه املسافات من أجل بيئات شبه حضرية خالصة وحضرية/شبه حضرية خمتلطة، على التوايل. 
 خط األساس املقدمة من األفرقة املسؤولة.واستخدمت الدراستان افرتاضات 
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ومل تستخدم خصائص تضاريس مفصلة يف هذه الدراسات. ومن شأن مراعاة خصائص تضاريس مفصلة حول حمطات خدمة الفلك 
الراديوي أن يؤدي إىل مسافات فصل خمتلفة حملطات خدمة الفلك الراديوي على أساس كل حالة على حدة. وبالنظر إىل األبعاد 

 . لك الراديوي، ميكن حتقيق احلماية حملطات خدمة الفلك الراديوي على صعيد وطيناملتوقعة ملناطق التنسيق حول حمطات خدمة الف
 GHz 47-45,5مدى التردد  5.2.3/13.1/2

موزع بالكامل أو أجزاء منه للخدمة املتنقلة واخلدمة املتنقلة الساتلية وخدمة املالحة الراديوية وخدمة  GHz 47-45,5إن مدى الرتدد 
اتلية. ونطاقات الرتدد اجملاورة ملدى الرتدد هذا موزعة خلدميت اهلواة واهلواة الساتلية. وميكن االطالع على تفاصيل املالحة الراديوية الس

 من لوائح الراديو. 5 هذه التوزيعات وتلك اخلاصة بنطاقات الرتدد اجملاورة يف املادة
 .بشأهنما دراسات جتر مل لساتلية،امل تقدم أي خصائص خلدميت املالحة الراديوية واملالحة الراديوية  ملا
 .GHz 47-45,5 النطاق يف الساتليةاملتنقلة  واخلدمة IMT االتصاالت بني تقاسم دراسات أي الراديوية االتصاالت قطاع يف جتر ومل

هي يف الواقع دراسات قطاع  (CPM19-2)                                                                        ع رب عن رأي بأن الدراسات املقدمة إىل الدروة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر 
 االتصاالت الراديوية وينبغي أن تعامل على هذا األساس وميكن اعتبارها مبثابة أساس مناسب لشروط تنظيمية.

 CPM19-2/182)انظر الوثيقتني  (CPM19-2)للمؤمتر  التحضرييوقدمت مسامهتان إىل الدورة الثانية لالجتماع 
 الجتاهنيا)يف  األرض إىل بالنسبةاملستقرة  الساتليةواخلدمة املتنقلة  IMT التصاالتا بني التقاسم خبصوص (CPM19-2/186و

 .الدراسات هذه ملخص بشأن خمتلفة آراء عن     وع رب. GHz 47-45,5 الرتدد مدى يفأرض( -وفضاءفضاء -أرض

 :1 الرأي

)انظر  (CPM19-2)الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر  الدورةوردت إىل  اليتبعض اإلدارات أن الدراسات  ترى
 نطاق يف الساتليةواخلدمة املتنقلة  IMT االتصاالت بني التقاسم خبصوص( CPM19-2/186و CPM19-2/182 الوثيقتني

الة التقاسم وتفي جبميع املتطلبات الالزمة لكي تدرج ضمن تقرير االجتماع التحضريي حبشكل جيد  متثل GHz 47-45,5 الرتدد
                                                                                        الدراسات نتائج متكافئة تتماشى أيضا  مع دراسات تقاسم مشاهبة لنطاقات تردد أخرى أجريت حتضريا   وتقدمللمؤمتر. 

ه يف دراسات أخرى لبند جدول األعمال نفسهذه الدراسات مماثلة للمستخدمة  يف. واملنهجية اليت استخدمت WRC-19 للمؤمتر
واملقدمة من أفرقة قطاع االتصاالت الراديوية املسؤولة. واستخدمت الدراسات معلمات قدمتها أفرقة قطاع االتصاالت الراديوية 

إىل أن  ت الدراساتصخل ذلك، على        وعالوة  . (CPM19-1) للمؤمتر التحضريياملسؤولة كما حتدد يف الدورة األوىل لالجتماع 
 .التنظيمية لألساليب كأساس  الدراسات هذه نتائج استخدام ميكن وأنه ممكنالتقاسم 

تائج الدراستني ن وتشريفضاء(، أجريت دراستان للتقاسم. -)أرض الساتليةواخلدمة املتنقلة  IMT االتصاالت بنيخيص التقاسم  وفيما
ستكون  لساتليةابالنسبة الجتاه الوصلة الصاعدة، الواقعة على احملطات الفضائية للخدمة املتنقلة  ،I/Nإىل أن القيمة اإلمجالية للنسبة 

dB 33– .على األكثر 
ل أرض(، أجريت دراستان للتقاسم. وتوفر الدراستان نتائج من حيث مسافات الفص-)فضاء الساتليةخيص اخلدمة املتنقلة  وفيما

 سبب شبكةت واحتمالتقع على األرض،  الساتليةأرضية للخدمة املتنقلة  وحمطةية التصاالت املتنقلة الدولابني شبكة 
ل احملسوبة مسافات فصل خمتلفة. وترتاوح مسافات الفصعلى  الساتليةللخدمة املتنقلة  ضيةأر على حمطة للتداخل  IMT االتصاالت

 مع احتماالت جتاوز منخفضة للغاية. km 2و 1%مع احتمال جتاوز بنسبة  m 500هاتني الدراستني بني  يف
 :2 الرأي

 نطاق يف IMT بشأن التقاسم لالتصاالت (CPM19-2)اليت قدمت إىل الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر  املسامهات
فضاء -ني أرضهاملستقرة بالنسبة إىل األرض )يف االجتا الساتليةتتعلق فقط بالتقاسم مع اخلدمة املتنقلة  GHz 47-45,5الرتدد 
تقع على األرض وحمطة أرضية  IMT أرض(. وتوفر الدراسات نتائج من حيث مسافات الفصل بني شبكة لالتصاالت-وفضاء

رضية و/أو احملطات يتم النظر يف حالة احملطات األ ومل                                            املستقرة بالنسبة إىل األرض تقع على األرض أيضا .  الساتليةللخدمة املتنقلة 
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 km 500من لوائح الراديو، تستخدم مسافات تنسيق دنيا تساوي  7 التذييل         جوا . ويف واحملمولةالقاعدة ومعدات املستعملني البحرية 
ثيلية بني السيناريوهات ذه النتائج متوال ميكن اعتبار ه .واخلدمة املتنقلة الساتليةلنفس سيناريوهات التداخل بني اخلدمة املتنقلة 

ض املستقرة بالنسبة إىل األر  الساتليةواخلدمة املتنقلة  IMT االتصاالت بني التوافق ضمان ميكن ال السيناريوهات، هذه ففياألخرى. 
 أرض(.-)فضاء

غري املستقرة بالنسبة إىل األرض )يف  الساتليةواخلدمة املتنقلة  IMTتتعلق بالتداخل بني االتصاالت  توافق توجد أي دراسات وال
غري  الساتليةواخلدمة املتنقلة  IMT االتصاالتأرض(. ويف هذه احلالة، ال ميكن ضمان التوافق بني -فضاء وفضاء-االجتاهني أرض

 أرض(.-فضاء وفضاء-املستقرة بالنسبة إىل األرض )يف االجتاهني أرض
تقرة املستقرة/غري املس الساتليةوخدمة املالحة الراديوية وخدمة املالحة الراديوية  IMT االتصاالت بني توافق دراسات أي توجد وال

بني  أرض( يف نطاق الرتدد املعين. ويف هذه احلالة، ال ميكن ضمان التوافق-وفضاءفضاء -بالنسبة إىل األرض )يف االجتاهني أرض
 .ساتليةالوخدميت املالحة الراديوية واملالحة الراديوية  IMTاالتصاالت 

 الساتليةوخدمة اهلواة/خدمة اهلواة  GHz 47-45,5 النطاق يف IMT االتصاالت بني توافق دراسات أي توجد وال
وخدمة  GHz 47-45,5 النطاق يف IMT االتصاالت. ويف هذه احلالة ال ميكن ضمان التوافق بني GHz 47,2-47 النطاق يف

 .الساتليةاهلواة/خدمة اهلواة 
 .تنظيمية ألساليب الكايف األساس احلالية اتالدراس توفر وال
هي يف الواقع دراسات قطاع  (CPM19-2)الدراسات املقدمة إىل الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر  بأنعن رأي     ع رب

 االتصاالت الراديوية وينبغي أن تعامل على هذا األساس وميكن اعتبارها مبثابة أساس مناسب لشروط تنظيمية.

 GHz 47,2-47مدى التردد  6.2.3/13.1/2
موزع بالكامل أو أجزاء منه خلدميت اهلواة واهلواة الساتلية. وميكن االطالع على تفاصيل هذه  GHz 47,2-47إن مدى الرتدد 

 من لوائح الراديو. 5 التوزيعات وتلك اخلاصة بنطاقات الرتدد اجملاورة يف املادة
 يوية أي دراسات بشأن هذا النطاق.ومل جتر يف قطاع االتصاالت الراد

 GHz 50,2-47,2مدى التردد  7.2.3/13.1/2
موزع بالكامل أو أجزاء منه للخدمة الثابتة واخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة املتنقلة. ونطاقات  GHz 50,2-47,2إن مدى الرتدد 

كن )املنفعلة( وخدمة األحباث الفضائية )املنفعلة(. ومي الرتدد اجملاورة ملدى الرتدد هذا موزعة خلدمة استكشاف األرض الساتلية
 من لوائح الراديو. 5 االطالع على تفاصيل هذه التوزيعات وتلك اخلاصة بنطاقات الرتدد اجملاورة يف املادة

األقسام  هتا يفحقافضاء( وترد مل-الثابتة الساتلية )أرض لخدمةلو                                                        وقد أ جريت دراسات خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( 
 أدناه. الفرعية

 (IMT) فضاء( واالتصاالت المتنقلة الدولية-)أرض (FSS) الخدمة الثابتة الساتلية 1.7.2.3/13.1/2
نطاق  فضاء يف-واخلدمة الثابتة الساتلية يف االجتاه أرض IMT                                                أ جريت دراسات عديدة للتقاسم والتوافق بني االتصاالت

 واستخدمت هذه الدراسات حتليالت حمددة وإحصائية.. GHz 50,2-47,2 الرتدد
على حمطة فضائية للخدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض، أظهرت  IMT يف حالة التداخل املرتاكم من حمطات االتصاالت

. –dB 30و –dB 37ة ترتاوح بني احملسوب I/N نتائج الدراسات اليت استخدمت االفرتاضات املقدمة من األفرقة املسؤولة أن النسبة
ضمن منطقة تغطية الساتل  IMT ويتعلق الفارق بزوايا ارتفاع تسديد اخلدمة الثابتة الساتلية املستخدمة وما إذا كان نشر االتصاالت

حنو  IMT أو يشمل جمال رؤية الساتل بالكامل على األرض. وحسبت دراسة توزيعات االحتمال لكسب االتصاالت –dB 3عند 
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ل لالتصاالت )االرتفاع والسمت( يف حزمة الساتل وتوصلت إىل قيمة  IMT                                                        احملطة الفضائية وافرتضت قيمة احلالة األسوأ لكل مرس 
 بدون مراعاة لتأثريات اجللبة. –dB 19تساوي  I/N للنسبة

و السكوين وزاوية ل من السيناريوبالنسبة إىل حالة النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض، أفضت دراستان حمددتان استخدمتا ك
. –dB 35,6و –dB 21,7تساوي  I/N ( للساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض إىل قيمة للنسبة10°ارتفاع منخفضة وحيدة )أي 

 .–dB 37تساوي  I/N                                                                         وتوصلت دراسة أخرى استخدمت حتليال  إحصائيا  ومعلمات خط األساس إىل قيمة للنسبة
                                                                                                         وأجري حتليل حساسية باستخدام معلمات وافرتاضات وأسلوب عمل متفق عليه بشأن كيفية تغيري هذه املعلومات و ضع من قبل 

القدرة  يف dB 5قطاع االتصاالت الراديوية بشأن كيفية استخدام املعلمات املقدمة يف دراسات التقاسم والتوافق، مثل زيادة تصل إىل 
، وقد تبني أن معايري احلماية تستوىف هبامش  16 16 عن تلك احملددة يف خط األساس أو صفيف هوائياملنقولة من عنصر اهلوائي 

 IMT . وأجرت دراسة حتليل حساسية باستخدام خصائص لالتصاالتdB 3مع توزيع بقيمة  dB 5,1و 3,2موجب يرتاوح بني 
ة تغيري خمتلف عن أسلوب العمل املتفق عليه بشأن كيفي                                                          خالف تلك املطروحة من قطاع االتصاالت الراديوية إضافة  إىل أسلوب

هذه املعلمات، أي حتليل ملصدر تداخل وحيد بدون أي خسارة نامجة عن اجللبة مع تسديد احلزمة الرئيسية للمحطة القاعدة 
 ظل هذه الظروف. ل يفحنو ساتل اخلدمة الثابتة الساتلية. وتوصلت هذه الدراسة إىل أنه رمبا تربز قضايا تداخ IMT لالتصاالت

                                                                                                                 وبالنسبة إىل كل من األنظمة املستقرة وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض، رأت بعض اإلدارات أنه استنادا  إىل نتائج الدراسات اليت 
خالف تلك املقدمة من األفرقة املعنية والواردة يف التوضيحات والتوجيهات اليت أعدها  IMT استخدمت خصائص لالتصاالت

االتصاالت الراديوية بشأن كيفية استخدام املعلمات املقدمة يف دراسات التقاسم والتوافق، حيتاج األمر إىل تقنيات ختفيف قطاع 
 واحملطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية. IMT ملواجهة حاالت التداخل احملتملة وحتقيق التوافق بني حمطات االتصاالت

ئج إىل  اخلدمة الثابتة الساتلية تتسبب يف تداخل على االتصاالت املتنقلة الدولية، خلصت النتاوبالنسبة إىل حالة حمطة أرضية يف
                                                                       ، استنادا  إىل االفرتاضات املستخدمة بني احملطة األرضية للخدمة الثابتة الساتلية m 5 000و 160احلاجة إىل مسافة فصل ترتاوح بني 

 .IMT ومنطقة نشر حمطات االتصاالت
يف مواقع حمددة ويف حالة إمكانية احلفاظ على مسافة الفصل املطلوبة بني أي موقع ألي  FSS طات األرضية للخدمةوعند نشر احمل

 IMT ، فإنه ميكن حتقيق التقاسم بني االتصاالتIMT هلا موقع معروف ومنطقة لنشر حمطات االتصاالت FSS حمطة أرضية للخدمة
 .FSS واخلدمة

يف نفس املنطقة اجلغرافية،  IMT يف مواقع غري حمددة مع وجود حمطات االتصاالت FSS للخدمة وعند نشر حمطات أرضية صغرية
يكون  . ومن هنا، فإن التقاسم قدIMT وحمطات االتصاالت FSSفإنه ال ميكن ضمان مسافة الفصل بني حمطات اخلدمة 

                                            يكون ممكنا  وميكن التعامل مع كل حالة على حدة. ال أو
 الدولية واالتصاالت المتنقلة 1 اإلقليم فيأرض( -خدمة الثابتة الساتلية )فضاءال 2.7.2.3/13.1/2

 أعاله. 1.3.2.3/13.1/2انظر القسم 
 خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( واالتصاالت المتنقلة الدولية 3.7.2.3/13.1/2

وخدمة استكشاف األرض  GHz 50,2-47,2 ديف نطاق الرتد IMT-2020 وردت أربع دراسات خبصوص التوافق بني االتصاالت
                                                    . وي عرب عن النتائج يف اجلداول أدناه على النحو التايل: GHz 50,4-50,2 الساتلية )املنفعلة( يف نطاق الرتدد

 (–dB(W/200 MHz) 166)جتاوز التداخل بالنسبة إىل معايري احلماية خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  -
 ؛2020-                                                 استنادا  إىل املعايري املقدمة لالتصاالت املتنقلة الدولية

 مستويات البث غري املطلوب حلماية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(. -
 .ITU-R M.2101                                                                    ويف بعض الدراسات، أ خذ بعني االعتبار خمطط هوائي واحد يرد وصفه يف التوصية 
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من معايري محاية  dB 3 )مع تطبيق قيمة التوزيع البالغة I1إىل النتائج التالية فيما يتعلق جبهاز االستشعار  Cو Bوأدت الدراستان 
 خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة((:

 (dB) تجاوز التداخل الدراسة

خدمة استكشاف األرض لحماية  البث غير المطلوب مستوى
 من أجل: (dB(W/200 MHz))الساتلية )المنفعلة( 

 المحطة القاعدة معدات المستعملين

B 23,6 –41,4 –43,4 

C 21,3  48,1–إىل  41,1– 46,4–إىل  39,4– 28,3إىل 

 IMT-2020 يف عملية إعادة توزيع على أساس كثافة السكان للمحطات القاعدة لالتصاالت Bوإىل جانب ذلك، نظرت الدراسة 
)مع  I1 حمطات قاعدة لكل كيلومرت مربع( وأدت إىل النتائج التالية فيما يتعلق جبهاز االستشعار 10)مع حتديد سقف حبد أقصى 

 من معايري محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية املتنقلة(: dB 3تطبيق قيمة توزيع مقدارها 

 (dB) تجاوز التداخل الدراسة

خدمة استكشاف األرض لحماية  البث غير المطلوب مستوى
 من أجل: (dB(W/200 MHz))الساتلية )المنفعلة( 

 المحطة القاعدة معدات المستعملين

B 29,5 48,6− 49,3− 

من أجل "التداخل من مشغلني متعددين" لتغطية التداخل الواقع على النطاق  dB 2 يف عامل مقداره Bونظرت الدراسة 
GHz 50,4-50,2  اخلاصة خبدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( من قنوات مشغلني متعددين لالتصاالتIMT-2020 

بالكامل من أجل عمليات النشر خارج املباين وإدراج اآلثار احملتملة ملعدات املستعملني  GHz 50,2-47,2 استخدام نطاق الرتدد مع
 خل املباين.املوجودة خارج املباين واملوصولة مبحطة قاعدة دا

                                                                                                           وأجرت بعض الدراسات حتليال  للحساسية باستخدام منوذج هوائي بتشكيل احلزم يف ميدان البث غري املطلوب. ونظرا  لعدم وجود 
 على ما يلي: (TG 5/1) 5/1، اتفق يف فريق املهام IMT-2020بيانات قياس هلوائيات االتصاالت 

 بشكل أو بآخر يف نطاق الرتدد اجملاور؛ جيوز اإلبقاء على خمطط اهلوائي بتشكيل احلزم -
املطبق على كسب تشكيل احلزم يف هذه احلالة من تقدير مستويات  ITU-R M.2101رمبا يقلل منوذج التوصية  -

الفصوص اجلانبية )فقد أظهرت بعض عمليات احملاكاة، على سبيل املثال، بالنسبة إىل منوذج تصميم لنظام هوائي 
بعناصر من ثنائي أقطاب مائل لكل منها، أن منوذج  8 × 8 عن صفيف مبسط عبارة (AAS)نشط 
يبدو أنه ند معقول بالنسبة إىل الفصوص اجلانبية األقرب إىل احلزمة الرئيسية، بيد أن  ITU-R M.2101 التوصية

 الفصوص اجلانبية األبعد من احلزمة الرئيسية سيقل تقديرها هبذا النموذج(؛
                                                                            تداخل أكثر اتساعا  مقارنة  باستخدام خمطط عنصر وحيد وبالتايل لن يكون من املناسب يكون "تغاير" توزيع ال -

 التوصل إىل استنتاج بشأن متوسط التداخل.
وأدت إىل النتائج  IMT-2020                                  خمططا  هوائيا  بتشكيل احلزم لالتصاالت D الدراسةوبافرتاض عدم تطبيق أي قيمة للتوزيع، افرتضت 

 :I1 هاز االستشعارالتالية فيما يتعلق جب

 (dB) جاوز التداخل الدراسة

خدمة استكشاف األرض لحماية  البث غير المطلوب مستوى
 من أجل: (dB(W/200 MHz))الساتلية )المنفعلة( 

 المحطة القاعدة معدات المستعملين

D  من أجل احملطات القاعدة( 12إىل  8من( 
 )من أجل معدات املستعملني( 11إىل  5من 

 35إىل  31من  31إىل  25من 
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حماكاة  حتليل حساسية ربط السماح مبجال معايري التداخل بالعتبة املئوية املستخدمة يف حتديد النتائج ويتمثل تأثريها يف Dوللدراسة 
 األثر فوق كامل املساحة البالغة مليون كيلومرت مربع.

وأدت إىل النتائج التالية فيما يتعلق جبهاز  IMT-2020عامل توزيع وخمطط هوائي بتشكيل احلزم لالتصاالت  Cافرتضت الدراسة 
 :I1 االستشعار

 (dB) جاوز التداخل الدراسة

خدمة استكشاف األرض لحماية  البث غير المطلوب مستوى
 من أجل: (dB(W/200 MHz))الساتلية )المنفعلة( 

 المحطة القاعدة معدات المستعملين

C  من  15,6إىل  9,2من27,3  إىل33,7  من29  إىل35,4 

لكل حمطة  dB(W/200 MHz) –26/–24,4)القيمة املتوسطة  IMT يف توزيع للبث غري املطلوب لالتصاالت Cونظرت الدراسة 
ذلك تطبيق  يف )مبا I1                                                ( بدال  من القيمة الثابتة خلط األساس جلهاز االستشعار dB 2قاعدة/معدة مستعمل، واالحنراف املعياري 

 قيمة للتوزيع( وأدت إىل النتائج التالية:

 (dB)جاوز التداخل  الدراسة

خدمة استكشاف األرض لحماية  البث غير المطلوب مستوى
 من أجل: (dB(W/200 MHz))الساتلية )المنفعلة( 

 المحطة القاعدة معدات المستعملين

C  من  9,9إىل  5من23,1  إىل28  من24,8  إىل29,7 

 GHz 52,6-50,4مدى التردد  8.2.3/13.1/2
                                                                                             موز ع بالكامل أو أجزاء منه للخدمة الثابتة واخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة املتنقلة. أما نطاقات  GHz 52,6-50,4إن مدى الرتدد 

                                                                                                            الرتدد اجملاورة هلذا املدى فهي موز عة خلدميت استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( واألحباث الفضائية )املنفعلة(. وميكن االطالع 
 من لوائح الراديو. 5املادة  اقات الرتدد اجملاورة يفعلى تفاصيل هذه التوزيعات وتفاصيل نط

ترد ملخصاهتا فضاء( و -لثابتة الساتلية )أرضا لخدمةلو وقد أجريت دراسات من أجل خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( 
 األقسام الفرعية أدناه. يف

 (IMT) فضاء( واالتصاالت المتنقلة الدولية-)أرض (FSS) الخدمة الثابتة الساتلية 1.8.2.3/13.1/2
نطاق  فضاء يف-واخلدمة الثابتة الساتلية يف االجتاه أرض IMT أجريت دراسات عديدة للتقاسم والتوافق بني االتصاالت

إىل         إضافة   GHz 51,4-50,4مع العلم بأن توزيع اخلدمة الثابتة الساتلية يوجد يف نطاق الرتدد  GHz 52,6-50,4 الرتدد
 . واستخدمت هذه الدراسات حتليالت حمددة وإحصائية باستعمال املعلمات املقدمة من األفرقة املسؤولة.9.1.99 املسألة

على حمطة فضائية للخدمة الثابتة الساتلية، خلصت دراسة إىل أنه بالنسبة  IMT ويف حالة التداخل املرتاكم من حمطات االتصاالت
لألنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض. وحسبت دراسة  –dB 34تساوي  I/N ، فإن القيمة املتوسطة للنسبةإىل سيناريو احلالة األسوأ

لساتل غري مستقر  –dB 21,7لساتل مستقر بالنسبة إىل األرض و I/N كقيمة متوسطة للنسبة  –dB 30,4أخرى قيمة مقدارها 
 ىلإ بالنسبة املستقرة غري الفضائية احملطةحنو  IMT تصاالتوحسبت دراسة توزيعات االحتمال لكسب اال بالنسبة إىل األرض.

ل لالتصاالت األرض  I/N )االرتفاع والسمت( يف حزمة الساتل وتوصلت إىل قيمة للنسبة IMT                                          وافرتضت قيمة احلالة األسوأ لكل مرس 
 اجللبة. بدون مراعاة لتأثريات –dB 19تساوي 

___________________ 
ري  قطاع االتصاالت الراديوية، 9.1.9من جدول األعمال، املسألة  1.9، يدعو البند WRC) 162-(15             طبقا  للقرار   9 تنظر دراسات            إىل أن جي 
دى مالءمة منح توزيعات لتحديد موالتوافق مع اخلدمات القائمة  التقاسمدراسات و الطيف لتطوير اخلدمة الثابتة الساتلية  من ضافيةاإل االحتياجات يف

ذية اخلدمة الثابتة الساتلية الستخدام يقتصر على وصالت تغ (فضاء-)أرض GHz 52,4-51,4 نطاق الرتدد أولية جديدة للخدمة الثابتة الساتلية يف
 .واإلجراءات التنظيمية املصاحبة املمكنةاملستقر بالنسبة إىل األرض،  املدار
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                                                                                                          وأ جري حتليل حساسية باستخدام افرتاضات املعلمات وأسلوب العمل املتفق عليه بشأن كيفية تغيري هذه املعلمات اليت وضعها 
 dB 5تصل إىل  زيادةقطاع االتصاالت الراديوية خبصوص كيفية استخدام املعلمات املقدمة يف دراسات التقاسم والتوافق مثل 

. وتوصلت هذه الدراسات إىل أن 1616 ائي عن تلك احملددة يف خط األساس وصفيف هوائيالقدرة املنقولة من عنصر اهلو  يف
 معايري التداخل ال يتم جتاوزها هبامش موجب.

                                                        اليت رمبا تنحرف أكثر )مثال  من منظور عمليات نشر أكثر كثافة  IMT ونظرت بعض الدراسات يف خصائص االتصاالت
وزوايا ارتفاع أكرب للمحطات القاعدة  IMT للمحطات القاعدة لالتصاالت .e.i.r.p وقيم أكرب للقدرة IMT لالتصاالت
وقيم خمتلفة لقدرة خرج عنصر اهلوائي و/أو صفيف اهلوائي(، أي ما ال يتفق مع أسلوب العمل املتفق عليه بشأن   IMT لالتصاالت

 كيفية تغيري املعلمات املوضوعة من قبل قطاع االتصاالت الراديوية.
خالف تلك املقدمة من األفرقة  IMT                                                                     بعض اإلدارات أنه استنادا  إىل نتائج الدراسات اليت استخدمت خصائص لالتصاالت ورأت

املعنية والواردة يف التوضيحات والتوجيهات اليت أعدها قطاع االتصاالت الراديوية بشأن كيفية استخدام املعلمات املقدمة يف دراسات 
 IMT مر إىل تقنيات ختفيف ملواجهة حاالت التداخل احملتملة وحتقيق التوافق بني حمطات االتصاالتالتقاسم والتوافق، حيتاج األ

 واحملطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية.
وبالنسبة إىل حالة حمطة أرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية تتسبب يف تداخل على االتصاالت املتنقلة الدولية، خلصت النتائج إىل 

 .km 5و m 160ورة تطبيق مسافة فصل ترتاوح بني ضر 
يف مواقع حمددة ويف حالة إمكانية احلفاظ على مسافة الفصل املطلوبة بني أي موقع ألي  FSS وعند نشر احملطات األرضية للخدمة

 IMT  االتصاالت، فإنه ميكن حتقيق التقاسم بنيIMT هلا موقع معروف ومنطقة لنشر حمطات االتصاالت FSS حمطة أرضية للخدمة
 .FSS واخلدمة

يف نفس املنطقة اجلغرافية،  IMT يف مواقع غري حمددة مع وجود حمطات االتصاالت FSS وعند نشر حمطات أرضية صغرية للخدمة
. ومن هنا، فإن التقاسم قد يكون IMT وحمطات االتصاالت FSSفإنه ال ميكن ضمان مسافة الفصل بني حمطات اخلدمة 

                                     نا  وميكن التعامل مع كل حالة على حدة.يكون ممك ال أو
 (IMT) )المنفعلة( واالتصاالت المتنقلة الدولية (EESS) خدمة استكشاف األرض الساتلية 2.8.2.3/13.1/2

نطاق  قدمت إىل قطاع االتصاالت الراديوية دراستان للتوافق بني أجهزة استشعار خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( يف
(. ومن بني أجهزة Bو A)الدراستان  GHz 52,6-50,4يف نطاق الرتدد  IMTوأنظمة االتصاالت  GHz 54,25-52,6الرتدد 

هو األكثر حساسية للتداخل  J2، أظهرت هاتان الدراستان أن جهاز االستشعار ITU-R RS.1861االستشعار الواردة يف التوصية 
 . IMTاملرتاكم من أنظمة االتصاالت 

)مع افرتاض تطبيق قيمة للتوزيع  dB 24,4                                                         ، وطبقا  جلميع سيناريوهات النشر، حسبت هوامش سالبة وصلت إىل Bويف الدراسة 
وعامل لقنوات متعددة/مشغلني متعددين(. ومن املهم مراعاة أثر التوزيع املكاين للسكان يف توزيع احملطات القاعدة وهو ما يؤدي 

 5/1 بتقرير رئيس فريق املهام 1               ، طبقا  للملحق Bو Aنشر قطاع االتصاالت الراديوية                                       إىل احتمال وقوع تداخل أكرب مقارنة  مبثايل
)بدون سقف(. وبالنسبة  dB 9( وkm²حمطات قاعدة لكل  10)عند حتديد سقف مقداره  dB 6(، بنحو 5-1/478)انظر الوثيقة 

. وبالنسبة إىل تداخل معدات املستعملني، dB(W/100 MHz) −45,3حملطات القاعدة، بلغ مستوى البث غري املطلوب إىل تداخل ا
 .dB(W/100 MHz) −44,3بلغ مستوى البث غري املطلوب الالزم 

رض لتوافق بني أجهزة استشعار خدمة استكشاف األ( اC                                                     وباإلضافة إىل ذلك، تناولت أيضا  دراسة أخرى )هي الدراسة 
. وافرتضت هذه GHz 52,6-50,4يف نطاق الرتدد  IMTوأنظمة االتصاالت  GHz 50,4-50,2)املنفعلة( يف نطاق الرتدد  الساتلية
على أساس عدد السكان )مع حتديد سقف حبد أقصى مقداره  IMT-2020لالتصاالت إعادة توزيع للمحطات القاعدة الدراسة 

جلهاز  GHz 50,4-50,2، فخلصت إىل املستويات القصوى التالية من البث غري املطلوب يف نطاق الرتدد (km²حمطات قاعدة/ 10
 :I1االستشعار 

https://www.itu.int/md/R15-TG5.1-C-0478/en
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 ؛–dB (W/200 MHz) 49,3فيما خيص احملطات القاعدة:  -

 .–dB (W/200 MHz) 48,6فيما خيص معدات املستعملني:  -

خدمة استكشاف و  GHz 50,2-47,2يف نطاق الرتدد  IMT-2020االتصاالت                                                انظر أيضا  النتائج املنطبقة املتعلقة بالتوافق بني
 .3.7.2.3/13.1/2، القسم GHz 50,4-50,2 األرض الساتلية )املنفعلة( يف نطاق الرتدد

 GHz 71-66مدى التردد  9.2.3/13.1/2
ة تنقلة واخلدمة املتنقلة الساتلية وخدمموزع بالكامل أو أجزاء منه خلدمة ما بني السواتل واخلدمة امل GHz 71-66إن مدى الرتدد 

املالحة الراديوية وخدمة املالحة الراديوية الساتلية. وميكن االطالع على تفاصيل هذه التوزيعات وتفاصيل نطاقات الرتدد اجملاورة 
 من لوائح الراديو. 5املادة  يف

ترد  دناه. وملفضاء( وترد ملخصاهتا يف األقسام الفرعية أ-)أرضوقد أجريت دراسات خلدمة ما بني السواتل واخلدمة املتنقلة الساتلية 
                                                                                                            خصائص بشأن خدميت املالحة الراديوية واملالحة الراديوية الساتلية وبالتايل مل جتر هلا دراسات. ومل جتر دراسات أيضا  للخدمة 

 أرض(.-املتنقلة الساتلية )فضاء

 :1 الرأي
قرة املستقرة/غري املست الساتليةوخدمة املالحة الراديوية وخدمة املالحة الراديوية  IMT االتصاالت بني توافق دراسات أي توجد ال

 بنيان التوافق هذه احلالة ال ميكن ضم ويفأرض( يف نطاق الرتدد املعين. -فضاء وفضاء-بالنسبة إىل األرض )يف االجتاهني أرض
 .تنظيمية ألساليب أساس يوجد وال الساتلية،ية وخدمة املالحة الراديوية وخدمة املالحة الراديو  IMT االتصاالت

 :2 الرأي
النسبة إىل املستقرة/غري املستقرة ب الساتليةتقدم أي خصائص للنظام من أجل خدمة املالحة الراديوية وخدمة املالحة الراديوية  مل

اسم. هذا النظام لالستعمال يف دراسات التق بنمذجةأرض( يف نطاق الرتدد املعين -فضاء وفضاء-األرض )يف االجتاهني أرض
 .النظام هذا حلماية شروط أساليب حتديد ميكن ال وبالتايل،

 (ISS) خدمة ما بين السواتل 1.9.2.3/13.1/2
                                                                                                          قدمت الدراسة حتليال  للحالة األسوأ ملصدر تداخل وحيد حلالة كل من احملطات القاعدة ومعدات املستعملني لسيناريو التداخل 

. وقد أكدت 80°وعلى زاوية ارتفاع  1°الذي يكون فيه ساتل ترحيل البيانات اخلاص خبدمة ما بني السواتل على زاوية ارتفاع 
ظيم  لفني؛ الوضع الذي تتم فيه تدنية اخلسارة الناجتة عن الظواهر اجلوية والوضع الذي يتم فيه تعهاتان احلالتان على وضعني خمت

، dB 127و dB 38                                                                                             كسب هوائي احملطة القاعدة. وأظهرت الدراسة هامشا  لعتبة التداخل جتاه ساتل ترحيل البيانات يرتاوح بني 
 .dB 10– مقداره o/NoIبافرتاض معيار محاية للنسبة 

ممكن بدون  GHz 71-66وخدمة ما بني السواتل يف نطاق الرتدد  IMT-2020هنا، ميكن افرتاض أن التعايش بني االتصاالت ومن 
 .IMTأي قيود تقنية أو تنظيمية إضافية على االتصاالت 

دراسة  (CPM19-2)( وردت إىل الدورة الثانية من االجتماع التحضريي للمؤمتر CPM19-2/151مسامهة أخرى )انظر الوثيقة  تقدم
 .GHz 71-66يف مدى الرتدد  السواتلوخدمة ما بني  IMT-2020للتداخل اإلمجايل بني االتصاالت 

 :1 الرأي
 2020-التصاالت املتنقلة الدوليةلحملطة  اإلمجايلعند النظر يف التداخل  dB –47أقل من  I/Nتظهر املسامهة قيمة متوسطة للنسبة 

ما بني السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض. واستعملت هذه الدراسة اخلصائص املقدمة من أفرقة  خلدمة التغطية منطقة كامليف  
 .قطاع االتصاالت الراديوية املعنية
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 :2 الرأي
 GHz 71-66 يف النطاق السواتلوخدمة ما بني  IMT-2020 االتصاالت حمطات من التوافق على لالعتماد إمكانيةأي  توجد ال

 مع مراعاة ما يلي: CPM19-2/151الواردة يف الوثيقة  اسمقالت                  استنادا  إىل دراسة 
ستقرة بالنسبة إىل امل السواتلجمموعة وحيدة من املعلمات التقنية حملطة االستقبال الفضائية خلدمة ما بني  استعمال -

 الراديوية؛ االتصاالت بقطاع سؤولاألرض مل تقدم من الفريق امل
 ؛االت الراديويةومل يوافق عليها الفريق املسؤول بقطاع االتص السواتليوجد أساس ملعايري احلماية املفرتضة خلدمة ما بني  ال -
 ITU-R P.2108 التوصية يف املوصف اجللبة خسارة منوذج تطبيق هبا مت اليت والكيفية االقرتان خسارة تعريف يقدم مل -

 غري واضحة؛
درجة  20ا املستقرة بالنسبة إىل األرض يقابل زاوية ارتفاع مقداره السواتلخلدمة ما بني  الفضائيةحزمة احملطة  تسديد -

ال ميثل احلالة األسوأ من حيث التداخل اإلمجايل األقصى مع العلم بأن زوايا االرتفاع األقل يف حالة  قد وهو ما
وأن التأثري اجملمع خلسائر الغالف اجلوي واجللبة  –dB 3 عندمسقط اهلوائي  أبعادسينتج عنها زيادة يف  احلزم تشكيل

 ؛–dB 3داخل املسقط عند  IMT-2020خارج احملور حملطات االتصاالت  .e.i.r.p سيتم تعويضه بزيادة القدرة
 احملطات نشر اهب مت اليت الكيفية الواضح غري ومن احملاكاة، خطوات عدد وكذلك الدراسة يف حمددة غري اللوحة أبعاد -

 العلم مع لوحات،ال مجيع عرب للتداخل التكامل هبا أجرى اليت والكيفية لوحة كل  داخل املستعملني/معدات القاعدة
 حدة؛ على لوحة كل  أساس على أجريت احملاكاة بأن

ىل األرض املبلغ غري املستقرة بالنسبة إ السواتليؤخذ يف االعتبار التداخل على احملطات الفضائية خلدمة ما بني  مل -
 عنها يف السجل األساسي الدويل للرتددات واليت قد تكون أكثر حساسية للتداخل.

 .تنظيمية ألساليب الكايف األساس احلالية الدراسات توفر وال
 :3 الرأي

ة ما بني السواتل من إدارات متعددة اخلاص خبدم GHz 71-66تتعلق النقاط التالية بالدراسة اجلديدة املقدمة بشأن النطاق 
 (:CPM19-2/151 )الوثيقة

إىل  املعلماتبالرغم من عدم ورود  5/1الدراسة اجملموعة املتفق عليها من املعلمات اليت حتددت يف الفريق  تستعمل -
الفريق املسؤول بقطاع االتصاالت الراديوية. ومل تقدم إىل الفريق املسؤول بقطاع االتصاالت الراديوية أي خصائص 

 لسواتلاأنظمة أخرى خلدمة ما بني  لنمذجةغري املستقرة بالنسبة إىل األرض(  السواتلأخرى )مثل خدمة ما بني 
 .هذا الرتدد نطاق يف

 . للحماية معايري أي تفرتض ومل ،I/Nإىل أسلوب النسبة           استنادا   تداخلال سيناريو الدراسة تقيم -
الدراسة نفس التعريف خلسارة االقرتان الوارد يف مجيع الدراسات اليت أجريت يف الفريق املسؤول بقطاع  تستعمل -

بادئ التوجيهية العامة وتتسق مع امل P.2108-0االتصاالت الراديوية وتشرح إمكانية تطبيق خسارة اجللبة يف التوصية 
 .الراديوية االتصاالت بقطاع املسؤول الفريق يفاملقدمة 

 الدراسة احلالية يف املسامهة وتبني يف موضح هو كما  األسوأ احلالة إىل أقرب/سوداوي تشاؤمي لسيناريو متثيلية الدراسة -
ملصدر تداخل وحيد اليت أجريت يف الفريق املسؤول بقطاع االتصاالت الراديوية بشأن الوضع فيما يتعلق خبسارة 

 اجللبة والظروف اجلوية.
 عدم إىل اعيلدا الرأي وبالتايل      جدا ، منخفض التداخل مستوى إن حيث من احلالية الدراسة نتائج مع الدراسة تتفق -

 .حمددة تنظيمية أحكام أي إىل احلاجة
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 فضاء(-)أرض (MSS) الخدمة المتنقلة الساتلية 2.9.2.3/13.1/2
 IMT-2020                                                                                                   قدمت دراسة حتليال  ملصدر تداخل وحيد من أجل سيناريو احلالة األسوأ لتقييم مستوى التداخل الصادر عن االتصاالت

                                      طبقا  للخصائص املقدمة من األفرقة املعنية  IMT-2020على ساتل استقبال للخدمة املتنقلة الساتلية يف حالة نشر االتصاالت 
قطاع االتصاالت الراديوية. وحبثت هذه الدراسة يف التداخل احملتمل من احملطات القاعدة ومعدات املستعملني ب

ستقر بالنسبة إىل األرض للخدمة املتنقلة الساتلية، حيث كان مدى زوايا االرتفاع على ساتل االستقبال امل IMT-2020 لالتصاالت
)السمت(. ويف هذه الدراسة، مت تقييم مستوى التداخل احملتمل  90°و 0°من ساتل اخلدمة املتنقلة الساتلية من األفق يرتاوح بني 

أن  االتصاالت الراديوية لنطاق الرتدد هذا. وأظهر هذا التحليل                                                          نظرا  لعدم وجود معيار محاية للخدمة املتنقلة الساتلية يف قطاع 
، مبراعاة االفرتاضات التالية: –dB(W/MHz) 176و –dB(W/MHz) 347يرتاوح بني  IMT-2020مستوى التداخل من االتصاالت 

 IMT-2020 تصاالتحتت األفق وتسدد معدات مستعملي اال 1,8°يسدد بزاوية  IMT-2020هوائي احملطة القاعدة لالتصاالت 
 dB(m/200 MHz) 27                                                                                         ألعلى مباشرة  حنو الساتل، والقدرة اإلمجالية خلرج احملطات القاعدة ومعدات املستعملني قيد البحث بلغت

                                 ، على التوايل )استنادا  إىل اخلصائص (dB(W/200 MHz) –12( )أي dB(m/200 MHz) 18و –dB(W/200 MHz) 3 )أي
 الراديوية(. بقطاع االتصاالتاملقدمة من األفرقة املعنية 

( قدمتا CPM19-2/183و CPM19-2/152التحضريي للمؤمتر )انظر الوثيقتني  لالجتماعالدورة الثانية  إىل أخريانمسامهتان  قدمت
أرض( يف مدى -)فضاء الساتليةوالوصلة الصاعدة للخدمة املتنقلة  IMT-2020دراسات للتداخل اإلمجايل بني االتصاالت 

 .GHz 71-66 الرتدد
 :1 الرأي

أكثر من  ويغطي يةالساتلاملسامهة األوىل، يتم تقييم ثالث سيناريوهات خمتلفة للمحاكاة تغطي كل أحناء منطقة التغطية  يف
 املسامهة للتداخل اإلمجايل. ويف CDFمن الدالة  99عند العتبة املئوية  –dB 43أقل من  I/N                                 السيناريوهات تشاؤما  قيمة للنسبة 

قاعدة من احملطات ال الساتلية املتنقلةالثانية، يتم حساب التداخل اإلمجايل على مستقبل احملطة الفضائية للخدمة 
 الكلية I/Nالدراسة أن النسبة  هذه. وتبني نتائج MSS املنشورة على امتداد منطقة تغطية ساتل اخلدمة IMT-2020 لالتصاالت

(. حالة أسوأ يف االرتفاع لزاوية بالنسبة) األكثر على dB 52 ستبلغ الساتليةتنقلة عند مستوى احملطة الفضائية للخدمة امل
 واستخدمت هذه الدراسات الواردة يف املسامهتني اخلصائص املقدمة من األفرقة املعنية بقطاع االتصاالت الراديوية.

 :2 الرأي
اخلاص  GH 71-66 ددالرت  نطاق يف تقاسم بدراسات تتعلق للمؤمتر التحضريي لالجتماع الثانية الدورة إىل قدمت اليت املسامهات

أرض( -وفضاء فضاء-أرض االجتاهني يفاملستقرة بالنسبة إىل األرض ) الساتلية املتنقلةباالتصاالت املتنقلة الدولية أجريت للخدمة 
 MSSأرضية للخدمة  طةالرب وحمموجودة يف  IMTلالتصاالت  كةبنتائج خبصوص مسافات الفصل بني ش الدراسات وتقدم. فقط

 ملستعملنياالنظر يف حالة احملطات األرضية و/أو احملطات القاعدة ومعدات  يتم املستقرة بالنسبة إىل األرض موجودة يف الرب. ومل
لنفس سيناريوهات التداخل  km 500للوائح الراديو، تستخدم مسافات تنسيق دنيا مقدارها  7 التذييل                         البحرية واحملمولة جوا . ويف

 ،السيناريوهات هذه ويف. خرىاأل للسيناريوهات متثيلية النتائج هذه أن اعتبار ميكن الواملتنقلة. و  الساتليةبني اخلدمتني املتنقلة 
 أرض(.-املستقرة بالنسبة إىل األرض )فضاء MSSواخلدمة  IMT ميكن ضمان التوافق بني االتصاالت ال
غري املستقرة بالنسبة إىل األرض )يف االجتاهني  MSSواخلدمة  IMTتوافق خبصوص التداخل بني االتصاالت  جتر أي دراسات ومل

غري املستقرة بالنسبة إىل  MSS واخلدمة IMT االتصاالتهذه احلالة، ال ميكن ضمان التوافق بني  يفأرض(. و -فضاء وفضاء-أرض
 أرض(.-فضاء وفضاء-األرض )يف االجتاهني أرض

 .تنظيمية ألساليب الكايف األساس احلالية الدراسات فرتو  وال
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 :3 الرأي
من إدارات متعددة باخلدمة املتنقلة الساتلية اخلاص  GHz 71-66اجلديدة املقدمة بشأن النطاق  اتتتعلق النقاط التالية بالدراس

 (:CPM19-2/183و CPM19-2/152)الوثيقتان 
. ومل تقدم إىل الفريق املسؤول 5/1اجملموعة املتفق عليها من املعلمات اليت حتددت يف الفريق الدراسات  تستعمل -

                                                             )مثل اخلدمة املتنقلة الساتلية البحرية واحملمولة جوا ( لنمذجة هذا  أخرىبقطاع االتصاالت الراديوية أي خصائص 
 .النظام من أجل دراسات التقاسم

من لوائح الراديو حلماية احملطة األرضية  7التداخل على املستقبل الساتلي، وبالتايل فإن التذييل  اتتقيم هذه الدراس -
 على األرض غري ذي الصلة.

نفس التعريف خلسارة االقرتان الوارد يف مجيع الدراسات اليت أجريت يف الفريق املسؤول بقطاع  اتتستعمل الدراس -
وتتسق مع املبادئ التوجيهية العامة  P.2108-0تطبيق خسارة اجللبة يف التوصية االتصاالت الراديوية وتشرح إمكانية 

 الفريق املسؤول بقطاع االتصاالت الراديوية. املقدمة يف
 أقرب إىل احلالة األسوأ كما هو موضح يف املسامهة وتبني يف الدراسة ة/سوداويةتشاؤمي هاتسيناريو متثل الدراسات  -

 .د اليت أجريت يف الفريق املسؤول بقطاع االتصاالت الراديويةاحلالية ملصدر تداخل وحي
 إىل الداعي الرأي وبالتايل      جدا ، منخفض التداخل مستوى إن حيث من احلالية الدراسة نتائج مع اتالدراس تتفق -

 .حمددة تنظيمية أحكام أي إىل احلاجة عدم
 أرض(-)فضاء الساتليةالمتنقلة  الخدمة 3.9.2.3/13.1/2

 MSSأرض( للخدمة -والوصلة اهلابطة )فضاء IMT-2020أي دراسات بني االتصاالت  يف قطاع االتصاالت الراديوية جتر مل
 .GHz 71-66لنطاق الرتدد 

هي يف الواقع دراسات قطاع  (CPM19-2)                                                                        ع رب عن رأي بأن الدراسات املقدمة إىل الدروة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر 
 يوية وينبغي أن تعامل على هذا األساس وميكن اعتبارها مبثابة أساس مناسب لشروط تنظيمية.االتصاالت الراد

( تقدمان CPM19-2/183و CPM19-2/153إىل الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر )انظر الوثيقتني  مسامهتان وقدمت
 .GHz 71-66يف مدى الرتدد  MSS أرض( للخدمة-والوصلة اهلابطة )فضاء IMT-2020 االتصاالتدراسات بني 

 :1 الرأي
 2020-كانت شبكة االتصاالت املتنقلة الدولية  ماإذا  dB –10,1أقل من  تكون I/Nالنسبة  قيمة هاألوىل أن أن املسامهةأظهرت 

األرضية  ات. وقد ختتلف املسافات باختالف احملطm 600االستقبال األرضية للخدمة املتنقلة الساتلية مبسافة  حمطةتبعد عن 
 احملطاتمن  كثيفة  جمموعة تسبب احتمالاملسامهة الثانية أن  وأظهرتالبحث والتضاريس احمليطة هبا.  قيدللخدمة املتنقلة الساتلية 

فصل خمتلفة  سافاتمب يتعلق فيما الساتلية،أرضية للخدمة املتنقلة  حمطة على لتداخالت ،يف منطقة حضرية IMT-2020القاعدة 
املقدمة كمثال  يةالساتل. واحتمال جتاوز معايري احلماية للخدمة املتنقلة الساتليةوحمطة أرضية للخدمة املتنقلة  IMTبني شبكة 

حىت  ،–dB 10قدرها  I/Nكيلومرت واحد من أجل قيمة محاية   إىل تصل اليت الفصل ملسافات  0,0001      مثال  للغاية،  فضعي
ذه الدراسات الواردة يف املسامهتني اخلصائص املقدمة من األفرقة املعنية بقطاع . واستخدمت هظل االفرتاضات املتشائمة يف

 االتصاالت الراديوية.
 :2 الرأي

اخلاص  GH 71-66 املسامهات اليت قدمت إىل الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر تتعلق بدراسات تقاسم يف نطاق الرتدد
أرض( -فضاء وفضاء-باالتصاالت املتنقلة الدولية أجريت للخدمة املتنقلة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض )يف االجتاهني أرض

 MSS موجودة يف الرب وحمطة أرضية للخدمة IMTفقط. وتقدم الدراسات نتائج خبصوص مسافات الفصل بني شبكة لالتصاالت 
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ني يتم النظر يف حالة احملطات األرضية و/أو احملطات القاعدة ومعدات املستعمل رض موجودة يف الرب. وملاملستقرة بالنسبة إىل األ
لنفس سيناريوهات التداخل  km 500للوائح الراديو، تستخدم مسافات تنسيق دنيا مقدارها  7 التذييل                         البحرية واحملمولة جوا . ويف

يناريوهات، وال ميكن اعتبار أن هذه النتائج متثيلية للسيناريوهات األخرى. ويف هذه الس بني اخلدمتني املتنقلة الساتلية واملتنقلة.
 أرض(.-املستقرة بالنسبة إىل األرض )فضاء MSSواخلدمة  IMT ميكن ضمان التوافق بني االتصاالت ال

لنسبة إىل األرض )يف االجتاهني غري املستقرة با MSSواخلدمة  IMTومل جتر أي دراسات توافق خبصوص التداخل بني االتصاالت 
غري املستقرة بالنسبة إىل  MSS واخلدمة IMTأرض(. ويف هذه احلالة، ال ميكن ضمان التوافق بني االتصاالت -فضاء وفضاء-أرض

 أرض(.-فضاء وفضاء-األرض )يف االجتاهني أرض
 وال توفر الدراسات احلالية األساس الكايف ألساليب تنظيمية.

 :3 الرأي
من إدارات متعددة باخلدمة املتنقلة الساتلية اخلاص  GHz 71-66اجلديدة املقدمة بشأن النطاق  اتالنقاط التالية بالدراس تتعلق

 (:CPM19-2/183و CPM19-2/153 )الوثيقتان
 املسؤول الفريق إىل تقدم ومل. 5/1اجملموعة املتفق عليها من املعلمات اليت حتددت يف الفريق  الدراسات تستعمل -

هذا  نمذجةل                      البحرية واحملمولة جوا (  الساتلية)مثل اخلدمة املتنقلة  أخرى خصائص أي الراديوية االتصاالت بقطاع
 النظام من أجل دراسات التقاسم.

هي أسلوب متسق يستخدم يف الفريق  IMT-2020 االتصاالت من التداخل خماطر بتقييم اخلاصة الدراسات هذه -
الراديوية حيث جتري الدراسة. وهذا النهج صاحل والتم التحقق منه بشكل كامل عد  االتصاالتاملسؤول بقطاع 

 إجراء الدراسة يف الفريق املسؤول بقطاع االتصاالت الراديوية.
من لوائح الراديو ألن بعض املعلمات املستعملة يف دراسة التقاسم  7غري املناسب التطبيق املباشر للتذييل  من -

من لوائح الراديو مسافة الفصل يف احلاالت اليت تتضمن  7ئوية من الوقت. وال حيدد التذييل إىل نسب م تستند ال
 .IMT-2020 اتصاالت

ىل احلد إ              ليس سوداويا  األرضية للخدمة املتنقلة الساتلية  اتعلى احملط IMT-2020من االتصاالت  التداخلسيناريو  -
 ئيلة للغاية.ض التداخلهذا أن خماطر املبني يف الدراسات، ذلك 

 GHz 76-71مدى التردد  10.2.3/13.1/2
موزع بالكامل أو أجزاء منه للخدمة اإلذاعية واخلدمة اإلذاعية الساتلية واخلدمة الثابتة واخلدمة الثابتة  GHz 76-71إن مدى الرتدد 

مة دالساتلية واخلدمة املتنقلة واخلدمة املتنقلة الساتلية. ونطاقات الرتدد اجملاورة ملدى الرتدد هذا موزعة خلدمة املالحة الراديوية وخ
وخدمة الفلك الراديوية وخدمة التحديد الراديوي للموقع. وميكن االطالع على تفاصيل هذه التوزيعات  املالحة الراديوية الساتلية

 من لوائح الراديو. 5وتفاصيل نطاقات الرتدد اجملاورة يف املادة 
ا يف األقسام هتوقد أجريت دراسات بشأن اخلدمة الثابتة وخدمة التحديد الراديوي للموقع واخلدمة الثابتة الساتلية وترد ملخصا

الفرعية أدناه. ومل ترد خصائص للخدمة اإلذاعية وخدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية وبالتايل مل جتر دراسات بشأن هذه اخلدمات. 
 أرض(.-                                                                                                 ومل جتر دراسات أيضا  بشأن خدمة الفلك الراديوي واخلدمة اإلذاعية الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء

 (FS) الخدمة الثابتة 1.10.2.3/13.1/2
، الرتفاعات خمتلفة هلوائي مستقبل اخلدمة IMTأظهرت دراسات إحصائية حلالة مصدر التداخل الوحيد حملطة قاعدة لالتصاالت 

 m 260و 970داخل حزمة مستقبل اخلدمة الثابتة، أن مسافة فصل ترتاوح بني  IMTالثابتة تكون قيمة احملطة القاعدة لالتصاالت 
، على التوايل ستضمن الوفاء مبعايري محاية مستقبل اخلدمة الثابتة. ويف املقابل، m 40و 10الرتفاعات اهلوائي اليت ترتاوح بني 
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 IMT مع ختالف يف زاوية السمت الجتاهات تسديد اهلوائي بني احملطة القاعدة لالتصاالت m 250مسافة فصل مقدارها  فإن
                                                            ومستقبل اخلدمة الثابتة سيتضمن أيضا  الوفاء مبعايري احلماية تلك.

(، m 40 إىل 10لثابتة )من خلدمة ااوأظهرت دراسات إحصائية حلالة التداخل املرتاكم أنه بالنسبة إىل ارتفاعات خمتلفة هلوائي مستقبل 
ستضمن الوفاء مبعايري احلماية، بوجه عام، دون  m 10من مستقبل اخلدمة الثابتة على ارتفاع  m 720فإن مسافة فصل مقدارها 

 فرض مسافات فصل حلالة التداخل املرتاكم.
بشكل دقيق يف اجتاه تسديد هوائي  IMTواخلالصة أنه برغم االحتمال القوي للتداخل عند وضع أي حمطة قاعدة لالتصاالت 

                                       ثابتة يكون حمدودا  ويكون التقاسم ممكنا .مستقبل اخلدمة الثابتة، فإن التداخل احملتمل على مستقبل اخلدمة ال
 (RLS) خدمة التحديد الراديوي للموقع 2.10.2.3/13.1/2

ورادار املركبات يف نطاق  GHz 86-81و GHz 76-71يف نطاقي الرتدد  IMT-2020وردت دراستان تتناوالن التوافق بني االتصاالت 
مدى ملستويات البث  A(. وأعطت الدراسة ITU-R M.2057ية من التوص 1من الفئة  A)أي الرادار  GHz 77-76الرتدد 

مستويات  Bمن املفرتض أهنا توفر احلماية املناسبة لرادارات املركبات، يف حني استخدمت الدراسة  IMTاملطلوب لالتصاالت  غري
 لتقييم احتمال التداخل. IMT-2020خمتلفة للبث غري املطلوب لالتصاالت 

 املفرتض يف الدراستني قيمة ثابتة عرب نطاق تشغيل رادارات املركبات. IMTوكان مستوى البث اهلامشي حملطات االتصاالت 
ومل تطبق معايرة للهوائي. وأخذ حتليل خط  99%بنسبة  –dB 6البالغ  I/Nقابلة لتطبيق معيار احلماية للنسبة  Aوافرتضت الدراسة 

(؛ ونظر حتليل احلساسية ITU-R P.452والتوصية  ITU-R M.2412مناذج انتشار خمتلفة )التقرير  األساس واحلساسية يف االعتبار
يف التأثريات احملتملة للعوائق احمليطة. وتضمنت اإلحصائيات املستعملة يف اشتقاق احلدود القصوى للبث غري املطلوب 

                                  من احملطة القاعدة مع افرتاض نصف ق طر  m 300البالغ  حاالت التداخل على رادارات املركبات يف املدى IMT-2020 لالتصاالت
 .m 100خللية احملطة القاعدة مقداره 

 IMT-2020، يتعني على حمطات االتصاالت GHz 77-76أنه حلماية رادارات املركبات العاملة يف نطاق الرتدد  Aوأظهرت الدراسة 
 :GHz 77-76نطاق االمتثال للمستويات القصوى التالية للبث غري املطلوب يف ال

 بالنسبة إىل حتليل خط األساس:
 (؛–dB(W/200 MHz) 31,5)ما يعادل  –dB(m/MHz) 24,5بالنسبة إىل احملطات القاعدة:  -
 (.–dB(W/200 MHz) 20)ما يعادل  –dB(m/MHz) 13بالنسبة إىل معدات املستعملني:  -

 بالنسبة إىل حتليل احلساسية:

 (؛–dB(W/200 MHz) 29,6)ما يعادل  –dB(m/MHz) 22,6بالنسبة إىل احملطات القاعدة:  -
 (.–dB(W/200 MHz) 20)ما يعادل  –dB(m/MHz) 13بالنسبة إىل معدات املستعملني:  -

 GHz 77-76 يف نطاق الرتدد IMTويقع العزل اإلضايف األقصى املطلوب للبث غري املطلوب للمحطات القاعدة يف االتصاالت 
ال حيتاج األمر إىل عزل و )حتليل احلساسية(.  dB 9,6)خط األساس( إىل  dB 11,5بالنسبة إىل مجيع الدراسات ضمن املدى من 

 .IMTإضايف ملعدات مستعملي االتصاالت 
األخذ  بصورة مناسبة، مع IMT-2020إىل أنه ال ميكن حتديد قيمة حلدود البث غري املطلوب لالتصاالت  Bوتوصلت الدراسة 

أنه ال يوجد منوذج متاح من أجل االحنسار التدرجيي للبث  Bاالعتبار املعلومات املقدمة من األفرقة املعنية. وأبرزت الدراسة  يف
يف هذا امليدان املوجود داخل النطاق، وال توجد قياسات ملخطط هوائي  IMT-2020املطلوب لالتصاالت  غري

                                                                     اورة وخلصت أيضا  إىل أنه ال توجد معلومات عن النشر املتوقع ملعدات مستعملي يف النطاقات اجمل IMT-2020 االتصاالت
بالنسبة إىل املركبات يف هذه النطاقات. وبرغم ذلك، خلصت الدراسة إىل أن وجود حد للبث  IMT-2020االتصاالت 

كعزل إضايف(   dB 17( )ما يعادل أكثر من –60 (dB(W/MHz))أي  –dB(m/MHz) 30املطلوب أكثر صرامة من املقدار  غري
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لكل من احملطات القاعدة ومعدات املستعملني ضروري حلماية رادارات املركبات العامة يف خدمة التحديد الراديوي للموقع 
 .GHz 77-76 الرتدد نطاق يف

 (FSS) الخدمة الثابتة الساتلية 3.10.2.3/13.1/2
على احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية  IMTمن احملطات القائمة لالتصاالت  أجريت دراسة إحصائية للتداخل املرتاكم

حول احملطة األرضية للخدمة الثابتة  m 250. وأظهرت النتائج أنه بتطبيق مسافة فصل مقدارها GHz 76-71نطاق الرتدد  يف
ات ومعلمات                                         دمة الثابتة الساتلية، استنادا  إىل االفرتاضالساتلية، فإن التداخل املرتاكم ال يتجاوز عتبة التداخل طويل األجل للخ

 التدخل املستخدمة يف هذه الدراسة.
 IMT-2020                                                                                                        وبالتايل، فإنه طبقا  لنتائج الدراسة، حيث مت تطبيق عتبة للتداخل طويل األجل، ميكن افرتاض أن التعايش بني االتصاالت

 .GHz 76-71واخلدمة الثابتة الساتلية ممكن يف النطاق 
 GHz 86-81مدى التردد  11.2.3/13.1/2

موزع بالكامل أو أجزاء منه للخدمة الثابتة واخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة املتنقلة واخلدمة املتنقلة  GHz 86-81مدى الرتدد إن 
الساتلية وخدمة الفلك الراديوي. ونطاقات الرتدد اجملاورة ملدى الرتدد هذا موزعة خلدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية وخدمة 

 مة الفلك الراديوي وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة األحباث الفضائية )املنفعلة(.استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( وخد
 من لوائح الراديو. 5وميكن االطالع على تفاصيل هذه التوزيعات وتفاصيل نطاقات الرتدد اجملاورة يف املادة 

اق اجملاور( الراديوي )يف نفس النطاق ويف النط وقد أجريت دراسات بشأن اخلدمة الثابتة واخلدمة الثابتة الساتلية وخدمة الفلك
وخدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( وخدمة التحديد الراديوي للموقع، وترد ملخصاهتا يف األقسام الفرعية أدناه. ومل ترد 

راء دراسات بشأن د حاجة إلجخصائص خلدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية وبالتايل مل جتر دراسات بشأن هاتني اخلدمتني. وال توج
خدمة األحباث الفضائية )املنفعلة( ألن هذه اخلدمة تتعامل مع أجهزة استشعار موجودة حول الكواكب األخرى وال يتوقع حدوث 

                                                                     قضايا خاصة بالتداخل. ومل جتر دراسات أيضا  بشأن اخلدمة املتنقلة الساتلية.
 منفعلة()ال (EESS) خدمة استكشاف األرض الساتلية 1.11.2.3/13.1/2

وخدمة استكشاف األرض الساتلية  GHz 86-81الرتدد يف نطاق  IMT-2020وردت ثالث دراسات بشأن التوافق بني االتصاالت 
                                                   . وي عرب عن النتائج يف اجلداول أدناه على النحو التايل:GHz 92-86الرتدد )املنفعلة( يف نطاق 

 (–dB(W/100 MHz) 169)خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( ة جتاوز التداخل بالنسبة إىل معايري احلماي -
 ؛2020-                                                         استنادا  إىل املعلمات املقدمة من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية

 خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(.املقابلة حلماية  مستويات البث غري املطلوب -
               األكثر تقييدا . L3وتستند النتائج أدناه إىل جهاز االستشعار 

. وأدت إىل ITU-R M.2101واخلاص بالتوصية  IMTيف منوذج هوائي من عنصر وحيد لالتصاالت  Cو Aونظرت الدراستان 
 :L3النتائج التالية فيما يتعلق جبهاز االستشعار 

 (dB)جاوز التداخل  الدراسة

خدمة استكشاف األرض لحماية  البث غير المطلوب مستوى
 من أجل: (dB(W/100 MHz))الساتلية )المنفعلة( 

 المحطة القاعدة معدات المستعملين

A dB 23,6 
بيق وتطمع افرتاض معايرة خمطط اهلوائي )

عامل توزيع ملعايري محاية خدمة استكشاف 
األرض الساتلية وعامل للتداخل من مشغلني 

 (متعددين

43,5− 43,6− 

C 11,3 31,2− 31,3− 
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على أساس  IMT-2020                                                         حتليال  للحساسية نظر يف إعادة توزيع للمحطات القاعدة لالتصاالت  Aوإىل جانب ذلك، أجرت الدراسة 
)مع افرتاض  L3 كحد أقصى( وأدت إىل النتائج التالية فيما يتعلق جبهاز االستشعار  BS/km²حمطات قاعدة  10عدد السكان )لسقف 

 امل توزيع ملعايري محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية وعامل للتداخل من مشغلني متعددين(:عوتطبيق ي معايرة خمطط اهلوائ

 (dB)جاوز التداخل  الدراسة

خدمة استكشاف األرض لحماية  البث غير المطلوب مستوى
 من أجل: (dB(W/100 MHz))الساتلية )المنفعلة( 

 المحطة القاعدة معدات المستعملين

A 29,9 49,8− 49,9− 

                                                                                               حتليال  للحساسية باستخدام منوذج هوائي بتشكيل احلزم يف ميدان البث غري املطلوب. ونظرا  لعدم وجود بيانات C الدراسةوأجرت 
 على ما يلي: 5/1، اتفق يف فريق املهام IMT-2020قياس هلوائيات االتصاالت 

 إىل حد ما يف نطاق الرتدد اجملاور؛ جيوز اإلبقاء على خمطط اهلوائي كما هو بتشكيل احلزم -
املطبق على كسب اهلوائي بتشكيل احلزم أن يقلل يف هذه احلالة من تقدير  ITU-R M.2101ميكن لنموذج التوصية  -

 AAS مستويات الفصوص اجلانبية )مثال ، أظهرت بعض عمليات احملاكاة أنه بالنسبة إىل منوذج تصميم هوائي
صر كل منها مكون من ثنائي أقطاب مائل واحد، يتبني أن منوذج مع عنا 8 × 8مبسط بصفيف 

                                                                        حال  معقوال  للفصوص اجلانبية األقرب من احلزمة الرئيسية، غري أن الفصوص اجلانبية  ITU-R M.2101 التوصية
 األبعد عن احلزمة الرئيسية ستتعرض لقلة التقدير يف مستوياهتا يف هذا النموذج(؛

                                                                                 أكثر اتساعا  مقارنة  باستخدام منوذج العنصر الوحيد وبالتايل ليس من املناسب التوصل إىل  "تغاير" توزيع التداخل -
 استنتاج بشأن متوسط التداخل.

                                                                                           حتليال  للحساسية باستخدام منوذج هوائي بتشكيل احلزم يف ميدان البث غري املطلوب )مع عدم افرتاض معايرة  C الدراسةوأجرت 
يع ملعايري محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية وال عامل للتداخل من مشغلني متعددين(. وأدت ملخطط اهلوائي وال تطبيق توز 

 :L3إىل النتائج التالية فيما يتعلق جبهاز االستشعار 
خدمة استكشاف األرض لحماية  البث غير المطلوب مستوى (dB) جاوز التداخل الدراسة

 من أجل: (dB(W/100 MHz))الساتلية )المنفعلة( 

 المحطة القاعدة معدات المستعملين

C 1,3− 19,9− 20− 

 (FS) الخدمة الثابتة 2.11.2.3/13.1/2
 .GHz 86-81يف نطاق الرتدد  IMTأجريت دراسات للتقاسم يف نفس النطاق بني اخلدمة الثابتة وأنظمة االتصاالت 

( m 40إىل  10هلوائي مستقبل اخلدمة الثابتة )من وأظهرت الدراسات اإلحصائية حلالة مصدر تداخل وحيد الرتفاعات خمتلفة 
                                                                           ستضمن الوفاء مبعايري احلماية. ويف املقابل، فإن معايري احلماية ست ستوىف أيضا  مبسافة  m 950و 250مسافة محاية ترتاوح بني  أن

ومستقبل  IMTلنشر السليم على ختالف زاوية السمت لتسديد اهلوائي بني احملطة القاعدة لالتصاالت مع ا m 250محاية مقدارها 
 (.0°إىل  ±10°اخلدمة الثابتة )من 

وأظهرت الدراسات اإلحصائية حلالة التداخل املرتاكم أن التداخل املرتاكم سينخفض لبعض ارتفاعات اهلوائي. وستكون هناك 
 m 710أسفل مستقبل اخلدمة الثابتة( و IMT)عندما تكون احملطة القاعدة لالتصاالت  m 0رتاوح بني حاجة إىل مسافة محاية ت

 40 ومستقبل اخلدمة الثابتة )لالرتفاعات املختلفة هلوائي مستقبل اخلدمة الثابتة من IMTبزيادة املسافة بني مركز شبكة االتصاالت 
 (.m 10 إىل
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 )في نفس النطاق( (RAS) الراديويخدمة الفلك  3.11.2.3/13.1/2
 .GHz 86-81يف نطاق الرتدد  IMTقدمت إىل قطاع االتصاالت الراديوية دراستان للتقاسم بني خدمة الفلك الراديوي واالتصاالت 

مسافات  أن ،وأظهرت النتائج اإلحصائية أنه يف حالة النظر يف التداخل املرتاكم اجملمع لكل من احملطات القاعدة ومعدات املستعملني
للبيئات احلضرية/شبه احلضرية املختلطة.  km 49و 35بالنسبة إىل البيئة شبه احلضرية اخلالصة وترتاوح بني  km 20,5الفصل تساوي 

( واحتمال وجود خسارة ناجتة عن dB 0أو  3ويرجع هذا املدى يف األساس إىل االختالفات يف اخلسارة املفرتضة لالستقطاب )
 (.2%توسطة أو اجللبة )قيمة م

وجدير بالذكر أنه مل تستخدم أي خصائص مفصلة للتضاريس يف هاتني الدراستني. وتؤدي مراعاة خصائص مفصلة للتضاريس 
 حول حمطات خدمة الفلك الراديوي إىل مسافات فصل خمتلفة حملطات خدمة الفلك الراديوي على أساس كل حالة على حدة.

 )في النطاق المجاور( (RAS) يويخدمة الفلك الراد 4.11.2.3/13.1/2
 IMT واالتصاالت GHz 94-76الرتدد  قدمت إىل قطاع االتصاالت الراديوية دراستان للتوافق بني خدمة الفلك الراديوي يف نطاق

 .GHz 86-81الرتدد  نطاق يف
( لكل من –dB(W/MHz) 43)أي  –dB(m/MHz) 13وافرتض يف الدراستني على السواء مستوى للبث غري املطلوب مقداره 

. وتظهر النتائج اإلحصائية أنه يف حالة النظر يف التداخل املرتاكم IMT-2020احملطات القاعدة ومعدات املستعملني لالتصاالت 
 6للبيئة شبه احلضرية اخلالصة وترتاوح بني  km 1,5اجملمع من كل من احملطات القاعدة ومعدات املستعملني، تكون مسافة الفصل 

للبيئات احلضرية/شبه احلضرية املختلطة. ويعود هذا املدى يف األساس إىل االختالفات يف اخلسارة املفرتضة لالستقطاب  km 29و
 ( ومعايرة كسب اهلوائي.dB 0أو  3)

وجدير بالذكر أنه مل تستخدم أي خصائص مفصلة للتضاريس يف هاتني الدراستني. وتؤدي مراعاة خصائص مفصلة للتضاريس 
 حمطات خدمة الفلك الراديوي إىل مسافات فصل خمتلفة حملطات خدمة الفلك الراديوي على أساس كل حالة على حدة.حول 

 (RLS) خدمة التحديد الراديوي للموقع 5.11.2.3/13.1/2
نطاق  ورادار املركبات يف GHz 86-81و GHz 76-71يف نطاقي الرتدد  IMT-2020وردت دراستان تتناوالن التوافق بني االتصاالت 

مدى ملستويات البث  A(. وأعطت الدراسة ITU-R M.2057من التوصية  2من الفئة  D)أي الرادار  GHz 81-77الرتدد 
مستويات  Bمن املفرتض أهنا توفر احلماية املناسبة لرادارات املركبات، يف حني استخدمت الدراسة  IMTاملطلوب لالتصاالت  غري

 لتقييم احتمال التداخل. IMT-2020ري املطلوب لالتصاالت خمتلفة للبث غ
 املفرتض يف الدراستني قيمة ثابتة عرب نطاق تشغيل رادارات املركبات. IMTوكان مستوى البث اهلامشي حملطات االتصاالت 

 ة للهوائي. ومل تطبق معاير  99%بنسبة  –dB 6البالغ  I/Nقابلة لتطبيق معيار احلماية للنسبة  Aوافرتضت الدراسة 
 IMT-2020، يتعني على حمطات االتصاالت GHz 81-77أنه حلماية رادارات املركبات العاملة يف نطاق الرتدد  Aوأظهرت الدراسة 

 :GHz 81-77االمتثال للمستويات القصوى التالية للبث غري املطلوب يف النطاق 
 (؛–dB(W/200 MHz) 33)ما يعادل  –dB(m/MHz) 26,5بالنسبة إىل احملطات القاعدة:  -
 (.–dB(W/200 MHz) 35)ما يعادل  –dB(m/MHz) 28بالنسبة إىل معدات املستعملني:  -

جلميع  GHz 81-77يف نطاق الرتدد  IMT-2020وبلغ العزل اإلضايف األقصى املطلوب للبث غري املطلوب لالتصاالت 
 ملعدات املستعملني. dB 15للمحطات القاعدة و dB 13,5 الدراسات

بصورة مناسبة، مع األخذ  IMT-2020إىل أنه ال ميكن حتديد قيمة حلدود البث غري املطلوب لالتصاالت  Bوتوصلت الدراسة 
أنه ال يوجد منوذج متاح من أجل االحنسار التدرجيي للبث  Bاالعتبار املعلومات املقدمة من األفرقة املعنية. وأبرزت الدراسة  يف

                                                                          يف النطاقات اجملاورة وخلصت أيضا  إىل أنه ال توجد معلومات عن النشر املتوقع ملعدات  IMT-2020املطلوب لالتصاالت  غري
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بالنسبة إىل املركبات يف هذه النطاقات. وبرغم ذلك، خلصت الدراسة إىل أن وجود حد للبث  IMT-2020مستعملي االتصاالت 
كعزل إضايف(   dB 17( )ما يعادل أكثر من −dB(W/MHz) 60)أي  −dB(m/MHz) 30غري املطلوب أكثر صرامة من املقدار 

نطاق  لكل من احملطات القاعدة ومعدات املستعملني ضروري حلماية رادارات املركبات العامة يف خدمة التحديد الراديوي للموقع يف
 .GHz 81-77 الرتدد

 (FSS) الخدمة الثابتة الساتلية 6.11.2.3/13.1/2
نطاق  حنو حمطة فضائية للخدمة الثابتة الساتلية يف IMTجريت عمليات حماكاة للتداخل املرتاكم من احملطات القاعدة لالتصاالت أ

مل تتجاوز عتبة التداخل طويل اجلل  IMT-2020. وأظهرت النتائج أن عمليات نشر احملطات القاعدة لالتصاالت GHz 86-81 الرتدد
                                                                                              وأجريت أيضا  عمليات حماكاة للتداخل املرتاكم من احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية حنو حمطة قاعدة للخدمة الثابتة الساتلية.

حول احملطة القاعدة  m 250 . وأظهرت الدراسات أنه بتطبيق مسافة الفصل البالغةGHz 86-81الرتدد يف نطاق  IMTلالتصاالت 
                       ، استنادا  إىل االفرتاضات IMT ال يتجاوز عتبة تداخل احملطة القاعدة لالتصاالت ، فإن مستوى التداخل املرتاكمIMTلالتصاالت 

 ومعلمات الدخل املستخدمة يف هذه الدراسة.

 أساليب للوفاء ببند جدول األعمال 4/13.1/2
 IMT لالتصاالتاألرضي  للمكون نطاق تردد 1حيث حيدد البديل  ،IMTاالتصاالت  لتحديد                            األقسام الفرعية أدناه بديلني   تتضمن
يلي بيان ألسباب  فيمانطاق تردد للمكون األرضي هلذه االتصاالت. و  2حيدد البديل  بينما ،(LMS) الربية املتنقلة اخلدمة ضمن

 :بذلك املتعلقة واآلراءاقرتاح هذين البديلني 

 1 البديل
 دراسات جير                                                             على اخلدمة الربية املتنقلة نظرا  إىل أن قطاع االتصاالت الراديوية مل IMT التصاالتا حتديد قصر يقرتح :األسباب

 الوضع نفس مينح أن كهذا  حتديد شأن ومن. IMT-2020والتوافق لعمليات النشر للطريان والبحرية لالتصاالت  تقاسمال
                                   القائمة يف نطاقات تردد أخرى. وطبقا   IMTت يف لوائح الراديو )توزيع أويل( كما هو ممنوح ألنظمة االتصاال IMT لالتصاالت

على منت  IMT-2020ال يتوقع نشر االتصاالت  ،GHz 24للوثائق الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية يف نطاقات الرتدد فوق 
 تقرير االجتماع يف                                                                                              السفن والطائرات. واستنادا  إىل دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، ال ميكن تطبيق شروط التقاسم املوضوعة 

يف اخلدمة املتنقلة للطريان  IMTيف اخلدمة املتنقلة الربية على تطبيقات االتصاالت  IMTالتحضريي للمؤمتر لتطبيقات االتصاالت 
 .القائمة اخلدمات محاية تضمن لن وبالتايل، البحرية،واخلدمة املتنقلة 

 :1 الرأي
ر  قطاع االتصاالت الراديوية دراسات بشأن تقاسم الرتددات  مل - االتصاالت  ظمةأنفيما يتعلق بنشر  والتوافق                                                      جي 

IMT-2020 ؛للطريان وتلك البحرية 
على منت الطائرات والسفن  IMT-2020                                                               تبني نتائج اجلهود اليت بذهلا القطاع أنه ال ي توقع نشر أنظمة االتصاالت  -

 ؛GHz 24نطاقات الرتدد فوق  يف

حضريي يف نص مشروع تقرير االجتماع الت       املعد ة ،الرتددات تقاسم شروط فإنإىل نتائج دراسات القطاع،           استنادا   -
 IMTاالتصاالت  تطبيقاتل        ت ستخدم ال قد ،LMSيف اخلدمة  IMTللمؤمتر، املتعلق بتطبيقات االتصاالت 

 حممية. اخلدمات الشمولية د ال تكونق وبالتايل ،MMSو AMSاخلدمتني  يف
 :2 الرأي

تنفيذ تطبيقات  أتاحمما  ،LMSقصرها على اخلدمة  دون             حتديدا  عاما   IMT لالتصاالتالرتدد احلالية  نطاقات              لقد ح ددت مجيع 
  وضمان محاية كاملة للخدمات القائمة يف الوقت ذاته. ،على منت الطائرات أو السفن IMTمبتكرة من قبيل االتصاالت 
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 2 البديل
احلالية  IMT بتوزيع اخلدمة املتنقلة الربية بالنسبة إىل نطاقات تردد االتصاالت IMTتوجد ضرورة لتقييد االتصاالت  ال :األسباب

واليت تشمل النشر يرد وصفها بالفعل  IMT                                  اجلديدة، نظرا  إىل أن خصائص االتصاالت  IMTوكذلك لنطاقات تردد االتصاالت 
 يف توصيات قطاع االتصاالت الراديوية وتقاريره.

 :1 الرأي
وضمن  GHz 27,5-24,25ضمن اخلدمة املتنقلة البحرية يف نطاق الرتدد  IMT-2020 االتصاالتبتشغيل حمطات  2يسمح البديل 

من الفريق  املقدمة IMT-2020ا يتناقض مع معلمات االتصاالت وهو م GHz 27,5-25,5اخلدمة املتنقلة للطريان يف نطاق الرتدد 
 املوضوعة التقاسم روطش تطبيق ميكن وال الربية، املتنقلة اخلدمة نشر عمليات على واملقتصرة الراديويةاملسؤول بقطاع االتصاالت 

اخلدمة  يف IMT يف اخلدمة املتنقلة الربية على تطبيقات االتصاالت IMTيف تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر لتطبيقات االتصاالت 
 املتنقلة للطريان واخلدمة املتنقلة البحرية، وبالتايل، لن تضمن محاية اخلدمات القائمة.

 املتنقلة، دمةاخل تطبيقات كأحد  ،IMTإىل نطاقات الرتدد اليت هبا توزيعات حالية للخدمة املتنقلة، فإن االتصاالت  بالنسبة: 2 الرأي
القائمة ضمن اخلدمة املتنقلة بلوائح  IMTتقييدها حبالة أقل من باقي تطبيقات اخلدمة املتنقلة، ألن حتديدات االتصاالت  ينبغي ال

ى ل                                                                                                              الراديو مل تتضمن مطلقا  هذا التقييد. ومل تدرس اخلدمة املتنقلة للطريان يف سياق توزيعات اخلدمة املتنقلة اجلديدة. وعالوة  ع
                                                                            على منت السفن )أي يف اخلدمة املتنقلة البحرية( سيكون طفيفا  أو مهمال  )أقل من هذا  IMTذلك، فإن أي استعمال لالتصاالت 

 املؤثر املرتاكم التداخلوى مست يف ملحوظ فارق أي إىل يفضي لن وبالتايلاالستعمال يف كثافات املناطق شبه احلضرية املفتوحة(؛ 
 .األخرى اخلدماتعلى 

 GHz 27,5-24,25: نطاق التردد Aالبند  1.4/13.1/2
 A1 :NOCاألسلوب  1.1.4/13.1/2

 عدم إجراء أي تغيريات للوائح الراديو.
                                                 لالتصاالت المتنقلة الدولية طبقا  للبديلين التاليين GHz 27,5-24,25: تحديد نطاق التردد A2األسلوب  2.1.4/13.1/2

 1البديل 
 1 للخدمة املتنقلة )باستثناء املتنقلة للطريان( على أساس أويل يف اإلقليمني GHz 25,25-24,25الرتدد نطاق  يوزع                  طبقا  هلذا البديل، 

 (LMS) للمكون األرضي لالتصاالت املتنقلة الدولية ضمن اخلدمة املتنقلة الربية GHz 27,5-24,25الرتدد نطاق       وحيد د 2و
           أو عامليا . األقاليم يف

 2البديل 
 1 اإلقليمني للخدمة املتنقلة )باستثناء املتنقلة للطريان( على أساس أويل يف GHz 25,25-24,25نطاق الرتدد  يوزعا البديل،         طبقا  هلذ

           أو عامليا . يف األقاليم IMTللمكون األرضي لالتصاالت  GHz 27,5-24,25نطاق الرتدد      حيد دو  2و
 .4القسم  مستهليف  البديلني هبذين ةاألسباب واآلراء املتعلق تردو 

                                                                                                            وبالنسبة إىل البديلني على حد سواء، يتضمن هذا األسلوب شروطا  حمتملة، حسب احلالة، حلماية اخلدمات املوزع هلا نطاق الرتدد 
، مع مراعاة نتائج الدراسات. وميكن WRC-19ونطاقات الرتدد اجملاورة، كي تنظر فيها اإلدارات عند إعداد مقرتحاهتا إىل املؤمتر 

                          ، أو االثنني معا ، استنادا  (Rev.WRC-15) 750و/أو إجراء تعديالت على القرار  IMTارات النظر يف تطبيق قرار االتصاالت لإلد
 .IMTإىل الشروط املختارة عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت 
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 GHz 24-23,6: تدابير حماية لخدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( في نطاق التردد A2aالشرط  1.2.1.4/13.1/2
 :1الخيار 

من احملطات  GHz 24-23,6الرتدد نطاق للبث غري املطلوب يف         حدودا   (Rev.WRC-15) 750 الوارد يف القرار 1-1تضمني اجلدول 
( 1.2.3/13.1/2)انظر القسم  GHz 27,5-24,25يف نطاق الرتدد  IMTواحملطات املتنقلة لالتصاالت  IMTالقاعدة لالتصاالت 

 تنقيحو  IMTيف حاشية لوائح الراديو اليت حتدد نطاق الرتدد لالتصاالت  (Rev.WRC-15) 750إحالة مرجعية إىل القرار  إضافةو 
 .(5/13.1/2)انظر القسم                                من لوائح الراديو بناء  على ذلك  338A.5 الرقم

لضمان  (Rev.WRC-15) 750سيتطلب وضع حدود يف القرار  IMTلالتصاالت  GHz 27,5-24,25حتديد نطاق الرتدد  األسباب:
 .GHz 24,0-23,6توافق النطاق اجملاور مع خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( يف نطاق الرتدد 

 :2الخيار 

طات من احمل GHz 24-23,6 الرتدد نطاقللبث غري املطلوب يف     ا  حدود (Rev.WRC-15) 750 القرارالوارد يف  1-2اجلدول تضمني 
إحالة إضافة و  ،(1.2.3/13.1/2)انظر القسم  GHz 27,5-24,25يف نطاق الرتدد  IMTالقاعدة واحملطات املتنقلة لالتصاالت 

 338A.5 الرقم تنقيحو  IMTيف حاشية لوائح الراديو اليت حتدد نطاق الرتدد لالتصاالت  (Rev.WRC-15) 750مرجعية إىل القرار 
 .(5/13.1/2)انظر القسم               بناء  على ذلكمن لوائح الراديو 

 املنفعلة، EESSخلدمة ا أجهزة استشعار معيار محاية سيتم جتاوز                                      طبقا  لنتائج دراسات التقاسم والتوافق،مفادها أنه عن آراء     ع رب وقد
 EESS دمةاخللضمان محاية  IMT االتصاالت حملطات ةاملطلوب غريلإلرساالت  إلزامية حدودسيكون من الضروري وضع  وبالتايل

 ليساملوصى هبا  احلدود (Rev.WRC-15) 750القرار  يف 1-2اجلدول  تضمنيأن  إال. GHz 24-23,6يف نطاق الرتدد  )املنفعلة(
 .املذكور الرتدد نطاق يف اخلدمة تلكمن شأنه أن يضمن محاية 

 :3الخيار 
احملطات  من GHz 24-23,6الرتدد                              حدودا  للبث غري املطلوب يف نطاق  تتضمن (WRC) ملؤمتر االتصاالت الراديوية توصيةوضع 

اعتمدت مجعية  وإذا، حسب االقتضاء. GHz 27,5-24,25ضمن نطاق الرتدد  IMTالقاعدة واحملطات املتنقلة لالتصاالت 
 WRCؤمتر توصية امل                                              الراديوية بشأن هذه املسألة، فقد ال تلزم بعدئذ   تاالتصاالتوصية لقطاع  2019االتصاالت الراديوية لعام 

 املبينة يف هذا اخليار.
من احملطات القاعدة واحملطات املتنقلة  GHz 24-23,6املقرتحة لإلرساالت غري املطلوبة يف نطاق الرتدد دود احل تعد :األسباب

 نطاقاخلدمات املنفعلة القائمة العاملة يف  حلمايةمناسبة  GHz 24,25-27,5يف نطاق الرتدد  IMTلالتصاالت 
 .طةيللخدمة النش GHz 27,5-24,25 نطاقمن ال MHz 250مع مراعاة نطاق حارس مقداره  ،GHz 24,0-23,6 الرتدد

 السليم. النحو على املسألة هذه اخليار هذا يعاجل ال ،WRC-15على اخلربة املستخلصة من املؤمتر        بناء  تفيد بأنه  آراء عن    ع ربو 
لبث غري على ا حد فرض ضرورة      وت بني الراديوية االتصاالت قطاع أجراها اليتمجيع دراسات التقاسم  مع: يتعارض هذا اخليار رأيال

 أن غري          إلزاميا ، احلد هذا يكون أن الضروري ومن. GHz 24-23,6املنفعلة يف نطاق الرتدد اجملاور  EESSاملطلوب حلماية اخلدمة 
 .اخلدمة تلك محاية تضمن ولن       م لزمة غري التوصيات

 EESSدمة أجهزة استشعار اخل محاية معيارجتاوز  سيتم                                                         عن آراء مفادها أنه طبقا  لنتائج دراسات التقاسم والتوافق،     ع رب كما
لضمان محاية  IMT االتصاالت حملطاتلإلرساالت غري املطلوبة  إلزامية حدودسيكون من الضروري وضع  وبالتايل املنفعلة،

أو  WRC لمؤمترذات الصلة ل التوصيات يف. إال أن احلدود املوصى هبا GHz 24-23,6نطاق الرتدد  يف)املنفعلة(  EESS دمةاخل
ح سبب املقدمة هلذا اخليار ال توض األسباب. املذكور الرتدد نطاق يف اخلدمة تلك محاية تضمن لن الراديوية االتصاالت لقطاع

مالءمة توصية صادرة عن مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية أو توصية لقطاع االتصاالت الراديوية حلماية أجهزة استشعار خدمة 
 )املنفعلة(. الساتليةاستكشاف األرض 
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 :4 الخيار
احملطات القاعدة  من GHz 24-23,6الرتدد اق يف نطلإلرساالت غري املطلوبة              تتضمن حدودا   WRCوضع توصية للمؤمتر 

من  1-2 جلدول، حسب االقتضاء. ونقل اGHz 27,5-24,25ضمن نطاق الرتدد  IMTواحملطات املتنقلة لالتصاالت 
 النشيطة مةاخلد حمطات مناإلرساالت غري املطلوبة  لقدرة هبا املوصى القصوى املستويات" بشأن (Rev.WRC-15) 750 القرار

من  1-2 دولاجلحذف و مشروع التوصية اجلديدة هذا،  إىل)املنفعلة("  الساتلية األرض استكشاف خلدمة حمدد نطاق عرض يف
الراديوية بشأن  تتوصية لقطاع االتصاال 2019وإذا اعتمدت مجعية االتصاالت الراديوية لعام . (Rev.WRC-15) 750القرار 

 املبينة يف هذا اخليار. WRCهذه املسألة، فقد ال تلزم بعدئذ توصية املؤمتر 
من احملطات القاعدة واحملطات املتنقلة  GHz 24-23,6املقرتحة لإلرساالت غري املطلوبة يف نطاق الرتدد دود احل تعداألسباب: 
 نطاقاخلدمات املنفعلة القائمة العاملة يف  حلمايةمناسبة  GHz 24,25-27,5يف نطاق الرتدد  IMT لالتصاالت

 .للخدمة النشطة GHz 27,5-24,25 نطاقمن ال MHz 250مع مراعاة نطاق حارس مقداره  ،GHz 24,0-23,6 الرتدد
 نمهبا لقدرة اإلرساالت غري املطلوبة  املوصىبشأن "املستويات القصوى  (Rev.WRC-15) 750بالقرار  1-2 اجلدول: األسباب

 750ار )املنفعلة(" جيب نقله من القر  الساتليةحمطات اخلدمة النشيطة يف عرض نطاق حمدد ضمن نطاق خدمة استكشاف األرض 
 2                           بنفس القرار. وطبقا  للفقرة 1-1                                                                           إىل توصية جديدة ألن هذا اجلدول يقدم قيما  موصى هبا إلزامية كما هو احلال يف اجلدول 

 هذا(: 1-2بطة باجلدول )املرت 750"يقرر" من القرار  من
أن حيث اإلدارات على اختاذ كل اخلطوات املعقولة لضمان عدم جتاوز اإلرساالت غري املطلوبة حملطات  2 

أدناه املستويات القصوى املوصى هبا املذكورة  2-1اخلدمة النشيطة يف النطاقات واخلدمات املذكورة يف اجلدول 
مة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( توفر قياسات على الصعيد ذلك اجلدول، مع مالحظة أن حماسيس خد يف

                                                                                     العاملي تعود بالفائدة على مجيع البلدان، حىت لو كانت هذه احملاسيس ال ت شغ ل من جانب بلداهنا؛
شمل ذلك، ستهام إلزالة هذا اللبس املتعلق بالتوصية بقيم داخل قرار. وإىل جانب  ،1-2اجلدول  ،750التعديل على القرار  هذا

 .الساتليةحلماية خدمة استكشاف األرض  IMTغري املطلوب لالتصاالت  لإلرسال      حدا  هذه التوصية اجلديدة 
 ، ال يعاجل هذا اخليار هذه املسألة على النحو السليم.WRC-15على اخلربة املستخلصة من املؤمتر                          عن آراء تفيد بأنه بناء      ع ربو 
ورة إقرار                                            اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية وت بني ضر يتعارض مع مجيع دراسات التقاسم  اخليارهذا عن آراء تفيد بأن     ع ربو 

                                                                 . ومن الضروري أن يكون هذا احلد إلزاميا ، غري أن التوصيات غري م لزمة املنفعلة EESSحد للبث غري املطلوب حلماية اخلدمة 
 عن خترج مسألة وهي، (Rev.WRC-15) 750من القرار  1-2ف اجلدول تضمن محاية تلك اخلدمة. كما أن هذا اخليار حيذ ولن

 من جدول األعمال. 13.1 نطاق موضوع البند
إىل توصية جديدة  750من القرار  1-2، بنقل اجلدول A2aيف إطار الشرط  ،4عن آراء تفيد بأن املقرتح الوارد يف اخليار     ع ربو 

 1-2 اجلدول أن إىل ذلك         . وي عزى األعمال جدول من 13.1والبند  (WRC-15) 238ق موضوع القرار يف نطا ندرجال ي WRCللمؤمتر 
إىل ذلك، فحدود البث  باإلضافةمن جدول األعمال.  13.1                        ي نظر فيها يف إطار البند  مليتعلق بنطاقات وخدمات عديدة 

لن يغري هذا الواقع،  WRCإىل توصية للمؤمتر  1-2موصى هبا ال أكثر. وبالتايل فنقل اجلدول  1-2 اجلدوليف  الواردة املطلوب غري
ومن مث ال ضرورة له. إال أن من شأن مثل هذا التغيري أن يستلزم إحداث تغيريات يف مجيع احلواشي أو املواد أو األجزاء األخرى 

يل إىل هذا اجلدول يف لوائح الراديو  ومل حيدد مؤيدو هذا اخليار بعد هذه التغيريات. .                                     اليت حت 
املنفعلة،  EESS                                                                                                 عن آراء تفيد بأنه طبقا  لنتائج دراسات التقاسم والتوافق، سيتم جتاوز معيار محاية أجهزة استشعار اخلدمة      وع رب 

 EESS دمةاخلمحاية لضمان  IMT حملطات االتصاالت ةغري املطلوب لإلرساالتوبالتايل سيكون من الضروري وضع حدود إلزامية 
لن تضمن محاية  WRC. غري أن احلدود املوصى هبا يف التوصيات ذات الصلة للمؤمتر GHz 24-23,6يف نطاق الرتدد  )املنفعلة(

 (Rev.WRC-15) 750 القرار يف 1-2 البث غري املطلوب املوصى هبا من اجلدول حدود نقل. و تلك اخلدمة يف نطاق الرتدد املذكور
بأجهزة  ةاملتصل التداخل بيئة يف        جذريا          تغيريا   دث   حي   وقد (WRC-15) 238 القرارخيرج عن نطاق موضوع  WRCتوصية للمؤمتر إىل 
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ية املقدمة هلذا اخليار ال توضح سبب مالءمة توص األسباب. الشرط هذاالرتدد موضوع  قاتاملنفعلة يف نطا EESSاستشعار اخلدمة 
 ة(.)املنفعل الساتليةصادرة عن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية حلماية أجهزة استشعار خدمة استكشاف األرض 

 :الرأي
 .للمؤمتر التحضريي االجتماع تقرير من حذفه وطلب الشواغل من       عددا   اخليار هذا أفرز

بند جدول األعمال  ويتناول. (WRC-15) 238والقرار  WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  13.1مع البند       اما  تميتعارض  4 اخليار
 يف نطاقات الرتدد التالية: IMT-2020هذا االتصاالت 

- GHz 27,5-24,25 وGHz 40,5-37 وGHz 43,5-42,5 وGHz 47-45,5 وGHz 50,2-47,2 وGHz 52,6-50,4 
 أويل؛ أساس على املتنقلة للخدمة توزيعات هبا توجد واليت ،GHz 86-81و GHz 76-66و

 للخدمة إضافية توزيعات األمر يتطلب قد حيث ،GHz 47,2-47و GHz 42,5-40,5و GHz 33,4-31,8 والنطاقات -
 .أويل أساس على املتنقلة

 الساتليةاستكشاف األرض  خدمةيؤثر على أحكام حلماية  (Rev.WRC-15) 750من القرار  1-2اخلاص حبذف اجلدول  واملقرتح
 وتغطي ،يف النطاقات أعاله IMT)املنفعلة( يف عدد من سيناريوهات التوافق اليت ال تتعلق باخلدمات املتنقلة وال بأنظمة االتصاالت 

 :التالية احلاالت        حتديدا  
 الراديوي التحديد خدمات من MHz 1 427-1 400)املنفعلة( يف النطاق  الساتليةخدمة استكشاف األرض  محاية -

 .MHz 1 400-1 350 النطاق يف واملتنقلة والثابتة للموقع
 الفضائية العمليات خدمة من MHz 1 427-1 400)املنفعلة( يف النطاق  الساتليةأرض  خدمة استكشاف ال محاية -

 .MHz 1 429-1 427 النطاق يففضاء( -)أرض
 واملتنقلة الثابتة اخلدمتني من MHz 1 427-1 400يف النطاق )املنفعلة(  الساتليةخدمة استكشاف األرض  محاية -

 .MHz 1 429-1 427 النطاق يف( للطريان املتنقلة)باستثناء 
اخلدمتني الثابتة واملتنقلة  من MHz 1 427-1 400)املنفعلة( يف النطاق  الساتليةخدمة استكشاف األرض  محاية -

 .MHz 1 452-1 429 النطاق يف
يف النطاق  الساتليةاخلدمة الثابتة  من GHz 31,5-31,3 )املنفعلة( يف النطاق الساتليةخدمة استكشاف األرض  محاية -

GHz 31,3-31. 
من اخلدمة الثابتة يف النطاق  GHz 92-86)املنفعلة( يف النطاق  الساتليةخدمة استكشاف األرض  محاية -

GHz 86-81. 
من اخلدمة الثابتة يف النطاق  GHz 92-86)املنفعلة( يف النطاق  الساتليةخدمة استكشاف األرض  محاية -

GHz 94-92. 
وبالتايل، ال يوجد  (WRC-15) 238والقرار  WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  13.1مع البند  احلاالتتتفق أي حالة من هذه  ال

 من جدول األعمال. 13.1 كخيار يف تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر بشأن البند  1-2مربر حلذف اجلدول 
 4 القسم يف يقدم فهو ،وبالتايل. باملرة يدرس مل وبالتايل الراديوية االتصاالت قطاع يف       أبدا   كهذا  مقرتح يعرض مل ذلك، جانب وإىل

دون أي فكرة بالذي يتناول نتائج الدراسات، أي  3من تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر )األساليب( دون أي إشارة إىل القسم 
 )املنفعلة(. الساتليةاألرض  شافكاستعن التبعات احملتملة على خدمة 

 وقد. )املنفعلة( الساتليةاألرض  شافكاستهو إحدى األدوات األكثر أمهية يف لوائح الراديو لضمان محاية خدمة  750 والقرار
بعد سنوات من الدراسة يف قطاع االتصاالت الراديوية والدراسات التنظيمية املتأنية، كما  WRC-07اتفق على هذا القرار يف املؤمتر 
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غري  WRC-19                                                                   تعارض بشدة إجراء أي تعديل على هذا القرار بدون دراسة، خاصة  يف املؤمتر  اجلويةأن املنظمة العاملية لألرصاد 
 املخول بالقيام بذلك.

                                                                               هذا بعد متاما  عن أن يكون خيارا  مكتمال . وتفتقد "االعتبارات التنظيمية واإلجرائية"  4ار اخلتام، جيب التأكيد على أن اخلي ويف
 338A.5الالزمة للرقم  والتنقيحاتنفسه  750الالزمة للقرار  التنقيحاتاملتعلقة هبذا اخليار إىل عدد كبري من العناصر الضرورية مثل 

 من لوائح الراديو.  388A.5حيث حيال فيها إىل الرقم  5للمادة  املرتتبة على ذلك والتنقيحاتمن لوائح الراديو 
 .بشدة مرفوض 4 اخليار فإن وبالتايل،
 :5الخيار 

 ال توجد ضرورة ألي شروط.
 نطاقكافية حلماية اخلدمات املنفعلة القائمة العاملة يف   IMT-2020تعد حدود البث احملددة يف معلمات االتصاالت  األسباب:

وبالتايل  للخدمة النشطة. GHz 27,5-24,25نطاق من ال MHz 250، مع مراعاة نطاق حارس مقداره GHz 24,0-23,6الرتدد 
 توجد ضرورة ألي شروط أخرى. ال

يوفر  يناقض نتائج مجيع دراسات التقاسم والتوافق املعروضة يف قطاع االتصاالت الراديوية وال 5                             وع رب عن آراء مفادها أن اخليار 
 .اجملاور GHz 24-23,6طاق استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( يف الناحلماية خلدمة 

لن يوفر احلماية خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  5و 4و 3 للخيارات                                        وع رب عن آراء مفادها أن التطبيق التنظيمي 
 .بلوائح الراديو 340.5، احملظور فيه مجيع اإلرساالت حسب احلاشية رقم GHz 24-23,6 نطاق الرتدد اجملاور يف

 GHz 50,4-50,2: تدابير حماية لخدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( في نطاقي التردد A2bالشرط  2.2.1.4/13.1/2
 GHz 54,25-52,6و

 :1الخيار 
 GHz 50,4-50,2للبث غري املطلوب يف نطاقي الرتدد        دودا  ح (Rev.WRC-15) 750 القرار يف الوارد 1-1تضمني اجلدول 

 GHz 27,5-24,25يف نطاق الرتدد  IMTواحملطات املتنقلة لالتصاالت  IMTمن احملطات القاعدة لالتصاالت  GHz 54,25-52,6و
 جزء منه. أو
ة إضافو  IMTيف حاشية لوائح الراديو اليت حتدد نطاق الرتدد لالتصاالت  (Rev.WRC-15) 750إحالة مرجعية إىل القرار  إضافةو 

 من لوائح الراديو. 338A.5 أو جزء منه إىل الرقم GHz 27,5-24,25الرتدد نطاق 
 GHz 54,25-52,6و GHz 50,4-50,2يف نطاقي الرتدد  IMT                                                   وع رب عن آراء مفادها أن حدود البث غري املطلوب لالتصاالت 

( 3 شتقة من نتائج دراسات التوافق لقطاع االتصاالت الراديوية )انظر القسمحلماية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( امل
 1-1ا، جيب أن تدرج يف اجلدول . ولذITU-R SM.329ليست أكثر صرامة من احلدود العامة املأخوذة من التوصية 

 للبث غري املطلوب. حدود إجبارية (Rev.WRC-15) 750 بالقرار
 :2الخيار 

 IMT لقرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية املقابل لتحديد نطاق الرتدد هذا لالتصاالت "إذ يضع يف اعتباره"يذكر يف فقرة أن 
كافية حلماية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( من التوافقية   ITU-R SM.329بالتوصية  Bحدود البث اهلامشي للفئة أن 

 .GHz 26يف نطاق الرتدد  IMTالثانية إلرساالت احملطات القاعدة لالتصاالت 
( ميكن أن تعترب كافية حلماية التوافقية –dB(W/MHz) 60 ، أي–dB(m/MHz) 30) Bأظهرت الدراسات أن حدود الفئة  األسباب:
دمة استكشاف األرض الساتلية. ومن شأن ذكر ذلك يف قرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية، أن يوفر األساس املنطقي الثانية خل

 الكايف لقطاع االتصاالت الراديوية وهيئة التقييس للتأكد من االلتزام حبدود البث اهلامشي املطبقة.
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توصية من توصيات  Bتند إىل أي دراسات للتقاسم والتوافق. وتعد حدود الفئة                                               وع رب عن آراء مفادها أن هذا اخليار التنظيمي ال يس
نطاقي                                                                                                       قطاع االتصاالت الراديوية اليت ال تطبق عامليا  واليت قد ال توفر احلماية خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( يف

 .(WRC-15) 238، وهو ما يناقض أهداف القرار GHz 54,25-52,6و GHz 50,4-50,2 الرتدد
 ".ه                                                                                                                         وع رب عن آراء بأن الشروط املتعلقة بالتوافقية الثانية ينبغي طرحها كمتطلب يف جزء "يقرر" من القرار وليس يف جزء "إذ يضع يف اعتبار 

 :3الخيار 
 ال توجد ضرورة ألي شروط.

 :1الرأي 
( مما يبني ضرورة وجود حدود 1.2.1.2.3/13.1/2يناقض هذا اخليار دراسة التقاسم والتوافق لقطاع االتصاالت الراديوية )انظر القسم 

 ، حلماية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(.ITU-R SM.329أكثر صرامة من احلدود العامة املأخوذة من التوصية 
 :2الرأي 

بقطاع االتصاالت الراديوية بشأن التوافقية الثانية تبني بشكل قاطع احلاجة إىل أي تدابري محاية إضافية أكثر من مل جتر أي دراسات 
 .IMTتلك احملددة بالفعل يف توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة بشأن حدود البث خارج النطاق لالتصاالت 

 :3الرأي 
من شأنه أن يولد سابقة بعيدة املنال وعويصة من شأهنا أن تؤثر  GHz 22,7فرض حدود بشأن البث غري املطلوب عند مباعدة 

بلوائح الراديو. ويتم التصدي  340.5على مجيع اخلدمات النشطة العاملة يف نصف أي من نطاقات الرتدد املدرجة يف احلاشية 
من اإلرساالت  GHz 54,25-52,6و GHz 50,4-50,2)املنفعلة( يف نطاقي الرتدد  حلماية خدمة استكشاف األرض الساتلية

                      . وعالوة  على ذلك، فإن ITU-R SM.329من خالل احلدود احلالية العامة للبث اهلامشي املوصوفة يف التوصية  GHz 27,5 حتت
خلدمة استكشاف األرض  GHz 50,4-50,2النطاق  ينبغي للتوزيع يفمن لوائح الراديو ينص على أنه " 1.340.5 الرقم

يت هلا توزيعات ضرورة هلا على استعماالت اخلدمات ال يفرض أي قيود ال )املنفعلة( وخدمة األحباث الفضائية )املنفعلة( أال الساتلية
دة تقنية مبباع                                                          ."وبالرغم من أنه ليس نطاقا  جماورا  مباشرة ، فإن فرض قواعد (WRC-97) النطاقات اجملاورة. على أساس أويل يف

 .من لوائح الراديو 1.340.5 يتناقض مع هدف الرقم GHz 22,7 مقدارها
: تدابير حماية للمحطات األرضية في خدمتي األبحاث الفضائية/استكشاف األرض الساتلية A2cالشرط  3.2.1.4/13.1/2

(GHz 27-25,5 فضاء(-))أرض 
 :1الخيار 
 :IMTقرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية املتعلق بتحديد نطاق الرتدد هذا لالتصاالت  تضمني

احملطات األرضية احلالية  ملساعدة اإلدارات على محاية ITU-Rدعوة قطاع االتصاالت الراديوية إىل وضع توصية  أ ( 
 ؛GHz 27-25,5املة يف نطاق الرتدد واملستقبلية خلدميت األحباث الفضائية/استكشاف األرض الساتلية الع

 IMT االتصاالت                                                                             ينبغي إضافة  إىل ذلك دعوة اإلدارات إىل اعتماد أحكام حلماية اخلدمات األخرى من شبكات ب(
 وضمان إمكانية نشر حمطات أرضية خلدميت األحباث الفضائية/استكشاف األرض الساتلية يف املستقبل.

التداخل تظل حمدودة )أي بضعة كيلومرتات خلدمة استكشاف األرض الساتلية وبضع أظهرت الدراسات أن مسافة  األسباب:
                                                                                                            عشرات الكيلومرتات خلدمة األحباث الفضائية(، أي أن القضية تظل شأنا  وطنيا  يف األساس. وحلماية احملطات األرضية عرب احلدود، 

من لوائح الراديو. وبالتايل، ستساعد توصية قطاع االتصاالت الراديوية اإلدارات  11و 9تطبق إجراءات التنسيق الواردة يف املادتني 
أثناء عملية التنسيق ومن أجل االعتبارات الوطنية. واإلشارة إىل احملطات األرضية خلدميت األحباث الفضائية/استكشاف األرض 
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ضمان محاية احملطات "مراعاة احلاجة إىل ى ضرورة ، الذي يؤكد عل(WRC-15) 238الساتلية يف املستقبل هي استجابة للقرار 
أرض( وخدمة -األرضية القائمة ونشر حمطات استقبال أرضية مستقبلية يف إطار توزيع خدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاء

 ".GHz 27-25,5 أرض( يف نطاق الرتدد-األحباث الفضائية )فضاء
من أجل اخلدمات األخرى ينبغي أال تشمل إعداد توصيات لقطاع االتصاالت  ومت اإلعراب عن آراء مفادها أن تدابري احلماية

                                                                                                                 الراديوية ألن ذلك قد يكون عملية معقدة وتستغرق وقتا  طويال  )وال سيما عندما يتعلق األمر بأكثر من جلنة دراسات واحدة( بل 
 وميكن أن تعرتض عليها إدارة واحدة يف مرحلة اعتمادها.

 :2 الخيار
حمطات  علىلوائح الراديو حبيث ال تنطبق  من 536C.5و 536B.5و 536A.5 األرقام أحكامتعديل  ،1إىل اخليار  باإلضافة

 .IMTاالتصاالت 
 :1الرأي 

خلدميت األحباث الفضائية/استكشاف األرض الساتلية، واحملطات األرضية  IMT-2020فيما يتعلق بالتوافق بني االتصاالت 
من  2مع مراعاة احلاشية  ،من لوائح الراديو أو حذفها 536C.5و 536B.5و 536A.5ينبغي تنقيح األحكام أرقام 

 .(WRC-15) 238 القرار
 :2الرأي 

 WRC-19 من جدول أعمال املؤمتر 13.1أو حذفها يقع خارج نطاق البند  536C.5و 536B.5و 536A.5تنقيح األحكام أرقام 
 .(WRC-15) 238والقرار 
 :3الخيار 
 :IMTتحديد نطاق الرتدد هذا لالتصاالت ب املتعلققرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  تضمني

احملطات األرضية احلالية  ملساعدة اإلدارات على محاية ITU-Rدعوة قطاع االتصاالت الراديوية إىل وضع توصية  أ ( 
وأن تضمن هذه التوصية  GHz 27-25,5واملستقبلية خلدميت األحباث الفضائية/استكشاف األرض الساتلية العاملة يف نطاق الرتدد 

 باإلحالة إليها يف لوائح الراديو؛
 عداد توصيات لقطاع االتصاالتومت اإلعراب عن آراء مفادها أن تدابري احلماية من أجل اخلدمات األخرى ينبغي أال تشمل إ

                                                                                                                 الراديوية ألن ذلك قد يكون عملية معقدة وتستغرق وقتا  طويال  )وال سيما عندما يتعلق األمر بأكثر من جلنة دراسات واحدة( بل 
 وميكن أن تعرتض عليها إدارة واحدة يف مرحلة اعتمادها.

 :4الخيار 
يف قرار للمؤمتر العاملي  IMTأو يف النطاقات اجملاورة( من االتصاالت ينبغي إدراج محاية اخلدمات األخرى )داخل النطاق و/

 .IMTمن لوائح الراديو اليت حيدد فيها نطاق الرتدد لالتصاالت  5لالتصاالت الراديوية يتم اإلحالة إليه يف حاشية املادة 
 :5الخيار 

 ال توجد ضرورة ألي شروط.
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 :1الرأي 
روط محاية احملطات األرضية القائمة ونشر حمطات استقبال أرضية مستقبلية يف إطار توزيع ال يضمن خيار عدم وجود ضرورة إىل ش
، وهو ما GHz 27-25,5الرتدد أرض( يف نطاق -أرض( وخدمة األحباث الفضائية )فضاء-خدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاء

 .(WRC-15) 238يتناقض مع أهداف القرار 
 :2الرأي 

تشري نتائج الدراسات إىل مسافات تنسيق تتعلق بأمور وطنية، وبالتايل من الضروري عدم فرض أي شروط لضمان محاية احملطات 
 من لوائح الراديو. 11و 9خلدميت األحباث الفضائية/استكشاف األرض الساتلية، وال ينبغي تطبيق املادتني األرضية 

 مواقع معروفة يفضاء( ف-بمحطات اإلرسال األرضية في الخدمة الثابتة الساتلية )أرض: تدابير تتعلق A2dالشرط  4.2.1.4/13.1/2
 :1الخيار 

 :IMTحديد نطاق الرتدد هذا لالتصاالت بت املتعلققرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  نيتضم
احملطات  ضمان التعايش بنيملساعدة اإلدارات على  ITU-Rدعوة قطاع االتصاالت الراديوية إىل وضع توصية  أ ( 

 GHz 25,25-24,65 الرتدد نطاقيالعاملة يف  IMTاألرضية احلالية واملستقبلية للخدمة الثابتة الساتلية واالتصاالت 
 ؛GHz 27,5-27و

حمطات أرضية للخدمة الثابتة                                                                      ينبغي، إضافة  إىل ذلك، دعوة اإلدارات إىل اعتماد أحكام لضمان إمكانية نشر  ب(
 يف املستقبل. الساتلية

األساس.                                                                                                أظهرت الدراسات أن مسافة التداخل تظل حمدودة )أي بضعة كيلومرتات(، أي أن القضية ستظل شأنا  وطنيا  يف األسباب:
 ITU-R من لوائح الراديو. وبالتايل، ستساعد التوصية 11و 9وبالنسبة إىل التنسيق عرب احلدود، تطبق اإلجراءات الواردة يف املادتني 

 اإلدارات أثناء عملية التنسيق ويف االعتبارات الوطنية.
ومت اإلعراب عن آراء مفادها أن تدابري احلماية من أجل اخلدمات األخرى ينبغي أال تشمل إعداد توصيات لقطاع االتصاالت 

ات واحدة( بل ر من جلنة دراس                                                                                       الراديوية ألن ذلك قد يكون عملية معقدة وتستغرق وقتا  طويال  )وال سيما عندما يتعلق األمر بأكث
 وميكن أن تعرتض عليها إدارة واحدة يف مرحلة اعتمادها.

 :2الخيار 
 :IMTتحديد نطاق الرتدد هذا لالتصاالت ب املتعلققرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  نيتضم

احملطات  على ضمان التعايش بنيملساعدة اإلدارات  ITU-Rدعوة قطاع االتصاالت الراديوية إىل وضع توصية  أ ( 
 GHz 27,5-27و GHz 25,25-24,65الرتدد  نطاقيالعاملة يف  IMTاألرضية احلالية واملستقبلية للخدمة الثابتة الساتلية واالتصاالت 

 وتضمني هذه التوصية باإلحالة إليها يف لوائح الراديو؛
دمات األخرى ينبغي أال تشمل إعداد توصيات لقطاع االتصاالت ومت اإلعراب عن آراء مفادها أن تدابري احلماية من أجل اخل

                                                                                                                 الراديوية ألن ذلك قد يكون عملية معقدة وتستغرق وقتا  طويال  )وال سيما عندما يتعلق األمر بأكثر من جلنة دراسات واحدة( بل 
 وميكن أن تعرتض عليها إدارة واحدة يف مرحلة اعتمادها.

 :3الخيار 
يف قرار للمؤمتر العاملي  IMTدمات األخرى )داخل النطاق و/أو يف النطاقات اجملاورة( من االتصاالت ينبغي إدراج محاية اخل

 .IMTمن لوائح الراديو اليت حيدد فيها نطاق الرتدد لالتصاالت  5لالتصاالت الراديوية يتم اإلحالة إليه يف حاشية املادة 
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 :4الخيار 
 ال توجد ضرورة ألي شروط.

 :1الرأي 
                                                                                                     االحتياجات املتطورة للخدمة الثابتة الساتلية األولية وقد يفرض قيودا  على نشر احملطات األرضية للخدمة الثابتة  4ال يضمن اخليار 

 .(WRC-15) 238 الساتلية وهو ما يتناقض مع أهداف القرار
 :2الرأي 

املستقبلي، وهي ة الساتلية، مبا يف ذلك النشر احلايل/                                                                 ميكن التقاسم والتوافق استنادا  إىل خصائص احملطات األرضية للخدمة الثابت
هي املتأثرة  IMTاخلصائص املقدمة من جانب الفريق املعين بقطاع االتصاالت الراديوية. وإىل جانب ذلك، ما دامت االتصاالت 

 وطين. شأن ية وهذا األمربالتداخل، ال توجد حاجة إىل شروط حلماية الوصلة الصاعدة للمحطات األرضية للخدمة الثابتة الساتل
: تدابير حماية لمحطات االستقبال الفضائية لخدمة ما بين السواتل والخدمة الثابتة A2eالشرط  5.2.1.4/13.1/2

 فضاء(-)أرض الساتلية
 :1الخيار 
 :IMTتحديد نطاق الرتدد هذا لالتصاالت املتعلق بقرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية تضمني 

مقداره  IMTالقصوى للمحطات القاعدة لالتصاالت  (TRP)فرض حد إلزامي على القدرة املشعة اإلمجالية  -
[37/31/28/25] dB(m/200 MHz) [–5/–7/1/2]، أي dB(W/200 MHz). 

لقاعدة ااإللزام باختاذ مجيع التدابري املمكنة لتجنب أن تتجاوز زاوية ارتفاع احلزمة الرئيسية هلوائيات احملطات  -
 درجة من خط األفق. IMT 0 لالتصاالت

درجات من خط األفق،  –10 أدىن من IMTاإللزام بأن تكون اإلمالة امليكانيكية للمحطات القاعدة لالتصاالت  -
                                            يف حدود غالف الطيف املقر ب طبقا  ألحكام التوصية  IMTمع إبقاء خمطط هوائي احملطة القاعدة لالتصاالت 

ITU-R M.2101. 
 IMT لكثافة القصوى للمحطات القاعدة لالتصاالتأحكام تقيد اإىل ذلك، ينبغي دعوة اإلدارات إىل اعتماد        ضافة  إ -

. وإذا كانت مساحة km2 000 10حمطة قاعدة لكل  1 200بـــ  كل منها  أراضييف بؤر التوصيل خارج املباين داخل 
 بالتناسب مع مساحة اإلدارة. IMT، جيب خفض عدد حمطات القاعدة لالتصاالت km2 000 10اإلدارة أقل من 

إىل ذلك،         إضافة  ه. على اإلدارات تنفيذيتعذر  قدخيار  مربع كيلومرت  لكل القاعدة احملطات كثافة  تقييد أنب تفيدعن آراء      وع رب
أن املساحة ذات الصلة تعتمد من حيث مسألة التداخل على   كما                                                  تتضح ماهية املرجع الذي سي ستخدم حلساب هذه الكثافة.   ال

 بدورها أراضي إدارات متعددة. تشمل قداليت  ،الساتل تغطية مناطقمن  كل
وبالتايل  ،IMT                                   استنادا  إىل النشر النموذجي لالتصاالت إمكانية تنفيذ التقاسم أن الدراسات تظهر ب تفيد                  وع رب عن آراء أخرى

 خيارات تنظيمية.ك  حدود إلزاميةإىل ع االفرتاضات النمطية مجي               ينبغي أال ت رتجم 
 :رأيال

حاجة إىل  وبالتايل ال .السواتل بني ما/خدمة الساتلية الثابتة للخدمة كبري  محاية هامش إىل والتوافق التقاسم دراسات أغلب أفضت
 .TRPتطبيق حدود للقدرة 
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 :رأيال
من  5.21 ينص الرقمو  دراسات التقاسم والتوافق إىل هامش محاية كبري للخدمة الثابتة الساتلية/خدمة ما بني السواتل أغلب أفضت

 .                                    لوائح الراديو فعليا  على حدود مناسبة
 :2 الخيار

 :IMTنطاق الرتدد هذا لالتصاالت  بتحديد املتعلق الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمتر قرارتضمني 
مقداره  IMTالقصوى للمحطات القاعدة لالتصاالت  (TRP)فرض حد إلزامي على القدرة املشعة اإلمجالية  -

[46/40/37] dB(m/200 MHz) [16/10/7]، أي dB(W/200 MHz)، 
حملطات القاعدة ازاوية ارتفاع احلزمة الرئيسية هلوائيات أن تتجاوز لتجنب اإللزام باختاذ مجيع التدابري املمكنة  -

 خط األفق.من درجة  IMT 0 لالتصاالت
                                   من لوائح الراديو، إذ ي فيد أحد هذه  5.21املبينة أعاله ألحكام الرقم  TRPبشأن امتثال حدود القدرة  خمتلفة                وقد ع رب عن آراء

فيد رأي آخر بأن                       من لوائح الراديو. وي   5.21ال متتثل ألحكام الرقم  dB(m/200 MHz) 40هلذه القدرة تتجاوز  قيمة أي اآلراء بأن
. IMT ال تتضمن التكنولوجيات احلالية لالتصاالت ،WRC-2000                                    من لوائح الراديو، اليت أ قرت يف املؤمتر  5.21األحكام احلالية للرقم 

 .WRC-19ويف هذا الصدد، قد تلزم مراجعة أحكام هذا الرقم يف املؤمتر 
 رأي:ال

حاجة إىل  وبالتايل ال .السواتل بني ما/خدمة الساتلية الثابتة للخدمة كبري  محاية هامش إىل والتوافق التقاسم دراساتأغلب  أفضت
 .TRPتطبيق حدود للقدرة 

 :رأيال
من  5.21 ينص الرقمو  دراسات التقاسم والتوافق إىل هامش محاية كبري للخدمة الثابتة الساتلية/خدمة ما بني السواتل أغلب أفضت

 .مناسبة                              لوائح الراديو فعليا  على حدود 
 :3الخيار 
 :IMTتحديد نطاق الرتدد هذا لالتصاالت املتعلق ب الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمتر قرارتضمني 

مقداره  IMTالقصوى للمحطات القاعدة لالتصاالت  (TRP)حد إلزامي على القدرة املشعة اإلمجالية فرض  -
[37/31/28/25] dB(m/200 MHz) [–5/–7/1/2]، أي dB(W/200 MHz). 

درجات حتت خط األفق،  –10 أدىن من IMTاإللزام بأن تكون اإلمالة امليكانيكية للمحطات القاعدة لالتصاالت  -
 خط األفق.من درجة صفر  IMT احملطات القاعدة لالتصاالتزاوية ارتفاع احلزمة الرئيسية هلوائيات تتجاوز وأال 

 .ITU-R M.2101خمطط اهلوائي للتوصية وجوب امتثال  -
وبالتايل  ،IMT                                   استنادا  إىل النشر النموذجي لالتصاالت إمكانية تنفيذ التقاسم أن الدراسات تظهر تفيد ب                 ع رب عن آراء أخرى كما 

 خيارات تنظيمية.كحدود إلزامية  إىل مجيع االفرتاضات النمطية                 ينبغي أال ت رتج م 
 :رأيال

وبالتايل ال حاجة إىل  .السواتل بني ما/خدمة الساتلية الثابتة للخدمة كبري  محاية هامش إىل والتوافق التقاسم دراسات أغلب أفضت
 .TRPتطبيق حدود للقدرة 

 :رأيال
 .السواتل بني ما/خدمة الساتلية الثابتة للخدمة كبري  محاية هامش إىل والتوافق التقاسم دراسات أغلب أفضت
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 :4الخيار 
 يف توصية ملؤمتر االتصاالت الراديوية. اخليارات هذه يف الواردة العناصر تضمني      أيضا   ميكن ،3و 2و 1للخيارات  كبديل

 ، ال يعاجل هذا اخليار هذه املسألة على النحو السليم.WRC-15                                                        وقد ع رب عن آراء تفيد بأنه وفقا  للخربة املستخلصة من املؤمتر 
 :5 الخيار

لكل  مجيع التدابري املمكنة لتجنب تسديد احلزمة الرئيسية نشر حمطات قاعدة خارج املباين عند          بأن ت تخذ اإللزام  -
دا تسديد ميكانيكي حتت خط األفق فيما ع ، إضافة إىل ذلك،أن يكون للهوائيبو  ،األفق خطفوق  إرسال هوائي

 .فقط لالستقبال القاعدة احملطة هوائيإذا 
 :رأيال

. إذ إنه 5/1ام أعمال فريق امله إطار                                          يتفق مع نتائج دراسات التقاسم اليت أ جريت يف  والبدرجة مفرطة  تقييدي اخليار هذا إن
أدناه  6اخليار  يتيح. وعلى النقيض من ذلك، املوجبة االرتفاع زوايا ذاتداخل املباين،  املطاريف من حمدود عدديسمح حىت ب ال

                                 أن معظم احملطات القاعدة م سد دة حنو  5/1دراسات فريق املهام افرتضت  وقد. IMT                                       قدرا  من املرونة يف النشر العملي لالتصاالت 
ستعملني امل معدات                                                                                      مطاريف على األرض وأن بعض احملطات القاعدة قد تكون مسد دة بزاوية أعلى من صفر درجة خلدمة بعض 

  كبرية.  موجبة هوامش إىل يفضيان االفرتاضني هذين أنداخل املباين. وأثبتت الدراسات 
 :6الخيار 

إال عندما تسدد احلزمة  10عند نشر حمطات قاعدة خارج املباين، التأكد من أن كل هوائي ال يرسل يف العادةاإللزام  -
الرئيسية حتت خط األفق وأن يكون للهوائي تسديد ميكانيكي حتت خط األفق فيما عدا عندما تكون احملطة 

 القاعدة لالستقبال فقط.
م احملطات القاعدة تسدد حنو مطاريف على األرض وميكن لبعض احملطات القاعدة أن تسدد تفرتض الدراسة أن معظ األسباب:

                                                                                         درجة خلدمة بعض معدات املستعملني داخل املباين. وأظهرت الدراسات أن األثر يظل طفيفا  بسبب قلة عدد  0بزوايا أكرب من 
حاجة إىل أحكام تكون متسقة مع االفرتاضات وهذه األحكام درجة. وبالتايل، هناك  0املطاريف القائمة على زوايا ارتفاع أكرب من 

 ميكن تنفيذها وإنفاذها من خالل إدراجها ضمن شروط الرتخيص.
 :1الرأي 

شرط تسديد احلزمة الرئيسية غري قابل للتنفيذ وال ميكن لإلدارات إنفاذه بسبب كلمة "يف العادة" املستخدمة عند حتديد حدود 
غري حمدد  IMTوخمطط اهلوائي للمحطة القاعدة لالتصاالت  TRP القدرة                        عالوة  على ذلك، فإن قيمة تسديد احلزمة الرئيسية و 

. وعندما تكون IMTوأي خمطط هوائي للمحطة القاعدة لالتصاالت  TRP                                             هذا اخليار وميكن عمليا  استخدام أي قيمة للقدرة  يف
موجهة ألعلى حنو أمساء أكرب من املفرتض يف دراسات قطاع االتصاالت الراديوية  IMTإرساالت أي حمطة قاعدة لالتصاالت 

(، فإن ITU-R M.2101                           ويكون اهلوائي طبقا  للتوصية  −dB(W/200 MHz) 5، أي dB(m/200 MHz) 25تساوي  TRP)القدرة 
 هذا اخليار ال يوفر احلماية خلدمة ما بني السواتل واخلدمة الثابتة الساتلية.

 :7ر الخيا
يف االجتاه ألعلى حنو  IMTإلرساالت احملطات القاعدة لالتصاالت  .e.i.r.pللقدرة                قناعا  زاويا  لوائح الراديو  تضمني -

 (.[A113-IMT 26 GHz])انظر القرار  5/13.1/2السماء كما هو مبني يف القسم 

___________________ 
 .لقاعدةا احملطاتب اتصال علىداخل املباين، ذات زوايا االرتفاع املوجبة، سيكون املطاريف  من فقط                           املفرتض أن عددا  حمدودا  جدا   من  10
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إىل دراسة للتقاسم والتوافق ويضمن محاية خدميت السواتل والثابتة الساتلية، بينما يوفر املرونة  .e.i.r.pيستند قناع القدرة  األسباب:
)ال توجد حدود منفصلة لزوايا اإلمالة امليكانيكية ألسفل واإلمالة الكهربائية، باإلضافة إىل قيم  IMT-2020لعمليات نشر االتصاالت 

. ITU-R لوجود أمثلة قائمة لتطبيق حدود للكسب خارج احملور يف لوائح الراديو والتوصيات                         ( وهو قابل للتنفيذ نظرا  TRPثابتة للقدرة 
املقدمة من الفريق املسؤول بقطاع االتصاالت  IMT                        متاما  مع معلمات االتصاالت  .e.i.r.p                                 وعالوة  على ذلك، يتفق قناع القدرة 

 ت املفرتضة املوضوعة من جانب قطاع االتصاالت الراديوية.الراديوية وال يفرض أي قيود إضافية خالف املعلمات واالفرتاضا
سيكون بالغ التعقيد بواسطة اهلوائيات النشطة. والتحليل الذي  .e.i.r.p                                                      وقد ع رب عن آراء مفادها أن تنفيذ هكذا قناع زاوي للقدرة 

حملطة الفضائية لى حنو السماء ويف اجتاه ايدعم هذا القناع غري واضح ويالحظ أن مجيع احملطات القاعدة سيتعني عليها أن تسدد ألع
. ويعتمد احتمال التداخل بشكل IMT                                                                            للخدمة الثابتة الساتلية، وهو أمر ال يرجح أن يكون متثيليا  لعمليات نشر االتصاالت 

           قيدا  بشكل م .e.i.r.pأساسي على عدد احلاالت اآلنية اليت يكون فيها اإلرسال يف اجتاه السماء ألعلى. وسيكون قناع القدرة 
 .داعي له ال
 .e.i.r.p إلرسال مستويات عالية من القدرةاملتزامنة                                                                ع رب عن آراء تفيد بأن احتمال التداخل يعتمد أساسا  على عدد احلاالت قد و 

 حدوث هذه احلاالت.         أن يقي د  .e.i.r.pقناع القدرة  ومن شأن استخداميف اجتاه السماء. 
 تقاسم وتوافق. بأن هذا اخليار التنظيمي ال يستند إىل أي دراسات تفيد            ع رب عن آراءكما 

 :8الخيار 
يف املدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض على اإلرساالت  epfdأن تفرض يف لوائح الراديو حدود إلزامية للقدرة  -

نطاق  يف IMT يف أراضي أي إدارة تنفذ نظام )أنظمة( اتصاالت IMTمن احملطات القاعدة لالتصاالت 
 .GHz 27,5-24,25 الرتدد

تأخذ  سيكون تنفيذه بالغ التعقيد. وإىل جانب ذلك، فإن املنهجية املقرتحة ال epfd                                           وقد ع رب عن آراء مفادها أن حدا  كهذا للقدرة 
. وميكن عدة واملطاريف ذات اخلصائص املتطورة يف منطقة تغطية الساتليف االعتبار أنه ستكون هناك طائفة متنوعة من احملطات القا

                                                                                                     ملنطقة التغطية هذه أن تغطي أيضا  أراضي العديد من البلدان وهو ما يضيف صعوبة أخرى على تنفيذ هذا املتطلب.
 :9الخيار 

 ال توجد ضرورة ألي شروط.
 الدراسات تظهر أن التقاسم ممكن بدون فرض أي حدود إلزامية إضافية.األسباب: ال توجد ضرورة هلذه اخليارات التنظيمية ما دامت 

 :1الرأي 
وافرتاض  IMT-2020لالتصاالت  .e.i.r.pيتناقض هذا اخليار مع نتائج دراسات التقاسم والتوافق اليت قامت على فرض قيود على القدرة 

درجة. وأنه مل يتم تقييم أثر احلزمة الرئيسية هلوائي  0أقل من  IMT أن زاوية ارتفاع احلزمة الرئيسية هلوائي احملطة القاعدة لالتصاالت
. وسيتيح هذا اخليار .e.i.r.pاليت تسدد حنو نصف الكرة العلوي بدون أي حد للقدرة  IMT-2020احملطة القاعدة لالتصاالت 

ل خليار محاية خدميت ما بني السوات. وال يضمن هذا االيت مل يدرسها قطاع االتصاالت الراديوية بعد IMTعمليات االتصاالت 
على  التسديد إذا مل تطبق حدود القدرة وال حدود       موجبا                                                    نظرا  ألن الدراسات مل تبني  أن اهلامش من شأنه أن يبقى والثابتة الساتلية 

 .IMTاحملطات القاعدة لالتصاالت 
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 (GHz 24-23,6): تدابير حماية لخدمة الفلك الراديوي A2fالشرط  6.2.1.4/13.1/2

 :1الخيار 
إىل  IMT دعوة قطاع االتصاالت الراديوية يف قرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية املقابل لتحديد نطاق الرتدد هذا لالتصاالت

جديدة، حسب االقتضاء، لتوفري معلومات عن تدابري  ITU-Rاحلالية أو وضع توصيات أو تقارير  ITU-Rحتديث التوصيات 
 سيق واحلماية احملتملة ملساعدة اإلدارات يف هذا الشأن.التن

ومت اإلعراب عن آراء مفادها أن تدابري احلماية من أجل اخلدمات األخرى ينبغي أال تشمل إعداد توصيات لقطاع االتصاالت 
ات واحدة( بل من جلنة دراس                                                                                         الراديوية ألن ذلك قد يكون عملية معقدة وتستغرق وقتا  طويال  )وال سيما عندما يتعلق األمر بأكثر

 وميكن أن تعرتض عليها إدارة واحدة يف مرحلة اعتمادها.
 :2الخيار 

يف قرار للمؤمتر العاملي  IMTينبغي إدراج محاية اخلدمات األخرى )داخل النطاق و/أو يف النطاقات اجملاورة( من االتصاالت 
 .IMTمن لوائح الراديو اليت حيدد فيها نطاق الرتدد لالتصاالت  5لالتصاالت الراديوية يتم اإلحالة إليه يف حاشية املادة 

 :3الخيار 
 ال توجد ضرورة ألي شروط.

 : تدابير حماية لخدمات متعددةA2gالشرط  7.2.1.4/13.1/2
                                                                                                  إضافة  إىل اخليارات والبدائل املرتبطة هبا لتدابري محاية اخلدمات املختلفة املوضحة أعاله، تقرتح خيارات إضافية.

 :1الخيار 
 من لوائح الراديو يف احلاشية املقابلة. 21.9بتطبيق الرقم  IMTإدراج شرط أساسي مسبق عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت 

 :1الرأي 
من لوائح الراديو أن يفرض  21.9ال توجد معايري لدى مكتب االتصاالت الراديوية لتحديد اإلدارات املعنية ومن شأن تطبيق الرقم 

 دارات واملكتب أعباء ال داعي هلا. وهذا األمر غري قابل للتنفيذ واإلنفاذ.على اإل
 :2الرأي 

عرب املسريات األرضية، فإن عدد احلاالت اخلاضعة للتبليغ والتنسيق  GHz 24فوق  IMT                                    نظرا  ملسافات التداخل القصرية لالتصاالت 
                                           اإللزاميتني قد يكون قليال  وبالتايل غري ضرورية.

 :2الخيار 
باحلصول على املوافقة من اإلدارات املعنية وإبراز ذلك  IMTإدراج شرط أساسي مسبق عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت 

 احلاشية املقابلة. يف
                                                                                                               وقد ع رب عن آراء مفادها أنه ال توجد معايري لتحديد اإلدارات املعنية وال إجراء لتنفيذ ذلك. ومن شأن ذلك أن يفرض أعباء ال 

 ا على اإلدارات واملكتب. وهذا األمر غري قابل للتنفيذ واإلنفاذ.داعي هل
 :3الخيار 

)مبا يف ذلك  IMTاخلصائص التقنية والتشغيلية لالتصاالت بانتظام أثر تطور  يستعرض دعوة قطاع االتصاالت الراديوية إىل أن
يأخذ نتائج هذه و  ألخرى )مثل اخلدمات الفضائية(،على التقاسم والتوافق مع اخلدمات ا عمليات النشر وكثافة احملطات القاعدة(
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االستعراضات يف حسبانه، عند االقتضاء، لدى إعداد أو مراجعة توصيات/تقارير القطاع، كتلك املتعلقة خبصائص 
  .IMT االتصاالت

تقارير حتديث ال                                                                                   وقد ع رب عن آراء بأن قطاع االتصاالت الراديوية ال حيتاج إىل دعوة لالضطالع هبذا العرض حيث ميكن 
                                                                                                 بوصفه عمال  اعتياديا  للقطاع وطبقا  ملسامهات األعضاء. والتوصية بتدابري تصحيحية مستقبلية ملعاجلة التقاسم  ITU-R والتوصيات

 .(WRC 15) 238والقرار  WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  13.1أمر خارج نطاق البند 
 إلجراء املناسبا بأنو التنفيذ  عمليةالتوضيحات بشأن مدى إمكانية تطبيق بأن هناك حاجة إىل مزيد من  تفيد             وع رب عن آراء 

 .يوضع بعد مل
 :4 الخيار

)مبا يف ذلك كثافة احملطات  IMTبانتظام خصائص عمليات نشر االتصاالت      حيد ثقطاع االتصاالت الراديوية إىل أن  دعوة
 النتائج عن قريرت رفع مع ،الناجم عن عمليات النشر هذه على التقاسم والتوافق مع اخلدمات األخرى األثر يقيمس/ر ديالقاعدة( و 

اختاذ ومن شأن ذلك أن ميكن القطاع من التوصية ب .الراديوية االتصاالت مكتب رئيس طريق عن الراديوية االتصاالت مؤمتر إىل
تمل فيها جت  اوز عتبة التداخل احملددة للمحطات الفضائية.                                           تدابري تصحيحية ملعاجلة احلاالت الذي حي 

تقارير  حتديث نميك حيث العمل، هبذا الضطالعإىل ا دعوة إىل حيتاج ال الراديوية االتصاالت قطاع بأن تفيد آراء عن    ع رب وقد
ة                                                                                  عمال  اعتياديا  للقطاع وطبقا  ملسامهات األعضاء. والتوصية بتدابري تصحيحية مستقبلية ملعاجل ذلك بوصف القطاع وتوصياته

 .(WRC 15) 238والقرار  WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  13.1نطاق البند  مسألة خترج عن التقاسم
 مل املناسب اإلجراء أنوب التنفيذعملية  تطبيق إمكانية مدى بشأن التوضيحات من مزيدتقدمي  بضرورةتفيد  آراء عن     وع رب

 .بعد يوضع
 :5الخيار 

 ال توجد ضرورة ألي شروط.
 :1الرأي 

 حلماية خدمات بعينها. A2fإىل  A2aاحلماية للخدمات القائمة إذا مل تطبق الشروط من  4ال يوفر اخليار 
 :2الرأي 

أفضت غالبية دراسات التقاسم والتوافق إىل هامش كبري حلماية اخلدمات القائمة، وبالتايل ال توجد حاجة إىل إضافة بعض من 
 .A2f-A2aالشروط املوضحة يف الشروط 

 GHz 33,4-31,8: نطاق التردد Bالبند  2.4/13.1/2
 B1 :NOCاألسلوب  1.2.4/13.1/2

وأنظمة املالحة الراديوية  IMTاديو ألن نتائج دراسات التقاسم والتوافق بني أنظمة اخلدمة عدم إجراء أي تغيريات على لوائح الر 
 تظهر عدم موافقتها.

 GHz 40,5-37: نطاق التردد Cالبند  3.4/13.1/2
 C1 :NOCاألسلوب  1.3.4/13.1/2

 عدم إجراء أي تغيريات على لوائح الراديو.
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                                                  لالتصاالت المتنقلة الدولية طبقا  للبديلين التاليين: GHz 40,5-37: تحديد نطاق التردد C2األسلوب  2.3.4/13.1/2
 1البديل 

 األقاليم يفضمن اخلدمة املتنقلة الربية  IMTللمكون األرضي لالتصاالت  GHz 40,5-37الرتدد                             حيدد، طبقا  هلذا البديل، نطاق 
 .       عامليا   أو

 2البديل 
 .       عامليا   أويف األقاليم  IMTللمكون األرضي لالتصاالت  GHz 40,5-37الرتدد                             حيدد، طبقا  هلذا البديل، نطاق 

 .4القسم  مستهليف  البديلني هبذين ةاألسباب واآلراء املتعلق تردو 
                                                                                                            وبالنسبة إىل البديلني على حد سواء، يتضمن هذا األسلوب شروطا  حمتملة، حسب احلالة، حلماية اخلدمات املوزع هلا نطاق الرتدد 

، مع مراعاة نتائج الدراسات. وميكن WRC-19ونطاقات الرتدد اجملاورة، كي تنظر فيها اإلدارات عند إعداد مقرتحاهتا إىل املؤمتر 
 .IMT                                                       استنادا  إىل الشروط املختارة عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت  IMTطبيق قرار االتصاالت لإلدارات النظر يف ت

 GHz 37-36 : تدابير حماية لخدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( في نطاق الترددC2aالشرط  1.2.3.4/13.1/2
 :1الخيار 

واحملطات املتنقلة  IMT من احملطات القاعدة لالتصاالت GHz 37-36 يف نطاق الرتدد املطلوب غري للبث إلزامية حدود إدراج
يف قرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية املقابل لتحديد نطاق الرتدد هذا  GHz 40,5-37يف نطاق الرتدد  IMT لالتصاالت
 .IMT لالتصاالت
اف معيار احلماية اخلاص بأجهزة استشعار خدمة استكش                                                     استنادا  إىل نتائج دراسات التقاسم والتوافق، سيتم جتاوز  األسباب:

لضمان محاية خدمة  IMT األرض الساتلية املنفعلة. وستكون هناك حاجة إىل حدود إلزامية للبث غري املطلوب حملطات االتصاالت
                حاليا  سوى حدود  (Rev.WRC-15) 750يتضمن القرار  . والGHz 37-36 استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( يف نطاق الرتدد

من لوائح الراديو )عدم  340.5                                                                                      البث غري املطلوب لنطاقات الرتدد املوزعة خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(، طبقا  للرقم 
، الذي تتقامسه خدمة استكشاف األرض GHz 37-36 وجود خدمات نشطة يف نطاق الرتدد(، وهو ما ال ينطبق على نطاق الرتدد

يد ملنفعلة( مع اخلدمتني الثابتة واملتنقلة. ولتفادي أوجه التضارب احملتملة، يقرتح إدخال احلدود أعاله يف قرار، يقابل حتدالساتلية )ا
من أجل  (WRC-07) 752 القرار املوضوع يف (−dBW 10). وكان حد قدرة اخلرج داخل النطاق IMT نطاق الرتدد لالتصاالت

لى عمليات نشر ميكن تطبيقه ع ة قد حدد من أجل عمليات النشر األرضية منخفضة الكثافة والاحملطات العاملة يف اخلدمة املتنقل
 .IMT االتصاالت

 :2الخيار 
 ال توجد ضرورة ألي شروط.

أن متتثل  GHz 37-36 قد يتطلب التوافق مع أنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( العاملة يف نطاق الرتدد األسباب:
                                موزع أيضا  على أساس أويل للخدمتني  GHz 37-36 لبعض مستويات البث غري املطلوب. بيد أن نطاق الرتدد IMT أنظمة االتصاالت

ولذا، على  .(WRC-07) 752 القرار                                                                                         الثابتة واملتنقلة؛ وشروط التعايش مع خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( متناولة حاليا  يف
لرصد اخلاصة خبدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( يف نطاق الرتدد هذا قبول مستوى معني من التداخل. وبالتايل، عمليات ا

 . (Rev.WRC-15) 750 القرار يبدو من املناسب إضافة نطاق الرتدد هذا يف ال
)ال توجد شروط( يتناقض مع نتائج دراسات التقاسم والتوافق اليت تظهر أن معيار محاية  2                                وقد ع رب عن آراء مفادها أن اخليار 

 (−dBW 10) وكان حد قدرة اخلرج داخل النطاقأجهزة استشعار خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( سيتم جتاوزه. 
املتنقلة قد حدد من أجل عمليات النشر األرضية منخفضة من أجل احملطات العاملة يف اخلدمة  (WRC-07) 752 القرار املوضوع يف
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، ولذا، فإنه ال تضمن محاية خدمة استكشاف األرض IMT ميكن تطبيقه على عمليات نشر االتصاالت الكثافة وال
 اجملاور. GHz 37-36)املنفعلة( يف نطاق الرتدد  الساتلية

 أرض(-الساتلية )فضاء : تدابير حماية للخدمة الثابتةC2bالشرط  2.2.3.4/13.1/2
 :1الخيار 

 يف قرار للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية:
)الوصلة اهلابطة(  GHz 42,5-37,5                                                               ت دعى اإلدارات إىل التأكد من حتقيق التوازن الضروري يف نطاقات الرتدد -

)الوصلة الصاعدة(،  GHz 51,4-50,4)الوصلة الصاعدة( و GHz 50,2-47,2)الوصلة الصاعدة( و GHz 43,5-42,5و
والطيف املتاح للمحطات األرضية  IMT املوزعة للخدمة املتنقلة واخلدمة الثابتة الساتلية بني الطيف املتاح لالتصاالت

 ( والطيف املتاح حملطات البوابات األرضية؛(HDFSS)الشمولية )مثل التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية 
ضمان محاية احملطات األرضية  ملساعدة اإلدارات يف ITU-R التصاالت الراديوية إىل وضع توصية            ي دعى قطاع ا -

 يف البلدان اجملاورة؛ IMT احلالية واملستقبلية للخدمة الثابتة الساتلية من عمليات نشر االتصاالت
ابتة الساتلية األرضية للخدمة الثإلدارات إىل جانب ذلك إىل تطبيق هذه التوصية عندما تقرر محاية احملطات ا      ت دعى -

 ولضمان إمكانية نشر حمطات البوابات األرضية يف املستقبل. IMT من شبكات االتصاالت
أظهرت الدراسات أن مسافة الفصل من أجل التشغيل بدون تداخل للمحطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية قصرية  األسباب:

                                                                           ن أمرا  وطنيا  خالصا . وبالنسبة إىل التنسيق عرب احلدود، تطبق اإلجراءات الواردة )أي بضعة كيلومرتات( وأن القضية ستكو 
 اإلدارات أثناء عملية التنسيق لالعتبارات الوطنية. ITU-R من لوائح الراديو. وبالتايل، ستساعد التوصية 11و 9 املادتني يف

من لوائح الراديو.  11و 9                                                                                        وقد ع رب عن آراء بأنه حلماية احملطات األرضية عرب احلدود، تطبق إجراءات التنسيق الواردة يف املادتني 
 اإلدارات أثناء عملية التنسيق لالعتبارات الوطنية. ITU-R وبالتايل، ستساعد التوصية

دمات األخرى ينبغي أال تشمل إعداد توصيات لقطاع االتصاالت ومت اإلعراب عن آراء مفادها أن تدابري احلماية من أجل اخل
                                                                                                                 الراديوية ألن ذلك قد يكون عملية معقدة وتستغرق وقتا  طويال  )وال سيما عندما يتعلق األمر بأكثر من جلنة دراسات واحدة( بل 

 وميكن أن تعرتض عليها إدارة واحدة يف مرحلة اعتمادها.
 :2 الخيار

يف قرار للمؤمتر  IMT نطاق الرتدد اجملاور( من جانب االتصاالت خلدمات األخرى )داخل النطاق و/أو يفينبغي إدراج محاية ا
 .IMT من لوائح الراديو احملدد فيها نطاق الرتدد لالتصاالت 5                                                        العاملي لالتصاالت الراديوية حيال إليه مرجعيا  يف حاشية املادة 

ينبغي معاجلة محاية اخلدمات األخرى ببساطة من خالل قرار وليس من خالل توصية لقطاع االتصاالت الراديوية، حيث  األسباب:
الذي يعد جمرد شكل من  ITU-Rال تتمتع التوصية بالقوة القانونية الكافية ألهنا تستند إىل مفهوم اختياري وال من خالل قرار 

نظر اآلراء الواردة يف املشروع التمهيدي لتقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر كما اعتمدت أشكال التطبيق التقين و/أو اإلداري )ا
                                                                           (. وعالوة  على ذلك، فإن دعوة أي إدارة إىل اعتماد حكم لضمان محاية خدمات إدارات 5/1االجتماع السادس لفريق املهام  يف

جرائي ولن يتعرض يف أي حال من األحوال حلماية خدمات أخرى، ما هو إال تفكري حامل ألنه ال يتمتع بالدعم القانوين واإل
                                                                                                                إدارات أخرى نظرا  إىل أن اإلجراء يقتصر اختاذه على اإلدارة املسببة للتداخل بدون أي اتفاق على صحة هذا القرار أو حىت على 

خلدمة املتأثرة اخل للدعوة، فإن محاية القرار نفسه، إذا اختذ هذا القرار بشكل أحادي. ويف حالة عدم استجابة اإلدارة املسببة للتدا
 ستقع بعد ذلك حتت رمحة اخلدمة املسببة للتداخل.

حتتاج  من لوائح الراديو وال 11و 9املادتني  يفبالفعل  ومت تناوهلا                                                                 وقد ع رب عن آراء مفادها محاية احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية 
 تأثرة.يوفر أي منهجية لتحديد اإلدارات امل ىل ذلك، يتسم هذا اخليار بالغموض وال                                    إىل تناوهلا يف نص تنظيمي آخر. وإضافة  إ
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 :3 الخيار
 : يتم يف قرار للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية:GHz 39,5-37,5بالنسبة إىل نطاق الرتدد 

ضمان محاية احملطات األرضية  ملساعدة اإلدارات يف ITU-R                                          ي دعى قطاع االتصاالت الراديوية إىل وضع توصية -
 يف البلدان اجملاورة؛ IMT احلالية واملستقبلية للخدمة الثابتة الساتلية من عمليات نشر االتصاالت

                                                                                                    ت دعى اإلدارات إىل جانب ذلك إىل تطبيق هذه التوصية عندما تقرر محاية احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية  -
 ولضمان إمكانية نشر حمطات البوابات األرضية يف املستقبل. IMT ات االتصاالتمن شبك

، أن تأخذ IMT : ينبغي لإلدارات، يف احلاشية اليت تتضمن حتديد النطاق لالتصاالتGHz 40,5-39,5 وبالنسبة إىل نطاق الرتدد
ة تضاء، بسبب النشر احملتمل للتطبيقات عالية الكثافنطاق الرتدد، حسب االق يف IMT االعتبار القيود احملتملة على االتصاالت يف

 من لوائح الراديو. 516B.5مبوجب الرقم  GHz 42-39,5 يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف نطاق الرتدد
( )الوصلة اهلابطة GHz 42,5-37,5 وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي دعوة اإلدارات إىل ضمان حتقيق التوازن الضروري يف نطاقات الرتدد

)الوصلة الصاعدة(، املوزعة  GHz 51,4-50,4)الوصلة الصاعدة( و GHz 50,2-47,2)الوصلة الصاعدة( و GHz 43,5-42,5و
والطيف املتاح للمحطات الشمولية األرضية )مثل أنظمة اخلدمة الثابتة  IMT للخدمة الثابتة الساتلية بني الطيف املتاح لالتصاالت

 ف املتاح حملطات البوابة األرضية.الساتلية عالية الكثافة( والطي
أنظمة  وكما أقر به يف ملخص الدراسات، فإن التقاسم بني احملطات األرضية يف مواقع غري حمددة )كما هو احلال يف األسباب:

                                                              قد يكون أو ال يكون ممكنا  طبقا  لكل حالة على حدة. ومن هنا، يدعو  IMT اخلدمة الثابتة الساتلية عالية الكثافة( واالتصاالت
، حسب االقتضاء، لضمان توافق اخلدمة الثابتة IMT هذا اخليار اإلدارات إىل أن تأخذ يف االعتبار القيود احملتملة على االتصاالت

 .IMT الساتلية/االتصاالت
                                             واخلدمة الثابتة الساتلية. وعالوة  على ذلك، ينص  IMT قاسم بني االتصاالت                                              وقد ع رب عن آراء بأن الدراسات أظهرت إمكانية الت

حيول دون  من لوائح الراديو على أن حتديد نطاقات الرتدد هذه للتطبيقات عالية الكثافة للخدمة الثابتة الساتلية ال 516B.5 الرقم
ذه. ه اللوائح فيما بني مستعملي نطاقات الرتدد هاستعمال نطاقات الرتدد هذه من قبل خدمات أخرى وال يعطي أولوية يف هذ

من لوائح الراديو  516B.5                                                                                    وبالتايل، فإن أي حاشية جديدة متنح وضعا  أعلى للخدمة الثابتة الساتلية سيتعارض مع الرقم 
 مناسب. وغري

ت توصيات لقطاع االتصاالومت اإلعراب عن آراء مفادها أن تدابري احلماية من أجل اخلدمات األخرى ينبغي أال تشمل إعداد 
                                                                                                                 الراديوية ألن ذلك قد يكون عملية معقدة وتستغرق وقتا  طويال  )وال سيما عندما يتعلق األمر بأكثر من جلنة دراسات واحدة( بل 

 وميكن أن تعرتض عليها إدارة واحدة يف مرحلة اعتمادها.
 :4 الخيار

 IMT االعتبار القيود احملتملة على االتصاالت ، أن تأخذ يفIMT تصاالتينبغي لإلدارات، يف احلاشية اليت تتضمن حتديد النطاق لال
نطاق  نطاق الرتدد، حسب االقتضاء، بسبب النشر احملتمل للتطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف يف

 من لوائح الراديو. 516B.5مبوجب الرقم  GHz 42-39,5 الرتدد
 :5 الخيار

د د   واستعمالنشر  IMTعمليات االتصاالت ضرورة أال تعوق  IMTنطاق الرتدد لالتصاالت اليت تتضمن حتديد يف احلاشية          أن حت 
 من لوائح الراديو. 516B.5الرقم  مبوجب GHz 42-39,5تطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف نطاق الرتدد 

على أن حتديد نطاق الرتدد هذا للتطبيقات العالية الكثافة من لوائح الراديو ينص  516B.5                          ع رب عن رأي يفيد بأن الرقم  وقد
حيول دون استعمال هذا النطاق من قبل خدمات أخرى وال مينح مستعمليه أولوية يف لوائح الراديو.  للخدمة الثابتة الساتلية ال
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من لوائح  516B.5الساتلية يتعارض مع أحكام الرقم                                                              وبالتايل، فإن إدراج حاشية جديدة متنح وضعا  أعلى للخدمة الثابتة 
                             الراديو وليس خيارا  مناسبا .

 الرأي:
إن االرتقاء بوضع التطبيقات العالية الكثافة للخدمة الثابتة الساتلية إليالئها األولوية على اخلدمات املتنقلة )أي جعلها ذات وضع 

 من جدول األعمال. 13.1ضوع البند أويل فائق( أمر غري مناسب، كما أنه خيرج عن نطاق مو 
 :6 الخيار

 ال توجد ضرورة ألي شروط.
 .3/13.1/2 القسم يف املوجز النحو علىواخلدمة الثابتة الساتلية  IMT أظهرت الدراسات إمكانية التقاسم بني االتصاالت األسباب:

 أرض(-)فضاء: تدابير حماية لخدمة األبحاث الفضائية C2cالشرط  3.2.3.4/13.1/2
 :1 الخيار

 وضع قرار للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية من أجل:
ضمان  ملساعدة اإلدارات يف ITU-R بوضع توصية WRC-19 دعوة قطاع االتصاالت الراديوية إىل أن يقوم بعد املؤمتر ( أ 

، مع مراعاة معايري احلماية GHz 38-37 يف نطاق الرتددمحاية احملطات األرضية احلالية واملستقبلية خلدمة األحباث الفضائية العاملة 
 الالزمة؛

خدمة  دعوة اإلدارات إىل اعتماد أحكام على الصعيد الوطين لضمان إمكانية نشر احملطات األرضية يف املستقبل يف ب(
 أرض(.-األحباث الفضائية )فضاء

أرض( -للمحطات األرضية خلدمة األحباث الفضائية )فضاء                                                             األسباب: أظهرت الدراسات أن مسافة الفصل لتشغيل خال  من التداخل
من  11و 9 املادتني قصرية وأن القضية شأن وطين خالص يف األساس. وبالنسبة إىل التنسيق عرب احلدود، تطبق اإلجراءات الواردة يف

 الوطنية. اإلدارات أثناء عملية التنسيق ولالعتبارات ITU-R لوائح الراديو. وبالتايل، ستساعد التوصية
ومت اإلعراب عن آراء مفادها أن تدابري احلماية من أجل اخلدمات األخرى ينبغي أال تشمل إعداد توصيات لقطاع االتصاالت 
                                                                                                                 الراديوية ألن ذلك قد يكون عملية معقدة وتستغرق وقتا  طويال  )وال سيما عندما يتعلق األمر بأكثر من جلنة دراسات واحدة( بل 

 يها إدارة واحدة يف مرحلة اعتمادها.وميكن أن تعرتض عل
 :2 الخيار

يف قرار للمؤمتر  IMT نطاق الرتدد اجملاور( من جانب االتصاالت ينبغي إدراج محاية اخلدمات األخرى )داخل النطاق و/أو يف
 .IMT من لوائح الراديو احملدد فيها نطاق الرتدد لالتصاالت 5                                                        العاملي لالتصاالت الراديوية حيال إليه مرجعيا  يف حاشية املادة 

 :3 الخيار
 ال توجد ضرورة ألي شروط.

 أظهرت الدراسات أن مسافات الفصل قصرية وميكن اعتبارها مبثابة شأن وطين. األسباب:
ات األرضية يضمن محاية احملط                                                                                     وقد ع رب عن آراء بأن خيار عدم وجود ضرورة ألي شروط يتعارض مع دراسات التقاسم والتوافق وال

نطاق  أرض( يف-القائمة ونشر حمطات استقبال أرضية يف املستقبل يف إطار توزيع خدمة األحباث الفضائية )فضاء
 .(WRC-15) 238وهو ما يتعارض مع أهداف القرار  GHz 38-37 الرتدد
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فضاء( واستكشاف األرض الساتلية -)أرض: تدابير لحماية خدمتي األبحاث الفضائية C2dالشرط  4.2.3.4/13.1/2
 فضاء(-)أرض

 :1 الخيار
باحلماية  GHz 40,5-37 العاملة يف نطاق الرتدد IMT-2020 وضع أحكام بلوائح الراديو بأال تطالب أنظمة االتصاالت

(، فضاء-)أرض فضاء( واستكشاف األرض الساتلية-إرساالت احملطات األرضية خلدميت األحباث الفضائية )أرض من
 .فضاء(-)أرض فضاء( واستكشاف األرض الساتلية-األحباث الفضائية )أرضاملستقبلي خلدميت لضمان التطوير 

 :2 الخيار
 ال توجد ضرورة ألي شروط.

.                                                                                         هلا توزيع قائم على أساس أويل يوفر وضعا  مساويا  خلدميت األحباث الفضائية واستكشاف األرض الساتلية املتنقلة اخلدمة األسباب:
فضاء( -)أرض فضاء( واستكشاف األرض الساتلية-تناول التقاسم بني احملطات األرضية يف خدميت األحباث الفضائية )أرض ويتم

 و.من خالل إجراءات التنسيق احلالية يف لوائح الرادي
                                                                                                            وع رب عن آراء مفادها أن خيار عدم وجود ضرورة ألي شروط ال يستند إىل أي دراسات للتقاسم والتوافق، وقد يفيد نشر حمطات 

نطاق  فضاء( يف-أرض) فضاء( واستكشاف األرض الساتلية-أرضية يف املستقبل يف إطار توزيعات خدميت األحباث الفضائية )أرض
 .(WRC-15) 238وهو ما يتعارض مع أهداف القرار  GHz 40,5-40 الرتدد

 : تدابير حماية لخدمات متعددةC2eالشرط  5.2.3.4/13.1/2
                                                                                                         إضافة  إىل اخليارات والبدائل املرتبطة هبا لتدابري محاية للخدمات املختلفة كما مت توضيحه أعاله، تقرتح خيارات إضافية.

 :1 الخيار
 احلاشية املقابلة. من لوائح الراديو يف 21.9بتطبيق الرقم  IMT اق الرتدد لالتصاالتإضافة شرط أساسي مسبق عند حتديد نط

             سيولد أعباء   21.9توجد معايري لدى مكتب االتصاالت الراديوية لتحديد اإلدارات املعنية وأن تطبيق الرقم                        وقد ع رب عن آراء بأنه ال
 ال داعي هلا على اإلدارات وعلى املكتب. وهذا األمر غري قابل للتنفيذ واإلنفاذ.

عرب مسريات أرضية، فإن عدد  GHz 24فوق  IMT                                                             وع رب عن آراء أخرى مفادها أنه نظرا  لقصر مسافات الفصل لالتصاالت
 التايل غري ضرورية.                                                       احلاالت اخلاضعة للتبليغ والتنسيق اإللزاميني قد يكون قليال  وب

 :2 الخيار
باحلصول على املوافقة من اإلدارات املعنية وإبراز ذلك  IMT إضافة شرط أساسي مسبق عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت

 احلاشية املقابلة. يف
               باء  ال داعي هلا يفرض أع توجد معايري لتحديد اإلدارات املعنية وال إجراء لتنفيذ ذلك. ومن شأن ذلك أن                       وقد ع رب عن آراء بأنه ال

 على اإلدارات واملكتب. وهذا األمر غري قابل للتنفيذ واإلنفاذ.
 :3 الخيار

 ال توجد ضرورة ألي شروط.
 1 اإلقليم فيعدا  (IMT) الدولية المتنقلة لالتصاالت GHz 40,5-37نطاق التردد  تحديد: C3 األسلوب 3.3.4/13.1/2

 1للخدمة الثابتة الساتلية في جميع أنحاء اإلقليم  GHz 2 قيمته الطيف من مشترك مقداروتوفير 
 .1 اإلقليميف  عدا IMTاألرضي لالتصاالت  للمكون GHz 40,5-37 الرتددنطاق  حتديد
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ال يتم تقامسه مع  ،الساتليةللخدمة الثابتة  GHz 2 يبلغ من لوائح الراديو لتوفري مقدار مشرتك من الطيف 516B.5الرقم  تعديل
ميكن استخدامه للمحطات األرضية الشمولية و بالكامل  1                 حتديدا ( يف اإلقليم  GHz 39,5-37,5 )يف مدى الرتدد IMT االتصاالت

 عالية الكثافة(. الساتلية)مثل أنظمة اخلدمة الثابتة  الساتليةللخدمة الثابتة 

 الرأي:
الصاعدة( )الوصلة  GHz 43,5-42,5)الوصلة اهلابطة( و GHz 42,5-37,5 دالرتد نطاقات يف الضروري التوازن حتقيق لضمان

تاح بني الطيف امل الساتلية،)الوصلة الصاعدة(، املوزعة للخدمة الثابتة  GHz 51,4-50,4)الوصلة الصاعدة( و GHz 50,2-47,2و
طيف املتاح عالية الكثافة( وال الساتليةوالطيف املتاح للمحطات األرضية الشمولية )مثل أنظمة اخلدمة الثابتة  IMT لالتصاالت

 األرضية. اتحملطات البواب
 نطاقيف  يندرج ال (HDFSS) الكثافة العالية الساتلية الثابتة اخلدمة ألنظمة جديدة تردد مديات حتديد أن مفادها آراء عن     وع رب
من غري املناسب توزيع أو حتديد مديات تردد جديدة خلدمات وتطبيقات  أنو  ،من جدول األعمال 13.1والبند  (WRC-15) 238 القرار
على توزيع مديات تردد للخدمة  يقتصرهنا  فاألمرمن جدول األعمال.  13.1والبند  (WRC-15) 238القرار  نطاق يف تدخل ال أخرى

 من تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر. C2bيف الشرط  3ينبغي حذف اخليار وبالتايل . IMT لالتصاالتنطاق تردد املتنقلة وحتديد 

 GHz 42,5-40,5: نطاق التردد Dالبند  4.4/13.1/2
 D1 :NOCاألسلوب  1.4.4/13.1/2

 عدم إجراء أي تغيريات على لوائح الراديو.
                                                 لالتصاالت المتنقلة الدولية طبقا  للبديلين التاليين GHz 42,5-40,5: تحديد نطاق التردد D2األسلوب  2.4.4/13.1/2

 1البديل 

إىل توزيع أويل يف جدول توزيع  GHz 42,5-40,5يتم يف إطار هذا البديل رفع التوزيع الثانوي احلايل للخدمة املتنقلة يف نطاق الرتدد 
 .       عامليا   أو األقاليم يفضمن اخلدمة املتنقلة الربية  IMT نطاقات الرتدد وحتديد نطاق الرتدد للمكون األرضي لالتصاالت

 2البديل 
إىل توزيع أويل يف جدول توزيع  GHz 42,5-40,5يتم يف إطار هذا البديل رفع التوزيع الثانوي احلايل للخدمة املتنقلة يف نطاق الرتدد 

               ليم أو عامليا .يف األقا IMT نطاقات الرتدد وحتديد نطاق الرتدد للمكون األرضي لالتصاالت
  .4القسم  مستهليف  البديلني هبذين ةاألسباب واآلراء املتعلق تردو 

                                                                                                            وبالنسبة إىل البديلني على حد سواء، يتضمن هذا األسلوب شروطا  حمتملة، حسب احلالة، حلماية اخلدمات املوزع هلا نطاق الرتدد 
 ، مع مراعاة نتائج الدراسات.WRC-19ونطاقات الرتدد اجملاورة، كي تنظر فيها اإلدارات عند إعداد مقرتحاهتا إىل املؤمتر 

 أرض(-تدابير حماية للخدمة الثابتة الساتلية )فضاء :D2aالشرط  1.2.4.4/13.1/2
 :1الخيار 

 يف قرار للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية:
)الوصلة اهلابطة(  GHz 42,5-37,5                                                               ت دعى اإلدارات إىل التأكد من حتقيق التوازن الضروري يف نطاقات الرتدد -

)الوصلة الصاعدة(،  GHz 51,4-50,4)الوصلة الصاعدة( و GHz 50,2-47,2)الوصلة الصاعدة( و GHz 43,5-42,5و
والطيف املتاح للمحطات األرضية  IMT املوزعة للخدمة املتنقلة واخلدمة الثابتة الساتلية بني الطيف املتاح لالتصاالت

 ؛ةالشمولية )مثل أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية عالية الكثافة( والطيف املتاح حملطات البوابات األرضي



225 

 

ضمان محاية احملطات األرضية  ملساعدة اإلدارات يف ITU-R                                          ي دعى قطاع االتصاالت الراديوية إىل وضع توصية -
 يف البلدان اجملاورة؛ IMT احلالية واملستقبلية للخدمة الثابتة الساتلية من عمليات نشر االتصاالت

لساتلية تقرر محاية احملطات األرضية للخدمة الثابتة ا                                                     ت دعى اإلدارات إىل جانب ذلك إىل تطبيق هذه التوصية عندما  -
 ولضمان إمكانية نشر حمطات البوابات األرضية يف املستقبل. IMT من شبكات االتصاالت

من لوائح الراديو.  11و 9                                                                                        وقد ع رب عن آراء بأنه حلماية احملطات األرضية عرب احلدود، تطبق إجراءات التنسيق الواردة يف املادتني 
 اإلدارات أثناء عملية التنسيق ولالعتبارات الوطنية. ITU-R ايل، ستساعد التوصيةوبالت

ومت اإلعراب عن آراء مفادها أن تدابري احلماية من أجل اخلدمات األخرى ينبغي أال تشمل إعداد توصيات لقطاع االتصاالت 
( بل عندما يتعلق األمر بأكثر من جلنة دراسات واحدة                                                                  الراديوية ألن ذلك قد يكون عملية معقدة وتستغرق وقتا  طويال  )وال سيما 

 وميكن أن تعرتض عليها إدارة واحدة يف مرحلة اعتمادها.
 :2الخيار 

يف قرار للمؤمتر  IMT نطاق الرتدد اجملاور( من جانب االتصاالت ينبغي إدراج محاية اخلدمات األخرى )داخل النطاق و/أو يف
 .IMT من لوائح الراديو احملدد فيها نطاق الرتدد لالتصاالت 5                           إليه مرجعيا  يف حاشية املادة  العاملي لالتصاالت الراديوية حيال

 :3الخيار 
 يتم يف قرار للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية:

ضمان محاية احملطات األرضية  ملساعدة اإلدارات يف ITU-R                                          ي دعى قطاع االتصاالت الراديوية إىل وضع توصية -
 يف البلدان اجملاورة؛ IMT املستقبلية للخدمة الثابتة الساتلية من عمليات نشر االتصاالتاحلالية و 

                                                                                                    ت دعى اإلدارات إىل جانب ذلك إىل تطبيق هذه التوصية عندما تقرر محاية احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية  -
 ة يف املستقبل.ولضمان إمكانية نشر حمطات البوابات األرضي IMT من شبكات االتصاالت

 IMT االعتبار القيود احملتملة على االتصاالت ، أن تأخذ يفIMT ينبغي لإلدارات، يف احلاشية اليت تتضمن حتديد النطاق لالتصاالت
نطاق  نطاق الرتدد، حسب االقتضاء، بسبب النشر احملتمل للتطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف يف

 من لوائح الراديو. 516B.5مبوجب الرقم  GHz 42-39,5 الرتدد
)الوصلة اهلابطة(  GHz 42,5-37,5 وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي دعوة اإلدارات إىل ضمان حتقيق التوازن الضروري يف نطاقات الرتدد

)الوصلة الصاعدة(، املوزعة  GHz 51,4-50,4)الوصلة الصاعدة( و GHz 50,2-47,2)الوصلة الصاعدة( و GHz 43,5-42,5و
والطيف املتاح للمحطات الشمولية األرضية )مثل أنظمة اخلدمة الثابتة  IMT للخدمة الثابتة الساتلية بني الطيف املتاح لالتصاالت

 الساتلية عالية الكثافة( والطيف املتاح حملطات البوابة األرضية.
أجل اخلدمات األخرى ينبغي أال تشمل إعداد توصيات لقطاع االتصاالت  ومت اإلعراب عن آراء مفادها أن تدابري احلماية من

                                                                                                                 الراديوية ألن ذلك قد يكون عملية معقدة وتستغرق وقتا  طويال  )وال سيما عندما يتعلق األمر بأكثر من جلنة دراسات واحدة( بل 
 وميكن أن تعرتض عليها إدارة واحدة يف مرحلة اعتمادها.

 :4الخيار 
 IMT االعتبار القيود احملتملة على االتصاالت ، أن تأخذ يفIMT ات، يف احلاشية اليت تتضمن حتديد النطاق لالتصاالتينبغي لإلدار 

نطاق  نطاق الرتدد، حسب االقتضاء، بسبب النشر احملتمل للتطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف يف
 لوائح الراديو.  من 516B.5مبوجب الرقم  GHz 42-39,5 الرتدد
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 :5 الخيار
د د   واستعمالنشر  IMTعمليات االتصاالت ضرورة أال تعوق  IMTنطاق الرتدد لالتصاالت اليت تتضمن حتديد يف احلاشية          أن حت 

 من لوائح الراديو. 516B.5الرقم  مبوجب GHz 42-39,5تطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف نطاق الرتدد 
على أن حتديد نطاق الرتدد هذا للتطبيقات العالية الكثافة من لوائح الراديو ينص  516B.5                          ع رب عن رأي يفيد بأن الرقم  وقد

حيول دون استعمال هذا النطاق من قبل خدمات أخرى وال مينح مستعمليه أولوية يف لوائح الراديو.  للخدمة الثابتة الساتلية ال
من لوائح الراديو  516B.5                                                                   جديدة متنح وضعا  أعلى للخدمة الثابتة الساتلية يتعارض مع أحكام الرقم وبالتايل، فإن إدراج حاشية 

                     وليس خيارا  مناسبا .
 تالرأي: إن االرتقاء بوضع التطبيقات العالية الكثافة للخدمة الثابتة الساتلية إليالئها األولوية على اخلدمات املتنقلة )أي جعلها ذا

 من جدول األعمال. 13.1مر غري مناسب، كما أنه خيرج عن نطاق موضوع البند وضع أويل فائق( أ
 :6الخيار 

 ال توجد ضرورة ألي شروط.
 : تدابير حماية لخدمة الفلك الراديويD2bالشرط  2.2.4.4/13.1/2

 :1الخيار 
اخلاص خبدمة الفلك الراديوي. وحيث إن احلماية من التداخل  GHz 43,5-42,5من لوائح الراديو لنطاق الرتدد  149.5يتعرض الرقم 

                                                                                                                الناجم عن البث غري املطلوب على أي نطاق تردد تستخدمه خدمة الفلك الراديوي ال يسهل تنفيذها عادة ، ينبغي، بالتايل، دعوة 
القتضاء، لتوفري معلومات عن احلالية أو وضع توصيات جديدة، حسب ا ITU-Rقطاع االتصاالت الراديوية إىل حتديث التوصيات 

تدابري التنسيق واحلماية احملتملة ملساعدة اإلدارات يف هذا األمر. وينبغي إضافة إىل ذلك دعوة اإلدارات إىل تنفيذ تدابري لتنسيق 
 قتضاء.حسب اال، GHz 43,5-42,5 ومحاية حمطات خدمة الفلك الراديوي يف نطاق الرتدد

تدابري احلماية من أجل اخلدمات األخرى ينبغي أال تشمل إعداد توصيات لقطاع االتصاالت  ومت اإلعراب عن آراء مفادها أن
                                                                                                                 الراديوية ألن ذلك قد يكون عملية معقدة وتستغرق وقتا  طويال  )وال سيما عندما يتعلق األمر بأكثر من جلنة دراسات واحدة( بل 

 وميكن أن تعرتض عليها إدارة واحدة يف مرحلة اعتمادها.
 :2ار الخي

يف قرار للمؤمتر  IMT نطاق الرتدد اجملاور( من جانب االتصاالت ينبغي إدراج محاية اخلدمات األخرى )داخل النطاق و/أو يف
 .IMT من لوائح الراديو احملدد فيها نطاق الرتدد لالتصاالت 5                                                        العاملي لالتصاالت الراديوية حيال إليه مرجعيا  يف حاشية املادة 

 :3الخيار 
 ضرورة ألي شروط. ال توجد

 : تدابير حماية لخدمات متعددةD2cالشرط  3.2.4.4/13.1/2
                                                                                                  إضافة  إىل اخليارات والبدائل املرتبطة هبا لتدابري محاية اخلدمات املختلفة املوضحة أعاله، تقرتح خيارات إضافية.

 :1الخيار 
 من لوائح الراديو يف احلاشية املقابلة. 21.9قم بتطبيق الر  IMTإدراج شرط أساسي مسبق عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت 
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 :1الرأي 
من لوائح الراديو أن يفرض  21.9ال توجد معايري لدى مكتب االتصاالت الراديوية لتحديد اإلدارات املعنية ومن شأن تطبيق الرقم 

 على اإلدارات واملكتب أعباء ال داعي هلا. وهذا األمر غري قابل للتنفيذ واإلنفاذ.
 :2الرأي 

عرب املسريات األرضية، فإن عدد احلاالت اخلاضعة للتبليغ والتنسيق  GHz 24فوق  IMT                                    نظرا  ملسافات التداخل القصرية لالتصاالت 
                                           اإللزاميتني قد يكون قليال  وبالتايل غري ضرورية.

 :2الخيار 
وافقة من اإلدارات املعنية وإبراز ذلك باحلصول على امل IMTإدراج شرط أساسي مسبق عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت 

 احلاشية املقابلة. يف
                                                                                                               وقد ع رب عن آراء مفادها أنه ال توجد معايري لتحديد اإلدارات املعنية وال إجراء لتنفيذ ذلك. ومن شأن ذلك أن يفرض أعباء ال 

 داعي هلا على اإلدارات واملكتب. وهذا األمر غري قابل للتنفيذ واإلنفاذ.
 :3الخيار 

 ال توجد ضرورة ألي شروط.
 :1الرأي 

 حلماية خدمات بعينها. D2bإىل  D2aاحلماية للخدمات القائمة غذا مل تطبق الشروط من  4ال يوفر اخليار 
 :2الرأي 

أفضت غالبية دراسات التقاسم والتوافق إىل هامش كبري حلماية اخلدمات القائمة، وبالتايل ال توجد حاجة إىل إضافة بعض من 
 .D2b-D2aالشروط املوضحة يف الشروط 

 GHz 43,5-42,5: نطاق التردد E البند 5.4/13.1/2
 E1 :NOCاألسلوب  1.5.4/13.1/2

 الراديو.عدم إجراء أي تغيريات على لوائح 
                                                 لالتصاالت المتنقلة الدولية طبقا  للبديلين التاليين GHz 43,5-42,5: تحديد نطاق التردد E2األسلوب  2.5.4/13.1/2

 1البديل 
 .       عامليا   أو األقاليم يفضمن اخلدمة املتنقلة الربية  IMTللمكون األرضي لالتصاالت الرتدد                             حيدد، طبقا  هلذا البديل، نطاق 

 .4القسم  مستهليف  البديلني هبذين ةواآلراء املتعلقاألسباب  تردو 
 2البديل 

 .       عامليا   أو األقاليم يف IMTللمكون األرضي لالتصاالت الرتدد                             حيدد، طبقا  هلذا البديل، نطاق 
                                                                                                            وبالنسبة إىل البديلني على حد سواء، يتضمن هذا األسلوب شروطا  حمتملة، حسب احلالة، حلماية اخلدمات املوزع هلا نطاق الرتدد 

 ، مع مراعاة نتائج الدراسات.WRC-19ونطاقات الرتدد اجملاورة، كي تنظر فيها اإلدارات عند إعداد مقرتحاهتا إىل املؤمتر 
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 فضاء(-تدابير حماية للخدمة الثابتة الساتلية )أرض :E2a الشرط 1.2.5.4/13.1/2
 :1الخيار 
 :IMTتحديد نطاق الرتدد هذا لالتصاالت املتعلق بقرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية تضمني 

مقداره  IMTالقصوى للمحطات القاعدة لالتصاالت  (TRP)حد إلزامي على القدرة املشعة اإلمجالية فرض  -
[40/26/20,5] dB(m/200 MHz) [–9,5/–10/4]، أي dB(W/200 MHz). 

أن تتجاوز زاوية ارتفاع احلزمة الرئيسية هلوائيات احملطات القاعدة  اإللزام باختاذ مجيع التدابري املمكنة لتجنب -
 درجة من خط األفق. IMT 0 لالتصاالت

، من خط األفق درجات –10أدىن من  IMT لالتصاالتإللزام بأن تكون اإلمالة امليكانيكية للمحطات القاعدة  -
-ITU                                            يف حدود غالف الطيف املقر ب طبقا  ألحكام التوصية IMT مع إبقاء خمطط هوائي احملطة القاعدة لالتصاالت

R M.2101. 

 IMT تالقصوى للمحطات القاعدة لالتصاال                                                               إضافة  إىل ذلك، ينبغي دعوة اإلدارات إىل اعتماد أحكام تقيد الكثافة  -
وإذا كانت مساحة  .km2 000 10حمطة قاعدة لكل  1 200بـــ  كل منها  أراضييف بؤر التوصيل خارج املباين داخل 

 بالتناسب مع مساحة اإلدارة. IMT، جيب خفض عدد حمطات القاعدة لالتصاالت km2 000 10اإلدارة أقل من 
                                                                             إىل دراسة للتقاسم والتوافق وتضمن محاية اخلدمة الثابتة الساتلية. وعالوة  على ذلك،  1 تستند الشروط الواردة يف اخليار األسباب:

، وإذا استخدم خمطط ITU-R M.2101              طبقا  للتوصية  IMT تستخدم مجيع الدراسات خمطط هوائي للمحطة القاعدة لالتصاالت
 الساتلية.هوائي آخر، قد حيدث تداخل على حمطة االستقبال الفضائية للخدمة الثابتة 

بأن الدراسات افرتضت أن معظم احملطات القاعدة تسدد حنو مطاريف على األرض وأنه ميكن لبعض احملطات  تفيد             وع رب عن آراء 
                                                                            درجة خلدمة بعض معدات املستعملني داخل املباين. وأظهرت الدراسات أن األثر يظل حمدودا   0القاعدة التسديد بزوايا أكرب من 

                                                               درجة. وبالتايل، فإن احلدود الواردة يف هذا اخليار تعد مقي دة إىل حد   0طاريف املقامة على زوايا ارتفاع أكرب من نتيجة لقلة عدد امل
 كبري وينبغي ألي أحكام أن تكون متسقة مع االفرتاضات والدراسات.

                 نفيذه. إضافة  إىل ر على اإلدارات ت                                                                                  وع رب أيضا  عن آراء تفيد بأن تقييد كثافة احملطات القاعدة لكل كيلومرت مربع خيار قد يتعذ
                                                                                                           ذلك، ال تتضح ماهية املرجع الذي سي ستخدم حلساب هذه الكثافة. كما أن املساحة ذات الصلة تعتمد من حيث مسألة التداخل 

 على كل من مناطق تغطية الساتل، اليت قد تشمل بدورها أراضي إدارات متعددة.
 :رأيال

حاجة إىل  وبالتايل ال .السواتل بني ما/خدمة الساتلية الثابتة للخدمة كبري  محاية هامش إىل والتوافق التقاسم دراسات أغلب أفضت
 .TRPتطبيق حدود للقدرة 

 :رأيال
من  5.21 ينص الرقمو  دراسات التقاسم والتوافق إىل هامش محاية كبري للخدمة الثابتة الساتلية/خدمة ما بني السواتل أغلب أفضت

 .على حدود مناسبة                     لوائح الراديو فعليا  
 :2 الخيار

 :IMTتحديد نطاق الرتدد هذا لالتصاالت املتعلق بقرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية تضمني 
 IMT القصوى للمحطات القاعدة لالتصاالت (TRP) حد إلزامي على القدرة املشعة اإلمجاليةفرض  -

 ؛dB(W/200 MHz)[ –9,5/–10/4]أي  ،dB(m/200 MHz) [40/26/20,5] مقداره
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درجات حتت خط األفق،  –10 أدىن من IMTاإللزام بأن تكون اإلمالة امليكانيكية للمحطات القاعدة لالتصاالت  -
 خط األفق.من درجة صفر  IMT احملطات القاعدة لالتصاالتزاوية ارتفاع احلزمة الرئيسية هلوائيات تتجاوز وأال 

 .ITU-R M.2101 وجوب امتثال خمطط اهلوائي للتوصية -
 :رأيال

حاجة إىل  وبالتايل ال .السواتل بني ما/خدمة الساتلية الثابتة للخدمة كبري  محاية هامش إىل والتوافق التقاسم دراسات أغلب أفضت
 .TRPتطبيق حدود للقدرة 

وبالتايل  ،IMT                                   استنادا  إىل النشر النموذجي لالتصاالت إمكانية تنفيذ التقاسم أن الدراسات تظهر ب تفيد                 ع رب عن آراء أخرى كما 
 خيارات تنظيمية.كحدود إلزامية  إىل مجيع االفرتاضات النمطية                 ينبغي أال ت رتج م 

 :رأيال
 5.21 وينص الرقم ،السواتل بني ما/خدمة الساتلية الثابتة للخدمة كبري  محاية هامش إىل والتوافق التقاسم دراسات أغلب أفضت

 .                                    لوائح الراديو فعليا  على حدود مناسبةمن 
 :3 الخيار
 .ويةالرادي االتصاالت ملؤمتر توصية يف اخليارات هذه يف الواردة العناصر تضمني       أيضا   ميكن ،2و 1للخيارات  كبديل

 على النحو السليم.، ال يعاجل هذا اخليار هذه املسألة WRC-15                                                        وقد ع رب عن آراء تفيد بأنه وفقا  للخربة املستخلصة من املؤمتر 
 :4الخيار 

االجتاه  يف IMT من أجل إرساالت احملطات القاعدة لالتصاالت .e.i.r.pللقدرة     ا  زاوي        قناعا  لوائح الراديو  تضمني  -
 (.[B113-IMT 40/50 GHz])القرار  5/13.1/2ألعلى حنو السماء، انظر القسم 

الوقت يوفر  نفس إىل دراسات للتقاسم والتوافق ويضمن محاية اخلدمة الثابتة الساتلية، ويف .e.i.r.pيستند قناع القدرة  األسباب:
)ال توجد حدود منفصلة لزوايا اإلمالة امليكانيكية ألسفل واإلمالة الكهربائية وكذلك  IMT-2020 املرونة لعمليات نشر االتصاالت

ح الراديو لوائ أمثلة قائمة على تطبيق حدود الكسب خارج احملور يف ( وهو قابل للتنفيذ، ما دامت هناكTRP قيم ثابتة للقدرة
 وتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية.

سيكون بالغ التعقيد بواسطة اهلوائيات النشطة. والتحليل الذي  .e.i.r.p                                                      وقد ع رب عن آراء مفادها أن تنفيذ هكذا قناع زاوي للقدرة 
ية يع احملطات القاعدة سيتعني عليها أن تسدد ألعلى حنو السماء ويف اجتاه احملطة الفضائيدعم هذا القناع غري واضح ويالحظ أن مج

. ويعتمد احتمال التداخل بشكل IMT                                                                            للخدمة الثابتة الساتلية، وهو أمر ال يرجح أن يكون متثيليا  لعمليات نشر االتصاالت 
            مقيدا  بشكل  .e.i.r.pالسماء ألعلى. وسيكون قناع القدرة أساسي على عدد احلاالت اآلنية اليت يكون فيها اإلرسال يف اجتاه 

 .داعي له ال
 .e.i.r.p قدرةمستويات عالية من الاملتزامنة إلرسال على عدد احلاالت        أساسا   يعتمد احتمال التداخل                          ع رب عن آراء أخرى تفيد بأنو 

                         أن يقي د حدوث هذه احلاالت. .e.i.r.pومن شأن استخدام قناع القدرة  يف اجتاه السماء.
 :5الخيار 

إال عندما تسدد احلزمة  11عند نشر حمطات قاعدة خارج املباين، بالتأكد من أن كل هوائي ال يرسل يف العادةاإللزام  -
الرئيسية حتت خط األفق وأن يكون للهوائي تسديد ميكانيكي حتت خط األفق فيما عدا عندما تكون احملطة 

 ال فقط.القاعدة لالستقب
___________________ 

 .لقاعدةا احملطات مع اتصال علىداخل املباين ذات زوايا االرتفاع املوجبة سيكون املطاريف  من فقط                           املفرتض أن عددا  حمدودا  جدا   من  11
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تفرتض الدراسة أن معظم احملطات القاعدة تسدد حنو مطاريف على األرض وميكن لبعض احملطات القاعدة أن تسدد  األسباب:
                                                                                         درجة خلدمة بعض معدات املستعملني داخل املباين. وأظهرت الدراسات أن األثر يظل طفيفا  بسبب قلة عدد  0بزوايا أكرب من 

درجة. وبالتايل، هناك حاجة إىل أحكام تكون متسقة مع االفرتاضات وهذه األحكام  0رتفاع أكرب من املطاريف القائمة على زوايا ا
 ميكن تنفيذها وإنفاذها من خالل إدراجها ضمن شروط الرتخيص.

املستخدمة  ادة"ميكن لإلدارات إنفاذه بسبب كلمة "يف الع                                                                وقد ع رب عن آراء بأن شرط تسديد احلزمة الرئيسية غري قابل للتنفيذ وال
وخمطط هوائي احملطة القاعدة  TRP                                                                                  عند حتديد حدود تسديد احلزمة الرئيسية. وعالوة  على ذلك، مل حيدد يف هذا اخليار قيمة القدرة 

وأي خمطط هوائي للمحطة القاعدة. وعندما تزيد إرساالت أي  TRP                                   وميكن عمليا  استخدام أي قيمة للقدرة IMT لالتصاالت
 TRP يف االجتاه ألعلى حنو السماء عن املفرتض يف دراسات قطاع االتصاالت الراديوية )القدرة IMT حمطة قاعدة لالتصاالت

فر هذا اخليار ، ولن يو ITU-R M.2101 وخمطط اهلوائي حسب التوصية –dB(W/200 MHz) 5، أي dB(m/200 MHz) 25تساوي 
 احلماية للخدمة الثابتة الساتلية.

 :6الخيار 
                                                                                                     اإللزام بأن ت تخذ عند نشر حمطات قاعدة خارج املباين مجيع التدابري الالزمة لضمان أن ت سد د احلزمة الرئيسية لكل  -

يما عدا ف تسديد ميكانيكي حتت خط األفق ، إضافة إىل ذلك،أن يكون للهوائيبو  ،هوائي إرسال حتت خط األفق
 هوائي احملطة القاعدة لالستقبال فقط.إذا كان 

 :رأيال
. إذ إنه 5/1                                                                يتفق مع نتائج دراسات التقاسم اليت أ جريت يف إطار أعمال فريق املهام  والبدرجة مفرطة إن هذا اخليار تقييدي 

أدناه  5يسمح حىت بعدد حمدود من املطاريف داخل املباين، ذات زوايا االرتفاع املوجبة. وعلى النقيض من ذلك، يتيح اخليار  ال
                                 أن معظم احملطات القاعدة م سد دة حنو  5/1. وقد افرتضت دراسات فريق املهام IMT                                       قدرا  من املرونة يف النشر العملي لالتصاالت 

                                                                               ض احملطات القاعدة قد تكون مسد دة بزاوية أعلى من صفر درجة خلدمة بعض معدات املستعملني مطاريف على األرض وأن بع
 كبرية.  موجبة داخل املباين. وأثبتت الدراسات أن هذين االفرتاضني يفضيان إىل هوامش

 :7الخيار 
 ال توجد ضرورة ألي شروط.

 :1الرأي 
وافرتاض  IMT-2020 لالتصاالت .e.i.r.pق اليت قامت على فرض قيود على القدرة يتناقض هذا اخليار مع نتائج دراسات التقاسم والتواف

درجة. وأنه مل يتم تقييم أثر احلزمة الرئيسية هلوائي  0أقل من  IMT-2020أن زاوية ارتفاع احلزمة الرئيسية هلوائي احملطة القاعدة لالتصاالت 
وسيتيح هذا اخليار عمليات  .e.i.r.pاليت تسدد حنو نصف الكرة العلوي بدون أي حد للقدرة  IMT-2020احملطة القاعدة لالتصاالت 

        ظرا  ألن ن . وال يضمن هذا اخليار محاية اخلدمة الثابتة الساتليةاليت مل يدرسها قطاع االتصاالت الراديوية بعد IMTاالتصاالت 
إذ ا مل تطبق حدود القدرة وال حدود التسديد على احملطات القاعدة                                                   الدراسات مل تبني  أن اهلامش من شأنه أن يبقى موجبا  

 .IMTلالتصاالت 
 :2الرأي 

 ال توجد ضرورة هلذه اخليارات التنظيمية ما دامت الدراسات تظهر أن التقاسم ممكن بدون فرض أي حدود إلزامية إضافية.
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 : تدابير حماية الفلك الراديويE2bالشرط  2.2.5.4/13.1/2
 :1الخيار 

اخلاص خبدمة الفلك الراديوي. وميكن للتعايش مع  GHz 43,5-42,5من لوائح الراديو نطاق الرتدد  149.5يتناول الرقم 
أن يتحقق من خالل تدابري التخفيف والتنسيق املثلى بالرغم من التقاسم داخل النطاق يف نطاق الرتدد هذا.  IMT االتصاالت

احلالية أو وضع توصيات جديدة، حسب االقتضاء،  ITU-Rالراديوية إىل حتديث التوصيات وينبغي، بالتايل، دعوة قطاع االتصاالت 
لتوفري معلومات عن تدابري التنسيق واحلماية احملتملة خلدمة الفلك الراديوي ملساعدة اإلدارات يف هذا األمر. وينبغي إضافة إىل ذلك 

 حسب االقتضاء. GHz 43,5-42,5خدمة الفلك الراديوي يف نطاق الرتدد  دعوة اإلدارات إىل تنفيذ تدابري التنسيق واحلماية حملطات
ومت اإلعراب عن آراء مفادها أن تدابري احلماية من أجل اخلدمات األخرى ينبغي أال تشمل إعداد توصيات لقطاع االتصاالت 

احدة( بل األمر بأكثر من جلنة دراسات و                                                                               الراديوية ألن ذلك قد يكون عملية معقدة وتستغرق وقتا  طويال  )وال سيما عندما يتعلق 
 وميكن أن تعرتض عليها إدارة واحدة يف مرحلة اعتمادها.

 :2الخيار 
يف قرار للمؤمتر  IMT نطاق الرتدد اجملاور( من جانب االتصاالت ينبغي إدراج محاية اخلدمات األخرى )داخل النطاق و/أو يف

 .IMT من لوائح الراديو احملدد فيها نطاق الرتدد لالتصاالت 5يف حاشية املادة                                            العاملي لالتصاالت الراديوية حيال إليه مرجعيا  
 :3الخيار 

 ال توجد ضرورة ألي شروط.
 : تدابير حماية لخدمات متعددةE2cالشرط  3.2.5.4/13.1/2

 إضافية. خيارات                                                                                   إضافة  إىل اخليارات والبدائل املرتبطة هبا لتدابري محاية اخلدمات املختلفة املوضحة أعاله، تقرتح
 :1الخيار 

 من لوائح الراديو يف احلاشية املقابلة. 21.9بتطبيق الرقم  IMTإدراج شرط أساسي مسبق عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت 
 :1الرأي 

و أن يفرض من لوائح الرادي 21.9ال توجد معايري لدى مكتب االتصاالت الراديوية لتحديد اإلدارات املعنية ومن شأن تطبيق الرقم 
 على اإلدارات واملكتب أعباء ال داعي هلا. وهذا األمر غري قابل للتنفيذ واإلنفاذ.

 :2الرأي 
عرب املسريات األرضية، فإن عدد احلاالت اخلاضعة للتبليغ والتنسيق  GHz 24فوق  IMT                                    نظرا  ملسافات التداخل القصرية لالتصاالت 

                                           اإللزاميتني قد يكون قليال  وبالتايل غري ضرورية.
 :2الخيار 

باحلصول على املوافقة من اإلدارات املعنية وإبراز ذلك  IMTإدراج شرط أساسي مسبق عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت 
 احلاشية املقابلة. يف

                                                                                                         ع رب عن آراء مفادها أنه ال توجد معايري لتحديد اإلدارات املعنية وال إجراء لتنفيذ ذلك. ومن شأن ذلك أن يفرض أعباء وقد 
 داعي هلا على اإلدارات واملكتب. وهذا األمر غري قابل للتنفيذ واإلنفاذ. ال
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 :3الخيار 
)مبا يف ذلك  IMTصائص التقنية والتشغيلية لالتصاالت اخلدعوة قطاع االتصاالت الراديوية إىل أن يستعرض بانتظام أثر تطور 

يأخذ نتائج هذه و  على التقاسم والتوافق مع اخلدمات األخرى )مثل اخلدمات الفضائية(، عمليات النشر وكثافة احملطات القاعدة(
ئص لقة خبصااالستعراضات يف حسبانه، عند االقتضاء، لدى إعداد أو مراجعة توصيات/تقارير القطاع، كتلك املتع

 .IMT االتصاالت
                                                                                                 وقد ع رب عن آراء بأن قطاع االتصاالت الراديوية ال حيتاج إىل دعوة لالضطالع هبذا العرض حيث ميكن حتديث التقارير 

                                                                                                 بوصفه عمال  اعتياديا  للقطاع وطبقا  ملسامهات األعضاء. والتوصية بتدابري تصحيحية مستقبلية ملعاجلة التقاسم  ITU-R والتوصيات
 .(WRC 15) 238والقرار  WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  13.1أمر خارج نطاق البند 

 بعد يوضع مل نهوبأالتنفيذ  عمليةيق بأن هناك حاجة إىل مزيد من التوضيحات بشأن مدى إمكانية تطب تفيد             وع رب عن آراء 
 .مناسب إجراء

 :4 الخيار
)مبا يف ذلك كثافة احملطات  IMTخصائص عمليات نشر االتصاالت              حيد ث بانتظام قطاع االتصاالت الراديوية إىل أن  دعوة

ير عن النتائج ، مع رفع تقر األخرىعلى التقاسم والتوافق مع اخلدمات األثر الناجم عن عمليات النشر هذه  يقيمس/ر ديالقاعدة( و 
إىل مؤمتر االتصاالت الراديوية عن طريق رئيس مكتب االتصاالت الراديوية. ومن شأن ذلك أن ميكن القطاع من التوصية باختاذ 

تمل فيها جتاوز عتبة التداخل احملددة للمحطات الفضائية.                                                                                     تدابري تصحيحية ملعاجلة احلاالت الذي حي 
تقارير  حتديث نميك حيث العمل، هبذا الضطالعإىل ا دعوة إىل حيتاج ال الراديوية االتصاالت قطاع بأن تفيد آراء عن    ع رب وقد

ة                                                                                  عمال  اعتياديا  للقطاع وطبقا  ملسامهات األعضاء. والتوصية بتدابري تصحيحية مستقبلية ملعاجل ذلك بوصف القطاع وتوصياته
 .(WRC 15) 238والقرار  WRC-19جدول أعمال املؤمتر من  13.1نطاق البند  مسألة خترج عن التقاسم

 ناسب مل يوضع بعد.وبأن اإلجراء امل التنفيذ عملية تطبيق إمكانية مدى بشأن التوضيحات من مزيدبضرورة تقدمي  تفيد آراء عن     وع رب
 :5الخيار 

 ال توجد ضرورة ألي شروط.
 :1الرأي 

 حلماية خدمات بعينها. E2bإىل  E2aاحلماية للخدمات القائمة إذا مل تطبق الشروط من  4ال يوفر اخليار 
 :2الرأي 

أفضت غالبية دراسات التقاسم والتوافق إىل هامش كبري حلماية اخلدمات القائمة، وبالتايل ال توجد حاجة إىل إضافة بعض من 
 .E2b-E2aالشروط املوضحة يف الشروط 

 معروفة مواقع يففضاء( -)أرض الساتلية الثابتة الخدمة في األرضية اإلرسال بمحطات تتعلق تدابير: E2d الشرط 4.2.5.4/13.1/2
 :1 الخيار

 :IMTيعكس يف قرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ما يقابل حتديد نطاق الرتدد هذا لالتصاالت  أن
احملطات  بني التعايش ضمان على اإلدارات ملساعدة ITU-Rقطاع االتصاالت الراديوية إىل وضع توصية  دعوة أ ( 

 ؛GHz 43,5-42,5يف نطاق الرتدد  العاملة IMTاألرضية احلالية واملستقبلية للخدمة الثابتة الساتلية واالتصاالت 
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 ابتةالث للخدمة أرضية حمطات                                                              إضافة  إىل ذلك، دعوة اإلدارات إىل اعتماد أحكام لضمان إمكانية نشر  ينبغي، (ب
 .املستقبل يف الساتلية

. األساس يف     يا  وطن       شأنا   ستظل القضية أن أي(، كيلومرتات  بضعة)أي  حمدودة تظل التداخل مسافة أن الدراسات أظهرت :األسباب
 ITU-R من لوائح الراديو. وبالتايل، ستساعد التوصية 11و 9وبالنسبة إىل التنسيق عرب احلدود، تطبق اإلجراءات الواردة يف املادتني 

 اإلدارات أثناء عملية التنسيق ويف االعتبارات الوطنية.
ية بشأن ما إذا كان هذا اخليار سيضمن التعايش بني احملطات األرضية احلالية واملستقبلية للخدمة الثابتة الساتل متباينةعن آراء      وع رب

 أم ال. IMTواالتصاالت 
 11و 9عن آراء مفادها أن نتائج الدراسات تشري إىل مسافات تنسيق تتعلق بـأمور وطنية، وبالتايل ال ينبغي تطبيق املادتني      وع رب

 من لوائح الراديو.
ومت اإلعراب عن آراء مفادها أن تدابري احلماية من أجل اخلدمات األخرى ينبغي أال تشمل إعداد توصيات لقطاع االتصاالت 

                                                                                                          ية ألن ذلك قد يكون عملية معقدة وتستغرق وقتا  طويال  )وال سيما عندما يتعلق األمر بأكثر من جلنة دراسات واحدة( بل الراديو 
 وميكن أن تعرتض عليها إدارة واحدة يف مرحلة اعتمادها.

 :2 الخيار
 :IMTيعكس يف قرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ما يقابل حتديد نطاق الرتدد هذا لالتصاالت  أن
احملطات  بني التعايش ضمان على اإلدارات ملساعدة ITU-Rقطاع االتصاالت الراديوية إىل وضع توصية  دعوة ( أ 

وتضمني هذه  GHz 43,5-42,5يف نطاق الرتدد  العاملة IMTالت األرضية احلالية واملستقبلية للخدمة الثابتة الساتلية واالتصا
 .التوصية باإلحالة إليها يف لوائح الراديو

 :1 الرأي
من  11و 9 املادتانتتضمن  ذلك، إىل وباإلضافة. WRC-19مل يتم وضع هكذا توصية وال ميكن تضمينها باإلحالة إليها يف املؤمتر 

 بالفعل إجراءات بشأن التعايش مع احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية. لوائح الراديو
 :2 الرأي

 من لوائح الراديو. 11و 9تشري نتائج الدراسات إىل مسافات تنسيق تتعلق بأمور وطنية، وبالتايل ال ينبغي تطبيق املادتني 
 :3الرأي 

تشمل إعداد توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية ألن ذلك قد يكون إن تدابري احلماية من أجل اخلدمات األخرى ينبغي أال 
                                                                                                                 عملية معقدة وتستغرق وقتا  طويال  )وال سيما عندما يتعلق األمر بأكثر من جلنة دراسات واحدة( بل وميكن أن تعرتض عليها إدارة 

 واحدة يف مرحلة اعتمادها.
 :3 الخيار

 .شروط ألي ضرورة توجد ال
 :1 الرأي

 الثابتة للخدمة رضيةاأل احملطات نشر على        قيودا   يفرض وقد األولية الساتلية الثابتة للخدمة املتطورة االحتياجات 4خليار ال يضمن ا
 .(WRC-15) 238 القرار أهداف مع يتناقض ما وهو الساتلية
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 :2 الرأي
                                                                                                               ميكن التقاسم والتوافق استنادا  إىل خصائص احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية، مبا يف ذلك النشر احلايل/املستقبلي، وهي 

هي املتأثرة  IMTاخلصائص املقدمة من جانب الفريق املعين بقطاع االتصاالت الراديوية. وإىل جانب ذلك، ما دامت االتصاالت 
 .وطين ة إىل شروط حلماية الوصلة الصاعدة للمحطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية وهذا األمر شأنبالتداخل، ال توجد حاج

 GHz 47-45,5: نطاق التردد F البند 6.4/13.1/2
 F1 :NOCاألسلوب  1.6.4/13.1/2

 يف الرتدد للمكون األرضي لالتصاالت املتنقلة الدولية نطاق     حيد د لن األسلوب، هذاإطار  يف فإنهلعدم إجراء أي دراسات،        نظرا  
 .WRC-19املؤمتر 

 الراديوية االتصاالت قطاع في الدراسات من مزيد إلجراء مقترح ،F2: NOC األسلوب 2.6.4/13.1/2
 الراديوية االتصاالت قطاع يف الدراسات من مزيد إجراء وطلب WRC-19إجراء أي تغيريات على لوائح الراديو يف املؤمتر  عدم

 .2023من أجل تقدميها إىل دورة مقبلة للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية/املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
 10 من جدول األعمال وينبغي بيانه يف إطار البند 13.1                                                               وقد ع رب عن آراء تفيد بأن هذا األسلوب ال يندرج يف نطاق موضوع البند 

 ول األعمال.من جد
 لالتصاالت المتنقلة الدولية GHz 47-45,5: تحديد نطاق التردد F3األسلوب  3.6.4/13.1/2

 1البديل 
                                             ضمن اخلدمة املتنقلة الربية يف األقاليم أو عامليا ،  IMTللمكون األرضي لالتصاالت املذكور نطاق الرتدد      حيد د البديل، هذا إطار يف

 من لوائح الراديو. 553.5أحكام الرقم مع مراعاة 
 :الرأي

مع  IMTمع اخلدمات القائمة ألنه مل جتر أي دراسات توافق لالتصاالت  IMTتوافق االتصاالت  1ميكن أن يضمن البديل  ال
 دمةخحة الراديوية و أرض( وخدمة املال-فضاء وفضاء-غري املستقرة بالنسبة إىل األرض )يف االجتاهني أرض الساتليةاخلدمة املتنقلة 

رض( يف النطاق املعين أ-فضاء وفضاء-املستقرة بالنسبة إىل األرض )يف االجتاهني أرض رياملستقرة/غ الساتليةاملالحة الراديوية 
 .GHz 47,2-47يف النطاق  الساتليةوكذلك مع خدميت اهلواة/اهلواة 

 2البديل 
 553.5 الرقم أحكام مراعاة مع        عامليا ، أو األقاليم يف IMT يف إطار هذا البديل، حيدد نطاق الرتدد للمكون األرضي لالتصاالت

 .الراديو لوائح من

 .4القسم  مستهليف  البديلني هبذين ةاألسباب واآلراء املتعلق تردو 
 :الرأي

 IMTمع اخلدمات القائمة ألنه مل جتر أي دراسات توافق لالتصاالت  IMTتوافق االتصاالت  2ميكن أن يضمن البديل  ال
رة/غري املستقرة بالنسبة املستق الساتلية                                                              القاعدة/معدات املستعملني البحرية واحملمولة جوا ( مع اخلدمة املتنقلة  طاتحملا ذلك يف )مبا

ة املالحة الراديوية ( وخدم     جوا  أرض( )مبا يف ذلك احملطات األرضية البحرية واحملمولة -فضاء وفضاء-إىل األرض )يف االجتاهني أرض
أرض( يف النطاق -اءفضاء وفض-املستقرة/غري املستقرة بالنسبة إىل األرض )يف االجتاهني أرض الساتليةية وخدمة املالحة الراديو 

 .GHz 47,2-47يف النطاق  الساتليةاملعين وكذلك مع خدميت اهلواة/اهلواة 
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 المتنقلة الساتلية الخدمة: معايير حماية F3aالشرط  1.3.6.4/13.1/2
 :1 الرأي

تبني بوضوح عدم ضرورة وضع أي شروط حلماية  بدراسات 2019                                                       لقد أ سهم يف الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر لعام 
بري فضاء(، يوجد هامش محاية ك-. ففيما يتعلق باخلدمة املتنقلة الساتلية )أرضGHz 45,5-47اخلدمة املتنقلة الساتلية يف النطاق 

واملستوى الذي قد يسبب حدوث تداخل يف احملطات الفضائية  IMT الصادر من أنظمة االتصاالت بني مستوى التداخل اإلمجايل
 IMT تصاالتأرض(، فاملسافات الفاصلة الالزمة بني أنظمة اال-اخلدمة املتنقلة الساتلية. أما يف اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء يف

                                 ة، وميكن معاجلة هذه املسألة وطنيا .صغري واحملطات األرضية يف اخلدمة املتنقلة الساتلية 
 :2 الرأي
لراديوية االتصاالت ا قطاع قياملضمان محاية هذه اخلدمة لعدم  وجدت، إن الالزمة، الشروط توضع مل بأنه تفيد آراء عن    ع رب

ال تشكل  2019الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر لعام  وأن الدراسات الفردية املقدمة إىل الدورة دراسات هبذا الشأن، بإجراء
                                    أساسا  كافيا  العتماد تدابري تنظيمية.

 :3 الرأي
 الساتليةإال التوافق بني اخلدمة املتنقلة  (CPM19-2)تتناول الدراسات املقدمة إىل الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر  ال

 الساتليةعلى اخلدمة املتنقلة  IMTوال تتعرض للتداخل من االتصاالت  IMTإزاء نظام االتصاالت  الربية املستقرة بالنسبة إىل األرض
 .GHz 47-45,5فضاء( يف النطاق -أرض وأرض-للطريان املستقرة/غري املستقرة بالنسبة إىل األرض )يف االجتاهني فضاء

 الساتلية الراديوية المالحة وخدمة الراديوية المالحة خدمة: تدابير حماية F3bالشرط  2.3.6.4/13.1/2
 .محايتهما لضمان       و جدت، إن الالزمة، الشروط حتديد ميكن ال اخلدمتني، هاتني بشأن دراسات إجراء عدم إىل بالنظر 

 : معايير حماية لخدمات متعددةF3cالشرط  13.1/2/.3.3.6.4
                                          املختلفة املوضحة أعاله، ت قرتح خيارات إضافية.                                                         إضافة  إىل اخليارات والبدائل املرتبطة هبا لتدابري محاية اخلدمات

 :1الخيار 
 من لوائح الراديو يف احلاشية املقابلة. 21.9بتطبيق الرقم  IMTإدراج شرط أساسي مسبق عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت 

 :1الرأي 
من لوائح الراديو أن يفرض  21.9طبيق الرقم ال توجد معايري لدى مكتب االتصاالت الراديوية لتحديد اإلدارات املعنية ومن شأن ت

 على اإلدارات واملكتب أعباء ال داعي هلا. وهذا األمر غري قابل للتنفيذ واإلنفاذ.
 :2الرأي 

عرب املسريات األرضية، فإن عدد احلاالت اخلاضعة للتبليغ والتنسيق  GHz 24فوق  IMT                                    نظرا  ملسافات التداخل القصرية لالتصاالت 
                                   قد يكون قليال  وبالتايل غري ضرورية.اإللزاميتني

 :2الخيار 
باحلصول على املوافقة من اإلدارات املعنية وإبراز ذلك  IMTإدراج شرط أساسي مسبق عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت 

 احلاشية املقابلة. يف
 تنفيذ ذلك. ومن شأن ذلك أن يفرض أعباء                                                                        وقد ع رب عن آراء مفادها أنه ال توجد معايري لتحديد اإلدارات املعنية وال إجراء ل

 داعي هلا على اإلدارات واملكتب. وهذا األمر غري قابل للتنفيذ واإلنفاذ. ال
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 :3الخيار 
 ال توجد ضرورة ألي شروط.

من  553.5وحذفه من الرقم  IMTاالتصاالت  نظمةأل GHz 45,5-47نطاق التردد  تحديد: F4 األسلوب 4.6.4/13.1/2
 لوائح الراديو

 1 البديل
                                             ضمن اخلدمة املتنقلة الربية يف األقاليم أو عامليا ،  IMT                                                               يف إطار هذا البديل، حيد د نطاق الرتدد املذكور للمكون األرضي لالتصاالت 

ذف من الرقم   من لوائح الراديو. 553.5               وحي 
 :الرأي

مع  IMTمع اخلدمات القائمة ألنه مل جتر أي دراسات توافق لالتصاالت  IMTتوافق االتصاالت  1أن يضمن البديل  ميكن ال
حة الراديوية وخدمة أرض( وخدمة املال-فضاء وفضاء-غري املستقرة بالنسبة إىل األرض )يف االجتاهني أرض الساتليةاخلدمة املتنقلة 

رض( يف النطاق املعين أ-فضاء وفضاء-االجتاهني أرضاملستقرة/غري املستقرة بالنسبة إىل األرض )يف  الساتليةاملالحة الراديوية 
 .GHz 47,2-47يف النطاق  الساتليةوكذلك مع خدميت اهلواة/اهلواة 

 2 البديل
ذف من الرقم  IMT                                                               يف إطار هذا البديل، حيد د نطاق الرتدد املذكور للمكون األرضي لالتصاالت   553.5                                    يف األقاليم أو عامليا ، وحي 

 من لوائح الراديو.
 .4القسم  مستهليف  البديلني هبذين ةاألسباب واآلراء املتعلق تردو 

 طاقن يف املشغلة الساتلية املتنقلة اخلدمة حلماية كبري  هامش وجود تبني التقاسم دراسات أن إىل       نظرا  : األسباب
ي فال ،GHz 47-45,5 الرتدد  من لوائح الراديو. 553.5نطاق الرتدد هذا يف الرقم  على لإلبقاء      داع 
من جدول أعمال  13.1 نطاق البند خترج عنتعديالت تنظيمية  الستتباعه F4الشرط  عدم صالحيةب تفيد            ع رب عن آراء  وقد

 زيل                                   من لوائح الراديو طبقا  هلذا األسلوب ي 553.5لرقم ا التعديل املقرتح إدخاله علىف. (WRC-15) 238والقرار  WRC-19 املؤمتر
 التداخل من احلماية وإزالة. GHz 45,5-47نطاق الرتدد  هلا       املوز عاالتصاالت الراديوية الفضائية  ماتاحلماية من التداخل من خد

 WRC-19 من جدول أعمال املؤمتر 13.1 البند نطاق مسألة خترج عن القائمة اخلدمات هلذه        حاليا   املقدمة
      حبثا    من لوائح الراديو 553.5املقرتح إدخاله على الرقم  التعديل تبعات      ت بحث مل ذلك، على عالوة. (WRC-15) 238 والقرار
 من تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر. F4ينبغي حذف الشرط ف.       كامال  
 الرأي:

 IMT مع اخلدمات القائمة ألنه مل جتر أي دراسات توافق لالتصاالت IMT توافق االتصاالت 2ميكن أن يضمن البديل 
                                                                                                            ذلك احملطات القاعدة/معدات املستعملني البحرية واحملمولة جوا ( مع اخلدمة املتنقلة الساتلية املستقرة/غري املستقرة بالنسبة يف )مبا

                                                              أرض( )مبا يف ذلك احملطات األرضية البحرية واحملمولة جوا ( وخدمة املالحة -فضاء وفضاء-إىل األرض )يف االجتاهني أرض
أرض( -فضاء وفضاء-الراديوية الساتلية املستقرة/غري املستقرة بالنسبة إىل األرض )يف االجتاهني أرضالراديوية وخدمة املالحة 

 .GHz 47,2-47 النطاق املعين وكذلك مع خدميت اهلواة/اهلواة الساتلية يف النطاق يف
 GHz 47,2-47: نطاق التردد Gالبند  7.4/13.1/2

 G1 :NOCاألسلوب  1.7.4/13.1/2
 .الرتدد للمكون األرضي لالتصاالت املتنقلة الدولية نطاق     حيد د لن األسلوب، هذاإطار  يف فإنهجراء أي دراسات، لعدم إ       نظرا  
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 الراديوية االتصاالت قطاع في الدراسات من مزيد إلجراء مقترح ،G2: NOC األسلوب 2.7.4/13.1/2

 الراديوية االتصاالت قطاع يف الدراسات من مزيد إجراء وطلب WRC-19إجراء أي تغيريات على لوائح الراديو يف املؤمتر  عدم
 .2023من أجل تقدميها إىل دورة مقبلة للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية/املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 من جدول األعمال. 10من جدول األعمال وينبغي أن يتم تناوله يف إطار البند  13.1أبديت آراء بأن هذا األسلوب يقع خارج البند 
 لالتصاالت المتنقلة الدولية GHz 47,2-47تحديد نطاق التردد  G3األسلوب  3.7.4/13.1/2

 1 البديل
لرتدد للمكون األرضي وحيدد نطاق ا IMTمن عدم إجراء أي دراسات، يوزع نطاق الرتدد لالتصاالت  بالرغم ،يف إطار هذا البديل

 .                                          يف أقاليم أو عامليا  ضمن اخلدمة املتنقلة الربية IMTلالتصاالت 
 :الرأي

مع  IMT مع اخلدمات القائمة ألنه مل جتر أي دراسات توافق لالتصاالت IMTأن يضمن توافق االتصاالت  1ميكن للبديل  ال
 خدميت اهلواة/اهلواة الساتلية.

 2البديل 
 وحيدد( للطريان قلةاملتن)باستثناء  املتنقلة للخدمة الرتدد نطاق يوزع البديل، هذا إطار يف فإنه دراسات، أي إجراء عدم من بالرغم
 .       عامليا   أو أقاليم يف IMT لالتصاالت األرضي للمكون الرتدد نطاق

 .4القسم  مستهليف  البديلني هبذين ةاألسباب واآلراء املتعلق تردو 
 لكيذلك مل ترد أي خصائص  ومع، طاملا مل جتر أي دراسات. IMT غري املناسب عمل حتديد لالتصاالت                     وع رب عن آراء بأنه من 

 جترى الدراسات.
 .ITU-R M.1732-2عرب عن آراء بأن اخلصائص التقنية للخدمات األولية متاحة ألغراض دراسات االحتاد يف التوصية  وقد

مقرتحات بتوزيع النطاق للخدمة  WRC-19                                                                            عن آراء بأن هذا النطاق قيد الدراسة حاليا  يف بعض البلدان. ورمبا تقدم إىل املؤمتر  وعرب
 .IMTاملتنقلة وحتديد النطاق لالتصاالت 

 :الرأي
مع  IMTالتصاالت مع اخلدمات القائمة ألنه مل جتر أي دراسات توافق ل IMTأن يضمن توافق االتصاالت  2ميكن للبديل  ال

 .خدميت اهلواة/اهلواة الساتلية
 : تدابير حماية لخدمة الهواة وخدمة الهواة الساتليةG3a الشرط 1.3.7.4/13.1/2

 لعدم إجراء أي دراسات، ال ميكن حتديد الشروط الالزمة لضمان محاية هاتني اخلدمتني.       نظرا  
 متعددة: تدابير حماية لخدمات G3b الشرط 2.3.7.4/13.1/2

                                                                                                         إضافة  إىل اخليارات والبدائل املرتبطة هبا لتدابري محاية للخدمات املختلفة كما مت توضيحه أعاله، تقرتح خيارات إضافية.
 :1 الخيار

 احلاشية املقابلة. من لوائح الراديو يف 21.9بتطبيق الرقم  IMT إضافة شرط أساسي مسبق عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت
             سيولد أعباء   21.9توجد معايري لدى مكتب االتصاالت الراديوية لتحديد اإلدارات املعنية وأن تطبيق الرقم  آراء بأنه ال           وقد ع رب عن
 على اإلدارات وعلى املكتب. وهذا األمر غري قابل للتنفيذ واإلنفاذ. ال داعي هلا
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 :2 الخيار
باحلصول على املوافقة من اإلدارات املعنية وإبراز ذلك  IMT إضافة شرط أساسي مسبق عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت

 احلاشية املقابلة. يف
 ال                                                                                                             وقد ع رب عن آراء مفادها أنه ال توجد معايري لتحديد اإلدارات املعنية وال إجراء لتنفيذ ذلك. ومن شأن ذلك أن يفرض أعباء 

 فاذ.على اإلدارات واملكتب. وهذا األمر غري قابل للتنفيذ واإلن داعي هلا
 :3 الخيار

 ال توجد ضرورة ألي شروط.

 GHz 50,2-47,2: نطاق التردد Hالبند  8.4/13.1/2
 H1 :NOCاألسلوب  1.8.4/13.1/2

 عدم إجراء أي تغيريات على لوائح الراديو.
 اليينت                                          لالتصاالت المتنقلة الدولية طبقا  للبديلين ال GHz 50,2-47,2: تحديد نطاق التردد H2األسلوب  13.1/2/.2.8.4

 1البديل 
أقاليم  ضمن اخلدمة املتنقلة الربية يف IMTللمكون األرضي لالتصاالت  GHz 50,2-47,2الرتدد                             حيدد، طبقا  هلذا البديل، نطاق 

           أو عامليا .
 2البديل 

                    يف أقاليم أو عامليا . IMTللمكون األرضي لالتصاالت  GHz 50,2-47,2الرتدد                             حيدد، طبقا  هلذا البديل، نطاق 
 .4القسم  مستهليف  البديلني هبذين ةاألسباب واآلراء املتعلق تردو 

                                                                                                            وبالنسبة إىل البديلني على حد سواء، يتضمن هذا األسلوب شروطا  حمتملة، حسب احلالة، حلماية اخلدمات املوزع هلا نطاق الرتدد 
، مع مراعاة نتائج الدراسات. وميكن WRC-19ونطاقات الرتدد اجملاورة، كي تنظر فيها اإلدارات عند إعداد مقرتحاهتا إىل املؤمتر 

                          ، أو االثنني معا ، استنادا  (Rev.WRC-15) 750و/أو إجراء تعديالت على القرار  IMTطبيق قرار االتصاالت لإلدارات النظر يف ت
 .IMTإىل الشروط املختارة عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت 

 : تدابير حماية لخدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(H2aالشرط  1.2.8.4/13.1/2
 :1الخيار 

من احملطات  GHz 50,4-50,2الرتدد نطاق حدود للبث غري املطلوب يف  (Rev.WRC-15) 750 بالقرار 1-1أن تدخل يف اجلدول 
( 7.2.3/13.1/2 )انظر القسم GHz 50,2-47,2يف نطاق الرتدد  IMTواحملطات املتنقلة لالتصاالت  IMTالقاعدة لالتصاالت 

وتنقيح  IMTيف حاشية لوائح الراديو اليت حتدد نطاق الرتدد لالتصاالت  (Rev.WRC-15) 750وإضافة إحالة مرجعية إىل القرار 
               بناء  على ذلك. 338A.5 الرقم

 :2الخيار 
نطاق  ( حدود إلزامية على البث غري املطلوب يف(Rev.WRC-15) 750بالقرار  1-1أن تفرض يف لوائح الراديو )اجلدول 

 1.340.5 )احملطات القاعدة ومعدات املستعملني( مع مراعاة الرقم IMT من حمطات االتصاالت GHz 50,4-50,2 الرتدد
 لوائح الراديو. من
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من لوائح الراديو على األحكام التنظيمية اخلاصة هبذا  1.340.5عن آراء بأنه ال ينبغي أن يكون هناك أثر لتطبيق الرقم  عرب
املنفعلة( يف نطاق ) الساتليةتقين احلالية بالنسبة حلماية خدمة استكشاف األرض األسلوب يف حالة تربير دراسات التوافق ال

 واستخدامها افرتاضات سليمة. GHz 50,4-50,2الرتدد 

 GHz 50,4-50,2اخلدمات املنفعلة العاملة يف النطاق  تفرض أال ىمن لوائح الراديو ينص عل 1.530.5عن آراء بأن الرقم  عرب
 .أي قيود ال ضرورة هلا على استعماالت اخلدمات اليت هلا توزيعات على أساس أويل يف النطاقات اجملاورة

 :3الخيار 
 ال توجد ضرورة ألي شروط.

يتناقض مع نتائج دراسات التقاسم والتوافق وال يوفر احلماية خلدمة استكشاف األرض  3                            ع رب عن آراء مفادها أن اخليار 
 .(WRC-15) 238اجملاور، وهو ما يتعارض مع أهداف القرار  GHz 50,4-50,2 )املنفعلة( يف نطاق الرتدد الساتلية

 فضاء(-)أرض الساتليةللخدمة الثابتة  الفضائية المحطات: تدابير حماية H2b الشرط 2.2.8.4/13.1/2
 :1الخيار 

 :IMTديد نطاق الرتدد هذا لالتصاالت أن يعكس يف قرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ما يقابل حت
 ،dB(m/200 MHz) [40/26]مبقدار  IMTالقصوى للمحطات القاعدة لالتصاالت  TRP حد إلزامي للقدرة -

 ؛dB(W/200 MHz) [–10/4] أي
طات القاعدة احمل زاوية ارتفاع احلزمة الرئيسية هلوائياإللزام باختاذ مجيع التدابري املمكنة لتجنب عدم زيادة  -

 درجة نسبة إىل املستوى األفقي. 0عن  IMT لالتصاالت
األفق مع درجات نسبة إىل  –10أقل من  IMTاإللزام بأن تكون اإلمالة امليكانيكية للمحطات القاعدة لالتصاالت  -

التوصية                                     يف حدود غالف الطيف املقر ب طبقا  ألحكام IMTإبقاء خمطط هوائي احملطة القاعدة لالتصاالت 
ITU-R M.2101. 

الكثافة القصوى للمحطات القاعدة ينبغي، إضافة إىل ذلك، دعوة اإلدارات إىل اعتماد أحكام من أجل تقييد  -
. وإذا  لبؤر التوصيل خارج املباين ضمن أراضيها 2km 000 10حمطة قاعدة لكل  1 200بعدد  IMTلالتصاالت 

بالتناسب مع  IMT جيب خفض عدد حمطات القاعدة لالتصاالت، 2km 000 10كانت مساحة اإلدارة أقل من 
 مساحة اإلدارة.

                                                                                                  وع رب عن آراء بأن الدراسات افرتضت أن معظم احملطات القاعدة تسدد حنو مطاريف على األرض وأنه ميكن لبعض احملطات 
                                هرت الدراسات أن األثر يظل حمدودا  درجة خلدمة بعض معدات املستعملني داخل املباين. وأظ 0القاعدة التسديد بزوايا أكرب من 

                                                               درجة. وبالتايل، فإن احلدود الواردة يف هذا اخليار تعد مقي دة إىل حد   0نتيجة لقلة عدد املطاريف املقامة على زوايا ارتفاع أكرب من 
 كبري وينبغي ألي أحكام أن تكون متسقة مع االفرتاضات والدراسات.

                                                           سيوكن صعبا  على اإلدارات تنفيذه. كما أنه من غري الواضح املرجع  2kmطات القاعدة لكل عن آراء بأن تقييد كثافة احمل     وع رب
                                                                                                              الذي سيستخدم يف حساب الكثافة. وعالوة  على ذلك، فإن املنطقة املعنية، فيما يتعلق بالتداخل ستعتمد على منطقة تغطية كل 

 ساتل، اليت رمبا تغطي أراضي إدارات متعددة.
كما هو مقرتح يف هذا اخليار، أمر غري   IMT-2020 ها أن فرض قيود على كثافة احملطات القاعدة لالتصاالت                 وع رب عن آراء مفاد

قابل للتنفيذ، ألن عدد بؤر التوصيل احلضرية خارج املباين غري حمدد وأن من شأن ذلك أال يضمن محاية الشبكات الساتلية للخدمة 
                               غري حمدد يف هذا اخليار وممكن عمليا   IMT خمطط هوائي احملطة القاعدة لالتصاالت                    وعالوة  على ذلك، فإن  .الثابتة الساتلية

مسددة  IMT وعندما يكون كسب هوائي أي حمطة قاعدة لالتصاالت .IMT استخدام أي هوائي للمحطة القاعدة لالتصاالت
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، فإن هذا اخليار (ITU-R M.2101 توصيةال) ألعلى حنو السماء أكرب من الكسب املفرتض يف دراسات قطاع االتصاالت الراديوية
 .لخدمة الثابتة الساتليةللن يوفر احلماية 

هذه                                                                                                                 وقد ع رب عن آراء بأن هذا اخليار التنظيمي ال يستند إىل أي دراسات للتقاسم والتوافق، نظرا  إىل أن اهلوامش املتحصل عليها يف
درجة وأنه  0أقل من  IMT-2020 يسية هلوائي احملطة القاعدة لالتصاالتالدراسات استندت إىل افرتاض بأن زاوية ارتفاع احلزمة الرئ

اليت تسدد حنو نصف الكرة العلوي، بيد أنه ممكن  IMT-2020 مل يتم تقييم أثر احلزمة الرئيسية هلوائي احملطة القاعدة لالتصاالت
 الثابتة الساتلية. وال يضمن هذا اخليار محاية خدمة ما بني السواتل واخلدمة .               طبقا  هلذا اخليار

ينبغي  وبالتايل، ال IMT                                                                                            وع رب عن آراء أخرى مفادها أن الدراسات تظهر أن التقاسم ممكن استنادا  إىل النشر النموذجي لالتصاالت
 .إبراز مجيع هذه االفرتاضات النمطية يف شكل حدود إلزامية بوصفها خيارات تنظيمية

 :الرأي
 هامش محاية كبري للخدمة الثابتة الساتلية/خدمة ما بني السواتل، وبالتايل ال توجد حاجة إىلأفضت دراسات التقاسم والتوافق إىل 

 .TRP تطبيق حدود للقدرة
 :2 الخيار

 :IMTأن يعكس يف قرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ما يقابل حتديد نطاق الرتدد هذا لالتصاالت 
 ،dB(m/200 MHz) [40/26]مبقدار  IMTالقصوى للمحطات القاعدة لالتصاالت  TRP للقدرة إلزامي حد -

 ؛dB(W/200 MHz) [–10/4] أي
تزيد  درجات حتت األفق وأال –10أقل من  IMTاإللزام بأن تكون اإلمالة امليكانيكية للمحطات القاعدة لالتصاالت  -

 درجة نسبة إىل األفق. 0عن  IMTصاالت زاوية ارتفاع احلزمة الرئيسية هلوائي احملطات القاعدة لالت
 .ITU-R M.2101جيب أن ميتثل خمطط اهلوائي للتوصية  -

هذه                                                                                                                 وقد ع رب عن آراء بأن هذا اخليار التنظيمي ال يستند إىل أي دراسات للتقاسم والتوافق، نظرا  إىل أن اهلوامش املتحصل عليها يف
درجة وأنه  0أقل من  IMT-2020 احلزمة الرئيسية هلوائي احملطة القاعدة لالتصاالتالدراسات استندت إىل افرتاض بأن زاوية ارتفاع 

اليت تسدد حنو نصف الكرة العلوي، بيد أنه ممكن  IMT-2020 مل يتم تقييم أثر احلزمة الرئيسية هلوائي احملطة القاعدة لالتصاالت
 اتل واخلدمة الثابتة الساتلية.وال يضمن هذا اخليار محاية خدمة ما بني السو  .               طبقا  هلذا اخليار

ينبغي  وبالتايل، ال IMT                                                                                            وع رب عن آراء أخرى مفادها أن الدراسات تظهر أن التقاسم ممكن استنادا  إىل النشر النموذجي لالتصاالت
 .إبراز مجيع هذه االفرتاضات النمطية يف شكل حدود إلزامية بوصفها خيارات تنظيمية

 :الرأي
توجد  قاسم والتوافق إىل هامش محاية كبري للخدمة الثابتة الساتلية/خدمة ما بني السواتل، وبالتايل الأفضت غالبية دراسات الت

 .TRP حاجة إىل تطبيق حدود للقدرة
 :الرأي

من  5.21 أن الرقمو أفضت غالبية دراسات التقاسم والتوافق إىل هامش محاية كبري للخدمة الثابتة الساتلية/خدمة ما بني السواتل، 
 .ائح الراديو يوفر بالفعل احلدود املناسبةلو 

 :3 الخيار
 .الراديوية االتلالتص العاملي للمؤمتر توصية يف       أيضا   تدرج أن اخليارات هذه يف الواردة للعناصر ميكن ،2و 1 ينر عن اخليا       بديال  
 .األمثل النحو على املسألة يعاجل ال اخليار هذا فإن ،WRC-15                                                 عرب عن آراء أنه استنادا  إىل اخلربة املكتسبة من املؤمتر  وقد
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 :4الخيار 
االجتاه  يف IMT من أجل إرساالت احملطات القاعدة لالتصاالت .e.i.r.pأن يدخل يف لوائح الراديو قناع زاوي للقدرة  -

 (.[B113-IMT 40/50 GHz])القرار  5/13.1/2ألعلى حنو السماء، انظر القسم 
 :5الخيار 

إال عندما تسدد احلزمة  12قاعدة خارج املباين، بالتأكد من أن كل هوائي ال يرسل يف العادة عند نشر حمطاتاإللزام  -
الرئيسية حتت خط األفق وأن يكون للهوائي تسديد ميكانيكي حتت خط األفق فيما عدا عندما تكون احملطة 

 القاعدة لالستقبال فقط.
و مطاريف على األرض وميكن لبعض احملطات القاعدة أن تسدد تفرتض الدراسة أن معظم احملطات القاعدة تسدد حن األسباب:

                                                                                         درجة خلدمة بعض معدات املستعملني داخل املباين. وأظهرت الدراسات أن األثر يظل طفيفا  بسبب قلة عدد  0بزوايا أكرب من 
ة مع االفرتاضات وهذه األحكام درجة. وبالتايل، هناك حاجة إىل أحكام تكون متسق 0املطاريف القائمة على زوايا ارتفاع أكرب من 

 ميكن تنفيذها وإنفاذها من خالل إدراجها ضمن شروط الرتخيص.
ادة" املستخدمة ميكن لإلدارات إنفاذه بسبب كلمة "يف الع                                                                وقد ع رب عن آراء بأن شرط تسديد احلزمة الرئيسية غري قابل للتنفيذ وال

وخمطط هوائي احملطة القاعدة  TRPذلك، مل حيدد يف هذا اخليار قيمة القدرة                                                عند حتديد حدود تسديد احلزمة الرئيسية. وعالوة  على 
وأي خمطط هوائي للمحطة القاعدة. وعندما تزيد إرساالت أي  TRP                                   وميكن عمليا  استخدام أي قيمة للقدرة IMT لالتصاالت

 TRP االتصاالت الراديوية )القدرة يف االجتاه ألعلى حنو السماء عن املفرتض يف دراسات قطاع IMT حمطة قاعدة لالتصاالت
(، ولن يوفر هذا ITU-R M.2101 وخمطط اهلوائي حسب التوصية –dB(W/200 MHz) 5، أي dB(m/200 MHz) 25تساوي 

 اخليار احلماية للخدمة الثابتة الساتلية.
 :6الخيار 

يسية لكل                           لضمان أن ت سد د احلزمة الرئ                                                                  اإللزام بأن ت تخذ عند نشر حمطات قاعدة خارج املباين مجيع التدابري الالزمة  -
هوائي إرسال حتت خط األفق وأن يكون للهوائي تسديد ميكانيكي حتت خط األفق فيما عدا عندما يكون هوائي 

 احملطة القاعدة لالستقبال فقط؛
 :الرأي
. وال يسمح هذا اخليار بعدد 5/1 وال يتماشى مع نتائج دراسات التقاسم اليت أجريت يف فريق املهام طمفر  بشكل مقيد اخليار هذا

أعاله املرونة للنشر العملي  5داخل املباين ذات زوايا االرتفاع املوجبة. وعلى النقيض، يوفر اخليار  املطاريفحمدود من 
على األرض وأن بعضها ميكن أن  مطاريفأن معظم احملطات القاعدة تسدد حنو  5/1. وتفرتض دراسات الفريق IMT لالتصاالت

درجة خلدمة بعض معدات املستعملني داخل املباين. وقد توصلت الدراسات إىل هوامش موجبة كبرية  0بزوايا أكرب من  يسدد
 .االفرتاضات هذه ظل يف

 :7الخيار 
 ال توجد ضرورة ألي شروط.
 .e.i.r.p لى القدرةقيود ع هذا اخليار يتناقض مع نتائج دراسات التقاسم والتوافق اليت قامت على فرض                          وقد ع رب عن آراء مفادها أن 

درجة. وأنه  0 أقل من IMT-2020 وافرتاض أن زاوية ارتفاع احلزمة الرئيسية هلوائي احملطة القاعدة لالتصاالت IMT-2020 لالتصاالت
اليت تسدد حنو نصف الكرة العلوي بدون أي حد  IMT-2020يتم تقييم أثر احلزمة الرئيسية هلوائي احملطة القاعدة لالتصاالت  مل

. وال يضمن هذا اليت مل يدرسها قطاع االتصاالت الراديوية بعد IMT. وسيتيح هذا اخليار عمليات االتصاالت .e.i.r.pللقدرة 

___________________ 
                                                                                                                   من املفرتض أن عددا  حمدودا  جدا  فقط من املطاريف داخل املباين ذات زوايا االرتفاع املوجبة سيكون على اتصال مع احملطات القاعدة.  12
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ق حدود القدرة وال ذا مل تطب                                                          نظرا  ألن الدراسات مل تبني  أن اهلامش من شأنه أن يبقى موجبا  إ اخليار محاية اخلدمة الثابتة الساتلية
 .IMTحدود التسديد على احملطات القاعدة لالتصاالت 

 (اءفض-)أرض الساتلية الثابتة الخدمة في األرضية اإلرسال بمحطات تتعلق تدابير: H2cالشرط  3.2.8.4/13.1/2
 :1الخيار 
 اإلجراءات التالية:، جيب اختاذ GHz 50,2-47,2الثابتة الساتلية يف نطاق الرتدد  للخدمة

التعايش بني احملطات  ملساعدة اإلدارات على ضمان ITU-Rدعوة قطاع االتصاالت الراديوية إىل وضع توصيات  ينبغي -
 ؛GHz 50,2-47,2العاملة يف نطاق الرتدد  IMTاألرضية احلالية واملستقبلية للخدمة الثابتة الساتلية واالتصاالت 

 وشبكات الساتلية ثابتةال للخدمة األرضية احملطات ملعاجلة مسألة التعايش بنياإلدارات إىل تطبيق هذه التوصية       ت دعى -
 ولضمان إمكانية نشر حمطات البوابات األرضية يف املستقبل. IMT االتصاالت

 إعداد توصيات لقطاع االتصاالتومت اإلعراب عن آراء مفادها أن تدابري احلماية من أجل اخلدمات األخرى ينبغي أال تشمل 
                                                                                                                 الراديوية ألن ذلك قد يكون عملية معقدة وتستغرق وقتا  طويال  )وال سيما عندما يتعلق األمر بأكثر من جلنة دراسات واحدة( بل 

 وميكن أن تعرتض عليها إدارة واحدة يف مرحلة اعتمادها.
 :2 الخيار

نطاق الرتدد اجملاور( يف قرار للمؤمتر العاملي  )داخل النطاق و/أو يف IMT تواالتصاالاخلدمات األخرى  بني التعايشينبغي إدراج 
 .IMT من لوائح الراديو احملدد فيها نطاق الرتدد لالتصاالت 5                                                 لالتصاالت الراديوية حيال إليه مرجعيا  يف حاشية املادة 

 :3 الخيار
القيود احملتملة على  لإلدارات أن تأخذ يف اعتبارهاينبغي ، IMT يف احلاشية املتضمنة لتحديد نطاق الرتدد لالتصاالت

يف نطاق الرتدد، حسب االقتضاء، بسبب نشر تطبيقات عالية الكثافة للخدمة الثابتة الساتلية  IMT االتصاالت
 من لوائح الراديو. 516B.5الرقم مبوجب  GHz 50,2-48,2 النطاق يف

 :4الخيار 
 واستعمالال تعوق نشر أ ينبغي IMTأن عمليات االتصاالت  يرد، IMTد لالتصاالت يف احلاشية املتضمنة لتحديد نطاق الرتد

 من لوائح الراديو. 516B.5الرقم  مبوجب GHz 50,2-48,2تطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف نطاق الرتدد 
كما أقر به يف ملخص الدراسات، فإن التقاسم بني احملطات األرضية يف مواقع غري حمددة )كما هو احلال يف أنظمة   :األسباب

                                                              قد يكون أو ال يكون ممكنا  طبقا  لكل حالة على حدة. ومن هنا، يدعو  IMT اخلدمة الثابتة الساتلية عالية الكثافة( واالتصاالت
، حسب االقتضاء، لضمان توافق اخلدمة الثابتة IMT االعتبار القيود احملتملة على االتصاالت هذا اخليار اإلدارات إىل أن تأخذ يف

 .IMT الساتلية/االتصاالت
على أن حتديد نطاقات الرتدد هذه للتطبيقات عالية الكثافة للخدمة  ينص من لوائح الراديو 516B.5عن رأي مفاده أن الرقم      وع رب

ني خدمات أخرى وال يعطي أولوية يف هذه اللوائح فيما ب جانبالثابتة الساتلية ال حيول دون استعمال نطاقات الرتدد هذه من 
رض مع الثابتة الساتلية سيتعا                                                  وبالتايل، فإن أي حاشية جديدة متنح وضعا  أعلى للخدمة  مستعملي نطاقات الرتدد هذه.

 من لوائح الراديو وغري مناسب. 516B.5 الرقم
 :الرأي

فائقة( غري مناسب  ملنحها أولية على اخلدمة املتنقلة )أي جعلها أولية الساتليةحبالة التطبيقات عالية الكثافة للخدمة الثابتة  االرتقاء
 من جدول األعمال. 13.1ويقع خارج نطاق البند 
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 :5الخيار 
 ال توجد ضرورة ألي شروط.

 : تدابير حماية لخدمات متعددةH2dالشرط  4.2.8.4/13.1/2
                                                                                                  إضافة  إىل اخليارات والبدائل املرتبطة هبا لتدابري محاية اخلدمات املختلفة املوضحة أعاله، تقرتح خيارات إضافية.

 :1الخيار 
 من لوائح الراديو يف احلاشية املقابلة. 21.9بتطبيق الرقم  IMTإدراج شرط أساسي مسبق عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت 

 :1الرأي 
من لوائح الراديو أن يفرض  21.9ال توجد معايري لدى مكتب االتصاالت الراديوية لتحديد اإلدارات املعنية ومن شأن تطبيق الرقم 

 نفاذ.. وهذا األمر غري قابل للتنفيذ واإلال داعي هلاعلى اإلدارات واملكتب أعباء 
 :2الرأي 

عرب املسريات األرضية، فإن عدد احلاالت اخلاضعة للتبليغ والتنسيق  GHz 24فوق  IMT                                    نظرا  ملسافات التداخل القصرية لالتصاالت 
                                           اإللزاميتني قد يكون قليال  وبالتايل غري ضرورية.

 :2الخيار 
باحلصول على املوافقة من اإلدارات املعنية وإبراز ذلك  IMTإدراج شرط أساسي مسبق عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت 

 احلاشية املقابلة. يف
 ال                                                                                                             وقد ع رب عن آراء مفادها أنه ال توجد معايري لتحديد اإلدارات املعنية وال إجراء لتنفيذ ذلك. ومن شأن ذلك أن يفرض أعباء 

 فاذ.على اإلدارات واملكتب. وهذا األمر غري قابل للتنفيذ واإلن داعي هلا
 :3الخيار 

 ذلك )مبا يف IMTأثر تطور اخلصائص التقنية والتشغيلية لالتصاالت  باستعراضدعوة قطاع االتصاالت الراديوية إىل أن يقوم بانتظام 
 الضرورة، سبح يراعى، وأن( الفضائية اخلدمات)مثل  األخرى اخلدمات مع والتوافق التقاسم على( القاعدة احملطات وكثافة النشر
 خصائص بشأن الراديوية، االتصاالت قطاع/تقارير توصيات مراجعة أو إعداد عند تلك االستعراض عمليات نتائج

 .     مثال   ،IMT االتصاالت
                                                                                                 وقد ع رب عن آراء بأن قطاع االتصاالت الراديوية ال حيتاج إىل دعوة لالضطالع هبذا العرض حيث ميكن حتديث التقارير 

اسم                                                                                   اعتياديا  للقطاع وطبقا  ملسامهات األعضاء. والتوصية بتدابري تصحيحية مستقبلية ملعاجلة التق           بوصفه عمال   ITU-R والتوصيات
 .(WRC 15) 238والقرار  WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  13.1أمر خارج نطاق البند 

 .العمل لوبأس بعد حيدد مل كما  ،                                                                              وع رب عن آراء بأن هناك حاجة إىل مزيد من التوضيحات بشأن مدى إمكانية تطبيق التنفيذ
 :4 الخيار

)مبا يف ذلك كثافة احملطات  IMTقطاع االتصاالت الراديوية إىل أن يقوم بانتظام بتحديث خصائص عمليات نشر االتصاالت  دعوة
إىل املؤمتر لنتائج مع رفع ا عن عمليات النشر تلك الناتجالقاعدة( ودراسة/تقييم األثر على التقاسم والتوافق مع اخلدمات األخرى 
 بأن لراديويةا االتصاالت قطاع . ومن شأن ذلك أن ميكنالعاملي لالتصاالت الراديوية من خالل مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 .الفضائية احملطات تداخل عتبة لتجاوز خماطر فيها تكون اليت احلاالت ملعاجلة تصحيحية بتدابري يوصي
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 لتقاريرا حتديث ميكن حيث العمل هبذا لالضطالع دعوة إىل حيتاج ال الراديوية االتصاالت قطاع بأن آراء عن    ع رب وقد
                                                                                                 بوصفه عمال  اعتياديا  للقطاع وطبقا  ملسامهات األعضاء. والتوصية بتدابري تصحيحية مستقبلية ملعاجلة التقاسم  ITU-R والتوصيات

 .(WRC 15) 238والقرار  WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  13.1أمر خارج نطاق البند 
 .العمل لوبأس بعد حيدد مل كما  التنفيذ، تطبيق إمكانية مدى بشأن التوضيحات من مزيد إىل حاجة هناك بأن آراء عن     وع رب

 :5الخيار 
 ال توجد ضرورة ألي شروط.

 :1الرأي 
 حلماية خدمات بعينها. H2cإىل  H2aاحلماية للخدمات القائمة إذا مل تطبق الشروط من  5ال يوفر اخليار 

 :2الرأي 
أفضت غالبية دراسات التقاسم والتوافق إىل هامش كبري حلماية اخلدمات القائمة، وبالتايل ال توجد حاجة إىل إضافة بعض من 

 .H2c-H2aالشروط املوضحة يف الشروط 
 GHz 52,6-50,4: نطاق التردد I البند 4.9/13.1/2

 I1 :NOCاألسلوب  1.9.4/13.1/2
 إجراء تغيريات على لوائح الراديو.عدم 

                                                 لالتصاالت المتنقلة الدولية طبقا  للبديلين التاليين GHz 52,6-50,4 : تحديد نطاق الترددI2األسلوب  13.1/2/.2.9.4
 1البديل 

 أقاليم يفضمن اخلدمة املتنقلة الربية  IMTللمكون األرضي لالتصاالت  GHz 52,6-50,4الرتدد                             حيدد، طبقا  هلذا البديل، نطاق 
 .       عامليا   أو

 2البديل 
 .       عامليا   أو أقاليم يف IMTللمكون األرضي لالتصاالت  GHz 52,6-50,4الرتدد                             حيدد، طبقا  هلذا البديل، نطاق 

 .4القسم  مستهليف  البديلني هبذين ةاألسباب واآلراء املتعلق تردو 
                                                                                                             وبالنسبة إىل البديلني على حد  سواء، يتضمن هذا األسلوب شروطا  حمتملة، حسب احلالة، حلماية اخلدمات املوزع هلا نطاق الرتدد 

، مع مراعاة نتائج الدراسات وميكن WRC-19ونطاقات الرتدد اجملاورة، كي تنظر فيها اإلدارات عند إعداد مقرتحاهتا إىل املؤمتر 
                          ، أو االثنني معا ، استنادا  (Rev.WRC-15) 750و/أو إجراء تعديالت على القرار  IMTطبيق قرار االتصاالت لإلدارات النظر يف ت

 .IMTإىل الشروط املختارة عند حتديد النطاق لالتصاالت 
 : تدابير حماية لخدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(I2aالشرط  13.1/2/.1.2.9.4

 :1الخيار 
 GHz 50,4-50,2الرتدد نطاقي حدود للبث غري املطلوب يف  (Rev.WRC-15) 750 بالقرار 1-1ل أن تدخل يف اجلدو 

 GHz 52,6-50,4يف نطاق الرتدد  IMTواحملطات املتنقلة لالتصاالت  IMTمن احملطات القاعدة لالتصاالت  GHz 54,25-52,6و
يف حاشية لوائح الراديو اليت حتدد نطاق  (Rev.WRC-15) 750( وإضافة إحالة مرجعية إىل القرار 8.2.3/13.1/2)انظر القسم 

               بناء  على ذلك. 338A.5 وتنقيح الرقم IMTالرتدد لالتصاالت 
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 :2الخيار 
نطاقي  ( حدود إلزامية على البث غري املطلوب يف(Rev.WRC-15) 750بالقرار  1-1أن تفرض يف لوائح الراديو )اجلدول 

)احملطات القاعدة ومعدات املستعملني( مع مراعاة  IMT من حمطات االتصاالت GHz 54,25-52,6و GHz 50,4-50,2 الرتدد
 من لوائح الراديو. 1.340.5 الرقم
من لوائح الراديو على األحكام التنظيمية هلذا األسلوب  1.340.5هناك أثر لتطبيق الرقم  يكونعن آراء بأنه ينبغي أال     ع رب
 GHz 50,4-50,2 الرتدد ي)املنفعلة( يف نطاق EESS شأن تدابري محاية اخلدمةب احلالية التقين التوافق دراسات تربير حالة يف
 .سليمة افرتاضات واستخدامها GHz 54,25-52,6و

 GHz 50,4-50,2من لوائح الراديو ينص على أال تفرض اخلدمات املنفعلة العاملة يف النطاق  1.530.5عرب عن آراء بأن الرقم 
 .أي قيود ال ضرورة هلا على استعماالت اخلدمات اليت هلا توزيعات على أساس أويل يف النطاقات اجملاورة

 :3الخيار 
 ال توجد ضرورة ألي شروط.

يتناقض مع نتائج دراسات التقاسم والتوافق وال يوفر احلماية خلدمة استكشاف األرض الساتلية  3                            ع رب عن آراء مفادها أن اخليار 
 .(WRC-15) 238اجملاور، وهو ما يتعارض مع أهداف القرار  GHz 50,4-50,2الرتدد نطاق املنفعلة يف 

 فضاء(-: تدابير حماية للخدمة الثابتة الساتلية )أرضI2bالشرط  13.1/2/.2.2.9.4
 :1 يارالخ

 :IMTأن يعكس يف قرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ما يقابل حتديد نطاق الرتدد هذا لالتصاالت 
 ،dB(m/200 MHz) [40/26]مبقدار  IMTالقصوى للمحطات القاعدة لالتصاالت  TRP لقدرةحد إلزامي ل -

 ؛dB(W/200 MHz) [–10/4] أي
طات القاعدة احمل زاوية ارتفاع احلزمة الرئيسية هلوائياإللزام باختاذ مجيع التدابري املمكنة لتجنب عدم زيادة  -

 درجة نسبة إىل املستوى األفقي. 0عن  IMT لالتصاالت
ع األفق مدرجات نسبة إىل  –10أقل من  IMTاإللزام بأن تكون اإلمالة امليكانيكية للمحطات القاعدة لالتصاالت  -

                                    يف حدود غالف الطيف املقر ب طبقا  ألحكام  IMTإبقاء خمطط هوائي احملطة القاعدة لالتصاالت 
 .ITU-R M.2101 التوصية

الكثافة القصوى للمحطات القاعدة  ينبغي، إضافة إىل ذلك، دعوة اإلدارات إىل اعتماد أحكام من أجل تقييد -
لبؤر التوصيل خارج املباين ضمن  2km 000 10حمطة قاعدة لكل  1 200بعدد  خارج املباين IMTلالتصاالت 

 IMT، جيب خفض عدد حمطات القاعدة لالتصاالت 2km 000 10. وإذا كانت مساحة اإلدارة أقل من أراضيها
 بالتناسب مع مساحة اإلدارة.

ات رض وأنه ميكن لبعض احملط                                                                           وع رب عن آراء بأن الدراسات افرتضت أن معظم احملطات القاعدة تسدد حنو مطاريف على األ
                                                                            درجة خلدمة بعض معدات املستعملني داخل املباين. وأظهرت الدراسات أن األثر يظل حمدودا   0القاعدة التسديد بزوايا أكرب من 

حد           قي دة إىلدرجة. وبالتايل، فإن احلدود الواردة يف هذا اخليار تعد م 0نتيجة لقلة عدد املطاريف املقامة على زوايا ارتفاع أكرب من 
 كبري وينبغي ألي أحكام أن تكون متسقة مع االفرتاضات والدراسات.

سيكون من الصعب تنفيذه من جانب اإلدارات. وإىل جانب  2km                                                     وع رب عن آراء مفادها أن تقييد كثافة احملطات القاعدة لكل 
تعتمد فإن املنطقة املعنية من منظور التداخل س                                                                   ذلك، من غري الواضح املرجع الذي سيستخدم حلساب الكثافة. وعالوة  على ذلك، 

 على منطقة تغطية كل ساتل اليت قد تشمل أراضي إدارات متعددة.
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وبالتايل، ال ينبغي  IMT                                                                                            وع رب عن آراء أخرى مفادها أن الدراسات تظهر أن التقاسم ممكن استنادا  إىل النشر النموذجي لالتصاالت 
 إبراز مجيع هذه االفرتاضات النمطية يف شكل حدود إلزامية بوصفها خيارات تنظيمية.

 :الرأي
د حاجة إىل تطبيق حدود توج ، وبالتايل ال ةأفضت غالبية دراسات التقاسم والتوافق إىل هامش محاية كبري للخدمة الثابتة الساتلي

 .TRP للقدرة
 :2 الخيار

 :IMTقرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ما يقابل حتديد نطاق الرتدد هذا لالتصاالت أن يعكس يف 
 ،dB(m/200 MHz) [40/26]مبقدار  IMTالقصوى للمحطات القاعدة لالتصاالت  TRP لقدرةحد إلزامي ل -

 ؛dB(W/200 MHz) [–10/4] أي
األفق درجات نسبة إىل  –10من  أقل IMTاإللزام بأن تكون اإلمالة امليكانيكية للمحطات القاعدة لالتصاالت  -

 .األفقدرجة نسبة إىل  0عن  IMT وأال تزيد زاوية ارتفاع اجلزمة الرئيسية هلوائي احملطات القاعدة لالتصاالت
 . ITU-R M.2101 للتوصية اهلوائي خمطط امتثال -

هذه                                                                                                        ن آراء بأن هذا اخليار التنظيمي ال يستند إىل أي دراسات للتقاسم والتوافق، نظرا  إىل أن اهلوامش املتحصل عليها يف         وقد ع رب ع
درجة وأنه  0أقل من  IMT-2020 الدراسات استندت إىل افرتاض بأن زاوية ارتفاع احلزمة الرئيسية هلوائي احملطة القاعدة لالتصاالت

اليت تسدد حنو نصف الكرة العلوي، بيد أنه ممكن  IMT-2020 مل يتم تقييم أثر احلزمة الرئيسية هلوائي احملطة القاعدة لالتصاالت
 .وال يضمن هذا اخليار محاية خدمة ما بني السواتل واخلدمة الثابتة الساتلية .               طبقا  هلذا اخليار

وبالتايل، ال ينبغي  IMT                                                          ات تظهر أن التقاسم ممكن استنادا  إىل النشر النموذجي لالتصاالت                                  وع رب عن آراء أخرى مفادها أن الدراس
 .إبراز مجيع هذه االفرتاضات النمطية يف شكل حدود إلزامية بوصفها خيارات تنظيمية

 :الرأي
حاجة إىل تطبيق حدود  توجد يل الأفضت غالبية دراسات التقاسم والتوافق إىل هامش محاية كبري للخدمة الثابتة الساتلية، وبالتا

 .TRP للقدرة
 :3 الخيار

                                                                                           ، ميكن للعناصر الواردة يف هذه اخليارات أن تدرج أيضا  يف توصية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية.2و 1 ين               بديال  عن اخليار 
 اخليار ال يعاجل املسألة على النحو األمثل.، فإن هذا WRC-15                                                     وقد عرب عن آراء أنه استنادا  إىل اخلربة املكتسبة من املؤمتر 

 :4الخيار 
االجتاه  يف IMT من أجل إرساالت احملطات القاعدة لالتصاالت .e.i.r.pأن يدخل يف لوائح الراديو قناع زاوي للقدرة  -

 (.[A113-IMT 40/50 GHz])القرار  5/13.1/2ألعلى حنو السماء، انظر القسم 
 :5الخيار 

إال عندما تسدد احلزمة  13التأكد من أن كل هوائي ال يرسل يف العادةبعند نشر حمطات قاعدة خارج املباين، اإللزام  -
الرئيسية حتت خط األفق وأن يكون للهوائي تسديد ميكانيكي حتت خط األفق فيما عدا عندما تكون احملطة 

 القاعدة لالستقبال فقط.

___________________ 
                                                                                                                   من املفرتض أن عددا  حمدودا  جدا  فقط من املطاريف داخل املباين ذات زوايا االرتفاع املوجبة سيكون على اتصال مع احملطات القاعدة.  13
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لقاعدة تسدد حنو مطاريف على األرض وميكن لبعض احملطات القاعدة أن تسدد تفرتض الدراسة أن معظم احملطات ا األسباب:
                                                                                         درجة خلدمة بعض معدات املستعملني داخل املباين. وأظهرت الدراسات أن األثر يظل طفيفا  بسبب قلة عدد  0بزوايا أكرب من 

كام تكون متسقة مع االفرتاضات وهذه األحكام درجة. وبالتايل، هناك حاجة إىل أح 0املطاريف القائمة على زوايا ارتفاع أكرب من 
 ميكن تنفيذها وإنفاذها من خالل إدراجها ضمن شروط الرتخيص.

ادة" املستخدمة ميكن لإلدارات إنفاذه بسبب كلمة "يف الع                                                                وقد ع رب عن آراء بأن شرط تسديد احلزمة الرئيسية غري قابل للتنفيذ وال
وخمطط هوائي احملطة القاعدة  TRP                                                                                  عند حتديد حدود تسديد احلزمة الرئيسية. وعالوة  على ذلك، مل حيدد يف هذا اخليار قيمة القدرة 

وأي خمطط هوائي للمحطة القاعدة. وعندما تزيد إرساالت أي  TRP                                  ميكن عمليا  استخدام أي قيمة للقدرةو  IMT لالتصاالت
 TRP يف االجتاه ألعلى حنو السماء عن املفرتض يف دراسات قطاع االتصاالت الراديوية )القدرة IMT حمطة قاعدة لالتصاالت

(، ولن يوفر هذا ITU-R M.2101 وائي حسب التوصيةوخمطط اهل –dB(W/200 MHz) 5، أي dB(m/200 MHz) 25تساوي 
 اخليار احلماية للخدمة الثابتة الساتلية.

 الرأي:
أفضت غالبية دراسات التقاسم والتوافق إىل هامش محاية كبري للخدمة الثابتة الساتلية/خدمة ما بني السواتل، وبالتايل ال توجد 

ويوفر التقييد على اإلمالة ألعلى املستخدمة يف العادة اليقني الكايف من أن نشر أنظمة  .TRPحاجة إىل تطبيق حدود للقدرة 
 لن يغري شروط التعايش مع اخلدمة الثابتة الساتلية/خدمة ما بني السواتل مبرور الوقت. IMTاالتصاالت 

 :6الخيار 
يسية لكل                                مكنة لضمان أن ت سد د احلزمة الرئ                                                             اإللزام بأن ت تخذ عند نشر حمطات قاعدة خارج املباين مجيع التدابري امل -

حتت خط األفق وأن يكون للهوائي تسديد ميكانيكي حتت خط األفق فيما عدا عندما يكون هوائي إرسال هوائي 
 احملطة القاعدة لالستقبال فقط.

 :الرأي
. وال يسمح هذا اخليار بعدد 5/1املهام وال يتماشى مع نتائج دراسات التقاسم اليت أجريت يف فريق  مفرط بشكل مقيد اخليار هذا

أعاله املرونة للنشر العملي  5داخل املباين ذات زوايا االرتفاع املوجبة. وعلى النقيض، يوفر اخليار  املطاريفحمدود من 
 نعلى األرض وأن بعضها ميكن أ مطاريفأن معظم احملطات القاعدة تسدد حنو  5/1. وتفرتض دراسات الفريق IMT لالتصاالت

درجة خلدمة بعض معدات املستعملني داخل املباين. وقد توصلت الدراسات إىل هوامش موجبة كبرية  0بزوايا أكرب من  يسدد
 .االفرتاضات هذه ظل يف

 :7الخيار 
 ال توجد ضرورة ألي شروط.
 .e.i.r.p درةعلى فرض قيود على القهذا اخليار يتناقض مع نتائج دراسات التقاسم والتوافق اليت قامت                           وقد ع رب عن آراء مفادها أن 

درجة.  0 أقل من IMT-2020 وافرتاض أن زاوية ارتفاع احلزمة الرئيسية هلوائي احملطة القاعدة لالتصاالت IMT-2020لالتصاالت 
اليت تسدد حنو نصف الكرة العلوي بدون أي حد  IMT-2020يتم تقييم أثر احلزمة الرئيسية هلوائي احملطة القاعدة لالتصاالت  مل وأنه

ار وال يضمن هذا اخلي .اليت مل يدرسها قطاع االتصاالت الراديوية بعد IMT. وسيتيح هذا اخليار عمليات االتصاالت .e.i.r.p للقدرة
قدرة وال حدود ذا مل تطبق حدود ال                                                          نظرا  ألن الدراسات مل تبني  أن اهلامش من شأنه أن يبقى موجبا  إ محاية اخلدمة الثابتة الساتلية

 .IMTالتسديد على احملطات القاعدة لالتصاالت 
 : تدابير حماية لخدمات متعددةI2cالشرط  3.2.9.4/13.1/2

                                                                                                  إضافة  إىل اخليارات والبدائل املرتبطة هبا لتدابري محاية اخلدمات املختلفة املوضحة أعاله، تقرتح خيارات إضافية.
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 :1الخيار 
 من لوائح الراديو يف احلاشية املقابلة. 21.9بتطبيق الرقم  IMTإدراج شرط أساسي مسبق عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت 

 :1الرأي 
من لوائح الراديو أن يفرض  21.9ال توجد معايري لدى مكتب االتصاالت الراديوية لتحديد اإلدارات املعنية ومن شأن تطبيق الرقم 

 . وهذا األمر غري قابل للتنفيذ واإلنفاذ.ال داعي هلاكتب أعباء على اإلدارات وامل
 :2الرأي 

عرب املسريات األرضية، فإن عدد احلاالت اخلاضعة للتبليغ والتنسيق  GHz 24فوق  IMT                                    نظرا  ملسافات التداخل القصرية لالتصاالت 
                                           اإللزاميتني قد يكون قليال  وبالتايل غري ضرورية.

 :2الخيار 
باحلصول على املوافقة من اإلدارات املعنية وإبراز ذلك  IMTأساسي مسبق عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت  إدراج شرط

 احلاشية املقابلة. يف
                                                                                                             وقد ع رب عن آراء مفادها أنه ال توجد معايري لتحديد اإلدارات املعنية وال إجراء لتنفيذ ذلك. ومن شأن ذلك أن يفرض أعباء 

 هلا على اإلدارات واملكتب. وهذا األمر غري قابل للتنفيذ واإلنفاذ. يداع ال
 :3الخيار 

ذلك  )مبا يف IMTدعوة قطاع االتصاالت الراديوية إىل أن يقوم بانتظام باستعراض أثر تطور اخلصائص التقنية والتشغيلية لالتصاالت 
، اخلدمات األخرى )مثل اخلدمات الفضائية( وأن يراعى، حسب الضرورةالنشر وكثافة احملطات القاعدة( على التقاسم والتوافق مع 

نتائج عمليات االستعراض تلك عند إعداد أو مراجعة توصيات/تقارير قطاع االتصاالت الراديوية، بشأن خصائص 
 .     مثال  ، IMT االتصاالت

ر ذا العرض حيث ميكن حتديث التقاري                                                                  وقد ع رب عن آراء بأن قطاع االتصاالت الراديوية ال حيتاج إىل دعوة لالضطالع هب
                                                                                                 بوصفه عمال  اعتياديا  للقطاع وطبقا  ملسامهات األعضاء. والتوصية بتدابري تصحيحية مستقبلية ملعاجلة التقاسم  ITU-R والتوصيات

 .(WRC 15) 238والقرار  WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  13.1أمر خارج نطاق البند 
 .العمل لوبأس بعد حيدد مل كما  ،حاجة إىل مزيد من التوضيحات بشأن مدى إمكانية تطبيق التنفيذ                      وع رب عن آراء بأن هناك 

 :4 الخيار
 احملطات كثافة  ذلك يف )مبا IMTقطاع االتصاالت الراديوية إىل أن يقوم بانتظام بتحديث خصائص عمليات نشر االتصاالت  دعوة

لنتائج إىل املؤمتر مع رفع ا تلك النشر عمليات عن الناتج األخرى اخلدمات مع والتوافق التقاسم على األثر/تقييم ودراسة( القاعدة
 بأن لراديويةا االتصاالت قطاع ميكن أن ذلك شأن ومن. العاملي لالتصاالت الراديوية من خالل مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 .الفضائية احملطات تداخل عتبة تجاوزل خماطر فيها تكون اليت احلاالت ملعاجلة تصحيحية بتدابري يوصي
 لتقاريرا حتديث ميكن حيث العمل هبذا لالضطالع دعوة إىل حيتاج ال الراديوية االتصاالت قطاع بأن آراء عن    ع رب وقد

                                                                                                 بوصفه عمال  اعتياديا  للقطاع وطبقا  ملسامهات األعضاء. والتوصية بتدابري تصحيحية مستقبلية ملعاجلة التقاسم  ITU-R والتوصيات
 .(WRC 15) 238والقرار  WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  13.1أمر خارج نطاق البند 

 العمل لوبأس بعد حيدد مل كما  التنفيذ، تطبيق إمكانية مدى بشأن التوضيحات من مزيد إىل حاجة هناك بأن آراء عن     وع رب
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 :5الخيار 
 ال توجد ضرورة ألي شروط.

 :1الرأي 
 حلماية خدمات بعينها. I2bإىل  I2aاحلماية للخدمات القائمة إذا مل تطبق الشروط من  5ال يوفر اخليار 

 :2الرأي 
أفضت غالبية دراسات التقاسم والتوافق إىل هامش كبري حلماية اخلدمات القائمة، وبالتايل ال توجد حاجة إىل إضافة بعض من 

 .I2b-I2aالشروط املوضحة يف الشروط 
 (فضاء-أرض) الساتلية الثابتة الخدمة في األرضية اإلرسال بمحطات تتعلق تدابير: I2d الشرط 4.2.9.4/13.1/2

 :1 الخيار
 :التالية اإلجراءات اختاذ جيب ،GHz 51,4-50,4الثابتة الساتلية يف نطاق الرتدد  للخدمة

 احملطاتبني  التعايشملساعدة اإلدارات على ضمان  ITU-Rدعوة قطاع االتصاالت الراديوية إىل وضع توصيات  ينبغي -
 ؛GHz 51,4-50,4يف نطاق الرتدد  العاملة IMTللخدمة الثابتة الساتلية واالتصاالت  احلالية واملستقبلية األرضية

ة الثابتة الساتلية األرضية للخدم احملطاتالتعايش بني  مسألة ملعاجلةاإلدارات إىل تطبيق هذه التوصية  دعوة ينبغي -
 .يف املستقبل وضمان إمكانية نشر حمطات البوابات األرضية IMT االتصاالت وشبكات

تدابري احلماية من أجل اخلدمات األخرى ينبغي أال تشمل إعداد توصيات لقطاع االتصاالت ومت اإلعراب عن آراء مفادها أن 
                                                                                                                 الراديوية ألن ذلك قد يكون عملية معقدة وتستغرق وقتا  طويال  )وال سيما عندما يتعلق األمر بأكثر من جلنة دراسات واحدة( بل 

 وميكن أن تعرتض عليها إدارة واحدة يف مرحلة اعتمادها.
 :2 رالخيا

 .شروط ألي ضرورة توجد ال
 GHz 71-66: نطاق التردد Jالبند  10.4/13.1/2

 J1 :NOCاألسلوب  1.10.4/13.1/2
 عدم إجراء تغيريات على لوائح الراديو.

أقاليم  في التاليين                                        لالتصاالت المتنقلة الدولية طبقا  للبديلين  GHz 71-66 : تحديد نطاق الترددJ2األسلوب  2.10.4/13.1/2
 من لوائح الراديو 553.5نطاق التردد من الرقم  وحذف           أو عالميا  

 1البديل 
 أو أقاليم يفضمن اخلدمة املتنقلة الربية  IMTللمكون األرضي لالتصاالت  GHz 71-66الرتدد                             حيدد، طبقا  هلذا البديل، نطاق 

 .الراديو لوائح من 553.5نطاق الرتدد من الرقم  وحذف        عامليا ،
 :الرأي

مع  IMT مع اخلدمات القائمة ألنه مل جتر أي دراسات توافق لالتصاالت IMTأن يضمن توافق االتصاالت  1ال ميكن للبديل 
حة الراديوية وخدمة أرض( وخدمة املال-فضاء وفضاء-اخلدمة املنتقلة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض )يف االجتاهني أرض
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رض( وخدمة ما بني السواتل أ-فضاء وفضاء-ة املستقرة/غري املستقرة بالنسبة إىل األرض )يف االجتاهني أرضاملالحة الراديوية الساتلي
 النطاق املعين. يف

 2البديل 
نطاق الرتدد  وحذف        عامليا ، أويف أقاليم  IMTللمكون األرضي لالتصاالت  GHz 71-66الرتدد                             حيدد، طبقا  هلذا البديل، نطاق 

 .553.5من الرقم 
 .4القسم  مستهليف  البديلني هبذين ةاألسباب واآلراء املتعلق تردو 

 :1الرأي 
 يف العاملتني سواتلال بني ما وخدمةفضاء( -)أرض الساتلية املتنقلة اخلدمة جتاه       كبريا           هامشا   أظهرت م                         نظرا  إىل أن دراسات التقاس

ة ( حمدودأرض-فضاءاملتنقلة الساتلية ) األرضية للخدمةاحملطات و  IMTالتصاالت اوأن مسافات الفصل بني  هذا، الرتدد نطاق
 من لوائح الراديو.  553.5يف الرقم  GHz 71-66 على نطاق الرتدد اإلبقاء إىل حاجة توجد ال ،(km 1)أي أقل من 

أعمال من جدول  13.1 غري صاحل ألنه يستوجب تعديالت تنظيمية تقع خارج نطاق البند J2 األسلوب                    وقد ع رب عن آراء بأن 
                                             من لوائح الراديو طبقا  هلذا األسلوب حيذف احلماية  553.5. والتعديل املقرتح للرقم (WRC-15) 238والقرار  WRC-19 املؤمتر

                                            . وحذف احلماية من التداخل املقدمة حاليا  خلدمة GHz 71-66 من التداخل من خدمة األحباث الفضائية يف نطاق الرتدد
                  . وعالوة  على ذلك، (WRC-15) 238والقرار  WRC-19 من جدول أعمال املؤمتر 13.1 نطاق البنداألحباث الفضائية يقع خارج 

زالت اإلدارات يف مراحل مبكرة من عملية  من لوائح الراديو. وال 553.5                                                مل ت درس بشكل كامل تبعات التعديل املقرتح على الرقم 
من  J2b(. وينبغي حذف الشرط USASAT-NGSO-2بكة )مثل، الش GHz 71-66نطاق الرتدد  نشر الشبكات الفضائية يف

 تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر.
من شأنه أن يوفر احلماية للخدمات القائمة وأنه ينبغي حذف هذا األسلوب من          أسلوبا  ليس  األسلوب                        وقد ع رب عن آراء بأن هذا 

 تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر.
لعمل وتسلسله ونطاقه، وصالحية هذا األسلوب وقابليته للتنفيذ، كلها أمور مبهمة ومضللة وغري                               وع رب عن آراء مفادها أن أسلوب ا

من لوائح الراديو أمر خارج اختصاص  553.5                                                                       واضحة وغري مكتملة. وعالوة  على ذلك، فإن إلغاء أي نطاق تردد من احلاشية رقم 
 ألسلوب ضمن تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر.ينبغي إدراج هذا ا قطاع االتصاالت الراديوية. وبالتايل، ال

 :الرأي
 IMT مع اخلدمات القائمة ألنه مل جتر أي دراسات توافق لالتصاالت IMTأن يضمن توافق االتصاالت  2ميكن للبديل  ال

غري املستقرة بالنسبة رة/املستق                                                                                 ذلك احملطات القاعدة/معدات املستعملني البحرية واحملمولة جوا ( مع اخلدمة املتنقلة الساتلية  يف )مبا
                                                                        أرض( )مبا يف ذلك احملطات األرضية البحرية واحملمولة جوا ( وخدمة املالحة الراديوية -فضاء وفضاء-إىل األرض )يف االجتاهني أرض

وخدمة ما بني  أرض(-اءفضاء وفض-وخدمة املالحة الراديوية الساتلية املستقرة/غري املستقرة بالنسبة إىل األرض )يف االجتاهني أرض
 النطاق املعين. السواتل يف

                                                                                                         وبالنسبة إىل البديلني على حد سواء، يتضمن هذا األسلوب شروطا  حمتملة كي تنظر فيها اإلدارات عند إعداد مقرتحاهتا إىل 
 ، مع مراعاة نتائج الدراسات.WRC-19 املؤمتر
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 (MGWS) الالسلكية ذات السرعات المقدرة بعدة جيغابتات: تدابير حماية للتعايش مع األنظمة J2aالشرط  1.2.10.4/13.1/2
 األخرى (WAS) الالسلكية النفاذ أنظمةو 

 :1الخيار 
 ذات الالسلكية ةاألنظملكي يؤخذ يف االعتبار أن من املزمع استعمال نطاق الرتدد لالتصاالت املتنقلة الدولية ولتكنولوجيات 

 التعايش تقنياتلعمليات نشر مشاهبة وأن األخرى  (WAS) ة النفاذ الالسلكيةوأنظم (MGWS) جيغابتات بعدة املقدرة السرعات
 ما يلي: IMTستضمن التوافق، يربز يف قرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية املقابل لتحديد نطاق الرتدد هذا لالتصاالت 

األنظمة الالسلكية ذات السرعات و  IMT أن تأخذ اإلدارات يف االعتبار، عند تنفيذ أو التخطيط لتنفيذ االتصاالت -
، أحدث GHz 71-66 األخرى يف نطاق الرتدد (WAS) وأنظمة النفاذ الالسلكية (MGWS) جيغابتاتاملقدرة بعدة 

 أنظمة/(MGWS) واألنظمة الالسلكية ذات السرعات املقدرة بعدة جيغابتات IMTاخلصائص التقنية لالتصاالت 
 ات التعايشتقني، كما ترد يف تقارير قطاع االتصاالت الراديوية وتوصياته، مبا يف ذلك (WAS) الالسلكية النفاذ

 حسب االقتضاء، مىت توفرت؛
دعوة قطاع االتصاالت الراديوية إىل وضع توصيات وتقارير تساعد اإلدارات يف ضمان إمكانية استعمال التطبيقات و  -

بة بني املناس التعايش تقنياتذلك وضع  يف هلذا النطاق بكفاءة، مبا GHz 71-66 واخلدمات العاملة يف نطاق الرتدد
وأنظمة النفاذ  (MGWS) جيغابتاتاألنظمة الالسلكية ذات السرعات املقدرة بعدة و  IMT االتصاالت
 األخرى، إذا استدعى األمر. (WAS) الالسلكية

األنظمة الالسلكية وتكنولوجيات  IMT يف كل من االتصاالت GHz 71-66من املزمع استخدام نطاق الرتدد  األسباب:
                                        طبقا  لسيناريوهات نشر مشاهبة، وبناء  على  (WAS) /أنظمة النفاذ الالسلكية(MGWS) السرعات املقدرة بعدة جيغابتات ذات

 تقوم بتنفيذ كل إلدارات اليتاملناسبة يف االحتاد أن يساعد ا التعايش تقنياتذلك، ميكنها العمل يف نفس املواقع. ومن شأن وضع 
 (WAS) وأنظمة النفاذ الالسلكية (MGWS) جيغابتاتاألنظمة الالسلكية ذات السرعات املقدرة بعدة و  IMT من االتصاالت

 ضمان التوافق احمللي. يفاألخرى 
 ت أعاله.أبديت آراء بأنه مل يتم التوصل إىل توافق بإدراج هذا اخليار بسبب عدم وضوح الكثري من املصطلحا

األنظمة الالسلكية ذات السرعات املقدرة بعدة و  IMT                                                 وقد ع رب عن آراء بأنه جيب معاجلة التعايش بني االتصاالت
بوضوح حلماية األنظمة الالسلكية ذات السرعات املقدرة بعدة  (WAS) /أنظمة النفاذ الالسلكية(MGWS) جيغابتات
                                                             يف قرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية. وعالوة  على ذلك، جيب أن  (WAS) /أنظمة النفاذ الالسلكية(MGWS) جيغابتات

 تشمل هذه الشروط تدابري إجرائية تنظيمية، ميكن تنفيذها.
                                                                                                                  وع رب عن آراء مفادها أن أسلوب العمل وتسلسله ونطاقه، وصالحية هذا األسلوب وقابليته للتنفيذ، كلها أمور مبهمة ومضللة وغري 

من لوائح الراديو أمر خارج اختصاص  553.5                                                               مكتملة. وعالوة  على ذلك، فإن إلغاء أي نطاق تردد من احلاشية رقم واضحة وغري
 ينبغي إدراج هذا األسلوب ضمن تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر. قطاع االتصاالت الراديوية. وبالتايل، ال

من جدول األعمال ألن هذا البند ينبغي أن يتناول فقط التحديد  13.1                                              ع رب عن آراء بأن هذا اخليار يقع خارج نطاق البند  وقد
. حاشية يف أو جديد قرار يف سواء ،WAS/MGWSينبغي بأي حال من األحوال أن يتناول حتديد لألنظمة  وال IMT لالتصاالت

أي أنظمة أخرى، حيث إن ذلك األمر  أو MGWSينبغي لقرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية أن يرمي إىل ترقية األنظمة  وال
                  بدال  من ذلك إجراء  WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  13.1يقع خارج نطاق هذا البند من جدول األعمال. ويطلب البند 

 واخلدمات األولية األخرى داخل نطاقات الرتدد املعنية. وميكن تناول التعايش بني IMTبني االتصاالت  والتوافق للتقاسمدراسات 
األنظمة داخل اخلدمة ذاهتا يف جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة وال حيتاج األمر إىل قرار من املؤمتر العاملي 

 .صرف وطين أنش وهو أراضيها، يف تنفيذها يتعني اليت األنظمة حتدد أن إدارة لكل ميكن أنهلالتصاالت الراديوية مع العلم 
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 :2 الخيار
                                                            . وجيوز يف بعض البلدان استعمال هذا النطاق أيضا  من جانب أنظمة IMTاملزمع استعمال نطاق الرتدد هذا لتنفيذ االتصاالت  من

                                 . وبناء  على ذلك، د حيتاج األمر إىل MGWSمبا يف ذلك األنظمة  ،(WAS)أخرى مثل تكنولوجيات أنظمة النفاذ الالسلكية 
 العاملي لمؤمترل توصية أو قرار يف إبرازه ميكن ما وهوألنظمة األخرى لتسهيل التوافق احمللي. وا IMTتقنيات تعايش بني االتصاالت 

 :الراديوية لالتصاالت
حسب االقتضاء، يف تدابري  ،GHz 71-66يف نطاق الرتدد  IMTتنظر اإلدارات اليت ترغب يف تنفيذ اتصاالت  أن -

 مراعاة مع تنفيذها، املخطط أو املنقذة ،(WAS)وغريها من أنظمة النفاذ الالسلكية  MGWSالتعايش مع األنظمة 
 .الصلة ذات الراديوية االتصاالت قطاع وتوصيات تقارير

 :3 الخيار
يف قرار للمؤمتر  IMT نطاق الرتدد اجملاور( من جانب االتصاالت ينبغي إدراج محاية اخلدمات األخرى )داخل النطاق و/أو يف

 .IMT من لوائح الراديو احملدد فيها نطاق الرتدد لالتصاالت 5                                                    ملي لالتصاالت الراديوية حيال إليه مرجعيا  يف حاشية املادة العا
ينبغي معاجلة محاية اخلدمات األخرى ببساطة من خالل قرار وليس من خالل توصية لقطاع االتصاالت الراديوية، حيث  األسباب:

الذي يعد جمرد شكل من  ITU-Rتتمتع التوصية بالقوة القانونية الكافية ألهنا تستند إىل مفهوم اختياري وال من خالل قرار  ال
أشكال التطبيق التقين و/أو اإلداري )انظر اآلراء الواردة يف املشروع التمهيدي لتقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر كما اعتمدت 

                                                                           (. وعالوة  على ذلك، فإن دعوة أي إدارة إىل اعتماد حكم لضمان محاية خدمات إدارات 5/1املهام  االجتماع السادس لفريق يف
أخرى، ما هو إال تفكري حامل ألنه ال يتمتع بالدعم القانوين واإلجرائي ولن يتعرض يف أي حال من األحوال حلماية خدمات 

ة املسببة للتداخل بدون أي اتفاق على صحة هذا القرار أو حىت على                                                      إدارات أخرى نظرا  إىل أن اإلجراء يقتصر اختاذه على اإلدار 
خلدمة املتأثرة االقرار نفسه، إذا اختذ هذا القرار بشكل أحادي. ويف حالة عدم استجابة اإلدارة املسببة للتداخل للدعوة، فإن محاية 

 ستقع بعد ذلك حتت رمحة اخلدمة املسببة للتداخل.
 :4الخيار 

 ألي شروط.ال توجد ضرورة 
 األخرى الخدمات لحماية تدابير: J2b الشرط 2.2.10.4/13.1/2

 :1 الرأي
تشري بوضوح إىل عدم احلاجة إىل أي شروط حلماية  (CPM19-2)دراسات إىل الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر  قدمت

فضاء(، هناك هامش محاية كبري بني -)أرض الساتليةوبالنسبة للخدمة املتنقلة  .GHz 71-66 يف النطاق الساتليةاخلدمة املتنقلة 
. لساتليةاواملستوى الذي ميكن أن يتسبب يف تداخل على احملطة الفضائية للخدمة املتنقلة  IMTالتداخل اإلمجايل من االتصاالت 

واحملطات األرضية للخدمة املتنقلة  IMT التصاالتأرض(، فإن مسافات الفصل الالزمة بني ا-)فضاء الساتليةوبالنسبة للخدمة 
 ضئيلة، وميكن البت يف هذا األمر على الصعيد الوطين. الساتلية

 :2 الرأي
أي شروط، إن وجدت، مطلوبة لضمان محاية هذه اخلدمة، مل توضع بعد ألنه مل جتر أي دراسات لقطاع  بأنعن آراء     ع رب

ال توفر األساس  (CPM19-2)الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر  الدورةات اليت قدمت إىل االتصاالت الراديوية وأن فرادى الدراس
 الكايف لتدابري تنظيمية.

 : تدابير حماية لخدمات متعددةJ2cالشرط  3.2.10.4/13.1/2
 إضافية. خيارات                                                                                   إضافة  إىل اخليارات والبدائل املرتبطة هبا لتدابري محاية اخلدمات املختلفة املوضحة أعاله، تقرتح 
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 :1الخيار 
 احلاشية املقابلة. من لوائح الراديو يف 21.9بتطبيق الرقم  IMT إضافة شرط أساسي مسبق عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت

             سيولد أعباء   21.9توجد معايري لدى مكتب االتصاالت الراديوية لتحديد اإلدارات املعنية وأن تطبيق الرقم                        وقد ع رب عن آراء بأنه ال
 هلا على اإلدارات واملكتب. وهذا األمر غري قابل للتنفيذ واإلنفاذ. يداع ال

 :2الخيار 
باحلصول على املوافقة من اإلدارات املعنية وإبراز ذلك  IMTإدراج شرط أساسي مسبق عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت 

 احلاشية املقابلة. يف
                                                                                                             وقد ع رب عن آراء مفادها أنه ال توجد معايري لتحديد اإلدارات املعنية وال إجراء لتنفيذ ذلك. ومن شأن ذلك أن يفرض أعباء 

 على اإلدارات واملكتب. وهذا األمر غري قابل للتنفيذ واإلنفاذ. داعي هلا ال
 :3الخيار 

 ال توجد ضرورة ألي شروط.
وأنه ينبغي حذف  IMT واالتصاالت MGWSة إىل شروط ملعاجلة التعايش بني األنظمة                                   وقد ع رب عن آراء مفادها أن هناك حاج

 .3 اخليار
                                                                                                            وع رب عن آراء بأنه بأخذ نتائج الدراسات اليت أجريت بشأن نطاق الرتدد هذا يف االعتبار، فضال  عن االستخدام احلايل واملخطط 

                                                 يا ، يقرتح اختاذ موقف بتحديد نطاق الرتدد بدون شروط.لنطاق الرتدد من جانب اخلدمات املوزع هلا هذا النطاق حال
لالتصاالت المتنقلة الدولية بقرار  GHz 71-66: مواصلة دراسة إمكانية تحديد نطاق التردد J3األسلوب  3.10.4/13.1/2

 للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية
يف نطاق  IMT الراديوية، الدراسات بشأن إمكانية حتديد االتصاالت                                                   أن تتواصل، طبقا  لقرار مصاحب للمؤمتر العاملي لالتصاالت 

من لوائح الراديو لإلشارة  553.5لكي ينظر فيها يف دورة مقبلة للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية. تعديل الرقم  GHz 71-66 الرتدد
 يف هذه احلاشية. GHz 71-66إىل هذا القرار بالنسبة إىل نطاق الرتدد 

وافق. فضاء( وخدمة ما بني السواتل أظهرت الت-رب عن آراء بأن الدراسات اليت أجريت مع اخلدمة الثابتة الساتلية )أرض       وقد ع  
وأظهر عدم وجود خصائص خلدميت املالحة الراديوية واملالحة الراديوية الساتلية عدم وجود خطط للنشر يف هذا النطاق. وبالتايل، 

له يف عملية التحديد وسيولد أعباء  يسيتسبب يف تأخري ال داع WRC-23 إىل املؤمتر IMT تفإن إحالة حتديد طيف لالتصاال
دورة  يف IMT . وإىل جانب ذلك، فإن طلب النظر يف حتديد طيف لالتصاالتWRC-23 مربرة على العملية التحضريية للمؤمتر غري

ويقع خارج نطاق  WRC-19 من جدول أعمال املؤمتر 10 طار البندمقبلة للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ينبغي التعرض له يف إ
 .WRC-19 من جدول أعمال املؤمتر 13.1البند 

التاليين واإلبقاء على نطاق  للبديلين      طبقا   IMTلالتصاالت  GHz 71-66نطاق التردد  تحديد: J4 األسلوب 4.10.4/13.1/2
 من لوائح الراديو 553.5التردد في الرقم 

 1 البديل
ضمن اخلدمة املتنقلة الربية يف أقاليم أو  IMTللمكون األرضي لالتصاالت  GHz 71-66هلذا البديل، حيدد نطاق الرتدد        طبقا  

 من لوائح الراديو. 553.5الرتدد يف الرقم  نطاق                    عامليا ، واإلبقاء على 
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 2 البديل
 نطاق                                يف أقاليم أو عامليا ، واإلبقاء على  IMTالت للمكون األرضي لالتصا GHz 71-66هلذا البديل، حيدد نطاق الرتدد        طبقا  

 من لوائح الراديو. 553.5الرتدد يف الرقم 

 .4القسم  مستهليف  البديلني هبذين ةاألسباب واآلراء املتعلق تردو 
 باللبس وتتسم       متاما   مبهمة أمور كلها  تنفيذه وإمكانية األسلوب هذا وصالحية ونطاقه وتسلسله العمل أسلوب بأن آراء عن    ع رب

 .للمؤمتر التحضريي االجتماع تقرير يف األسلوب هذا إدراج ينبغي ال وبالتايل،. مكتملة وغري الوضوح وعدم
 ،WRC-19للبديلني، يتضمن هذا األسلوب شروط حمتملة ميكن لإلدارات أن تنظر فيها إبان إعداد مقرتحاهتا إىل املؤمتر  وبالنسبة

 .الدراسات نتائج مراعاة مع
 األخرى WASواألنظمة  MGWSتدابير من أجل التعايش مع األنظمة : J4a الشرط 1.4.10.4/13.1/2

 :1 الخيار
وتكنولوجيات األنظمة الالسلكية  IMTيؤخذ يف االعتبار أن نطاق الرتدد هذا من املزمع استخدامه من أجل االتصاالت  لكي

األخرى يف عمليات نشر مشاهبة وأن تقنيات  (WAS)وأنظمة النفاذ الالسلكية  (MGWS) جيغابتاتذات السرعات املقدرة بعدة 
 :IMT االتيف قرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ما يقابل حتديد نطاق الرتدد هذا لالتص زالتعايش ستضمن التوافق احمللي، يرب 

 WAS وغريها من األنظمة MGWSواألنظمة  IMTتراعي اإلدارات، عند تنفيذ أو التخطيط لتنفيذ االتصاالت  أن -
األخرى،   WASواألنظمة  MGWSآخر اخلصائص التقنية لالتصاالت واألنظمة  ،GHz 71-66الرتدد  نطاق يف

 ؛االقتضاء حسب ،التعايش تدابري وجدت، إن ذلك، يف مبا وتوصياته، الراديوية االتصاالت قطاع تقارير كما ترد يف
إىل وضع توصيات وتقارير تساعد اإلدارات على ضمان أن تتمكن التطبيقات  الراديويةقطاع االتصاالت  ويدعى -

من استخدام نطاق الرتدد بكفاءة، مبا يف ذلك تطوير تقنيات  GHz 71-66 واخلدمات العاملة يف نطاق الرتدد
األخرى من جهة  WASظمة واألن MGWSمن جهة واألنظمة  IMTالتعايش املناسبة بني كل من االتصاالت 

 ثانية، إذا استدعى األمر.
وتكنولوجيات األنظمة الالسلكية ذات  IMTيف كل من االتصاالت  GHz 71-66: من املزمع استخدام نطاق الرتدد األسباب

على ذلك،                                     طبقا  لسيناريوهات نشر مشاهبة، وبناء   (WAS)/أنظمة النفاذ الالسلكية (MGWS)السرعات املقدرة بعدة جيغابتات 
كل من   تقنيات التعايش املناسبة يف االحتاد أن يساعد اإلدارات اليت تقوم بتنفيذ تطويرميكنها العمل يف نفس املواقع. ومن شأن 

 األخرى (WAS)وأنظمة النفاذ الالسلكية  (MGWS)واألنظمة الالسلكية ذات السرعات املقدرة بعدة جيغابتات  IMTاالتصاالت 
 حمللي.ضمان التوافق ا يف

 .أعاله صطلحاتامل من الكثري وضوح لعدم       نظرا   اخليار ذاه إدراج بشأن اآلراء يف توافق إىل التوصل يتم مل بأنه آراء عن     وع رب
واألنظمة الالسلكية ذات السرعات املقدرة بعدة  IMT                                                 وقد ع رب عن آراء بأنه جيب معاجلة التعايش بني االتصاالت 

بوضوح حلماية األنظمة الالسلكية ذات السرعات املقدرة بعدة  (WAS)/أنظمة النفاذ الالسلكية (MGWS) جيغابتات
                                                             يف قرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية. وعالوة  على ذلك، جيب أن  (WAS)/أنظمة النفاذ الالسلكية (MGWS) جيغابتات

 تنفيذ.لل قابلةتشمل هذه الشروط تدابري إجرائية تنظيمية، 
من جدول األعمال، ألن هذا البند ينبغي أن يتناول فقط التحديد  13.1هذا اخليار يقع خارج نطاق البند  بأن            ع رب عن آراء  وقد

سواء يف قرار جديد أو  ،WAS/MGWSوال ينبغي بأي حال من األحوال أن يتطرق إىل حتديد جديد لألنظمة  IMT لالتصاالت
أو أي أنظمة أخرى، وهو أمر يقع  MGWSيرمي إىل ترقية األنظمة  أناملي لالتصاالت الراديوية حاشية. وال ينبغي لقرار املؤمتر الع

 WRC-19 من جدول أعمال املؤمتر 13.1                           . وبدال  من ذلك، يطلب البند WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  13.1خارج نطاق البند 
ولية األخرى داخل نطاقات الرتدد املعنية. وميكن تناول التعايش واخلدمات األ IMT إجراء دراسات للتقاسم والتوافق بني االتصاالت
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                                                                                                        بني األنظمة داخل اخلدمة ذاهتا يف جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة وال يتطلب قرارا  من املؤمتر العاملي 
 ين صرف.فيذها يف أراضيها، وهو شأن وطلالتصاالت الراديوية، مع العلم بأنه ميكن لكل إدارة أن جتدد األنظمة اليت يتعني تن

 :2 الخيار
                                                    . وميكن أن يستعمل نطاق الرتدد هذا يف بعض البلدان أيضا  IMTاملزمع استعمال نطاق الرتدد هذا من أجل تنفيذ االتصاالت  من

مبا يف ذلك األنظمة الالسلكية ذات السرعات املقدرة  ،(WAS)من جانب أنظمة أخرى مثل تكنولوجيا أنظمة النفاذ الالسلكية 
واألنظمة األخرى لتسهيل  IMT                                                       . وبناء  على ذلك، قد يلزم وجود تقنيات تعايش بني االتصاالت (MGWS) جيغابتاتبعدة 

 التوافق احمللي، وهو ما ميكن إبرازه يف قرار أو توصية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية:
 تدابري يف االقتضاء، حسب ،GHz 71-66يف نطاق الرتدد  IMTترغب يف تنفيذ االتصاالت  اليتدارات تنظر اإل أن -

األخرى، املنفذة أو املخطط تنفيذها، مع مراعاة تقارير وتوصيات  WASواألنظمة  MGWSالتعايش مع األنظمة 
 قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة.

 :3 الخيار
يف قرار للمؤمتر العاملي  IMTات األخرى )داخل النطاق و/أو يف نطاق الرتدد اجملاور( من االتصاالت ينبغي إدراج محاية اخلدم

 .IMTمن لوائح الراديو احملدد فيها نطاق الرتدد لالتصاالت  5                                                 لالتصاالت الراديوية حيال إليه مرجعيا  يف حاشية املادة 
ن خالل قرار وليس من خالل توصية لقطاع االتصاالت الراديوية، حيث : ينبغي معاجلة محاية اخلدمات األخرى ببساطة ماألسباب

الذي يعد جمرد شكل من  ITU-Rال تتمتع التوصية بالقوة القانونية الكافية ألهنا تستند إىل مفهوم اختياري وال من خالل قرار 
ما اعتمدت رير االجتماع التحضريي للمؤمتر كأشكال التطبيق التقين و/أو اإلداري )انظر اآلراء الواردة يف املشروع التمهيدي لتق

                                                                           (. وعالوة  على ذلك، فإن دعوة أي إدارة إىل اعتماد حكم لضمان محاية خدمات إدارات 5/1االجتماع السادس لفريق املهام  يف
ة خدمات حلمايأخرى، ما هو إال تفكري حامل ألنه ال يتمتع بالدعم القانوين واإلجرائي ولن يتعرض يف أي حال من األحوال 

                                                                                                                إدارات أخرى نظرا  إىل أن اإلجراء يقتصر اختاذه على اإلدارة املسببة للتداخل بدون أي اتفاق على صحة هذا القرار أو حىت على 
القرار نفسه، إذا اختذ هذا القرار بشكل أحادي. ويف حالة عدم استجابة اإلدارة املسببة للتداخل للدعوة، فإن محاية اخلدمة املتأثرة 

 تقع بعد ذلك حتت رمحة اخلدمة املسببة للتداخل.س
 :4 الخيار

 .شروط ألي ضرورة توجد ال
 األخرى الخدمات لحماية تدبير: J4b الشرط 2.4.10.4/13.1/2

 :1 الرأي
تشري بوضوح إىل عدم احلاجة إىل أي شروط حلماية  (CPM19-2)قدمت دراسات إىل الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر 

فضاء(، هناك هامش محاية كبري بني -وبالنسبة للخدمة املتنقلة الساتلية )أرض GHz 71-66 اخلدمة املتنقلة الساتلية يف النطاق
قلة الساتلية. دمة املتنواملستوى الذي ميكن أن يتسبب يف تداخل على احملطة الفضائية للخ IMTالتداخل اإلمجايل من االتصاالت 
واحملطات األرضية للخدمة املتنقلة  IMT أرض(، فإن مسافات الفصل الالزمة بني االتصاالت-وبالنسبة للخدمة الساتلية )فضاء

 الساتلية ضئيلة، وميكن البت يف هذا األمر على الصعيد الوطين.
 :2 الرأي
ة هذه اخلدمة، مل توضع بعد ألنه مل جتر أي دراسات لقطاع عن آراء بأن أي شروط، إن وجدت، مطلوبة لضمان محاي    ع رب

ال توفر األساس  (CPM19-2)االتصاالت الراديوية وأن فرادى الدراسات اليت قدمت إىل الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر 
 الكايف لتدابري تنظيمية.
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 GHz 76-71: نطاق التردد Kالبند  11.4/13.1/2
 K1 :NOC األسلوب 1.11.4/13.1/2

 عدم إجراء أي تغيريات على لوائح الراديو.
                                                 لالتصاالت المتنقلة الدولية طبقا  للبديلين التاليين GHz 76-71: تحديد نطاق التردد K2األسلوب  2.11.4/13.1/2

 1البديل 
 ضمن اخلدمة املتنقلة الربية. IMTللمكون األرضي لالتصاالت  GHz 76-71الرتدد                             حيدد، طبقا  هلذا البديل، نطاق 

 2البديل 
 .IMTللمكون األرضي لالتصاالت  GHz 76-71الرتدد                             حيدد، طبقا  هلذا البديل، نطاق 

 .4القسم  مستهليف  البديلني هبذين ةاألسباب واآلراء املتعلق تردو 
                                                                                                            وبالنسبة إىل البديلني على حد سواء، يتضمن هذا األسلوب شروطا  حمتملة، حسب احلالة، حلماية اخلدمات املوزع هلا نطاق الرتدد 

)انظر  ، مع مراعاة نتائج الدراساتWRC-19ونطاقات الرتدد اجملاورة، كي تنظر فيها اإلدارات عند إعداد مقرتحاهتا إىل املؤمتر 
 (.10.2.3/13.1/2 القسم

 : تدابير حماية لخدمة التحديد الراديوي للموقعK2aالشرط  1.2.11.4/13.1/2
حدود للبث غري املطلوب  IMT أن تدرج يف قرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية املقابل لتحديد نطاق الرتدد هذا لالتصاالت

 .GHz 76-71 العاملة يف نطاق الرتدد IMT التمن احملطات القاعدة ومعدات املستعملني لالتصا GHz 81-76 حنو النطاق
 أرض(-: تدابير حماية للخدمة الثابتة الساتلية )فضاءK2bالشرط  2.2.11.4/13.1/2

 :1الخيار 
ضمان محاية احملطات األرضية احلالية واملستقبلية  ملساعدة اإلدارات يف ITU-R                                          ي دعى قطاع االتصاالت الراديوية إىل وضع توصية

 بتة الساتلية.للخدمة الثا
من لوائح الراديو.  11و 9                                                                                        وقد ع رب عن آراء بأنه حلماية احملطات األرضية عرب احلدود، تطبق إجراءات التنسيق الواردة يف املادتني 

 اإلدارات أثناء عملية التنسيق ولالعتبارات الوطنية. ITU-R وبالتايل، ستساعد التوصية
احلماية من أجل اخلدمات األخرى ينبغي أال تشمل إعداد توصيات لقطاع االتصاالت ومت اإلعراب عن آراء مفادها أن تدابري 

                                                                                                                 الراديوية ألن ذلك قد يكون عملية معقدة وتستغرق وقتا  طويال  )وال سيما عندما يتعلق األمر بأكثر من جلنة دراسات واحدة( بل 
 وميكن أن تعرتض عليها إدارة واحدة يف مرحلة اعتمادها.

 :2الخيار 
يف قرار للمؤمتر  IMT نطاق الرتدد اجملاور( من جانب االتصاالت بغي إدراج محاية اخلدمات األخرى )داخل النطاق و/أو يفين

 .IMT من لوائح الراديو احملدد فيها نطاق الرتدد لالتصاالت 5                                                        العاملي لالتصاالت الراديوية حيال إليه مرجعيا  يف حاشية املادة 
 :3الخيار 

 ي شروط.ال توجد ضرورة أل
 : تدابير حماية لخدمات متعددةK2cالشرط  3.2.11.4/13.1/2

                                                                                                  إضافة  إىل اخليارات والبدائل املرتبطة هبا لتدابري محاية اخلدمات املختلفة املوضحة أعاله، تقرتح خيارات إضافية.
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 :1الخيار 
 من لوائح الراديو يف احلاشية املقابلة. 21.9بتطبيق الرقم  IMTإدراج شرط أساسي مسبق عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت 

 :1الرأي 
من لوائح الراديو أن يفرض  21.9ال توجد معايري لدى مكتب االتصاالت الراديوية لتحديد اإلدارات املعنية ومن شأن تطبيق الرقم 

 . وهذا األمر غري قابل للتنفيذ واإلنفاذ.ال داعي هلاعلى اإلدارات واملكتب أعباء 
 :2الرأي 

عرب املسريات األرضية، فإن عدد احلاالت اخلاضعة للتبليغ والتنسيق  GHz 24فوق  IMT                                    نظرا  ملسافات التداخل القصرية لالتصاالت 
                                           اإللزاميتني قد يكون قليال  وبالتايل غري ضرورية.

 :2الخيار 
اإلدارات املعنية وإبراز ذلك  باحلصول على املوافقة من IMTإدراج شرط أساسي مسبق عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت 

 احلاشية املقابلة. يف
 ال                                                                                                             وقد ع رب عن آراء مفادها أنه ال توجد معايري لتحديد اإلدارات املعنية وال إجراء لتنفيذ ذلك. ومن شأن ذلك أن يفرض أعباء 

 على اإلدارات واملكتب. وهذا األمر غري قابل للتنفيذ واإلنفاذ. داعي هلا
 :3الخيار 

 ضرورة ألي شروط.ال توجد 
 :1الرأي 

 حلماية خدمات بعينها. K2bإىل  K2aاحلماية للخدمات القائمة غذا مل تطبق الشروط من  3ال يوفر اخليار 
 :2الرأي 

أفضت غالبية دراسات التقاسم والتوافق إىل هامش كبري حلماية اخلدمات القائمة، وبالتايل ال توجد حاجة إىل إضافة بعض من 
 .K2b-K2aة يف الشروط الشروط املوضح
 GHz 86-81: نطاق التردد Lالبند  12.4/13.1/2

 L1 :NOCاألسلوب  1.12.4/13.1/2
 عدم إجراء أي تغيريات على لوائح الراديو.

                                                 لالتصاالت المتنقلة الدولية طبقا  للبديلين التاليين GHz 86-81: تحديد نطاق التردد L2األسلوب  2.12.4/13.1/2
 1البديل 

 ضمن اخلدمة املتنقلة الربية. IMTللمكون األرضي لالتصاالت  GHz 86-81الرتدد                             حيدد، طبقا  هلذا البديل، نطاق 
 2البديل 

 .IMTللمكون األرضي لالتصاالت  GHz 86-81الرتدد                             حيدد، طبقا  هلذا البديل، نطاق 
 .4القسم  مستهليف  البديلني هبذين ةاألسباب واآلراء املتعلق تردو 
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                                                                                                            وبالنسبة إىل البديلني على حد سواء، يتضمن هذا األسلوب شروطا  حمتملة، حسب احلالة، حلماية اخلدمات املوزع هلا نطاق الرتدد 
)انظر  ، مع مراعاة نتائج الدراساتWRC-19ونطاقات الرتدد اجملاورة، كي تنظر فيها اإلدارات عند إعداد مقرتحاهتا إىل املؤمتر 

 .(11.2.3/13.1/2 القسم
 : تدابير حماية لخدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(L2aالشرط  1.2.12.4/13.1/2

 :1الخيار 
من احملطات  GHz 92-86الرتدد نطاق حدود للبث غري املطلوب يف  (Rev.WRC-15) 750 بالقرار 1-1أن تدخل يف اجلدول 
وإضافة إحالة مرجعية إىل  GHz 86-81يف نطاق الرتدد  IMTواحملطات املتنقلة لالتصاالت  IMTالقاعدة لالتصاالت 

 .IMTيف حاشية لوائح الراديو اليت حتدد نطاق الرتدد لالتصاالت  (Rev.WRC-15) 750 القرار
 :2الخيار 

 ال توجد ضرورة ألي شروط.
يتناقض مع نتائج دراسات التقاسم والتوافق وال يوفر احلماية خلدمة استكشاف األرض  2                            ع رب عن آراء مفادها أن اخليار 

 اجملاور. GHz 92-86 )املنفعلة( يف نطاق الرتدد الساتلية
 : تدابير حماية لخدمة التحديد الراديوي للموقعL2bالشرط  2.2.12.4/13.1/2

حدود البث غري املطلوب  IMT قابل لتحديد نطاق الرتدد هذا لالتصاالتأن تدرج يف قرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية امل
 .GHz 86-81 العاملة يف نطاق الرتدد IMT من احملطات القاعدة ومعدات املستعملني لالتصاالت GHz 81-76 حنو النطاق

 : تدابير حماية لخدمة الفلك الراديويL2cالشرط  3.2.12.4/13.1/2
 :1الخيار 

 IMT اخلاص خبدمة الفلك الراديوي. وميكن للتعايش مع االتصاالت GHz 86-81من لوائح الراديو نطاق الرتدد  149.5يتناول الرقم 
 ITU-R أن يتحقق من خالل تدابري التخفيف والتنسيق املثلى. وينبغي، دعوة قطاع االتصاالت الراديوية إىل حتديث التوصيات

القتضاء، لتوفري معلومات عن تدابري التنسيق واحلماية احملتملة ومساعدة اإلدارات جديدة، حسب ا ITU-Rاحلالية أو وضع توصيات 
 هذا األمر. يف

ومت اإلعراب عن آراء مفادها أن تدابري احلماية من أجل اخلدمات األخرى ينبغي أال تشمل إعداد توصيات لقطاع االتصاالت 
                                                            يال  )وال سيما عندما يتعلق األمر بأكثر من جلنة دراسات واحدة( بل                                                      الراديوية ألن ذلك قد يكون عملية معقدة وتستغرق وقتا  طو 

 وميكن أن تعرتض عليها إدارة واحدة يف مرحلة اعتمادها.
 :2الخيار 

يف قرار للمؤمتر  IMT نطاق الرتدد اجملاور( من جانب االتصاالت ينبغي إدراج محاية اخلدمات األخرى )داخل النطاق و/أو يف
 .IMT من لوائح الراديو احملدد فيها نطاق الرتدد لالتصاالت 5                                         الراديوية حيال إليه مرجعيا  يف حاشية املادة  العاملي لالتصاالت

 :3 الخيار
 .شروط ألي ضرورة توجد ال
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 فضاء(-: تدابير حماية للخدمة الثابتة الساتلية )أرضL2dالشرط  4.2.12.4/13.1/2
 :1الخيار 

حد إلزامي  IMT لالتصاالت الراديوية املقابل لتحديد نطاق الرتدد هذا لالتصاالتأن يدرج يف قرار املؤمتر العاملي  -
لتوفري احلماية  dB(W/200 MHz)                                                  القصوى للمحطات القاعدة لالتصاالت مقداره ]حيدد الحقا [  TRP للقدرة

 فضاء( يف نطاق الرتدد؛-للخدمة الثابتة الساتلية )أرض
 درجة. 0عن  IMT)الكهربائية وامليكانيكية( للمحطات القاعدة لالتصاالت اإللزام بأال تزيد اإلمالة اجملمعة  -

                                                                                                               وقد ع رب عن آراء مفادها أن الشرط اخلاص باإلمالة الكهربائية غري قابل للتنفيذ وال ميكن إنفاذه بواسطة اإلدارات بسبب كلمة 
                                                                                                         العادة" املستخدمة يف حتديد احلدود املساوية للصفر لإلمالة الكهربائية. وأظهرت الدراسات أيضا  أن تأثري التداخل على  "يف

خارج املباين واملقامة على زوايا  IMTاملستقبالت الساتلية كبري حىت بالنسبة إىل عدد ضئيل من معدات مستعملي االتصاالت 
                        يف هذا اخليار وميكن عمليا   IMTحيدد خمطط هوائي احملطات القاعدة لالتصاالت  ذلك، مل                 درجة. وعالوة  على  0ارتفاع فوق 

مسددة  IMT. وعندما يكون كسب هوائي أي حمطة قاعدة لالتصاالت IMTاستخدام أي هوائي للمحطات القاعدة لالتصاالت 
، فإن هذا اخليار (ITU-R M.2101ية )التوصية أكرب من الكسب املفرتض يف دراسات قطاع االتصاالت الراديو ألعلى حنو السماء 

 يوفر احلماية للخدمة الثابتة الساتلية. لن
                                                                                                  وع رب عن آراء بأن الدراسات افرتضت أن معظم احملطات القاعدة تسدد حنو مطاريف على األرض وأنه ميكن لبعض احملطات 

                                              اخل املباين. وأظهرت الدراسات أن األثر يظل حمدودا  درجة خلدمة بعض معدات املستعملني د 0القاعدة التسديد بزوايا أكرب من 
 درجة. وبالتايل، حيتاج األمر إىل أحكام تكون متسقة مع االفرتاضات. 0نتيجة لقلة عدد املطاريف املقامة على زوايا ارتفاع أكرب من 

 :2الخيار 
قناع زاوي  IMT الرتدد هذا لالتصاالت أن يدرج يف قرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية املقابل لتحديد نطاق -

 يف االجتاه ألعلى حنو السماء. IMT إلرساالت احملطات القاعدة لالتصاالت .e.i.r.p إلزامي للقدرة
سيكون بالغ التعقيد بواسطة اهلوائيات النشطة. والتحليل الذي  .e.i.r.p                                                      وقد ع رب عن آراء مفادها أن تنفيذ هكذا قناع زاوي للقدرة 

يدعم هذا القناع غري واضح ويالحظ أن مجيع احملطات القاعدة سيتعني عليها أن تسدد ألعلى حنو السماء ويف اجتاه احملطة الفضائية 
. ويعتمد احتمال التداخل بشكل IMTت                                                                           للخدمة الثابتة الساتلية، وهو أمر ال يرجح أن يكون متثيليا  لعمليات نشر االتصاال

            مقيدا  بشكل  .e.i.r.pأساسي على عدد احلاالت اآلنية اليت يكون فيها اإلرسال يف اجتاه السماء ألعلى. وسيكون قناع القدرة 
 .له يداع ال

 :3الخيار 
 ال توجد ضرورة ألي شروط.

 :1الرأي 
 IMT-2020 لالتصاالت .e.i.r.p اليت قامت على فرض قيود على القدرةيتناقض هذا اخليار مع نتائج دراسات التقاسم والتوافق 

درجة. وأنه مل يتم تقييم أثر احلزمة  0 أقل من IMT-2020وافرتاض أن زاوية ارتفاع احلزمة الرئيسية هلوائي احملطة القاعدة لالتصاالت 
، بيد أنه .e.i.r.p لكرة العلوي بدون أي حد للقدرةاليت تسدد حنو نصف ا IMT-2020الرئيسية هلوائي احملطة القاعدة لالتصاالت 

                                                                    ممكن طبقا  هلذا اخليار. وال يضمن هذا اخليار محاية اخلدمة الثابتة الساتلية.
 :2الرأي 

 ال توجد ضرورة هلذه اخليارات التنظيمية ما دامت الدراسات تظهر أن التقاسم ممكن بدون فرض أي حدود إلزامية إضافية.
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 : تدابير حماية لخدمات متعددةL2eالشرط  5.2.12.4/13.1/2
                                                                                                  إضافة  إىل اخليارات والبدائل املرتبطة هبا لتدابري محاية اخلدمات املختلفة املوضحة أعاله، تقرتح خيارات إضافية.

 :1الخيار 
 من لوائح الراديو يف احلاشية املقابلة. 21.9بتطبيق الرقم  IMTإدراج شرط أساسي مسبق عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت 

 :1الرأي 
من لوائح الراديو أن يفرض  21.9ال توجد معايري لدى مكتب االتصاالت الراديوية لتحديد اإلدارات املعنية ومن شأن تطبيق الرقم 

 . وهذا األمر غري قابل للتنفيذ واإلنفاذ.ال داعي هلاعلى اإلدارات واملكتب أعباء 
 :2الرأي 

عرب املسريات األرضية، فإن عدد احلاالت اخلاضعة للتبليغ والتنسيق  GHz 24فوق  IMT                                 ا  ملسافات التداخل القصرية لالتصاالت نظر 
                                           اإللزاميتني قد يكون قليال  وبالتايل غري ضرورية.

 :2الخيار 
دارات املعنية وإبراز ذلك باحلصول على املوافقة من اإل IMTإدراج شرط أساسي مسبق عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت 

 احلاشية املقابلة. يف
 ال                                                                                                             وقد ع رب عن آراء مفادها أنه ال توجد معايري لتحديد اإلدارات املعنية وال إجراء لتنفيذ ذلك. ومن شأن ذلك أن يفرض أعباء 

 على اإلدارات واملكتب. وهذا األمر غري قابل للتنفيذ واإلنفاذ. داعي هلا
 :3الخيار 

 ضرورة ألي شروط.ال توجد 
 :1الرأي 

 حلماية خدمات بعينها. L2dإىل  L2aاحلماية للخدمات القائمة إذا مل تطبق الشروط من  3ال يوفر اخليار 
 :2الرأي 

أفضت غالبية دراسات التقاسم والتوافق إىل هامش كبري حلماية اخلدمات القائمة، وبالتايل ال توجد حاجة إىل إضافة بعض من 
 .L2d-L2aة يف الشروط الشروط املوضح
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 االعتبارات التنظيمية واإلجرائية 5/13.1/2
 GHz 27,5-24,25: نطاق التردد Aبالنسبة إلى البند  1.5/13.1/2

 1.14.5/13.1/2، انظر القسم A1بالنسبة إلى األسلوب  1.1.5/13.1/2
 A2بالنسبة إلى األسلوب  2.1.5/13.1/2

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 24,75-22 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

24,45-24,25 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة
ADD A113.5  MOD *338A.5 

24,45-24,25 
 مالحة راديوية

 باستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة
ADD A113.5  MOD *338A.5 

24,45-24,25 
 مالحة راديوية

 ثابتة
 ADD A113.5  MOD *338A.5  متنقلة

 مالحة راديوية
24,65-24,45 

 ثابتة
 بين السواتل

 باستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة
ADD A113.5  MOD *338A.5 

24,65-24,45 
 بين السواتل

 باستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة
ADD A113.5  MOD *338A.5 

 مالحة راديوية

24,65-24,45 
 ثابتة

 بين السواتل
 ADD A113.5  MOD *338A.5  متنقلة

 مالحة راديوية
 533.5 533.5 

24,75-24,65 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
 532B.5فضاء(  -)أرض

 بين السواتل
 باستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة

ADD A113.5  MOD *338A.5 

24,75-24,65 
 بين السواتل

 باستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة
ADD A113.5  MOD *338A.5 

 تحديد راديوي للموقع 
 فضاء(-)أرض ساتلية

24,75-24,65 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
 532B.5فضاء(  -)أرض

 بين السواتل
 ADD A113.5  MOD *338A.5  متنقلة

  533.5 
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MOD 
GHz 29,9-24,75 

 الخدماتالتوزيع على 
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

25,25-24,75 
 ثابتة

  ثابتة ساتلية
 532B.5   فضاء(-)أرض

 باستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة
ADD A113.5  MOD *338A.5 

25,25-24,75 
 ثابتة ساتلية

 535.5  فضاء(-)أرض
 باستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة

ADD A113.5  MOD *338A.5 

25,25-24,75 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
   535.5فضاء(-)أرض

 ADD A113.5  MOD *338A.5  متنقلة

 ثابتة 25,5-25,25
 536.5   بين السواتل   
 ADD A113.5  MOD *338A.5  متنقلة  
 فضاء(-ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية )أرض  

 **MOD 536B.5  أرض(-)فضاء استكشاف األرض الساتلية 25,5-27
 ثابتة  
 536.5 بين السواتل   
 ADD A113.5  MOD *338A.5  متنقلة  
 **MOD 536C.5أرض(  -)فضاء أبحاث فضائية  
 فضاء(-ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية )أرض  
  MOD 536A.5** 

27,5-27 
 ثابتة

 536.5 بين السواتل 
 ADD A113.5  MOD *338A.5  متنقلة

27,5-27 
 ثابتة  
 فضاء(-)أرض ثابتة ساتلية  
 536.5  537.5  بين السواتل  
 ADD A113.5  MOD *338A.5  متنقلة  

 
 ،A2b، الشرط 2و 1 نيوالبديل 1 اخليار ،A2a، الشرط 2و 1، البديلني A2مطلوب لألسلوب  *338A.5 MOD: مالحظات

 ؛1اخليار 
536A.5 MOD** 536وB.5 MOD 536وC.5 MOD لألسلوب  ةطلوبمA2 الشرط 2و 1، البديلني ،A2cإطار  ويف. 2 ، اخليار

 .536C.5 SUPو 536B.5 SUPو 536A.5 SUP                                  اخليار، تتاح أيضا  إمكانية أخرى هيهذا 
 .(Rev.WRC-15) 750إىل النطاق الوارد يف نطاق اخلدمة النشيطة للقرار  338A.5 MODمالحظة: ينبغي إضافة 
 A2aرط ، الش1، البديل A2بالنسبة إلى األسلوب 

ADD 
A113.5دد نطاق الرتدد  أ تصاالت الاملكون األرضي لتنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 27,5-24,25                حي 

وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق  .(IMT) املتنقلة الدولية
 ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية على الراديو.لوائح  مينح أولوية يف وال

[ ينطبقان (Rev.WRC-19) 750و (WRC-19) [A113-IMT 26 GHZ]اخلدمة املتنقلة الربية. ]القراران 
       (WRC-19)[ ينطبق (Rev.WRC-19) 750)القرار ][ ينطبق (WRC-19) [A113-IMT 26 GHZ] ]القرار
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 3و 1، الخياران A2a، الشرط 2، البديل A2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

A113.5دد نطاق الرتدد  ب تصاالت الاملكون األرضي لتنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 27,5-24,25                حي 
وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق  .(IMT) املتنقلة الدولية

[ ينطبقان. (Rev.WRC-19) 750و (WRC-19) [A113-IMT 26 GHZ] ]القراران لوائح الراديو. مينح أولوية يف وال
      (WRC-19)ينطبق.[  (Rev.WRC-19) 750)القرار ][ ينطبق. (WRC-19) [A113-IMT 26 GHZ] ]القرار

 
 5و 4و 3 الخيارات ،A2aالشرط  ،2البديل  ،A2إلى األسلوب  بالنسبة
ADD 

A113.5دد نطاق الرتدد  ج االت املتنقلة تصلال األرضي املكونتنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 27,5-24,25                حي 
مينح أولوية  نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال . وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل(IMT) الدولية

      (WRC-19) لوائح الراديو. يف
 

NOC 

338A.5  750ينطبق القرار (Rev.WRC-15) نطاقات الرتدد  يفMHz 1 400-1 350 وMHz 1 452-1 427 
 GHz 86-81و GHz 52,6-51,4و GHz 50,9-50,4و GHz 50,2-49,7و GHz 31,3-30و GHz 23,55-22,55و
       GHz 94-92.(WRC-15)و
 

من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  A113.5عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم : مالحظة
وإىل جانب ذلك ميكن اإلبقاء أعاله.  جA113.5 أو بA113.5أو  أA113.5 أرقام احلواشياملقدم أعاله، ميكن اختيار أي من 

                                                                                                     على نص واحد فقط من النصوص املوضوعة بني أقواس معقوفة أو حذفها كلها طبقا  للشروط املختارة عند حتديد النطاق 
 .IMT لالتصاالت

 1، الخيار A2g، الشرط 1، البديل A2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

A113.5دد نطاق الرتدد  د  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 27,5-24,25                حي 
وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع  .21.9                                         رهنا  مبوافقة يتم احلصول عليها طبقا  للرقم 

لة الدولية تعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت املتنقويقتصر اس لوائح الراديو. مينح أولوية يف هلا هذا النطاق وال
      (WRC-19) ينطبقان. (Rev.WRC-19) 750و (WRC-19) [A113-IMT 26 GHZ] على اخلدمة املتنقلة الربية. القراران

 
 2، الخيار A2g، الشرط 1، البديل A2بالنسبة إلى األسلوب 

ADD 
A113.5دد نطاق الرتدد  ه  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 27,5-24,25                حي 

 وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات                                                رهنا  مبوافقة يتم احلصول عليها من اإلدارات املعنية.
تنقلة ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت امل لوائح الراديو. أولوية يف مينح املوزع هلا هذا النطاق وال

      (WRC-19)ينطبقان.  (Rev.WRC-19) 750و (WRC-19) [A113-IMT 26 GHZ] الدولية على اخلدمة املتنقلة الربية. القراران
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من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  A113.5حة للرقم مالحظة: عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرت 

                                        أعاله. وجيوز ألي إدارة أيضا  تفضيل االحتفاظ  هA113.5أو  دA113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار أي من احلاشيتني رقمي 
 مقرتحها، حسب االقتضاء. باخليارين يف

 1الخيار  ،A2b ، الشرط2و 1ن يوالبديل 1 الخيار، A2a، الشرط 2و 1، البديلين A2بالنسبة إلى األسلوب 
MOD 

338A.5  1915(ينطبق القرار-(Rev.WRC 750 1 400-1 350نطاقات الرتدد  يف MHz 1 452-1 427و MHz 
 GHz 50,2-49,7و GHz 31,3-30و GHz /27,5]/26,5[25,25/24,45[/      الحقا   حيدد]-24,25و GHz 23,55-22,55و
 GHz.      )1915-(WRC 94-92و GHz 86-81و GHz 52,6-51,4و GHz 50,9-50,4و
 

 2، الخيار A2c، الشرط 2و 1، البديلين A2بالنسبة إلى األسلوب 
MOD 

536A.5 لفضائية خدمة األحباث ا خدمة استكشاف األرض الساتلية أو جيب أال تطالب اإلدارات اليت تشغل حمطات أرضية يف
دارات أخرى. وباإلضافة تشغلها إ (املتنقلة الدوليةاالتصاالت حمطات فيما عدا )اخلدمتني الثابتة واملتنقلة  يف باحلماية من حمطات

ة مراعاة أحدث خدمة األحباث الفضائي يف خدمة استكشاف األرض الساتلية أو إىل ذلك، ينبغي عند تشغيل احملطات األرضية يف
 SA.1862 R-ITU.    )1912-(WRCصيغة للتوصية 

 
MOD 

536B.5 نطاق الرتدد  خدمة استكشاف األرض الساتلية يف جيب على احملطات األرضية العاملة يفGHz 27-25,5 تطالب  أال
هذه احملطات  تعوق إقامة وأال (املتنقلة الدوليةاالتصاالت حمطات فيما عدا )اخلدمتني الثابتة واملتنقلة  باحلماية من حمطات
امنارك البلدان التالية: اململكة العربية السعودية والنمسا والبحرين وبلجيكا والربازيل والصني ومجهورية كوريا والد يفواستعماالهتا، وذلك 

ينيا كومصر واإلمارات العربية املتحدة وإستونيا وفنلندا وهنغاريا واهلند ومجهورية إيران اإلسالمية وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا واألردن و 
ة ان وليبيا وليتوانيا ومولدوفا والنرويج وعمان وأوغندا وباكستان والفلبني وبولندا والربتغال واجلمهورية العربية السوريوالكويت ولبن

انيا وتركيا نزتومجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية وسلوفاكيا واجلمهورية التشيكية ورومانيا واململكة املتحدة وسنغافورة والسويد و
 WRC)-1915(      .وزمبابوي وفيتنام

 
MOD 

536C.5 النطاق  خدمة األحباث الفضائية يف تطالب احملطات األرضية يف جيب أالGHz 27-25,5 اجلزائر واململكة  العاملة يف
ندا لالعربية السعودية والبحرين وبوتسوانا والربازيل والكامريون وجزر القمر وكوبا وجيبويت ومصر واإلمارات العربية املتحدة وإستونيا وفن

اجلمهورية العربية السورية ن وقطر و ومجهورية إيران اإلسالمية وإسرائيل واألردن وكينيا والكويت وليتوانيا وماليزيا واملغرب ونيجرييا وعما
وتونس وأوروغواي وزامبيا وزمبابوي، باحلماية من حمطات اخلدمتني الثابتة واملتنقلة  انياتنزوجنوب السودان و والصومال والسودان

 WRC)-1912(      .(املتنقلة الدولية تصاالتاال حمطات استثناءب) ونشرها تعوق استعماهلا وال
 

ذف أن الراديو لوائح من 536C.5و 536B.5و 536A.5 األرقام تعديل عن كبديل  ميكنإطار هذا اخليار،  يف: مالحظة  هذه     حت 
 .الثالثة األحكام
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 2الخيار  ،A2aالشرط  ،2البديل  ،A2لألسلوب  بالنسبة
MOD 

 REV.WRC 750)-1519(القـرار 
 التوافق بين خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(

 النشيطة ذات الصلة والخدمات
 (،2019شرم الشيخ، 2015جنيف، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )

... 
 يقـرر

أن حيث اإلدارات على اختاذ كل اخلطوات املعقولة لضمان عدم جتاوز اإلرساالت غري املطلوبة حملطات اخلدمة  2
أدناه املستويات القصوى املوصى هبا املذكورة يف ذلك اجلدول، مع مالحظة  1-2النشيطة يف النطاقات واخلدمات املذكورة يف اجلدول 

أن حماسيس خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( توفر قياسات على الصعيد العاملي تعود بالفائدة على مجيع البلدان، حىت 
                                            لو كانت هذه احملاسيس ال ت شغ ل من جانب بلداهنا؛

... 

 1-2اجلدول 
لموزع ا النطاق

لخدمة استكشاف 
األرض الساتلية 

(EESS) )المنفعلة( 

 الموزع النطاق
 نشيطة لخدمات

 الخدمة
 النشيطة

 قدرة اإلرساالت غير المطلوبة من محطات الخدمة النشيطة  حدود
  1()المنفعلة الساتلية األرض استكشاف لخدمة محدد نطاق عرض في

... ... ... ... 

23,6-24,0 GHz 24,25-27,5 GHz حيدد الحقا ( 13.1/2.3.32/)انظر القسم        الحقا   حيدد متنقلة           
 :1 الرأي

املعلومات بشأن حدود البث غري املطلوب. وكانت هناك مقرتحات  ال تعكس آخر 1.2.3/13.1/2 القسم إىل املرجعية اإلحالة بأن آراء عن    ع رب
 32–و 37–إىل  32–و 35–إىل  32–و 32–و 28–و 20–من بينها  ،CPM19)-(2عديدة بقيم أثناء الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر 

 28–و 28–و 28–إىل  24–و 20–و IMT لالتصاالت القاعدة للمحطات dB(W/200 MHz) 55–و 49,3–و 42–و 37–و 33,5– إىل 42–إىل 
 من املزيد إجراء ويلزم. IMT لالتصاالت املتنقلة للمحطات dB(W/200 MHz) 51–و 45–و 38–و 37–و 29,7–و 38–إىل  28–و 30–إىل 

 .املقرتحة القيم من واحدة الختيار النقاش
 :2 الرأي

حلدود البث غري املطلوب )للمحطات القاعدة/معدات املستعملني(  dB(W/200 MHz) 20–كوريا أن تدرج القيمة   ومجهوريةالواليات املتحدة  تطلب
 .GHz 24جمموعة خيارات النطاق  يف

 :3 الرأي
 GHz 24,0-23,6 إىل نتائج الدراسات اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية، ترى بعض اإلدارات أن حدود البث غري املطلوب يف النطاق          استنادا  

 ينبغي أن تكون ضمن احلدود: GHz 27,5-24,25العاملة يف النطاق  IMTحلماية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( من االتصاالت 
 dB(W/200 MHz) 37–إىل  IMT :–32القاعدة لالتصاالت  احملطات -
 dB(W/200 MHz) 30–إىل  IMT :–28املستعملني لالتصاالت  معدات -
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 :4 الرأي
                                        )ملعدات املستعملني( استنادا  إىل افرتاضات خط   38dB(W/200 MHz)–و( القاعدة)للمحطات   42dB(W/200 MHz)–القيمتان  اشتقت

                                                                                                         االتصاالت الراديوية وبافرتاض هوائي بتشكيل احلزم. ويالحظ أن القيم األقل صرامة ال تربر عادة  بأي خلفية تقنية وتقرتح  طاعاألساس اخلاصة بق
 مبادئ االحتاد. ينايفوهو ما  IMTيف بعض األوقات من منطلق أنه ال ينبغي خلدمة استكشاف األرض الساتلية املنفعلة أن تقيد االتصاالت 

 :5 الرأي
 37– إىل 32–و 35– إىل 32–و 32–و 28–و 20– الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر القيم التالية حلدود البث غري املطلوب إىل وردت

 30–إىل  28–و 28–و 28–إىل  24–و 20–و القاعدة، للمحطات dB(W/200 MHz) 55–و 49,3–و 42–و 37–و 33,5–و 42– إىل 32–و
 .dB(W/200 MHz) 51–و 45–و 38–و 37–و 29,7–و 38–إىل  28–و

 :6 الرأي
يف  EESSبشأن محاية اخلدمة  5/1عن آراء بأن القيم التالية حلدود البث غري املطلوب الناجتة عن أغلبية الدراسات اليت أجراها فريق املهام     ع رب

 وأبدهتا غالبية األفرقة اإلقليمية واإلدارات يف الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر، ينبغي أن تكون كالتايل: GHz 24-23,6النطاق 
 dB(W/200 MHz) 37–و 33,5–و 37–إىل  32–و 35–إىل  32–و 32–و 28–و 20–: القاعدة للمحطات

 dB(W/200 MHz) 37–و 29,7و 30–إىل  28–و 28–و 28–إىل  24–و 20–املستعملني:  ملعدات
. وأي حبث لقيم أكثر صرامة IMT                                          وهو ما سيكون مناسبا  أيضا  لتنفيذ االتصاالت  EESS                                     اعتماد القيم أعاله كافيا  حلماية خدمات  وسيكون

 IMTسيجعل من نشر أنظمة االتصاالت  االحتاد،حلدود البث غري املطلوب لتحقيق اشرتاط حبماية مفرطة من جانب بعض أعضاء 
سيزيد أكثر من تعقيد النظام ويضعف أداء نظام  dB(W/200 MHz) 32– قيمةغري ممكن. واعتماد ال    ا  أمر  GHz 27,5-2524, النطاق يف

                             ويزيد كثريا  من تكلفة املعدات. IMT االتصاالت
 :7 الرأي

عن رأي بأنه عند استخدام افرتاضات خط األساس املتفق عليها يف قطاع االتصاالت الراديوية )أي خمطط العنصر الوحيد، وتوزيع احملطات     ع رب
                                                                                                     توزيع معايري محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة((، ت ظهر الدراسات نتائج متشاهبة جدا ، مما يؤدي إىل عاملالقاعدة خلط األساس، و 

 :IMT-2020املدى التايل للمستويات الضرورية للبث غري املطلوب حملطات االتصاالت 
 dB(W/200 MHz) 42–إىل  49–القاعدة:  للمحطات

 dB(W/200 MHz) 38–إىل  45–املستعملني:  ملعدات

 :8 الرأي
بدون أي دراسات  CPM19)-(2 للمؤمتر التحضريي لالجتماع الثانية للدورة املقرتحة املطلوب غري البث حدود من عدد بشأن شواغل عن    ع رب

كحد لكل من احملطات القاعدة ومعدات املستعملني( أو طرح   dB(W/200 MHz) 20–                                                  تقنية داعمة للقيم )خاصة  املقرتح املقدم شفهيا  مبقدار 
 من)املنفعلة( )مثل عامل التصنيع(  SEES على اخلدمة IMT-2020 افرتاضات جديدة غري مربرة لتحقيق خفض مصطنع لألثر احملتمل لالتصاالت

 )املنفعلة(. EESSأجل اقرتاح حدود متهاونة للبث غري املطلوب لن توفر بوضوح أي محاية للخدمة 
 :9 الرأي

                                                                                                       عن رأي بأنه يف حالة عدم تقدمي عناصر مقنعة جديدة )قياسات خمطط اهلوائي مثال (، خاصة بشأن منوذج اهلوائي ذي الصلة     ع رب
 الناجتة)معدات املستعملني(  dB(W/200 MHz) 51–)احملطات القاعدة( و dB(W/200 MHz) 55–، وحدها املستويات IMT-2020 لالتصاالت

ستضمن احلماية الكاملة جلميع أجهزة االستشعار احلالية وقيد التطوير خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  B الدراسة عن
 .GHz 24-23,6 النطاق يف

 :10 الرأي
 IMTالقاعدة لالتصاالت  للمحطات dB(W/200 MHz) 33,5–عدم النظر يف حدود للبث غري املطلوب أكثر صرامة من  ينبغي

 لالجتماع. وأثناء الدورة الثانية Rev.WRC 750)-(15إلدراجها يف القرار  IMTملعدات املستعملني لالتصاالت  W/200)MHz) dB 29,7–و
 35–إىل  32–و 32–و 28–و 20–قدمت مقرتحات بشأن حدود البث غري املطلوب تضمنت:  ،CPM19)-(2التحضريي للمؤمتر 

 dB(W/200 (MHz 29,7–و 30–إىل  28–و 28–و 28–إىل  24–و 20–و IMT لالتصاالتالقاعدة  للمحطات W/200)MHz) dB 33,5–و
 EESS اخلدمة لعمليات احلماية توفري إىل حاجة وجود عدم من وبالرغم. صرامة أكثر أخرى حدود ضمن ،IMTاملتنقلة لالتصاالت  للمحطات

 .بكفاءة الطيف استعمال دون حيول التحفظ يف مفرطة حدود فرض بأن اإلقرار       أيضا   املهم فمن ،GHz 24,0-23,6 النطاق )املنفعلة( يف
 :11 الرأي

)املنفعلة(  EESSمع ضمان محاية اخلدمة  GHz 27,5-24,25للنطاق  IMTعن آراء بأن الظروف املثلى تتمثل يف رؤية استعمال االتصاالت     ع رب
 .صرامة أكثر تكون ال قيم إىل حاجة هناك أن 5/1. وتظهر الدراسات املقدمة إىل الفريق GHz 24-23,6يف النطاق 

 .IMTالقاعدة لالتصاالت  للمحطات dB(W/200 MHz) 32– إىل 35–
 .IMTاملستعملني لالتصاالت  ملعدات dB(W/200 MHz) 30– إىل 28–

                    ستكون أقل عمليا  مع  IMTكانت اإلرساالت غري املطلوبة لن تتجاوز هذه القيم القصوى يف الواقع وأن مستويات معظم حمطات االتصاالت   وملا
                                       هامش ضئيل، ميكن النظر يف قيم أقل تشددا .

 :12الرأي 
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)يف حالة حمطة  –dB(W/200 MHz) 42                                 مؤخرا  قيمتني لإلرسال غري املطلوب مها (CEPT) اعتمد املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت
لضمان محاية  2020-)يف حالة معدات مستعمل( ليصار إىل تطبيقهما على أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية –dB(W/200 MHz) 38القاعدة( و

 (.ECC/DEC/(18)06 انظر املقرر) GHz 26-23,4 النطاق أجهزة استشعار خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( يف
... ... ... ... 

 :2-1اجلدول  مالحظات
 .اليةاإلمج املشعة القدرة بداللة حيدد مل ما ،اهلوائي منفذ عند املقيس املستوى أنه املطلوب غري اإلرسال قدرة مستوى من      ي فهم 1

... 

 
 3الخيار  ،A2aالشرط  ،2البديل  ،A2لألسلوب  بالنسبة

 WRC-19                                                                                                  : نظرا  للقيود املتعلقة بالوقت املتاح، مل يراجع بعد بشكل كامل نص مشروع القرار اجلديد هذا. ويدعى املؤمتر 1 املالحظة
 إىل النظر بإمعان يف النص بغية البت يف أي من القضايا الواردة.

ADD 

 (WRC-19) [26GHz LIMITS]التوصية اجلديدة  مشروع

 مطلوب للمحطات المتنقلة باالتصاالت المتنقلة الدولية العاملة البث غير ال حد
 لتسهيل التوافق مع الخدمات الساتلية المنفعلة  GHz 27,5-24,25نطاق التردد  في

 GHz 24,0-23,6نطاق التردد  في

 ،(2019العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ،  املؤمترإن 
 اعتباره ضع يفيإذ 

لألرض الستعماهلا املتقدمة -املتنقلة الدوليةخصائص أنظمة االتصاالت يوفر  ITU-R M.2292-0 أن التقرير ( أ 
 حتليالت تقاسم الرتددات/التداخل؛ يف
نقلة حملطات املتا                                      توص فان خصائص البث العام غري املطلوب من  ITU-R M.2071و ITU-R M.1581 أن التوصيتني (ب

 واالتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة، على التوايل؛ 2000-باالتصاالت املتنقلة الدولية
دراسة التوافق بني اخلدمة املتنقلة واخلدمات األولية  إىلدعا قطاع االتصاالت الراديوية  (WRC-12) 238أن القرار  ج(

 ؛GHz 27,5-24,25 نطاقال يفاألخرى 
االتصاالت من حمطات  GHz 24,0-23,6د غري املطلوب يف نطاق الرتدحلد من البث إىل اأن احلاجة تدعو  د (

لتيسري التوافق مع خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  MHz 27,5-24,25 نطاق الرتدد املتنقلة الدولية العاملة يف
 ؛GHz  23,6-24,0نطاق الرتدد  يف

ولكنه  ،املعدات الراديوية لالتصاالت املتنقلة الدولية أو تعقيدها حجماحلدود قد يؤدي إىل زيادة  أن التشدد املفرط يف ه (
 ؛سيزيد بوجه عام من محاية اخلدمات الراديوية األخرى من التداخالت

 لكبري؛ا اقتصادات احلجماحلاجة إىل تسهيل مواءمة املعدات وتداوهلا على الصعيد العاملي والتجوال وتعزيز  و (
الراديوية تنقيح التوصيات احلالية أو وضع توصيات جديدة بشأن ترتيبات الرتددات من  تاالتصاالأنه ميكن لقطاع  ( ز

 ،GHz 27,5-24,25إلدراج نطاق الرتدد  WRC-19بعد املؤمتر  IMTأجل شبكات االتصاالت 
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 دركيوإذ 
األرض  مع خدمة استكشاف ييسر التوافقأن احلد من البث غري املطلوب من حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية  أ ( 

 ؛GHz 24,0-23,6الرتدد نطاق  يف الساتلية )املنفعلة(
 أن حدود البث غري املطلوب من حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية ستقوم مبا يلي: ب(

 ؛الدولية املساعدة يف إدارة خماطر التداخل من استخدام االتصاالت املتنقلة -

 العاملية للمحطات املتنقلة؛املساعدة يف حتقيق املواءمة  -
من منظور      يا  أن تكون جمدية تقنجيب التصاالت املتنقلة الدولية لحدود البث غري املطلوب للمحطات املتنقلة  أن (ج

 التصاالت املتنقلة الدولية؛لالتنفيذ العملي للمحطات املتنقلة 
دود البث ىل حإية أن تتخذ إجراءات أخرى إضافة أن مبقدور اإلدارات اليت تنشر أنظمة االتصاالت املتنقلة الدول د (

      رهنا   ،خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(للنهوض أكثر بالتوافق مع  ""توصيمن  2و 1الفقرتني غري املطلوب احملددة يف 
 ؛بالظروف الوطنية

 ،GHz 24-23,6، حتظر مجيع اإلرساالت يف النطاق 340.5                أنه طبقا  للرقم  ( ه
 الحظيوإذ 

بالفائدة على  ودتعأن  ميكنخدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( توفر قياسات على الصعيد العاملي  استشعارأن أجهزة 
 ،بلداهنا جانب من       ت شغ ل الاالستشعار هذه  أجهزةمجيع البلدان، حىت لو كانت 

 وصيي
ث أن 1 النشيطة  دماتاخل حملطات املطلوب غري البث جتاوز عدم لضمان املعقولة اخلطوات كل  اختاذ على اإلدارات    حت 
 ذلك اجلدول؛ أدناه املستويات القصوى املوصى هبا املذكورة يف 1اجلدول  نطاقات الرتدد واخلدمات املذكورة يف يف
ينبغي لإلدارات عند البت يف البث غري املطلوب ذي الصلة لالتصاالت املتنقلة الدولية من حمطة متنقلة  أنه 2

 رضع ذلك يف مبا املمكنة التخفيفأن تتخذ مجيع تدابري  ،GHz 27,5-24,25عاملة يف نطاق الرتدد املتنقلة الدولية  صاالتلالت
 .GHz 23,6-24,0 الرتدد نطاق يف املنفعلة الساتلية اخلدمات مع التوافق لتيسري الدولية املتنقلة االتصاالت قناة نطاق

 1 اجلدول
الموزع  النطاق

لخدمة استكشاف 
األرض الساتلية 

(EESS) 
 )المنفعلة(

 الموزع النطاق
 نشيطة لخدمات

 الخدمة
 النشيطة

 قدرة اإلرساالت غير المطلوبة من محطات الخدمة النشيطة  حدود
  1)المنفعلة( الساتلية األرض استكشاف لخدمة محدد نطاق عرض في

GHz 24,0-23,6 GHz 27,5-24,25 متنقلة 
            : حيدد الحقا  2020-املتنقلة الدولية لالتصاالت املستعملني معدات خيص فيما

 (أدناه واآلراء 2.3/13.1/2)انظر القسم 
            : حيدد الحقا  2020-املتنقلة الدولية لالتصاالت القاعدة احملطات خيص فيما

 (أدناه واآلراء 2.3/13.1/2)انظر القسم 
 :1 الرأي

املعلومات بشأن حدود البث غري املطلوب. وكانت هناك مقرتحات  ال تعكس آخر 1.2.3/13.1/2عن آراء بأن اإلحالة املرجعية إىل القسم      ع رب
 –32و –37إىل  –32و –35إىل  –32و –32و –28و –20من بينها  ،(CPM19-2)عديدة بقيم أثناء الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر 

 –28و –28إىل  –24و –20و IMT لالتصاالت القاعدة للمحطات dB(W/200 MHz) –55و –49,3و –42و –37و –33,5 إىل –42إىل 
 املزيد إجراء ويلزم. IMT لالتصاالت املتنقلة للمحطات dB(W/200 MHz) –51و –45و –38و –37و –29,7و –38إىل  –28و –30إىل  –28و

 .املقرتحة القيم من واحدة الختيار النقاش من
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 :2 الرأي
حلدود البث غري املطلوب )للمحطات القاعدة/معدات  –dB(W/200 MHz) 20كوريا أن تدرج القيمة   ومجهوريةالواليات املتحدة  تطلب

 .GHz 24املستعملني( يف جمموعة خيارات النطاق 
 :3 الرأي

 GHz 24,0-23,6دارات أن حدود البث غري املطلوب يف النطاق إىل نتائج الدراسات اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية، ترى بعض اإل          استنادا  
 ينبغي أن تكون ضمن احلدود: GHz 27,5-24,25العاملة يف النطاق  IMTحلماية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( من االتصاالت 

 dB(W/200 MHz) –37إىل  –IMT :32القاعدة لالتصاالت  احملطات
 dB(W/200 MHz) –30إىل  –IMT :28املستعملني لالتصاالت  معدات

 :4 الرأي
                                        )ملعدات املستعملني( استنادا  إىل افرتاضات خط  –dB(W/200 MHz) 38)للمحطات القاعدة( و –dB(W/200 MHz) 42القيمتان  اشتقت

وتقرتح  ة                                                                                                                   األساس اخلاصة بقطاع االتصاالت الراديوية وبافرتاض هوائي بتشكيل احلزم. ويالحظ أن القيم األقل صرامة ال تربر عادة  بأي خلفية تقني
 .االحتاد مبادئ ينايفوهو ما  IMTن تقيد االتصاالت يف بعض األوقات من منطلق أنه ال ينبغي خلدمة استكشاف األرض الساتلية املنفعلة أ

 :5 الرأي
 –37إىل  –32و –35إىل  –32و –32و –28و –20إىل الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر القيم التالية حلدود البث غري املطلوب  وردت

 –30إىل  –28و –28و –28إىل  –24و –20و ،القاعدة للمحطات dB(W/200 MHz) –55و –49,3و –42و –37و –33,5و –42إىل  –32و
 dB(W/200 MHz) –51و –45و –38و –37و –29,7و –38إىل  –28و

 :6 الرأي
النطاق  يف EESSبشأن محاية اخلدمة  5/1عن آراء بأن القيم التالية حلدود البث غري املطلوب الناجتة عن أغلبية الدراسات اليت أجراها فريق املهام     ع رب

GHz 24-23,6 :وأبدهتا غالبية األفرقة اإلقليمية واإلدارات يف الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر، ينبغي أن تكون كالتايل 
 dB(W/200 MHz) –37و –33,5و –37إىل  –32و –35إىل  –32و –32و –28و –20: القاعدة للمحطات

 dB(W/200 MHz) –37و 29,7و –30إىل  –28و –28و –28إىل  –24و –20املستعملني:  ملعدات
. وأي حبث لقيم أكثر صرامة IMT                                          وهو ما سيكون مناسبا  أيضا  لتنفيذ االتصاالت  EESS                                     اعتماد القيم أعاله كافيا  حلماية خدمات  وسيكون

 IMTحلدود البث غري املطلوب لتحقيق اشرتاط حبماية مفرطة من جانب بعض أعضاء االحتاد، سيجعل من نشر أنظمة االتصاالت 
سيزيد أكثر من تعقيد النظام ويضعف أداء نظام  –dB(W/200 MHz) 32                             أمرا  غري ممكن. واعتماد القيمة  GHz 24-23,6 النطاق يف

                             ويزيد كثريا  من تكلفة املعدات. IMT االتصاالت
 :7 الرأي

وزيع احملطات أي خمطط العنصر الوحيد، وتعن رأي بأنه عند استخدام افرتاضات خط األساس املتفق عليها يف قطاع االتصاالت الراديوية )    ع رب
                                                                                                  توزيع معايري محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة((، ت ظهر الدراسات نتائج متشاهبة جدا ، مما يؤدي  عاملالقاعدة خلط األساس، و 

 :IMT-2020إىل املدى التايل للمستويات الضرورية للبث غري املطلوب حملطات االتصاالت 
 dB(W/200 MHz) –42إىل  –49القاعدة:  للمحطات

 dB(W/200 MHz) –38إىل  –45املستعملني:  ملعدات

 :8 الرأي
بدون أي دراسات  (CPM19-2) للمؤمتر التحضريي لالجتماع الثانية للدورة املقرتحة املطلوب غري البث حدود من عدد بشأن شواغل عن    ع رب

كحد لكل من احملطات القاعدة ومعدات املستعملني( أو طرح   –dB(W/200 MHz) 20                                                  تقنية داعمة للقيم )خاصة  املقرتح املقدم شفهيا  مبقدار 
صنيع( من )املنفعلة( )مثل عامل الت EESS على اخلدمة IMT-2020 افرتاضات جديدة غري مربرة لتحقيق خفض مصطنع لألثر احملتمل لالتصاالت

 )املنفعلة(. EESSأجل اقرتاح حدود متهاونة للبث غري املطلوب لن توفر بوضوح أي محاية للخدمة 
 :9 الرأي

                                                                                                       عن رأي بأنه يف حالة عدم تقدمي عناصر مقنعة جديدة )قياسات خمطط اهلوائي مثال (، خاصة بشأن منوذج اهلوائي ذي الصلة     ع رب
 الناجتة)معدات املستعملني(  –dB(W/200 MHz) 51)احملطات القاعدة( و –dB(W/200 MHz) 55 ، وحدها املستوياتIMT-2020 لالتصاالت

ستضمن احلماية الكاملة جلميع أجهزة االستشعار احلالية وقيد التطوير خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  B الدراسة عن
 .GHz 24-23,6 النطاق يف

 :10 الرأي
 IMTللمحطات القاعدة لالتصاالت  –dB(W/200 MHz) 33,5عدم النظر يف حدود للبث غري املطلوب أكثر صرامة من  ينبغي

جتماع . وأثناء الدورة الثانية لال(Rev.WRC-15) 750إلدراجها يف القرار  IMTملعدات املستعملني لالتصاالت  –dB(W/200 MHz) 29,7و
 –35إىل  –32و –32و –28و –20قدمت مقرتحات بشأن حدود البث غري املطلوب تضمنت:  ،(CPM19-2)التحضريي للمؤمتر 

 dB(W/200 MHz) –29,7و –30إىل  –28و –28و –28إىل  –24و –20و IMT لالتصاالت القاعدة للمحطات dB(W/200 MHz) –33,5و
 EESS اخلدمة لعمليات احلماية توفري إىل حاجة وجود عدم من وبالرغم. صرامة أكثر أخرى حدود ضمن ،IMTاملتنقلة لالتصاالت  للمحطات

 .بكفاءة الطيف استعمال دون حيول التحفظ يف مفرطة حدود فرض بأن اإلقرار       أيضا   املهم فمن ،GHz 24,0-23,6 النطاق )املنفعلة( يف
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 :11 الرأي
)املنفعلة(  EESSمع ضمان محاية اخلدمة  GHz 27,5-24,25للنطاق  IMTعن آراء بأن الظروف املثلى تتمثل يف رؤية استعمال االتصاالت     ع رب

 أن هناك حاجة إىل قيم ال تكون أكثر صرامة. 5/1. وتظهر الدراسات املقدمة إىل الفريق GHz 24-23,6يف النطاق 
 .IMTالقاعدة لالتصاالت  للمحطات dB(W/200 MHz) –32 إىل –35
 .IMTالتصاالت املستعملني ل ملعدات dB(W/200 MHz) –30 إىل –28

                    ستكون أقل عمليا  مع  IMTكانت اإلرساالت غري املطلوبة لن تتجاوز هذه القيم القصوى يف الواقع وأن مستويات معظم حمطات االتصاالت   وملا
                                       هامش ضئيل، ميكن النظر يف قيم أقل تشددا .

 :12الرأي 
)يف حالة حمطة  –dB(W/200 MHz) 42 قيمتني لإلرسال غري املطلوب مها       مؤخرا   (CEPT) اعتمد املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت

لضمان محاية  2020-)يف حالة معدات مستعمل( ليصار إىل تطبيقهما على أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية –dB(W/200 MHz) 38القاعدة( و
 (.ECC/DEC/(18)06 انظر املقرر) GHz 26-23,4 أجهزة استشعار خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( يف النطاق

 
 4 الخيار، A2a، الشرط 2، البديل A2بالنسبة لألسلوب 

 WRC-19                                                                                                  : نظرا  للقيود املتعلقة بالوقت املتاح، مل يراجع بعد بشكل كامل نص مشروع القرار اجلديد هذا. ويدعى املؤمتر 1 املالحظة
 إىل النظر بإمعان يف النص بغية البت يف أي من القضايا الواردة.

 :الرأي
 .للمؤمتر التحضريي االجتماع تقرير من حذفه وطلب الشواغل من       عددا   اخليار هذا أفرز

بند جدول األعمال  ويتناول. (WRC-15) 238والقرار  WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  13.1مع البند                يتعارض تماما   4 اخليار
 يف نطاقات الرتدد التالية: IMT-2020هذا االتصاالت 

- GHz 27,5-24,25 وGHz 40,5-37 وGHz 43,5-42,5 وGHz 47-45,5 وGHz 50,2-47,2 وGHz 52,6-50,4 
 أويل؛ أساس على املتنقلة للخدمة توزيعات هبا توجد واليت ،GHz 86-81و GHz 76-66و

 للخدمة إضافية توزيعات األمر يتطلب قد حيث ،GHz 47,2-47و GHz 42,5-40,5و GHz 33,4-31,8 والنطاقات -
 .أويل أساس على املتنقلة

 الساتليةاستكشاف األرض  خدمةيؤثر على أحكام حلماية  (Rev.WRC-15) 750من القرار  1-2اخلاص حبذف اجلدول  واملقرتح
 وتغطي ،يف النطاقات أعاله IMT)املنفعلة( يف عدد من سيناريوهات التوافق اليت ال تتعلق باخلدمات املتنقلة وال بأنظمة االتصاالت 

 :التالية احلاالت        حتديدا  
 الراديوي التحديد خدمات من MHz 1 427-1 400)املنفعلة( يف النطاق  الساتليةخدمة استكشاف األرض  محاية -

 .MHz 1 400-1 350 النطاق يف واملتنقلة لثابتةوا للموقع
 الفضائية العمليات خدمة من MHz 1 427-1 400)املنفعلة( يف النطاق  الساتليةخدمة استكشاف األرض  محاية -

 .MHz 1 429-1 427 النطاق يففضاء( -)أرض
 واملتنقلة الثابتة اخلدمتني من MHz 1 427-1 400)املنفعلة( يف النطاق  الساتليةخدمة استكشاف األرض  محاية -

 .MHz 1 429-1 427 النطاق يف( للطريان املتنقلة)باستثناء 
اخلدمتني الثابتة واملتنقلة  من MHz 1 427-1 400)املنفعلة( يف النطاق  الساتليةخدمة استكشاف األرض  محاية -

 MHz 1 452-1 429 النطاق يف
يف النطاق  الساتليةاخلدمة الثابتة  من GHz 31,5-31,3 )املنفعلة( يف النطاق الساتليةخدمة استكشاف األرض  محاية -

GHz 31,3-31. 
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من اخلدمة الثابتة يف النطاق  GHz 92-86)املنفعلة( يف النطاق  الساتليةخدمة استكشاف األرض  محاية -
GHz 86-81. 

من اخلدمة الثابتة يف النطاق  GHz 92-86)املنفعلة( يف النطاق  الساتليةخدمة استكشاف األرض  محاية -
GHz 94-92. 

وبالتايل، ال يوجد  (WRC-15) 238والقرار  WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  13.1مع البند  احلاالتتتفق أي حالة من هذه  ال
 من جدول األعمال. 13.1كخيار يف تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر بشأن البند   1-2مربر حلذف اجلدول 

 4 القسم يف يقدم فهو ،وبالتايل. باملرة يدرس مل وبالتايل الراديوية االتصاالت قطاع يف       أبدا   كهذا  مقرتح يعرض مل ذلك، جانب وإىل
دون أي فكرة بالذي يتناول نتائج الدراسات، أي  3من تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر )األساليب( دون أي إشارة إىل القسم 

 )املنفعلة(. الساتليةاألرض  شافكاستعن التبعات احملتملة على خدمة 
 وقد. )املنفعلة( الساتليةاألرض  شافكاستهو إحدى األدوات األكثر أمهية يف لوائح الراديو لضمان محاية خدمة  750 والقرار

االتصاالت الراديوية والدراسات التنظيمية املتأنية، كما  بعد سنوات من الدراسة يف قطاع WRC-07اتفق على هذا القرار يف املؤمتر 
غري  WRC-19                                                                   تعارض بشدة إجراء أي تعديل على هذا القرار بدون دراسة، خاصة  يف املؤمتر  اجلويةأن املنظمة العاملية لألرصاد 

 املخول بالقيام بذلك.
                                                        ن خيارا  مكتمال . وتفتقد "االعتبارات التنظيمية واإلجرائية"                         هذا بعد متاما  عن أن يكو  5اخلتام، جيب التأكيد على أن اخليار  ويف

 338A.5الالزمة للرقم  والتنقيحاتنفسه  750الالزمة للقرار  التنقيحاتاملتعلقة هبذا اخليار إىل عدد كبري من العناصر الضرورية مثل 
 من لوائح الراديو.  388A.5لرقم حيث حيال فيها إىل ا 5املرتتبة على ذلك للمادة  والتنقيحاتمن لوائح الراديو 

 .بشدة مرفوض 4 اخليار فإن وبالتايل،

ADD 

 (WRC-19) [EESS COMPATIBILITY]مشروع التوصية اجلديدة 
 التوافق بين خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(

 والخدمات النشيطة ذات الصلة
 (،2019إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ، 

 إذ يضع يف اعتباره
فضاء( وخدمة -أن توزيعات قد منحت على أساس أويل خلدمات فضائية خمتلفة، كاخلدمة الثابتة الساتلية )أرض أ ( 

فضاء( واخلدمة فيما بني السواتل و/أو خدمات األرض مثل اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة وخدمة -العمليات الفضائية )أرض
دد املوزعة نطاقات جماورة أو قريبة لنطاقات الرت  التحديد الراديوي للموقع، املشار إليها فيما يلي باسم "اخلدمات النشيطة"، يف

 ؛340.5                   رهنا  بأحكام الرقم  (EESS)خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( 
                                                                                        أن اإلرساالت غري املطلوبة من اخلدمات النشيطة قد تسبب تداخال  غري مقبول حملاسيس خدمة استكشاف األرض  ب(

 الساتلية )املنفعلة(؛
قد تكون غري كافية، ألسباب تقنية أو تشغيلية، حلماية خدمة استكشاف  3التذييل  أن احلدود العامة املذكورة يف ج(

 نطاقات تردد معينة؛ ألرض الساتلية )املنفعلة( يفا
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كثرية، لدراسة   حاالت أن الرتددات اليت تستخدمها حماسيس خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( ختتار، يف د (
زحزحة الرتددات  نالظواهر الطبيعية اليت ينتج عنها إرساالت راديوية على ترددات حتكمها قوانني الطبيعة، وبالتايل من غري املمك

 لتجنب مشاكل التداخل أو للتخفيف منها؛
ت عديدة، ملختلف حاال أن نطاقات الرتدد اجملاورة والقريبة لنطاقات اخلدمة املنفعلة تستخدم ويستمر استخدامها، يف ه (

 تطبيقات اخلدمة النشيطة؛
املة اخلدمات النشيطة واخلدمات املنفعلة العأن من الضروري ضمان تقاسم منصف لألعباء لتحقيق التوافق بني  و (
 نطاقات جماورة أو قريبة، يف
 االستعماهل لألرضاملتقدمة -املتنقلة الدولية االتصاالت أنظمة خصائصيوفر  ITU-R M.2292-0 أن التقرير ( ز
 حتليالت تقاسم الرتددات/التداخل؛ يف
نقلة حملطات املتا                                      توص فان خصائص البث العام غري املطلوب من  ITU-R M.2071و ITU-R M.1581 أن التوصيتني (ح

 واالتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة، على التوايل؛ 2000-باالتصاالت املتنقلة الدولية
دراسة التوافق بني اخلدمة املتنقلة واخلدمات األولية إىل دعا قطاع االتصاالت الراديوية  (WRC-12) 238أن القرار  (ط

 ؛GHz 27,5-24,25نطاق اليف األخرى 
من احملطات املتنقلة  GHz 24,0-23,6غري املطلوب يف نطاق الرتدد حلد من البث إىل اأن احلاجة تدعو  (ي

وافق مع اخلدمات الساتلية املنفعلة يف لتيسري الت MHz 27,5-24,25 نطاق الرتدد باالتصاالت املتنقلة الدولية العاملة يف
 ؛GHz  23,6-24,0نطاق الرتدد 

 ؛احلدود قد يؤدي إىل زيادة مقاس املعدات الراديوية لالتصاالت املتنقلة الدولية أو تكلفتها أو تعقيدها أن التشدد املفرط يف (ك
 والتجوال وتعزيز وفورات اإلنتاج الكبري؛احلاجة إىل تسهيل مواءمة املعدات وتداوهلا على الصعيد العاملي  (ل
                                                                    توفر الرتتيبات الرتددية لشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية، اليت ست حدث كي  ITU-R M.1036أن التوصية  ( م

 ؛GHz 27,5-24,25تتضمن نطاق الرتدد 
يستخدم لقياس رطوبة الرتبة وكذلك لقياس ملوحة سطح البحر والكتلة  MHz 1 427-1 400أن نطاق الرتدد  ن(

 النباتية، األحيائية
 إذ يدرك

 ؛                                                  تقدم معايري التداخل لالستشعار الساتلي املنفعل عن ب عد ITU-R RS.1029أن التوصية  ( أ 
اخلدمة  إىل عدة نقاط يفتتناول وصالت االتصال من نقطة  ال ITU-R SM.2092التقرير  أن الدراسات املوثقة يف ب(

 ؛MHz 1 452-1 427و MHz 1 400-1 350             نطاق ي الرتدد  الثابتة يف
ق مع اخلدمات التوافأن احلد من البث غري املطلوب من حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية هو أحد العوامل لتيسري  (ج

 ؛GHz 24,0-23,6الرتدد نطاق  يف الساتلية املنفعلة
 غري املطلوب من احملطات املتنقلة باالتصاالت املتنقلة الدولية ستقوم مبا يلي:أن حدود البث  ( د
 املساعدة يف إدارة خماطر التداخل من استخدام االتصاالت املتنقلة؛ -

 املساعدة يف حتقيق املواءمة العاملية للمحطات املتنقلة؛ -
من منظور       نيا  أن تكون جمدية تقجيب تنقلة الدولية حدود البث غري املطلوب للمحطات املتنقلة باالتصاالت املأن  ( ه

 التنفيذ العملي للمحطات املتنقلة باالتصاالت املتنقلة الدولية؛
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عاملة التصاالت املتنقلة الدولية اللمحطات املتنقلة للخمتلف حدود البث غري املطلوب  يفالنظر ن أنه ميك ( و
 ومنها:، GHz 27,5-24,25 النطاق يف
 ؛(–dB (W/200 MHz) 34إىل  –20                            : يتم حتديدها الحقا  )من قبيل 2020-املستعملني لالتصاالت املتنقلة الدوليةمعدات  -
 ؛(–dB (W/200 MHz) 42إىل  –20                            : يتم حتديدها الحقا  )من قبيل 2020-احملطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية -
دود البث ىل حإأن مبقدور اإلدارات اليت تنشر أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية أن تتخذ إجراءات أخرى إضافة  ( ز

                         ، رهنا  بالظروف الوطنية،الساتلية املنفعلة" للنهوض أكثر بالتوافق مع اخلدمات 2و 1 توصيغري املطلوب احملددة يف "
 الحظيوإذ 

األرض الساتلية )املنفعلة( توفر قياسات على الصعيد العاملي تعود بالفائدة  أن أجهزة استشعار خدمة استكشاف ( أ 
                       ت شغ ل من جانب بلداهنا؛ على مجيع البلدان، حىت لو كانت هذه األجهزة ال

 ورة أو قريبةنطاقات تردد جما أن دراسات التوافق بني اخلدمات النشيطة ذات الصلة واخلدمات املنفعلة العاملة يف ب(
 ؛ITU-R SM.2092التقرير  موثقة يف

اقي نط                                                        يوث ق دراسات التوافق بني أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية يف ITU-R RS.2336أن التقرير  (ج
نطاق  وأنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( يف MHz 1 452-1 427و MHz 1 400-1 375 الرتدد
 ،MHz 1 427-1 400 الرتدد

 يوصي
اإلدارات على اختاذ مجيع اخلطوات املعقولة لضمان أال تتجاوز اإلرساالت غري املطلوبة من حمطات بأن حتث  1

املستويات القصوى املوصى هبا الواردة يف هذا اجلدول،  1 اجلدول اخلدمات النشيطة العاملة يف نطاقات الرتدد واخلدمات املذكورة يف
 ض الساتلية )املنفعلة( توفر قياسات على الصعيد العايل تعود بالفائدة علىمع العلم بأن أجهزة استشعار خدمة استكشاف األر 

 مجيع البلدان، حىت لو كانت هذه األجهزة ال تشغل من جانب بلداهنا؛
ينبغي لإلدارات عند البت يف البث غري املطلوب ذي الصلة لالتصاالت املتنقلة الدولية من حمطة متنقلة  أنه 2

 رضع ذلك يف مبا املمكنة التخفيف تدابري مجيع تتخذ أن ،GHz 27,5-24,2 ولية العاملة يف نطاق الرتدد لالتصاالت املتنقلة الد
 .GHz 23,6-24,0 الرتدد نطاق يف املنفعلة الساتلية اخلدمات مع التوافق لتيسري الدولية املتنقلة االتصاالت قناة نطاق

 1اجلدول 
الموزع  النطاق

لخدمة استكشاف 
األرض الساتلية 

(EESS) )المنفعلة( 

 الموزع  النطاق
 الخدمة النشيطة نشيطة لخدمات

 المستويات القصوى الموصى بها لقدرة اإلرساالت غير المطلوبة
 عرض نطاق محدد لخدمة من محطات الخدمة النشيطة في

  1استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(

MHz 1 427-1 400 
MHz 1 400-1 350 

 )املنفعلة( EESSمن نطاق اخلدمة  MHz 27نطاق قدره  يف –dBW 29 2حتديد راديوي للموقع
)املنفعلة(  EESSمن نطاق اخلدمة  MHz 27نطاق قدره  يف –dBW 45 ثابتة

 لألنظمة من نقطة إىل نقطة

 متنقلة
dBW 60– 27نطاق قدره  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS  )املنفعلة(

 نقولةامل حملطات اخلدمة املتنقلة باستثناء حمطات املرحالت الراديوية
dBW 45– 27نطاق قدره  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS  )املنفعلة(

 حملطات املرحالت الراديوية املنقولة

MHz 1 429-1 427 
 عمليات فضائية 

 فضاء(-)أرض

dBW 36– 27نطاق قدره  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS )املنفعلة( 
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MHz 1 429-1 427 

 متنقلة باستثناء 
 متنقلة للطريان

dBW 60– 27قدره  نطاق يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS  )املنفعلة(
حمطات و  حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية حملطات اخلدمة املتنقلة باستثناء

 املرحالت الراديوية املنقولة
dBW 45– 27نطاق قدره  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS 

 )املنفعلة( حملطات املرحالت الراديوية املنقولة
)املنفعلة(  EESSمن نطاق اخلدمة  MHz 27نطاق قدره  يف –dBW 45 ثابتة

 لالتصاالت من نقطة إىل نقطة

MHz 1 452-1 429 

 متنقلة

dBW 60– 27نطاق قدره  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS  )املنفعلة(
حمطات و  حملطات اخلدمة املتنقلة باستثناء حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية

 للطريان     ب عد املرحالت الراديوية املنقولة وحمطات القياس عن
dBW 45– 27نطاق قدره  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS  )املنفعلة(

 حملطات املرحالت الراديوية املنقولة 

dBW 28– 27ه نطاق قدر  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS 
3)املنفعلة( حملطات القياس عن بعد للطريان

 

 EESSمن نطاق اخلدمة  MHz 27نطاق قدره  يف –dBW 45 ثابتة
 )املنفعلة( لألنظمة من نقطة إىل نقطة

GHz 24,0-23,6 GHz 27,5-24,25 متنقلة 
: حيدد 2020-املتنقلة الدولية لالتصاالت املستعملني معدات خيص فيما

 (أدناه واآلراء 2.3/13.1/2                  الحقا  )انظر القسم 
: حيدد 2020-املتنقلة الدولية لالتصاالت القاعدة احملطات خيص فيما

 (أدناه واآلراء 2.3/13.1/2                  الحقا  )انظر القسم 
 :1 الرأي

املعلومات بشأن حدود البث غري املطلوب. وكانت هناك مقرتحات  ال تعكس آخر 1.2.3/13.1/2عن آراء بأن اإلحالة املرجعية إىل القسم     ع رب
 –32و –37إىل  –32و –35إىل  –32و –32و –28و –20من بينها  ،(CPM19-2)عديدة بقيم أثناء الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر 

 –28و –28و –28إىل  –24و –20و IMT التلالتصا القاعدة للمحطات dB(W/200 MHz) –55و –49,3و –42و –37و –33,5إىل  –42إىل 
 من املزيد إجراء ويلزم. IMT لالتصاالت املتنقلة للمحطات dB(W/200 MHz) –51و –45و –38و –37و –29,7و –38إىل  –28و –30إىل 

 .املقرتحة القيم من واحدة الختيار النقاش
 :2 الرأي

حلدود البث غري املطلوب )للمحطات القاعدة/معدات املستعملني(  –dB(W/200 MHz) 20كوريا أن تدرج القيمة   ومجهوريةالواليات املتحدة  تطلب
 .GHz 24جمموعة خيارات النطاق  يف

 :3 الرأي
 GHz 24,0-23,6إىل نتائج الدراسات اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية، ترى بعض اإلدارات أن حدود البث غري املطلوب يف النطاق           استنادا  
 ينبغي أن تكون ضمن احلدود: GHz 24,0-23,6العاملة يف النطاق  IMTخدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( من االتصاالت حلماية 

 dB(W/200 MHz) –37إىل  –IMT :32القاعدة لالتصاالت  احملطات
 dB(W/200 MHz) –30إىل  –IMT :28املستعملني لالتصاالت  معدات

 :4 الرأي
                                        )ملعدات املستعملني( استنادا  إىل افرتاضات خط  –dB(W/200 MHz) 38)للمحطات القاعدة( و –dB(W/200 MHz) 42القيمتان  اشتقت

وتقرتح  ة                                                                                                                   األساس اخلاصة بقطاع االتصاالت الراديوية وبافرتاض هوائي بتشكيل احلزم. ويالحظ أن القيم األقل صرامة ال تربر عادة  بأي خلفية تقني
 .االحتاد مبادئ ينايفوهو ما  IMTأن تقيد االتصاالت  (املنفعلة)يف بعض األوقات من منطلق أنه ال ينبغي خلدمة استكشاف األرض الساتلية 

 :5 الرأي
 .إىل الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر القيم التالية حلدود البث غري املطلوب وردت
 للمحطات dB(W/200 MHz) –55و –49,3و –42و –37و –33,5و –42إىل  –32و –37إىل  –32و –35إىل  –32و –32و –28و –20 

 dB(W/200 MHz) –51و –45و –38و –37و –29,7و –38إىل  –28و –30إىل  –28و –28و –28إىل  –24و –20و القاعدة،
 :6 الرأي

يف  EESSبشأن محاية اخلدمة  5/1عن آراء بأن القيم التالية حلدود البث غري املطلوب الناجتة عن أغلبية الدراسات اليت أجراها فريق املهام     ع رب
 وأبدهتا غالبية األفرقة اإلقليمية واإلدارات يف الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر، ينبغي أن تكون كالتايل: GHz 24-23,6النطاق 

 dB(W/200 MHz) –37و –33,5و –37إىل  –32و –35إىل  –32و –32و –28و –20: القاعدة للمحطات
 dB(W/200 MHz) –37و 29,7و –30إىل  –28و –28و –28إىل  –24و –20املستعملني:  ملعدات
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. وأي حبث لقيم أكثر صرامة حلدود IMT                                          وهو ما سيكون مناسبا  أيضا  لتنفيذ االتصاالت  EESS                                     اعتماد القيم أعاله كافيا  حلماية خدمات  وسيكون
-GHz 27,5 النطاق يف IMTت البث غري املطلوب لتحقيق اشرتاط حبماية مفرطة من جانب بعض أعضاء االحتاد، سيجعل من نشر أنظمة االتصاال

               ويزيد كثريا  من  IMT سيزيد أكثر من تعقيد النظام ويضعف أداء نظام االتصاالت –dB(W/200 MHz) 32                             أمرا  غري ممكن. واعتماد القيمة  24,25
 تكلفة املعدات.

 :7 الرأي
عن رأي بأنه عند استخدام افرتاضات خط األساس املتفق عليها يف قطاع االتصاالت الراديوية )أي خمطط العنصر الوحيد، وتوزيع احملطات     ع رب

                                                                                                     توزيع معايري محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة((، ت ظهر الدراسات نتائج متشاهبة جدا ، مما يؤدي إىل عاملالقاعدة خلط األساس، و 
 :IMT-2020املدى التايل للمستويات الضرورية للبث غري املطلوب حملطات االتصاالت 

 dB(W/200 MHz) –42إىل  –49القاعدة:  للمحطات
 dB(W/200 MHz) –38إىل  –45املستعملني:  ملعدات

 :8 الرأي
بدون أي دراسات تقنية  (CPM19-2) للمؤمتر التحضريي لالجتماع الثانية للدورة املقرتحة املطلوب غري البث حدود من عدد بشأن شواغل عن    ع رب

كحد لكل من احملطات القاعدة ومعدات املستعملني( أو طرح افرتاضات   –dB(W/200 MHz) 20                                            داعمة للقيم )خاصة  املقرتح املقدم شفهيا  مبقدار 
)املنفعلة( )مثل عامل التصنيع( من أجل اقرتاح  EESS على اخلدمة IMT-2020 جديدة غري مربرة لتحقيق خفض مصطنع لألثر احملتمل لالتصاالت

 )املنفعلة(. EESSحدود متهاونة للبث غري املطلوب لن توفر بوضوح أي محاية للخدمة 
 :9 الرأي

                                                                                                       عن رأي بأنه يف حالة عدم تقدمي عناصر مقنعة جديدة )قياسات خمطط اهلوائي مثال (، خاصة بشأن منوذج اهلوائي ذي الصلة     ع رب
 الناجتة)معدات املستعملني(  –dB(W/200 MHz) 51)احملطات القاعدة( و –dB(W/200 MHz) 55، وحدها املستويات IMT-2020 لالتصاالت

ستضمن احلماية الكاملة جلميع أجهزة االستشعار احلالية وقيد التطوير خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  B الدراسة عن
 .GHz 24-23,6 النطاق يف

 :10 الرأي
 IMTللمحطات القاعدة لالتصاالت  –dB(W/200 MHz) 33,5عدم النظر يف حدود للبث غري املطلوب أكثر صرامة من  ينبغي

جتماع . وأثناء الدورة الثانية لال(Rev.-WRC-15) 750إلدراجها يف القرار  IMTملعدات املستعملني لالتصاالت  –dB(W/200 MHz) 29,7و
 –35إىل  –32و –32و –28و –20قدمت مقرتحات بشأن حدود البث غري املطلوب تضمنت:  ،(CPM19-2)التحضريي للمؤمتر 

 dB(W/200 MHz) –29,7و –30إىل  –28و –28و –28إىل  –24و –20و IMT لالتصاالت القاعدة للمحطات dB(W/200 MHz) –33,5و
 EESS اخلدمة لعمليات احلماية توفري إىل حاجة وجود عدم من وبالرغم. صرامة أكثر أخرى حدود ضمن ،IMTاملتنقلة لالتصاالت  للمحطات

 .بكفاءة الطيف استعمال دون حيول التحفظ يف مفرطة حدود فرض بأن اإلقرار       أيضا   املهم فمن ،GHz 24,0-23,6 النطاق )املنفعلة( يف
 :11 الرأي

)املنفعلة(  EESSمع ضمان محاية اخلدمة  GHz 27,5-24,25للنطاق  IMTعن آراء بأن الظروف املثلى تتمثل يف رؤية استعمال االتصاالت     ع رب
 أن هناك حاجة إىل قيم ال تكون أكثر صرامة. 5/1. وتظهر الدراسات املقدمة إىل الفريق GHz 24-23,6يف النطاق 
 .IMTالقاعدة لالتصاالت  للمحطات dB(W/200 MHz) –32 إىل –35
 .IMTملستعملني لالتصاالت ا ملعدات dB(W/200 MHz) –30 إىل –28

                    ستكون أقل عمليا  مع  IMTكانت اإلرساالت غري املطلوبة لن تتجاوز هذه القيم القصوى يف الواقع وأن مستويات معظم حمطات االتصاالت   وملا
                                       هامش ضئيل، ميكن النظر يف قيم أقل تشددا .

 :12الرأي 
 –dB(W/200 MHz) 42                                 مؤخرا  قيمتني لإلرسال غري املطلوب مها (CEPT) اعتمد املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت

)يف حالة معدات مستعمل( ليصار إىل تطبيقهما على أنظمة االتصاالت  –dB(W/200 MHz) 38)يف حالة حمطة القاعدة( و
 GHz 26-23,4 النطاق لضمان محاية أجهزة استشعار خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( يف 2020-املتنقلة الدولية

 (.ECC/DEC/(18)06 انظر املقرر)

GHz 31,5-31,3 GHz 31,0-30,0 
 ثابتة ساتلية

  4فضاء(-)أرض

dBW 9– 200 يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS  املنفعلة( للمحطات(
  dBi 56يقل كسب اهلوائي فيها عن  األرضية اليت ال

dBW 20– 200نطاق قدره  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS 
 dBi 56 )املنفعلة( للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها عن

86-92 GHz5 GHz 86-81 ثابتة 
dB(W/100 MHz) 14(f - 86) - 41–  86,05من أجل GHz 87  f    

dBW/100 MHz 55–  من أجل 87 f GHz 91,95    

 عنه       معربا   ،MHz 100 هو الرتدد املركزي لعرض النطاق املرجعي البالغ f حيث
 GHz بوحدات
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GHz 94-92 ثابتة 

dB(W/100 MHz) 14 (92 - f ) - 41–  من أجل
91  GHz 91,95  f     

dB(W/100 MHz) 55–  من أجل 86,05 GHz 91  f  

 ،MHz 100 هو الرتدد املركزي لعرض النطاق املرجعي البالغ f حيث
 GHz بوحدات عنه       معربا  

 :1مالحظات بشأن اجلدول 
 .اهلوائي منفذ عند املقيس املستوى أنه البث غري املطلوب قدرة مستوى من      ي فهم 1
الرتدد  نطاق عند منفذ اهلوائي )أو ما يكافئه( يف املقيسةمتوسط القدرة هنا على أنه جمموع القدرة  يفهم 2

MHz 1 427-1 400 ثوان. 5حدود                         حمسوبا  وسطيا  على فرتة يف 
على أساس أويل  1اإلقليم  مثاين إدارات يف                                   موزع أيضا  للخدمة املتنقلة للطريان يف MHz 1 435-1 429الرتدد  نطاق 3

 (.342.5                                                              حصرا  ألغراض القياس عن ب عد للطريان داخل أراضيها الوطنية )الرقم 
جتاوز هذه  حطات األرضيةظروف السماء الصافية. ويف أحوال اخلبو جيوز للم هبا يف املوصىاملستويات  تنطبق 4

 القدرة على الوصلة الصاعدة. املستويات لدى استعمال التحكم يف
ITU- التقرير                                                                                      جيوز حتديد مستويات قصوى أخرى لإلرسال غري املطلوب استنادا  إىل السيناريوهات املختلفة املقدمة يف 5

R F.2239  الرتدد بشأن نطاقGHz 92-86. 

 

MOD 

 REV.WRC 750)-1519(القـرار 
 التوافق بين خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(

 والخدمات النشيطة ذات الصلة
 (،2019شرم الشيخ، 2015جنيف، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )

... 
 يقـرر

... 
أن حيث اإلدارات على اختاذ كل اخلطوات املعقولة لضمان عدم جتاوز اإلرساالت غري املطلوبة حملطات اخلدمة  2

أدناه املستويات القصوى املوصى هبا املذكورة يف ذلك اجلدول، مع مالحظة  2-1النشيطة يف النطاقات واخلدمات املذكورة يف اجلدول 
ىت )املنفعلة( توفر قياسات على الصعيد العاملي تعود بالفائدة على مجيع البلدان، ح أن حماسيس خدمة استكشاف األرض الساتلية

                                            لو كانت هذه احملاسيس ال ت شغ ل من جانب بلداهنا؛
... 



277 

 

 2-1اجلدول 

الموزع لخدمة  النطاق
استكشاف األرض 

 (EESS)الساتلية 
 )المنفعلة(

 الموزع  النطاق
 الخدمة النشيطة نشيطة لخدمات

 القصوى الموصى بها لقدرة اإلرساالت غير المطلوبةالمستويات 
 عرض نطاق محدد لخدمة من محطات الخدمة النشيطة في

  1استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(

1 400-1 427 MHz 

350 1-400 1 MHz 

 EESSمن نطاق اخلدمة  MHz 27نطاق قدره  يف dBW 29- 2حتديد راديوي للموقع
 )املنفعلة(

)املنفعلة(  EESSمن نطاق اخلدمة  MHz 27نطاق قدره  يف dBW 45- ثابتة
 لألنظمة من نقطة إىل نقطة

 متنقلة

-60 dBW 27نطاق قدره  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS 
)املنفعلة( حملطات اخلدمة املتنقلة باستثناء حمطات املرحالت 

 املنقولة الراديوية
-45 dBW 27نطاق قدره  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS  )املنفعلة(

 حملطات املرحالت الراديوية املنقولة

427 1-429 MHz 1 
 عمليات فضائية 

 فضاء(-)أرض

-36 dBW 27نطاق قدره  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS )املنفعلة( 

427 1-429 1 MHz 

 ة متنقلة باستثناء متنقل
 للطريان

-60 dBW 27قدره  نطاق يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS 
املتنقلة  حمطات االتصاالت )املنفعلة( حملطات اخلدمة املتنقلة باستثناء

 حمطات املرحالت الراديوية املنقولةو  الدولية
-45 dBW 27نطاق قدره  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS 

 )املنفعلة( حملطات املرحالت الراديوية املنقولة
)املنفعلة(  EESSمن نطاق اخلدمة  MHz 27نطاق قدره  يف dBW 45- ثابتة

 لالتصاالت من نقطة إىل نقطة

429 1-452 1 MHz 

 متنقلة

-60 dBW 27نطاق قدره  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS 
)املنفعلة( حملطات اخلدمة املتنقلة باستثناء حمطات االتصاالت املتنقلة 

القياس وحمطات املرحالت الراديوية املنقولة وحمطات  الدولية
 للطريان     ب عد عن
-45 dBW 27نطاق قدره  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS 

 )املنفعلة( حملطات املرحالت الراديوية املنقولة 

-28 dBW 27نطاق قدره  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS 
3)املنفعلة( حملطات القياس عن بعد للطريان

 

 EESSمن نطاق اخلدمة  MHz 27نطاق قدره  يف dBW 45- ثابتة
 )املنفعلة( لألنظمة من نقطة إىل نقطة

31,3-31,5 GHz 30,0-31,0 GHz 
 ثابتة ساتلية

  4فضاء(-)أرض

-9 dBW 200 يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS  املنفعلة( للمحطات(
  dBi 56يقل كسب اهلوائي فيها عن  األرضية اليت ال

-20 dBW 200نطاق قدره  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS 
)املنفعلة( للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها 

 dBi 56 عن

86-92 GHz5 

81-86 GHz ثابتة 

–41 - 86) - (f14  100/dBW MHz  من أجل
86,05   f   87 GHz 

–55 100/dBW MHz 87 من أجل  f   91,95  GHz 

        ، معربا  MHz 100 هو الرتدد املركزي لعرض النطاق املرجعي البالغ fحيث 
 GHz عنه بوحدات

92-94 GHz ثابتة 
–41 - ) f - 14 (92 100/dBW MHz  من أجل

91   f   91,95 GHz   
–55 100/dBW MHz 86,05 من أجل   f 91  GHz 
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، MHz 100 هو الرتدد املركزي لعرض النطاق املرجعي البالغ fحيث 
 GHz                 معربا  عنه بوحدات

 :2-1مالحظات بشأن اجلدول 
 .اهلوائي منفذ عند املقيس املستوى أنه املطلوب غري اإلرسال قدرة مستوى من      ي فهم 1
 MHz 1 427-1 400الرتدد  نطاق عند منفذ اهلوائي )أو ما يكافئه( يف املقيسةمتوسط القدرة هنا على أنه جمموع القدرة  يفهم 2

 ثوان. 5حدود                         حمسوبا  وسطيا  على فرتة يف
                   على أساس أويل حصرا   1اإلقليم  مثاين إدارات يف                                   موزع أيضا  للخدمة املتنقلة للطريان يف MHz 1 435-1 429الرتدد  نطاق 3

 (.342.5                                                        ألغراض القياس عن ب عد للطريان داخل أراضيها الوطنية )الرقم 
 ظروف السماء الصافية. ويف أحوال اخلبو جيوز للمحطات األرضية جتاوز هذه املستويات هبا يف املوصىاملستويات  تنطبق 4

 القدرة على الوصلة الصاعدة. لدى استعمال التحكم يف
R -ITU التقرير                                                                                      جيوز حتديد مستويات قصوى أخرى لإلرسال غري املطلوب استنادا  إىل السيناريوهات املختلفة املقدمة يف 5

F.2239 92-86الرتدد ن نطاق بشأ GHz. 

 

 2.14.5/13.1/2، انظر القسم GHz 33,4-31,8: نطاق التردد Bبالنسبة إلى البند  2.5/13.1/2
 GHz 40,5-37: نطاق التردد Cبالنسبة إلى البند  3.5/13.1/2

 3.14.5/13.1/2، انظر القسم C1بالنسبة إلى األسلوب  1.3.5/13.1/2
 C2بالنسبة إلى األسلوب  2.3.5/13.1/2

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 40-34,2 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 ثابتة 37,5-37

 ADD 113.5B  باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة  

 أرض(-)فضاء أبحاث فضائية  

  547.5 
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 ثابتة 38-37,5

 أرض(-)فضاء ثابتة ساتلية  

 ADD 113.5B  باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة  

 أرض(-)فضاء أبحاث فضائية  

 أرض(-استكشاف األرض الساتلية )فضاء  

  547.5 
 ثابتة 39,5-38

 أرض(-)فضاء ثابتة ساتلية  

 ADD 113.5B  متنقلة  

 أرض(-الساتلية )فضاءاستكشاف األرض   

  547.5 
 ثابتة 40-39,5

 MOD 516B.5***أرض(  -)فضاء ثابتة ساتلية  

 **ADD113.5 C113.5/B  متنقلة  
 أرض(-)فضاء متنقلة ساتلية  

 أرض(-استكشاف األرض الساتلية )فضاء  

  547.5 
 

 5و 4و 3، اخليارات C2b، الشرط 2، البديل C2لألسلوب  B113.5 ADD                   لكي تستخدم بدال  من  **C113.5 ADDمالحظات: 
MOD*** 516أمام الرقم  ةاملوجودB.5  مطلوب لألسلوبC3 

 C2a، الشرط 1، البديل C2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

B113.5دد نطاق الرتدد  أ صاالت التاملكون األرضي لتنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 40,5-37                حي 
وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق  .(IMT) الدوليةاملتنقلة 

 ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية على لوائح الراديو. مينح أولوية يف وال
      (WRC-19)[ ينطبق. (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ] ]القراراخلدمة املتنقلة الربية. 

 
 C2a، الشرط 2، البديل C2بالنسبة إلى األسلوب 

ADD 
B113.5دد نطاق الرتدد  ب االت املتنقلة التصاملكون األرضي لتنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 40,5-37                حي 

مينح  وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال .(IMT) الدولية
      (WRC-19)[ ينطبق. (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ]]القرار  لوائح الراديو. أولوية يف

 
من لوائح الراديو  5راديو الواردة يف تعديل املادة من لوائح ال B113.5عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم  مالحظة:

أعاله. وإىل جانب ذلك ميكن اإلبقاء على نص  بB113.5أو  أB113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار أي من احلاشيتني رقمي 
 .IMT                                                                                                      واحد فقط من النصوص املوضوعة بني أقواس معقوفة أو حذفها كلها طبقا  للشروط املختارة عند حتديد النطاق لالتصاالت
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 1، الخيار C2e، الشرط 1، البديل C2بالنسبة إلى األسلوب 

ADD 
B113.5دد نطاق الرتدد  ج  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية ستعمله اإلدارات اليت ترغب يفلكي ت GHz 40,5-37                حي 

وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات  .21.9                                         رهنا  مبوافقة يتم احلصول عليها طبقا  للرقم 
صاالت اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتويقتصر استعمال  لوائح الراديو. مينح أولوية يف املوزع هلا هذا النطاق وال

      (WRC-19). ينطبق (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ] القراراملتنقلة الدولية على اخلدمة املتنقلة الربية. 
 

 2، الخيار C2e، الشرط 1، البديل C2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

B113.5دد نطاق الرتدد  د  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 40,5-37                حي 
مات وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخد                                                رهنا  مبوافقة يتم احلصول عليها من اإلدارات املعنية.

االت استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتص ويقتصر لوائح الراديو. مينح أولوية يف املوزع هلا هذا النطاق وال
      (WRC-19). ينطبق (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ] القراراملتنقلة الدولية على اخلدمة املتنقلة الربية. 

 
من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  B113.5عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم  مالحظة:

                                        أعاله. وجيوز ألي إدارة أيضا  تفضيل االحتفاظ  دB113.5أو  جB113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار أي من احلاشيتني رقمي 
 مقرتحها، حسب االقتضاء. باخليارين يف

 5و 4و 3ارات ، الخيC2b، الشرط 2، البديل C2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

B113.5دد نطاق الرتدد  ه  .(IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 39,5-37                حي 
لوائح  يف مينح أولوية وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال

      (WRC-19). ينطبق (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ] رارالق الراديو.
 

من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  B113.5عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم  مالحظة:
 أعاله. هB113.5 احلاشيةاملقدم أعاله، ميكن اختيار 

 4و 3، الخيارين C2b، الشرط 2، البديل C2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

C113.5دد نطاق الرتدد  أ تنفيذ االتصاالت املتنقلة  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 40,5-39,5                حي 
وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق  .(IMT) الدولية

                                                                          ونظرا  الحتمال نشر تطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف النطاق لوائح الراديو. يفمينح أولوية  وال
GHz 42-39,5  انظر الرقم(516B.5ينبغي ،)  لإلدارات مراعاة القيود احملتملة على االتصاالت املتنقلة الدولية يف هذا

      (WRC-19). ينطبق (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ] القرارالنطاق، حسب االقتضاء. 
 

لنطاق الرتدد هذا  B113.5                                                 من لوائح الراديو الواردة أعاله بدال  من احلاشية رقم  أC113.5مالحظة: ينبغي استخدام احلاشية رقم 
 .4و 3، اخليارين C2b، الشرط 2، البديل C2من أجل األسلوب 
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 5، الخيار C2b، الشرط 2، البديل C2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

C113.5دد نطاق الرتدد  ب  .(IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 40,5-39,5                حي 
 لوائح الراديو. مينح أولوية يف وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال

 1 يف اإلقليم GHz 40,5-39,5التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية )                    اليت ح ددت لتستعملهايف أجزاء هذا النطاق و 
 واستعمالنشر  IMTينبغي أال تعوق عمليات االتصاالت  (3يف اإلقليم  GHz 40,0-40,5و 2يف اإلقليم  GHz 40,0-40,5و

 (WRC-19)    .(WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ] القرارينطبق . وة الثابتة الساتليةتطبيقات عالية الكثافة يف اخلدم

 
لنطاق الرتدد هذا  B113.5                                                 من لوائح الراديو الواردة أعاله بدال  من احلاشية رقم بC113.5 ينبغي استخدام احلاشية رقممالحظة: 

 .5اخليار ، C2b ، الشرط2، البديل C2 من أجل األسلوب
 1، الخيار C2d، الشرط 1، البديل C2بالنسبة إلى األسلوب 

ADD 
B113.5دد نطاق الرتدد  و  .(IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 40,5-37                حي 

. لوائح الراديو مينح أولوية يف وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال
، جيب أال تطالب حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية باحلماية من احملطات األرضية خلدميت استكشاف GHz 40,5-40 ويف نطاق الرتدد
ن أجل ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا م .ية واألحباث الفضائية وأال تقيد استعماهلا وتطويرهااألرض الساتل

      (WRC-19). ينطبق (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ] القرار .االتصاالت املتنقلة الدولية على اخلدمة املتنقلة الربية
 

عمال حمطات اخلدمات األخرى وتطويرها يف مؤمترات عاملية سابقة لالتصاالت الراديوية نوقشت قضية عدم تقييد است: 1املالحظة 
 .                                               وع رب عن آراء مفادها أن هذا األمر غري قابل للتنفيذ

من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  B113.5 عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم: 2املالحظة 
 .أعاله وB113.5 املقدم أعاله، ميكن اختيار احلاشية رقم

 من لوائح الراديو. زB113.5من لوائح الراديو يف صورة احلاشية رقم  B113.5نص آخر للحاشية رقم  1.13.5/13.1/2يف القسم  يرد
 C3بالنسبة إلى األسلوب  3.3.5/13.1/2

 .2.2.3.4/13.1/2انظر اآلراء يف القسم 

 طاقنيندرج يف  ال الكثافة العالية الساتلية الثابتة اخلدمة ألنظمة جديدة تردد مديات حتديد أن مفادها آراء عن     وع رب
من غري املناسب توزيع أو حتديد مديات تردد جديدة خلدمات وتطبيقات  أنو  ،من جدول األعمال 13.1والبند  (WRC-15) 238 القرار
على توزيع مديات تردد للخدمة  يقتصر هنا فاألمرمن جدول األعمال.  13.1والبند  (WRC-15) 238القرار  نطاق يف تدخل ال أخرى

 من تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر. C2bيف الشرط  3ينبغي حذف اخليار  وبالتايل. IMT تردد لالتصاالت نطاقاملتنقلة وحتديد 
MOD 

516B.5  اخلدمة الثابتة الساتلية: الكثافة يف العاليةمت حتديد النطاقات التالية الستعمال التطبيقات 
 GHz 17,7-17,3 1اإلقليم  أرض( يف-)فضاء، 
 GHz 19,3-18,3 2اإلقليم  أرض( يف-)فضاء، 
 19,7-GHz 20,2 مجيع األقاليم، أرض( يف-)فضاء 

 37,5-39,5 GHz 1اإلقليم  أرض( يف-)فضاء، 
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 GHz 40-39,5 1اإلقليم  أرض( يف-)فضاء، 
 GHz 40,5-40 مجيع األقاليم، أرض( يف-)فضاء 
 GHz 42-40,5 2اإلقليم  أرض( يف-)فضاء، 
 GHz 47,9-47,5 1اإلقليم  أرض( يف-)فضاء، 
 GHz 48,54-48,2 1اإلقليم  أرض( يف-)فضاء، 
 GHz 50,2-49,44 1اإلقليم  أرض( يف-)فضاء، 
 و 
 GHz 27,82-27,5 1اإلقليم  فضاء( يف-)أرض، 
 GHz 28,45-28,35 2اإلقليم  فضاء( يف-)أرض، 
 GHz 28,94-28,45 مجيع األقاليم، فضاء( يف-)أرض 
 GHz 29,1-28,94 3و 2اإلقليمني  فضاء( يف-)أرض، 
 GHz 29,46-29,25 2اإلقليم  فضاء( يف-)أرض، 

 GHz 30-29,46 مجيع األقاليم، فضاء( يف-)أرض 
 GHz 50,2-48,2 2اإلقليم  فضاء( يف-)أرض. 
خدمات أخرى  اخلدمة الثابتة الساتلية أو وال حيول ذلك التحديد دون استعمال هذه النطاقات من قبل تطبيقات أخرى يف 

بغي نهذه اللوائح فيما بني مستعملي هذه النطاقات. وي وزعت عليها هذه النطاقات على أساس أويل مشرتك، وال يعطي أولوية يف
 1903-(WRC(     .*WRC 143)-(03أحكام تنظيمية متعلقة هبذه النطاقات. انظر القرار  حسباهنا عند النظر يف لإلدارات أن تأخذ ذلك يف
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 GHz 42,5-40,5: نطاق التردد Dبالنسبة إلى البند  4.5/13.1/2
 4.14.5/13.1/2، انظر القسم D1بالنسبة إلى األسلوب  1.4.5/13.1/2
 D2بالنسبة إلى األسلوب  2.4.5/13.1/2

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 47,5-40 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

41-40,5 

 ثابتة
 ثابتة ساتلية

 أرض(-)فضاء
  ADDD113.5  متنقلة
 إذاعية

 إذاعية ساتلية
 متنقلة

 
547.5 

41-40,5 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
 516B.5أرض(  -)فضاء

  ADDD113.5  متنقلة
 إذاعية

 إذاعية ساتلية
 متنقلة

 أرض(-متنقلة ساتلية )فضاء
547.5 

41-40,5 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
 أرض(-)فضاء

  ADDD113.5  متنقلة
 إذاعية

 إذاعية ساتلية
 متنقلة

 
547.5 

 ثابتة 42,5-41
 516B.5أرض(  -)فضاءثابتة ساتلية   
  ADDD113.5  متنقلة  
 إذاعية  
 إذاعية ساتلية  
 متنقلة  
  547.5  551F.5  551H.5  551I.5 
 

 1، البديل D2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

D113.5دد نطاق الرتدد  أ صاالت التاألرضي لاملكون تنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 42,5-40,5                حي 
وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق  .(IMT) املتنقلة الدولية

ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية على  لوائح الراديو. مينح أولوية يف وال
      (WRC-19)[ ينطبق. (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ]]القرار ة املتنقلة الربية. اخلدم
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 2، البديل D2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

D113.5دد نطاق الرتدد  ب صاالت التاملكون األرضي لتنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 42,5-40,5                حي 
وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق  .(IMT) املتنقلة الدولية

      (WRC-19)[ ينطبق. (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ]]القرار  لوائح الراديو. مينح أولوية يف وال
 

من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  D113.5عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم : مالحظة
أعاله. وإىل جانب ذلك، ينبغي اإلبقاء على النص  بD113.5أو  أD113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار أي من احلاشيتني رقمي 

 .IMT املوضوع بني أقواس معقوفة أو حذفه حسب الشروط املختارة عند حتديد النطاق لالتصاالت
 1، الخيار D2c، الشرط 1، البديل D2بالنسبة إلى األسلوب 

ADD 
D113.5دد نطاق الرتدد  ج  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 42,5-40,5                حي 

نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل  .21.9                                         رهنا  مبوافقة يتم احلصول عليها طبقا  للرقم 
 ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت لوائح الراديو. مينح أولوية يف املوزع هلا هذا النطاق وال

      (WRC-19)ينطبق.  (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ] املتنقلة الدولية على اخلدمة املتنقلة الربية. القرار
 

 2، الخيار D2c، الشرط 1، البديل D2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

D113.5دد نطاق الرتدد  د  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 42,5-40,5                حي 
بيق للخدمات عمل نطاق الرتدد هذا أي تطوال حيول هذا التحديد دون أن يست                                                رهنا  مبوافقة يتم احلصول عليها من اإلدارات املعنية.

 ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت لوائح الراديو. مينح أولوية يف املوزع هلا هذا النطاق وال
      (WRC-19)ينطبق.  (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ] املتنقلة الدولية على اخلدمة املتنقلة الربية. القرار

 
من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  D113.5مالحظة: عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم 

                                        أعاله. وجيوز ألي إدارة أيضا  تفضيل االحتفاظ  دD113.5أو  جD113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار أي من احلاشيتني رقمي 
 حسب االقتضاء. مقرتحها، باخليارين يف

 4و 3، الخيارين D2a، الشرط 2، البديل D2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

D113.5دد نطاق الرتدد  ه تنفيذ االتصاالت املتنقلة  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 42,5-40,5                حي 
مينح  مات املوزع هلا هذا النطاق والوال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخد .(IMT) الدولية

)انظر  GHz 42-39,5                                                                          ونظرا  الحتمال نشر تطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف النطاق لوائح الراديو. أولوية يف
القتضاء. حسب ا(، ينبغي لإلدارات مراعاة القيود احملتملة على االتصاالت املتنقلة الدولية يف هذا النطاق، 516B.5الرقم 
      (WRC-19)ينطبق.  (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ] القرار
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من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  D113.5مالحظة: عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم 
 أعاله. ه D113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار احلاشية رقم 

 5الخيار  ،D2aالشرط  ،2البديل  ،D2ى األسلوب إل بالنسبة
ADD 

D113.5دد نطاق الرتدد  و تنفيذ االتصاالت املتنقلة  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 42,5-40,5                حي 
مينح  وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال .(IMT) الدولية

التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة                     اليت ح ددت لتستعملهايف أجزاء هذا النطاق و  لوائح الراديو. أولوية يف
تطبيقات عالية  واستعمالنشر  (IMT)املتنقلة الدولية ينبغي أال تعوق عمليات االتصاالت ( 2يف اإلقليم  GHz 42-40,5) الساتلية

 (WRC-19)    .(WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ] القرار. وينطبق ة الساتليةالكثافة يف اخلدمة الثابت
 

من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  D113.5: عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم مالحظة
  .أعاله وD113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار احلاشية رقم 

 من لوائح الراديو. طB113.5من لوائح الراديو يف صورة احلاشية رقم  D113.5نص آخر للحاشية رقم  1.13.5/13.1/2يف القسم  يرد

 GHz 43,5-42,5: نطاق التردد Eبالنسبة إلى البند  5.5/13.1/2
 5.14.5/13.1/2، انظر القسم E1بالنسبة إلى األسلوب  1.5.5/13.1/2
 E2بالنسبة إلى األسلوب  2.5.5/13.1/2

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 47,5-40 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 ثابتة 43,5-42.5
 552.5فضاء(  -)أرضثابتة ساتلية   
  ADDE113.5  باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة  
 فلك راديوي  
  149.5  547.5 
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 1، البديل E2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

E113.5دد نطاق الرتدد  أ صاالت التاملكون األرضي لتنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 43,5-42,5                حي 
وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق  .(IMT) املتنقلة الدولية

ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية على  لوائح الراديو. مينح أولوية يف وال
      (WRC-19)[ ينطبق. (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ]]القرار اخلدمة املتنقلة الربية. 

 
 2، البديل E2بالنسبة إلى األسلوب 

ADD 
E113.5دد نطاق الرتدد  ب صاالت التاملكون األرضي لتنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 43,5-42,5                حي 

ذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد ه .(IMT) املتنقلة الدولية
      (WRC-19)[ ينطبق. (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ]]القرار  لوائح الراديو. مينح أولوية يف وال
 

من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  E113.5مالحظة: عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم 
أعاله. وإىل جانب ذلك ميكن اإلبقاء على النص  بE113.5أو  أE113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار أي من احلاشيتني رقمي 

 .IMT املوضوع بني أقواس معقوفة أو حذفه حسب الشروط املختارة عند حتديد النطاق لالتصاالت
 1الخيار  ،E2c، الشرط 1، البديل E2بالنسبة إلى األسلوب 

ADD 
E113.5دد نطاق الرتدد  ج  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 43,5-42,5                حي 

وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات  .21.9                                         رهنا  مبوافقة يتم احلصول عليها طبقا  للرقم 
 ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت لوائح الراديو. مينح أولوية يف املوزع هلا هذا النطاق وال

      (WRC-19)ينطبق.  (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ] املتنقلة الدولية على اخلدمة املتنقلة الربية. القرار
 

 2، الخيار E2c، الشرط 1، البديل E2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

E113.5دد نطاق الرتدد  د  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 43,5-42,5                حي 
مات وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخد نية.                                           رهنا  مبوافقة يتم احلصول عليها من اإلدارات املع

 ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت لوائح الراديو. مينح أولوية يف املوزع هلا هذا النطاق وال
      (WRC-19)ينطبق.  (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ] املتنقلة الدولية على اخلدمة املتنقلة الربية. القرار

 
من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  E113.5مالحظة: عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم 

                                        أعاله. وجيوز ألي إدارة أيضا  تفضيل االحتفاظ  دE113.5أو  جE113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار أي من احلاشيتني رقمي 
 مقرتحها، حسب االقتضاء. باخليارين يف

 من لوائح الراديو. زB113.5من لوائح الراديو يف صورة احلاشية رقم  E113.5نص آخر للحاشية رقم  1.13.5/13.1/2يف القسم  يرد
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 GHz 47-45,5: نطاق التردد Fبالنسبة إلى البند  6.5/13.1/2
 6.14.5/13.1/2، انظر القسم F1بالنسبة إلى األسلوب  1.6.5/13.1/2
 6.14.5/13.1/2و 7.13.5/13.1/2 القسمين انظر، F2بالنسبة إلى األسلوب  2.6.5/13.1/2

 F4و F3إلى األسلوبين  بالنسبة 3.6.5/13.1/2

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم )انظر

MOD 
GHz 47,5-40 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

  ADDF113.5   553.5متنقلة  43,5-47
 متنقلة ساتلية  
 مالحة راديوية  
 مالحة راديوية ساتلية  
  554.5 

 
 1البديل  ،F3إلى األسلوب  بالنسبة
ADD 

F113.5دد نطاق الرتدد  أ ت املتنقلة التصاالاملكون األرضي لتنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 47-45,5                حي 
. وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا 553.5 لرقم، مع مراعاة ا(IMT) الدولية

نقلة الدولية املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت املت لوائح الراديو. ويقتصر استعمال اخلدمة مينح أولوية يف هذا النطاق وال
      (WRC-19). [ينطبق (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ] القرار]على اخلدمة املتنقلة الربية. 

 
 2، البديل F3بالنسبة إلى األسلوب 

ADD 
F113.5دد نطاق الرتدد  ب االت املتنقلة التصاملكون األرضي لتنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 47-45,5                حي 

وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع  .553.5 الرقممراعاة  مع ،(IMT) الدولية
      (WRC-19)[ ينطبق. (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ]]القرار  لوائح الراديو. مينح أولوية يف هلا هذا النطاق وال
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من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  F113.5مالحظة: عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم 
أعاله. وإىل جانب ذلك ميكن اإلبقاء على النص املوضوع بني  بF113.5 أوأ F113.5رقم  احلاشيةاملقدم أعاله، ميكن اختيار 

 .IMT حذفه حسب الشروط املختارة عند حتديد نطاق الرتدد لالتصاالت أقواس معقوفة أو
 1، الخيار F3c، الشرط 2، البديل F3بالنسبة إلى األسلوب 

ADD 
F113.5دد نطاق الرتدد  ج  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية ترغب يفلكي تستعمله اإلدارات اليت  GHz 47-45,5                حي 

وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات  .21.9                                         رهنا  مبوافقة يتم احلصول عليها طبقا  للرقم 
 ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت لوائح الراديو. مينح أولوية يف املوزع هلا هذا النطاق وال

      (WRC-19)ينطبق.  (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ] املتنقلة الدولية على اخلدمة املتنقلة الربية. القرار
 

 2، الخيار F3c، الشرط 2، البديل F3بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

F113.5دد نطاق الرتدد  د  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 47-45,5                حي 
مات وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخد                                                رهنا  مبوافقة يتم احلصول عليها من اإلدارات املعنية.

 ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت و.لوائح الرادي مينح أولوية يف املوزع هلا هذا النطاق وال
      (WRC-19)ينطبق.  (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ] املتنقلة الدولية على اخلدمة املتنقلة الربية. القرار

 
من لوائح الراديو  5يف تعديل املادة من لوائح الراديو الواردة  F113.5مالحظة: عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم 

                                        أعاله. وجيوز ألي إدارة أيضا  تفضيل االحتفاظ  دF113.5أو  جF113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار أي من احلاشيتني رقمي 
 مقرتحها، حسب االقتضاء. باخليارين يف

 1البديل  ،F4إلى األسلوب  بالنسبة
ADD 

F113.5دد نطاق الرتدد  ه ت املتنقلة التصاالاملكون األرضي لتنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 47-45,5                حي 
مينح  . وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال(IMT) الدولية

خلدمة املتنقلة هذا من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية على الوائح الراديو. ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد  أولوية يف
      (WRC-19). [ينطبق (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ] القرار]الربية. 

 
 2، البديل F4بالنسبة إلى األسلوب 

ADD 
F113.5دد نطاق الرتدد  و االت املتنقلة التصلاملكون األرضي تنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 47-45,5                حي 

مينح  وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال .(IMT) الدولية
      (WRC-19)[ ينطبق. (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ]]القرار  لوائح الراديو. أولوية يف
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من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  F113.5: عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم مالحظة
 ةمعقوف أقواس بني املوضوع النص على اإلبقاء وينبغي. أعاله وF113.5أو  هF113.5 رقم احلاشيةميكن اختيار  ،املقدم أعاله

 .IMT لالتصاالت الرتدد نطاق حتديد دعن املختارة الشروط حسب حذفه أو
 F4إلى األسلوب  بالنسبة
MOD 

                       ، شريطة أال تسبب تداخال  GHz 71-66و GHz 45,547-43,5النطاقني  جيوز حملطات اخلدمة املتنقلة الربية أن تعمل يف 553.5
 WRC)-192000(    (.43.5                                                                               ضارا  خلدمات االتصاالت الراديوية الفضائية اليت وزعت عليها هذه النطاقات )انظر الرقم 

 

 GHz 47,2-47: نطاق التردد Gالبند  7.5/13.1/2
 2//7.14.5/13.1، انظر القسم G1األسلوب  1.7.5/13.1/2
 7.14.5و 7.13.5/13.1/2القسمين  انظر، G2بالنسبة إلى األسلوب  2.7.5/13.1/2

 G3إلى األسلوب  بالنسبة 3.7.5/13.1/2

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 47,5-40 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 هواة 47,2-47

 هواة ساتلية  
 ADD G113.5باستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة  

 

 1البديل  ،G3إلى األسلوب  بالنسبة

ADD 
G113.5دد نطاق الرتدد  أ االت التصل األرضي املكونتنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 47,2-47                حي 

أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق . وال حيول هذا التحديد دون (IMT) املتنقلة الدولية
      (WRC-19).[ ينطبق (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ] القرارلوائح الراديو. ] مينح أولوية يف وال
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 2، البديل G3بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

G113.5دد نطاق الرتدد  ب االت التصاملكون األرضي لتنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 47,2-47                حي 
وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق  .(IMT) املتنقلة الدولية

      (WRC-19)ينطبق.[  (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ]القرار ] لوائح الراديو. مينح أولوية يف وال
 

من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  G113.5مالحظة: عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم 
أعاله. ميكن اإلبقاء على نص واحد فقط من النصوص املوضوعة  بG113.5 أو أG113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار احلاشية رقم 

 .IMT                                                        حذفها كلها طبقا  للشروط املختارة عند حتديد النطاق لالتصاالت ني أقواس معقوفة أوب
 1، الخيار G3b، الشرط 2، البديل G3بالنسبة إلى األسلوب 

ADD 
G113.5دد نطاق الرتدد  ج  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 47,2-47                حي 

وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات  .21.9                                         رهنا  مبوافقة يتم احلصول عليها طبقا  للرقم 
 ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت لوائح الراديو. مينح أولوية يف املوزع هلا هذا النطاق وال

      (WRC-19)ينطبق.  (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ]القرار على اخلدمة املتنقلة الربية. املتنقلة الدولية 
 

 2، الخيار G3b، الشرط 2، البديل G3بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

G113.5دد نطاق الرتدد  د  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 47,2-47                حي 
مات وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخد                                                رهنا  مبوافقة يتم احلصول عليها من اإلدارات املعنية.

 ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت لوائح الراديو. مينح أولوية يف املوزع هلا هذا النطاق وال
      (WRC-19)ينطبق.  (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ]القرار ة على اخلدمة املتنقلة الربية. املتنقلة الدولي

 
من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  G113.5مالحظة: عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم 

                                        أعاله. وجيوز ألي إدارة أيضا  تفضيل االحتفاظ  دG113.5أو  جG113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار أي من احلاشيتني رقمي 
 مقرتحها، حسب االقتضاء. باخليارين يف
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 GHz 50,2-47,2: نطاق التردد Hبالنسبة إلى البند  8.5/13.1/2
 8.14.5/13.1/2، انظر القسم H1بالنسبة إلى األسلوب  1.8.5/13.1/2
 H2بالنسبة إلى األسلوب  2.8.5/13.1/2

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 47,5-40 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 ثابتة 47,5-47,2
 552.5أرض(  -)فضاء ثابتة ساتلية  
 ADD H113.5  متنقلة  
  552A.5 
 

MOD 
GHz 51,4-47,5 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

47,9-47,5 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
  552.5فضاء(  -)أرض
 516B.5  554A.5أرض(  -)فضاء

 ADD 113.5H  متنقلة

47,9-47,5 
 ثابتة  
 552.5فضاء(  -)أرض ثابتة ساتلية  
 ADD H113.5  متنقلة  

 ثابتة 48,2-47,9
 552.5فضاء(  -)أرض ثابتة ساتلية  
 ADD H113.5  متنقلة  
  552A.5 

48,54-48,2 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
  552.5فضاء(  -)أرض
   516B.5أرض(  -)فضاء

554A.5  555B.5 
 ADD H113.5  متنقلة

50,2-48,2 
 ثابتة  
 516B.5*  338A.5  552.5 فضاء( -)أرضثابتة ساتلية   
 ADD H113.5  متنقلة  
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49,44-48,54 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
 552.5فضاء(  -)أرض

 ADD H113.5  متنقلة
555.5  340.5  149.5 

 

50,2-49,44 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
 338A.5  *552.5فضاء(  -)أرض
   516B.5أرض(  -)فضاء

554A.5  555B.5 
 *ADD H113.5  MOD 338A.5  متنقلة

 
 
 

 
 
 

  149.5  *338A.5 MOD  340.5  555.5 
 

، ومن أجل 2و 1، اخليارين H2a، الشرط 2و 1، البديلني H2مطلوب من أجل األسلوب  338A.5 MODاحلكم  *مالحظة:
 .2و 1، اخليارين H2d، الشرط 1البديل 

 H2a، الشرط 1، البديل H2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

H113.5دد نطاق الرتدد  أ صاالت التاملكون األرضي لتنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 50,2-47,2                حي 
وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق  .(IMT) املتنقلة الدولية

 ىويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية عل لوائح الراديو. مينح أولوية يف وال
[ ينطبقان. (Rev.WRC-19) 750و (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ]اخلدمة املتنقلة الربية. ]القراران 

       (WRC-19)ينطبق.[  (Rev.WRC-19) 750القرار ينطبق.[ ] (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ] القرار]
 

 H2a، الشرط 2، البديل H2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

H113.5دد نطاق الرتدد  ب صاالت التاملكون األرضي لتنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 50,2-47,2                حي 
وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق  .(IMT) املتنقلة الدولية

[ ينطبقان. (Rev.WRC-19) 750و (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ]]القراران  لوائح الراديو. مينح أولوية يف وال
       (WRC-19)ينطبق.[  (Rev.WRC-19) 750القرار ينطبق.[ ] (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ] القرار]

 
من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  H113.5مالحظة: عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم 

أعاله. وإىل جانب ذلك ميكن اإلبقاء على نص  بH113.5أو  أH113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار أي من احلاشيتني رقمي 
 .IMT                                                                                                      واحد فقط من النصوص املوضوعة بني أقواس معقوفة أو حذفها كلها طبقا  للشروط املختارة عند حتديد النطاق لالتصاالت
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 1، الخيار H2d، الشرط 1، البديل H2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

H113.5دد نطاق الرتدد  ج  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 50,2-47,2                حي 
طاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل ن .21.9                                         رهنا  مبوافقة يتم احلصول عليها طبقا  للرقم 

لدولية ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت املتنقلة ا لوائح الراديو. مينح أولوية يف هلا هذا النطاق وال
      (WRC-19) نطبقان.ي (Rev.WRC-19) 750و (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ]على اخلدمة املتنقلة الربية. القراران 

 

 2، الخيار H2d، الشرط 1، البديل H2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

H113.5دد نطاق الرتدد  د  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 50,2-47,2                حي 
 وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات                                                رهنا  مبوافقة يتم احلصول عليها من اإلدارات املعنية.

تنقلة ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت امل لوائح الراديو. مينح أولوية يف املوزع هلا هذا النطاق وال
      (WRC-19) ينطبقان. (Rev.WRC-19) 750و (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ]الدولية على اخلدمة املتنقلة الربية. القراران 

 
من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  H113.5مالحظة: عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم 

                                        أعاله. وجيوز ألي إدارة أيضا  تفضيل االحتفاظ  دH113.5أو  جH113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار أي من احلاشيتني رقمي 
 مقرتحها، حسب االقتضاء. باخليارين يف

 2و 1، الخيارين H2d، الشرط 1، وللبديل 1 الخيار، H2a، الشرط 2و 1، البديلين H2بالنسبة إلى األسلوب 
MOD 

338A.5  1915(ينطبق القرار-(Rev.WRC 750 1 400-1 350نطاقات الرتدد  يف MHz 1 452-1 427و MHz 
 GHz 50,9-50,4و GHz 50,2-/50/49,2]47,2[و GHz 50,2-49,7و GHz 31,3-30و GHz 23,55-22,55و
 GHz .      )1915-(WRC 94-92و GHz 86-81و GHz 52,6-51,4و
 

 3، الخيار H2c، الشرط 2، البديل H2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

H113.5دد نطاق الرتدد  ه . (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 50,2-47,2                حي 
لوائح  يف مينح أولوية وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال

(، 516B.5 )انظر الرقم GHz 50,2-47,5ة الساتلية يف النطاق                                                        ونظرا  إلمكانية نشر تطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابت الراديو.
 B113-IMT] لقراراناينبغي لإلدارات أن تراعي القيود احملتملة على االتصاالت املتنقلة الدولية يف هذا النطاق، حسب االقتضاء. 

40/50 GHZ] (WRC-19) 750و (Rev.WRC-19) .ينطبقان (WRC-19)      
 

من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  H113.5مالحظة: عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم 
 من لوائح الراديو أعاله. هG113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار احلاشية رقم 
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 4 الخيار، H2cالشرط ،2البديل  ،H2إلى األسلوب  بالنسبة

ADD 
H113.5دد نطاق الرتدد  و . (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 50,2-47,2                حي 

 لوائح الراديو. مينح أولوية يف وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال
فضاء -جتاه أرضيف اال التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية                ح ددت لتستعملهااليت يف أجزاء هذا النطاق و 
(GHz 50,2-48,2 2اإلقليم  يف)  املتنقلة الدولية ينبغي أال تعوق عمليات االتصاالت(IMT)  تطبيقات عالية الكثافة  واستعمالنشر

 (WRC-19)    .(Rev.WRC-19) 750و (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ] . وينطبق القرارانيف اخلدمة الثابتة الساتلية
 

من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  H113.5: عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم مالحظة
 من لوائح الراديو أعاله. وH113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار احلاشية رقم 

 GHz 52,6-50,4: نطاق التردد Iبالنسبة إلى البند  9.5/13.1/2
 9.14.5/13.1/2، انظر القسم I1بالنسبة إلى األسلوب  1.9.5/13.1/2
 I2بالنسبة إلى األسلوب  2.9.5/13.1/2

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 51,4-47,5 

 على الخدماتالتوزيع 
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 ثابتة 51,4-50,4
 *338A.5  فضاء(-)أرض ثابتة ساتلية  
 ADD I113.5  متنقلة  
 فضاء(-متنقلة ساتلية )أرض  
  MOD 338A.5* 
 

MOD 
GHz 55,78-51,4 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
 *338A.5  ثابتة 51,4-52,6

 ADD I113.5  متنقلة  
  MOD 338A.5*  547.5   556.5 
 



295 

 

، 1 ، ومن أجل البديل1، اخليار I2a، الشرط 2و 1، البديلني I2مطلوب من أجل األسلوب  338A.5 MODاحلكم  *مالحظة: 
 .2و 1، اخليارين I2cالشرط 

 I2a، الشرط 1، البديل I2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

I113.5دد نطاق الرتدد  أ صاالت التاملكون األرضي لتنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 52,6-50,4                حي 
وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق  .(IMT) املتنقلة الدولية

على  ال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت املتنقلة الدوليةويقتصر استعم لوائح الراديو. مينح أولوية يف وال
[ ينطبقان. (Rev.WRC-19) 750و (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ]اخلدمة املتنقلة الربية. ]القراران 

       (WRC-19)ينطبق.[  (Rev.WRC-19) 750القرار ينطبق.[ ] (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ] القرار]
 

 I2a، الشرط 2، البديل I2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

I113.5دد نطاق الرتدد  ب صاالت التاملكون األرضي لتنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 52,6-50,4                حي 
وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق  .(IMT) املتنقلة الدولية

[ ينطبقان. (Rev.WRC-19) 750و (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ]]القراران  لوائح الراديو. مينح أولوية يف وال
       (WRC-19)ينطبق.[  (Rev.WRC-19) 750القرار ينطبق.[ ] (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ] القرار]
 

من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  I113.5مالحظة: عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم 
أعاله. وإىل جانب ذلك ميكن اإلبقاء على نص واحد  بI113.5أو  أI113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار أي من احلاشيتني رقمي 

 .IMT                                                                                                 فقط من النصوص املوضوعة بني أقواس معقوفة أو حذفها كلها طبقا  للشروط املختارة عند حتديد النطاق لالتصاالت
 1، الخيار I2c، الشرط 1، البديل I2بالنسبة إلى األسلوب 

ADD 
I113.5دد نطاق الرتدد  ج  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف لكي GHz 52,6-50,4                حي 

وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات  .21.9                                         رهنا  مبوافقة يتم احلصول عليها طبقا  للرقم 
االت ل اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصويقتصر استعما لوائح الراديو. مينح أولوية يف املوزع هلا هذا النطاق وال

 ينطبقان. (Rev.WRC-19) 750و (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ]القراران املتنقلة الدولية على اخلدمة املتنقلة الربية. 
(WRC-19)      

 

 2، الخيار I2c، الشرط 1، البديل I2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

I113.5دد نطاق الرتدد  د  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 52,6-50,4                حي 
 وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات                                                رهنا  مبوافقة يتم احلصول عليها من اإلدارات املعنية.

تنقلة ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت امل لوائح الراديو. أولوية يفمينح  املوزع هلا هذا النطاق وال
      (WRC-19) ينطبقان. (Rev.WRC-19) 750و (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ]الدولية على اخلدمة املتنقلة الربية. القراران 
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من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  I113.5مالحظة: عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم 
                                                 أعاله. وجيوز ألي إدارة أيضا  تفضيل االحتفاظ باخليارين  دI113.5أو  جI113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار أي من احلاشيتني رقمي 

 القتضاء.مقرتحها، حسب ا يف
 2و 1 ، الخيارينI2c، الشرط 1وللبديل  ،1 الخيار، I2a، الشرط 2و 1، البديلين I2بالنسبة إلى األسلوب 

MOD 
338A.5  1915(ينطبق القرار-(Rev.WRC 750 1 400-1 350نطاقات الرتدد  يف MHz 1 452-1 427و MHz 

 GHz 86-81و ]GHz ]/50,652,6 GHz 52,6-51,4و GHz 50,9-50,4و GHz 50,2-49,7و GHz 31,3-30و GHz 23,55-22,55و
 GHz.      )1915-(WRC 94-92و
 

 GHz 71-66: نطاق التردد Jبالنسبة إلى البند  10.5/13.1/2
 10.14.5/13.1/2، انظر القسم J1بالنسبة إلى األسلوب  1.10.5/13.1/2
 J4و J2 األسلوبينبالنسبة إلى  2.10.5/13.1/2

 5املـادة 
 نطاقات الترددتوزيع 

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 81-66 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 بين السواتل 71-66

  MOD 558.5  553.5  ADDJ113.5*  متنقلة  

 متنقلة ساتلية  

 مالحة راديوية  

 مالحة راديوية ساتلية  

  554.5 

 

 .J2مطلوب من أجل األسلوب  MOD 553.5احلكم  *مالحظة: 
 2الخيار  ،J4a الشرط ،1 البديل ،J4واألسلوب  2الخيار  ،J2aالشرط  ،1، البديل J2بالنسبة إلى األسلوب 

ADD 
J113.5دد نطاق الرتدد  أ املتنقلة الت التصااملكون األرضي لتنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 71-66                حي 
مينح  وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال .(IMT) الدولية
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ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية على اخلدمة  لوائح الراديو. أولوية يف
       (WRC-19)ينطبق.[  (WRC-19) [C113-IMT 66/71 GHZ] القرار. ]املتنقلة الربية

 
 1الخيار  ،J4aالشرط  ،2البديل  ،J4واألسلوب  1 الخيار ،J2aالشرط  ،2، البديل J2بالنسبة إلى األسلوب 

ADD 
J113.5دد نطاق الرتدد  ب الت املتنقلة التصااملكون األرضي لتنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 71-66                حي 
مينح  وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال .(IMT) الدولية

أنظمة النفاذ من أجل تنفيذ          هو أيضا   GHz 66-71اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد  استعمالكما أن   لوائح الراديو. أولوية يف
      (WRC-19)ينطبق.[  (WRC-19) [C113-IMT 66/71 GHZ] القرار] .(WAS)ة الالسلكي

 
من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  J113.5مالحظة: عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم 

أعاله. وإىل جانب ذلك ميكن اإلبقاء على نص واحد  بJ113.5أو  أJ113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار أي من احلاشيتني رقمي 
 .IMT                                                        حذفها كلها طبقا  للشروط املختارة عند حتديد النطاق لالتصاالت فقط من النصوص املوضوعة بني أقواس معقوفة أو

 1، الخيار J2c، الشرط 1، البديل J2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

J113.5دد نطاق الرتدد  ج  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية عمله اإلدارات اليت ترغب يفلكي تست GHz 71-66                حي 
وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات  .21.9                                         رهنا  مبوافقة يتم احلصول عليها طبقا  للرقم 

صاالت دمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتويقتصر استعمال اخل لوائح الراديو. مينح أولوية يف املوزع هلا هذا النطاق وال
      (WRC-19) ينطبق. (WRC-19) [C113-IMT 66/71 GHZ] القراراملتنقلة الدولية على اخلدمة املتنقلة الربية. 

 

 2، الخيار J2c، الشرط 1، البديل J2بالنسبة إلى األسلوب 

ADD 
J113.5دد نطاق الرتدد  د  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية تستعمله اإلدارات اليت ترغب يفلكي  GHz 71-66                حي 

مات وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخد                                                رهنا  مبوافقة يتم احلصول عليها من اإلدارات املعنية.
االت مال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصويقتصر استع لوائح الراديو. مينح أولوية يف املوزع هلا هذا النطاق وال

      (WRC-19) ينطبق. (WRC-19) [C113-IMT 66/71 GHZ] القراراملتنقلة الدولية على اخلدمة املتنقلة الربية. 
 

من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  J113.5مالحظة: عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم 
                                        أعاله. وجيوز ألي إدارة أيضا  تفضيل االحتفاظ  دJ113.5أو  جJ113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار أي من احلاشيتني رقمي 

 مقرتحها، حسب االقتضاء. باخليارين يف
 1الخيار  ،J2b، الشرط 2و 1، البديلين J2بالنسبة إلى األسلوب 

MOD 
، شريطة أال تسبب GHz 71-66و GHz 47-43,5 النطاق النطاقني جيوز حملطات اخلدمة املتنقلة الربية أن تعمل يف 553.5

 WRC)-192000(    (.43.5                                                                                      تداخال  ضارا  خلدمات االتصاالت الراديوية الفضائية اليت وزعت عليها هذه النطاقات )انظر الرقم 
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 J3بالنسبة إلى األسلوب  3.10.5/13.1/2

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 81-66 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 بين السواتل 71-66

   MOD 558.5  553.5  متنقلة  
 متنقلة ساتلية  

 مالحة راديوية  

 مالحة راديوية ساتلية  

  554.5 

 
MOD 
، شريطة أال تسبب GHz 71-66و GHz 47-43,5النطاقني  جيوز حملطات اخلدمة املتنقلة الربية أن تعمل يف 553.5

           انظر أيضا   (.43.5                                                                                      تداخال  ضارا  خلدمات االتصاالت الراديوية الفضائية اليت وزعت عليها هذه النطاقات )انظر الرقم 
 20192000-(WRC(    .Rev.WRC 238)-19( القرار
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 GHz 76-71: نطاق التردد Kبالنسبة إلى البند  11.5/13.1/2
 11.14.5/13.1/2، انظر القسم K1بالنسبة إلى األسلوب  1.11.5/13.1/2
 K2بالنسبة إلى األسلوب  2.11.5/13.1/2

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 81-66 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 ثابتة 74-71

 أرض(-)فضاء ثابتة ساتلية  

  ADD  K113.5متنقلة  

 أرض(-)فضاءمتنقلة ساتلية   

 ثابتة 76-74

 أرض(-)فضاء ثابتة ساتلية  
  ADD  K113.5متنقلة  

 إذاعية  
 إذاعية ساتلية  
 أرض(-أحباث فضائية )فضاء  

  561.5 
 

 1، البديل K2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

K113.5دد نطاق الرتدد  أ الت املتنقلة التصااملكون األرضي لتنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 76-71                حي 
مينح  وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال .(IMT) الدولية

ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية على اخلدمة  لوائح الراديو. أولوية يف
      (WRC-19) .[ينطبق (WRC-19) [E113-IMT 70/80 GHZ]]القرار املتنقلة الربية. 
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 2، البديل K2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

K113.5دد نطاق الرتدد  ب الت املتنقلة التصااملكون األرضي لتنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 76-71                حي 
مينح  طبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق والوال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي ت .(IMT) الدولية

      (WRC-19) .[ينطبق (WRC-19) [E113-IMT 70/80 GHZ]]القرار  لوائح الراديو. أولوية يف
 

من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  K113.5مالحظة: عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم 
أعاله. وإىل جانب ذلك ميكن اإلبقاء على نص  بK113.5أو  أK113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار أي من احلاشيتني رقمي 

 .IMT                                                                                                      واحد فقط من النصوص املوضوعة بني أقواس معقوفة أو حذفها كلها طبقا  للشروط املختارة عند حتديد النطاق لالتصاالت
 1، الخيار K2c، الشرط 1، البديل K2ب بالنسبة إلى األسلو 

ADD 
K113.5دد نطاق الرتدد  ج  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 76-71                حي 

وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات  .21.9                                         رهنا  مبوافقة يتم احلصول عليها طبقا  للرقم 
 ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت لوائح الراديو. مينح أولوية يف املوزع هلا هذا النطاق وال

      (WRC-19) .ينطبق (WRC-19) [E113-IMT 70/80 GHZ]املتنقلة الدولية على اخلدمة املتنقلة الربية. القرار 
 

 2، الخيار K2c، الشرط 1، البديل K2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

K113.5دد نطاق الرتدد  د  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 76-71                حي 
مات وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخد                                                رهنا  مبوافقة يتم احلصول عليها من اإلدارات املعنية.

 ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت لوائح الراديو. مينح أولوية يف املوزع هلا هذا النطاق وال
      (WRC-19) .ينطبق (WRC-19) [E113-IMT 70/80 GHZ]املتنقلة الدولية على اخلدمة املتنقلة الربية. القرار 

 

من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  K113.5مالحظة: عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم 
                                        أعاله. وجيوز ألي إدارة أيضا  تفضيل االحتفاظ  دK113.5أو  جK113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار أي من احلاشيتني رقمي 

 مقرتحها، حسب االقتضاء. باخليارين يف
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 GHz 86-81: نطاق التردد Lبالنسبة إلى البند  12.5/13.1/2
 12.14.5/13.1/2، انظر القسم L1بالنسبة إلى األسلوب  1.12.5/13.1/2
 L2بالنسبة إلى األسلوب  2.12.5/13.1/2

 5املـادة 
 نطاقات الترددتوزيع 

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 86-81 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 *338A.5  ثابتة 81-84

 فضاء(-)أرض ثابتة ساتلية  

  ADD  L113.5متنقلة  

 فضاء(-)أرض متنقلة ساتلية  

 فلك راديوي  

 أرض(-فضائية )فضاءأحباث   
  149.5  561A.5*338A.5   
 *338A.5  ثابتة 84-86

 561B.5فضاء(  -)أرضثابتة ساتلية   
  ADD  L113.5متنقلة  

 فلك راديوي  

  149.5*338A.5   

 

، 1، ومن أجل البديل 1، اخليار L2a، الشرط 2و 1، البديلني L2مطلوب من أجل األسلوب  338A.5نقل الرقم  *مالحظة: 
 .2و 1، اخليارين L2eالشرط 

 L2a، الشرط 1، البديل L2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

L113.5دد نطاق الرتدد  أ ت املتنقلة التصاالاملكون األرضي لتنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 86-81                حي 
مينح  بيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق والوال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تط .(IMT) الدولية

دولية على ال املتنقلةويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت  لوائح الراديو. أولوية يف
 .[ينطبقان (Rev.WRC-19) 750و (WRC-19) [E113-IMT 70/80 GHZ]الربية. ]القراران  املتنقلة اخلدمة
      (WRC-19)ينطبق.[ (Rev.WRC-19) 750ينطبق.[ ]القرار  (WRC-19) [E113-IMT 70/80 GHZ] ]القرار
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 L2a، الشرط 2، البديل L2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

L113.5دد نطاق الرتدد  ب الت املتنقلة التصااملكون األرضي لتنفيذ  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 86-81                حي 
مينح  وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال .(IMT) الدولية

 .[ينطبقان (Rev.WRC-19) 750و (WRC-19) [E113-IMT 70/80 GHZ]]القراران  لوائح الراديو. أولوية يف
      (WRC-19)ينطبق.[ (Rev.WRC-19) 750ينطبق.[ ]القرار  (WRC-19) [E113-IMT 70/80 GHZ] ]القرار

 

من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  L113.5مالحظة: عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرتحة للرقم 
أعاله. وإىل جانب ذلك ميكن اإلبقاء على نص واحد  بL113.5أو  أL113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار أي من احلاشيتني رقمي 

 .IMT                                                                                                 فقط من النصوص املوضوعة بني أقواس معقوفة أو حذفها كلها طبقا  للشروط املختارة عند حتديد النطاق لالتصاالت
 1، الخيار I2e، الشرط 1، البديل L2بالنسبة إلى األسلوب 

ADD 
L113.5دد نطاق الرتدد  ج       رهنا   (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية تستعمله اإلدارات اليت ترغب يفلكي  GHz 86-81                حي 

وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا  .21.9                                   مبوافقة يتم احلصول عليها طبقا  للرقم 
ية ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت املتنقلة الدول لوائح الراديو. مينح أولوية يف هذا النطاق وال

      (WRC-19).ينطبقان (Rev.WRC-19) 750و (WRC-19) [E113-IMT 70/80 GHZ]على اخلدمة املتنقلة الربية. القراران 
 

 2، الخيار L2e، الشرط 1، البديل L2بالنسبة إلى األسلوب 
ADD 

L113.5دد نطاق الرتدد  د       رهنا   (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 86-81                حي 
 وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع مبوافقة يتم احلصول عليها من اإلدارات املعنية.

لدولية ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد هذا من أجل االتصاالت املتنقلة ا لوائح الراديو. وية يفمينح أول هلا هذا النطاق وال
      (WRC-19) .ينطبقان (Rev.WRC-19) 750و (WRC-19) [E113-IMT 70/80 GHZ]على اخلدمة املتنقلة الربية. القراران 

 

من لوائح الراديو  5من لوائح الراديو الواردة يف تعديل املادة  L113.5حة للرقم مالحظة: عند إعداد نص للحاشية اجلديدة املقرت 
                                        أعاله. وجيوز ألي إدارة أيضا  تفضيل االحتفاظ  دL113.5أو  جL113.5املقدم أعاله، ميكن اختيار أي من احلاشيتني رقمي 

 مقرتحها، حسب االقتضاء. باخليارين يف
 بالنسبة إلى بنود معينة 13.5/13.1/2
 E2و D2و C2لألساليب  2بالنسبة إلى البديل  1.13.5/13.1/2

ADD 
B113.5دد نطاق الرتدد  ز تنفيذ االتصاالت املتنقلة  لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف GHz 43,5-37                حي 

مينح  وال لنطاقحيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا ا وال. (IMT) الدولية
 GHz 40-39,5                                                                               ونظرا  إلمكانية نشر تطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف نطاق الرتدد لوائح الراديو. أولوية يف

(، 516B.5 )انظر الرقم 2يف اإلقليم  GHz 42-40,5 يف مجيع األقاليم ويف نطاق الرتدد GHz 40,5-40 ونطاق الرتدد 1 اإلقليم يف
-B113]ينبغي لإلدارات أن تراعي القيود احملتملة على االتصاالت املتنقلة الدولية يف هذا النطاق، حسب االقتضاء. القرار 

IMT 40 GHZ] (WRC-19) ينطبق. (WRC-19)      
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 E113.5و D113.5و B113.5من لوائح الراديو من أجل احلواشي أرقام  زB113.5مالحظة: سيستخدم نص احلاشية رقم 
 ، على التوايل.4.3.5/13.1/2و 3.3.5/13.1/2و 2.3.5/13.1/2 األقسام يف

 ذات الصلة A2بالنسبة إلى شرط )شروط( وخيار )خيارات( األسلوب  2.13.5/13.1/2
، تعرض أدناه خيارات متعددة لكل شرط، مع IMT                                                      بالنسبة إىل تلك اإلدارات اليت تقرتح قرارا  جديدا  لالتصاالت :1املالحظة 

الشروط أو  تنظر اإلدارات يف تطبيق كل هذه أن وميكن.                                                             العلم بأنه ميكن النظر أيضا  يف اخليار اخلاص بعدم تطبيق هذا الشرط
 بعضها أو ال شيء منها.

 رملؤمتالقيود تتعلق بالوقت املتاح، مل يراجع بعد بشكل كامل النص الوارد يف مشروع هذا القرار اجلديد. ويدعى        نظرا   :2 املالحظة
 .عالقة قضايا أي يف البت بغية بعناية النص دراسة إىل 2019العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 عن آراء مفادها أنه ينبغي للمثال التنظيمي أن يتسم بطابع إلزامي بدون أي أشخاص أو أوصاف يف النص.    ع رب :3 املالحظة
 [B113-IMT 40/50 GHZ]القرار مع مشروع القرار اجلديد  هذاديباجة  مواءمة ينبغي: 4 الحظةامل
 [B113-IMT 40/50 GHZ]مشروع القرار اجلديد  معرف[ مع Yاخليار  ،Xالنص ]بالنسبة إىل الشرط       معر ف مواءمة ينبغي: 5 الحظةامل

 [الشرط هذا حيذف وإال ،Yاخليار  ،Xيف حالة تطبيق الشرط  فقطليصبح ]
 .بديل كحل  الراديوية لالتصاالت العاملي للمؤمتر توصية يف القرار هذا أحكام إدراج       أيضا   املمكن من: 6 الحظةامل

ADD 

 (WRC-19) [A113-IMT 26 GHZ]مشروع القرار اجلديد 
 GHz 27,5-24,25المتنقلة الدولية في نطاق التردد  االتصاالت

 (،2019إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ، 

 اعتباره يضع يفإذ 
املتقدمة -واالتصاالت املتنقلة الدولية 2000-، مبا فيها االتصاالت املتنقلة الدولية(IMT)أن االتصاالت املتنقلة الدولية  ( أ 

 ، متثل رؤية االحتاد الدويل لالتصاالت للنفاذ املتنقل على صعيد العامل؛2020-واالتصاالت املتنقلة الدولية
املتقدمة -واالتصاالت املتنقلة الدولية 2000-مبا فيها االتصاالت املتنقلة الدولية ،(IMT)أن االتصاالت املتنقلة الدولية  (ب

 ؛املطراف الشبكة أوونوع إىل توفري خدمات اتصاالت على نطاق عاملي، بغض النظر عن املكان  هتدف ،2020-واالتصاالت املتنقلة الدولية
                                                                       االتصاالت الراديوية يعكف حاليا  على دراسة تطوير االتصاالت املتنقلة الدولية؛أن قطاع  (ج
أن من املستصوب استعمال نطاقات منسقة على صعيد العامل لالتصاالت املتنقلة الدولية لتحقيق التجوال العاملي  ( د

 وفوائد وفورات احلجم؛
لنطاق توفري سيناريوهات استخدام وتطبيقات متنوعة من قبيل ا                                               أن أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية تتطور حاليا  ل (ه

                                                                                                          العريض املتنقل احملس ن واالتصاالت الكثيفة من آلة ألخرى واالتصاالت اليت تتسم بقدر فائق من االعتمادية والكمون املنخفض؛
ستحتاج إىل          لية جدا  عات بتااالخنفاض ومعدالت  اليت تتسم بكمون فائقالتصاالت املتنقلة الدولية أن تطبيقات ا ( و

 تاالتصاالتنفيذ                                   حاليا  الستعمال اإلدارات اليت ترغب يفاحملددة من الطيف أكرب من تلك اليت تتيحها نطاقات الرتدد متماسة أجزاء 
 ؛املتنقلة الدولية
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 هوائيات متقدمةأنظمة  استعمالبشكل أفضل ، تتيح األقصر ةاملوجطول ، مثل األعلىأن خصائص نطاقات الرتدد  ( ز
 دعم النطاق العريض احملسن؛ وتشكيل احلزم يف (MIMO) الدخل واخلرجتعدد تقنيات ذلك  يف مبا
 [3اخليار  ،A2gشرط إىل ال بالنسبة]

، بدراسة (WRC-19) 2019 أن قطاع االتصاالت الراديوية قام، إبان التحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام (ح
 ؛                                                 والنطاق اجملاور له، استنادا  إىل اخلصائص املتاحة وقتها GHz 27,5-24,25 والتوافق مع اخلدمات املوزعة يف نطاق الرتددالتقاسم 

        قد يغري   االتصاالت املتنقلة الدولية أجل من مشرتك أويل أساس علىأن حتديد نطاقات تردد موزعة للخدمة املتنقلة  (ط
 هلا النطاق بالفعل وقد يتطلب اختاذ إجراءات تنظيمية إضافية؛ املوزعيتعلق بتطبيقات اخلدمات  حالة التقاسم فيما

 طابعها احتمالية يف 2020-الدولية املتنقلة االتصاالت أنظمة لتوافق الراديوية االتصاالت قطاع دراسات نتائج أن (ي
اليت تؤثر على التوافق مع املستقبالت الساتلية قد ختتلف أثناء  2020-الدولية املتنقلة االتصاالت أنظمة نشر معلمات فإن ايلوبالت

 ؛2020-                                                    التنفيذ والنشر عمليا  لشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية
يتطلب تدابري تقنية وتنظيمية لضمان التوافق مع التطوير  2020-الدولية املتنقلة لالتصاالت تردد نطاقات حتديد أن ( ك

 املستقبلي للخدمات القائمة اليت هلا توزيع يف نطاقات الرتدد احملددة؛
 ضافيةإ توزيعات أجل من تردد نطاقات يف النظر عند تطويرها مبواصلة والسماح القائمة اخلدمات محاية ضرورة (ل

 خدمة؛ ألي حمتملة
 [6 اخليار ،A2eشرط ال إىل بالنسبة]

 للمحطات النسبةب األفق حتت عادة تكون أن ينبغي( وميكانيكي)كهربائي  الرئيسية احلزمة تسديد ارتفاع زاوية أن ( م
 املباين؛ خارج القاعدة

 [6 اخليار ،A2eإىل الشرط  بالنسبة]

 طاريفميفرتض حتقيق تغطية بؤرة التوصيل خارج املباين، يف دراسات التقاسم، بنشر حمطات قاعدة تتواصل مع  أنه (ن
داخل املباين ذات زوايا ارتفاع موجبة، وهو ما ينجم عنه عادة زاوية ارتفاع للحزمة  املطاريف                              على األرض ومع عدد حمدود جدا  من 

 عالية للتمييز يف اجتاه السواتل، ، وبالتايل مبستوياتما حتت األفقالرئيسية للمحطات القاعدة خارج املباين 

 وإذ يالحظ
صاالت "اإلطار واألهداف العامة للتطوير املستقبلي لالت -تقدم رؤية بشأن االتصاالت املتنقلة الدولية  ITU-R M.2083ن التوصية أ

 ،وما بعده" 2020املتنقلة الدولية لعام 
 وإذ يدرك

 الرتدد نطاق اماستخد دون حيول وال الراديو لوائح يف أولوية مينح ال الدولية املتنقلة لالتصاالت نطاق حتديد أن ( أ 
 النطاق؛ هذا هلا املوزع للخدمات تطبيق أي يف

 [1، اخليار A2a]بالنسبة إىل الشرط 
من  GHz 24-23,6 يف نطاق الرتدد ةغري املطلوباإلرساالت                 يضع حدودا  بشأن  (Rev.WRC-19) 750أن القرار  (ب

 ؛[GHz 27,5-24,25] احملطات القاعدة واحملطات املتنقلة لالتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق الرتدد

 [1، اخليار A2b]بالنسبة إىل الشرط 
 GHz 50,4-50,2 يف نطاقي الرتدد ةغري املطلوب اإلرساالت                يضع حدودا  بشأن  (Rev.WRC-19) 750أن القرار  (ج
 ؛[GHz 27,5-24,25] من احملطات القاعدة واحملطات املتنقلة لالتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق الرتدد GHz 54,25-52,6و
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 [2، اخليار A2b]بالنسبة إىل الشرط 
كافية حلماية خدمة   ITU-R SM.329 (dB(W/MHz) 60–) من التوصية Bأن حدود البث اهلامشي للفئة  ( د

من التوافقية الثانية إلرساالت GHz 54,25-52,6و GHz 50,4-50,2 الساتلية )املنفعلة( يف نطاقي الرتدداستكشاف األرض 
 ،GHz 27,5-24,25 احملطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية يف النطاق

 يقرر
 :أدناه للخيارين       وفقا  يف هذا القرار،  "يقرر"من  2و 1 الفقرتني ظهورترتيب  يتقرر بعد مل: مالحظة

 2 الخيار 1 الخيار

اخليارات  A2e، و3اخليار  A2d، و4اخليار  A2c]بالنسبة إىل الشروط 
 [2 اخليار A2g، و2اخليار  A2f، و8و 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1
أنه لضمان التعايش بني االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق  1

 5 يف املادة WRC-19 املؤمتر كما حتدد يف  GHz 27,5-24,25 الرتدد
ذلك  يف من لوائح الراديو واخلدمات األخرى املوزع هلا نطاق الرتدد مبا

 محاية اخلدمات األخرى تلك، جيب على اإلدارات تطبيق الشروط؛

 الدولية نقلةاملت االتصاالت تنفيذ يف ترغب اليت اإلدارات تنظر أن 1
 A113.5احملدد يف الرقم  GHz 27,5-24,25 الرتدد نطاق استعمال يف

هلذه االتصاالت ويف فوائد االستخدام املنسق للطيف من أجل املكون 
األرضي هلذه االتصاالت مع مراعاة أحدث توصيات قطاع االتصاالت 

 الراديوية ذات الصلة؛

 الدولية نقلةاملت االتصاالت تنفيذ يف ترغب اليت اإلدارات تنظر أن 2
 A113.5دد يف الرقم احمل GHz 27,5-24,25 الرتدد نطاق استعمال يف

هلذه االتصاالت ويف فوائد االستخدام املنسق للطيف من أجل املكون 
األرضي هلذه االتصاالت مع مراعاة أحدث توصيات قطاع االتصاالت 

 الراديوية ذات الصلة؛

اخليارات  A2e، و3اخليار  A2d، و4اخليار  A2c]بالنسبة إىل الشروط 
 [2 اخليار A2g، و2اخليار  A2f، و8و 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1
أنه لضمان التعايش بني االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق  2

 5 يف املادة WRC-19 املؤمتر كما حتدد يف  GHz 27,5-24,25 الرتدد
ذلك  يف من لوائح الراديو واخلدمات األخرى املوزع هلا نطاق الرتدد مبا

 ؛تطبيق الشروطمحاية اخلدمات األخرى تلك، جيب على اإلدارات 

 [4، اخليار A2c]بالنسبة إىل الشرط 
احلماية للمحطات األرضية احلالية  GHz 27,5-24,25 أن يوفر تشغيل االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق الرتدد 1

 واملستقبلية خلدميت األحباث الفضائية/استكشاف األرض الساتلية؛
 [3، اخليار A2d]بالنسبة إىل الشرط 

احلماية للمحطات األرضية احلالية  GHz 27,5-24,25 يوفر تشغيل االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق الرتددأن  2
 واملستقبلية للخدمة الثابتة الساتلية؛

 [1، اخليار A2e]بالنسبة إىل الشرط 
تصاالت املتنقلة القاعدة لالتزيد اإلمالة الكهربائية حلزم احملطات  أالللحفاظ على  املمكنة التدابري مجيع      ت تخذ  أن 3

تكون اإلمالة امليكانيكية للمحطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية  أن وعلى                           درجة نسبة  إىل املستوى األفقي  0 عنالدولية 
الطيف  غالف دودحيف املتنقلة الدولية خمطط هوائي احملطة القاعدة لالتصاالت  إبقاءوجيب  ،األفقإىل  نسبةدرجات  –10أقل من 

د املتنقلة الدولية حلدو  . وإىل جانب ذلك، جيب أن متتثل احملطات القاعدة لالتصاالتITU-R M.2101 للتوصية    ا  طبق ب      املقر  
 :1الواردة يف اجلدول  (TRP) القدرة املشعة اإلمجالية
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 1اجلدول 
 للمحطات القاعدة لالتصاالت المتنقلة الدولية *حدود القدرة المشعة اإلجمالية

 dB(W/200 MHz) اقات الترددنط

GHz 27,5-24,25 [7/1/2–/5–] 

هي جمموع قيم مجيع القدرات املشعة من هوائي موصول  (TRP) القدرة املشعة اإلمجالية *
مبرسل. وينطبق هذا املستوى بالنسبة إىل مجيع أساليب التشغيل املتوقعة )أي القدرة القصوى 

 داخل النطاق، التسديد الكهربائي، تشكيالت املوجات احلاملة(.

 [2اخليار  ،A2e]بالنسبة إىل الشرط 
لقاعدة لالتصاالت احملطات ا ة الرئيسية هلوائيحلزما تفادي أال تزيد زاوية ارتفاعل املمكنة التدابري مجيع      ت تخذ  أن 4

الدولية  املتنقلة تلالتصاال القاعدة احملطات متتثل أن جيب ذلك، إىل         وإضافة                              درجة نسبة  إىل املستوى األفقي.  0 علىاملتنقلة الدولية 
 : 1دول حلدود القدرة اإلمجالية املشعة الواردة يف اجل

 1اجلدول 
 للمحطات القاعدة لالتصاالت المتنقلة الدولية *حدود القدرة المشعة اإلجمالية

 dB(W/200 MHz) نطاقات التردد

GHz 27,5-24,25 [16/10/7] 

هي جمموع قيم مجيع القدرات املشعة من هوائي موصول  (TRP) * القدرة املشعة اإلمجالية
مبرسل. وينطبق هذا املستوى بالنسبة إىل مجيع أساليب التشغيل املتوقعة )أي القدرة القصوى 

 داخل النطاق، التسديد الكهربائي، تشكيالت املوجات احلاملة(.

 [3اخليار  ،A2e]بالنسبة إىل الشرط 
خط          نسبة  إىل  اتدرج -10 أقل منلمحطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية ل امليكانيكيةاإلمالة  ن تكونأ 5

                     درجة نسبة  إىل املستوى  0 علىحملطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية ا زاوية ارتفاع احلزمة الرئيسية هلوائي ال تزيدأو  األفق
القاعدة لالتصاالت  احملطات                             . وإضافة  إىل ذلك، جيب أن متتثل ITU-R M.2101 للتوصية. وجيب أن ميتثل خمطط اهلوائي األفقي

 :1املتنقلة الدولية حلدود القدرة اإلمجالية املشعة الواردة يف اجلدول 

 1اجلدول 
 للمحطات القاعدة لالتصاالت المتنقلة الدولية *حدود القدرة المشعة اإلجمالية

 dB(W/200 MHz) نطاقات التردد

GHz 27,5-24,25 [7/1/2–/5–] 

هي جمموع قيم مجيع القدرات املشعة من هوائي موصول  (TRP) * القدرة املشعة اإلمجالية
مبرسل. وينطبق هذا املستوى بالنسبة إىل مجيع أساليب التشغيل املتوقعة )أي القدرة القصوى 

 داخل النطاق، التسديد الكهربائي، تشكيالت املوجات احلاملة(.

 [5، اخليار A2e]بالنسبة إىل الشرط 
 هلوائي رئيسيةال احلزمة تسدد أن لتجنب املباين، خارج قاعدة حمطات نشر عند املمكنة، التدابري مجيع اختاذجيب  أنه 6

 ؛ع استقبال فقطاحملطة القاعدة يف وض هوائي يكونوأن يكون للهوائي تسديد ميكانيكي حتت األفق فيما عدا عندما  األفق فوق اإلرسال
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 [6اخليار  ،A2e]بالنسبة إىل الشرط 
إال عندما تسدد  1أنه جيب التأكد، عند نشر حمطات قاعدة خارج املباين، من أن كل هوائي ال يرسل يف العادة 7

احلزمة الرئيسية حتت األفق وأن يكون للهوائي تسديد ميكانيكي حتت األفق فيما عدا عندما تكون احملطة القاعدة يف وضع 
 استقبال فقط؛

 [7، اخليار A2e]بالنسبة إىل الشرط 
القاعدة لالتصاالت ، جيب أن متتثل احملطات GHz 27,5-24,25 أنه حلماية االستقبال الساتلي يف نطاق الرتدد 8

 املتنقلة الدولية لألقنعة التالية للقدرة املشعة املكافئة املتناحية اخلاصة بالبث:

 زاوية االرتفاع
لقدرة المشعة المكافئة للحدود القصوى ا

 dB(W/200 MHz) المتناحية

  5 ≤ Θ ≤ 15 17 − 1,3(Θ − 5) 

15 < Θ ≤ 25 4 

25 < Θ ≤ 55 4 − 0,43(Θ − 25) 

55 < Θ ≤ 90 8,9− 

 [8، اخليار A2e]بالنسبة إىل الشرط 
، على اإلدارات اليت تنفذ نظام )أنظمة( االتصاالت GHz 27,5-24,25 أنه حلماية االستقبال الساتلي يف نطاق الرتدد 9

 هبذا القرار 2لحق ومنهجية احلساب الواردة يف امل 1                             وفقا  للتعريف الوارد يف امللحق  ،املتنقلة الدولية داخل أراضيها أن تضمن
املدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض من إرساالت  ، املنتجة عند أي نقطة يف↑epfdتتجاوز كثافة تدفق القدرة املكافئة،  أال

يف مجيع الظروف وجلميع  Xنطاقات الرتدد املدرجة يف اجلدول  أراضيها يف من مجيع احملطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية يف
خالل النسب املئوية احملددة من الوقت. وتتعلق هذه احلدود بكثافة تدفق القدرة  X أساليب التشكيل، احلدود املذكورة يف اجلدول

ء(، القتضاالفضاء احلر )مع القيم املناسبة للخسارة واالحنطاط، حسب ا املكافئة اليت يتم احلصول عليها يف ظل ظروف االنتشار يف
جلميع اجتاهات التسديد حنو سطح األرض املرئي من موقع  X اجلدول حنو هوائي مرجعي وداخل عرض النطاق املرجعي احملدد يف

 ساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض؛ما معني يف املدار ال

 X اجلدول
 المشعة من المحطات القاعدة لالتصاالت المتنقلة الدولية  (↑epfd)حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة 

 في الخدمة المتنقلة في بعض نطاقات التردد

دائرية مرجعية على سطع األرض  مساحة                 معايرهتا نسبة  إىل  ينبغي Xيف اجلدول  ↑epfd الكثافة حدود أن مفادها آراء عن      أ عرب
عرض نطاق  يف األرض إىل بالنسبة املستقرةمنها جتميع هذا املستوى عند أي نقطة من القوس  يتمكيلومرت مربع(   000 50      مثال  )

 (MHz 200            مرجعي )مثال  

___________________ 
 كونيسع املوجبة املباين ذات زوايا االرتفا  داخل املطاريف                            أن عددا  حمدودا  جدا  فقط من ، يفرتض "اعتباره يف يضع"إذ  من (نالفقرة  إىلباإلشارة   1

 .القاعدة احملطات مع اتصال على

 نطاق التردد
 ↑epfdالكثافة 

(dB(W/m2)) 
النسبة المئوية من الوقت 
 أو االحتمال أو المواقع

عرض النطاق 
 (MHz)المرجعي 

 عرض حزمة الهوائي المرجعي 
ومخطط اإلشعاع المرجعي 

 (1)انظر الملحق 

GHz 25,25-24,65 
[−151,6+10 log (α)] [%80] [1] 

[0,8] 
، ITU-R S.672-4التوصية 

Ls  [25−] 
GHz 27,5-27,0 
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 على النحو التايل: α      يعر فحيث 
 α: عامل ضبط epfd↑ (وقت يف ال اليت ترسل عدد حمطات قاعدة االتصاالت املتنقلة الدولية الحتساب

 (countryAو 3dB-A املنطقة املرتاكبة ضمن هنفس
 :3dB, max-” ≥ “Acountry“A” وحيثما •

 1 = α؛ 
 :kmcountry” > “A3dB, max-“A) 000 20 ≤ ”2( وحيثما •

  
 
 

2
country

2
3dB, max

A   km

A km

 
 


 
 
 

 

 :km” < 20 country“A) 2000( وحيثما •
 0,0176  = α  
 3dB, max-A:  بكفاف املساحة املغطاةdB 3− 1 135 833 درجة( )أي 15زمة اهلوائي املرجعي )باجتاه زاوية ارتفاع حل 

)2(km) 
 countryA:  2( االتصاالت املتنقلة الدولية نظام )أنظمة( تنفذإدارة دى ل اليابسةمساحة(km 

 .أعاله Xالتايل من أجل مواصلة استعراض اجلدول  اجلدول م                             فيما يتعلق مبساحة البلد، يقد   αعلى  كمثال:  1 املالحظة
 ملؤمترالقيود تتعلق بالوقت املتاح، مل يراجع بعد بشكل كامل النص الوارد يف مشروع هذا القرار اجلديد. ويدعى        نظرا  : 2 املالحظة

 .عالقة قضايا أي يف البت بغية بعناية لنصا دراسة إىل 2019العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
 البلد مساحة

(countryA ،)2(km) 

 المرجعية المساحة

)3dB,max-) A2((km 
α 

 ↑epfd الكثافة حدود
))2(dB(W/m 

21 

1 135 833 

0,0176 169,1– 

1 000 0,0176 169,1– 

20 000 0,0176 169,1– 

50 000 0,0440 165,1– 

377 974 0,333 156,3– 

800 000 0,704 153,1– 

1 135 833 1 151,6– 

17 098 242 1 151,6– 

 [2، اخليار A2f]بالنسبة إىل الشرط 
احلماية للمحطات احلالية واملستقبلية  GHz 27,5-24,25 أن يوفر تشغيل االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق الرتدد 10

 ؛GHz 24-23,6 خلدمة الفلك الراديوي يف نطاق الرتدد
 [2، اخليار A2g]بالنسبة إىل الشرط 

                                                                                                  عندما ال يتوفر اليقني بشأن ما إذا كان التقاسم بني االتصاالت املتنقلة الدولية واخلدمات/األنظمة األخرى ممكنا   11
 ة؛عني                                                                                          ال، فإنه جيب معاجلة هذا الوضع على أساس كل حالة على حدة طبقا  ملوافقة يتحصل عليها من اإلدارات امل أم
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 يدعو اإلدارات
 [1، اخليار A2c]بالنسبة إىل الشرط 

إىل اعتماد أحكام حلماية اخلدمات األخرى من شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية وضمان إمكانية نشر حمطات  1
 أرضية خلدميت األحباث الفضائية/استكشاف األرض الساتلية يف املستقبل؛

 [1، اخليار A2d]بالنسبة إىل الشرط 
 مة الثابتة الساتلية يف املستقبل؛إىل اعتماد أحكام لضمان إمكانية نشر حمطات أرضية للخد 2

 [1، اخليار A2e]بالنسبة إىل الشرط 

 يتعلق فيما km² 10 000حمطة قاعدة لكل  200 1 هو القصوى الكثافة حد تكونبأن  تقضياعتماد أحكام  إىل 3
 عددخفض  فينبغي ،km² 10 000حال ما إذا كانت مساحة إدارة ما أقل من  ويفأراضيها.  ضمنالتوصيل خارج املباين  ببؤر

          تناسبيا ؛احملطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية 
                                                       مالحظة: ع رب عن شواغل إزاء دعوة اإلدارات إىل اعتماد أحكام.

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
، مع مراعاة GHz 27,5-24,25نطاق الرتدد  االت املتنقلة الدولية يفإىل وضع ترتيبات تردد منسقة لتيسري نشر االتص 1

 نتائج دراسات التقاسم والتوافق؛
 [4و 3ين ، اخليار A2a]بالنسبة إىل الشرط 

من احملطات  GHz 24,0-23,6 جديدة إلدراج حدود البث غري املطلوب يف نطاق الرتدد ITU-Rإىل وضع توصية  2
 ، حسب االقتضاء؛GHz 27,5-24,25 القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق الرتدد

 [1، اخليار A2c]بالنسبة إىل الشرط 
ملساعدة اإلدارات على محاية احملطات األرضية احلالية املستقبلية خلدميت األحباث  ITU-Rإىل وضع توصية  3

 ؛GHz 27-25,5 نطاق الرتدد العاملة يف الفضائية/استكشاف األرض الساتلية
 [3، اخليار A2c]بالنسبة إىل الشرط 

ملساعدة اإلدارات على محاية احملطات األرضية احلالية املستقبلية خلدميت األحباث  ITU-Rإىل وضع توصية  4
 شريطة أن تضمن هذه التوصية باإلحالة إليها يف لوائح الراديو؛ GHz 27-25,5 نطاق الرتدد الفضائية/استكشاف األرض الساتلية العاملة يف

 [1، اخليار A2d]بالنسبة إىل الشرط 
ملساعدة اإلدارات على ضمان التعايش بني احملطات األرضية احلالية واملستقبلية للخدمة  ITU-Rإىل وضع توصية  5

 ؛GHz 27,5-24,25 الثابتة الساتلية واالتصاالت املتنقلة الدولية العاملة يف نطاق الرتدد
 [2، اخليار A2d]بالنسبة إىل الشرط 

بني احملطات األرضية احلالية واملستقبلية للخدمة ملساعدة اإلدارات على ضمان التعايش  ITU-Rإىل وضع توصية  6
شريطة أن تضمن هذه التوصية باإلحالة إليها  GHz 27,5-24,25 الثابتة الساتلية واالتصاالت املتنقلة الدولية العاملة يف نطاق الرتدد

 لوائح الراديو؛ يف
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 [8، اخليار A2e]بالنسبة إىل الشرط 
 ،ITU-Rتقارير /أو توصيات و ووضع ،هبذا القرار حسب االقتضاء 2يف امللحق  حتديث منهجية احلساب الواردة إىل 7

املنتج من جانب مجيع احملطات القاعدة لالتصاالت  epfd، من أجل وضع منهجية مناسبة حلساب مستوى الكثافة إذا لزم األمر
 أعاله؛ "يقرر"من  9 الفقرة املتنقلة الدولية داخل أراضي أي إدارة واملشار إليه يف

 [1، اخليار A2f]بالنسبة إىل الشرط 
جديدة، حسب االقتضاء، لتوفري معلومات  ITU-Rاحلالية أو وضع توصية  ITU-R إىل حتديث التوصيات 8

من نشر  GHz 24-23,6لإلدارات ومساعدهتا بشأن التنسيق احملتمل وتدابري احلماية خلدمة الفلك الراديوي يف نطاق الرتدد 
 االتصاالت املتنقلة الدولية؛

 [3، اخليار A2g]بالنسبة إىل الشرط 
 :1 املثال

افة احملطات ذلك كث يف إىل أن يقوم بانتظام بتحديث خصائص عمليات نشر االتصاالت املتنقلة الدولية )مبا 9
 لعمليات النشر تلك؛القاعدة( وإىل دراسة/تقييم األثر على التقاسم والتوافق مع اخلدمات األخرى نتيجة 

 :2 املثال
مبا يف ذلك، )آثار تطور اخلصائص التقنية والتشغيلية لالتصاالت املتنقلة الدولية  باستعراضأن يقوم بانتظام  إىل 9

            ي راعي، حسب و  ،على التقاسم والتوافق مع اخلدمات األخرى )مثل اخلدمات الفضائية( عمليات النشر وكثافة احملطات القاعدة(
االقتضاء، نتائج هذه االستعراضات يف إعداد أو مراجعة توصيات/تقارير قطاع االتصاالت الراديوية بشأن خصائص االتصاالت 

 املتنقلة الدولية على سبيل املثال؛
 :3 املثال

)مبا يف ذلك، لدولية اأثار تطور اخلصائص التقنية والتشغيلية لالتصاالت املتنقلة أن يقوم بانتظام باستعراض  إىل 9
            ي راعي، حسب و  ،عمليات النشر وكثافة احملطات القاعدة( على التقاسم والتوافق مع اخلدمات األخرى )مثل اخلدمات الفضائية(

 االقتضاء، نتائج هذه االستعراضات يف إعداد أو مراجعة توصيات/تقارير قطاع االتصاالت الراديوية؛
 [4اخليار  ،A2g]بالنسبة إىل الشرط 

افة احملطات ذلك كث يف إىل أن يقوم بانتظام بتحديث خصائص عمليات نشر االتصاالت املتنقلة الدولية )مبا 10
القاعدة( وإىل دراسة/تقييم األثر على التقاسم والتوافق مع اخلدمات األخرى نتيجة لعمليات النشر تلك مع تقدمي تقارير عن النتائج 

 لراديوية عن طريق مدير مكتب االتصاالت الراديوية،إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت ا
 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 [8، اخليار A2e]بالنسبة إىل الشرط 
راضي أالتصاالت املتنقلة الدولية داخل لطات قاعدة احملمجيع  تنتجهالذي  ↑epfdحلساب مستوى  برجميةإعداد ب 1

ما  لتلك اإلدارات، وتقدمي اهبذا القرار وإتاحته 2                                                                    اإلدارات املعنية والتأكد من صالحيته وفقا  ملنهجية احلساب الواردة يف امللحق 
 ."يقرر"من  9أ1 يلزم من التدريب واألدلة إىل جانب أي مساعدة تطلبها اإلدارات لتمكينها من االمتثال للفقرة

التوضيح من مكتب االتصاالت الراديوية لتقييم إمكانية تنفيذ هذا التكليف وما يصاحبه من  مالحظة: حيتاج األمر إىل مزيد من
 .4                                تكاليف. وقد ع رب عن آراء يف القسم 
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 [4اخليار  ،A2g]بالنسبة إىل الشرط 
"يدعو قطاع من  6الفقرة  يف أعالهتقدمي تقرير إىل مؤمتر مقبل خمتص عن نتائج الدراسات املشار إليها  إىل 2

 .االتصاالت الراديوية"
 [8اخليار  ،A2e]بالنسبة إىل الشرط 

 (WRC-19) [A113-IMT 26 GHZ]امللحق بالقرار 
 (epfd) تعريف كثافة تدفق القدرة المكافئة

مستقر اتل سعند حمطة استقبال تابعة لنظام املنتجة بأهنا جمموع قيم كثافات تدفق القدرة  (epfd)تعرف كثافة تدفق القدرة املكافئة 
نقلة الدولية احملطات القاعدة لإلرسال لالتصاالت املتمجيع من  املستقر بالنسبة إىل األرضيف املدار الساتلي بالنسبة إىل األرض 

ساب كثافة سدد حنو اجتاهه االمسي. وجيري حي                                                            ، مع مراعاة التمييز خارج احملور هلوائي استقبال مرجعي ي فرتض أنه داخل أراضيها
 املكافئة باستعمال الصيغة التالية:تدفق القدرة 

  
   

, , ,

10
1 2

,max

10log 10
4
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 حيث:

 aN:  عدد احملطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية اليت ترسل يف آن واحد داخل أراضيها، مع مراعاة
ي وخمطط حزمة هوائي االستقبال املرجعي املفرتض أن يسدد حنو اجتاهه االمس (0,2)عامل حتميل للشبكة 

 ؛((0,2)عامل حتميل الشبكة  )أي عدد مجيع احملطات القاعدة املعنية يف االتصاالت املتنقلة الدولية 
 i: ؛دليل احملطة القاعدة لإلرسال لالتصاالت املتنقلة الدولية 
 iP:  القدرةRF  بعد توسيطها بعامل نشاطTDD (0,8)  عند دخل هوائي احملطة القاعدة لإلرسال لالتصاالت

 RF يف عرض النطاق املرجعي )أي القدرة (dBW)املتنقلة الدولية 
 (؛–0,97 (dBW) (10log (0,8)=) القصوى

 i,bsA:  التوهني الناجم عن انتشار احلزمة(dB)  عرب مسري التداخل من املوقع)n(  احملاكي لنشر االتصاالت
 ؛ITU-R P.619املتنقلة الدولية إىل الساتل املفصل يف التوصية 

 i,gA:  التوهني الناجم عن الغازات اجلوية(dB)  عرب مسري التداخل من املوقع)n(  احملاكي لنشر االتصاالت
 ؛ITU-R P.619املتنقلة الدولية إىل الساتل املفصل يف التوصية 

 i,clutterL: النامجة عن اجللبة يف مسري التداخل بالنسبة إىل املوقع  اخلسارة وسطمت)n( (dB)  احملسوب باستخدام ،
 ؛ITU-R P.2108 كامل التوزيع الرتاكمي للخسارات النامجة عن اجللبة كما هو مفصل يف التوصية

 PD:  متييز االستقطاب(dB)؛ 
 iθ:  اه حمطة االستقبال واجت لإلرسال لالتصاالت املتنقلة الدوليةتسديد احملطة القاعدة الزاوية خارج احملور بني

 ؛بالنسبة إىل األرضللنظام الساتلي املستقر 
 )iθ(tG:  للمحطة )اه حمطة اجت يفالقاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية كسب هوائي اإلرسال )يف شكل نسبة

 ؛إىل األرضالساتلي املستقر بالنسبة نظام ال االستقبال يف



312 

 

 id:  املسافة(m)  ام الساتلي للنظوحمطة االستقبال لالتصاالت املتنقلة الدولية إلرسال القاعدة لطة احملبني
 ؛بالنسبة إىل األرضاملستقر 

 iφ:  طة احملاجتاه بالنسبة إىل األرض و للنظام املستقر هوائي حمطة االستقبال تسديد الزاوية خارج احملور بني
 ؛املتنقلة الدوليةلالتصاالت  iإلرسال القاعدة ل

 )i(φrG: هوائي االستقبال  كسب )اجتاه  رض يفبالنسبة إىل األللنظام املستقر االستقبال حملطة )يف شكل نسبة
 ؛لالتصاالت املتنقلة الدولية iاحملطة القاعدة لإلرسال 

 r,maxG:  ؛األرض سبة إىلنبال للنظام الساتلي املستقرالكسب األقصى )يف شكل نسبة( هلوائي حمطة االستقبال 

 epfd:  2((كثافة تدفق القدرة املكافئة احملسوبة(dB(W/m عرض النطاق املرجعي. يف 
إال حلساب التداخل  ITU-R S.672-4التوصية  يفاملخططات املرجعية الواردة هذا اجلدول من أجل جيب أال تستعمل مالحظة: 

ة إىل األرض العاملة يف اخلدمة املتنقلة على األنظمة الساتلية املستقرة بالنسبالصادر عن احملطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية 
 ، جيب أن تبدأ من الصفر معادلة احلزمة الرئيسية للهوائي املكافئ.Lsالثابتة الساتلية. ومن أجل مجيع قيم اخلدمة  العاملة يف

 (WRC-19) [A113-IMT 26 GHZ]بالقرار  2امللحق 

 تدفق القدرة المكافئةمنهجية لحساب كثافة 
ساتل  حنومن حمطات قاعدة االتصاالت املتنقلة الدولية  (↑epfd)يصف هذا القسم منهجية حساب كثافة تدفق القدرة املكافئة 

 املعلومات تعريف يتعنييف احلساب،                           أعاله. ومن أجل املضي قدما   1                                                   مستقر بالنسبة إىل األرض وفقا  للتعريف الوارد يف امللحق 
 وتقدميها إىل اإلدارة. ،       حديثا          املنف ذةحمطات قاعدة االتصاالت املتنقلة الدولية  بشأنة احملدد

عند خط طول الساتل  (↑epfd)أدناه، ميكن حساب آخر مستوي لكثافة تدفق القدرة املكافئة  1                         استنادا  إىل مدخالت الفقرة و 
قاعدة االتصاالت املتنقلة الدولية(، إىل جانب املستويات  ةرئية من حمطاملدرجة  15                                             املستقر بالنسبة إىل األرض )ي عر ف بزاوية ارتفاع 

حبزمة اهلوائي  طاةاملغيف منطقة أراضي اإلدارة أو املنطقة  ا سبق نشرهيتاملشتقة من حمطات قاعدة االتصاالت املتنقلة الدولية ال
مع احلد املسموح به  ةاحملسوب (↑epfd)دفق القدرة املكافئة ن كثافة ت     قار  تدرجة(. بعد ذلك  15)باجتاه زاوية ارتفاع  –dB 3املرجعي 

 /اإلحجام.اإلقدامالختاذ قرار 

 المدخالت 1
 قاعدة االتصاالت المتنقلة الدولية ةمحط معلمات 1.1

 :2 يف الفقرة اليت أتى ذكرهاستخدم املعلمات التالية حلساب كثافة تدفق القدرة املكافئة    ت  
 مثال الوحدة االسم المعلمة

      مشاال ( 35,6581) طوكيو بالدرجات Plati املوقع )خط العرض(

       شرقا ( 139,7411) طوكيو بالدرجات Plongi املوقع )خط الطول(

  –Pi dB(W/MHz) dB(W/MHz) 25 دخل اهلوائيعند القدرة القصوى 

 PD dB (dB) 3 متييز االستقطاب

 8 × 8يف صفيف هوائيات  dBi 23 (dBi)  قصى للهوائياأل كسبال

  –dB(W/Hz) dB(W/MHz) 5  القصوى .e.i.r.p كثافة

 ITU-R M. 2101التوصية  ال توجد  اهلوائي خمطط إشعاع
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 مثال الوحدة االسم المعلمة

 درجة( 15انظر الشكل أدناه كمثال )لزاوية ارتفاع  Gt (θ_i) dBi كسب خارج احملورال

  20% %  عامل حتميل الشبكة

  TDD  % %80عامل نشاط 

طة قاعدة املستقر بالنسبة إىل األرض، يستخدم هوائي حم املدار كسب خارج احملور باجتاهالاهلوائي و  مبخطط إشعاعفيما يتعلق و 
صاالت املتنقلة توزع كسب هوائي حمطة قاعدة االتعلى                       يبني الشكل أدناه مثاال  قولبة احلزمة. و  االتصاالت املتنقلة الدولية هوائيات

 درجة. 15الدولية باجتاه ساتل بزاوية ارتفاع 

 اتجاه ساتلبمثال على كسب هوائي المحطة المتنقلة الدولية 

 
 .(ITU-R M.2101                         لقطة استنادا  إىل التوصية  000 10 بواسطةالشكل أعاله من حماكاة مونت كارلو اليت أجريت       ي شتق)

 معلمات االنتشار 2.1
 مثال الوحدة االسم المعلمة

 ITU-R P.619التوصية  bsA dB احلزمة عن متدد الناجمالتوهني 

 ITU-R P.619التوصية  gA dB الغازات اجلويةعن  الناجمالتوهني 
 ITU-R P.2108 التوصية clutterL dB اجللبة خسارة

 معلمات النظام المستقر بالنسبة إلى األرض 3.1
 نظام املستقر بالنسبة إىل األرض.المعلمات بوصفها ريفها اعلى املعلمات التالية وتع 5/1املهام  فريق اتفق

 مالحظة القيمة المعلمة

  GHz 27,5-27، 24,65-25,25 تردد االستقبال

  sysT( 400 K( حرارة ضوضاء النظام

 درجة 15زاوية ارتفاع 

 (dBi)كسب هوائي 
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 ITU-R S.672-4بالتوصية  1من امللحق  1.1 القسم )rG( هوائي الساتلكسب استقبال 
25– = LS 

 dBi 46,6قيمة الذروة 

سب موقع املدار الساتليو   ا( وزاوية ارتفاعه1.1 باستعمال موقع حمطة قاعدة االتصاالت املتنقلة الدولية )انظر الفقرة )GSOOP(                        حي 
 املستقر بالنسبة إىل األرض يف أسوأ حالة. املدار درجة باجتاه موقع 15البالغة 

مساحة  . )انظر الشكل التايل يف طوكيو كمثال علىحزمة الساتلساحة تغطية ملاألسوأ  تشكيلة احلالةف           حسب وتعر            وكذلك ست  
 .األسوأ( احلالةتغطية 

 الشكل
 أسوأ حالة(تعتبر وهي درجة ) 15طوكيو بزاوية ارتفاع  نحو       موج هةمثال على مساحة تغطية 

 

 منهجية حساب كثافة تدفق القدرة المكافئة 2
باجتاه  (IMT-2020) 2020-ما يلي منهجية حساب كثافة تدفق القدرة املكافئة من حمطات قاعدة االتصاالت املتنقلة الدوليةفي

 حمطة ساتل اخلدمة الثابتة الساتلية:
’1‘ 

 املغطاةداخل إقليم اإلدارة أو داخل املنطقة  (i)التصاالت املتنقلة الدولية احلساب مجيع حمطات قاعدة  (A-1)                       ت عر ف املعادلة التالية 
 زمة اهلوائي الساتلي املرجعي.حل –dB 3كفاف ب

    , , , ,  , ( )/            1,2   1i IMT IMT i i bs i g i clutter i sat iI P G PL A A L PD G dBW Hz i N A           1)-(A 

 حيث:
 iI:  هي كثافة طيف قدرة التداخل/Hz))W(dB(  2020                             املستقب لة يف الساتل من كل حمطة-IMT وضعت 

 ؛(i) يف املوقع
 IMTP:  هي قدرة اإلرسال القصوى/Hz))W(dB( 2020 حملطة قاعدة-IMT؛ 

 dB 3تغطية  مساحة

 طوكيو
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 IMT,iG:  2020هو كسب هوائي حمطة-IMT (dBi)  الساتل اليت ميكن حساهبا  حنواملقابل لزاوية االرتفاع
 ؛ITU-R M.2101باستخدام منهجية احملاكاة املفصلة يف التوصية 

 i,PL:  الطلقهي خسارة اإلرسال األساسي يف الفضاء (dB) مسري التداخل من املوقع  عرب)i(  احملاكى
 ؛ITU-R P.619يف التوصية  ةاملفصلو حنو الساتل  IMT-2020 لنشر

 i,bsA: جم عن انتشار احلزمة التوهني النا هو(dB)  عرب مسري التداخل من املوقع)i(  احملاكي لنشر االتصاالت
 ؛ITU-R P.619املتنقلة الدولية إىل الساتل املفصل يف التوصية 

 i,gA: التوهني الناجم عن الغازات اجلوية  هو(dB)  عرب مسري التداخل من املوقع)i(  احملاكي لنشر االتصاالت
 ؛ITU-R P.619املتنقلة الدولية إىل الساتل املفصل يف التوصية 

 i,clutterL: النامجة عن اجللبة يف مسري التداخل بالنسبة إىل املوقع  اخلسارة متوسط هو)i( (dB)  احملسوب باستخدام ،
 ؛ITU-R P.2108 التوصية كامل التوزيع الرتاكمي للخسارات النامجة عن اجللبة كما هو مفصل يف

 PD: متييز االستقطاب  هو(dB)؛ 
 sat,nG:  هو كسب هوائي االستقبال الساتلي(dBi) 2020 يف اجتاه موقع نشر-IMT )i(؛ 

 N:  هو عدد حمطاتBS IMT 2020  حماكاهتا. جرتاليت 
’2‘ 

 .(A-2a)ة االتصاالت املتنقلة الدولية بواسطة املعادل قاعدة ب كثافة قدرة التداخل اإلمجالية من حمطات     وحتس  

 
,   

10
_ 10

1

10log 10

BS iBS f
IN A

agg BS DL

i

I P





 
  
 
 
 

 )2a-A( 

 حيث:
 agg_BSI:  2020هي كثافة قدرة التداخل اجملمعة يف املستقبل الساتلي من حمطات قاعدة-IMT (dB(W/MHz))؛ 

 DLP:  هو عامل نشاطTDD  حمطة القاعدة )كنسبة(؛ يف 
 BSN: نشرها داخل إقليم اإلدارة أو ضمن  املزمع 2020-القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية هو عدد حمطات

 ؛حلزمة اهلوائي الساتلي املرجعي –dB 3 كفافاملنطقة املغطاة ب
 fA:  2020هو عامل حتميل شبكة-IMT كنسبة(؛( 
 BS,iI: هي كثافة طيف قدرة التداخل /Hz))W(dB(  2020 قاعدةالساتل من كل حمطة  يفاملستقبلة-IMT 

 ؛(i)يف املوقع  منشورة
’3‘ 

 .(A-3)ة االتصاالت املتنقلة الدولية بواسطة املعادل قاعدة من حمطات املكافئةقدرة تدفق الب كثافة      وحتس  

   
, , ,

10
10 2

,1

10 10
4

i bs i g i clutter i
a

P A A L PDN
t i r i
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 حيث:
 aN: احملطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية اليت ترسل يف آن واحد داخل أراضيها، مع مراعاة  عدد

عامل حتميل للشبكة وخمطط حزمة هوائي االستقبال املرجعي املفرتض أن يسدد حنو اجتاهه االمسي )أي 
 ؛الشبكة(عامل حتميل × عدد مجيع احملطات القاعدة املعنية يف االتصاالت املتنقلة الدولية 

 iP: القدرة RF  بعد توسيطها بعامل نشاطTDD  عند دخل هوائي احملطة القاعدة لإلرسال لالتصاالت
 ؛يف عرض النطاق املرجعي (dBW)املتنقلة الدولية 

 iθ:  اه حمطة االستقبال واجت تسديد احملطة القاعدة لإلرسال لالتصاالت املتنقلة الدوليةالزاوية خارج احملور بني
 ؛بالنسبة إىل األرضللنظام الساتلي املستقر 

 )iθ(tG:  للمحطة )اه حمطة اجت يفالقاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية كسب هوائي اإلرسال )يف شكل نسبة
 ؛إىل األرضالساتلي املستقر بالنسبة نظام ال االستقبال يف

 id:  املسافة(m)  ام الساتلي للنظوحمطة االستقبال لالتصاالت املتنقلة الدولية إلرسال القاعدة لطة احملبني
 ؛بالنسبة إىل األرضاملستقر 

 iφ:  طة احملاجتاه بالنسبة إىل األرض و للنظام املستقر هوائي حمطة االستقبال تسديد الزاوية خارج احملور بني
 ؛لالتصاالت املتنقلة الدولية iإلرسال القاعدة ل

 )i(φrG: هوائي االستقبال  كسب )اجتاه  رض يفبالنسبة إىل األللنظام املستقر االستقبال حملطة )يف شكل نسبة
 ؛لالتصاالت املتنقلة الدولية iاحملطة القاعدة لإلرسال 

 r,maxG:  ؛األرض سبة إىلبالن للنظام الساتلي املستقرالكسب األقصى )يف شكل نسبة( هلوائي حمطة االستقبال 

 BSepfd:  2((كثافة تدفق القدرة املكافئة احملسوبة(dB(W/m عرض النطاق املرجعي. يف 
 .(A-4) عن كثافة تدفق القدرة املكافئة باملعادلة        ، يعرب  (A-3)و (A-2a) نيومن املعادلت

 _ 10 10 ,2

4
10 10BS agg BS r maxepfd I log log G

 
   

 
 4)-(A 

 حيث:
  λ: ( طول املوجةm.) 

 
يها حدود ف ترد التي( والخيار )الخيارات( ذي )ذات( الصلة لجميع األساليب الشروط) الشرط إلى بالنسبة 3.13.5/13.1/2

 كشرط  اإلجمالية المشعة القدرة
إىل جانب  WRC-19من املناقشة يف املؤمتر  مزيد إىل وحتتاجالقدرة املشعة اإلمجالية الواردة أدناه هي أمثلة  تعريفات: مالحظة

  املقرتحات األخرى لكي يتمكن املؤمتر من البت يف التعريف ومكان إدراجه يف لوائح الراديو.

 3و 1، الخيارين I2bو H2bو E2aو A2eالشروط  ،A2، E2، H2، I2إلى األساليب  بالنسبة

 21املـادة 
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 خدمات األرض والخدمات الفضائية التي تتقاسم
 GHz 1نطاقات تردد تفوق 

 حدود القدرة التي تنطبق على محطات األرض  -  IIالقسم 
MOD 

 Rev.WRC)-1915(     2-21اجلدول 
 الخدمة نطاق الترددات

 الحدود المعينة 
 في األرقام التالية

... ... ... 

...  ... ... 
GHz 18,4-17,7 
GHz 18,8-18,6 
GHz 19,7-19,3 

GHz 23,55-22,55 
24,45-GHz 24,75  (3و 1)لإلقليمني 
24,75-GHz 25,25  (3)اإلقليم 
24,4525,25-GHz 29,5 

 اخلدمة الثابتة الساتلية
 خدمة استكشاف األرض الساتلية

 خدمة األحباث الفضائية
 خدمة ما بني السواتل

  5.21و 3.21و 2.21
 5A.21و

 

MOD 

طة حمل اليةاإلمج املشعة ةالقدر  أمكن، حيثما أو، جيب أال تتجاوز القدرة اليت يقدمها مرسل إىل هوائي 3)  5.21
 +dBW 10والقيمة  GHz 10و GHz 1نطاقات الرتدد احملصورة بني  يف +dBW 13اخلدمة املتنقلة القيمة  اخلدمة الثابتة أو يف
 5A.21.    )192000-(WRCالرقم  احلاالت املشار إليها يف يف ، إالGHz 10نطاقات الرتدد اليت تفوق  يف

 
 :الرأي

بالنسبة لتطبيق هذا التعريف على أنظمة اهلوائيات ذات العناصر  (TRP)يتم التوصل إىل اتفاق خبصوص تعاريف القدرة املشعة اإلمجالية  مل
 من لوائح الراديو. 5.21 يف الرقم TRPفإن من غري املناسب إدراج القدرة  ،TRPالنشيطة املتعددة. ومع عدم وضوح تعريف للقدرة 

 1املـادة 
 ات وتعريفاتمصطلح

 الراديوية والمعدات اإلرساالت خصائص  -  VI القسم
ADD 

XXX.1 اإلمجالية القدرة املشعة (TRP) طة ير نشعناص ةعدبو  للصفيف اهلوائي بعنصر واحد نشيط: مضاعفة القدرة القصوى
      (WRC-19) .يف نظام اهلوائي قيم اخلسارةمع مراعاة 

 
 :الرأي
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بأهنا "القدرة اإلمجالية املشعة من نظام هوائي صفيفي يف مجيع  (TRP)النظر يف تعريف بديل للقدرة املشعة اإلمجالية  ميكن 
 االجتاهات".

 (REV.WRC-15) 4التذييـل 
 IIIتطبيق إجراءات الفصل  قائمة الخصائص التي تستعمل في

 وجداولها اإلجمالية

 1امللحـق 

 1خصائص المحطات في خدمات األرض
 2و 1حواشي للجدولين 

MOD 
 Rev.WRC)-1915(      1اجلـدول 

 الخصائص الواجب تقديمها بشأن خدمات األرض

 بطاقة التبليغ تخص

 البيانات والمتطلبات بنودوصف 

بند
ف ال

معر
 

 

مود
 الع

رقم
  

...  ... 

 .AX8 8X النشيطة ات( للمحطات املزودة بأنظمة اهلوائيdBW)بالوحدة  اإلمجالية القدرة املشعة

...  ... 

 

___________________ 
لمؤمترات ل يعد مكتب االتصاالت الراديوية استمارات بطاقات التبليغ وحيدثها الستيفاء كامل األحكام التنظيمية هلذا التذييل والقرارات ذات الصلة  1

)خدمات األرض( معلومات إضافية ( BR IFIC)ة للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية مقدمة النشرة اإلعالمية الدولي املقبلة. يرد يف
 هذا امللحق باإلضافة إىل تفسري الرموز. عن البنود املذكورة يف
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 2، الخيار A2e الشرط ،A2 األسلوبإلى  بالنسبة

 1املـادة 
 مصطلحات وتعريفات

 الراديوية والمعدات اإلرساالت خصائص  -  VI القسم
ADD 

XXX.1  القدرة املشعة اإلمجالية(TRP) :  حيدد الحقا           
 

 يف تعريف القدرة املشعة اإلمجالية. WRC-19مالحظة: سينظر املؤمتر 

 21املـادة 
 خدمات األرض والخدمات الفضائية التي تتقاسم

 GHz 1نطاقات تردد تفوق 
 حدود القدرة التي تنطبق على محطات األرض  -  IIالقسم 

ADD 

5B.21  على األرقام  5.21ال تنطبق احلدود الواردة يف الرقمA113.5أ/A113.5ب/A113.5ج/A113.5د/A113.5ه.(WRC-19)     

 
 F3و E2و D2و C2و B2بالنسبة إلى الشرط )الشروط( والخيار )الخيارات( ذي )ذات( الصلة لألساليب  4.13.5/13.1/2

 I2و H2و G3و
دعى ي. و ديداجل القرار هذا مشروع يف الوارد النص كامل  بشكل بعد يراجع مل املتاح، بالوقت تتعلق لقيود       نظرا   :1 املالحظة

 حل أي إشكاالت. إىل دراسة النص بعناية بغية WRC-19 ملؤمترا
 العلم مع شرط، لكل متعددة خيارات أدناه تعرض ،IMT لالتصاالت        جديدا          قرارا   تقرتح اليت اإلدارات تلك إىل بالنسبة :2 املالحظة

أو بعضها  تنظر اإلدارات يف تطبيق كل هذه الشروط أن وميكن. الشرط هذا تطبيق بعدم اخلاص اخليار يف       أيضا   النظر ميكن بأنه
 أو ال شيء منها.

 .النص يف أوصاف أو أشخاص أي بدون إلزامي بطابع يتسم أن التنظيمي للمثال ينبغي أنه مفادها آراء عن    ع رب :3 املالحظة
مشروع  ...( يف ،"X" ،"Y" ا )أيم[" وترقيمهY، اخليار X"]الشرط  وصمواءمة نصمالحظة من فريق الصياغة: تدعو احلاجة إىل 

 .4 القرار هذا مع تلك املتفق عليها يف القسم

 وية.للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديدرج األحكام الواردة يف هذا القرار يف توصية تأن               من ذلك أيضا              : ميكن بدال  4 الحظةامل
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ADD 

 (WRC-19) [B113-IMT 40/50 GHZ]مشروع القرار اجلديد 
 المتنقلة الدولية في نطاقات التردد التصاالتا

[GHz 43,5-37 وGHz 50,2-45,5 وGHz 52,6-50,4] 
 (،2019إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ، 

 اعتباره إذ يضع يف
املتقدمة -واالتصاالت املتنقلة الدولية -2000، مبا فيها االتصاالت املتنقلة الدولية(IMT)أن االتصاالت املتنقلة الدولية  ( أ 

 ؛ملطرافاالشبكة أو  ونوعإىل توفري خدمات اتصاالت على نطاق عاملي، بغض النظر عن املكان  هتدف ،-2020واالتصاالت املتنقلة الدولية
                                                                               أن قطاع االتصاالت الراديوية يعكف حاليا  على دراسة تطوير االتصاالت املتنقلة الدولية؛ (ب
 ؛ITU-R M.2083 التوصية أهداف لتحقيق ضروري التنظيمية األحكام ودعم إليه احلاجة عند الكايف الطيف توفر أن (ج
االستفادة من التطورات التكنولوجية من أجل زيادة كفاءة استعمال الطيف وتسهيل  أن هناك حاجة إىل االستمرار يف ( د

 إليه؛ النفاذ
 النطاق قبيل من وعةمتن وتطبيقات استخدام سيناريوهات لتوفري        حاليا   تتطور الدولية املتنقلة االتصاالت أنظمة أن ( ه

 املنخفض؛ الكمونو  االعتمادية من فائق بقدر تتسم اليت واالتصاالت ألخرى آلة من الكثيفة واالتصاالت      احملس ن املتنقل العريض
ستحتاج إىل          لية جدا  عابتات االخنفاض ومعدالت  فائقاليت تتسم بكمون التصاالت املتنقلة الدولية أن تطبيقات ا ( و

 تاالتصاالتنفيذ                                   حاليا  الستعمال اإلدارات اليت ترغب يفاحملددة من الطيف أكرب من تلك اليت تتيحها نطاقات الرتدد متماسة أجزاء 
 ؛الدولية املتنقلة

 أنظمة هوائيات متقدمة استعمالأفضل  بشكل، تتيح األقصر ةاملوجطول ، مثل األعلىأن خصائص نطاقات الرتدد  ( ز
 دعم النطاق العريض احملسن؛ وتشكيل احلزم يف (MIMO) الدخل واخلرجتعدد تقنيات ذلك  يف مبا
 العاملي لتجوالا لتحقيق الدولية املتنقلة لالتصاالت العامل صعيد على منسقة نطاقات استعمال املستصوب من أن (ح

 احلجم؛ وفورات وفوائد
 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   4اخليار  ،I2cالشرط  أو 4اخليار  ،H2dالشرط أو  ،4اخليار  ،E2cيف حال تطبيق الشرط ]

، (WRC-19) 2019 أن قطاع االتصاالت الراديوية قام، إبان التحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ( ط
[ والنطاقات GHz 52,6-50,4و GHz 50,2-45,5و GHz 43,5-37] املوزعة يف نطاقات الرتددبدراسة التقاسم والتوافق مع اخلدمات 

 ؛                               استنادا  إىل اخلصائص املتاحة وقتها ،اجملاورة هلا
 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   4اخليار  ،I2cالشرط  أو 4اخليار  ،H2dالشرط أو  ،4اخليار  ،E2cيف حال تطبيق الشرط ]

احتمالية يف طابعها  2020-دراسات قطاع االتصاالت الراديوية لتوافق أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية أن نتائج (ي
اليت تؤثر على التوافق مع املستقبالت الساتلية قد ختتلف أثناء  2020-وبالتايل فإن معلمات نشر أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية

 ؛2020-                                                    التنفيذ والنشر عمليا  لشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية
 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   4اخليار  ،I2cالشرط  أو 4اخليار  ،H2dالشرط أو  ،4اخليار  ،E2cيف حال تطبيق الشرط ]
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        قد يغري   االتصاالت املتنقلة الدولية على أساس أويل مشرتك من أجلأن حتديد نطاقات تردد موزعة للخدمة املتنقلة  (ك
 النطاق بالفعل وقد يتطلب اختاذ إجراءات تنظيمية إضافية؛املوزع هلا يتعلق بتطبيقات اخلدمات  حالة التقاسم فيما

 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   4اخليار  ،I2cالشرط  أو 4اخليار  ،H2dالشرط أو  ،4اخليار  ،E2cيف حال تطبيق الشرط ]
يتطلب تدابري تقنية وتنظيمية لضمان التوافق مع التطوير  2020-أن حتديد نطاقات تردد لالتصاالت املتنقلة الدولية (ل

 املستقبلي للخدمات القائمة اليت هلا توزيع يف نطاقات الرتدد احملددة؛
ة نطاقات تردد من أجل توزيعات إضافي ضرورة محاية اخلدمات القائمة والسماح مبواصلة تطويرها عند النظر يف ( م

 حمتملة ألي خدمة،
 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   5اخليار  ،I2bالشرط  أو 5اخليار  ،H2bالشرط أو  ،5اخليار  ،E2aيف حال تطبيق الشرط ]
احلزمة الرئيسية )كهربائي وميكانيكي( ينبغي أن تكون عادة حتت األفق يف احملطات القاعدة  أن زاوية ارتفاع تسديد (ن

 خارج املباين؛
 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   5اخليار  ،I2bالشرط  أو 5اخليار  ،H2bالشرط أو  ،5اخليار  ،E2aيف حال تطبيق الشرط ]

مطاريف  خارج املباين، يف دراسات التقاسم، بنشر حمطات قاعدة تتواصل معتغطية بؤرة التوصيل  حتقيق يفرتض أنه (س
                                                                                                            على األرض ومع عدد حمدود جدا  من املطاريف داخل املباين ذات زوايا االرتفاع املوجبة، وهو ما يؤدي عادة إىل زاوية ارتفاع 

 ل؛عالية للتمييز يف اجتاه السواتللحزمة الرئيسية للمحطات القاعدة خارج املباين حتت األفق، وبالتايل مستويات 

 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   1اخليار  ،E2bالشرط أو  ،1اخليار  ،D2bيف حال تطبيق الشرط ]
 أويل، أساس على الراديوي الفلك خدمة على موزع GHz 42,5-43,5نطاق الرتدد  أن (ع

 وإذ يالحظ
تصاالت هداف العامة للتطوير املستقبلي لالاإلطار واأل" -تقدم رؤية بشأن االتصاالت املتنقلة الدولية  ITU-R M.2083 أن التوصية

 "؛بعده وما 2020 املتنقلة الدولية لعام
 وإذ يدرك

 الرتدد نطاق اماستخد دون حيول وال الراديو لوائح يف أولوية مينح ال الدولية املتنقلة لالتصاالت نطاق حتديد أن ( أ 
 ،النطاق هذا هلا املوزع للخدمات تطبيق أي يف
 1 اإلقليم يف GHz 40-39,5ت النطاقا أرض يف-حتديد التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف االجتاه فضاء (ب
 1 اإلقليم يف GHz 47,9-47,5 النطاقات فضاء يف-ويف االجتاه أرض 2يف اإلقليم  GHz 42-40,5يف مجيع األقاليم و GHz 40,5-40و
 (؛516B.5 )انظر الرقم 2يف اإلقليم  GHz 50,2-48,2و 1يف اإلقليم  GHz 50,2-49,44و 1يف اإلقليم  GHz 48,54-48,2و
يف النطاق  املتنقلة اخلدمة طاتبالنسبة حمل –dBW 10                        قد وضع حدا  للقدرة يبلغ  ،(WRC-07) 752 القرار أن (ج

GHz 37-36 ؛يف هذا النطاقتيسري التقاسم بني اخلدمات النشيطة واملنفعلة  بغية 
االتصاالت  طاتحمل –dBm/MHz 13 يبلغ لبث غري املطلوبلمستوى  حددتاملعايري قد  بوضع املعنية املنظمات أن ( د

 ؛"يقر إذ"من  (جيف الفقرة  املذكوروهو أقل من احلد  ،GHz 37-40اليت تشغل يف النطاق  IMTالدولية املتنقلة 
 ،GHz 42,5-43,5النطاق  ض محاية خدمة الفلك الراديوي يفاغر ينطبق أل 149.5 الرقم أن ( ه

 يقرر
 .للخيارين أدناه                     يف هذا القرار، وفقا   "يقرر"فقرة من  2و 1يتقرر بعد ترتيب ظهور الفقرتني مالحظة: س
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 2 الخيار 1 الخيار

 C2c وأ، 2اخليار  C2b وأ، 1اخليار  C2aلشرط ايف حال تطبيق ]
 1اخليارات  E2a وأ، 2اخليار  D2b، أو 2اخليار  D2aأو ، 2اخليار 

 وأ ،5و 4و 2و 1اخليارات  H2b وأ، 2اخليار  E2b وأ، 5و 4و 2و
H2c  وأ، 2اخليار I2b  ذف هذا     وحي  ،       حصرا   5و  4و  2و 1اخليارات

 [خبالف ذلك احلكم

نطاقات[ املتنقلة الدولية يف نطاق ]أنه لضمان التعايش بني االتصاالت  1
على [ GHz 52,6-50,4و GHz 50,2-45,5و GHz 43,5-37الرتدد ]

 2019النحو الذي حدده املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
(WRC-19)  من لوائح الراديو، واخلدمات األخرى املوزع هلا  5يف املادة

ذلك محاية هذه اخلدمات األخرى، تطبق اإلدارات  يف نطاق الرتدد، مبا
 أدناه؛ الشروط املنصوص عليها

 يف دوليةال نقلةتامل تصاالتالا تنفيذ يف ترغب اليت اإلدارات تنظر أن 1
 GHz 50,2-45,5و GHz 43,5-37] الرتدد)نطاقات(  نطاق استعمال

[ احملددة لالتصاالت املتنقلة الدولية يف الرقم ]األرقام[ GHz 52,6-50,4و
[B113.5 وC113.5 113.5وD ]من للطيف املنسق االستخدام وفوائد 

 أحدث مراعاة مع الدولية املتنقلة لالتصاالت األرضي املكون أجل
 الصلة؛ ذاتقطاع االتصاالت الراديوية  توصيات

 يف دوليةال لةتنقامل تصاالتالا تنفيذ يف ترغب اليت اإلدارات تنظر أن 2
 GHz 50,2-45,5و GHz 43,5-37] الرتدد)نطاقات(  نطاق استعمال

[ احملددة لالتصاالت املتنقلة الدولية يف الرقم ]األرقام[ GHz 52,6-50,4و
[B113.5 وC113.5 113.5وD ]من للطيف املنسق االستخدام وفوائد 

 أحدث مراعاة مع الدولية املتنقلة لالتصاالت األرضي املكون أجل
 الصلة؛ ذاتقطاع االتصاالت الراديوية  توصيات

 C2c وأ، 2اخليار  C2b وأ، 1اخليار  C2aلشرط ايف حال تطبيق ]
 1اخليارات  E2a وأ، 2اخليار  D2b وأ، 2اخليار  D2a وأ، 2اخليار 

 وأ، 5و 4و 2و 1اخليارات  H2bأو ، 2اخليار  E2b وأ، 5و 4و 2و
H2c  أو ، 2اخليارI2b  ذف هذا     وحي  ،       حصرا   5و 4و 2و 1اخليارات

 [خبالف ذلك احلكم

أنه لضمان التعايش بني االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق ]نطاقات[  2
[ على GHz 42,6-50,4و GHz 50,2-45,5و GHz 43,5-37الرتدد ]

 (WRC-19) 2019 الراديوية لعامالنحو الذي حدده املؤمتر العاملي لالتصاالت 
من لوائح الراديو، واخلدمات األخرى املوزع هلا نطاق الرتدد،  5يف املادة 

ذلك محاية هذه اخلدمات األخرى، تطبق اإلدارات الشروط املنصوص  يف مبا
 ؛أدناه عليها

 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   1اخليار  C2aالشرط  يف حال تطبيق]
نطاقات الرتدد  تتجاوز اإلرساالت غري املطلوبة حملطات االتصاالت املتنقلة الدولية اليت وصعت يف اخلدمة يفأال  1

                                ذلك اجلدول، رهنا  بالشروط احملددة؛ أدناه احلدود املقابلة يف 1 اجلدول واخلدمات املذكورة يف

 1اجلدول 
نطاق خدمة 

استكشاف األرض 
 (EESS)الساتلية 

 )المنفعلة(

 نطاق 
 الخدمة النشيطة الخدمة النشيطة

 حدود قدرة البث غير المطلوب من محطات االتصاالت 
 في عرض نطاق محدد ضمن نطاق  2020-المتنقلة الدولية

 1خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(

GHz 37-36 GHz 40,5-37 حيدد الحقا *[ املتنقلة[            dB(W/100 MHz)  للمحطات القاعدة 
 .ملعدات املستعملني dB(W/100 MHz)       الحقا *[]حيدد و

1
 هي جمموع القدرة املشعة من مجيع عناصر اهلوائي.                                                                                                        ي فهم من مستوى قدرة البث غري املطلوب أنه القدرة املشعة اإلمجالية يف جمال البث غري املطلوب. والقدرة املشعة اإلمجالية  
... 

 3.3.2.3/13.1/2: انظر القسم *مالحظة
 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   2اخليار  D2aوالشرط  2اخليار  C2bالشرط  تطبيقيف حال ]
احلماية للمحطات  GHz 42,5-40,5و GHz 40,5-37 الرتدد يأن يوفر تشغيل االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق 2

 األرضية احلالية واملستقبلية للخدمة الثابتة الساتلية؛
 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   2اخليار  H2cالشرط يف حال تطبيق ]
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األرضية اإلرسال لتعايش بني حمطات ا GHz 50,2-47,2 أن يضمن تشغيل االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق الرتدد        مكررا  2
 واملستقبلية للخدمة الثابتة الساتلية القائمة

 [خبالف ذلك احلكمذف هذا     وحي  ،       حصرا   2اخليار  C2cالشرط يف حال تطبيق ]
احلماية للمحطات األرضية احلالية واملستقبلية  GHz 38-37أن يوفر تشغيل االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق الرتدد  3

 خلدمة األحباث الفضائية؛
 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   2اخليار  E2bأو  2اخليار  D2bالشرط يف حال تطبيق ]
احلماية للمحطات  GHz 43,5-42,5و GHz 42,5-40,5 االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاقي الرتددأن يوفر تشغيل  4

 ؛GHz 43,5-42,5 احلالية واملستقبلية خلدمة الفلك الراديوي يف نطاق الرتدد
 [ذلكخبالف  ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   1اخليار  I2b، أو 1اخليار  H2b، أو 1اخليار  E2aالشرط  يف حال تطبيق]
                                                                                                أن ت تخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان أال تزيد اإلمالة اجملمعة )الكهربائية وامليكانيكية( للمحطات القاعدة  5

              درجة نسبة  إىل  0عن  GHz 51,4-50,4و GHz 50,2-47,2و GHz 43,5-42,5لالتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاقات الرتدد 
    ا  طبق ب      املقر  لطيف ا غالف حدوديف املتنقلة الدولية خمطط هوائي احملطة القاعدة لالتصاالت املستوى األفقي. وبذلك جيب إبقاء 

وإىل جانب ذلك، متتثل احملطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية حلدود القدرة املشعة اإلمجالية  .ITU-R M.2101 لتوصيةل
 .2احملددة يف اجلدول 

 2اجلدول 
 مالية للمحطات القاعدة لالتصاالت المتنقلة الدوليةحدود القدرة المشعة اإلج
 dB(W/200 MHz) نطاقات التردد

GHz 43,5-42,5 [10/4–/9,5–] 

GHz 50,2-47,2 وGHz 51,4-50,4 [10/4–] 

 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   2اخليار  I2b، أو 2اخليار  H2b، أو 2اخليار  E2aالشرط  يف حال تطبيق]
 GHz 43,5-42,5 الرتدد نطاقات يف الدولية املتنقلة لالتصاالت القاعدةحملطات  امليكانيكي امليل زاوية تزيد أال 6
 هلوائي ةالرئيسي احلزمة ارتفاع زاوية تزيد وأال                      نسبة  إىل املستوى األفقي  درجات –10عن  GHz 51,4-50,4و GHz 50,2-47,2و

                                                درجة نسبة  إىل املستوى األفقي، وأن ميتثل خمطط اهلوائي  0 عن الدولية املتنقلة لالتصاالت القاعدة احملطات
شعة حلدود القدرة اإلمجالية امل الدولية املتنقلةمتتثل احملطات القاعدة لالتصاالت  ذلك جانب وإىل. ITU-R M.2101 للتوصية

 :3احملددة يف اجلدول 

 3 اجلدول
 الدولية المتنقلة لالتصاالت القاعدة للمحطات اإلجمالية المشعة القدرة حدود

 dB(W/200 MHz) التردد نطاقات

GHz 43,5-42,5 [10/4–/9,5–] 

GHz 50,2-47,2 وGHz 51,4-50,4 [10-4–] 

 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   4اخليار  I2b، أو 4اخليار  H2b، أو 4اخليار  E2aالشرط  يف حال تطبيق]
 GHz 50,2-47,2و GHz 43,5-42,5أن متتثل احملطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاقات الرتدد  7
 .3لإلرساالت الواردة يف اجلدول  (.e.i.r.p)ألقنعة القدرة املشعة املكافئة املتناحية  GHz 51,4-50,4و
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 3اجلدول 
 طات القاعدة لالتصاالت المتنقلة الدوليةأقنعة القدرة المشعة المكافئة المتناحية إلرساالت المح

 زاوية االرتفاع
لقدرة المشعة المكافئة األقصى للحد ا

 dB(W/200 MHz) المتناحية

5 ≤ Θ ≤ 10 12,5 + N − 0,9 · Θ 

10 < Θ ≤ 34 3,5 + N − 0,5(Θ − 10) 

34 < Θ ≤ 70 −8,5 + N − 0,35(Θ − 34) 

70 < Θ ≤ 90 −21,1 + N 

لنطاقي  N = 5,6و GHz 43,5-42,5 لنطاق الرتدد N = 0: 3مالحظة على اجلدول 
 .GHz 51,4-50,4و GHz 50,2-47,2الرتدد 

 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   5اخليار  I2b، أو 5اخليار  H2b، أو 5اخليار  E2aالشروط  يف حال تطبيق]
 GHz 43,5-42,5 لالتصاالت املتنقلة الدولية خارج املباين يف نطاقات الرتددأنه جيب التأكد عند نشر حمطات قاعدة  8
إال عندما تسدد احلزمة الرئيسية حتت األفق وأن  1من أن كل هوائي ال يرسل يف العادة GHz 51,4-50,4و GHz 50,2-47,2و

 لالستقبال فقط؛ يكون التسديد امليكانيكي للهوائي حتت األفق فيما عدا عندما تكون احملطة القاعدة
 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   6اخليار  I2b، أو 6اخليار  H2b، أو 6اخليار  E2aالشروط  يف حال تطبيق]
 GHz 43,5-42,5 الرتدد نطاقات يف املباين خارج الدولية املتنقلة لالتصاالت قاعدة حمطات نشر عند أنه 9
 فيما األفق تحت هوائي لكل الرئيسية احلزمة       ت سد د أن لضمان العملية التدابري مجيع      ت تخذ ،GHz 51,4-50,4و GHz 50,2-47,2و

 ،فقط لالستقبال القاعدة احملطة تكون عندما عدا
 يدعو اإلدارات

خبالف  ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   3اخليار  D2a وأ، 1اخليار  D2a وأ، 3اخليار  C2b وأ، 1اخليار  C2bالشرط  يف حال تطبيق]
 [ذلك

 1املثال 
)الوصلة الصاعدة(  GHz 43,5-42,5)الوصلة اهلابطة( و GHz 42,5-37,5إىل ضمان التوازن املطلوب يف نطاق الرتدد  1
)الوصلة الصاعدة(، املوزعة للخدمة املتنقلة واخلدمة الثابتة الساتلية من  GHz 51,4-50,4)الوصلة الصاعدة( و GHz 50,2-47,2و

 الطيف املتاح لالتصاالت املتنقلة الدولية والطيف املتاح للمحطات األرضية الشمولية )مثل التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة
 الساتلية( والطيف املتاح حملطات البوابة األرضية؛

 2املثال 
                                                                                                         إىل التأكد عند النظر، وطنيا  أو إقليميا ، يف الطيف املقرر استخدامه لالتصاالت املتنقلة الدولية، من إيالء العناية  1

الواجبة حلاجة احملطات األرضية من الطيف واليت قد تنشر بطريقة مشولية )أي احملطات األرضية الصغرية للمستعملني( وللمحطات 
 GHz 43,5-42,5والصاعدة ) (GHz 42,5-37,5)ي البوابات( يف اجتاهي الوصلة اهلابطة األرضية اليت ميكن تنسيقها )أ

___________________ 
بة داخل املباين ذات زوايا االرتفاع املوج املطاريف                                 يفرتض أن عددا  حمدودا  جدا  فقط من  ،"اعتباره يف يضع ذ"إمن  (2ضإىل الفقرة  باإلشارة  1

 سيكون على اتصال باحملطات القاعدة.
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ابتة الساتلية اخلدمة الث (، مع األخذ يف االعتبار الطيف احملدد للتطبيقات عالية الكثافة يفGHz 51,4-50,4و GHz 50,2-47,2و
 ؛516B.5            طبقا  للرقم 

 3املثال 
                                                                          إقليميا ، يف الطيف املقرر استخدامه لالتصاالت املتنقلة الدولية، من إيالء العناية                             التأكد عند النظر، وطنيا  أو إىل 1

من الطيف واليت قد تنشر بطريقة مشولية )أي احملطات ، GHz 42,5-37 نطاق الرتدد                           اخلدمات األخرى، اليت يوز ع هلا الواجبة حلاجة 
-GHz 42يف مجيع األقاليم، و GHz 40,5-40، و1يف اإلقليم  GHz 40,5-39,5 نطاقات الرتدداألرضية الصغرية للمستعملني( يف 

 ؛516B.5            طبقا  للرقم ، 2يف اإلقليم  40,5
 4 املثال

إىل أن تأخذ يف االعتبار، عند النظر يف الطيف املقرر استخدامه لالتصاالت املتنقلة الدولية، حاجة احملطات األرضية  1
افة                                                                              املستخدمة للبوابات على أن تأخذ يف االعتبار أيضا  الطيف احملدد للتطبيقات عالية الكثمن الطيف يف نقاط غري حمددة وتلك 

 ؛516B.5                                   اخلدمة الثابتة الساتلية طبقا  للرقم  يف
 H2c، أو 1اخليار  E2d، أو 3اخليار  D2a، أو 1اخليار  D2a، أو 3اخليار  C2b، أو 1اخليار  C2bالشرط يف حال تطبيق ]

 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   1اخليار  I2d، أو 1 اخليار

 طاقاتناملستقبل يف  إىل اعتماد أحكام لتمكني نشر حمطات البوابة األرضية للخدمة الثابتة الساتلية يف 2
 ؛أجزاء منها أو GHz 51,4-50,4و GHz 50,2-47,5و GHz 43,5-42,5و GHz 42,5-40,5و GHz 40,5-37,5 الرتدد

 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   1اخليار  C2dو أ، 1اخليار  C2cالشرط  يف حال تطبيق]
يف نطاق  أرض(-املستقبل خلدمة األحباث الفضائية )فضاء إىل اعتماد أحكام لتمكني نشر حمطات أرضية يف 3

فضاء( يف نطاق -فضاء( وخدمة استكشاف األرض الساتلية )أرض-وخلدمة األحباث الفضائية )أرض GHz 38-37 الرتدد
 ،GHz 40,5-40 الرتدد

 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   1اخليار  E2b وأ ،1اخليار  D2bالشرط  يف حال تطبيق]

 حسب االقتضاء، GHz 43,5-42,5الفلك الراديوي يف نطاق الرتدد خدمة  حملطات واحلماية التنسيق تدابري تنفيذ إىل 4
 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   1اخليار  I2b، أو 1اخليار  H2b، أو 1اخليار  E2aالشرط  يف حال تطبيق]
كل حمطة يف   200 1 بواقعاعتماد أحكام للحد من الكثافة القصوى حملطات قاعدة االتصاالت املتنقلة الدولية إىل  5

km² 10 000 أقل من  ما إدارة لدى ساحةامليف حال كون و الساخنة داخل أراضيها.  اخلالء يف مناطقkm² 10 000،  ينبغي ختفيض
 ،متناسب على حنوعدد حمطات قاعدة االتصاالت املتنقلة الدولية 

 الراديوية االتصاالتيدعو قطاع 
 GHz 43,5-37نطاقات الرتدد ] تصاالت املتنقلة الدولية يفإىل وضع ترتيبات تردد منسقة لتيسري نشر اال 1
 ، مع مراعاة نتائج دراسات التقاسم والتوافق؛[GHz 52,6-50,4و GHz 50,2-45,5و
أن يواصل تقدمي اإلرشاد لضمان متكن االتصاالت املتنقلة الدولية من تلبية احتياجات البلدان النامية واملناطق الريفية  2

 سياق الدراسات املشار إليها أعاله؛ من االتصاالت يف
اخلصائص العامة للبث غري املطلوب من احملطات املتنقلة وحمطات القاعدة باستخدام السطوح البينية  إعداد إىل 3

 ؛(IMT-2020) الراديوية لألرض يف االتصاالت املتنقلة الدولية
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 2 اخليار E2d وأ 1اخليار  E2d وأ ،3اخليار  D2a وأ ،1اخليار  D2a وأ ،3اخليار  C2b وأ ،1اخليار  C2bالشرط  يف حال تطبيق]
 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا  اخليار  I2d وأ 1اخليار  H2c وأ

ملساعدة اإلدارات على ضمان توفري احلماية للمحطات األرضية احلالية واملستقبلية للخدمة  ITU-Rإىل وضع توصية  4
( 1)يف اإلقليم  GHz 50,2-47,5و GHz 435-42,5و GHz 42,5-40,5و GHz 40,5-37,5 الثابتة الساتلية يف نطاقات الرتدد

 البلدان اجملاورة؛من عمليات نشر االتصاالت املتنقلة الدولية يف  GHz 51,4-50,4و
 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   1، اخليار C2cالشرط  يف حال تطبيق]

 1 املثال
ملساعدة اإلدارات على توفري احلماية للمحطات األرضية احلالية واملستقبلية خلدمة األحباث  ITU-Rإىل وضع توصية  5

 عايري احلماية الالزمة؛مع مراعاة م GHz 38-37 الفضائية العاملة يف نطاق الرتدد
 2 املثال

 لمحطاتل احملتملة واحلماية التنسيق تدابري عن املعلومات لتوفري االقتضاء، حسب ،ITU-R توصياتإىل وضع  5
 ؛GHz 38-37 الرتدد نطاق يفالعاملة  الراديوي الفلكاألرضية احلالية واملستقبلية 

 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   1اخليار  E2b، أو 1اخليار  D2bالشرط  يف حال تطبيق]
جديدة، حسب االقتضاء، لتوفري املعلومات عن  ITU-R احلالية أو وضع توصيات ITU-Rإىل حتديث التوصيات  6

 ؛GHz 43,5-42,5 تدابري التنسيق واحلماية احملتملة حملطات خدمة الفلك الراديوي يف نطاق الرتدد
 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   4اخليار  I2c، أو 4اخليار  H2d، أو 4اخليار  E2cالشرط  يف حال تطبيق]
افة احملطات ذلك كث يف إىل أن يقوم بانتظام بتحديث خصائص عمليات نشر االتصاالت املتنقلة الدولية )مبا 7

 القاعدة( وإىل دراسة/تقييم أثر عمليات النشر هذه على التقاسم والتوافق مع اخلدمات األخرى.
 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   3اخليار  I2c، أو 3اخليار  H2d، أو 3اخليار  E2cالشرط  يف حال تطبيق]

 1 املثال
)مبا يف ذلك، النشر وكثافة حمطات  IMTاخلصائص التقنية والتشغيلية لالتصاالت  تأثري تطورإىل أن يقوم بانتظام  8

، أن يراعي,الناجم عن عمليات النشر هذه.       مثال ( اخلدمات الفضائية)ك والتوافق مع اخلدمات األخرى التقاسمالقاعدة(، على 
خصائص  شأنبتوصيات/تقارير قطاع االتصاالت الراديوية،  مراجعةيف إعداد أو  االستعراضاتحسب الضرورة، مراعاة نتائج هذه 

 ،ملتنقلة الدولية على سبيل املثالاالتصاالت ا
 2 املثال

)مبا يف ذلك، النشر وكثافة حمطات  IMTاخلصائص التقنية والتشغيلية لالتصاالت  تأثري تطورإىل أن يقوم بانتظام  8
، أن يراعيو الناجم عن عمليات النشر هذه.       مثال ( اخلدمات الفضائية)ك والتوافق مع اخلدمات األخرى التقاسمالقاعدة(، على 

 ،توصيات/تقارير قطاع االتصاالت الراديوية مراجعةيف إعداد أو  تعراضاتاالسحسب الضرورة، مراعاة نتائج هذه 
 [خبالف ذلك ذف هذا احلكم    وحي  ،       حصرا   4اخليار  I2c، أو 4اخليار  H2d، أو 4اخليار  E2cالشرط  يف حال تطبيق]

 يكلف األمني العام

 ."يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"من  7 ةأعاله يف الفقر                                                                أن يقدم تقريرا  إىل مؤمتر مقبل خمتص عن نتائج الدراسات املشار إليها 
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 J4 األسلوبب J4a شرطال من 1الخيار و  J2 األسلوبب J2a شرطال من 1الخيار  إلى بالنسبة 5.13.5/13.1/2
 والدورة. جلديدا القرار هذا مشروع يف املدرج النص كامل  بشكل بعد يراجع مل املتاح، بالوقت اخلاصة للقيود        نتيجة  : 1 املالحظة

 مدعوة إىل النظر يف النص بعناية بغية حل أي أمور معلقة. (CPM19-2) للمؤمتر التحضريي لالجتماع الثانية
 13.1 نطاق البند عن خيرج ،1، اخليار J2a، الشرط J2                                                               أ عرب عن آراء مفادها أن مشروع القرار اجلديد املقرتح يف إطار األسلوب 

ألحوال تناول وال ينبغي له بأي حال من ا الدولية املتنقلة االتصاالت حتديد تناول على قتصرينبغي أن يمن جدول األعمال الذي 
قرار  يف ال ،(WAS) الالسلكية النفاذ/أنظمة (MGWS) جيغابتاتحتديد جديد لألنظمة الالسلكية ذات السرعات املقدرة بعدة 

الرتويج لألنظمة  يويةالرادر العاملي لالتصاالت الراديوية بقطاع االتصاالت قصد من قرار للمؤمت                      يف حاشية. وينبغي أال ي   الجديد و 
هذا من جدول أعمال  13.1 ي أنظمة أخرى خارجة عن نطاق البندألأو  جيغابتاتالالسلكية ذات السرعات املقدرة بعدة 

 االتصاالت املتنقلة الدولية واخلدمات والتوافق بني التقاسم                                           . وبدال  من ذلك، طلب هذا البند إجراء دراسات WRC-19 املؤمتر
ت قطاع جلان دراسا ضمنالتعايش بني األنظمة يف نفس اخلدمة  تناولة. وميكن يناملع األولية األخرى ضمن نطاقات الرتدد

 تبت أن ميكن أن كل إدارةب       علما  املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية،  من    ا  تطلب قرار يال  هوو  ،االتصاالت الراديوية ذات الصلة
 وطين. شأن فهذا، أراضيها ضمنبشأن األنظمة اليت يتعني تنفيذها 

ADD 

 (WRC-19) [C113-IMT 66/71 GHZ-J2A OPTION1]مشروع القرار اجلديد 
  (IMT) لالتصاالت المتنقلة الدولية GHz 71-66استعمال النطاق 

 (MGWS) دة جيغابتاتوتدابير التعايش مع األنظمة الالسلكية ذات السرعات المقدرة بع
 (WAS) وغيرها من أنظمة النفاذ الالسلكية

 (،2019إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ، 
 اعتباره إذ يضع يف

املتقدمة -واالتصاالت املتنقلة الدولية 2000-الدولية املتنقلة االتصاالت فيها مبا ،(IMT)االتصاالت املتنقلة الدولية  أن ( أ 
 ؛املطراف الشبكة أو ونوعإىل توفري خدمات اتصاالت على نطاق عاملي، بغض النظر عن املكان  هتدف ،2020-واالتصاالت املتنقلة الدولية

                                                                               أن قطاع االتصاالت الراديوية يعكف حاليا  على دراسة تطوير االتصاالت املتنقلة الدولية؛ (ب
املتنقلة  التصاالتا                                                                                  أنه يستحسن كثريا  وجود نطاقات تردد منسقة عامليا  وترتيبات منسقة خبصوص الرتددات من أجل  (ج

لتحقيق  (WAS) وغريها من أنظمة النفاذ الالسلكية (MGWS) ذات السرعات املقدرة بعدة جيغابتات الالسلكية واألنظمةالدولية 
 احلجم الكبري؛التجوال الدويل والتمتع بفوائد وفورات 

 ؛ITU-R M.2083 التوصية أهداف لتحقيق ضروري التنظيمية األحكام ودعم إليه احلاجة عند الكايف الطيف توفر أن ( د
قد يتطلب  أن الغرض من أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية أن توفر زيادة يف معدالت البيانات القصوى والسعة مما ( ه

 عرض النطاق؛ زيادة يف
واألنظمة الالسلكية ذات السرعات املقدرة بعدة  (IMT) الغرض من أنظمة االتصاالت املتنقلة الدوليةأن  ( و

 أن توفر خدمات االتصاالت على نطاق عاملي؛ (WAS)وغريها من أنظمة النفاذ الالسلكية  (MGWS) جيغابتات
كية ذات السرعات املقدرة بعدة ، يستعمل من أجل األنظمة الالسلGHz 66-57أن النطاق اجملاور األدىن،  ( ز

 ،(WAS)وغريها من أنظمة النفاذ الالسلكية  (MGWS) جيغابتات
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 وإذ يالحظ
                     تتعلق أيضا  باالتصاالت  (Rev.WRC-12) 225و (Rev.WRC-15) 224و (Rev.WRC-15) 223أن القرارات  أ ( 

 املتنقلة الدولية؛
هداف العامة للتطوير اإلطار واأل" -تقدم رؤية بشأن االتصاالت املتنقلة الدولية  ITU-R M.2083 أن التوصية ب(

 "؛بعده وما 2020 املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية لعام
رتدد لوائح الراديو وال حيول دون استخدام نطاق ال مينح أولوية يف أن حتديد نطاق لالتصاالت املتنقلة الدولية ال (ج
 للخدمات املوزع هلا هذا النطاق؛أي تطبيق  يف
بشأن األنظمة الالسلكية ذات السرعات املقدرة بعدة جيغابتات يف الرتددات  ITU-R M.2003-2 التوصية ( د

 "؛GHz 60 حول
 التجهيزات تستخدم على نطاق واسع يف (MGWS) جيغابتاتالالسلكية ذات السرعات املقدرة بعدة  األنظمةأن  ( ه

 ؛يضالعر  النطاق تطبيقاتمن  منوعة جمموعة)القابلة للنقل( واحملمولة من أجل  احلاسوبية الثابتة وشبه الثابتة
يف الرتددات  (MGWS) بشأن األنظمة الالسلكية ذات السرعات املقدرة بعدة جيغابتات ITU-R M.2227-2 التوصية ( و

 ،GHz 60 حول
 وإذ يدرك

 تطبيق أي يف ددالرت  نطاق استخدام دون حيول وال الراديو لوائح يف أولوية مينح ال الدولية املتنقلة لالتصاالت نطاق حتديد أن
 ،النطاق هذا هلا املوزع للخدمات

 يقرر
واليت نفذت  J133.5مبوجب أحكام الرقم  GHz 71-66 أن اإلدارات اليت ترغب يف تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق الرتدد

ع مراعاة ميف نفس نطاق الرتدد، عليها أن تنظر يف التعايش بينها  WASوغريها من األنظمة  MGWSأو ترغب يف تنفيذ األنظمة 
 (،"الراديوية االتصاالت قطاع يدعو"من  3و 2الفقرتني  انظر) الصلةتقارير وتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات 

 يدعو اإلدارات
 التصاالت الراديويةيدعو قطاع ا

مع مراعاة نتائج  GHz 71-66نطاق الرتدد  إىل وضع ترتيبات تردد منسقة لتيسري نشر االتصاالت املتنقلة الدولية يف 1
 والتوافق؛ التقاسمدراسات 

تساعد اإلدارات على ضمان إمكانية استخدام التطبيقات واخلدمات العاملة  ITU-Rإىل وضع توصيات وتقارير  2
أنظمة النفاذ و املناسبة بني االتصاالت املتنقلة الدولية  التعايش تقنياتبكفاءة، مبا يف ذلك وضع  GHz 71-66 النطاق يف

 مىت استدعى األمر؛ (WAS) الالسلكية
)مبا يف ذلك خصائص  IMTاخلصائص التقنية والتشغيلية لالتصاالت  باستعراض أثر تطور بانتظام يقوم أن إىل 3

ي حسب )مثل احملطات الفضائية( وأن يراع كثافة احملطات القاعدة(، على التقاسم والتوافق مع اخلدمات األخرىعمليات النشر و 
االقتضاء نتائج هذه االستعراضات عند إعداد أو مراجعة توصيات/تقارير قطاع االتصاالت الراديوية، فيما يتعلق خبصائص 

 .     مثال   IMT األنظمة
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 J4 باألسلوب J4a الشرطمن  2 والخيار J2 باألسلوب J2a الشرطمن  2الخيار  إلى بالنسبة 6.13.5/13.1/2

ويدعى  بعد بشكل كامل النص املدرج يف مشروع هذا القرار اجلديد.        ي ستعرض                                      : نتيجة  للقيود اخلاصة بالوقت املتاح، مل 1 املالحظة
 النظر يف النص بعناية بغية حل أي أمور معلقة. إىل WRC-19 ملؤمترا

 GHz 71-66دد للخدمة املتنقلة يف مدى الرت  القائميف إطار التوزيع األويل     ا  األخذ بنهج حمايد تكنولوجي إىل تدعو              أ عرب عن آراء 
بأكمله. وينبغي  GHz 71-57 مدى الرتددمن خالل االعرتاف بالتطبيقات القائمة اليت تعمل بالفعل يف البلدان الواقعة ضمن 

سبب يميكن أن  حنو على املستمر املعايري إعدادال تؤثر على أ، و تنيلقة بالتعايش تطوير أي من التكنولوجيتعوق الدراسات املتع الأ
ن دراسات قطاع جلا ضمنذا العمل هب القيامتأخريات غري ضرورية. ويف حال إجراء هذه الدراسة بشأن التعايش، ينبغي لإلدارات 

 .الراديوية لالتصاالت العاملي ملؤمترا من ذلكب مرتبطاالتصاالت الراديوية دون قرار 
ADD 

 (WRC-19) [C113-IMT 66/71 GHZ-J2 OPTION 2]القرار اجلديد  مشروع
  (IMT) لالتصاالت المتنقلة الدولية GHz 71-66استعمال النطاق 

 والتعايش مع األنظمة األخرى
 (،2019إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ، 

 اعتباره يفإذ يضع 
املتقدمة -واالتصاالت املتنقلة الدولية -2000مبا فيها االتصاالت املتنقلة الدولية ،(IMT)أن االتصاالت املتنقلة الدولية  (أ  

 ؛ملطرافاالشبكة أو ونوع إىل توفري خدمات اتصاالت على نطاق عاملي، بغض النظر عن املكان  هتدف ،-2020واالتصاالت املتنقلة الدولية
                                                                               أن قطاع االتصاالت الراديوية يعكف حاليا  على دراسة تطوير االتصاالت املتنقلة الدولية؛ (ب
 MHz 1 518-1 427و MHz 960-698/694و MHz 698-470و MHz 470-450 أن نطاقات الرتدد ج(

 MHz 3 400-3 300و MHz 2 690-2 500و MHz 2 400-2 300و MHz 2 200-2 110و MHz 2 025-1 710و
، أو أجزاء منها، حمددة إما على الصعيد العاملي أو MHz 4 990-4 800و MHz 3 700-3 600و MHz 3 600-3 400و

 تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية؛ من خالل حواشي إقليمية أو وطنية لتستعملها اإلدارات الراغبة يف
 املتنقلة االتصاالت لأج من الرتددات خبصوص نسقةم وترتيبات        عامليا   منسقة تردد نطاقات وجود       كثريا    يستحسن أنه ( د

 الكبري؛ احلجم وفورات بفوائد والتمتع الدويل التجوال لتحقيق الدولية
 ؛ITU-R M.2083 التوصية أهداف لتحقيق ضروري التنظيمية األحكام ودعم إليه احلاجة عند الكايف الطيف توفر أن ( ه
 يتطلب قد مما أعلى وسعة أكرب قصوى بيانات معدالت توفر أن الدولية املتنقلة االتصاالت أنظمة من الغرض أن ( و

 أكرب؛ نطاق عرض
 ؛ن الغرض من أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية هو توفري خدمات االتصاالت على نطاق العامل أمجعأ ( ز
 (WAS) وغريها من أنظمة النفاذ الالسلكية (MGWS) جيغابتاتاألنظمة الالسلكية ذات السرعات املقدرة بعدة  أن (ح

 ؛                                   منف ذة وخيط ط لتنفيذها يف بعض البلدان
يستعمل من أجل األنظمة الالسلكية ذات السرعات املقدرة بعدة  ،GHz 66-57النطاق اجملاور األدىن،  أن (ط

 ،(WAS)/أنظمة النفاذ الالسلكية (MGWS) جيغابتات
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 يالحظ وإذ
                     تتعلق أيضا  باالتصاالت  (Rev.WRC-12) 225و (Rev.WRC-15) 224و (Rev.WRC-15) 223القرارات  أن ( أ 

 الدولية؛ املتنقلة
هداف العامة للتطوير "اإلطار واأل -تقدم رؤية بشأن االتصاالت املتنقلة الدولية  ITU-R M.2083التوصية  أن (ب

 بعده"، وما 2020 املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية لعام
 إذ يدركو 

 تطبيق أي يف ددالرت  نطاق استخدام دون حيول وال الراديو لوائح يف أولوية مينح ال الدولية املتنقلة لالتصاالت نطاق حتديد أن
 النطاق، هذا هلا املوزع للخدمات

 يقرر
 GHz 71-66نطاق الرتدد  يف J113.5الرقم  دولية وفقالتنقلة املتصاالت االأن يدعو اإلدارات اليت ترغب يف تنفيذ  1

للمكون األرضي لالتصاالت املتنقلة الدولية، مع إيالء االهتمام الواجب إىل فوائد االستخدام املنسق للطيف بالنسبة  أن تتيحهإىل 
                                                    مع مراعاة اخلدمات املوزع هلا حاليا  نطاق الرتدد املذكور؛و إىل املكون األرضي لالتصاالت املتنقلة الدولية، 

 J113.5الرقم  وفق GHz 71-66نطاق الرتدد  دولية يفالتنقلة املتصاالت االو اإلدارات اليت ترغب يف تنفيذ أن يدع 2
األنظمة ملتنقلة )مثل لخدمة ال ضمن التوزيعالنظر يف تدابري التعايش بني أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية واألنظمة األخرى  إىل

زمع تنفيذها املأو         املنف ذة( (WAS)وغريها من أنظمة النفاذ الالسلكي  (MGWS) جيغابتاتالالسلكية ذات السرعات املقدرة بعدة 
 ،يف بلدان معينة مع مراعاة تقارير وتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
 ؛GHz 71-66نطاق الرتدد  يفإىل وضع ترتيبات تردد منسقة لتيسري نشر االتصاالت املتنقلة الدولية  1
 GHz 71-66 النطاق لتسهيل التعايش يف ، حسب االقتضاء،قطاع االتصاالت الراديويةإىل وضع توصيات وتقارير ل 2

األنظمة الالسلكية ذات السرعات املقدرة بعدة واألنظمة األخرى للخدمة املتنقلة )مثل بني االتصاالت املتنقلة الدولية 
 مىت استدعى األمر؛ ((WAS) لنفاذ الالسلكيةاألخرى لنظمة األ/(MGWS) جيغابتات

استعراض التوصيات/التقارير ذات الصلة الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية، حسب االقتضاء، مع مراعاة  إىل 3
 والتوافق. التقاسمالتأثري على 

 
 J3و G2وF2لة باألساليب بالنسبة إلى الشرط )الشروط( والخيار )الخيارات( ذات الص 7.13.5/13.1/2

 ويدعى. اجلديد رارالق هذا مشروع يف املدرج النص كامل  بشكل بعد        ي ستعرض                                      : نتيجة  للقيود اخلاصة بالوقت املتاح، مل مالحظة
 إىل النظر يف النص بعناية بغية حل أي أمور معلقة. WRC-19 املؤمتر
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MOD 

 WRC 238)-1915(قرار ال
االتصاالت دراسات بشأن األمور المتعلقة بالترددات لتحديد نطاقات 

 بماالمتنقلة الدولية لالتصاالت  GHz 71-66و GHz 47,2-47و GHz 47-45,5 التردد
زء ج في ذلك إمكانية منح توزيعات إضافية للخدمات المتنقلة على أساس أولي في

من أجل التطوير المستقبلي لالتصاالت  GHz 86و 24,25لترددات بين مدى ا)أجزاء( من 
 وما بعده 2020المتنقلة الدولية لعام 

 (،2019شرم الشيخ، 2015جنيف، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )
 اعتباره إذ يضع يف

إىل توفري خدمات اتصاالت على نطاق عاملي، بغض النظر عن املكان  هتدف (IMT)أن االتصاالت املتنقلة الدولية  ( أ 
 أو الشبكة أو اجلهاز الطريف املستعم ل؛

 ؛على الصعيد العاملي التنمية االقتصادية واالجتماعية يف تسامهأن أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية  ب(
ل النطاق سيناريوهات استخدام وتطبيقات متنوعة من قبي                                                    أن أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية تتطور حاليا  لتوفري ج(

                                                                                                   العريض املتنقل احملس ن واالتصاالت اهلائلة من آلة واالتصاالت اليت تتسم بقدر عال  من املوثوقية والكمون املنخفض؛
 كمون فائقتسم باليت ت وغريها من التطبيقات املتنقلة عريضة النطاقالتصاالت املتنقلة الدولية أن تطبيقات ا د (

                                                                                                       االخنفاض ومعدالت بيانات عالية جدا  تتطلب أجزاء جماورة من الطيف أكرب من تلك اليت تتيحها نطاقات الرتدد اليت حددت 
 ؛املتنقلة الدولية تاالتصاالتنفيذ                                   حاليا  الستعمال اإلدارات اليت ترغب يف

 األجزاء الكبرية من الطيف؛فيما يتعلق هبذه  نطاقات تردد أعلى ه قد يكون من املناسب دراسةأن ( ه
االستفادة من التطورات التكنولوجية من أجل زيادة كفاءة استعمال الطيف وتسهيل  أن هناك حاجة إىل االستمرار يف ( و

 إليه؛ النفاذ
ات أنظمة هوائي استعمالبشكل أفضل ، تتيح األقصراملوجات طول ، مثل األعلىأن خصائص نطاقات الرتدد  ز (

 دعم حتسني النطاق العريض؛ وتشكيل احلزم يف (MIMO) تعدد املدخالت واملخرجاتتقنيات ذلك  يف مبا متقدمة
 2020 شرع بدراسة تقييس الشبكات املتعلقة باالتصاالت املتنقلة الدولية لعام (ITU-T)أن قطاع تقييس االتصاالت  ح(
 بعده؛ وما
املناسب مع األحكام التنظيمية الداعمة أمر ضروري لتحقيق أهداف الوقت                        أن تيس ر الطيف الكايف يف ط(

 ؛ITU-R M.2083 التوصية
                                                                                                  أنه يستحسن كثريا  وجود نطاقات تردد منسقة عامليا  وترتيبات منسقة خبصوص الرتددات من أجل االتصاالت املتنقلة  ي(

 الدولية لتحقيق التجوال الدويل والتمتع بفوائد وفورات احلجم الكبري؛
وخدمة املالحة الراديوية وخدمة  لساتليةاواخلدمة املتنقلة املتنقلة موزع للخدمة  GHz 47-45,5نطاق الرتدد  أن (ك

 شريطة ،GHz 47-43,5النطاق  يفتعمل  أنالربية  املتنقلةاخلدمة  طاتحمل جيوز ،553.5                 وأنه طبقا  للرقم  الساتلية،املالحة الراديوية 
 النطاق؛ هذا هلا       املوز عالراديوية الفضائية  ألنظمةل    ا  ضار         تداخال   تسبب أال



332 

 

، أو أجزاء منه، موزع خلدمة ما بني السواتل واخلدمة املتنقلة واخلدمة املتنقلة الساتلية GHz 71-66 الرتدد نطاق أن (ل
حملطات اخلدمة املتنقلة الربية أن تعمل جيوز فإنه  553.5                                                                       وخدمة املالحة الراديوية وخدمة املالحة الراديوية الساتلية، وأنه طبقا  للرقم 

 املوزع هلا هذا النطاق؛االتصاالت الراديوية الفضائية  ألنظمة                             ، شريطة أال تسبب تداخال  ضارا  GHz 71-66 النطاق يف
من الضروري  كان  ،WRC) 238-(15 بالقرار "أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية "يقررمن  2                 أنه طبقا  للفقرة ( م

هلا  ةاملوزع، مع مراعاة محاية اخلدمات WRC-19 ا يف وقت مناسب قبل املؤمتراستكماهلو إجراء دراسات التقاسم والتوافق املناسبة 
 أساس أويل؛ على GHz 71-66و GHz 47,2-47و GHz 47-45,5 اتالنطاق

 :WRC-19 للمؤمتر التحضري أثناء أنه (ن
 ؛GHz 47,2-47و GHz 47-45,5يف النطاقني  وتوافق تقاسم دراساتجتر  مل -
 دراسات رجت ملو فضاء(. -)أرض الساتلية املتنقلة واخلدمة السواتل بني ما خلدمة وتوافق تقاسم دراسات أجريت -

النطاق  يف (أرض-)فضاء الساتلية املتنقلة واخلدمة الساتلية الراديوية املالحة وخدمة الراديوية املالحة خدمة بشأن
66-71 GHz؛ 

من أجل النطاق العريض املتنقل/األنظمة الالسلكية ذات السرعات املقدرة  GHz 71-66 أنه يتوقع استخدام النطاق (س
 تفي هبا؛ ، مبا يف ذلك التكنولوجيات اليت تفي مبتطلبات االتصاالت املتنقلة الدولية وتلك اليت ال(MGWS) بعدة جيغابتات

يتعلق  يما                                              االتصاالت املتنقلة الدولية قد يغري  حالة التقاسم ف من أجلأن حتديد نطاقات الرتدد املوزعة للخدمة املتنقلة  (عك
                                                                                    بتطبيقات اخلدمات اليت و زع عليها النطاق بالفعل وقد يتطلب اختاذ إجراءات تنظيمية إضافية؛

ة نطاقات تردد من أجل توزيعات إضافي عند النظر يف ضرورة محاية اخلدمات القائمة والسماح مبواصلة تطويرها (فل
 حمتملة ألي خدمة،

 وإذ يالحظ
 ،WRC 26GHz] IMT-[A113)-(19و Rev.WRC 225)-(12و Rev.WRC 224)-(15و Rev.WRC 223)-15( القرارات ( أ 

 الدولية؛ املتنقلة باالتصاالت       أيضا  اليت تتعلق 
وأن  وما بعده 2020لعام  يتناول مبادئ عملية تطوير االتصاالت املتنقلة الدولية R-ITU 65أن القرار  (ب أ 

 ؛احتياجات البلدان النامية املتعلقة بتطوير االتصاالت املتنقلة الدولية وتنفيذها تبحث يف ITU-R 77-7/5 املسألة
 الدولية؛ تعمل على معاجلة زيادة تطوير االتصاالت املتنقلة R-ITU 229/5أن املسألة  (جب
واالتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة  2000-                                                              أن االتصاالت املتنقلة الدولية تشمل كال  من االتصاالت املتنقلة الدولية ( دج

 ؛ITU-R 56-2القرار                     معا ، كما هو موضح يف 2020-واالتصاالت املتنقلة الدولية
حتدد اإلطار واألهداف اإلمجالية للتطور املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية  R M.2083-ITUأن التوصية  ( هد

 ؛بعده وما 2020 لعام
املستقبل فيما خيص أنظمة االتصاالت املتنقلة  اجتاهات التكنولوجيا يفيتناول  R M.2320-ITUأن التقرير  ( وه

 ؛لألرض الدولية

 ؛GHz 6 الرتدد األعلى مننطاقات  ، بشأن اجلدوى التقنية لالتصاالت املتنقلة الدولية يفR M.2376-ITUالتقرير  ( زو 
حيلل االجتاهات اليت تؤثر على النمو املستقبلي حلركة االتصاالت املتنقلة الدولية ملا بعد  R M.2370-ITUأن التقرير  (حز 

 ؛2030و 2020                                               ويعطي تقديرا  للطلب على احلركة العاملية للفرتة بني 2020 عام
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نطاقات  قطاع االتصاالت الراديوية بشأن خصائص االنتشار املتعلقة باألنظمة املتنقلة يف أن هناك دراسات جارية يف (طحج
 األعلى؛ الرتدد

االعتبار  ، اليت قد يتعني أخذها يف.5558و 553.5و 547.5و 516B.5و 340.5األرقام  أمهية األحكام الواردة يف (يطد
 الدراسات؛ يف
 ،GHz 25,25-24,65 نطاق الرتدد توزيع للخدمة الثابتة الساتلية يفمنح ال 2012أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  (كي
يف الرتددات  قدرة بعدة جيغابتاتبشأن األنظمة الالسلكية ذات السرعات امل M.2003 R-ITU-2 التوصية (ل

 ؛GHz 60 حول
قدرة بعدة جيغابتات يف الرتددات بشأن األنظمة الالسلكية ذات السرعات امل M.2227 R-ITU-2 التقرير ( م

 ،GHz 60 حول
 وإذ يدرك

للمكون األرضي لالتصاالت  GHz 17-66و GHz 47,2-47و GHz 47-45,5 الرتدد اتنطاقأنه مل يتم حتديد  ( أ 
هناك حاجة إىل دراسات أخرى  وبالتايل ،WRC) 238-(15                              لعدم وجود دراسات طبقا  للقرار WRC-19 املتنقلة الدولية يف املؤمتر

 ؛أويل أساس على        حاليا   النطاقات هذه هلا املوزعة اخلدماتالدولية و  املتنقلة بني االتصاالت
االتصاالت املتنقلة الدولية ينبغي أن يراعي استعمال النطاقات من جانب  من أجلأن حتديد نطاقات تردد  ب(

 ؛واالحتياجات املتطورة اخلاصة هبذه اخلدمات، أخرى خدمات
 ؛ذا على أساس أويلنطاق الرتدد ه                                         تقنية إضافية على اخلدمات املوزع هلا حاليا   وأأنه ينبغي أال تفرض قيود تنظيمية  ج(

أن هناك متسع كبري من الوقت بني توزيع املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية لنطاقات الرتدد وبني نشر األنظمة  ( دأ 
التصاالت الوقت املناسب من العوامل اهلامة لدعم تطوير ا جاورة من الطيف يفتوم واسعةهذه النطاقات، ومن مث يعد توفري أجزاء  يف

 الدولية؛ املتنقلة

 ة؛لخدمة املتنقللأن نطاقات الرتدد املوزعة للخدمات املنفعلة على أساس حصري ليست مناسبة لتوزيع  ( هب
االتصاالت املتنقلة الدولية ينبغي أن يراعي استعمال النطاقات من جانب  أجل منأن أي حتديد لنطاقات تردد  ( وج

 ؛واالحتياجات املتطورة اخلاصة هبذه اخلدمات ،أخرى خدمات
 أويل، أساس على هذا دالرتد نطاق        حاليا   هلا املوزع اخلدمات على إضافية وتقنية تنظيمية قيود تفرض     أال   ينبغي أنه ( زد

 يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
 الرتدد اتنطاق حتديد يف النظر إىل[ WRC-23 /املؤمترالراديوية لالتصاالت العاملي للمؤمتر مقبلة]دورة  يدعو أنإىل  1

45,5-47 GHz 47,2-47و GHz 71-66و GHz التوافقو  التقاسم دراسات إىل          استنادا   الدولية، املتنقلة لالتصاالت األرضي للمكون 
 ،أويل أساس على هذه الرتدد اتنطاق هلا ةاملوزع اخلدمات محاية أجل من
 2019 مالوقت املناسب قبل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعا بالدراسات املناسبة واستكماهلا يف إىل االضطالع 21

، GHz 86و GHz 24,25 بنيمدى الرتدد  لالتصاالت املتنقلة الدولية يف ةاألرضي ةنبغية حتديد االحتياجات من الطيف للمكو   2023
 مراعاة: مع
ذلك  يف مبامدى الرتدد،  هذا تعمل يفساليت  لألرض االتصاالت املتنقلة الدوليةاخلصائص التقنية والتشغيلية ألنظمة  -

 التكنولوجيا وتقنيات كفاءة استعمال الطيف؛ تطور االتصاالت املتنقلة الدولية من خالل التقدم يف
وما يتعلق هبا من متطلبات حلركة وما بعده  2020ولية لعام سيناريوهات النشر املتوخاة ألنظمة االتصاالت املتنقلة الد -

 املناطق احلضرية املكتظة و/أو أوقات الذروة؛ ، مثلبيانات عالية
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 احتياجات البلدان النامية؛ -

 اإلطار الزمين لالحتياجات من الطيف؛ -
االت اسب قبل املؤمتر العاملي لالتصالوقت املن والتوافق املناسبة واستكماهلا يف 1إىل االضطالع بدراسات التقاسم 32

 :اليةنطاقات الرتدد الت اليت وزع هلا نطاق الرتدد على أساس أويل، وذلك يف، مع مراعاة محاية اخلدمات 20192023 الراديوية لعام
- 24,25-27,5 GHz2 40,5-37و GHz 43,5-42,5و GHz 47-45,5و GHz 50,2-47,2و GHz 52,6-50,4و GHz 

 توزيع على أساس أويل للخدمة املتنقلة؛ فيهااليت  ،GHz 86-81و GHz 76-66و
- 31,8-33,4 GHz 42,5-40,5و GHz 47,2-47و GHz،  على أساس أويل  إضافية اتتوزيعحيث قد يلزم

 ،املتنقلة للخدمة

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
 GHz 47-45,5 الرتدد اتنطاقهلا  ةاملوزعإىل مواصلة دراسات التقاسم والتوافق املناسبة حلماية اخلدمات  1
دورة مقبلة للمؤمتر العاملي لالتصاالت على أساس أويل واستكماهلا يف وقت مناسب من أجل ] GHz 71-66و GHz 47,2-47و

 ؛[WRC-23 الراديوية/املؤمتر
أجل  من GHz 71-66 الرتددنطاق  إىل دراسة الشروط التقنية والتنظيمية الستعمال االتصاالت املتنقلة الدولية يف 2

 ،محاية اخلدمة املتنقلة للطريان

 يقـرر كذلك
إىل حتديد  CMP)1923-(1 20192023دعوة االجتماع التحضريي األول للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  1

املوعد املطلوب لكي تكون اخلصائص التقنية والتشغيلية الالزمة لدراسات التقاسم والتوافق متوفرة، وذلك لضمان إمكانية أن تكون 
يها املؤمتر الوقت املناسب لكي ينظر ف مستكملة يف "يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"فقرة  الدراسات املشار إليها يف

 ؛20192023العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
                                                   إىل أن ينظر، بناء  على نتائج الدراسات املذكورة أعاله،  2023 2019دعوة املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2
لالتصاالت  ةاألرضي ةحتديد نطاقات الرتدد للمكون ، وأن ينظر يفللخدمة املتنقلة على أساس أويل للطيفتوزيعات إضافية  يف

يقـرر أن يدعو من " 2الفقرة                                                                                              املتنقلة الدولية؛ علما  بأن نطاقات الرتدد اليت يتعني النظر فيها تقتصر على مجيع النطاقات الواردة يف
 " أو أجزاء منها،قطاع االتصاالت الراديوية

 اإلدارات يدعو

 .هذه الدراسات من خالل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية يف شاطبن املشاركة إىل
 

 L2و K2بالنسبة إلى الشرط )الشروط( والخيار )الخيارات( ذات الصلة لألسلوبين  8.13.5/13.1/2
اح مل يناقش بعد بالوقت املت                                                                                 : ق دم نص مشروع هذا القرار اجلديد إىل قطاع االتصاالت الراديوية نتيجة  للقيود املتعلقة 1املالحظة 

 أي قضايا عالقة. إىل أن تنظر بعناية يف هذا النص بغية البت يف WRC-19 ويراجع. ويدعى املؤمتر

___________________ 
 .االقتضاء حسب املتجاورة، النطاقات يف باخلدمات املتعلقة الدراسات ذلك يف مبا 1
 ونشر حمطات استقبال أرضية ، مع مراعاة احلاجة إىل ضمان محاية احملطات األرضية القائمةGHz 27,5-24,5 الرتدد نطاق عند إجراء دراسات يف 2

 .GHz 27-5,25دد نطاق الرت  يف أرض(-أرض( وخدمة األحباث الفضائية )فضاء-إطار توزيع خلدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاء يف مستقبلية
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، L2aفيما يتعلق بالشرط  ،"إذ يدرك" بندمثال ضمن  ،(Rev.WRC-19) 750إدراج إحالة مرجعية إىل القرار  ينبغي: 2 الحظةامل
واحملطات  IMTمن احملطات القاعدة لالتصاالت  GHz 92-86يف نطاق الرتدد  املطلوبلبث غري ا ، الذي ينص على حدود1اخليار 

 .GHz 86-81يف نطاق الرتدد  IMTاملتنقلة لالتصاالت 
 .[B113-IMT 40/50 GHz]ديباجة هذا القرار مع مشروع القرار اجلديد  تتواءم: ينبغي أن 3 الحظةامل

 .صادرة عن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية                                     إدراج أحكام هذا القرار أيضا  يف توصية            بدال  من ذلكميكن : 4 املالحظة
أدناه(  X1وضح يف اجلدول امل النحو علىاملقرتح إدراجها ) X1                                                          أ عرب عن رأي مفاده أن القيم اجلديدة للحدود الواردة يف اجلدول 

. 5/1يف التقرير النهائي لفريق املهام  B                      بوصفها حتديثا  للدراسة  CPM19-2/192تستند إىل دراسة جديدة، معروضة يف الوثيقة 
. وتقدم (CPM19-2)أو الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر  5/1هذه الدراسة اجلديدة يف إطار فريق املهام         ت ستعرض ملو 

 معداتو  (IMT BS)ة الدولية حمطات قاعدة االتصاالت املتنقل على، ملحوظة                                    هذه الدراسة حدودا  أكثر صرامة بدرجة 
املستعمل  معدات)باستثناء  5/1املهام  لفريقكنتيجة لعمل   X1ن تلك املدرجة يف اجلدول م،      معا   (UE) املستعمل

التقنية  لمعلماتلالتقنية الناشئة عن التنفيذ غري املتسق  اإلشكاالتالعديد من  تشوهبا(. ويبدو أن الدراسة GHz 81-77 النطاق يف
 لكذ. ويبدو أن تشاؤمها يف املغاليةبعض االفرتاضات  عن، و 5/1املهام  فريقلدراسات التعايش يف  5Dأوصت هبا فرقة العمل اليت 

والقيم اجلديدة املقرتحة. وينبغي أن تتعامل اإلدارات  5/1املهام  فريقهو أساس الفجوة الكبرية القائمة بني القيم الناجتة عن نتائج 
 األسباب املشار إليها.      جر اء حبذر املقرتحمع هذا 

 سمالتقاهي حتديثات للقيم الواردة بالفعل يف دراسات  CPM19-2/192                                                  وأ عرب عن رأي آخر مفاده أن القيم املقرتحة يف الوثيقة 
تأثري اإلرساالت ب استهانتإىل افرتاضات  X1تستند بعض القيم احلالية الواردة يف اجلدول و . 5/1املهام  فريقوالتوافق اليت أقر هبا 

 حمطة القاعدة أو عدم يف احلزمة قولبةعدم استخدام هوائي  قبيل منركبات )امل اترادار  حنوغري املطلوبة لالتصاالت املتنقلة الدولية 
مناذج  السيارة(. ويف غياب ويف حميط قدرهتااملستعمل عند حافة اخللية بكامل  معداتالتأثري املشرتك لوضع  إىلاالعتبار  بعنيالنظر 

ح الل اإلرساالت غري املطلوبة   ءجا كماسيناريوهات ترددات أو سيناريوهات نشر ) عرب                                               لبعض املعلمات مثل ا ض م 
. وتتخطى القيم اجلديدة حالةافرتاضات سيناريو أسوأ          است خدمت(، 5/1وتقرير رئيس فريق املهام  ITU-R M.2101 التوصية يف

ر حدودا  أكثر صرامة يف بعض السيناريوهات وحدود أقل صرامة يف بعض هذا االفرتاض  X1املقرتحة يف اجلدول                                                                           العام وت ظه 
قيم  عن تستعيضلحدود اجلديدة لإلرساالت غري املطلوبة أن ل ويراد. 5/1من فريق املهام  املستقاةالسيناريوهات األخرى غري تلك 

خدمة  إطار ركبات العاملة يفاملماية رادارات حلم املقرتحة تدعى اإلدارات إىل النظر يف القيو دود تنظيمية مناسبة. حب"أقل من" 
 القيادة يف املستقبل. ذاتيةركبات امليف ضوء  - GHz 81-76يف النطاق  (RLS) التحديد الراديوي للموقع

ADD 

 (WRC-19) [E113-IMT 70/80 GHZ]مشروع القرار اجلديد 
 GHz 86-81و GHz 76-71االتصاالت المتنقلة الدولية في نطاقي التردد 

 (،2019إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ، 
 اعتباره إذ يضع يف

املتقدمة -واالتصاالت املتنقلة الدولية -2000الدولية املتنقلة االتصاالتمبا فيها  ،(IMT)االتصاالت املتنقلة الدولية  أن ( أ 
لشبكة ا ونوعإىل توفري خدمات اتصاالت على نطاق عاملي، بغض النظر عن املكان هتدف  -2020واالتصاالت املتنقلة الدولية

 ؛املطرافأو 
 الدولية؛ املتنقلة االتصاالت تطوير دراسة على        حاليا   يعكف الراديوية االتصاالت قطاع أن (ب
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 العاملي لتجوالا لتحقيق الدولية املتنقلة لالتصاالت العامل صعيد على منسقة نطاقات استعمال املستصوب من أن (ج
 احلجم؛ وفورات وفوائد

 ؛ITU-R M.2083 التوصية أهداف لتحقيق ضروري التنظيمية األحكام ودعم إليه احلاجة عند الكايف الطيف توفر أن ( د
 ،(WRC-19) 2019 لعام الراديوية لالتصاالت العاملي للمؤمتر التحضري إبان قام، الراديوية االتصاالت قطاع أن ( ه

 ؛هلا اجملاورة والنطاقات[ GHz 86-81و GHz 76-71] الرتدداليت هلا توزيعات يف نطاقي  اخلدمات مع والتوافق التقاسم بدراسة
االستفادة من التطورات التكنولوجية من أجل زيادة كفاءة استعمال الطيف وتسهيل  أن هناك حاجة إىل االستمرار يف ( و

 إليه؛ النفاذ
[ GHz 86-81و GHz 76-71] الرتددنطاقي حدد  (WRC-19) 2019 لعام الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمتر أن ( ز

 ويل؛أ أساس على النطاق هلا املوزع اخلدمات محاية ملعاجلة التنظيمية الشروط بعض مع الدولية املتنقلة لالتصاالت
 النطاق قبيل من وعةمتن وتطبيقات استخدام سيناريوهات لتوفري        حاليا   تتطور الدولية املتنقلة االتصاالت أنظمة أن (ح

 املنخفض؛ الكمونو  االعتمادية من فائق بقدر تتسم اليت واالتصاالت ألخرى آلة من الكثيفة واالتصاالت      احملس ن املتنقل العريض
طوير املستقبلي يتطلب تدابري تقنية وتنظيمية لضمان التوافق مع الت الدولية املتنقلة لالتصاالت تردد نطاقات حتديد أن (ط

 ؛للخدمات القائمة اليت هلا توزيع يف نطاقات الرتدد احملددة
إىل  ستحتاج         لية جدا  عا بتاتاليت تتسم بكمون فائق االخنفاض ومعدالت التصاالت املتنقلة الدولية أن تطبيقات ا (ي

 االتصاالتتنفيذ                                   حاليا  الستعمال اإلدارات اليت ترغب يف احملددةتلك اليت تتيحها نطاقات الرتدد  من الطيف أكرب من متماسةأجزاء 
 ؛املتنقلة الدولية

 متقدمة هوائيات أنظمة أفضل استعمال بشكل، تتيح األقصر ةاملوج طول، مثل األعلىأن خصائص نطاقات الرتدد  (ك
 احملسن؛ العريض النطاق دعم يف احلزم وتشكيل (MIMO) واخلرج الدخلتعدد تقنيات  ذلك يف مبا
بدراسة  ،(WRC-19) 2019 لعام الراديوية لالتصاالت العاملي للمؤمتر التحضري إبان قام، الراديوية االتصاالت قطاع أن (ل

 اخلصائص إىل          استنادا   ما،هل ةاجملاور  والنطاقات GHz 86-81و GHz 76-71 الرتدد نطاقي يفالتقاسم والتوافق مع اخلدمات املوزعة 
 ؛وقتها املتاحة

االتصاالت املتنقلة الدولية ينبغي أن يراعي استعمال النطاقات من جانب  أجل منأن أي حتديد لنطاقات تردد  ( م
 ،ذه اخلدماتهلواالحتياجات املتطورة  ،أخرى خدمات

 إذ يالحظ
                     تتعلق أيضا  باالتصاالت  (Rev.WRC-12) 225و (Rev.WRC-15) 224و (Rev.WRC-15) 223القرارات  أن ( أ 

 الدولية؛ املتنقلة
هداف العامة للتطوير "اإلطار واأل -تقدم رؤية بشأن االتصاالت املتنقلة الدولية  ITU-R M.2083 التوصية أن (ب

 بعده"؛ وما 2020 املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية لعام
 احلالية الرتدد اقاتنط إطار يف الدولية املتنقلة االتصاالت إىل تتطور قد        حاليا   العاملة املتنقلة االتصاالت أنظمة أن ج(

 هبا؛ اخلاصة
 الرتدد نطاق اماستخد دون حيول وال الراديو لوائح يف أولوية مينح ال الدولية املتنقلة لالتصاالت نطاق حتديد أن ( د

 النطاق؛ هذا هلا املوزع للخدمات تطبيق أي يف
وأن  ،وما بعده 2020يتناول مبادئ عملية تطوير االتصاالت املتنقلة الدولية لعام  ITU-R 65أن القرار  ( ه

 ؛احتياجات البلدان النامية املتعلقة بتطوير االتصاالت املتنقلة الدولية وتنفيذها تبحث يف ITU-R 77-7/5 املسألة
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املستقبل فيما خيص أنظمة االتصاالت املتنقلة  يف اجتاهات التكنولوجيايتناول  ITU-R M.2320أن التقرير  ( و
 ؛لألرض الدولية

 ،GHz 6من  األعلى الرتددنطاقات  ، بشأن اجلدوى التقنية لالتصاالت املتنقلة الدولية يفITU-R M.2376التقرير  ( ز
 وإذ يدرك

 الطيف؛ عتوزي إعادة يف تتمثل الدولية املتنقلة االتصاالت لتنفيذ اإلدارات بعض أمام الوحيدة الطريقة أن ( أ 
 الرتدد نطاق ستخداما دون حيول وال الراديو لوائح يف أولوية مينح ال الدولية املتنقلة لالتصاالت تردد نطاق حتديد أن (ب
 ؛النطاق هذا هلا املوزع للخدمات تطبيق أي يف
أن هناك متسع كبري من الوقت بني توزيع املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية لنطاقات الرتدد وبني نشر األنظمة  (ج
تصاالت الوقت املناسب من العوامل اهلامة لدعم تطوير اال من الطيف يف كبرية  متماسةهذه النطاقات، ومن مث يعد توفري أجزاء  يف

 الدولية؛ املتنقلة

االتصاالت املتنقلة الدولية ينبغي أن يراعي استعمال النطاقات من جانب  أجل مننطاقات تردد  أن حتديد ( د
 ،واالحتياجات املتطورة اخلاصة هبذه اخلدمات ،أخرى خدمات

 يقرر
كما حددها   GHz 86-81و GHz 76-71 أنه لضمان التعايش بني االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاقي الرتدد 1

من لوائح الراديو واخلدمات األخرى املوزع هلا نطاق الرتدد، مبا يف ذلك محاية اخلدمات األخرى تلك،  5يف املادة  WRC-19 املؤمتر
 على اإلدارات تطبيق الشروط أدناه؛جيب 

 [L2bو K2a]بالنسبة إىل الشرطني 
، جيب أن متتثل حدود البث غري املطلوب GHz 81-76 أنه حلماية خدمة التحديد الراديوية للموقع يف نطاق الرتدد 2

 GHz 76-71 من احملطات القاعدة ومعدات املستعملني لالتصاالت املتنقلة الدولية العاملة يف النطاقني GHz 81-76حنو النطاق 
 :X1للحدود املبينة يف اجلدول  GHz 86-81و

 X1اجلدول 
 تصاالت المتنقلة الدوليةمن محطات اال GHz 81-76 حدود البث غير المطلوب نحو النطاق

 GHz 77-76 المحطة
dB(W/200 MHz) 

GHz 81-77 
dB(W/200 MHz) 

 –37/–53>/–31,5/–29,6/      الحقا  ]حيدد  حمطة قاعدة

] 

 [ –37/–42>/–33           ]حيدد الحقا /

 [ –37>/–35//33           ]حيدد الحقا   [ –37/–47>/–20           ]حيدد الحقا / معدة مستعمل

 [2اخليار  K2b]بالنسبة إىل الشرط 
احلماية للمحطات األرضية احلالية  GHz 76-71 جيب أن يوفر تشغيل االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق الرتدد 3

 واملستقبلية للخدمة الثابتة الساتلية؛
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 [غري قابل للتطبيق يف هذا القرار 1، اخليار L2a]بالنسبة إىل الشرط 
 [2اخليار  L2c]بالنسبة إىل الشرط 

احلماية للمحطات احلالية واملستقبلية  GHz 86-81 شغيل االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق الرتددجيب أن يوفر ت 4
 ؛GHz 94-76و GHz 86-81 خلدمة الفلك الراديوي العاملة يف نطاقي الرتدد

 [1Aاخليار  L2d]بالنسبة إىل الشرط 
درجة  0أال تزيد اإلمالة اجملمعة )الكهربائية وامليكانيكية( للمحطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية يف العادة عن  5

                                                                                                          نسبة  إىل املستوى األفقي. وإىل جانب ذلك، جيب أن متتثل احملطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية حلدود القدرة اإلمجالية 
 :X2 ولاملشعة املبينة يف اجلد

 X2اجلدول 
 حدود القدرة المشعة اإلجمالية للمحطات القاعدة لالتصاالت المتنقلة الدولية

 dB(W/200 MHz) نطاقات التردد

GHz 86-81 ] حيدد الحقا[            

 [1Bاخليار  L2d]بالنسبة إىل الشرط 
           درجة نسبة   0أال تزيد اإلمالة اجملمعة )الكهربائية وامليكانيكية( للمحطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية عن  6

إىل املستوى األفقي. وإىل جانب ذلك، جيب أن متتثل احملطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية حلدود القدرة اإلمجالية املشعة 
 :X3 املبينة يف اجلدول

 X3دول اجل
 حدود القدرة المشعة اإلجمالية للمحطات القاعدة لالتصاالت المتنقلة الدولية

 dB(W/200 MHz) نطاقات التردد

GHz 86-81 ] حيدد الحقا[            

 [2اخليار  L2d]بالنسبة إىل الشرط 
لالتصاالت املتنقلة ، جيب أن متتثل احملطات القاعدة GHz 86-81 أنه حلماية االستقبال الساتلي يف نطاق الرتدد 7

 بالنسبة إىل اإلرساالت: (.e.i.r.p) الدولية لألقنعة التالية للقدرة املشعة املكافئة املتناحية

 زاوية االرتفاع
المشعة المكافئة  الحد األقصى للقدرة

 dB(W/200 MHz) المتناحية

5 ≤ Θ ≤ 15   حيدد الحقا           

15 < Θ ≤ 25   حيدد الحقا           

25 < Θ ≤ 55  الحقا  حيدد       

55 < Θ ≤ 90   حيدد الحقا           

ب 1                                                                   ب أعاله يف هذا القرار. وعالوة  على ذلك، مل يتقرر بعد أيضا  مكان الفقرة1أ و1مالحظة: مل يتقرر بعد ترتيب ظهور الفقرتني 
تناول هذا إىل  (CPM19-2) "يقرر" )أي "يقرر" أو "يدعو اإلدارات"(. وتدعى الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر من

 األمر بغية اختاذ القرار املطلوب.
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 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
، GHz 86-81و GHz 76-71نطاقي الرتدد  إىل وضع ترتيبات تردد منسقة لتيسري نشر االتصاالت املتنقلة الدولية يف 1

 مع مراعاة نتائج دراسات التقاسم والتوافق؛
 [1اخليار  K2b]بالنسبة إىل الشرط 

ملساعدة اإلدارات على ضمان محاية احملطات األرضية احلالية واملستقبلية للخدمة الثابتة  ITU-R إىل وضع توصية 2
 من عمليات نشر االتصاالت املتنقلة الدولية يف البلدان اجملاورة؛ GHz 76-71 الساتلية يف نطاق الرتدد

 [1اخليار  L2c]بالنسبة إىل الشرط 
جديدة، حسب االقتضاء، لتوفري املعلومات واملساعدة  ITU-Rاحلالية ووضع توصيات  ITU-R إىل حتديث التوصية 3

من عمليات  GHz 94-76و GHz 86-81 لإلدارات بشأن إجراءات التنسيق واحلماية احملتملة خلدمة الفلك الراديوي يف نطاقي الرتدد
 نشر االتصاالت املتنقلة الدولية؛

 
 I2و L2و H2و C2و A2بالنسبة إلى الشرط )الشروط( والخيار )الخيارات( ذات الصلة لألساليب  9.13.5/13.1/2

املذكور  GHz 26خالف النطاق لنطاقات                                                                    : نظرا  إىل ضيق الوقت، مل تناقش املسامهات املتعلقة بنطاق اخلدمات النشيطة مالحظة
 .(Rev.WRC-15) 750يف القرار 

MOD 

 REV.WRC 750)-1519(القـرار 
 التوافق بين خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(

 والخدمات النشيطة ذات الصلة
 (،2019شرم الشيخ، 2015جنيف، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )

... 
 يقـرر

نطاقات الرتدد واخلدمات املذكورة  اخلدمة يف أال تتجاوز اإلرساالت غري املطلوبة من حمطات وضعت يف 1
                                ذلك اجلدول، رهنا  بالشروط احملددة؛ أدناه احلدود املقابلة يف 1-1 اجلدول يف

... 
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 1-1اجلدول 
النطاق الموزع لخدمة 
استكشاف األرض 

 (EESS) الساتلية
 )المنفعلة(

النطاق الموزع 
 لخدمات نشيطة

الخدمة 
 النشيطة

حدود قدرة اإلرساالت غير المطلوبة من محطات الخدمة النشيطة 
 1نطاق محدد لخدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(عرض  في

... ... ... ... 

 1 ، اخليارA2aمالحظة: ال ينطبق الصف أدناه إال على الشرط 

GHz 24,0-23,6 

24,25-27,5 GHz 
 أو

24,25-26,5 GHz 

 أو
24,25-25,25 GHz 

 أو
24,25-24,45 GHz 

 متنقلة

 (واآلراء أدناه 2.3/13.1/2 )انظر القسم          حيدد الحقا  

... ... ... ... 
 : 1الرأي 

عدة        وق دمت .املطلوبغري  البثأحدث املعلومات املتعلقة حبدود  تعرب عنال  1.2.3/13.1/2 إىل القسماملرجعية                                أ عرب عن آراء مفادها أن اإلشارة 
 –42إىل  –32و –37إىل  –32و –32و –28، –20، مبا يف ذلك: (CPM19-2) الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر خالل مقرتحة قيم

إىل  –28و –28و –28إىل  –24، و–20حملطات قاعدة االتصاالت املتنقلة الدولية و dB (W/200 MHz) –55و –49,3و –42و –37و –33,5و
ملزيد  اجةاحل وتدعو املتنقلة الدولية. للمحطات املتنقلة لالتصاالت dB (W/200 MHz) –51و –45و –38و –37و –29,7و –38إىل  –28و –30

 من املناقشة الختيار قيمة مقرتحة.
 :2الرأي 

يف  –dB(W/200 MHz) 20 من )حمطة القاعدة/معدات املستعمل( بقيم  غري املطلوب البثتطلب الواليات املتحدة ومجهورية كوريا إدراج حدود 
 .GHz 24لنطاق لاخليارات  مدى

 :3الرأي 
ري املطلوب يف النطاق غ البث                                                                                                     استنادا  إىل نتائج الدراسات اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية، ترى بعض اإلدارات أنه ينبغي النظر يف حدود 

GHz 24,0-23,6 من أجل محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( من االتصاالت املتنقلة الدولية العاملة يف النطاق ،
GHz 27,5-24,25 املديني التاليني، ضمن: 

 dB (W/200 MHz) –37إىل  –32: من قاعدة االتصاالت املتنقلة الدولية ةحملط
 dB (W/200 MHz) –30إىل  –28: من االتصاالت املتنقلة الدولية ملعدات مستعمل

 :4الرأي 
األساس خط                     استنادا  إىل افرتاضات )ملعدات املستعمل(  dB (W/200 MHz) –38( وقاعدةال ةحملط) dB (W/200 MHz) –42القيمتان        اشت قت

        أحيانا            أهنا ت قرتحنية، و يف كثري من األحيان بأي خلفية تق     ترب ر أن القيم األقل صرامة مل ب          ة؛ علما  احلزم قولبة لقطاع االتصاالت الراديوية وافرتاض هوائي
 مبادئ االحتاد.ع م يتعارض مسوغتقيد االتصاالت املتنقلة الدولية، وهو  المفاده أن خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( ينبغي أ مبسوغ
 :5الرأي 
 –35إىل  –32و –32و –28و –20، (CPM19-2) الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر غري املطلوب خالل البث القيم التالية حلدود وردت

 –28و –28و –28إىل  –24و –20و( قاعدةال ةحملط) dB (W/200 MHz) –55و –49,3و –42و –37و –33,5و –42إىل  –32و –37إىل  –32و
 .dB (W/200 MHz) –51و –45و –38و –37و –29,7و –38إىل  –28و –30إىل 

 :6الرأي 
بشأن محاية  5/1ملهام فريق ا أغلبية الدراسات اليت أجريت يف هاعن أسفرتاليت  غري املطلوب البث                                         أ عرب عن رأي مفاده أن القيم التالية حلدود

 التحضريي لالجتماع الثانية الدورة اإلقليمية واإلدارات يف األفرقةأغلبية  واليت أيدهتا GHz 24-23,6خدمة استكشاف األرض الساتلية يف النطاق 
 :كما يلي، ينبغي أن تكون  (CPM19-2) للمؤمتر
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 ،dB (W/200 MHz) –37و –33,5و –37إىل  –32و –35إىل  –32و –32و –28و –20: قاعدةال ةحملط 
 dB (W/200 MHz) –37و، –29,7و، –30إىل  –28و –28و –28إىل  –24و –20 وملعدات املستعمل: 

تصاالت املتنقلة تنفيذ االيف       أيضا   جتديميكن أن و                                                                               سيكون اعتماد القيم املذكورة أعاله كافيا  حلماية خدمات خدمة استكشاف األرض الساتلية و 
أنظمة  متطلبات احلماية الزائدة من جانب بعض أعضاء االحتاد سيجعل نشرتلبية ل غري املطلوب البثد حل أكثر صرامةالدولية. وأي اعتبار لقيم 

يزيد من س dB (W/200 MHz) –32اعتماد قيم أعلى من بل إن  .ذي جدوىغري  GHz 27,5-24,25االتصاالت املتنقلة الدولية يف النطاق 
 تكاليف املعدات.             ويرفع كثريا  تعقيد النظام ويقلل من أداء أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية 

 :7الرأي 
                                                                                                                       أ عرب عن رأي مفاده أن الدراسات تصف نتائج متشاهبة جدا  عند استخدام افرتاضات خط األساس املتفق عليها يف قطاع االتصاالت الراديوية

(، مما (خط األساس، وتوزيع معايري محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلةوفق خمطط العنصر الوحيد، وتوزيع احملطات القاعدة أي )
 :2020-حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية من غري املطلوب لإلرسال مستويات الضروريةلليؤدي إىل املدى التايل 

 dB (W/200 MHz) –42إىل  –49حملطة القاعدة: من 
 dB (W/200 MHz) –38إىل  –45من وملعدات املستعمل: 

 :8الرأي 
غري املطلوب دون أي  البثعلى  (CPM19-2) الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر خاللاملقرتحة  دوداحلعدد خماوف بشأن          أ عرب عن
وملعدات املستعمل  حملطة القاعدة dB (W/200 MHz) –20الداعي لوضع حد               املقدم شفويا   املقرتح ،نية تدعم القيم )على وجه اخلصوصتقدراسات 

على خدمة استكشاف األرض  2020-افرتاضات جديدة غري مربرة لتقليل التأثري احملتمل لالتصاالت املتنقلة الدولية بشأن طرحأو على السواء( 
يف تقدمي  تقصر بوضوحسغري املطلوب واليت  البثمتهاونة على  يع( من أجل اقرتاح حدود)مثل عامل التصن على حنو مصطنع الساتلية )املنفعلة(

 أي محاية خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(.
 :9الرأي 

 2020-لة الدوليةاملتنقالتصاالت امنوذج هوائي  علىاهلوائي(، ال سيما  إشعاع                                                              أ عرب عن رأي مفاده أنه بدون عناصر مقنعة جديدة )مثل قياسات خمطط
 GHz 24-23,6)املنفعلة( املوجودة وحتت التطوير يف النطاق خدمة استكشاف األرض الساتلية ضمن محاية كاملة جلميع أجهزة استشعار    ت  لن  ذي الصلة،

 . Bعن الدراسة  نيالناجت)ملعدات املستعمل(  dB (W/200 MHz) –51( وحملطة القاعدة) dB (W/200 MHz) –55إال مبستويي 
 :10الرأي 

حملطات قاعدة االتصاالت املتنقلة الدولية  dB (W/200 MHz) –33,5 من املطلوبغري  البث على                                 ينبغي أال ي نظر يف حدود أكثر صرامة
الدورة  خاللو . للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 750عدات مستعمل االتصاالت املتنقلة الدولية إلدراجها يف القرار مل –dB (W/200 MHz) 29,7و

 –35إىل  –32و –32و –28و –20املطلوب: غري  البثمقرتحات حدود  ، تضمنت(CPM19-2) الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر
 dB (W/200 MHz) –29,7و –30إىل  –28و –28و –28إىل  –24و –20حملطات قاعدة االتصاالت املتنقلة الدولية و dB (W/200 MHz) –33,5و

)املنفعلة(  اجة حلماية عمليات خدمة استكشاف األرض الساتليةتدعو احليف حني و                                                        حملطات االتصاالت املتنقلة الدولية ضمن حدود أخرى أكثر حتفظا .
 مينع االستخدام الفعال للطيف. متحفظةفرض حدود الشطط يف                          ، من املهم أيضا  إدراك أن GHz 24,0-23,6يف النطاق 

 :11الرأي 
مع ضمان محاية خدمة  GHz 27,5-24,25النطاق  تستخدمأعرب عن آراء مفادها أن الظروف املثلى ستشهد االتصاالت املتنقلة الدولية 

قيم  هو أن املطلوب 5/1 فريق املهام أظهرت الدراسات املقدمة إىلو  .GHz 24-23,6)املنفعلة( يف النطاق  (EESS)استكشاف األرض الساتلية 
 :يليأكثر صرامة مما ليست 

 حملطات قاعدة االتصاالت املتنقلة الدولية –dB (W/200 MHz) 32إىل  –35 
 .عدات مستعمل االتصاالت املتنقلة الدوليةمل dB (W/200 MHz) –30إىل  –28 

 امشهبملتنقلة الدولية معظم حمطات االتصاالت ايف                  املستويات عمليا   ستقلدود العليا، لن تتجاوز يف الواقع هذه احل املطلوبةغري  تومبا أن اإلرساال
 .       تشددا  يف قيم أقل        أيضا   ميكن النظرو ، ما

 :12الرأي 
 ،GHz 24-23,6 ماية أجهزة استشعار خدمة استكشاف األرض الساتلية املنفعلة القائمة واملستقبلية، العاملة يف النطاقحل                        أ عرب عن آراء مفادها أن 

  :2020-حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية على التالية املطلوبغري  البثق حدود يتطب يتعني
 49,3– dB (W/200 MHz) حملطة القاعدة وdB (W/200 MHz) 45– ملعدات املستعمل. 

ستكون ضرورية حلماية أدوات وهي م الساتلي القائم ثل النظامبي ذال F6 جبهاز االستشعاراخلاصة  التقاسموتستند هذه احلدود إىل نتائج دراسات 
 .معززة ساسيةحباالستشعار املنفعلة املستقبلية اليت جيري تطويرها واليت ستعمل مع 

قياسات كغري املطلوب ) البث ميدانيف املقولب احلزمة اهلوائي إشعاع ربر استخدام خمطط تصناعة االتصاالت املتنقلة، دوائر من  ،أي إثباتات وبدون
املقابل( وكذلك عدم اليقني بشأن صحة املعلمات املتصلة بنشر شبكات االتصاالت  2020-خمطط اهلوائي ومنوذج هوائي االتصاالت املتنقلة الدولية

 ختفيف هذه القيم. يتعذر، 2020-املتنقلة الدولية

 :13الرأي 
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( حمطة القاعدة)يف حالة  –dB (W/200 MHz) 42مها  غري املطلوب للبثتني قيم        مؤخرا   (CEPT)املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت اعتمد 
لضمان محاية أجهزة  2020-على أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية( ليصار إىل تطبيقهما معدات مستعمل حالةيف ) dB (W/200 MHz) –38و

 (.ECC/DEC/(18) 06 املقرر)انظر  GHz 26-23,4النطاق  يف( املنفعلة) استشعار خدمة استكشاف األرض الساتلية

... ... ... ... 

 1اخليار  A2bمالحظة: ال ينطبق الصف أدناه إال على الشرط 

GHz 50,4-50,2 

24,25-27,5 GHz 
 أو

24,25-25,25 GHz 
 أو

24,25-24,45 GHz 
 أو

 GHz       الحقا   حيدد-24,25

 متنقلة

 (2.3/13.1/2 )انظر القسم          حيدد الحقا  

... ... ... ... 

 2و 1اخليارين  H2aمالحظة: ال ينطبق الصف أدناه إال على الشرط 

GHz 50,4-50,2 47,2-50,2 GHz (2.3/13.1/2)انظر القسم           حيدد الحقا   متنقلة 

... ... ... ... 

 2و 1اخليارين  I2aمالحظة: ال ينطبق الصف أدناه إال على الشرط 

GHz 50,4-50,2 50,4-52,6 GHz (2.3/13.1/2)انظر القسم           حيدد الحقا   متنقلة 

... ... ... ... 

 1اخليار  A2bمالحظة: ال ينطبق الصف أدناه إال على الشرط 

GHz 54,25-52,6 

24,25-27,5 GHz 
 أو

24,25-25,25 GHz 
 أو

24,25-24,45 GHz 
 أو

 GHz       الحقا   حيدد-24,25

 متنقلة

 (2.3/13.1/2)انظر القسم           حيدد الحقا  

... ... ... ... 

 2و 1اخليارين  I2aمالحظة: ال ينطبق الصف أدناه إال على الشرط 

GHz 54,25-52,6 50,4-52,6 GHz (2.3/13.1/2)انظر القسم           حيدد الحقا   متنقلة 

... ... ... ... 
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 1اخليار  L2aمالحظة: ال ينطبق الصف أدناه إال على الشرط 

86-92 GHz 81-86 GHz (2.3/13.1/2)انظر القسم        الحقا  حيدد  متنقلة 
... ... ... ... 

 .اليةاإلمج ، ما مل حيدد بداللة القدرة املشعة                                                                     ي فهم من مستوى قدرة اإلرسال غري املطلوب أنه املستوى املقيس عند منفذ اهلوائي 1
... 

 

 I1و H1و G2و G1و F2و F1و E1و D1و C1و B1و A1بالنسبة إلى جميع البنود، لألساليب  14.5/13.1/2
 L1 (NOC)و K1و J1و

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

 A1 (NOC)بالنسبة إلى األسلوب  1.14.5/13.1/2
NOC 

GHz 24,75-22 
 

NOC 
GHz 29,9-24,75 

 
 B1 (NOC)بالنسبة إلى األسلوب  2.14.5/13.1/2

NOC 
GHz 34,2-29,9 

 
 C1 (NOC)بالنسبة إلى األسلوب  3.14.5/13.1/2

NOC 
GHz 40-34,2 

 
NOC 

GHz 47,5-40 
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 D1 (NOC)بالنسبة إلى األسلوب  4.14.5/13.1/2
NOC 

GHz 47,5-40 
 

 E1 (NOC)بالنسبة إلى األسلوب  5.14.5/13.1/2
NOC 

GHz 47,5-40 
 

 F2واألسلوب  F1 (NOC)بالنسبة إلى األسلوب  6.14.5/13.1/2
NOC 

GHz 47,5-40 
 

 G2واألسلوب  G1 (NOC)بالنسبة إلى األسلوب  7.14.5/13.1/2
NOC 

GHz 47,5-40 
 

 H1 (NOC)بالنسبة إلى األسلوب  8.14.5/13.1/2
NOC 

GHz 47,5-40 
 

NOC 
GHz 51,4-47,5 

 

 I1 (NOC)بالنسبة إلى األسلوب  9.14.5/13.1/2
NOC 

GHz 51,4-47,5 
 

NOC 
GHz 55,78-51,4 

 
 J1 (NOC)بالنسبة إلى األسلوب  10.14.5/13.1/2

NOC 
GHz 81-66 
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 K1 (NOC)بالنسبة إلى األسلوب  11.14.5/13.1/2
NOC 

GHz 81-66 
 

 L1 (NOC)بالنسبة إلى األسلوب  12.14.5/13.1/2
NOC 

GHz 86-81 
 

الذي يقترح بشأنه تعديل  J3و G2و F2 األساليببالنسبة إلى جميع البنود، لجميع األساليب ما عدا  15.5/13.1/2
 (WRC-15) 238 للقرار

SUP 

 (WRC-15) 238قرار ال
 دراسات بشأن األمور المتعلقة بالترددات لتحديد نطاقات االتصاالت المتنقلة الدولية

 ذلك إمكانية منح توزيعات إضافية للخدمات المتنقلة على أساس أولي في بما
 من أجل GHz 86و 24,25في جزء )أجزاء( من مدى الترددات بين 

 وما بعده 2020التطوير المستقبلي لالتصاالت المتنقلة الدولية لعام 
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 16.1جدول األعمال بند 
نطاقات  يف (WAS/RLAN) الشبكات احمللية الراديويةأنظمة النفاذ الالسلكي مبا فيها املسائل املتصلة ب النظر يف 16.1

           نقلة وفقا  ذلك توزيعات طيف إضافية للخدمة املت التدابري التنظيمية املناسبة، مبا يف، واختاذ MHz 5 925و MHz 5 150 الرتدد بني
 ؛(WRC-15) 239 للقرار

دد نطاقات الرت  الشبكات احمللية الراديوية يفأنظمة النفاذ الالسلكي مبا فيها بشأن دراسات  - (WRC-15) 239قـرار ال
 MHz 5 925و MHz 5 150 بني

 ملخص تنفيذي 1/16.1/2
/الشبكات احمللية (WAS) أنظمة النفاذ الالسلكيمعلومات أساسية عن تطوير استخدام  2/16.1/2يقدم القسم 

 واألعمال ذات الصلة بتلك األنظمة والشبكات يف املؤمترات العاملية السابقة لالتصاالت الراديوية. (RLAN) الراديوية
 ما يلي: 3/16.1/2يصف القسم و 
مع  (RLAN) راديويةاللية االتصاالت الراديوية بشأن املتطلبات التقنية والتشغيلية للشبكات احملنتائج دراسات قطاع  -

 (RLAN) اديويةر اللية مراعاة أن الدراسات السابقة تشري إىل أن احلد األدىن من املتطلبات من الطيف للشبكات احمل
 ؛MHz 880             ي قد ر بقيمة  2018عام  يف GHz 5 اليت تستعمل مدى الرتدد

 ؛(WRC-15) 239             وفقا  للقرار دراسات التقاسم والتوافق اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية يف مديات تردد خمتلفة -
 MHz 5 350-5 250و MHz 5 250-5 150 التالية: حتليل نتائج الدراسات فيما خيص مديات تردد خمتلفة -

 .MHz 5 925-5 850و MHz 5 850-5 725و MHz 5 470-5 350و
 .4/16.1/2 القسم وترد األساليب الكفيلة بالوفاء هبذا البند من جدول األعمال يف

 MHz 5 350-5 250و MHz 5 250-5 150ويشار إىل نطاقات الرتدد اليت ينظر فيها مبوجب هذا البند من جدول األعمال، أي 
التوايل. وعند اقرتاح  على Eو Dو Cو Bو Aباألحرف  MHz 5 925-5 850و MHz 5 850-5 725و MHz 5 470-5 350و

، A2 ، األسلوبA1                                                                                     أساليب متعددة لنطاق تردد معني، يعرب  عن األساليب مبا يرتبط هبا من حرف والحقة رقمية )األسلوب
 ، وهلم جرا(.B ،Cبه )                                                                            جرا(؛ وعند اقرتاح أسلوب واحد فقط لنطاق تردد معني، يعرب  عن األسلوب باحلرف املرتبط وهلم

(؛ A6و A5و A4و A3و A2و A1( )(NOC)أساليب )مبا يف ذلك عدم التغيري  6        ، ت قرتح MHz 5 250-5 150طاق الرتدد يف نو 
نطاق  على التوايل(؛ ويف Cو B) (NOC)                   ، ي قرتح أسلوب واحد MHz 5 470-5 350و MHz 5 350-5 250 نطاقي الرتدد ويف

، MHz 5 925-5 850(؛ ويف نطاق الرتدد D3و D2و NOC( )D1 ذلك يف أساليب )مبا 3        ، ت قرتح MHz 5 850-5 725 الرتدد
 .(E)فقط  (NOC)                 ي قرتح أسلوب واحد 

 .5/16.1/2القسم                                             وأخريا ، ترد االعتبارات التنظيمية واإلجرائية يف

 خلفية 2/16.1/2
جناحها بالتضافر مع شبكات االتصاالت الثابتة واملتنقلة األخرى يف تقدمي نفاذ السلكي  (RLAN)الشبكات احمللية الراديوية أثبتت 

يف النطاق ة الشبكات احمللية الراديويعريض النطاق إىل اإلنرتنت يف كل مكان وبأسعار معقولة. وكانت بعض اإلدارات قد أدخلت 
GHz 2,4  وتوسعت فيما بعد إىل بعض نطاقات الرتددGHz 5ت هذه الشبكات، وأجهزة ، وأصبحWi-Fi على وجه التحديد ،
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ويف الواقع، زاد اعتماد شركات االتصاالت املتنقلة على  .14العاملية )IP(                                              حتمل اآلن تقريبا  نصف إمجايل حركة بروتوكول اإلنرتنت 
جمال  اكبة تزايد املتطلبات يفإذ تتطور التكنولوجيا ملو . و 15، وتكنولوجيات مشاهبةFi-Wi ، واالتصاالت الصوتية عربFi-Wiتفريغ 

تاج إىل مزيد من الطيف احتياجا  يتأت ى عن استعمال  (WAS) أنظمة النفاذ الالسلكي األداء، وإذ تزداد احلركة يف                                                                  العريض النطاق، حي 
                                               قنوات أعرض نطاقا  لدعم معدالت البيانات العالية.

حمطات اخلدمة املتنقلة، باستثناء املتنقلة للطريان، يكون استعمال من لوائح الراديو على أن  446A.5 وينص الرقم
 .(Rev.WRC-12) 229             وفقا  للقرار MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 150 للنطاقني

                                                                        ، ازداد سريعا  الطلب على تطبيقات النطاق العريض املتنقل، وال سيما منها على 2003 منذ املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامو 
نتائج دراسات أن على " (WRC-15) 239القرار  . وينص(RLAN)/الشبكات احمللية الراديوية (WAS)فاذ الالسلكي أنظمة الن

/الشبكات احمللية (WAS)نظمة النفاذ الالسلكي ألالطيف من  االحتياجات الدنياأن        ت بني  قطاع االتصاالت الراديوية 
 MHz 455 الطيف املمتد بني الرقم اشمل هذيو  ؛MHz 880 بزهاء     قد ر    ت   2018 عام يف GHz 5 مدى الرتدد يف (RLAN) الراديوية

مدى  ضمنالعاملة ، (IMT) غري االتصاالت املتنقلة الدولية ة،                                                 الذي ي ستخدم بالفعل لتطبيقات النطاق العريض املتنقل MHz 580و
تاج، وبالتايل GHz 5 الرتدد  ".MHz 425و 300 اوح بنيرت إىل طيف إضايف ي      حي 

إمكانية منح توزيعات عاملية إضافية  ،(WRC-15) 2015 القضايا اليت تدارسها املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ومن بني
، لتسهيل إتاحة طيف GHz 5من أجل تطبيقات النطاق العريض املتنقل لألرض، مبا يف ذلك يف املدى  (MS)للخدمة املتنقلة 

. وذلك لتمكني استخدام قنوات بعروض نطاق (RLAN)/الشبكات احمللية الراديوية (WAS)نظمة النفاذ الالسلكي متجاور أل
نه، على افرتاض أ                                                          التوافق اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية حتضريا  هلذا املؤمتردراسات وبينت  أوسع لدعم صبيب بيانات أعلى.

التنظيمية  باألحكام (RLAN)لشبكات احمللية الراديوية /ا(WAS)أنظمة النفاذ الالسلكي  تداخلتدابري ختفيف حصر استخدام 
خدمة أنظمة و /الشبكات احمللية الراديوية النفاذ الالسلكي أنظمةبني               يتسىن  التقاسم لن، (Rev.WRC-12) 229القرار  الواردة يف

تكفي لضمان محاية  التدابري ال، وأن هذه MHz 350 5-470 5 نطاق الرتدد طة( يفي)النش (EESS)استكشاف األرض الساتلية 
تداخل تخفيف لتدابري إضافية       ن فذتإذا  إال              يتسىن  التقاسملن  هذه احلاالت، هذا. ويف الرتدد نطاق بعض أنواع الرادارات يف
إضافية  فيفخت تقنياتي أتوصل إىل أي اتفاق بشأن إمكانية تطبيق    ي  أنه مل  بيد، /الشبكات احمللية الراديويةأنظمة النفاذ الالسلكي

تقرير االجتماع التحضريي إىل املؤمتر العاملي من  11.2.3/1.1/1)انظر القسم  /الشبكات احمللية الراديوية.نظمة النفاذ الالسلكيأل
 (.2015لالتصاالت الراديوية لعام 

تقرير من  12.2.3/1.1/1)انظر القسم  MHz 5 850-725 5                                                           ومل ي توصل إىل اتفاق بشأن استنتاجات الدراسات بشأن نطاق الرتدد 
                                       مل ي دخل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  (. وعلى هذا النحو،2015االجتماع التحضريي إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

                                                                              على نطاقات الرتدد هذه، وأنشأ بندا  يف جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  (NOC)أي تغيري  2015 (WRC-15) لعام
 ملواصلة العمل يف هذا الصدد. 2019 (WRC-19) لعام

 للقيام مبا يلي: راديويةاالتصاالت ال، يدعو قطاع (WRC-15) 239والقرار 
 (RLAN) /الشبكات احمللية الراديوية(WAS)نظمة النفاذ الالسلكي دراسة اخلصائص التقنية واملتطلبات التشغيلية أل -

 ؛GHz 5 مدى الرتدد يف
 (RLAN) /الشبكات احمللية الراديوية(WAS)أنظمة النفاذ الالسلكي  إجراء دراسات التقاسم والتوافق بني تطبيقات -

 MHz 5 850-5 725و MHz 5 470-5 350و MHz 5 350-5 150نطاقات الرتدد  يف وبني اخلدمات القائمة

___________________ 
 25-24 ، الصفحتان2020-2015، : أحدث توقعات بيانات حركة البيانات املتنقلة العامليةCiscoالتوصيل الشبكي املرئي لدى شركة مؤشر   14

-http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking الرابط عرب (، متاح2016فرباير  3)

index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.pdf. 

 .(2016 فرباير 3) 25 ، الصفحة2020-2015البيانات املتنقلة العاملية، ركة : أحدث توقعات بيانات حCiscoالتوصيل الشبكي املرئي لدى شركة مؤشر   15

https://www.itu.int/md/R15-WRC15-C-0003/en
https://www.itu.int/md/R15-WRC15-C-0003/en
https://www.itu.int/md/R15-WRC15-C-0003/en
https://www.itu.int/md/R15-WRC15-C-0003/en
https://www.itu.int/md/R15-WRC15-C-0003/en
https://www.itu.int/md/R15-WRC15-C-0003/en
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احلرص يف الوقت نفسه على محاية اخلدمات القائمة مبا يف ذلك استعماهلا احلايل  مع MHz 5 925-5 850و
 واستعماهلا املخطط؛

يف اخلالء ضمن  (RLAN)/الشبكات احمللية الراديوية (WAS)أنظمة النفاذ الالسلكي النظر يف متكني عمليات  -
 ؛MHz 5 350-5 150نطاق الرتدد 

/الشبكات احمللية (WAS)أنظمة النفاذ الالسلكي النظر يف توزيعات اخلدمة املتنقلة احملتملة الستيعاب عمليات  -
 ؛MHz 5 850-5 725و MHz 5 470-5 350يف نطاقي الرتدد  (RLAN) الراديوية

احملتمل يف نطاق الرتدد  (RLAN)/الشبكات احمللية الراديوية (WAS)أنظمة النفاذ الالسلكي استعمال حتديد  -
MHz 5 925-5 850. 

 ملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3/16.1/2
المحلية /الشبكات (WAS)أنظمة النفاذ الالسلكي المتطلبات التقنية والتشغيلية ألنظمة  1.3/16.1/2

 (RLAN) الراديوية
على مزيد من املعلومات عن املتطلبات التقنية والتشغيلية  ،WDPDN ITU-R M.[RLAN REQ-PAR]يف التقرير  االطالع،ميكن 

املعتربة يف دراسات التقاسم والتوافق غري تلك املشار إليها  (RLAN)/الشبكات احمللية الراديوية (WAS)ألنظمة النفاذ الالسلكي 
 .(Rev.WRC-12) 229 القرار يف

 دراسات التقاسم والتوافق 2.3/16.1/2
 MHz 150 5-250 5 نطاق التردد 1.2.3/16.1/2

، (RR)خلدمات متنوعة على النحو الوارد يف جدول توزيع نطاقات الرتدد يف لوائح الراديو  MHz 5 250-5 150                 يوز ع نطاق الرتدد 
 به: الصلة ذات يف ذلك احلواشي مبا

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 447A.5فضاء(  -)أرض ثابتة ساتلية 150 250-5 5
 446A.5  446B.5باستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة  
 مالحة راديوية للطيران  
  446.5  446C.5  447.5  447B.5  447C.5  

 تأثري البث خارج النطاق. MHz 5 250-5 150مل تتناول الدراسات الواردة يف األقسام الفرعية أدناه اخلاصة بنطاق الرتدد 
الخدمة الثابتة الساتلية لوصالت التغذية الصاعدة للخدمة المتنقلة الساتلية في المدارات غير المستقرة  1.1.2.3/16.1/2

 (RLAN) /الشبكات المحلية الراديويةالالسلكي النفاذ وأنظمة (non-GSO MSS)بالنسبة إلى األرض 
ألنظمة النفاذ  (.e.i.r.p)للقدرة املشعة املكافئة املتناحية  عديدة توزيعاتافرتضت الدراسات املوصوفة يف هذا القسم أن 

 .WDPDN ITU-R M.[RLAN REQ-PAR]الالسلكي/الشبكات احمللية الراديوية هو كالتوزيع الوارد يف التقرير 

وصالت تغذية اخلدمة على يف األصل  MHz 5 250-5 150نطاق ال           حينما و زع  ،1995 املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ويف
 فضاء( يف األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف إطار اخلدمة املتنقلة الساتلية )أي وصالت-الثابتة الساتلية )أرض

ة غري املستقرة متعددة من أنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلي أنظمة تتقامسه أن املتوقع كان(،  الساتلية املتنقلةالصاعدة للخدمة  التغذية
بعض اإلدارات أن هذا التوقع مل يتحقق. وترى إدارات أخرى  وترى ،من لوائح الراديو( 447A.5بالنسبة إىل األرض )انظر الرقم 

 أن التوقع قد حتقق. 
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من أجل وصالت التغذية  MHz 5 250-5 091الستعمال املدى  الساتليةإدارات خمتلفة تراخيص ملشغلي اخلدمة املتنقلة  نحتوم
التغذية الصاعدة  إىل األرض. وظلت وصالت بالنسبةغري املستقرة  الساتليةاخلدمة املتنقلة  سواتلالصاعدة من احملطات األرضية إىل 

ق تلك وصالت اتصاالت حيوية للمناط الساتلية. وتوفر أنظمة اخلدمة املتنقلة 1998تستخدم باستمرار على الصعيد العاملي منذ عام 
                                                                               شحيحة اخلدمات وغالبا  ما تكون وصلة االتصاالت الوحيدة املتاحة يف هذه املناطق النائية.

       نظرا   الوطين، عيدالص علىيف اخلالء  الراديوية احمللية الشبكات نشر عمليات أجازت البلدان بعض بأن االعرتاف       أيضا   املهم ومن
يز حاليا  تشغيل إدارةقدمتها  دراسةيف و  الشبكات احمللية الراديوية.ب التوصيلية على املتزايد الطلبإىل  الشبكات احمللية الراديوية                   جت 

مع السماح بكسب ، dBm/MHz 17وكثافة طيفية للقدرة تبلغ  واط 1 إىل تصلإيصال  بقدرة MHz 5 250-5 150يف نطاق الرتدد 
درجة مبستوى  30ارتفاع تتجاوز زوايا وإرساالت على  dBm 36 )أي بقدرة مشعة مكافئة متناحية إمجالية تبلغ dBi 6هوائي قدره 
 ملتنقلةا للخدمة الصاعدةلية الراديوية ميكن أن حتمي وصالت التغذية الشبكات احمل أن       ت بني   ،)أو أقل dBm 21حمدد بقدر 

. 16عند أخذ خصائص النشر النمطية يف احلسبان )GSO MSS)-nonغري املستقرة بالنسبة إىل األرض  املدارات يف (MSS) الساتلية
dB  12,2–و I/N dB 10,5–و  I/NdB 6–                                                                              وأجرت الدراسة حتليال  للمعلمات، بإجراء اختبار على طائفة من قيم احلماية، مبا يف ذلك 

I/N17. الراديوية احمللية الشبكات من %2                                                                           وقد ح ددت النتائج بتطبيق املعلومات املستمدة من استقصاء أ جري هبذا الشأن ونسبة 
التداخل بني  يصتقل شأهنامن  اإليصال لقدرة حدية وقيم االجتاهات، وشاملة اجتاهية هوائيات باستخدام وذلك اخلالء، يف العاملة
 اخلدمةنظام  ضار على تداخل حدوثاحتمال  تقليل إىل احلد األدىن، ومن مث القناة نفس يفالراديوية  احمللية الشبكاتأنظمة 
 الدراسة التداخل الكلي للشبكات احمللية الراديوية على السواتل يف النظام خالل فرتة ستة أيام حللت. و العامل الساتلية املتنقلة

على ذلك، مل         وبناء  . 1%الطويل أو خسارة القدرة بالرتددات الراديوية  على املدى CDMAقناة  سعةخالهلا  تجاوزال ت متواصلة
داخل ضار على نظام ت يقع بالرتددات الراديوية، وبالتايل مل السواتلدرة أو على ق السواتلجتد الدراسة أي تأثري على سعة كوكبة 

 نتائج إىل وبالنظر. الساتليةتغذية اخلدمة الثابتة  وصالت يف MHz 5 250-5 150                     املستخد م لنطاق الرتدد الساتليةاملتنقلة  اخلدمة
. وبالنسبة MHz 5 250-5 150 الرتدد نطاق يف أعلى قدراتب اخلالء يف الراديوية احمللية الشبكات       ت شغ ل أن ميكن الدراسة، هذه

تستخدم هوائيات شاملة االجتاهات يف مستوي السمت ومتوجهة  منها 78%                 يف اخلالء، ي فرتض أن  (AP)إىل هوائيات نقطة النفاذ 
درجة حنو األسفل؛  50مبيل  dBi 6 اجتاهي منها تستخدم هوائي 16%الرأسي؛ و املستوى                                  باحلزمة الرئيسية حنو األسفل عموما  يف 

 هذه يهف أجريت الذي للبلد منطي نشر الدراسة هذه ومتثلدرجة حنو األسفل.  30مبيل  dBi 12منها تستخدم هوائي اجتاهي  6%و
القدرة املشعة املكافئة  درجة لتكون 30بالبث املقيد يف ارتفاع أعلى من  اخلالء يف النشر يلتزم أن يتعني حيث الدراسة،

 .mW 125 أقل من (.e.i.r.p) حيةاملتنا

ر عن زيادة موصوفة أعاله حيتمل أن تسف راديويةمنفصلة أن زيادة القدرة والتشغيل يف اخلالء ألي شبكة حملية  مقارنةوأظهرت 
زيادة تصل درجة و  30 <راديوية يف زوايا ارتفاع لبث شبكة حملية  )(.e.i.r.pيف القدرة املشعة املكافئة املتناحية  dB 30تصل إىل 

                               درجة، مقارنة  مبا هو منصوص عليه  > 30يف زوايا ارتفاع يف القدرة املشعة املكافئة املتناحية  dB 15 إىل
                                                                                          . وجيدر بالذكر أيضا  إىل عمليات الشبكات احمللية الراديوية تتضمن توزيعا  واسعا  لألجهزة العاملة (Rev.WRC-12) 229 القرار يف
 فئة املتناحية.القدرة املشعة املكا قيم يف

ض حيث) انيخر األ التقاسم ودراستا  2 أجريتا من أجل اجلزء الشمايل من اإلقليم (dB I/N18 12,2 التداخل قدر يتجاوز أن      افرت 
ومن أجل أوروبا، تدعمان املقارنة أعاله. وتشري هاتان الدراستان إىل مستويات مرتفعة من التداخالت اليت تؤثر على أداء نظام 

تصل  I/Nوالسعة. وكان من املتوقع تسجيل قيم للنسبة  (I/N)اخلدمة املتنقلة الساتلية هذا من حيث النسبة تداخل إىل ضوضاء 
___________________ 

                                                                                                                    ح ددت هذه اخلصائص باستخدام استقصاء أ جري عن بيانات السوق وبيانات إجازة األجهزة وأفضل املمارسات ذات الصلة وعمليات النشر   16
 وذلك اخلالء، يف العاملة الراديوية احمللية الشبكات من 2% ونسبة                                                                     احلالية. وح ددت نتائج الدراسة بتطبيق املعلومات املستمدة من هذا االستقصاء 

نفس  ، وقيم حدية لقدرة اإليصال من شأهنا تقليص التداخل بني أنظمة الشبكات احمللية الراديوية يفاالجتاهات وشاملة اجتاهية هوائيات ستخدامبا
 .العامل الساتلية املتنقلة اخلدمةضار على نظام  تداخل حدوث احتمال تقليلمث  ومن القناة إىل احلد األدىن،

 .أكدها والهذه القيمة  علىاملعين يف قطاع االتصاالت الراديوية الفريق وافق ي مل  17

 .أكدهتا والهذه القيمة  علىتوافق جلنة الدراسات املعنية يف قطاع االتصاالت الراديوية  مل  18
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بالنسبة ألوروبا. وتظهر السعة  –dB 5,4، وحىت 2يف املائة للتجاوز بالنسبة للجزء الشمايل من اإلقليم  50باحتمال  +dB 3إىل 
 يف املائة. 8والتغطية هلذا النظام التعرض الخنفاض بنسبة حىت 

الضوضاء  زيادة يف مستوى MSSوإىل جانب ذلك، أظهرت القياسات اليت أجريت على السواتل اليت أجراها مشغل حايل للنظام 
يف املنطقة اليت مسحت فيها إحدى اإلدارات بنشر  MHz 5 250-5 096يف وصلة التغذية الصاعدة للنطاق  dB 2مبقدار 
 2 . وتتفق هذه الزيادة مع نتائج دراسات التقاسم اخلاصة باجلزء الشمايل من اإلقليم2014خارج املباين منذ عام  RLAN شبكات

زيادة على مستويات للتداخل تزيد عشرة أضعاف عن اهلدف احملدد يف التوصيات احلالية لقطاع املوضحة أعاله. وتنطوي هذه ال
 االتصاالت الراديوية.

ض حيث)دراسة تقاسم أخرى  وركزت على  (.dB I/NError! Bookmark not defined –12,2 التداخل قدر يتجاوز أن      افرت 
           . وي نظر يف (MSS)واخلدمة املتنقلة الساتلية  (RLAN)قييم الظروف اليت تسمح بالتقاسم والتوافق بني الشبكات احمللية الراديوية 

             تبعا  لزوايا ة املتناحية للقدرة املشعة املكافئيف احلد األقصى احلد من عدد نقاط النفاذ يف اخلالء، و  هذه الدراسة، كتدابري ختفيف، يف
القرار  يف يقرر""من  4 قرةالف ملا هو موضح يف لقدرة املشعة املكافئة املتناحية مماثلة                                      ارتفاع اهلوائي. وت فرتض شروط احلد األقصى ل

229 (Rev.WRC-12) لنطاق الرتدد MHz 5 350-5 250. مستوى التداخل اإلمجايل من الشبكات احمللية  وتبني نتائج الدراسة أن
مبا أن نطاق الرتدد و              اخلالء حمدودا . إذا كان عدد هذه الشبكات يف للخدمة املتنقلة الساتلية الراديوية أقل من عتبة وصالت التغذية

MHz 5 350-5 250  جماور لنطاق الرتددMHz 5 250-5 150، لفرعية قد ت ستعمل يف                                     وأخذا  بعني االعتبار أن هذه النطاقات ا                    
مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات(، فإن  ملعهد 802.11ac/ax ملعياريف ا MHz 160 القناة أسلوبالوقت ذاته )على سبيل املثال، 

 .MHz 5 350-5 250الشروط التقنية يف نطاق الرتدد  تكافؤهدف هذه الدراسة كان النظر يف جدوى 

للخدمة املتنقلة الساتلية يف املدارات غري املستقرة بالنسبة إىل وفحصت دراسة أخرى التأثري على نظام آخر 
وتبني  فوق آسيا. (COMPASS-MSS)خلدمة املتنقلة الساتلية يتقاسم يف الطيف، وهو نظام ا (non-GSO MSS) األرض

ض أن ي)ستتعرض للتداخل  COMPASS-MSS الدراسة أن وصلة تغذية نظام  !Error در التداخلق تجاوز              حيث افرت 

Bookmark not defined.dB I/N 12,2–)  ت                     من الوقت إذا است عمل 90%من نقاط نفاذ الشبكات احمللية الراديوية ألكثر من
 .5,3%اخلالء بنسبة  يف هذه الشبكاتأجهزة 
األوسط،  عرب أوروبا ومشال إفريقيا وجزء من آسيا والشرق (RLAN)يف نشر الشبكات احمللية الراديوية  دراسة أخرى ونظرت

 اخلدمة( من شأنه أن يتسبب يف تداخل ضار على وصلة تغذية 5,3%نشرها يف اخلالء )بنسبة تصل إىل  عملية إىل أن وخلصت
ض أن يتجاوز قدر التداخلالساتلية ) املتنقلة . ونظرت هذه (.dB I/N 12,2–Error! Bookmark not defined                                حيث افرت 

       بشكل   الدراسة هذه ونظرت. W 4بل حىت  W 1قدرها  (.e.i.r.p) مشعة مكافئة متناحيةقدرة و  HIBLEO-X الكوكبةلدراسة يف 
يف زوايا ارتفاع  mW 125 القدرة املشعة املكافئة املتناحية بقيمةيف اخلالء بتقييد  املباين خارج                            أيضا  املقرتح الداعي لالستخدام  حمدد

مشكلة  حتل نل هذه التخفيف تقنية أن وخلصتاألفق بتطبيق متييز ثابت،  درجة من 30تزيد عن ت الراديوية احمللية الشبكات هلوائي
ض أيضا  أن يتجاوز قدر التداخل  التداخل ومع ذلك، أظهر . (.dB I/N 12,2–Error! Bookmark not defined                                       )حيث افرت 

 من الشبكات احمللية الراديوية خارج املباين كحد أقصى بقدرة مشعة مكافئة متناحية 3%حقيق معلمي أنه ميكن نشر ما يصل إىل 
(e.i.r.p.) قصوى تبلغ mW 200مثل باينخارج امل ، ويف هذه احلالة، ميكن تصور تطبيقات حمدودة للشبكات احمللية الراديوية( 

 RLAN أجهزة استخدام       أيضا   الدراسة هذه       وقي مت .(األنظمة غري املأهولة )ضمن التوزيع للخدمة املتنقلة باستثناء املتنقلة للطريان
ق مستوى احلماية                          وأظهرت عمليات احملاكاة حتق   .املركبات داخل( mW 40إىل  تصلالقدرة املشعة املكافئة املتناحية )منخفضة 

خفضة ال تزيد قدرة مشعة مكافئة متناحية منمه االستخدام داخل املباين للخدمة املتنقلة الساتلية عند اجلمع بني نفسه الذي يقد
شعة مقدرة  هذا الرتدد إىل أنعند للقطارات عالية السرعة املقيس يشري التوهني و .       حصرا   السياراتاالستخدام داخل و  mW 40عن 

 ميثل       حصرا   لقطارات(وا ت)السيارا املركبات داخل واالستخدام .قطاراتبولة فيما يتعلق بالأكرب ميكن أن تكون مق ةتناحيمكافئة م
 .اخلدمة املتنقلة الساتليةعلى وصلة تغذية                                 فع اال  للتخفيف من مستوى التداخل        تدبريا  

                                                                    ومل ي توصل إىل اتفاق بشأن نتائج مجيع هذه الدراسات على النحو املبني أعاله.
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الشبكات المحلية / (WAS) الالسلكي النفاذ وأنظمة (ARNS)خدمة المالحة الراديوية للطيران  2.1.2.3/16.1/2
 (RLAN) الراديوية

املعنونة  ITU-R M.2007                                                                                       ي ستخدم نطاق الرتدد هذا يف أنظمة االستشعار والتجنب، وترد اخلصائص التقنية النمطية يف التوصية 
 ."MHz 5 250-5 150 يف نطاق الرتدد (ARNS) العاملة يف خدمة املالحة الراديوية للطرياناخلصائص ومعايري احلماية للرادارات "

/الشبكات (WAS)بعد أول ظهور ألنظمة النفاذ الالسلكي  (WRC-03) 229                                         وقد ح ددت خصائص هذه األنظمة يف إطار القرار 
                                                   ن فذت عند توزيع نطاق الرتدد للخدمة املتنقلة على أساس                                           . وجدير بالذكر أيضا  أن دراسات التقاسم اليت (RLAN)احمللية الراديوية 

قدرة وب 1%                                                                                                   أويل من أجل تنفيذ أنظمة النفاذ الالسلكي/الشبكات احمللية الراديوية، افرتضت استخدامها يف اخلالء عرضيا  بنسبة 
 .mW 200 قيمتها (.e.i.r.p) مشعة مكافئة متناحية

 فض التداخل              تدابري فع الة خل احلاجة إىل إعدادويف دراسة توافق ذات خمرجات حتمية ملثال مصدر تداخل وحيد، أظهرت النتائج 
/الشبكات احمللية (WAS)                                                                      أنظمة االستشعار والتجنب احملمولة جوا  لتمكني استخدام أنظمة النفاذ الالسلكي  تشغيل على

. وميكن اعتبار أحد األساليب القائمة على نتائج أسوأ حالة MHz 5 250-5 150الرتدد نطاق  اخلالء يف يف (RLAN) الراديوية
ملرسالت أنظمة النفاذ  (.e.i.r.p)القدرة املشعة املكافئة املتناحية يتمثل يف خفض قيم                                األسلوب الفع ال خلفض التداخل وهو

                                                   حساسية املستقب ل. ويسمح هذه األسلوب بتعويض غياب اخلبو                  تقريبا  مع زيادة dB 20 الالسلكي/الشبكات احمللية الراديوية بنسبة
اديوية خدمة املالحة الر اإلضايف يف اجلدران الذي أتاح تقاسم أنظمة النفاذ الالسلكي/الشبكات احمللية الراديوية مع أنظمة 

 العاملة يف نطاق الرتدد قيد النظر. (ARNS) للطريان
اذ بإمكانية استخدام أنظمة النف قرار اختاذ يتعذرهذه التدابري خلفض التداخل،  إعدادبدون  أنه مفاده رأي عن      أ عرب وقد

 يف اخلالء يف نطاق الرتدد قيد النظر. (RLAN)/الشبكات احمللية الراديوية (WAS) الالسلكي
تدعو احلاجة إىل و  وميكن أن يؤدي اعتبار التحليل اإلحصائي الذي ينظر يف التداخل متعدد املصادر إىل مسافات محاية خمتلفة.

                                                                    مزيد من الدراسات اليت تستخدم تداخال  إمجاليا  للحصول على نتائج واقعية.
                                                                                                                      وق دمت دراسة أخرى تركز على تقييم الظروف اليت مت كن التقاسم والتوافق. ويف هذه الدراسة، ن ظر يف تدابري ختفيف من قبيل حتديد عدد 

                            تبعا  لزوايا ارتفاع اهلوائي.  (.e.i.r.p)لقدرة املشعة املكافئة املتناحية مواقعها، واحلد األقصى ل الشبكات احمللية الراديوية يف اخلالء وتقييد
 (Rev.WRC-12) 229 القرار منيقرر" "من  4ملا هو موضح يف الفقرة  لقدرة املشعة املكافئة املتناحية مماثلةشروط احلد األقصى ل       وت فرتض

بعني         وأخذا   ،MHz 5 250-5 150 لنطاق الرتدد جماور MHz 5 350-5 250 الرتدد نطاقأن  ومبا. MHz 5 350-5 250 لنطاق الرتدد
 ac/ax 802.11 املعيار يف MHz 160                                                                                      االعتبار أن هذه النطاقات الفرعية قد ت ستعمل يف الوقت ذاته )على سبيل املثال، أسلوب القناة 

 الرتددنطاق  ملعهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات(، فإن هدف هذه الدراسة كان النظر يف جدوى تكافؤ الشروط التقنية يف
MHz 5 350-5 250. خدمة  نظمةأ نتائج الدراسة أن مستوى التداخل اإلمجايل من الشبكات احمللية الراديوية أقل من عتبة وتبني

                                                                            باحتمال مناسب إذا كان عدد هذه الشبكات يف اخلالء حمدودا ، وكانت املسافة بينها وبني  (ARNS) املالحة الراديوية للطريان
 أكرب من مسافة محاية حمددة. خدمة املالحة الراديوية للطريانأنظمة 
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الء اخل يفالشبكات احمللية الراديوية ، أن التهاون مع (MCL)                                                          وأظهرت دراسة أخرى للوجود املشرت ك باحلد األدىن من خسارة االقرتان 
ق مستوى         تبني حتق   ذلك، ومع .(ARNS) خدمة املالحة الراديوية للطريان                                                بدون أي تقنية ختفيف ميكن أن يسبب تداخال  ضارا  على

منخفضة  تناحيةمقدرة مشعة مكافئة يقدمه االستخدام داخل املباين للخدمة املتنقلة الساتلية عند اجلمع بني  احلماية نفسه الذي
 .عربات القطارات عالية السرعة يف mW 200 إىل القدرةهذه  وتصل       حصرا   السيارات داخل االستخدامو  mW 40 عن تزيد ال

خدمة املالحة  لىع التداخل مستوى من للتخفيف        فع اال          تدبريا  ميثل        حصرا   والقطارات( ت)السيارا املركبات داخلواالستخدام 
 .للطريان الراديوية

       طبقا   (RLAN)/الشبكة المحلية الراديوية الالسلكي النفاذ وأنظمة                               القياس عن ب عد المتنقل للطيران  3.1.2.3/16.1/2
 الراديو لوائح من 446C.5 للرقم

)باستثناء اجلزائر واململكة العربية السعودية والبحرين ومصر واإلمارات العربية  1اإلقليم  يف"من لوائح الراديو،  446C.5            عمال  بالرقم 
يوزع  ،الربازيل املتحدة واألردن والكويت ولبنان واملغرب وعمان وقطر واجلهورية العربية السورية والسودان وجنوب السودان وتونس( ويف

                                                            ان على أساس أويل، ويقتصر على إرساالت القياس عن ب عد للطريان من للطري                         أيضا  على اخلدمة املتنقلة MHz 5 250-5 150النطاق 
احملطات باحلماية من احملطات وجيب أال تطالب هذه  .(Rev.WRC-12) 418*               ( وفقا  للقرار 83.1حمطات الطائرات )انظر الرقم 

 ."43A.5. وال ينطبق الرقم 5                           األخرى العاملة طبقا  للمادة

القدرة أظهرت أن االستخدام يف اخلالء بقيم  (MCL)ن حسابات احلد األدىن من خسارة االقرتان وأشارت إحدى الدراسات إىل أ
                                       ال ميكن أن يضمن الوجود املشرت ك بني الشبكات  (Rev.WRC-12) 229املعرتف هبا يف القرار  (.e.i.r.p)املشعة املكافئة املتناحية 

 AMT . بيد أن هذه الدراسة أظهرت أن أنظمة(AMT)                                     يف اخلالء والقياس عن ب عد املتنقل للطريان  (RLAN)احمللية الراديوية 
قدرة مشعة مكافئة متناحية عند اجلمع بني  (Rev.WRC-12) 229مبستوى احلماية نفسه الذي حدده القرار  ميكنها أن حتظى

 حبالة يتعلق فيما mW 200 إىل تصل متناحيةة مكافئة مشع قدرةو  السيارات داخل االستخدامو ( mW 40منخفضة )ال تزيد عن 
 .السرعة عالية القطارات عربات يف االستعمال

/الشبكات (WAS)النفاذ الالسلكي  وأنظمة AMT أنظمة بنياحلدود  عرب التنسيق مسألة االعتبار يف تأخذ مل الدراسة هذه      لكن  
خاضعة  هيفوبالتايل  احلالة، هذه يف املوقع حمددة اخلدمتني كلتا  عمليات بأن االعرتاف املهم ومن ،(RLAN)احمللية الراديوية 

 RLANوالشبكات  AMT      األنظمة نشر جتيز اإلدارات                                                                    للسلطة التقديرية للهيئات التنظيمية احمللية )أي اإلدارات(. ونظرا  إىل أن 
 .       وطنيا   اخلدمتني هاتني بني التقاسم رةاإلد التخفيف تقنيات تنفيذ بطلب هلا يسمح وضع يف فهي ،على الصعيد الوطين

 MHz 5 350-5 250نطاق التردد  2.2.3/16.1/2

ذلك  يف خلدمات متنوعة على النحو الوارد يف جدول توزيع الرتددات يف لوائح الراديو، مبا MHz 5 350-5 250 يوزع نطاق الرتدد
 احلواشي ذات الصلة به.

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 )نشيطة( استكشاف األرض الساتلية 250 255-5 5

 446A.5  447F.5  للطريان املتنقلة باستثناء متنقلة  

 تحديد راديوي للموقع  
 447D.5 أبحاث فضائية  

  447E.5  448A.5  448.5 
 )نشيطة( استكشاف األرض الساتلية 255 350-5 5

 446A.5  447F.5  للطريان املتنقلة باستثناء متنقلة  

 تحديد راديوي للموقع  

 )نشيطة(أبحاث فضائية   

  447E.5  448A.5  448.5 
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 المحلية الشبكة/(WAS) الالسلكي النفاذ وأنظمة( النشيطة) الساتلية األرض استكشاف خدمة 1.2.2.3/16.1/2
 الراديوية المحلية الشبكات/ الالسلكي النفاذ وأنظمة الرادار وأنظمة (RLAN) الراديوية

 .(Rev.WRC-12) 229القرار  احلالية يف (RLAN)يرد حتديد معلمات تشغيل أنظمة النفاذ الالسلكي/الشبكات احمللية الراديوية 

                                ، ن شرت ماليني أجهزة أنظمة النفاذ 2003 (WRC-03)يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  229منذ اعتماد القرار 
 .MHz 5 350-5 250( يف نطاق الرتدد Wi-Fi)مثل  (RLAN)/الشبكات احمللية الراديوية (WAS) الالسلكي

ج(                                             ، أظهرت الدراسات، اليت أجريت استجابة  للفقرة2019 (WRC-19)ويف إطار التحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
/الشبكات (WAS) أن تغيري ظروف تشغيل أنظمة النفاذ الالسلكي، (WRC-15) 239يف القرار "يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"  من

لن يضمن محاية  (Rev.WRC-12) 229 القرار على النحو الوارد يف MHz 5 350-5 250يف نطاق الرتدد  (RLAN)احمللية الراديوية 
 التشغيل فظروف             وة  على ذلك، )النشيطة(. وعالخدمة استكشاف األرض الساتلية أجهزة االستشعار يف خدمة االستدالل الراديوي و 

تكفي لالحتياجات التشغيلية  MHz 5 350-5 250لنظام أنظمة النفاذ الالسلكي/الشبكات احمللية الراديوية يف نطاق الرتدد  احلالية
 الراديوية. ملستخدمي أنظمة النفاذ الالسلكي/الشبكات احمللية

 MHz 5 470-5 350نطاق التردد  3.2.3/16.1/2
وخدمة التحديد  (EESS)                                                      موز ع بالكامل أو أجزاء منه خلدمة استكشاف األرض الساتلية MHz 5 470-5 350إن نطاق الرتدد 

وخدمة املالحة  (SRS)وخدمة األحباث الفضائية  (ARNS)وخدمة املالحة الراديوية للطريان  (RLS)الراديوي للموقع 
 من لوائح الراديو. 5املادة  يفتفاصيل هذه التوزيعات  وترد .(RNS) الراديوية

المحلية /الشبكات (WAS) الالسلكي النفاذ أنظمةخدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( و  1.3.2.3/16.1/2
 (RLAN) الراديوية

 أنظمةبني  MHz 5 470-5 350 نطاق الرتدد يفتبني دراسات التقاسم السابقة لدى قطاع االتصاالت الراديوية عدم جدوى التقاسم 
لتسهيل  ختفيف ياتتقن      ن فذتإذا  إال طة(يخدمة استكشاف األرض الساتلية )النشوأنظمة /الشبكات احمللية الراديوية النفاذ الالسلكي

                                                                                                      وبعد مواصلة دراسة تدابري التخفيف املتاحة حاليا ، تبني نتائج الدراسة عدم وجود تقنيات ختفيف ذات جدوى لتسهيل  هذا التقاسم.
 )النشيطة( يف هذا النطاق. (EESS)وخدمة استكشاف األرض الساتلية  الشبكات احمللية الراديوية التقاسم بني

  المحلية الراديوية/الشبكات  الالسلكي النفاذ أنظمةأنظمة الرادارات و  2.3.2.3/16.1/2
 MHz 5 250-5 150بشأن نطاقات الرتدد  (Rev.WRC-12) 229ال تكفي األحكام التنظيمية الواردة يف القرار 

. وبعد MHz 350 5-470 5لضمان محاية بعض أنواع الرادارات يف نطاق الرتدد  MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 250و
                                                                                                            مواصلة دراسة تدابري التخفيف املتاحة حاليا ، تبني نتائج الدراسة عدم وجود تقنيات ختفيف ذات جدوى لتسهيل التقاسم بني 

 .MHz 350 5-470 5ظمة الرادار املختلفة يف نطاق الرتدد وأن الشبكات احمللية الراديوية

 MHz 5 850-5 725نطاق التردد  4.2.3/16.1/2
ذلك  يف خلدمات متنوعة على النحو الوارد يف جدول توزيع الرتددات يف لوائح الراديو، مبا MHz 5 850-5 725يوزع نطاق الرتدد 

 احلواشي ذات الصلة به.
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

5 830-5 725 
  ثابتة ساتلية

 فضاء(-)أرض
 تحديد راديوي للموقع

 هواة

5 830-5 725 
 تحديد راديوي للموقع  
 هواة  
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455.5   453.5   451.5   150.5   455.5   453.5   150.5 

5 850-5 830 
 ثابتة ساتلية

 فضاء(-)أرض
 تحديد راديوي للموقع

 هواة
 أرض(-ساتلية )فضاءهواة 

5 850-5 830 
 تحديد راديوي للموقع  
 هواة  
 أرض(-هواة ساتلية )فضاء  

455.5   453.5   451.5   150.5   455.5   453.5   150.5 

 مل تتناول تأثري اإلرساالت خارج النطاق. MHz 5 850-5 725الدراسات املوصوفة يف األقسام الفرعية أدناه اخلاصة بنطاق الرتدد 
األنظمة التلماتية للنقل الربي  مبا يف ذلك 1                                                                          ويف هذا النطاق، يشغ ل عدد من األنظمة/التطبيقات يف العديد من البلدان يف اإلقليم 

واألجهزة  (BFWA)وأجهزة النفاذ الالسلكي الثابت عريض النطاق  (WIA)والتطبيقات الصناعية الالسلكية  (RTTT) واحلركة
. (ISM) يةللتطبيقات الصناعية والعلمية والطب كنطاقباإلضافة إىل تسمية هذا النطاق يف مجيع أحناء العامل   (SRD)قصرية املدى 

، وتعمل على (RLAN)/الشبكات احمللية الراديوية (WAS)وتستخدم بعض هذه التطبيقات تكنولوجيات أنظمة النفاذ الالسلكي 
( لتمكني التقاسم مع اخلدمات القائمة (DFS) االنتقاء الدينامي للرتدداتخمتلفة وتستخدم تقنيات ختفيف )تشمل مستويات قدرة 

 البلدان هذه يفالعاملة يف هذا النطاق. وقد يلزم تطبيق تدابري ختفيف مناسبة على أنظمة النفاذ الالسلكي/الشبكات احمللية الراديوية 
                                                                                    شرت ك بني أنظمة النفاذ الالسلكي/الشبكات احمللية الراديوية وهذه األنظمة/التطبيقات، إذا قرر ، ليتحقق الوجود امل1 اإلقليمب

، بغرض استيعاب استخدام أنظمة النفاذ 1 املتنقلة يف اإلقليم للخدمة MHz 5 850-5 725 توزيع نطاق الرتدد WRC-19 املؤمتر
لوائح تسمح باستخدام عام، ألنظمة النفاذ  1اإلقليم  يفاإلدارات  بعضالالسلكي/الشبكات احمللية الراديوية. وتوجد لدى 

 (DFS) االنتقاء الدينامي للرتدداتيتطلب نفس تنفيذ  ،MHz 5 850-5 725 نطاق الرتدد الالسلكي/الشبكات احمللية الراديوية يف
 ماهتا القائمة.لتمكني التقاسم مع خد WIAوتطبيق  (BFWA) فاذ السلكي ثابت عريض النطاقالذي ينفذه ن
            أيضا . ويرد  MHz 5 825-5 725مبا فيها الشبكات احمللية الراديوية، نطاق الرتدد  ،، تستخدم أنظمة النفاذ الالسلكي2ويف اإلقليم 

                                         حصرا ، ولذلك فإن التقاسم بني أنظمة النفاذ  1ضمن اإلقليم  MHz 5 850-5 725توزيع اخلدمة الثابتة الساتلية يف نطاق الرتدد 
 .3و 2سلكي/الشبكات احمللية الراديوية الالسلكية واخلدمة الثابتة الساتلية غري ذي صلة يف اإلقليمني الال

وزعت نطاق  3و 1                 بلدا  من اإلقليمني  40من لوائح الراديو أكثر من  453.5وباإلضافة إىل ذلك، يشمل الرقم 
. (Rev.WRC-12) 229للخدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل وال تنطبق عليها أحكام القرار  MHz 5 850-5 650 الرتدد

وتقوم بعض هذه البلدان بتشغيل تكنولوجيا أنظمة النفاذ الالسلكي/الشبكات احمللية الراديوية مبوجب هذه احلاشية، ويقوم بلد 
 وجب التوزيع لالتصاالت املتنقلة يف هذه احلاشية.مب (ITS) أنظمة النقل الذكيةبتشغيل  3اإلقليم  واحد يف

 (RLAN) الراديوية المحلية الشبكات/ الالسلكي النفاذ وأنظمة الرادارات أنظمة 1.4.2.3/16.1/2
يف إحدى الدراسات ملصدر تداخل واحد على رادارات التحديد الراديوي للموقع األرضية، ترتاوح مسافات احلماية بني عدة 

يف اخلالء وداخل املباين  (RLAN)/الشبكات احمللية الراديوية (WAS)الكيلومرتات من أجل أنظمة النفاذ الالسلكي  عشرات من
الت أنظمة النفاذ                                                                                                                     أيضا . وينتج عن النظر يف التداخل متعدد املصادر زيادة إضافية ملسافة احلماية املطلوبة اليت حتددها كثافة مرس 

                                                                                        ديوية وخواص االجتاهية للرادار قيد النظر. وبناء  على هذه الدراسة الواحدة، سيصعب حتقيق توافق الالسلكي/الشبكات احمللية الرا
 أنظمة النفاذ الالسلكي/الشبكات احمللية الراديوية مع الرادارات العاملة يف نطاق الرتدد هذا.

بعض  ية أساليب رادارات القفز اجلديدة العاملة يفاحلالية ال تكفي حلما (DFS) االنتقاء الدينامي للرتدداتوجيدر بالذكر أن تقنيات 
                                                                   . ومل تقد م أي عناصر جديدة بشأن أي تقنيات ختفيف إضافية ميكن استخدامها MHz 5 850-5 725البلدان يف نطاق الرتدد 

 لتقدمي احلماية ألساليب تشغيل رادارات القفز اجلديدة هذه.
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 الراديوية المحلية الشبكات/الالسلكي النفاذ وأنظمة(       حصرا   1 اإلقليم في     ز عةالمو ) الساتلية الثابتة الخدمة 2.4.2.3/16.1/2
جموعة متنوعة من االفرتاضات وبيئات التداخل. وكان االستنتاج األويل أن التقاسم سيصعب دون تنفيذ مبأجريت دراسة 

 تقنيات التخفيف.

/الشبكات (WAS) التخفيف املرتبطة به بني أنظمة النفاذ الالسلكيوأظهرت دراسة أخرى إمكانية حتقيق التقاسم، مبا يف ذلك تقنيات 
فقط حبصر تشغيل أنظمة  MHz 5 850-5 725نطاق الرتدد  يف 1 اإلقليم العاملة يفاخلدمة الثابتة الساتلية و  (RLAN)احمللية الراديوية 

 باحلد األقصى. mW 200ال تزيد عن  (.e.i.r.p) متناحيةقدرة مشعة مكافئة النفاذ الالسلكي/الشبكات احمللية الراديوية داخل املباين ب
 MHz 5 925-5 850 نطاق التردد 5.2.3/16.1/2

ذلك  يف خلدمات متنوعة على النحو الوارد يف جدول توزيع الرتددات يف لوائح الراديو، مبا MHz 5 925-5 850يوزع نطاق الرتدد 
 احلواشي ذات الصلة به.

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

850 5-5 925 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
 فضاء(-)أرض

 متنقلة

850 5-5 925 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
 فضاء(-)أرض

 متنقلة
 هواة

 حتديد راديوي للموقع

850 5-5 925 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
 فضاء(-)أرض

 متنقلة
 حتديد راديوي للموقع

150.5 150.5 150.5 

                           . وقد ن فذت بالفعل تطبيقات الثالثة األقاليم مجيع يف MHz 5 925-5 850وللخدمة املتنقلة توزيع أويل مشرتك يف نطاق الرتدد 
 من البند ذاهخمتلف البلدان يف مجيع أحناء العامل. وبالتايل، فإن أي حتليل للتقاسم يف إطار  يف هذا الرتدد نطاقإطار اخلدمة يف  يف

                                               ت فرض أي قيود إضافية على اخلدمات األخرى اليت يوزع بغي أال ميس استخدام اخلدمة املتنقلة يف حني الجدول األعمال ين
 النطاق. هلا

 بشأن التطبيقات املختلفة اليت تعمل يف إطار اخلدمة املتنقلة األولية يف هذا النطاق. وأظهرت بعض دراسات بعض الشواغل          وأ عرب عن
على أساس وطين أو إقليمي بالنظر إىل نظام النفاذ الالسلكي )الشبكة احمللية الراديوية( كمصدر تداخل  التقاسم اليت أجريت حىت اآلن

 بعض بدأت، لذلك         ونتيجة  احلاجة إىل مسافات فصل مناسبة، يف حاالت التشغيل يف القناة نفسها.  (ITS) أنظمة النقل الذكيةعلى 
ية تقنيات التخفيف املمكنة للمساعدة يف حتسني التوافق بني فرادى أجهزة الشبكة احملل على العمل اإلقليمية واجملموعات اإلدارات

 نتائج إىل          استنادا   لاألعماد من جدول البن هذا إطار يف استنتاجات إىل التوصل تعذرأنه  إالالراديوية وتطبيقات أنظمة النقل الذكية. 
 .اآلن حىت الدراسات هذه

من أجل عمليات الوصلة الصاعدة يف مجيع األقاليم الثالثة احملددة لدى  (FSS)لخدمة الثابتة الساتلية                          ويوز ع هذا النطاق أيضا  ل
االحتاد، على حنو يدعم جمموعة متنوعة من تطبيقات اخلدمة الثابتة الساتلية مبا يف ذلك خدمة النطاق العريض، وينبغي أن تراعي 

 لية احلايل واملخطط له.الدراسات محاية استعمال اخلدمة الثابتة السات

 أساليب للوفاء ببند جدول األعمال 4/16.1/2
                                                                                                             تقد م اإلجراءات التنظيمية املرتبطة ببعض األساليب على النحو املوضح أدناه من مؤيدي األساليب املعنية، وهي تعرب عن وجهة 

 نظر املؤيدين، وجرى عرضها وحبثها يف قطاع االتصاالت الراديوية.
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من  16.1مالحظة: يف حال اإلشارة إىل بلد حمدد أو وضع إقليمي معني فيما يتعلق باستعمال نطاقات تردد معينة يف إطار البند 
                                                                                                             جدول األعمال، فألن ذلك قد يعرب عن الوضع يف ذلك البلد وبالتايل ينبغي أال يعم م إلعطاء االنطباع بأن هذه الشروط من شأهنا 

 لى البلدان أو األقاليم األخرى.عأن تكون قابلة للتطبيق 

 MHz 5 350-5 250و MHz 5 250-5 150ويشار إىل نطاقات الرتدد اليت جيري حبثها مبوجب هذا البند من جدول األعمال، أي 
                        على التوايل. وقد است خدم  Eو Dو Cو Bو Aباألحرف  MHz 5 925-5 850و MHz 5 850-5 725و MHz 5 470-5 350و

 قيم األساليب.لرت  االصطالح التايل
                                                                                                  يف حال اقرتاح أساليب متعددة بشأن نطاق تردد معني، يعرب  عن األساليب بواسطة احلرف املصاحب والالحقة الرقمية.  -

 A1 باألسلوب MHz 5 250-5 150بشأن نطاق الرتدد  املقرتحة الستةاألساليب  إىل                  سبيل املثال، ي رمز  على
 .A6واألسلوب  A5 واألسلوب A4 واألسلوب A3 واألسلوب A2 واألسلوب

                                                                                            يف حال اقرتاح أسلوب واحد فقط بشأن نطاق تردد معني، يعرب  عن األسلوب باحلرف املصاحب. على سبيل املثال، و  -
 .Bباألسلوب  MHz 5 350-5 250نطاق الرتدد                                   ي رمز إىل األسلوب الوحيد املقرتح بشأن 

 A ،MHz 5 250-5 150نطاق التردد  1.4/16.1/2

 : ال تغيير في لوائح الراديوA1األسلوب  1.1.4/16.1/2
 (Rev.WRC-12) 229. وينبغي اإلبقاء على أحكام القرار (WRC-15) 239                                                        ال ت قرتح تغيريات على لوائح الراديو، باستثناء إلغاء القرار 

 .يف هذا النطاق حلماية اخلدمات القائمة (RLAN)املطبقة على الشبكة احمللية الراديوية 

لتمكين عمليات الشبكة المحلية الراديوية في الخالء  (Rev.WRC-12) 229                 : مراج عة القرار A2األسلوب  2.1.4/16.1/2
 (.e.i.r.p) للقدرة المشعة المكافئة المتناحيةالشروط المحتملة المرتبطة بها بشأن الحدود الجديدة  ذلك في بما

لتمكني عمليات الشبكة احمللية الراديوية يف اخلالء مبا يف ذلك الشروط  (Rev.WRC-12) 229يقرتح إدخال تعديالت على القرار 
 مع معاجلة محاية اخلدمات القائمة. (.e.i.r.p)للقدرة املشعة املكافئة املتناحية احملتملة املرتبطة هبا بشأن احلدود اجلديدة 

 لتمكين عمليات الشبكة المحلية الراديوية في الخالء (Rev.WRC-12) 229                 : مراج عة القرار A3األسلوب  3.1.4/16.1/2
من يقرر" "من  4في الفقرة  MHz 5 350-5 250بتطبيق نفس شروط االستخدام المحددة لنطاق التردد 

 (Rev.WRC-12) 229 القرار
 MHz 5 250-5 150ملواءمة الشروط التقنية والتنظيمية لنطاق الرتدد  (Rev.WRC-12) 229                            ي قرتح إدخال مراج عات للقرار 
حلماية  (Rev.WRC-12) 229من القرار  يقرر""من  4الفقرة  اجملاور يف MHz 5 350-5 250مع تلك احملددة لنطاق الرتدد 

 اخلدمات القائمة.
 الراديوية المحلية للشبكة محدود تشغيل لتيسير (Rev.WRC-12) 229للقرار  تعديالت: A4 األسلوب 4.1.4/16.1/2

قدرة لا مستوياتب( والقطارات السيارات) مركباتالمحلية الراديوية داخل  الشبكة واستخدام الخالء في
 ذات الصلة (.e.i.r.p) متناحيةالمكافئة المشعة ال

ل األنظمة خارج املباين من أجاحمللية الراديوية  للشبكةحمدود  تشغيل لتيسري (Rev.WRC-12) 229للقرار  تعديالت علىإدخال       ي قرتح
 mW 200 أقصاها (.e.i.r.p) متناحيةمشعة مكافئة  بقدرةغري املأهولة )ضمن التوزيع للخدمة املتنقلة باستثناء املتنقلة للطريان( 

 يتعلق فيما mW 200تزيد عن  وال mW 40ال تزيد عن  (.e.i.r.p) متناحيةمبستويات قدرة مشعة مكافئة و  سيارةداخل  واالستخدام
 للخدمات القائمة. (Rev.WRC-12) 229 القرار حدده الذي نفسه احلماية مستوى لتقدمي ،داخل القطارات باالستخدام
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 السيارات في الراديوية المحلية الشبكةتشغيل  لتمكين (Rev.WRC-12) 229 لقرارل ات      مراج ع: A5 األسلوب 5.1.4/16.1/2
 mW 40تصل إلى  متناحية مكافئة مشعة قدرةب

 ستوياتمبالسيارات املرتبطة  داخلالشبكة احمللية الراديوية  تشغيللتمكني  (Rev.WRC-12) 229يقرتح إدخال تعديالت على القرار 
السيارة يكون على األقل مبقدار  يكلهلأن خسارة االنتشار اإلضافية  بشرط mW19 40قدرة مشعة مكافئة متناحية تصل إىل 

dB 15،  229احلماية ذاته الذي ينص عليه القرار من أجل تقدمي مستوى (Rev.WRC-12) احلالية للخدمات. 
تمكين عمليات الشبكة المحلية الراديوية في الخالء ل (Rev.WRC-12) 229                 : مراج عة للقرار A6 األسلوب 6.1.4/16.1/2

 (.e.i.r.p)بما في ذلك الشروط المرتبطة بها بشأن الحدود الجديدة للقدرة المشعة المكافئة المتناحية 
 النطاق خارج البث حدودو 

بطة هبا ا يف ذلك الشروط املرتتمكني عمليات الشبكة احمللية الراديوية يف اخلالء مبل (Rev.WRC-12) 229 القرار        مراج عة  قرتح   ت  
اق النطيف محاية اخلدمات القائمة  إىليف الوقت نفسه  والتطرق (.e.i.r.p)بشأن احلدود اجلديدة للقدرة املشعة املكافئة املتناحية 

 .MHz 250 5-350 5 اجملاور الرتددنطاق يف وكذلك 

 B ،MHz 5 350-5 250نطاق التردد  2.4/16.1/2
 : ال تغيير في لوائح الراديوBاألسلوب  1.2.4/16.1/2

. ويستمر تطبيق أحكام (WRC-15) 239                                                                      ي قرتح أسلوب واحد فقط، دون تغيري يف لوائح الراديو، باستثناء إلغاء القرار 
 يف هذا النطاق حلماية اخلدمات القائمة. (RLAN)على الشبكة احمللية الراديوية  (Rev.WRC-12) 229 القرار

 C ،MHz 5 470-5 350نطاق التردد  3.4/16.1/2
 : ال تغيير في لوائح الراديوCاألسلوب  1.3.4/16.1/2

 .(WRC-15) 239                                                                      ي قرتح أسلوب واحد فقط، دون تغيري يف لوائح الراديو، باستثناء إلغاء القرار 

 D، MHz 5 850-5 725نطاق التردد  4.4/16.1/2
 الراديو: ال تغيير في لوائح D1األسلوب  1.4.4/16.1/2

 .(WRC-15) 239                                                        ال ت قرتح تغيريات على لوائح الراديو، باستثناء إلغاء القرار 

 للخدمة المتنقلةتوزيع أولي إقليمي جديد : D2األسلوب  2.4.4/16.1/2
اذ أنظمة النفاستخدام  الستيعاب األقاليم بعض يف أويلللخدمة املتنقلة على أساس  MHz 5 850-5 725نطاق الرتدد توزيع 

 (.e.i.r.p) قدرة مشعة مكافئة متناحيةالذي يقتصر على التشغيل داخل املباين ب (RLAN)/الشبكات احمللية الراديوية (WAS) لالسلكيا
 .(Rev.WRC-12) 229                                                          مبا يف ذلك تقنيات التخفيف املرتبطة به إىل جانب مراج عة القرار  mW 200تزيد عن  ال

 في حاشية جديدةأنظمة النفاذ الالسلكي/الشبكات المحلية الراديوية : استيعاب D3األسلوب  3.4.4/16.1/2
يرد فيها توزيع  جديدة حاشية يف (RLAN)/الشبكات احمللية الراديوية (WAS)أنظمة النفاذ الالسلكي يستوعب هذا األسلوب 

 أويل للخدمة املتنقلة.

___________________ 
 mW 40داخل املركبة  وجودةاململرسالت أنظمة نظام النفاذ الالسلكي/الشبكة احمللية الراديوية  املتناحيةينبغي أن تتجاوز القدرة املشعة املكافئة  ال   19

 املركبة. هيكل                                          املقرتحة حاليا  دون مراعاة اخلسارة النامجة عن 
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 E ،MHz 5 925-5 850نطاق التردد  5.4/16.1/2

 : ال تغيير في لوائح الراديوEاألسلوب  1.5.4/16.1/2
 .(WRC-15) 239                                                                      ي قرتح أسلوب واحد فقط، دون تغيري يف لوائح الراديو، باستثناء إلغاء القرار 

 االعتبارات التنظيمية واإلجرائية 5/16.1/2
 A ،MHz 5 250-5 150نطاق التردد  1.5/16.1/2

 A1األسلوب بالنسبة إلى  1.1.5/16.1/2

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

NOC 
MHz 5 250-4 800 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

  447A.5فضاء(  -)أرض ثابتة ساتلية 150 250-5 5
 446A.5  446B.5باستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة  
 راديوية للطيرانمالحة   
  446.5  446C.5  447.5  447B.5  447C.5  

 

 A2األسلوب بالنسبة إلى  2.1.5/16.1/2
MOD 

 REV.WRC 229)-1219(القـرار 
  MHz 5 350-5 250و MHz 5 250-5 150استعمال الخدمة المتنقلة للنطاقات 

 لتنفيذ أنظمة النفاذ الالسلكي  MHz 5 725-5 470و
 الشبكات المحلية الراديويةذلك  بما في

 (،2019شرم الشيخ، 2012جنيف، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )
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 اعتباره إذ يضع يف
 MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 150 نيالنطاق وزع دق 2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أن ( أ 

 ؛(RLAN) الراديوية احمللية الشبكات ذلك يف مبا الالسلكي النفاذ أنظمة لتنفيذعلى أساس أويل للخدمة املتنقلة 
 األرض استكشاف خلدمة أويل أساس على إضايف توزيع منح قرر 2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أن (ب

 ؛MHz 5 570-5 350النطاق  وخلدمة األحباث الفضائية )النشيطة( يف MHz 5 570-5 460 النطاق )النشيطة( يف الساتلية

    ا  أولي    ا  توزيع مبنحهااالرتقاء خبدمة التحديد الراديوي للموقع  قرر 2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أن (ج
 ؛MHz 5 650-5 350النطاق  يف

توزيع فضاء(، وأن هذا ال-س أويل للخدمة الثابتة الساتلية )أرض                   موزع عامليا  على أسا MHz 5 250-5 150النطاق أن  د (
 (؛447A.5 )الرقم اخلدمة املتنقلة الساتلية يقتصر على وصالت التغذية لألنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

( 447.5بعض البلدان )الرقم                                            موزع أيضا  للخدمة املتنقلة، على أساس أويل، يف MHz 5 250-5 150النطاق أن  ه (
 ؛21.9للرقم                             بشرط التوصل إىل اتفاق وفقا  

 MHz 5 350-5 250 النطاقخلدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة(، وأن  موزع MHz 5 460-5 250النطاق أن  و (
 أساس أويل؛حباث الفضائية )النشيطة( على األخلدمة  موزع
 على أساس أويل خلدمة االستدالل الراديوي؛ موزع MHz 5 725-5 250 النطاق أن ز (
 ؛MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 150النطاقني  أن الضرورة تدعو إىل محاية اخلدمات األولية القائمة يف ح(
بني أنظمة  MHz 5 250-5 150 النطاق التقاسم يفأنه يتبني من نتائج الدراسات اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية أن  ط(

 ذلك الشبكات احمللية الراديوية، واخلدمة الثابتة الساتلية ممكن وفق شروط معينة؛ النفاذ الالسلكي مبا يف
النطاقني  أنه يتبني من الدراسات أن التقاسم بني خدمة االستدالل الراديوي واخلدمة املتنقلة يف ي(

MHz 5 350-5 250 وMHz 5 725-5 470 ال يتسىن إال بتطبيق تقنيات لتخفيف التداخل مثل االختيار الدينامي للرتددات؛ 
أن الضرورة تدعو إىل حتديد حد مناسب للقدرة املشعة املكافئة املتناحية، وإذا استدعى األمر، إىل وضع قيود تشغيلية  ك(

 MHz 5 350-5 250النطاقني  اخلدمة املتنقلة يف يوية، يفألنظمة النفاذ الالسلكي، مبا فيها الشبكات احمللية الراد
 وخدمة األحباث الفضائية؛ األرض الساتلية )النشيطة( استكشاف خدمة أجل محاية األنظمة يف من MHz 5 570-5 470و

وامل منها التداخل تتوقف على عدد من الع شبكات احمللية الراديويةال فيهاالنفاذ الالسلكي مبا  أنظمةأن كثافة تشغيل  ل(
 ؛،داخل األنظمة ومدى توفر تكنولوجيات وخدمات تنافسية يف
الثابتة الساتلية  مةاخلد ستقبالت                                                                        أنه جتري حاليا  دراسة وسائل قياس أو حساب مستوى كثافة تدفق القدرة الكلية مل (م 

 ؛S.1426 R-ITUالتوصية  املذكورة يف
لذي ا شبكات احمللية الراديويةفيما يتعلق حبساب عدد ال M.1454 R-ITUالتوصية  أن بعض املعلمات الواردة يف (ن

 حتتاج إىل مزيد من الدراسة؛ MHz 5 250-5 150النطاق  العاملة يفالثابتة الساتلية  اخلدمة مستقبالتميكن أن تتحمله 
الثابتة  اخلدمة مستقبالتمن أجل محاية  S.1426 R-ITUالتوصية  يفكثافة تدفق القدرة الكلية مستوى  أنه مت حتديد  (س

 ،MHz 5 250-5 150النطاق  يف الساتلية على منت السواتل
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 اعتباره كذلك وإذ يضع يف
 التشغيلية د              ، طبقا  للقيو شبكات احمللية الراديويةال فيهاالنفاذ الالسلكي مبا  أنظمة أن التداخل من نظام واحد من أ ( 

نت سواتل مستقبالت اخلدمة الثابتة الساتلية على م حد ذاته أي تداخل غري مقبول يف ال يسبب يف "يقررمن " 2الفقرة  املذكورة يف
 ؛MHz 5 250-5 150 النطاق يف

مستقبالت اخلدمة الثابتة الساتلية على منت السواتل قد تتعرض لتأثريات غري مقبولة بسبب التداخل الكلي من  أن ب(
 ة؛أعداد هذه األنظم حالة الزيادة الكبرية يف الراديوية، خاصة يف شبكات احملليةال فيهاالالسلكي مبا  النفاذ مةأنظ

 نظمةل العاملي ألإمنا يرجع إىل التشغي الثابتة الساتلية على منت السواتل اخلدمة مستقبالتأن التأثري الكلي على  ج(
تداخل وأن اإلدارات قد ال يكون بوسعها حتديد موقع املصدر الذي يأيت منه ال ،الراديوية شبكات احملليةال فيهاالالسلكي مبا  النفاذ

 وقت واحد، العاملة يف شبكات احمللية الراديويةال فيهاالالسلكي مبا  النفاذ أنظمةوعدد 
 وإذ يالحظ

بوضع قواعد تسمح بالتشغيل الداخلي ، 2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية                               أن عددا  من اإلدارات قامت، قبل  أ ( 
 ؛خمتلف النطاقات اليت يتناوهلا هذا القرار يف شبكات احمللية الراديويةال فيهاالالسلكي مبا  النفاذ نظمةواخلارجي أل

الذي يوفر  M.2115 R-ITUأعد قطاع االتصاالت الراديوية التقرير  ،*WRC 229)-(03                     أنه، استجابة  للقرار  (ب
 إجراءات اختبار من أجل تنفيذ االختيار الدينامي للرتدد،

 وإذ يدرك
اخلدمات وأهنا تدعم  MHz 5 650-5 600النطاق                                                              أنه توجد رادارات أرضية لألرصاد اجلوية منتشرة انتشارا  واسعا  يف أ ( 

 ؛452.5                                                          الوطنية لألرصاد اجلوية ذات األمهية البالغة، وفقا  للحاشية رقم 
الثابتة الساتلية  مةاخلد ستقبالت                                                                        أنه جتري حاليا  دراسة وسائل قياس أو حساب مستوى كثافة تدفق القدرة الكلية مل ب(

 ؛S.1426 R-ITUالتوصية  املذكورة يف
لذي ا شبكات احمللية الراديويةفيما يتعلق حبساب عدد ال M.1454 R-ITUالتوصية  أن بعض املعلمات الواردة يف ج(

 حتتاج إىل مزيد من الدراسة؛ MHz 5 250-5 150النطاق  العاملة يفالثابتة الساتلية  اخلدمة مستقبالتميكن أن تتحمله 

 ة )النشيطة(األرض الساتلي استكشاف خدمة الفضاء يف أن معايري األداء والتداخل للمحاسيس النشيطة احملمولة يف (ب د
 ؛ITU-R RS.1166التوصية  واردة يف

 تتضمن تقنية للتخفيف من التداخل حلماية أنظمة االستدالل الراديوي؛ M.1652 R-ITUأن التوصية  (جه 
الثابتة  اخلدمة مستقبالتمن أجل محاية  S.1426 R-ITUالتوصية  أنه مت حتديد سوية كثافة تدفق القدرة الكلية يف و (

 ؛MHz 5 250-5 150النطاق  يف الساتلية على منت السواتل
ات احمللية شبكال فيها مبا، الالسلكي النفاذ نظمةحتدد جمموعة مناسبة من الضوابط أل RS.1632 R-ITUأن التوصية  ( دز 

 ؛MHz 5 350-5 250النطاق  يف األرض الساتلية )النشيطة( استكشاف خدمةمن أجل محاية  الراديوية؛

 لراديويةشبكات احمللية اال فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمةحتدد شروط التقاسم بني  M.1653 R-ITUأن التوصية  ( هح
 ؛MHz 5 570-5 470النطاق  يف األرض الساتلية )النشيطة( استكشاف خدمةو 

ظم للطيف الذي املتوسط إىل توزيع شبه منت اخلدمة املتنقلة بشكل يؤدي يف                              أنه ينبغي أيضا  تصميم احملطات يف ( وط
 النطاق أو النطاقات املستعملة، وذلك من أجل حتسني التقاسم مع اخلدمات الساتلية؛كامل  تستخدمه هذه احملطات يف

___________________ 
 هذا القرار. 2012راجع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة:  *
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الطلب وأن  ،                                 ، توفر حلوال  فع الة للنطاق العريضشبكات احمللية الراديويةال فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمةأن  ( زي
 ؛املستقبلي ازداد منذ حتديد مدى الرتدد ألول مرة هلذا التطبيق

، لية الراديويةشبكات احملال فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمة جيب على اإلدارات أن تراعي ضرورة أن تتوفر يفأنه  (حك
                                                                                                             تقنيات ختفيف التداخل املطلوبة، وذلك مثال  عن طريق اإلجراءات اخلاصة بالتقيد مبواصفات التجهيزات أو بااللتزام باملعايري،

 يقـرر
شبكات احمللية لا فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمةنقلة هلذه النطاقات من أجل تنفيذ أن يكون استعمال اخلدمة املت 1

 ؛ITU-R M.1450أحدث نسخة من التوصية                  ، وفقا  ملا يرد يفالراديوية

على أن على االستعمال الداخلي  MHz 5 250-5 150النطاق  اخلدمة املتنقلة يف أن يقتصر استعمال احملطات يف 2
 أن )أي dBi 6بشرط أال يتجاوز أقصى كسب للهوائي  W 1 خرج باإليصال ةمتوسط القدرة املشعة املكافئة املتناحي يكون أقصى

وأقصى متوسط لكثافة القدرة املشعة املكافئة  mW 200هو  dBm 36)1قدرة مشعة مكافئة متناحية إمجالية ل متوسط أقصى يبلغ
 kHz 25يف أي نطاق يبلغ  mW kHz/25 0,25أو، ما يعادل ذلك، أي  MHz 1يف أي نطاق يبلغ  mW/MHz 10املتناحية هو 

، وبالنسبة إىل تشغيل MHz 1يف أي نطاق  dBm 17للقدرة عن  القصوى وباإلضافة إىل ذلك، جيب أال تزيد الكثافة الطيفية
درجة كما  30لى من يف أي زاوية ارتفاع أعالقصوى  القدرة املشعة املكافئة املتناحيةتزيد  حمطات اخلدمة املتنقلة يف اخلالء جيب أال

/الشبكات احمللية (WAS) أنظمة النفاذ الالسلكيبالنسبة إىل مرسالت           ، وأخريا  )125mW  21) dBm عنتقاس من األفق 
 dBm/MHz 27–عن  القدرة املشعة املكافئة املتناحيةتزيد جيب أال ، MHz 5 250-150 5العاملة يف النطاق  )RLAN( الراديوية

 ؛MHz 5 350-5 150 املطلوبة خارج النطاق يف مجيع اإلرساالت غري
 S.1426 R-ITU2 التوصية أنه جيوز لإلدارات أن تراقب ما إذا كان جمموع سويات كثافة تدفق القدرة املنصوص عليها يف 3

 مؤمتر خمتص قادم؛                                                                        قد مت جتاوزها أو أن جتاوزها حمتمل مستقبال ، وذلك متهيدا  الختاذ القرار املناسب يف

على احلاالت اليت يكون فيها أقصى  MHz 5 350-5 250النطاق  أن يقتصر استعمال حمطات اخلدمة املتنقلة يف 43
 mW/MHz 10 وأقصى متوسط لكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية هو mW 200متوسط للقدرة املشعة املكافئة املتناحية هو 

. ويرجى من اإلدارات أن تتخذ ما يلزم من تدابري تؤدي إىل أن يكون تشغيل العدد األكرب من حمطات MHz 1أي نطاق يبلغ  يف
                ليا  أو خارجيا  لة املسموح هلا بالعمل داخبيئة داخلية. وعالوة على ذلك يسمح بتشغيل حمطات اخلدمة املتنق اخلدمة املتنقلة يف
 mW/MHz 50يبلغ  وأقصى متوسط لكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية W 1لقدرة املشعة املكافئة املتناحية يبلغ بأقصى متوسط ل

جيب  mW 200 زيد عنلقدرة املشعة املكافئة املتناحية ي، وعند تشغيل هذه احملطات مبستوى ملتوسط اMHz 1أي نطاق يبلغ  يف
 تساوي الزاوية فوق املستوي األفقي احمللي )لألرض(: أن تلتزم بقناع زاوية االرتفاع التايل للقدرة املشعة املكافئة املتناحية حيث 

 −13 dB(W/MHz) for 0° ≤  < 8 

 −13 − 0,716( − 8) dB(W/MHz) for 8° ≤  < 40 

 −35,9 − 1,22( − 40) dB(W/MHz) for 40° ≤  ≤ 45 

 −42 dB(W/MHz) for  45° < ; 

ائح اتباع تقنيات أخرى للتخفيف من التداخل، بشرط أن تضع لو  من املرونة يف                                أنه جيوز لإلدارات أن تتوخى قدرا   54
وطنية للوفاء بالتزاماهتا بتحقيق مستوى مكافئ من احلماية خلدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( وخدمة األحباث الفضائية 

 ؛ITU-R RS.1632توصية ال )النشيطة( على أساس خصائص أنظمتها ومعايري التداخل املنصوص عليها يف
___________________ 

شري مصطلح "متوسط القدرة املشعة املكافئة املتناحية" إىل القدرة املشعة املكافئة املتناحية أثناء إطالق اإلرسال الذي يقابل يف سياق هذا القرار ي 1
 القدرة.  أعلى قدرة إذا طبقت تدابري التحكم يف

2 MHz)) 1 · 2dB(W/(m 414) /1SATh( 10log 20 - 124– أو ما يعادل ذلك، أي ،kHz)) 25 · 2dB(W/(m 414) /1SATh( 10log 20 - 140– ،
 .(km) ارتفاع الساتل SAThعلى مدار سواتل اخلدمة الثابتة الساتلية حيث ميثل 
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مع  mW23 250حبد أقصى لقدرة املرسالت ال يتجاوز  MHz 5 725-5 470النطاق  أن تتقيد حمطات اخلدمة املتنقلة يف 65
 mW/MHz 50يبلغ  وأقصى متوسط لكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية W 1لقدرة املشعة املكافئة املتناحية يبلغ أقصى متوسط ل

 ؛MHz 1 نطاق يبلغأي  يف

 MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 250النطاقني  اخلدمة املتنقلة يف أنه جيب على األنظمة العاملة يف 76
أقصى متوسط لقدرة اخلرج  يف dB 3قدرة املرسالت من أجل توفري عامل ختفيف يقابل ما ال يقل عن  تستخدم التحكم يف أن إما

 املكافئة املتناحية املشعة القدرة قدرة املرسل، أن ختفض احلد األقصى ملتوسط حالة عدم استخدام التحكم يف هلذه األنظمة، أو، يف
 ؛dB 3مبقدار 

تطبيق  MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 250النطاقني  اخلدمة املتنقلة يف أنه جيب على األنظمة العاملة يف 87
التشغيل مع أنظمة                         عمال  على تأمني التواؤم يف ITU-R M.1652-1التوصية  تدابري التخفيف من التداخل املنصوص عليها يف

 االستدالل الراديوي،

 يدعو اإلدارات
نقلة تستعمل قناع زاوية اخلدمة املت السماح بتشغيل حمطات يف عند ، إذا كانت تعتزممناسبة تنظر يف تدابري تعتمد لوائح إىل أننأل

                                                              لقدرة املشعة املكافئة املتناحية، لضمان تشغيل التجهيزات وفقا  هلذا لأعاله يقـرر من  43البند  يف املشار إليه املنصوص عليه االرتفاع
 القناع،

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
م بشأن اآلليات التنظيمية وسائر تقنيات ختفيف التداخل اليت تعمل على تفادي عدأن يواصل العمل الذي يقوم به  1

أعداد  من الزيادة السريعة يف MHz 5 250-5 150النطاق  اخلدمة الثابتة الساتلية يف جمموع التداخل يف نالتوافق اليت ميكن أن تنتج ع
 ؛شبكات احمللية الراديويةال فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمة

أن يواصل الدراسات املتعلقة بتقنيات التخفيف من أجل محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية من حمطات  21
 ،؛اخلدمة املتنقلة

أن يواصل الدراسات املتعلقة بأساليب االختبار املناسبة واإلجراءات املناسبة من أجل تنفيذ االختيار الدينامي للرتدد،  32
 االعتبار. مع أخذ اخلربات العملية بعني

 

___________________ 
حتديد حدود                           أن متارس شيئا  من املرونة يف 2003                                                                                 جيوز لإلدارات اليت لديها حاليا  لوائح سابقة على املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  23

 قدرة املرسالت.
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 A3األسلوب بالنسبة إلى  3.1.5/16.1/2
MOD 

 REV.WRC 229)-1219(القـرار 
  MHz 5 350-5 250و MHz 5 250-5 150استعمال الخدمة المتنقلة للنطاقات 

 لتنفيذ أنظمة النفاذ الالسلكي  MHz 5 725-5 470و
 ذلك الشبكات المحلية الراديوية بما في

 (،2019شرم الشيخ، 2012جنيف، لالتصاالت الراديوية )إن املؤمتر العاملي 
 اعتباره إذ يضع يف

 MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 150 نيالنطاق وزع دق 2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أن ( أ 
 ؛(RLAN) الراديوية احمللية الشبكات ذلك يف مبا الالسلكي النفاذ أنظمة لتنفيذعلى أساس أويل للخدمة املتنقلة 

 األرض استكشاف خلدمة أويل أساس على إضايف توزيع منح قرر 2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أن (ب
 ؛MHz 5 570-5 350النطاق  وخلدمة األحباث الفضائية )النشيطة( يف MHz 5 570-5 460 النطاق )النشيطة( يف الساتلية

    ا  أولي    ا  توزيع مبنحهااالرتقاء خبدمة التحديد الراديوي للموقع  قرر 2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أن (ج
 ؛MHz 5 650-5 350النطاق  يف

فضاء(، وأن هذا -                                                     موزع عامليا  على أساس أويل للخدمة الثابتة الساتلية )أرض MHz 5 250-5 150النطاق أن  د (
 (؛447A.5 لة الساتلية )الرقماخلدمة املتنق وصالت التغذية لألنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف التوزيع يقتصر على

( 447.5بعض البلدان )الرقم                                            موزع أيضا  للخدمة املتنقلة، على أساس أويل، يف MHz 5 250-5 150النطاق أن  ه (
 ؛21.9للرقم                             بشرط التوصل إىل اتفاق وفقا  

 MHz 5 350-5 250 النطاقخلدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة(، وأن  موزع MHz 5 460-5 250النطاق أن  و (
 حباث الفضائية )النشيطة( على أساس أويل؛األخلدمة  موزع
 على أساس أويل خلدمة االستدالل الراديوي؛ موزع MHz 5 725-5 250 النطاق أن ز (
 ؛MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 150النطاقني  أن الضرورة تدعو إىل محاية اخلدمات األولية القائمة يف ح(
بني أنظمة  MHz 5 250-5 150 النطاق أنه يتبني من نتائج الدراسات اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية أن التقاسم يف ط(

 الراديوية، واخلدمة الثابتة الساتلية ممكن وفق شروط معينة؛ذلك الشبكات احمللية  النفاذ الالسلكي مبا يف
 MHz 5 350-5 250النطاقني  أنه يتبني من الدراسات أن التقاسم بني خدمة االستدالل الراديوي واخلدمة املتنقلة يف ي(

 ال يتسىن إال بتطبيق تقنيات لتخفيف التداخل مثل االختيار الدينامي للرتددات؛ MHz 5 725-5 470و
أن الضرورة تدعو إىل حتديد حد مناسب للقدرة املشعة املكافئة املتناحية، وإذا استدعى األمر، إىل وضع قيود تشغيلية  ك(

 MHz 5 350-5 250النطاقني  اخلدمة املتنقلة يف ألنظمة النفاذ الالسلكي، مبا فيها الشبكات احمللية الراديوية، يف
 وخدمة األحباث الفضائية؛ األرض الساتلية )النشيطة( استكشاف خدمة من أجل محاية األنظمة يف MHz 5 570-5 470و
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وامل منها التداخل تتوقف على عدد من الع شبكات احمللية الراديويةال فيهاالنفاذ الالسلكي مبا  أنظمةأن كثافة تشغيل  ل(
 ؛،داخل األنظمة ومدى توفر تكنولوجيات وخدمات تنافسية يف
الثابتة الساتلية  مةاخلد ستقبالت                                                                        أنه جتري حاليا  دراسة وسائل قياس أو حساب مستوى كثافة تدفق القدرة الكلية مل (م 

 ؛S.1426 R-ITUالتوصية  املذكورة يف
لذي ا شبكات احمللية الراديويةفيما يتعلق حبساب عدد ال M.1454 R-ITUالتوصية  أن بعض املعلمات الواردة يف (ن

 حتتاج إىل مزيد من الدراسة؛ MHz 5 250-5 150النطاق  العاملة يفالثابتة الساتلية  اخلدمة مستقبالتميكن أن تتحمله 
الثابتة  اخلدمة مستقبالتمن أجل محاية  S.1426 R-ITUالتوصية  أنه مت حتديد سوية كثافة تدفق القدرة الكلية يف (س

 ،MHz 5 250-5 150 النطاق يف الساتلية على منت السواتل
 اعتباره كذلك وإذ يضع يف

 التشغيلية د              ، طبقا  للقيو شبكات احمللية الراديويةال فيهاالنفاذ الالسلكي مبا  أنظمة أن التداخل من نظام واحد من أ ( 
نت سواتل مستقبالت اخلدمة الثابتة الساتلية على م حد ذاته أي تداخل غري مقبول يف ال يسبب يف "يقرر"من  2الفقرة  املذكورة يف

 ؛MHz 5 250-5 150 النطاق يف
مستقبالت اخلدمة الثابتة الساتلية على منت السواتل قد تتعرض لتأثريات غري مقبولة بسبب التداخل الكلي من  أن ب(

 ة؛أعداد هذه األنظم حالة الزيادة الكبرية يف الراديوية، خاصة يف بكات احملليةشال فيهاالالسلكي مبا  النفاذ أنظمة

 نظمةل العاملي ألإمنا يرجع إىل التشغي الثابتة الساتلية على منت السواتل اخلدمة مستقبالتأن التأثري الكلي على  ج(
نه التداخل يكون بوسعها حتديد موقع املصدر الذي يأيت موأن اإلدارات قد ال  ،شبكات احمللية الراديويةال فيهاالالسلكي مبا  النفاذ

 وقت واحد، العاملة يف شبكات احمللية الراديويةال فيهاالالسلكي مبا  النفاذ أنظمةوعدد 
 وإذ يالحظ

، بوضع قواعد تسمح بالتشغيل الداخلي 2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية                               أن عددا  من اإلدارات قامت، قبل  أ ( 
 ؛خمتلف النطاقات اليت يتناوهلا هذا القرار يف شبكات احمللية الراديويةال فيهاالالسلكي مبا  النفاذ نظمةواخلارجي أل

الذي يوفر  M.2115 R-ITUأعد قطاع االتصاالت الراديوية التقرير  ،*WRC 229)-(03                     أنه، استجابة  للقرار  (ب
 إجراءات اختبار من أجل تنفيذ االختيار الدينامي للرتدد،

 وإذ يدرك
اخلدمات وأهنا تدعم  MHz 5 650-5 600النطاق                                                              أنه توجد رادارات أرضية لألرصاد اجلوية منتشرة انتشارا  واسعا  يف أ ( 

 ؛452.5                                                          الوطنية لألرصاد اجلوية ذات األمهية البالغة، وفقا  للحاشية رقم 
الثابتة الساتلية  مةاخلد ستقبالت                                                                        أنه جتري حاليا  دراسة وسائل قياس أو حساب مستوى كثافة تدفق القدرة الكلية مل ب(

 ؛S.1426 R-ITUالتوصية  املذكورة يف
لذي ا شبكات احمللية الراديويةفيما يتعلق حبساب عدد ال M.1454 R-ITUالتوصية  أن بعض املعلمات الواردة يف ج(

 حتتاج إىل مزيد من الدراسة؛ MHz 5 250-5 150النطاق  العاملة يفالثابتة الساتلية  اخلدمة مستقبالتميكن أن تتحمله 

 ة )النشيطة(األرض الساتلي استكشاف خدمة الفضاء يف أن معايري األداء والتداخل للمحاسيس النشيطة احملمولة يف (ب د
 ؛ITU-R RS.1166التوصية  واردة يف

___________________ 
 هذا القرار. 2012راجع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة: *
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 تتضمن تقنية للتخفيف من التداخل حلماية أنظمة االستدالل الراديوي؛ M.1652 R-ITUأن التوصية  (جه 
الثابتة  اخلدمة مستقبالتمن أجل محاية  S.1426 R-ITUالتوصية  أنه مت حتديد سوية كثافة تدفق القدرة الكلية يف و (

 ؛MHz 5 250-5 150النطاق  يف الساتلية على منت السواتل
ات احمللية شبكال فيها مبا، الالسلكي النفاذ نظمةحتدد جمموعة مناسبة من الضوابط أل RS.1632 R-ITUأن التوصية  ( دز 

 ؛MHz 5 350-5 250النطاق  يف األرض الساتلية )النشيطة( استكشاف خدمةمن أجل محاية  الراديوية؛

 لراديويةشبكات احمللية اال فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمةحتدد شروط التقاسم بني  M.1653 R-ITUأن التوصية  ( هح
 ؛MHz 5 570-5 470النطاق  يف األرض الساتلية )النشيطة( استكشاف خدمةو 

ظم للطيف الذي املتوسط إىل توزيع شبه منت اخلدمة املتنقلة بشكل يؤدي يف                              أنه ينبغي أيضا  تصميم احملطات يف ( وط
 النطاق أو النطاقات املستعملة، وذلك من أجل حتسني التقاسم مع اخلدمات الساتلية؛كامل  تستخدمه هذه احملطات يف

الطلب وأن  ،                                 ، توفر حلوال  فع الة للنطاق العريضشبكات احمللية الراديويةال فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمةأن  ( زي
 ؛املستقبلي ازداد منذ حتديد مدى الرتدد ألول مرة هلذا التطبيق

، لية الراديويةشبكات احملال فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمة جيب على اإلدارات أن تراعي ضرورة أن تتوفر يفأنه  (حك
                                                                                                             تقنيات ختفيف التداخل املطلوبة، وذلك مثال  عن طريق اإلجراءات اخلاصة بالتقيد مبواصفات التجهيزات أو بااللتزام باملعايري،

 يقـرر
شبكات احمللية لا فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمةنقلة هلذه النطاقات من أجل تنفيذ أن يكون استعمال اخلدمة املت 1

 ؛ITU-R M.1450أحدث نسخة من التوصية                  ، وفقا  ملا يرد يفالراديوية

على االستعمال الداخلي على أن  MHz 5 250-5 150النطاق  اخلدمة املتنقلة يف يقتصر استعمال احملطات يف أن 2
 املتناحية املكافئةوأقصى متوسط لكثافة القدرة املشعة  mW 200هو  1يكون أقصى متوسط القدرة املشعة املكافئة املتناحية

 ؛kHz 25 يبلغ نطاق أي يف mW kHz/25 0,25أو، ما يعادل ذلك، أي  MHz 1أي نطاق يبلغ  يف mW/MHz 10 هو
 S.1426 R-ITU2 التوصية أن تراقب ما إذا كان جمموع سويات كثافة تدفق القدرة املنصوص عليها يف أنه جيوز لإلدارات 3

 مؤمتر خمتص قادم؛                                                                        قد مت جتاوزها أو أن جتاوزها حمتمل مستقبال ، وذلك متهيدا  الختاذ القرار املناسب يف

على احلاالت  MHz 5 350-5 250و MHz 5 502-5 501النطاق  أن يقتصر استعمال حمطات اخلدمة املتنقلة يف 42
وأقصى متوسط لكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية  mW 200اليت يكون فيها أقصى متوسط للقدرة املشعة املكافئة املتناحية هو 

لعدد ا. ويرجى من اإلدارات أن تتخذ ما يلزم من تدابري تؤدي إىل أن يكون تشغيل MHz 1أي نطاق يبلغ  يف mW/MHz 10 هو
بيئة داخلية. وعالوة على ذلك يسمح بتشغيل حمطات اخلدمة املتنقلة املسموح هلا بالعمل  األكرب من حمطات اخلدمة املتنقلة يف

 وأقصى متوسط لكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية W 1لقدرة املشعة املكافئة املتناحية يبلغ                                 داخليا  أو خارجيا  بأقصى متوسط ل
ة يزيد لقدرة املشعة املكافئة املتناحي، وعند تشغيل هذه احملطات مبستوى ملتوسط اMHz 1أي نطاق يبلغ  يف mW/MHz 50يبلغ 
تساوي الزاوية فوق املستوي األفقي  جيب أن تلتزم بقناع زاوية االرتفاع التايل للقدرة املشعة املكافئة املتناحية حيث  mW 200عن 

 احمللي )لألرض(:

___________________ 
ل الذي يقابل ايف سياق هذا القرار يشري مصطلح "متوسط القدرة املشعة املكافئة املتناحية" إىل القدرة املشعة املكافئة املتناحية أثناء إطالق اإلرس 1

 القدرة.  أعلى قدرة إذا طبقت تدابري التحكم يف
2 MHz)) 1 · 2dB(W/(m 414) /1SATh( 10log 20 - 124– أو ما يعادل ذلك، أي ،kHz)) 25 · 2dB(W/(m 414) /1SATh( 10log 20 - 140– ،

 .(km) ارتفاع الساتل SAThعلى مدار سواتل اخلدمة الثابتة الساتلية حيث ميثل 
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 −13 dB(W/MHz) for 0° ≤  < 8 

 −13 − 0,716( − 8) dB(W/MHz) for 8° ≤  < 40 

 −35,9 − 1,22( − 40) dB(W/MHz) for 40° ≤  ≤ 45 

 −42 dB(W/MHz) for  45° < ; 

ائح اتباع تقنيات أخرى للتخفيف من التداخل، بشرط أن تضع لو  من املرونة يف                                أنه جيوز لإلدارات أن تتوخى قدرا   53
وطنية للوفاء بالتزاماهتا بتحقيق مستوى مكافئ من احلماية خلدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( وخدمة األحباث الفضائية 

 ؛ITU-R RS.1632توصية ال )النشيطة( على أساس خصائص أنظمتها ومعايري التداخل املنصوص عليها يف
مع  mW31 250حبد أقصى لقدرة املرسالت ال يتجاوز  MHz 5 725-5 470النطاق  أن تتقيد حمطات اخلدمة املتنقلة يف 64

 mW/MHz 50يبلغ  وأقصى متوسط لكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية W 1لقدرة املشعة املكافئة املتناحية يبلغ أقصى متوسط ل
 ؛MHz 1 نطاق يبلغأي  يف

 MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 250النطاقني  اخلدمة املتنقلة يف أنه جيب على األنظمة العاملة يف 75
أقصى متوسط لقدرة اخلرج  يف dB 3قدرة املرسالت من أجل توفري عامل ختفيف يقابل ما ال يقل عن  تستخدم التحكم يف أن إما

 املكافئة املتناحية املشعة القدرة قدرة املرسل، أن ختفض احلد األقصى ملتوسط حالة عدم استخدام التحكم يف هلذه األنظمة، أو، يف
 ؛dB 3مبقدار 

تطبيق  MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 250النطاقني  اخلدمة املتنقلة يف أنه جيب على األنظمة العاملة يف 86
التشغيل مع أنظمة                         عمال  على تأمني التواؤم يف ITU-R M.1652-1التوصية  تدابري التخفيف من التداخل املنصوص عليها يف

 االستدالل الراديوي،

 يدعو اإلدارات
 ستعمل قناع زاوية االرتفاعاخلدمة املتنقلة ت السماح بتشغيل حمطات يف عند ، إذا كانت تعتزممناسبة تنظر يف تدابري تعتمد لوائح نأل

                                                                      لقدرة املشعة املكافئة املتناحية، لضمان تشغيل التجهيزات وفقا  هلذا القناع،لأعاله يقـرر من  42البند  يف املشار إليه املنصوص عليه
 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

م بشأن اآلليات التنظيمية وسائر تقنيات ختفيف التداخل اليت تعمل على تفادي عدأن يواصل العمل الذي يقوم به  1
أعداد  من الزيادة السريعة يف MHz 5 250-5 150النطاق  اخلدمة الثابتة الساتلية يف جمموع التداخل يف نالتوافق اليت ميكن أن تنتج ع

 ؛شبكات احمللية الراديويةال فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمة
أن يواصل الدراسات املتعلقة بتقنيات التخفيف من أجل محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية من حمطات  21

 ؛،اخلدمة املتنقلة

أن يواصل الدراسات املتعلقة بأساليب االختبار املناسبة واإلجراءات املناسبة من أجل تنفيذ االختيار الدينامي للرتدد،  32
 االعتبار. مع أخذ اخلربات العملية بعني

 

 A4األسلوب بالنسبة إلى   4.1.5/16.1/2

 (.و"إذ يدرك" و"إذ يالحظ"، اعتباره" إذ يضع يف")أجزاء  (Rev.WRC-12) 229ال تغيري يف ديباجة القرار 

___________________ 
حتديد حدود                           أن متارس شيئا  من املرونة يف 2003                                                                                 جيوز لإلدارات اليت لديها حاليا  لوائح سابقة على املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  31

 قدرة املرسالت.
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MOD 

 REV.WRC 229)-1219(القـرار 
  MHz 5 350-5 250و MHz 5 250-5 150استعمال الخدمة المتنقلة للنطاقات 

 لتنفيذ أنظمة النفاذ الالسلكي  MHz 5 725-5 470و
 ذلك الشبكات المحلية الراديوية بما في

 (،2019شرم الشيخ، 2012جنيف، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )
... 

 يقـرر
احمللية شبكات لا فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمةأن يكون استعمال اخلدمة املتنقلة هلذه النطاقات من أجل تنفيذ  1

 ؛ITU-R M.1450أحدث نسخة من التوصية                  ، وفقا  ملا يرد يفالراديوية

 داخل الداخليعلى االستعمال  MHz 5 250-5 150النطاق  اخلدمة املتنقلة يف احملطات يفاستعمال       تشغ ليقتصر  أن 2
 املكافئةوأقصى متوسط لكثافة القدرة املشعة  mW 200هو  1على أن يكون أقصى متوسط القدرة املشعة املكافئة املتناحية املباين

 .kHz 25 يبلغ نطاق أي يف mW kHz/25 0,25أو، ما يعادل ذلك، أي  MHz 1أي نطاق يبلغ  يف mW/MHz 10 هو املتناحية
 متوسط أقصىب ان(ري خارج املباين على األنظمة غري املأهولة )ضمن التوزيع للخدمة املتنقلة باستثناء املتنقلة للط يقتصر االستخدام وأن

 ال متناحيةمشعة مكافئة  قدرةب سيارةاالستعمال داخل يكون على ذلك،         وعالوة   .mW 200يبلغ  تناحيةاملكافئة املشعة امل قدرةلل
 ؛داخل القطارات فيما يتعلق باالستخدام mW 200وال تزيد عن  أقصى حدك  mW 40تزيد عن 

... 

 

 A5 األسلوب إلى بالنسبة 5.1.5/16.1/2

 (."يدرك"إذ و "يالحظ"إذ و ،"اعتباره يف يضع إذ")أجزاء  (Rev.WRC-12) 229تغيري يف ديباجة القرار  ال

___________________ 
ل الذي يقابل ايف سياق هذا القرار يشري مصطلح "متوسط القدرة املشعة املكافئة املتناحية" إىل القدرة املشعة املكافئة املتناحية أثناء إطالق اإلرس 1

 القدرة.  أعلى قدرة إذا طبقت تدابري التحكم يف
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MOD 

 REV.WRC 229)-1219(القـرار 
  MHz 5 350-5 250و MHz 5 250-5 150استعمال الخدمة المتنقلة للنطاقات 

 لتنفيذ أنظمة النفاذ الالسلكي  MHz 5 725-5 470و
 الشبكات المحلية الراديويةذلك  بما في

 (،2019شرم الشيخ، 2012جنيف، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )
... 

 يقـرر
شبكات احمللية لا فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمةأن يكون استعمال اخلدمة املتنقلة هلذه النطاقات من أجل تنفيذ  1

 ؛ITU-R M.1450أحدث نسخة من التوصية                  ، وفقا  ملا يرد يفالراديوية
 املباينداخل  الداخليعلى االستعمال  MHz 5 250-5 150النطاق  اخلدمة املتنقلة يف احملطات يفيقتصر استعمال أن  2

هو  1ناحيةيكون أقصى متوسط القدرة املشعة املكافئة املت تعمل حبيث أنفيجب ويف حالة تثبيتها داخل املباين . سيارة أو داخل
mW 200 وأقصى متوسط لكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية هو mW/MHz 10 أي نطاق يبلغ  يفMHz 1  ،أو، ما يعادل ذلك

 قدرةبأن تعمل  فيجب سيارة داخلويف حالة االستعمال  ،ذلك على وعالوة .kHz 25 أي نطاق يبلغ يف mW kHz/25 0,25أي 
االنتشار  خسارة تقل أال، بشرط سيارةهيكل داخل  ةحد أقصى، باستثناء اخلسار ك  mW 40مشعة مكافئة متناحية ال تزيد عن 

 ؛dB 15 عن اإلضايف يف هيكل املركبة

... 

 

___________________ 
 لالقرار يشري مصطلح "متوسط القدرة املشعة املكافئة املتناحية" إىل القدرة املشعة املكافئة املتناحية أثناء إطالق اإلرسال الذي يقابيف سياق هذا  1

 القدرة.  أعلى قدرة إذا طبقت تدابري التحكم يف
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 A6 األسلوب إلى بالنسبة 6.1.5/16.1/2

MOD 

 REV.WRC 229)-1219(القـرار 
  MHz 5 350-5 250و MHz 5 250-5 150استعمال الخدمة المتنقلة للنطاقات 

 لتنفيذ أنظمة النفاذ الالسلكي  MHz 5 725-5 470و
 ذلك الشبكات المحلية الراديوية بما في

 (،2019شرم الشيخ، 2012جنيف، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )
 اعتباره إذ يضع يف

 MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 150 نيالنطاق وزع دق 2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أن ( أ 
 ؛(RLAN) الراديوية احمللية الشبكات ذلك يف مبا الالسلكي النفاذ أنظمة لتنفيذعلى أساس أويل للخدمة املتنقلة 

 األرض استكشاف خلدمة أويل أساس على إضايف توزيع نحم قرر 2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أن (ب
 ؛MHz 5 570-5 350النطاق  وخلدمة األحباث الفضائية )النشيطة( يف MHz 5 570-5 460 النطاق )النشيطة( يف الساتلية

    ا  أولي    ا  توزيع مبنحهااالرتقاء خبدمة التحديد الراديوي للموقع  قرر 2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أن (ج
 ؛MHz 5 650-5 350النطاق  يف

فضاء(، وأن هذا -                                                     موزع عامليا  على أساس أويل للخدمة الثابتة الساتلية )أرض MHz 5 250-5 150النطاق أن  د (
 (؛447A.5 قملة الساتلية )الر اخلدمة املتنق التوزيع يقتصر على وصالت التغذية لألنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

( 447.5بعض البلدان )الرقم                                            موزع أيضا  للخدمة املتنقلة، على أساس أويل، يف MHz 5 250-5 150النطاق أن  ه (
 ؛21.9للرقم                             بشرط التوصل إىل اتفاق وفقا  

 MHz 5 350-5 250 النطاقخلدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة(، وأن  موزع MHz 5 460-5 250النطاق أن  و (
 حباث الفضائية )النشيطة( على أساس أويل؛األخلدمة  موزع
 على أساس أويل خلدمة االستدالل الراديوي؛ موزع MHz 5 725-5 250 النطاق أن ز (
 ؛MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 150النطاقني  أن الضرورة تدعو إىل محاية اخلدمات األولية القائمة يف ح(
بني أنظمة  MHz 5 250-5 150 النطاق الدراسات اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية أن التقاسم يفأنه يتبني من نتائج  ط(

 ذلك الشبكات احمللية الراديوية، واخلدمة الثابتة الساتلية ممكن وفق شروط معينة؛ النفاذ الالسلكي مبا يف
 MHz 5 350-5 250النطاقني  أنه يتبني من الدراسات أن التقاسم بني خدمة االستدالل الراديوي واخلدمة املتنقلة يف ي(

 ال يتسىن إال بتطبيق تقنيات لتخفيف التداخل مثل االختيار الدينامي للرتددات؛ MHz 5 725-5 470و
شغيلية ة املتناحية، وإذا استدعى األمر، إىل وضع قيود تأن الضرورة تدعو إىل حتديد حد مناسب للقدرة املشعة املكافئ ك(

 MHz 5 350-5 250النطاقني  اخلدمة املتنقلة يف ألنظمة النفاذ الالسلكي، مبا فيها الشبكات احمللية الراديوية، يف
 ضائية؛وخدمة األحباث الف األرض الساتلية )النشيطة( استكشاف خدمة من أجل محاية األنظمة يف MHz 5 570-5 470و
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وامل منها التداخل تتوقف على عدد من الع شبكات احمللية الراديويةال فيهاالنفاذ الالسلكي مبا  أنظمةأن كثافة تشغيل  ل(
 ؛،داخل األنظمة ومدى توفر تكنولوجيات وخدمات تنافسية يف
الثابتة الساتلية  مةاخلد ستقبالت                                                                        أنه جتري حاليا  دراسة وسائل قياس أو حساب مستوى كثافة تدفق القدرة الكلية مل (م 

 ؛S.1426 R-ITUالتوصية  املذكورة يف
لذي ا شبكات احمللية الراديويةفيما يتعلق حبساب عدد ال M.1454 R-ITUالتوصية  أن بعض املعلمات الواردة يف (ن

 حتتاج إىل مزيد من الدراسة؛ MHz 5 250-5 150النطاق  العاملة يفالثابتة الساتلية  اخلدمة مستقبالتميكن أن تتحمله 
الثابتة  اخلدمة مستقبالتمن أجل محاية  S.1426 R-ITUالتوصية  كثافة تدفق القدرة الكلية يفمستوى  أنه مت حتديد  (س

 ،MHz 5 250-5 150النطاق  يف الساتلية على منت السواتل
 اعتباره كذلك وإذ يضع يف

 التشغيلية د              ، طبقا  للقيو شبكات احمللية الراديويةال فيهاالنفاذ الالسلكي مبا  أنظمة أن التداخل من نظام واحد من أ ( 
نت سواتل مستقبالت اخلدمة الثابتة الساتلية على م حد ذاته أي تداخل غري مقبول يف ال يسبب يف "يقرر"من  2الفقرة  املذكورة يف

 ؛MHz 5 250-5 150 النطاق يف
ي من تلية على منت السواتل قد تتعرض لتأثريات غري مقبولة بسبب التداخل الكلمستقبالت اخلدمة الثابتة السا أن ب(

 ة؛أعداد هذه األنظم حالة الزيادة الكبرية يف الراديوية، خاصة يف شبكات احملليةال فيهاالالسلكي مبا  النفاذ أنظمة

 نظمةل العاملي ألإمنا يرجع إىل التشغي الثابتة الساتلية على منت السواتل اخلدمة مستقبالتأن التأثري الكلي على  ج(
تداخل وأن اإلدارات قد ال يكون بوسعها حتديد موقع املصدر الذي يأيت منه ال ،شبكات احمللية الراديويةال فيهاالالسلكي مبا  النفاذ

 وقت واحد، العاملة يف شبكات احمللية الراديويةال فيهاالالسلكي مبا  النفاذ أنظمةوعدد 
 وإذ يالحظ

، بوضع قواعد تسمح بالتشغيل الداخلي 2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية                               أن عددا  من اإلدارات قامت، قبل  أ ( 
 ؛خمتلف النطاقات اليت يتناوهلا هذا القرار يف شبكات احمللية الراديويةال فيهاالالسلكي مبا  النفاذ نظمةواخلارجي أل

الذي يوفر  M.2115 R-ITUأعد قطاع االتصاالت الراديوية التقرير  ،*WRC 229)-0(3                     أنه، استجابة  للقرار  (ب
 إجراءات اختبار من أجل تنفيذ االختيار الدينامي للرتدد،

 وإذ يدرك
اخلدمات وأهنا تدعم  MHz 5 650-5 600النطاق                                                              أنه توجد رادارات أرضية لألرصاد اجلوية منتشرة انتشارا  واسعا  يف أ ( 

 ؛452.5                                                          الوطنية لألرصاد اجلوية ذات األمهية البالغة، وفقا  للحاشية رقم 
الثابتة الساتلية  مةاخلد ستقبالت                                                                        أنه جتري حاليا  دراسة وسائل قياس أو حساب مستوى كثافة تدفق القدرة الكلية مل ب(

 ؛S.1426 R-ITUالتوصية  املذكورة يف
لذي ا شبكات احمللية الراديويةفيما يتعلق حبساب عدد ال M.1454 R-ITUالتوصية  أن بعض املعلمات الواردة يف ج(

 حتتاج إىل مزيد من الدراسة؛ MHz 5 250-5 150النطاق  العاملة يفالثابتة الساتلية  اخلدمة مستقبالتميكن أن تتحمله 

 ة )النشيطة(األرض الساتلي استكشاف خدمة الفضاء يف احملمولة يف أن معايري األداء والتداخل للمحاسيس النشيطة (ب د
 ؛ITU-R RS.1166التوصية  واردة يف

___________________ 
 هذا القرار. 2012راجع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة: *
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 تتضمن تقنية للتخفيف من التداخل حلماية أنظمة االستدالل الراديوي؛ M.1652 R-ITUأن التوصية  (جه 
الثابتة  اخلدمة مستقبالتمن أجل محاية  S.1426 R-ITUالتوصية  أنه مت حتديد سوية كثافة تدفق القدرة الكلية يف و (

 ؛MHz 5 250-5 150النطاق  يف الساتلية على منت السواتل
ات احمللية شبكال فيها مبا، الالسلكي النفاذ نظمةحتدد جمموعة مناسبة من الضوابط أل RS.1632 R-ITUأن التوصية  ( دز 

 ؛MHz 5 350-5 250النطاق  يف األرض الساتلية )النشيطة( استكشاف خدمةمن أجل محاية  الراديوية؛

 لراديويةشبكات احمللية اال فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمةحتدد شروط التقاسم بني  M.1653 R-ITUأن التوصية  ( هح
 ؛MHz 5 570-5 470النطاق  يف األرض الساتلية )النشيطة( استكشاف خدمةو 

ظم للطيف الذي املتوسط إىل توزيع شبه منت اخلدمة املتنقلة بشكل يؤدي يف احملطات يف                      أنه ينبغي أيضا  تصميم  ( وط
 كامل النطاق أو النطاقات املستعملة، وذلك من أجل حتسني التقاسم مع اخلدمات الساتلية؛ تستخدمه هذه احملطات يف

الطلب وأن  ،                          حلوال  فع الة للنطاق العريض، توفر شبكات احمللية الراديويةال فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمةأن  ( زي
 ؛املستقبلي ازداد منذ حتديد مدى الرتدد ألول مرة هلذا التطبيق

، لية الراديويةشبكات احملال فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمة أنه جيب على اإلدارات أن تراعي ضرورة أن تتوفر يف (حك
 عايري،طريق اإلجراءات اخلاصة بالتقيد مبواصفات التجهيزات أو بااللتزام بامل                                          تقنيات ختفيف التداخل املطلوبة، وذلك مثال  عن 

 يقـرر
شبكات احمللية لا فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمةأن يكون استعمال اخلدمة املتنقلة هلذه النطاقات من أجل تنفيذ  1

 ؛ITU-R M.1450أحدث نسخة من التوصية                  ، وفقا  ملا يرد يفالراديوية

 علىعلى االستعمال الداخلي  MHz 5 250-5 150النطاق  اخلدمة املتنقلة يف يقتصر استعمال احملطات يفأن  2
بشرط أال يتجاوز أقصى كسب للهوائي  W 1 خرج باإليصال ةمتوسط القدرة املشعة املكافئة املتناحي أقصى فيه يكونأن  استعمال

dBi 6 أي( قدرة مشعة مكافئة متناحية إمجالية ل متوسط أقصى يبلغ أنdBm 36)1  200هو mW  وأقصى متوسط لكثافة القدرة
يف أي نطاق  mW kHz/25 0,25أو، ما يعادل ذلك، أي  MHz 1يف أي نطاق يبلغ  mW/MHz 10املشعة املكافئة املتناحية هو 

، وبالنسبة MHz 1يف أي نطاق  dBm 17وباإلضافة إىل ذلك، جيب أال تزيد الكثافة الطيفية للقدرة القصوى عن  kHz 25يبلغ 
 30ي زاوية ارتفاع أعلى من يف أالقصوى  القدرة املشعة املكافئة املتناحيةتزيد  إىل تشغيل حمطات اخلدمة املتنقلة يف اخلالء جيب أال

/الشبكات (WAS) أنظمة النفاذ الالسلكيبالنسبة إىل مرسالت           ، وأخريا  )125mW  21) dBm عندرجة كما تقاس من األفق 
-عن  القدرة املشعة املكافئة املتناحيةتزيد جيب أال ، MHz 5 250-150 5العاملة يف النطاق  )RLAN( احمللية الراديوية

27 dBm/MHz 5 350-5 150 املطلوبة خارج النطاق يف مجيع اإلرساالت غري MHz . وينبغي توهني مجيع اإلرساالت غري املطلوبة
وعرض النطاق هذا، املقيس عند  .على األقل  dB 26إىل ما حتت قدرة القناة مبقدار MHz 5 350- 250 5النطاق اليت تقع يف

                                             ومع ذلك، إذا كان عرض النطاق املشغول أيضا  يقع؛ MHz 5 350-5 250، ميكن أن يقع يف النطاق dB 26مستوى التوهني 
من  7و 6و 3 للفقرات خيضع MHz 5 350- 250 5يف النطاق الواقعاإلرساالت  جزء ، فإنMHz 5 350-250 5 ضمن النطاق

 ؛"يقرر"
 S.1426 R-ITU2 التوصية أنه جيوز لإلدارات أن تراقب ما إذا كان جمموع سويات كثافة تدفق القدرة املنصوص عليها يف 3

 مؤمتر خمتص قادم؛                                                                        قد مت جتاوزها أو أن جتاوزها حمتمل مستقبال ، وذلك متهيدا  الختاذ القرار املناسب يف

___________________ 
ل الذي يقابل ايف سياق هذا القرار يشري مصطلح "متوسط القدرة املشعة املكافئة املتناحية" إىل القدرة املشعة املكافئة املتناحية أثناء إطالق اإلرس 1

 القدرة.  أعلى قدرة إذا طبقت تدابري التحكم يف
2 MHz)) 1 · 2dB(W/(m 414) /1SATh( 10log 20 - 124– أو ما يعادل ذلك، أي ،kHz)) 25 · 2dB(W/(m 414) /1SATh( 10log 20 - 140– ،

 .(km) ارتفاع الساتل SAThعلى مدار سواتل اخلدمة الثابتة الساتلية حيث ميثل 
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على احلاالت اليت يكون فيها أقصى  MHz 5 350-5 250النطاق  أن يقتصر استعمال حمطات اخلدمة املتنقلة يف 43
 mW/MHz 10 توسط لكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية هووأقصى م mW 200متوسط للقدرة املشعة املكافئة املتناحية هو 

. ويرجى من اإلدارات أن تتخذ ما يلزم من تدابري تؤدي إىل أن يكون تشغيل العدد األكرب من حمطات MHz 1أي نطاق يبلغ  يف
                  اخليا  أو خارجيا  وح هلا بالعمل دبيئة داخلية. وعالوة على ذلك يسمح بتشغيل حمطات اخلدمة املتنقلة املسم اخلدمة املتنقلة يف
 mW/MHz 50يبلغ  وأقصى متوسط لكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية W 1لقدرة املشعة املكافئة املتناحية يبلغ بأقصى متوسط ل

جيب  mW 200لقدرة املشعة املكافئة املتناحية يزيد عن ، وعند تشغيل هذه احملطات مبستوى ملتوسط اMHz 1أي نطاق يبلغ  يف
 تساوي الزاوية فوق املستوي األفقي احمللي )لألرض(: أن تلتزم بقناع زاوية االرتفاع التايل للقدرة املشعة املكافئة املتناحية حيث 

 −13 dB(W/MHz) for 0° ≤  < 8 

 −13 − 0,716( − 8) dB(W/MHz) for 8° ≤  < 40 

 −35,9 − 1,22( − 40) dB(W/MHz) for 40° ≤  ≤ 45 

 −42 dB(W/MHz) for  45° < ; 

ائح اتباع تقنيات أخرى للتخفيف من التداخل، بشرط أن تضع لو  من املرونة يف                                أنه جيوز لإلدارات أن تتوخى قدرا   54
ة يوطنية للوفاء بالتزاماهتا بتحقيق مستوى مكافئ من احلماية خلدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( وخدمة األحباث الفضائ

 ؛ITU-R RS.1632التوصية  )النشيطة( على أساس خصائص أنظمتها ومعايري التداخل املنصوص عليها يف
مع  mW23 250حبد أقصى لقدرة املرسالت ال يتجاوز  MHz 5 725-5 470النطاق  أن تتقيد حمطات اخلدمة املتنقلة يف 65

 mW/MHz 50يبلغ  وأقصى متوسط لكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية W 1لقدرة املشعة املكافئة املتناحية يبلغ أقصى متوسط ل
 ؛MHz 1 أي نطاق يبلغ يف

 MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 250النطاقني  اخلدمة املتنقلة يف أنه جيب على األنظمة العاملة يف 76
أقصى متوسط لقدرة اخلرج  يف dB 3قدرة املرسالت من أجل توفري عامل ختفيف يقابل ما ال يقل عن  تستخدم التحكم يف أن إما

 املكافئة املتناحية املشعة القدرة قدرة املرسل، أن ختفض احلد األقصى ملتوسط حالة عدم استخدام التحكم يف هلذه األنظمة، أو، يف
 ؛dB 3مبقدار 

تطبيق  MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 250النطاقني  اخلدمة املتنقلة يف نظمة العاملة يفأنه جيب على األ 87
التشغيل مع أنظمة                         عمال  على تأمني التواؤم يف ITU-R M.1652-1التوصية  تدابري التخفيف من التداخل املنصوص عليها يف

 االستدالل الراديوي،

 يدعو اإلدارات
 ستعمل قناع زاوية االرتفاعاخلدمة املتنقلة ت السماح بتشغيل حمطات يف عند ، إذا كانت تعتزممناسبة ريتنظر يف تداب تعتمد لوائح نأل

                                                                      لقدرة املشعة املكافئة املتناحية، لضمان تشغيل التجهيزات وفقا  هلذا القناع،لأعاله يقـرر من  43البند  يف املشار إليه املنصوص عليه
 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

أن يواصل العمل الذي يقوم به بشأن اآلليات التنظيمية وسائر تقنيات ختفيف التداخل اليت تعمل على تفادي عدم  1
أعداد  من الزيادة السريعة يف MHz 5 250-5 150النطاق  اخلدمة الثابتة الساتلية يف جمموع التداخل يف نالتوافق اليت ميكن أن تنتج ع

 ؛شبكات احمللية الراديويةال افيه مبا، الالسلكي النفاذ أنظمة
أن يواصل الدراسات املتعلقة بتقنيات التخفيف من أجل محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية من حمطات  21

 ،؛اخلدمة املتنقلة

___________________ 
 حتديد حدود قدرة املرسالت. من املرونة يف               أن متارس شيئا   2003                                                                                 جيوز لإلدارات اليت لديها حاليا  لوائح سابقة على املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  23
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 ،أن يواصل الدراسات املتعلقة بأساليب االختبار املناسبة واإلجراءات املناسبة من أجل تنفيذ االختيار الدينامي للرتدد 32
 االعتبار. مع أخذ اخلربات العملية بعني

 

 B ،MHz 5 350-5 250نطاق التردد  2.5/16.1/2

 Bاألسلوب بالنسبة إلى  1.2.5/16.1/2

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

NOC 
MHz 5 570-5 250 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 )نشيطة( استكشاف األرض الساتلية 250 255-5 5

 446A.5  447F.5  للطريان املتنقلة باستثناء متنقلة  

 تحديد راديوي للموقع  
 447D.5 أبحاث فضائية  

  447E.5  448A.5   448.5 
 )نشيطة( استكشاف األرض الساتلية 255 350-5 5

 446A.5  447F.5  للطريان املتنقلة باستثناء متنقلة  

 تحديد راديوي للموقع  

 )نشيطة(أبحاث فضائية   

  447E.5  448A.5   448.5 
 

 C ،MHz 5 470-5 350نطاق التردد  3.5/16.1/2
 Cبالنسبة إلى األسلوب  1.3.5/16.1/2

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 
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NOC 
MHz 5 570-5 250 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 448B.5)نشيطة(   استكشاف األرض الساتلية 350 460-5 5

 448D.5تحديد راديوي للموقع    

 449.5  مالحة راديوية للطيران  
 448C.5)نشيطة(  أبحاث فضائية   

 )نشيطة( استكشاف األرض الساتلية 460 470-5 5
 448D.5  تحديد راديوي للموقع  

 449.5مالحة راديوية    
 )نشيطة(أبحاث فضائية   

  448B.5 
 

 D، MHz 5 850-5 725نطاق التردد  4.5/16.1/2
 D1األسلوب  بالنسبة إلى 1.4.5/16.1/2

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

NOC 
MHz 6 700-5 570 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

5 830-5 725 
  ثابتة ساتلية

 فضاء(-)أرض
 تحديد راديوي للموقع

 هواة

5 830-5 725 
 تحديد راديوي للموقع  
 هواة  

455.5   453.5   451.5   150.5   455.5   453.5   150.5 

5 850-5 830 
 ساتليةثابتة 

 فضاء(-)أرض
 تحديد راديوي للموقع

 هواة
 أرض(-هواة ساتلية )فضاء

5 850-5 830 
 تحديد راديوي للموقع  
 هواة  
 أرض(-هواة ساتلية )فضاء  

455.5   453.5   451.5   150.5   455.5   453.5   150.5 
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 D2األسلوب  بالنسبة إلى 2.4.5/16.1/2

MOD 
MHz 6 700-5 570 

 الخدمات التوزيع على
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

5 830-5 725 
  ثابتة ساتلية

 فضاء(-)أرض
 املتنقلة للطريان باستثناء متنقلة

ADD A116.5 
 تحديد راديوي للموقع

 هواة

5 830-5 725 
 تحديد راديوي للموقع

 هواة

5 830-5 725 
 للطريان املتنقلة باستثناء متنقلة

 تحديد راديوي للموقع
 هواة

5.150  5.451  5.453  5.455 5.150  5.453  5.455 5.150  5.453  5.455 
5 850-5 830 

 ثابتة ساتلية
 فضاء(-)أرض

للطريان  املتنقلة باستثناء متنقلة
ADD A116.5 

 تحديد راديوي للموقع
 هواة

 أرض(-هواة ساتلية )فضاء

5 850-5 830 
 تحديد راديوي للموقع

 هواة
 أرض(-هواة ساتلية )فضاء

5 850-5 830 
 للطريان املتنقلة باستثناء متنقلة

 تحديد راديوي للموقع
 هواة

 أرض(-هواة ساتلية )فضاء

5.150  5.451  5.453  5.455 5.150  5.453  5.455 5.150  5.453  5.455 

 

ADD 

A116.5  للنطاق 1يف اإلقليم اخلدمة املتنقلة، باستثناء املتنقلة للطريان، يف طات احمليكون استعمال MHz 5 850-5 725 
     (WRC-19) .(Rev.WRC-12) 229             وفقا  للقرار

 

MOD 

 REV.WRC 229)-1219(القـرار 
  MHz 5 350-5 250و MHz 5 250-5 150استعمال الخدمة المتنقلة للنطاقات 

 لتنفيذ أنظمة النفاذ الالسلكي  MHz 5 850-5 725و MHz 5 725-5 470و
 الراديوية ذلك الشبكات المحلية بما في

 (،2019شرم الشيخ، 2012جنيف، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )
 اعتباره إذ يضع يف

 MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 150 نيالنطاق وزع دق 2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أن ( أ 
 ؛(RLAN) الراديوية احمللية الشبكات ذلك يف مبا الالسلكي النفاذ أنظمة لتنفيذعلى أساس أويل للخدمة املتنقلة 
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 األرض استكشاف خلدمة أويل أساس على إضايف توزيع منح قرر 2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أن (ب
 ؛MHz 5 570-5 350النطاق  وخلدمة األحباث الفضائية )النشيطة( يف MHz 5 570-5 460 النطاق )النشيطة( يف الساتلية

    ا  أولي    ا  توزيع مبنحهااالرتقاء خبدمة التحديد الراديوي للموقع  قرر 2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أن (ج
 ؛MHz 5 650-5 350النطاق  يف

ا وأن هذفضاء(، -                                                     موزع عامليا  على أساس أويل للخدمة الثابتة الساتلية )أرض MHz 5 250-5 150النطاق أن  د (
 (؛447A.5 لة الساتلية )الرقماخلدمة املتنق التوزيع يقتصر على وصالت التغذية لألنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

( 447.5بعض البلدان )الرقم                                            موزع أيضا  للخدمة املتنقلة، على أساس أويل، يف MHz 5 250-5 150النطاق أن  ه (
 ؛21.9للرقم        وفقا  بشرط التوصل إىل اتفاق 

 MHz 5 350-5 250 النطاقخلدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة(، وأن  موزع MHz 5 460-5 250النطاق أن  و (
 حباث الفضائية )النشيطة( على أساس أويل؛األخلدمة  موزع
 على أساس أويل خلدمة االستدالل الراديوي؛ موزع MHz 5 725850-5 250 النطاق أن ز (

 ء(؛فضا-فقط، على أساس أويل للخدمة الثابتة الساتلية )أرض 1موزع يف اإلقليم  MHz 5 850-750 5أن النطاق  ح(
 ؛MHz 5 725850-5 470و MHz 5 350-5 150النطاقني  أن الضرورة تدعو إىل محاية اخلدمات األولية القائمة يف (طح
 MHz 5 250-5 150 النطاق االتصاالت الراديوية أن التقاسم يفأنه يتبني من نتائج الدراسات اليت أجراها قطاع  (يط
اتلية سذلك الشبكات احمللية الراديوية، واخلدمة الثابتة ال بني أنظمة النفاذ الالسلكي مبا يف( فقط 1ضمن اإلقليم ) MHz 5 850-5 725و

 ممكن وفق شروط معينة؛
 MHz 5 350-5 250النطاقني  أنه يتبني من الدراسات أن التقاسم بني خدمة االستدالل الراديوي واخلدمة املتنقلة يف (كي
 ال يتسىن إال بتطبيق تقنيات لتخفيف التداخل مثل االختيار الدينامي للرتددات؛ MHz 5 725-5 470و
أن الضرورة تدعو إىل حتديد حد مناسب للقدرة املشعة املكافئة املتناحية، وإذا استدعى األمر، إىل وضع قيود تشغيلية  (لك

 MHz 5 350-5 250النطاقني  اخلدمة املتنقلة يف ألنظمة النفاذ الالسلكي، مبا فيها الشبكات احمللية الراديوية، يف
 وخدمة األحباث الفضائية؛ األرض الساتلية )النشيطة( استكشاف خدمة من أجل محاية األنظمة يف MHz 5 570-5 470و
وامل منها التداخل تتوقف على عدد من الع شبكات احمللية الراديويةال فيهاالنفاذ الالسلكي مبا  أنظمةأن كثافة تشغيل  ( مل
 ؛،داخل األنظمة ومدى توفر تكنولوجيات وخدمات تنافسية يف
الثابتة الساتلية  مةاخلد ستقبالتوسائل قياس أو حساب مستوى كثافة تدفق القدرة الكلية مل                     أنه جتري حاليا  دراسة (ن

 ؛S.1426 R-ITUالتوصية  املذكورة يف
لذي ا شبكات احمللية الراديويةفيما يتعلق حبساب عدد ال M.1454 R-ITUالتوصية  أن بعض املعلمات الواردة يف (س

 حتتاج إىل مزيد من الدراسة؛ MHz 5 250-5 150النطاق  العاملة يفالثابتة الساتلية  اخلدمة مستقبالتميكن أن تتحمله 
الثابتة  اخلدمة مستقبالتمن أجل محاية  S.1426 R-ITUالتوصية  أنه مت حتديد سوية كثافة تدفق القدرة الكلية يف (ع

 ،MHz 5 250-5 150النطاق  يف الساتلية على منت السواتل
 كذلك  اعتباره وإذ يضع يف

 لتشغيليةا                                                                                              أن التداخل من نظام واحد من أنظمة النفاذ الالسلكي مبا فيها الشبكات احمللية الراديوية، طبقا  للقيود أ ( 
نت سواتل مستقبالت اخلدمة الثابتة الساتلية على م حد ذاته أي تداخل غري مقبول يف ال يسبب يف"يقرر" من  2الفقرة  املذكورة يف

 ؛(فقط 1ضمن اإلقليم ) MHz 5 850-5 725و MHz 5 250-5 150 نيالنطاق يف
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مستقبالت اخلدمة الثابتة الساتلية على منت السواتل قد تتعرض لتأثريات غري مقبولة بسبب التداخل الكلي من  أن ب(
 ة؛أعداد هذه األنظم حالة الزيادة الكبرية يف الراديوية، خاصة يف شبكات احملليةال فيهاالالسلكي مبا  النفاذ أنظمة

 نظمةل العاملي ألإمنا يرجع إىل التشغي الثابتة الساتلية على منت السواتل اخلدمة مستقبالتأن التأثري الكلي على  ج(
 منه التداخل حتديد موقع املصدر الذي يأيتوأن اإلدارات قد ال يكون بوسعها  ،شبكات احمللية الراديويةال فيهاالالسلكي مبا  النفاذ

 وقت واحد، العاملة يف شبكات احمللية الراديويةال فيهاالالسلكي مبا  النفاذ أنظمةوعدد 
 وإذ يالحظ

، بوضع قواعد تسمح بالتشغيل الداخلي 2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية                               أن عددا  من اإلدارات قامت، قبل  أ ( 
 ؛خمتلف النطاقات اليت يتناوهلا هذا القرار يف شبكات احمللية الراديويةال فيهاالالسلكي مبا  النفاذ ظمةنواخلارجي أل

الذي يوفر  M.2115 R-ITUأعد قطاع االتصاالت الراديوية التقرير  ،*WRC 229)-(03                     أنه، استجابة  للقرار  (ب
 إجراءات اختبار من أجل تنفيذ االختيار الدينامي للرتدد،

 يدركوإذ 
اخلدمات وأهنا تدعم  MHz 5 650-5 600النطاق                                                              أنه توجد رادارات أرضية لألرصاد اجلوية منتشرة انتشارا  واسعا  يف أ ( 

 ؛452.5                                                          الوطنية لألرصاد اجلوية ذات األمهية البالغة، وفقا  للحاشية رقم 
الثابتة الساتلية  مةاخلد ستقبالتالكلية مل                                                                أنه جتري حاليا  دراسة وسائل قياس أو حساب مستوى كثافة تدفق القدرة  ب(

 ؛S.1426 R-ITUالتوصية  املذكورة يف
لذي ا شبكات احمللية الراديويةفيما يتعلق حبساب عدد ال M.1454 R-ITUالتوصية  أن بعض املعلمات الواردة يف ج(

 حتتاج إىل مزيد من الدراسة؛ MHz 5 250-5 150النطاق  العاملة يفالثابتة الساتلية  اخلدمة مستقبالتميكن أن تتحمله 

 ة )النشيطة(األرض الساتلي استكشاف خدمة الفضاء يف أن معايري األداء والتداخل للمحاسيس النشيطة احملمولة يف (ب د
 ؛ITU-R RS.1166التوصية  واردة يف

 تتضمن تقنية للتخفيف من التداخل حلماية أنظمة االستدالل الراديوي؛ M.1652 R-ITUأن التوصية  (جه 
الثابتة  اخلدمة مستقبالتمن أجل محاية  S.1426 R-ITUالتوصية  أنه مت حتديد سوية كثافة تدفق القدرة الكلية يف و (

 ؛MHz 5 250-5 150النطاق  يف الساتلية على منت السواتل
ات احمللية شبكال فيها مبا، الالسلكي النفاذ نظمةحتدد جمموعة مناسبة من الضوابط أل RS.1632 R-ITUأن التوصية  ( دز 

 ؛MHz 5 350-5 250النطاق  يف األرض الساتلية )النشيطة( استكشاف خدمةمن أجل محاية  الراديوية؛

 لراديويةشبكات احمللية اال فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمةحتدد شروط التقاسم بني  M.1653 R-ITUأن التوصية  ( هح
 ؛MHz 5 570-5 470النطاق  يف األرض الساتلية )النشيطة( استكشاف خدمةو 

ظم للطيف الذي املتوسط إىل توزيع شبه منت اخلدمة املتنقلة بشكل يؤدي يف                              أنه ينبغي أيضا  تصميم احملطات يف ( وط
 وذلك من أجل حتسني التقاسم مع اخلدمات الساتلية؛كامل النطاق أو النطاقات املستعملة،  تستخدمه هذه احملطات يف

الطلب وأن  ،                                 ، توفر حلوال  فع الة للنطاق العريضشبكات احمللية الراديويةال فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمةأن  ( زي
 ؛املستقبلي ازداد منذ حتديد مدى الرتدد ألول مرة هلذا التطبيق

، لية الراديويةشبكات احملال فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمة ضرورة أن تتوفر يفأنه جيب على اإلدارات أن تراعي  (حك
                                                                                                             تقنيات ختفيف التداخل املطلوبة، وذلك مثال  عن طريق اإلجراءات اخلاصة بالتقيد مبواصفات التجهيزات أو بااللتزام باملعايري،

___________________ 
 هذا القرار. 2012راجع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة:  *
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 يقـرر
شبكات احمللية لا فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمةتنفيذ أن يكون استعمال اخلدمة املتنقلة هلذه النطاقات من أجل  1

 ؛ITU-R M.1450أحدث نسخة من التوصية                  ، وفقا  ملا يرد يفالراديوية

على االستعمال الداخلي على أن  MHz 5 250-5 150النطاق  اخلدمة املتنقلة يف أن يقتصر استعمال احملطات يف 2
 وأقصى متوسط لكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية mW 200هو  1يكون أقصى متوسط القدرة املشعة املكافئة املتناحية

 ؛kHz 25 أي نطاق يبلغ يف kHz 25/mW 0,25أو، ما يعادل ذلك، أي  MHz 1أي نطاق يبلغ  يف mW/MHz 10 هو
 S.1426 R-ITU2 التوصية أن تراقب ما إذا كان جمموع سويات كثافة تدفق القدرة املنصوص عليها يف أنه جيوز لإلدارات 3

 مؤمتر خمتص قادم؛                                                                        قد مت جتاوزها أو أن جتاوزها حمتمل مستقبال ، وذلك متهيدا  الختاذ القرار املناسب يف

على احلاالت اليت يكون فيها أقصى  MHz 5 350-5 250النطاق  أن يقتصر استعمال حمطات اخلدمة املتنقلة يف 4
 mW/MHz 10 وأقصى متوسط لكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية هو mW 200متوسط للقدرة املشعة املكافئة املتناحية هو 

 ت. ويرجى من اإلدارات أن تتخذ ما يلزم من تدابري تؤدي إىل أن يكون تشغيل العدد األكرب من حمطاMHz 1أي نطاق يبلغ  يف
                                                                                               بيئة داخلية. وعالوة  على ذلك يسمح بتشغيل حمطات اخلدمة املتنقلة املسموح هلا بالعمل داخليا  أو خارجيا   اخلدمة املتنقلة يف
 mW/MHz 50يبلغ  وأقصى متوسط لكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية W 1 لقدرة املشعة املكافئة املتناحية يبلغبأقصى متوسط ل

جيب  mW 200لقدرة املشعة املكافئة املتناحية يزيد عن ، وعند تشغيل هذه احملطات مبستوى ملتوسط اMHz 1لغ أي نطاق يب يف
 تساوي الزاوية فوق املستوي األفقي احمللي )لألرض(: أن تلتزم بقناع زاوية االرتفاع التايل للقدرة املشعة املكافئة املتناحية حيث 

 −13 dB(W/MHz) for 0° ≤  < 8 

 −13 − 0,716( − 8) dB(W/MHz) for 8° ≤  < 40 

 −35,9 − 1,22( − 40) dB(W/MHz) for 40° ≤  ≤ 45 

 −42 dB(W/MHz) for  45° < ; 

ائح اتباع تقنيات أخرى للتخفيف من التداخل، بشرط أن تضع لو  من املرونة يف                                أنه جيوز لإلدارات أن تتوخى قدرا   5
تحقيق مستوى مكافئ من احلماية خلدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( وخدمة األحباث وطنية للوفاء بالتزاماهتا ب

 ؛ITU-R RS.1632التوصية  )النشيطة( على أساس خصائص أنظمتها ومعايري التداخل املنصوص عليها يف الفضائية
مع  mW3 250حبد أقصى لقدرة املرسالت ال يتجاوز  MHz 5 725-5 470النطاق  أن تتقيد حمطات اخلدمة املتنقلة يف 6

 mW/MHz 50يبلغ  وأقصى متوسط لكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية W 1لقدرة املشعة املكافئة املتناحية يبلغ أقصى متوسط ل
 ؛MHz 1 أي نطاق يبلغ يف
على  ،      حصرا   1ضمن اإلقليم  ،MHz 5 850-5 725النطاق  اخلدمة املتنقلة يف أن يقتصر استعمال احملطات يف 7

وأقصى متوسط لكثافة القدرة  mW 200هو  4على أن يكون أقصى متوسط القدرة املشعة املكافئة املتناحيةداخل املباين االستعمال 
 ؛MHz 1أي نطاق يبلغ  يف mW/MHz 10 هو املشعة املكافئة املتناحية

___________________ 
ل الذي يقابل ايف سياق هذا القرار يشري مصطلح "متوسط القدرة املشعة املكافئة املتناحية" إىل القدرة املشعة املكافئة املتناحية أثناء إطالق اإلرس 1

 القدرة.  أعلى قدرة إذا طبقت تدابري التحكم يف
2 MHz)) 1 · 2dB(W/(m 414) /1SATh( 10log 20 - 124– أو ما يعادل ذلك، أي ،kHz)) 25 · 2dB(W/(m 414) /1SATh( 10log 20 - 140– ،

 .(km) ارتفاع الساتل SAThعلى مدار سواتل اخلدمة الثابتة الساتلية حيث ميثل 
دود قدرة حتديد ح                          أن متارس شيئا  من املرونة يف 2003                                                                                 جيوز لإلدارات اليت لديها حاليا  لوائح سابقة على املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام   3

 املرسالت.

اريف " مبثابة "عدم استخدام ثابت يف اخلارج" للسماح باستخدام املطداخل املباينيف هذا السياق، ينبغي اعتبار "االقتصار على االستعمال   4
                       املتنقلة يف اخلارج عرضا .
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 MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 250النطاقني  اخلدمة املتنقلة يف أنه جيب على األنظمة العاملة يف 78
أقصى متوسط لقدرة اخلرج  يف dB 3قدرة املرسالت من أجل توفري عامل ختفيف يقابل ما ال يقل عن  تستخدم التحكم يف أن إما

 املكافئة املتناحية املشعة القدرة املرسل، أن ختفض احلد األقصى ملتوسط قدرة حالة عدم استخدام التحكم يف هلذه األنظمة، أو، يف
 ؛dB 3مبقدار 

       حصرا ، 1، ضمن اإلقليم MHz 5 850-5 725النطاق  يفاخلدمة املتنقلة  أنه جيب على األنظمة العاملة يف 9
أقصى متوسط لقدرة اخلرج  يف dB 3قدرة املرسالت من أجل توفري عامل ختفيف يقابل ما ال يقل عن  تستخدم التحكم يف أن إما

 املكافئة املتناحية املشعة القدرة قدرة املرسل، أن ختفض احلد األقصى ملتوسط حالة عدم استخدام التحكم يف هلذه األنظمة، أو، يف
 ؛dB 3مبقدار 

تطبيق  MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 250النطاقني  اخلدمة املتنقلة يف أنه جيب على األنظمة العاملة يف 810
التشغيل مع أنظمة                         عمال  على تأمني التواؤم يف M.1652 R-ITU-1التوصية  تدابري التخفيف من التداخل املنصوص عليها يف

 ؛،االستدالل الراديوي
تطبيق        حصرا ، 1، ضمن اإلقليم MHz 5 850-5 725النطاق  اخلدمة املتنقلة يف أنه جيب على األنظمة العاملة يف 11

التشغيل مع أنظمة  يف التوافق              عمال  على تأمني M.1652 R-ITU-1التوصية  تدابري التخفيف من التداخل املنصوص عليها يف
 االستدالل الراديوي،

 يدعو اإلدارات
 ستعمل قناع زاوية االرتفاعاخلدمة املتنقلة ت السماح بتشغيل حمطات يف عند ، إذا كانت تعتزممناسبة تنظر يف تدابري لوائحتعتمد  نأل

                                                                      لقدرة املشعة املكافئة املتناحية، لضمان تشغيل التجهيزات وفقا  هلذا القناع،لأعاله يقـرر من  42البند  يف املشار إليه املنصوص عليه
 االتصاالت الراديويةيدعو قطاع 

أن يواصل العمل الذي يقوم به بشأن اآلليات التنظيمية وسائر تقنيات ختفيف التداخل اليت تعمل على تفادي عدم  1
أعداد  من الزيادة السريعة يف MHz 5 250-5 150النطاق  اخلدمة الثابتة الساتلية يف جمموع التداخل يف نالتوافق اليت ميكن أن تنتج ع

 ؛شبكات احمللية الراديويةال فيها مبا، الالسلكي نفاذال أنظمة
أن يواصل الدراسات املتعلقة بتقنيات التخفيف من أجل محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية من حمطات  21

 اخلدمة املتنقلة؛

ار الدينامي للرتدد، االختيأن يواصل الدراسات املتعلقة بأساليب االختبار املناسبة واإلجراءات املناسبة من أجل تنفيذ  32
 االعتبار. مع أخذ اخلربات العملية بعني

 

 3 احلاشية قد حيتاج إىل إعادة النظر يف 2019مالحظة: جيدر بالذكر أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
 2003 عاملعاملي لالتصاالت الراديوية ل                                                      )"جيوز لإلدارات اليت لديها حاليا  لوائح سابقة على املؤمتر ا (Rev.WRC-12) 229 بالقرار

الت"(                          أن متارس شيئا  من املرونة يف ذلك  يف اوعلى وجه اخلصوص فيما يتعلق مبدهتا وجمال تطبيقاهتا مب                         حتديد حدود قدرة املرس 
 املكتسبة. اإلشارة إىل البلدان أو األقاليم الفرعية اليت تستفيد من هذه احلقوق
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 D3بالنسبة إلى األسلوب  3.4.5/16.1/2

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

ADD 

B116.5 يوزع النطاق   :توزيع إضايفMHz 5 850-5 725 أيضا  للخدمة املتنقلة على أساس أويل يف                                     ...............
     (WRC-19)[.البلد اسم و]

 

 MHz 5 925-5 850في نطاق التردد  5.5/16.1/2

 Eبالنسبة إلى األسلوب  1.5.5/16.1/2

NOC 
MHz 6 700-5 570 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

850 5-5 925 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
 فضاء(-)أرض
 متنقلة

850 5-5 925 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
 فضاء(-)أرض
 متنقلة

 هواة
 للموقعحتديد راديوي 

850 5-5 925 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
 فضاء(-)أرض
 متنقلة

 حتديد راديوي للموقع

150.5 150.5 150.5 

 

 بالنسبة إلى نطاقات التردد جميعها واألساليب جميعها 6.5/16.1/2

SUP 

 (WRC-15) 239قـرار ال

 دراسات بشأن أنظمة النفاذ الالسلكي بما فيها الشبكات المحلية الراديوية 
 MHz 5 925و MHz 5 150 نطاقات التردد بين في
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 1.9بند جدول األعمال 

 من االتفاقية: 7                                                        تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية وإقراره، وفقا  للمادة  النظر يف 9
 ؛2015بشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية منذ املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  1.9

 تسع مسائل يف إطار هذا البند من جدول األعمال. (CPM19-1) الدورة األوىل من االجتماع التحضريي للمؤمترمالحظة: حددت 

 من لوائح الراديو( 441B.5فيما يتعلق بالرقم  6)انظر الفصل 
 1.9(1.1.9)بند جدول األعمال 

 (Rev.WRC-15) 212القرار  1.1.9/2
 MHz 2 200-2 110و MHz 2 025-1 885ي الرتدد         يف نطاق   تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية

 ملخص تنفيذي 1/1.1.9/2
أجرى قطاع االتصاالت الراديوية الدراسات التقنية والتشغيلية من أجل تنفيذ االتصاالت  (Rev.WRC-15) 212             طبقا  للقرار 

. ونظرت الدراسات يف مسألة تعايش وتوافق MHz 2 200-2 170و MHz 2 010-1 980 يف نطاقي الرتدد (IMT)املتنقلة الدولية 
                   واملشار إليها الحقا   ،(UE)ومعدات املستعمل  (BS)احملطات القاعدة  يضم الذي) الدولية املتنقلة لالتصاالت األرضي املكون

 الساتلي واملكونلالتصاالت املتنقلة الدولية(  (UE) لالتصاالت املتنقلة الدولية ومعدات املستعمل (BS) احملطات القاعدةباعتبارها 
، (MES)واحملطات األرضية املتنقلة  (MSS) من احملطات الفضائية للخدمة املتنقلة الساتلية يتألف الذي) الدولية املتنقلة لالتصاالت

صاالت املتنقلة الدولية( ضية املتنقلة لالتاحملطات الفضائية لالتصاالت املتنقلة الدولية واحملطات األر                              واملشار إليها الحقا  باعتبارها 
بلدان خمتلفة بالنسبة ألربعة  لالتصاالت املتنقلة الدولية يف البلدان اجملاورة/البلدان املعنية املختلفة/املناطق اجلغرافية اجملاورة يف

 سيناريوهات تداخل وخلصت إىل ما يلي:
، لوحظ أن مستوى التداخل احملتمل من احملطات MHz 2 010-1 980 ، يف نطاق الرتددA1 بالنسبة للسيناريو -

لالتصاالت املتنقلة الدولية إىل احملطات الفضائية هلذه االتصاالت مرتفع، بينما مستوى التداخل احملتمل  (BS) القاعدة
ددت ح لالتصاالت املتنقلة الدولية إىل احملطات الفضائية هلذه االتصاالت منخفض. وقد (UE) من معدات املستعمل

الدراسات تدابري تقنية وتشغيلية للتخفيف من حدة التداخل احملتمل من احملطات القاعدة ومعدات املستعمل 
ات القاعدة ، للمحطاملتنقلة الدولية ، فبالنسبة ملعدات املستعملني لالتصاالتاملتنقلة الدوليةلالتصاالت 

 تمل.                                            اليت ميكنها القضاء متاما  على التداخل الزائد احمليوجد اتفاق على التدابري  ، الاملتنقلة الدولية لالتصاالت
، لوحظ احتمال حدوث تداخل من احملطات MHz 2 200-2 170 ، يف نطاق الرتددA2 بالنسبة للسيناريو -

لالتصاالت املتنقلة الدولية. وميكن  (MES) لالتصاالت املتنقلة الدولية إىل احملطات األرضية املتنقلة (BS) القاعدة
خفيف من حدة التداخل احملتمل بواسطة واحد أو أكثر من التدابري التالية؛ تقييم تأثريات التضاريس واجللبة الت

                                                                                                  وخصائص النظام وبيئات النشر ومسافة الفصل. ونظرا  للخصائص املتغرية للمناطق احلدودية يف البلدان املختلفة، 
 اسبة على أساس كل حالة على حدة.                                                 ميكن لإلدارات أن حتدد بشكل  ثنائي تقنيات التخفيف املن

، ميكن التعامل مع التداخل احملتمل من احملطات األرضية MHz 2 010-1 980 الرتدد، يف نطاق B1 بالنسبة للسيناريو -
إىل احملطات القاعدة ومعدات املستعملني هلذه االتصاالت من خالل مفاوضات  املتنقلة الدولية املتنقلة لالتصاالت

ت ثنائية/متعددة األطراف، ميكن أن تراعى فيها اخلصائص التقنية/التشغيلية الفعلية وتدابري التخفيف بالنسبة للمكونا
 .املتنقلة الدولية الساتلية واألرضية لالتصاالت
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، ميكن التعامل مع التداخل احملتمل من احملطات الفضائية MHz 2 200-2 170 الرتدد ، يف نطاقB2 بالنسبة للسيناريو -
إىل معدات املستعملني هلذه االتصاالت من خالل مفاوضات ثنائية/متعددة األطراف،  لالتصاالت املتنقلة الدولية

مكونات الساتلية واألرضية للميكن أن تراعى فيها اخلصائص التقنية/التشغيلية الفعلية وتدابري التخفيف بالنسبة 
 املتنقلة الساتلية. لالتصاالت

-ITU-R M.[MSS&IMT اجلديد[ لتقريرلتوصية اجلديدة أو ال] األويل للمشروعوثيقة العمل  وترد تفاصيل الدراسات يف

ADVANCED SHARING]. 

 خلفية 2/1.1.9/2
الستعمال االتصاالت املتنقلة الدولية.  (RR)يف لوائح الراديو  MHz 2 200-2 110و MHz 2 025-1 885حدد نطاقا الرتدد 

للخدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة  MHz 2 200-2 170و MHz 2 010-1 980هذين املديني الواسعني للرتددات، يوزع النطاقان  ويف
فضاء يف نطاق الرتدد -ية يف االجتاه أرضواخلدمة املتنقلة الساتلية على أساس أويل مشرتك. ويوجد توزيع اخلدمة املتنقلة الساتل

MHz 2 010-1 980نطاق الرتدد أرض يف-، ويف االجتاه فضاء MHz 2 200-2 170 وكل من املكونات الساتلية واألرضية .
 .MHz 2 200-2 170و MHz 2 010-1 980 نطاقي الرتدد                                           املتنقلة الدولية مت نشرها أو ي نظر يف نشرها يف لالتصاالت
قطاع االتصاالت الراديوية إىل دراسة التدابري التقنية والتشغيلية املمكنة لضمان التعايش " (Rev.WRC-15) 212ر يدعو القرا

قلة نوالتوافق بني املكونة األرضية لالتصاالت املتنقلة الدولية )يف اخلدمة املتنقلة( واملكونة الساتلية هلذه االتصاالت )يف اخلدمة املت
                                                        ، حيث تتقاسم نطاق ي الرتدد هذين اخلدمتان املتنقلة واملتنقلة MHz 2 200-2 170و MHz 2 010-1 980 الرتددنطاقي  الساتلية( يف
بلدان خمتلفة، خاصة من أجل نشر املكونات األرضية والساتلية املستقلة لالتصاالت املتنقلة الدولية ولتسهيل تطوير  الساتلية يف

 هذه املكونات".
اخلدمة  متت دراسة التعايش والتوافق بني املكونة األرضية لالتصاالت املتنقلة الدولية )يف، (Rev.WRC-15) 212              وطبقا  للقرار 

لفة/املناطق تاملتنقلة( واملكونة الساتلية هلذه االتصاالت )يف اخلدمتني املتنقلة واملتنقلة الساتلية( يف البلدان اجملاورة/البلدان املعنية املخ
 .املتنقلة الدولية دان خمتلفة من أجل تيسري تطوير كل من املكونات الساتلية واألرضية لالتصاالتاجلغرافية اجملاورة يف بل

الدراسات إىل  ، استندت اخلصائص التقنية والتشغيلية اليت استعملت يفاملتنقلة الدولية فبالنسبة للمكون الساتلي لالتصاالت
بالذكر أن بعض املعلمات املستخدمة يف الدراسات )مثل عرض . وجدير ITU-R M.1850-2 مواصفات مستقاة من التوصية

                           ، وذلك نتيجة  للتطور التقين ITU-R M.1850-2                                             للساتل( ختتلف عن تلك املوجودة حاليا  يف التوصية .e.i.r.p النطاق والقدرة
وية. بيد أن هذه صاالت الرادي. وجتري دراسة استعمال هذه املعلمات يف قطاع االتاملتنقلة الدولية للمكون الساتلي لالتصاالت

 .A2و A1 السيناريوهني االختالفات ال تؤثر على استنتاجات احلسابات يف
، وترد ITU-R M.2292 املستخدمة يف الدراسات إىل التقرير املتنقلة الدولية وتستند املعلمات اخلاصة باملكون األرضي لالتصاالت

ة إىل . وجدير بالذكر أنه باإلضافاملتنقلة الدولية الشبكة األرضية لالتصاالت منهجية منذجة وحماكاة ITU-R M.2101 التوصية يف
                                                                    ، استخدمت إحدى الدراسات قيما  خمتلفة لبعض املعلمات )عامل الضوضاء وكسب ITU-R M.2292 التقرير القيم املوصفة يف

مثل االتصاالت من  ،املتنقلة الدولية لالتصاالت                                                                      اهلوائي واخلسارة النامجة عن جسم اإلنسان، نتيجة  للتطور التقين للمكون األرضي
. وقد نتج عن استخدام هذه املعلمات املفرتضة ملعدات مستعملي ITU-R M.2012 على النحو الوارد يف التوصية (MTC) آلة ألخرى
خمتلفة عن تلك  استنتاجات، اليت ال تزال قيد الدراسة بقطاع االتصاالت الراديوية املتنقلة الدولية االتصاالت يف MTC االتصاالت

 ضائيةاملتعلقة بالسيناريو اخلاص بالتداخل احملتمل من احملطات الف املتنقلة الدولية اليت نتجت عن معدات مستعملي االتصاالت
                     إىل املستقب الت األرضية. املتنقلة الدولية لالتصاالت

كقيمة   ITU-R M.2292-0يف التقرير  (IMT-Advanced) املتقدمة املتنقلة الدولية ويرد معيار احلماية من أجل االتصاالت
مبعيار محاية  الراديوية االتصاالت قطاع      ق ب ل من. وأجريت دراسات أخرى ( I/N) للنسبة تداخل إىل ضوضاء −dB 6 تساوي
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على التوافق بني املكونات الساتلية  I/N من أجل تقييم أثر القيم األقل للنسبة ( I/N) للنسبة تداخل إىل ضوضاء −dB 10 مقداره
 العاملة يف البلدان اجملاورة. املتنقلة الدولية واألرضية لالتصاالت

 األرضية. املتنقلة الدولية ترتيبات الرتددات املوصى هبا من أجل االتصاالت ITU-R M.1036-5 وترد يف التوصية

 اديويةملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الر  3/1.1.9/2

 R M.2047-ITU-0و R M.1850-ITU-2و R M.2012-ITU-3و R M.1457-ITU-13و R M.2101-ITUللتوصيات 
 .WRC-19 املؤمتر من جدول أعمال 1.9للبند  1.1.9صلة باملسألة  M.2292 R-ITU لتقريرلو 

من جهة  املتنقلة الدولية وتوضح فيما يلي سيناريوهات التداخل احملتمل بني احملطات الفضائية واحملطات األرضية املتنقلة لالتصاالت
 من جهة. املتنقلة الدولية واحملطات القاعدة ومعدات املستعملني لالتصاالت

 

 ITU-R M.[MSS&IMT-ADVANCED SHARING]توثق وثيقة العمل للمشروع األويل ]للتوصية اجلديدة أو التقرير اجلديد[ 
واملكون  املتنقلة الدولية الراديوية اليت أجريت بشأن التعايش والتوافق بني املكون الساتلي لالتصاالتدراسات قطاع االتصاالت 

األرضي هلذه االتصاالت يف بلدان جماورة/بلدان معنية خمتلفة/مناطق جغرافية جماورة يف بلدان خمتلفة يف نطاقي 
 .MHz 2 200-2 170و MHz 2 010-1 980 الرتدد

على  ةالمتنقلة الدولي المحطات القاعدة ومعدات المستعملين لالتصاالتص نتائج التداخل من ملخ 1.3/1.1.9/2
 (A1 )السيناريو المتنقلة الدولية المحطات الفضائية لالتصاالت

إىل  ستقر بالنسبةيف املدار امل املتنقلة الدولية أجريت دراسات حتليل تداخل الوصلة الصاعدة على احملطات الفضائية لالتصاالت
من معدات  (HEO) واملدار شديد اإلهليلجية (MEO)واملدار األرضي املتوسط  (LEO) واملدار األرضي املنخفض (GSO) األرض

، MHz 2 010-1 980 يف نطاقات الرتدد املتنقلة الدولية واحملطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية املستعملني لالتصاالت
 بالنسبة جلميع السيناريوهات واحلاالت املختلفة )يشري اهلامش السالب إىل جتاوز التداخل للمعيار(.وتتلخص أدناه النتائج 

اعترب قطاع االتصاالت  ،املتنقلة الدولية                                                                                ونظرا  لعدم وجود معيار محاية لدراسات التوافق بني املكونات األرضية والساتلية لالتصاالت
 (.I/N لنسبة –dB 12,2) 6%واجب استعماهلا يف الدراسات هي الراديوية أن املعايري األكثر مالءمة ال

ساتل في الخدمة  Bالبلد  Aالبلد 
 ةالساتلي المتنقلة

الوصلة الصاعدة: 
MHz 2 010-1 980  :الوصلة اهلابطة

MHz 2 200-2 170 

 محطة 
 أرضية متنقلة

 معدة مستعمل

 محطة قاعدة

http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2101/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1457/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2012/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1850/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2047/en
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2292
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مستقر على محطة فضائية لالتصاالت المتنقلة الدولية في المدار ال الدولية المتنقلة لالتصاالتتداخل معدات المستعملين 
 بالنسبة إلى األرض:

النسبة لدولية على ساتل مستقر بتظهر دراسات التداخل اإلمجايل من معدات املستعملني لالتصاالت املتنقلة ا -
 3,4وبني  –dB 12,2البالغ  I/N بالنسبة ملعيار احلماية للنسبة dB 27,1إىل  –2,8                        إىل األرض هامشا  يرتاوح بني

 .–dB 6البالغ  I/N بالنسبة ملعيار احلماية للنسبة dB 33,3و
                                      على ساتل مستقر بالنسبة إىل األرض هامشا   MTC تظهر دراسة للتداخل اإلمجايل من معدة مستعمل لالتصاالت -

بالنسبة  dB 20,8و –1,0وبني  –dB 12,2البالغ  I/N بالنسبة ملعيار احلماية للنسبة dB 14,6و –7,2يرتاوح بني 
املستعملة  MTC . وال تزال املعلمات اخلاصة مبعدة مستعمل االتصاالت–dB 6البالغ  I/Nملعيار احلماية للنسبة 

                                                           قيد املراج عة وقد يلزم حتديث النتائج مبجرد بلورة هذه املعلمات.الدراسة  يف
تظهر دراسات مصدر التداخل الوحيد للحالة األسوأ من معدة مستعمل لالتصاالت املتنقلة الدولية على حمطة  -

نسبة ملعيار بال dB 26,9و –1,6                                                                      فضائية لالتصاالت املتنقلة الدولية مستقرة بالنسبة إىل األرض هامشا  يرتاوح بني 
 .–dB 6البالغ  I/N بالنسبة ملعيار احلماية للنسبة dB 33,1و 4,6وبني  –dB 12,2البالغ  I/Nاحلماية للنسبة 

على حمطة فضائية لالتصاالت املتنقلة  MTC تظهر دراسة للتداخل من مصدر وحيد من معدة مستعمل لالتصاالت -
البالغ  I/Nبالنسبة ملعيار احلماية للنسبة  dB 5,3و –2,7                                               الدولية مستقرة بالنسبة إىل األرض هامشا  يرتاوح بني 

dB 12,2–  و 3,5وبنيdB 11,5 بالنسبة ملعيار احلماية للنسبة I/N  البالغdB 6– وال تزال املعلمات اخلاصة مبعدة .
                                                                   الدراسة قيد املراج عة وقد يلزم حتديث النتائج مبجرد بلورة هذه املعلمات. املستعملة يف MTC تصاالتمستعمل اال

تداخل المحطة القاعدة لالتصاالت المتنقلة الدولية على محطة فضائية لالتصاالت المتنقلة الدولية مستقرة بالنسبة 
 األرض: إلى
بة إىل األرض على ساتل مستقر بالنسلالتصاالت املتنقلة الدولية لقاعدة تظهر دراسات التداخل اإلمجايل من احملطات ا -

 –dB 13,3و –46,2وبني  –dB 12,2البالغ  I/Nبالنسبة ملعيار احلماية للنسبة  dB 19,5و –52,4                هامشا  يرتاوح بني
بالنسبة  –dB 9,4و –44,7                                   . وتظهر دراسة أخرى هامشا  يرتاوح بني–dB 6البالغ  I/N بالنسبة ملعيار احلماية للنسبة

. –dB 6البالغ  I/Nبالنسبة ملعيار احلماية للنسبة  –dB 3,2و –38,5وبني  –dB 12,2 البالغ I/N ملعيار احلماية للنسبة
 وختضع هذه املديات واالفرتاضات املرتبطة هبا للمراجعة داخل قطاع االتصاالت الراديوية.

لى ساتل ع لالتصاالت املتنقلة الدولية الة األسوأ من احملطات القاعدةتظهر دراسات التداخل من مصدر وحيد يف احل -
 –dB 12,2البالغ  I/Nبالنسبة ملعيار احلماية للنسبة  dB 0,4و –20,7                                      مستقر بالنسبة إىل األرض هامشا  يرتاوح بني

 .–dB 6البالغ  I/Nبالنسبة ملعيار احلماية للنسبة  –dB 6,6و –14,5وبني 
مدار  المستعمل لالتصاالت المتنقلة الدولية على محطة فضائية لالتصاالت المتنقلة الدولية فيتداخل معدات 

 متوسط: أرضي
باستعمال منهجية التحليل االستاتيكي، تظهر دراسات التداخل اإلمجايل من معدات املستعملني لالتصاالت املتنقلة  -

 I/N بالنسبة ملعيار احلماية للنسبة dB 22,7و 5,5 ني              هامشا  يرتاوح ب مدار أرضي متوسط الدولية على ساتل يف
تزال املعلمات  . وال–dB 6البالغ  I/Nبالنسبة ملعيار احلماية للنسبة  dB 28,9و 11,7 وبني –dB 12,2 البالغ

                                                                          املستخدمة يف الدراسات قيد املراج عة وقد يلزم حتديث النتائج جملرد بلورة املعلمات.
ارلو، تظهر دراسة للتداخل اإلمجايل من معدات املستعملني لالتصاالت املتنقلة الدولية باستعمال منهجية مونت ك -

، –dB 12,2البالغ  I/Nبالنسبة ملعيار احلماية للنسبة  –dB 0,1             هامشا  مبقدار  مدار أرضي متوسط على ساتل يف
تزال  . والkm 500 زمة الساتلوتسديد ح املتنقلة الدولية عندما تكون املسافة بني أقرب حمطة قاعدة لالتصاالت

                          هذه الدراسة قيد املراج عة. االفرتاضات واملنهجية املستعملة يف
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تظهر دراسات التداخل من مصدر وحيد للحالة األسوأ من معدة مستعمل لالتصاالت املتنقلة الدولية على ساتل  -
 .–dB 12,2البالغ  I/Nبالنسبة ملعيار احلماية للنسبة  dB 2,6             هامشا  مبقدار مدار أرضي متوسط يف

 متوسط: مدار أرضي تداخل المحطة القاعدة لالتصاالت المتنقلة الدولية على محطة فضائية لالتصاالت المتنقلة الدولية في
ت املتنقلة صااللالت باستعمال منهجية التحليل االستاتيكي، تظهر دراسات التداخل اإلمجايل من احملطات القاعدة -

 I/N بالنسبة ملعيار احلماية للنسبة –dB 16,2و –37,9                هامشا  يرتاوح بني  مدار أرضي متوسط على ساتل يفالدولية 
تزال املعلمات  وال. –dB 6البالغ  I/Nبالنسبة ملعيار احلماية للنسبة  –dB 10و –31,7 وبني –dB 12,2البالغ 

 يلزم حتديث النتائج جملرد بلورة املعلمات.                          الدراسات قيد املراج عة وقد املستخدمة يف
باستعمال منهجية مونت كارلو، تظهر دراسة للتداخل اإلمجايل من احملطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية  -

، –dB 12,2 البالغ I/N بالنسبة ملعيار احلماية للنسبة –dB 41,8                                         على ساتل يف مدار أرضي متوسط هامشا  مقداره 
تزال  . والkm 500 وتسديد حزمة الساتل املتنقلة الدولية ون املسافة بني أقرب حمطة قاعدة لالتصاالتعندما تك

                          هذه الدراسة قيد املراج عة. االفرتاضات واملنهجية املستعملة يف
تظهر دراسات التداخل من مصدر وحيد للحالة األسوأ من حمطة قاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية على ساتل  -

 .–dB 12,2البالغ  I/Nبالنسبة ملعيار احلماية للنسبة  –dB 1,1              هامشا  مقداره  مدار أرضي متوسط يف
تداخل معدات المستعملين لالتصاالت المتنقلة الدولية على محطة فضائية لالتصاالت المتنقلة الدولية في مدار 

 اإلهليلجية: شديد
يد على ساتل يف مدار شد لالتصاالت املتنقلة الدولية ةتظهر دراسات التداخل اإلمجايل من احملطات القاعد -

 9,4وبني  –dB 12,2البالغ  I/N بالنسبة ملعيار احلماية للنسبة dB 25,8و 3,2                          اإلهليلجية هامشا  يرتاوح بني
 .–dB 6البالغ  I/N بالنسبة ملعيار احلماية للنسبة dB 32و

من معدة مستعمل لالتصاالت املتنقلة الدولية على ساتل تظهر دراسات التداخل من مصدر وحيد للحالة األسوأ  -
 –dB 12,2البالغ  I/N بالنسبة ملعيار احلماية للنسبة dB 20,6و 2,7                                    مدار شديد اإلهليلجية هامشا  يرتاوح بني  يف

 .–dB 6البالغ  I/N بالنسبة ملعيار احلماية للنسبة dB 26,8و 8,9وبني 
متنقلة الدولية على محطة فضائية لالتصاالت المتنقلة الدولية في مدار تداخل المحطات القاعدة لالتصاالت ال

 اإلهليلجية: شديد
اإلهليلجية  على ساتل يف مدار شديد لالتصاالت املتنقلة الدولية تظهر دراسات التداخل اإلمجايل من احملطات القاعدة -

 –dB 9,9و –38,2وبني  –dB 12,2البالغ  I/N بالنسبة ملعيار احلماية للنسبة –dB 16,1و –44,4                هامشا  يرتاوح بني
                                                          وال تزال املعلمات املستخدمة يف الدراسات قيد املراج عة وقد يلزم . –dB 6,0البالغ  I/N بالنسبة ملعيار احلماية للنسبة

 حتديث النتائج جملرد بلورة املعلمات.
لحالة األسوأ من حمطة قاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية على ساتل تظهر دراسات التداخل من مصدر وحيد ل -

 –dB 12,2البالغ  I/N بالنسبة ملعيار احلماية للنسبة –dB 5,1و –11,8                                    مدار شديد اإلهليلجية هامشا  يرتاوح بني  يف
 .–dB 6البالغ  I/N بالنسبة ملعيار احلماية للنسبة dB 11,3و –5,6وبني 

المستعملين لالتصاالت المتنقلة الدولية على محطة فضائية لالتصاالت المتنقلة الدولية في مدار أرضي تداخل معدات 
 منخفض:

تظهر دراسات التداخل اإلمجايل من معدات املستعملني لالتصاالت املتنقلة الدولية على ساتل يف مدار أرضي  -
 dB 21,2و 6,4وبني  –dB 12,2البالغ  I/N ماية للنسبةبالنسبة ملعيار احل dB 15,0و 0,2                      منخفض هامشا  يرتاوح بني

  .–dB 6البالغ  I/N بالنسبة ملعيار احلماية للنسبة
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تظهر دراسات التداخل من مصدر وحيد للحالة األسوأ من معدة مستعمل لالتصاالت املتنقلة الدولية على ساتل  -
 –dB 12,2البالغ  I/N ة ملعيار احلماية للنسبةبالنسب dB 19,4و –5,1                                مدار أرضي منخفض هامشا  يرتاوح بني  يف

 .–dB 6البالغ  I/N بالنسبة ملعيار احلماية للنسبة dB 25,6و 1,1وبني 
مدار  تداخل المحطات القاعدة لالتصاالت المتنقلة الدولية على محطة فضائية لالتصاالت المتنقلة الدولية في

 منخفض: أرضي
احملطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية على ساتل يف مدار أرضي منخفض تظهر دراسات التداخل اإلمجايل من  -

 –dB 17,7و –33,3وبني  –dB 12,2البالغ  I/N بالنسبة ملعيار احلماية للنسبة –dB 23,9و –39,5                هامشا  يرتاوح بني
                              لدراسات قيد املراج عة وقد يلزم . وال تزال املعلمات املستخدمة يف ا–dB 6البالغ  I/N بالنسبة ملعيار احلماية للنسبة

 حتديث النتائج جملرد بلورة املعلمات.
تظهر دراسات التداخل من مصدر وحيد للحالة األسوأ من حمطة قاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية على ساتل  -

 –dB 12,2البالغ  I/N بالنسبة ملعيار احلماية للنسبة –dB 2,7و –11,2                                مدار أرضي منخفض هامشا  يرتاوح بني  يف
 .–dB 6البالغ  I/N بالنسبة ملعيار احلماية للنسبة dB 3,5و –5وبني 

بالنسبة  ة الدوليةاملتنقل تعتمد على املوقع وزاوية االرتفاع للمكون الساتلي لالتصاالت التداخل هوامشوقد أظهرت الدراسات أن 
الت األرضية، واملنطقة اجلغرافية اليت يقيم التداخل   املتنقلة الدولية اإلمجايل منها وكثافة اخللية للمكون األرضي لالتصاالت                                                   للمرس 

 هذه املنطقة اجلغرافية. يف
ى احملطات الفضائية عل املتنقلة الدولية ويظهر ملخص نتائج احلالة األسوأ تلك أن مستوى التداخل من احملطات القاعدة لالتصاالت

طات الفضائية هلذه على احمل املتنقلة الدولية داخل من معدات مستعملي االتصاالتهلذه االتصاالت مرتفع، بينما يكون مستوى الت
                                                                       االتصاالت منخفضا . وميكن خفض مستوى التداخل نتيجة  الستعمال تقنيات التخفيف.

 املتنقلة الدولية وقد حددت تدابري تقنية وتشغيلية عديدة يف الدراسات ميكن أن ختفف التداخل من احملطات القاعدة لالتصاالت
 على احملطات الفضائية هلذه االتصاالت.

رتددات ، تشمل هذه التدابري تطبيق التخصيص الدينامي جملموعات موارد الاملتنقلة الدولية وبالنسبة حملطات القاعدة لالتصاالت
، وتوجيه هوائي احملطة القاعدة ITU-R F.1336                                                                            عرب الرشاقة الرتددية واجلدولية، واستعمال هوائيات ذات أداء حمسن مقارنة  بالتوصية

لالتصاالت املتنقلة الدولية لتدنية اإلرساالت يف اجتاه الساتل املوجود يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرض واستخدام بيئات نشر 
 حقيقية وتأثريات االنتشار مثل اخلسارة الناجتة عن اجللبة والتضاريس.

متاح  املتنقلة الدولية تمل لبعض من هذه التدابري. ومتت منذجة هوائي للمحطة القاعدة لالتصاالتوأجريت دراسة لتوضيح األثر احمل
                                                                                                          جتاريا  مع افرتاض نشر مجيع هوائيات احملطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية حبيث تكون صفرية يف اجتاه الساتل املستقر 

. ومع هذه التدابري، 20% األرضية مبقدار املتنقلة الدولية                  شاط معد ل لالتصاالت                    االعتبار أيضا  عامل ن بالنسبة إىل األرض. وأخذ يف
لسيناريو احلالة األسوأ بالنسبة  –dB 27,7                      مفضيا  إىل هامش مقداره  dB 24,7                                             أظهرت الدراسات اخنفاضا  يف التجاوز احملتمل مبقدار
للقيمة  –dB 21,5 وهامش مقداره I/Nللنسبة  –dB 12,2البالغ  لدوليةاملتنقلة ا ملعيار احلماية املفرتض للمحطة الفضائية لالتصاالت

اؤالت يراجع قطاع االتصاالت الراديوية هذه الدراسة وبرزت تس                                       . ونتيجة  لقيود متعلقة بالوقت املتاح، ملI/N للنسبة –dB 6املفرتضة 
 عن إمكانية تطبيق معايري النمذجة.

الية: مواقع مدارية مثلى، ، حددت تدابري التخفيف التقنية والتشغيلية احملتملة التاملتنقلة الدولية وفيما يتعلق باملكون الساتلي لالتصاالت
حزم نقطية أضيق مع تناقص أكثر حدة، تشكيل حزمة الساتل وتصفريها، استعمال التنوع الساتلي، اإلدارة الدينامية للرتددات عن 

، خمططات (CGC) /املكون األرضي التكميلي(ATC) ة املكون األرضي املساعدةطريق الرشاقة الرتددية واجلدولية، استخدام أنظم
مة على األداء الفعلي للنظام ، واستعمال معايري محاية قائاملتنقلة الدولية                                                        اهلوائيات الفعلية هلوائي املستقب ل للمحطة الفضائية لالتصاالت

 واهلوامش املتاحة.
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يف املدار  قلة الدوليةاملتن                                                  تناقص أكثر احندارا  لكسب هوائي استقبال حمطة االتصاالتوقد أجريت دراسة لتوضيح األثر احملتمل ل
                                                                                                     املستقر بالنسبة إىل األرض واألصفار املستهدفة من خالل تشكيل احلزمة. وأدى ذلك إىل خفض نتيجة  لتخفيف التداخل من 

دراسة أخرى شواغل خبصوص قدرة احملطة الفضائية . وأثارت dB 30,8 مقداره املتنقلة الدولية احملطة الفضائية لالتصاالت
تزال الدراسات أعاله                                                                      على تنفيذ هذه التدابري عمليا  والقدرة على خفض التداخل للمدى املقرتح. وال املتنقلة الدولية لالتصاالت

                                                                     قيد املراج عة ويتعني حتديث النتائج مبجرد املوافقة عليها بني الطرفني املعنيني.
                                                                                                               ويف هذا الصدد، ال تزال هذه الدراسات قيد املراج عة يف قطاع االتصاالت الراديوية، خاصة  املدى الذي ميكن أن تعاجل به تقنيات 
                                                                                                            التخفيف تلك قضية التداخل والقيم الواردة يف هذه الدراسات فضال  عن مالءمتها أو ميكن النظر بدال  من ذلك يف توليفة من 

 والساتلية على السواء اليت مل يتم التحقق منها أو املوافقة عليها. تدابري التخفيف األرضية
املتنقلة  ويظهر ملخص هذه النتائج أنه بعد تطبيق تقنيات التخفيف، ميكن خفض مستوى التداخل من احملطات القاعدة لالتصاالت

داخل من معدات مستعملي على احملطات الفضائية هلذه االتصاالت، يف حني ميكن القضاء على مستوى الت الدولية
 على احملطات الفضائية هلذه االتصاالت. املتنقلة الدولية االتصاالت

ية على المحطات األرض المتنقلة الدولية ملخص نتائج التداخل من المحطات القاعدة لالتصاالت 2.3/1.1.9/2
 (A2)السيناريو  المتنقلة الدولية المتنقلة لالتصاالت

على  الدولية املتنقلة ، أجري حتليل للتدخل بالنسبة للتداخل من احملطات القاعدة لالتصاالتMHz 2 200-2 170 يف نطاق الرتدد
                                                                                                              عدد من احملطات األرضية املتنقلة هلذه االتصاالت مع قيم خمتلفة لكسب اهلوائي وقدرة ضوضاء املستقب ل للتنبؤ بالتداخل على هذه 

 بنسبةمع مراعاة تأثري اجللبة وبدونه ومسري حبري  100%ة الدولية عرب مسري بري احملطات األرضية املتنقلة لالتصاالت املتنقل
لتقدير خسارة االنتشار ومن خسارة االنتشار هذه مت  ITU-R P.452-16                                  . وقد است خدم منوذج انتشار التوصيةاملائة يف 100

ختلفة ذات املستويات امل تنقلة الدوليةامل احلصول على مسافات الفصل الناجتة للعديد من احملطات القاعدة لالتصاالت
ري للتنبؤ بالتداخل على احملطات األرضية املتنقلة لالتصاالت املتنقلة الدولية عرب املسريات املختلفة )برية وحبرية(. وأج .e.i.r.p للقدرة

مع  100%عرب مسري بري  50%و 10%و 1% يتم جتاوزها لنسب مئوية من الوقت تبلغ حتليل استاتيكي خلسارات االنتشار اليت ال
 .100% مراعاة تأثري اجللبة وبدونه ومسري حبري

رأى قطاع االتصاالت  ،املتنقلة الدولية ولعدم وجود معيار محاية من أجل دراسات التوافق بني املكونات األرضية والساتلية لالتصاالت
( ويرد أدناه ملخص نتائج الدراسات I/Nللنسبة  –dB 12,2) 6%الدراسات هي  أن املعايري األكثر مالءمة الستخدامها يفالراديوية 

 اليت أجريت جملموعة من القيم.
واختلفت مسافة الفصل الدنيا بني حمطة قاعدة واحدة لالتصاالت املتنقلة الدولية وحمطة أرضية متنقلة لالتصاالت املتنقلة الدولية 

 وذلك باختالف الدراسة: –dB 12,2البالغ  I/Nللنسبة  باستخدام معيار احلماية 100%ألنظمة درست عرب مسري بري 
ومن  km 360إىل  144,3ومن  km 338إىل  230، اختلفت نتائج الدراسات من p = 1%فيما يتعلق بالنسبة  -

 ؛km 294إىل  172,8
 37,8ومن  km 150إىل  48ومن  km 123إىل  48، اختلفت نتائج الدراسات من p = 10%فيما يتعلق بالنسبة  -

 ؛km 82,3إىل 
 31,0ومن  km 80إىل  26,6ومن  km 51إىل  35، اختلفت نتائج الدراسات من p = 50%فيما يتعلق بالنسبة  -

 .km 44,9 إىل

واختلفت مسافة الفصل الدنيا بني حمطة قاعدة واحدة لالتصاالت املتنقلة الدولية وحمطة أرضية متنقلة لالتصاالت املتنقلة الدولية 
 وذلك باختالف الدراسة: –dB 12,2البالغ  I/Nباستخدام معيار احلماية للنسبة  100%ألنظمة درست عرب مسري حبري 

 282,7 ومن km 600 إىل 233,8ومن  km 550إىل  360لفت نتائج الدراسات من ، اختp = 1%فيما يتعلق بالنسبة  -
 ؛km 469إىل 
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 84,5 ومن km 232إىل  69,8ومن  km 232إىل  118، اختلفت نتائج الدراسات من p = 10%فيما يتعلق بالنسبة  -
 ؛km 177,6إىل 

 31,0 ومن km 98إىل  26,6ومن  km 51إىل  35، اختلفت نتائج الدراسات من p = 50%فيما يتعلق بالنسبة  -
 .km 44,9 إىل

وجدير بالذكر أن النتائج املتحصلة تتعلق بسيناريوهات نشر كربى للمحطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية. وبالنسبة 
 35، اختلفت مسافة الفصل بني I/Nللنسبة  –dB 12,2لسيناريوهات النشر احلضرية الصغرى باستخدام معيار احلماية البالغ 

 .100%ومسري حبري  100%مسري بري  عرب p = 10% لقيمة km 50,9و 27,7وبني  km 57و
 التصاالت املتنقلة الدوليةل وحمطة أرضية متنقلة لالتصاالت املتنقلة الدوليةبني حمطة قاعدة واحدة  األدىنوختتلف مسافات الفصل 

 39 ومن p = 1% للنسبة km 303إىل  188من  I/N للنسبة –dB 6 احلماية البالغ باستعمال معيار 100%عرب مسري بري 
 .p = 50% للنسبة km 46 إىل 32ومن  p = 10%للنسبة  km 91 إىل

 التصاالت املتنقلة الدوليةل وحمطة أرضية متنقلةلالتصاالت املتنقلة الدولية بني حمطة قاعدة واحدة  األدىنوختتلف مسافات الفصل 
 93 ومن p = 1% للنسبة km 482إىل  300من  I/N للنسبة –dB 6 باستعمال معيار احلماية البالغ 100%عرب مسري حبري 

 .p = 50% للنسبة km 46إىل  32ومن  p = 10%للنسبة  km 188 إىل
لقاعدة هلذه االتصاالت وعلى بيئة نشر احملطات ا املتنقلة الدولية وتعتمد مسافة الفصل على نوع احملطة األرضية املتنقلة لالتصاالت

ل واملستقب ل وما إىل ذلك( ينظر فيها يف إطار تشكيلة املسريات pوتغاير الوقت )قيمة                                                                                         ( ومعلمات أخرى )مثل خط عرض املرس 
ار مع سري االنتشوقيم كسب هوائيات اإلرسال واالستقبال ومبراعاة اخلصائص الفعلية مل ITU-R P.452-16 التوصية الواردة يف

 اخلسارة النامجة عن التضاريس واجللبة )املباين وغريها(، فإن مسافات الفصل بني احملطة األرضية املتنقلة لالتصاالت املتنقلة الدولية
                                                    واحملطة القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية ستنخفض كثريا .

املتنقلة  املتنقلة الدولية على احملطات األرضية املتنقلة لالتصاالت وميكن إدارة التداخل احملتمل من احملطات القاعدة لالتصاالت
 من خالل األحكام احلالية للوائح الراديو اخلاصة بالتنسيق عرب احلدود. وحيث إنه من املتوقع تناول اخلصائص التقنية/التشغيلية الدولية

لى ذلك، ميكن                                              مقارنة  بتحليل التوافق للحالة األسوأ. وعالوة  عالفعلية، فإن نتائج هذا التنسيق الثنائي ميكن أن توفر مرونة أكرب 
للتنسيق أن يسمح باستعمال اخلصائص التقنية/التشغيلية الفعلية مثل املعلمات األكثر واقعية للمحطات الراديوية وظروف االنتشار 

 ذلك تأثريات التضاريس واجللبة. يف احمللية الفعلية، مبا

لمحطات على ا المتنقلة الدولية التداخل من المحطات األرضية المتنقلة لالتصاالتملخص نتائج  3.3/1.1.9/2
 (B1 القاعدة ومعدات المستعملين لهذه االتصاالت )السيناريو

ل حمطة أرضية متنقلة لالتصاالت MHz 2 010-1 980 حسبت مسافات الفصل يف نطاق الرتدد          مستقب الت و  املتنقلة الدولية                                  بني مرس 
لية . ولوحظ أن مسافات الفصل الالزمة للتوافق بني املكونات األرضية والساتاملتنقلة الدولية فة األنواع لالتصاالتأرضية خمتل
( اليت ينظر فيها يف إطار منوذج االنتشار وخصائص احملطات األرضية pتعتمد على تغاير الوقت )قيمة  املتنقلة الدولية لالتصاالت

 واحملطات القاعدة ومعدات املستعملني هلذه االتصاالت. ويوصف اجلدول أدناه مسافة الفصل لدوليةاملتنقلة ا املتنقلة لالتصاالت
 احملددة يف إطار الدراسات:

 (km)مسافات الفصل الناتجة 
النسبة املئوية من 
الوقت حسب 

التوصية 
ITU-R P.452-16 

احملطات األرضية املتنقلة 
 املتنقلة الدولية لالتصاالت

 معدات مستعملي االتصاالت 
 املتنقلة الدولية

معدة مستعمل لالتصاالت من آلة 
 دوليةاملتنقلة ال االتصاالت يف *آلة إىل

dB 6– = I/N dB 10– = I/N dB 6– = I/N dB 10– = I/N dB 6– = I/N dB 10– = I/N 

 100%مسري بري 

%1 = p 255  281إىل  223 257إىل  196 219إىل  155 192إىل  128 373إىل  280 348إىل 
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%10 = p 58  65إىل  37 47إىل  31 36إىل  18 29إىل  12 160إىل  72 131إىل 

%50 = p 38  12 69إىل  40 54إىل  10  22إىل  15 19إىل  13 15إىل 

 100%مسري حبري 

%1 = p 402  455إىل  356 412إىل  315 349إىل  257 308إىل  220 631إىل  446 586إىل 

%10 = p 137  142إىل  91 118إىل  74 88إىل  53 71إىل  39 283إىل  160 250إىل 

%50 = p 37  12 69إىل  40 54إىل  10  22إىل  15 19إىل  13 15إىل 

 : االتصاالت من آلة إىل آلة*

 املتنقلة الدولية وحمطات االتصاالت املتنقلة الدولية من املمكن خفض مسافات الفصل بني احملطات األرضية املتنقلة لالتصاالت
                                                                                                           جمددا  مبراعاة املواصفات الفعلية لتضاريس املسري واخلسارات النامجة عن اجللبة )مثل املباين والغطاء النبايت وما إىل ذلك(.

عملي على معدات مست المتنقلة الدولية ملخص نتائج التداخل من المحطات الفضائية لالتصاالت 4.3/1.1.9/2
 (B2 )السيناريو المتنقلة الدولية التاالتصا

تنقلة امل دراسات لتحليل تداخل الوصلة اهلابطة على معدات مستعملي االتصاالت MHz 2 200-2 170أجريت يف نطاق الرتدد 
، املدار األرضي (GSO))يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرض  املتنقلة الدولية من حمطات فضائية لالتصاالت الدولية

 (، وفيما يلي ملخص للنتائج جلميع السيناريوهات واحلاالت املختلفة.(HEO) ومدار شديد اإلهليلجية (LEO) نخفضامل
عملي خارج املباين، تظهر النتائج أن تداخل الوصلة اهلابطة على معدات مست املتنقلة الدولية يف حالة معدات مستعملي االتصاالت

 dB 6-لبعض احملطات الفضائية لالتصاالت املتنقلة الدولية، ال يتجاوز معيار احلماية البالغ  ، بالنسبةاملتنقلة الدولية االتصاالت
ي ملخص وحتليل لنتائج يل . وفيمااملتنقلة الدولية ، بينما يتجاوز هذا املعيار، بالنسبة حملطات فضائية أخرى لالتصاالتI/N للنسبة

 :ملتنقلة الدوليةا الدراسات للمحطات الفضائية املختلفة لالتصاالت
 ؛dB 8,9يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرض يتجاوز معيار احلماية مبقدار  1التداخل من النظام رقم  -
 ؛dB 0,9يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرض يتجاوز معيار احلماية مبقدار  2التداخل من النظام رقم  -
يتجاوز  يف مدار شديد اإلهليلجية ال 4 يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرض والنظام رقم 3التداخل من النظام رقم  -

 معيار احلماية؛
 ؛dB 1ملدار أرضي منخفض يتجاوز معيار احلماية مبقدار  5التداخل من النظام رقم  -
               جبا  كبريا ، أي                تائج هامشا  مو داخل املباين، تظهر الن املتنقلة الدولية يف مجيع حاالت معدات مستعملي االتصاالت -

داخل  دوليةاملتنقلة ال توجد خماطر حمتملة للتداخل يف الوصلة اهلابطة على معدات مستعملي االتصاالت أنه ال
 .املتنقلة الدولية لالتصاالت احملطات الفضائية املباين من مجيع

 ITU-R M.[MSS&IMT-ADVANCED SHARING]يد[ انظر وثيقة العمل للمشروع األويل ]للتوصية اجلديدة أو التقرير اجلد
 أعاله. 5و 4و 3و 2و 1لالطالع على تفاصيل األنظمة 

ن آلة إىل خارج املباين بافرتاض االتصاالت م املتنقلة الدولية وأظهرت إحدى الدراسات أنه، يف حالة معدات مستعملي االتصاالت
، وذلك dB 22,9و 3,0يتجاوز معيار احلماية بقيمة ترتاوح بني  قلة الدوليةاملتن آلة، فإن التداخل من احملطات الفضائية لالتصاالت

حسب خصائص املكون الساتلي. ويرجع هذا التجاوز إىل اخلصائص واملعلمات املختلفة املستخدمة يف الدراسة بالنسبة ملعدات 
وكسب  dB 0مجة عن جسم اإلنسان تساوي )اخلسارة النا املتنقلة الدولية مستعملي االتصاالت من آلة إىل آلة يف االتصاالت

، ةاملتنقلة الدولي                                              (. وطبقا  خلصائص ومعلمات املكون الساتلي لالتصاالتdB 5 وعامل الضوضاء يساوي dBi 3 اهلوائي يساوي
 هناك قدر ما من املخاطر يتجاوز عتبة التداخل داخل املباين بالنسبة ملعدات مستعملي االتصاالت من آلة إىل آلة.
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      نسبة   dB 4 ، فإن جتاوز معيار احلماية يزداد مبقدارI/Nللنسبة  –dB 10 وجدير بالذكر أنه يف حالة استعمال معيار احلماية البالغ
 جلميع سيناريوهات الدراسات. I/N للنسبة –dB 6إىل معيار احلماية البالغ 

املتنقلة  صاالتز تعتمد بشدة على خصائص املكون الساتلي لالتويبني املدى الواسع لقيم التجاوز يف الدراسات اجملراة أن قيمة التجاو 
 ومعدات مستعملي هذه االتصاالت واملتوقع أن ختتلف من سيناريو آلخر من سيناريوهات النشر. الدولية

ىل القيم ترتجم إ املتنقلة الدولية وعتبة التداخل املستخدمة يف الدراسات بالنسبة ألجهزة استقبال معدات مستعملي االتصاالت
اخلسارة و  املتنقلة الدولية ، وذلك لقيم مفرتضة لكسب هوائيات معدات مستعملي االتصاالت(pfd)التالية لكثافة تدفق القدرة 

 :I/N                                                        النامجة عن جسم اإلنسان وعامل ضوضاء املستقب ل ومعيار احلماية
 dB 6- = I/N dB 10- = I/N نمط مستقبل معدات مستعمل االتصاالت المتنقلة الدولية

 املتنقلة الدوليةمعدة مستعمل لالتصاالت 
، اخلسارة النامجة عن جسم –dBi 3)كسب اهلوائي = 

 (dB 9، عامل ضوضاء املستقبل = dB 4 = اإلنسان
–105,8 dB MHz)) . 2(W/(m –dB 109,8 MHz)) . 2(W/(m 

املتنقلة  االتصاالت معدة مستعمل لالتصاالت من آلة إىل آلة يف
 الدولية

، اخلسارة النامجة عن جسم اإلنسان = dBi 3)كسب اهلوائي = 
dB 0 = عامل ضوضاء املستقبل ،dB 5) 

–dB 119,8 MHz)) . 2(W/(m –dB 123,8 MHz)) . 2(W/(m 

فيف اك وسيلة للتخاألرضية، ستكون هن املتنقلة الدولية وعندما يتجاوز التداخل معيار احلماية بالنسبة ملعدات مستعملي االتصاالت
للوصلة اهلابطة  pfd تتمثل يف تعديل عملية تشغيله أو تصميمه خلفض الكثافة املتنقلة الدولية بالنسبة للمكون الساتلي لالتصاالت

 يف بعض األراضي، حيث ميكن حتقيق ذلك دون التأثري بشدة على تغطية اخلدمة املتنقلة الساتلية يف البلدان اجملاورة.
يث ميكن ، حددت تدابري التخفيف التقنية والتشغيلية املمكنة التالية حاملتنقلة الدولية لالتصاالتوبالنسبة للمكون الساتلي 

قص أكثر حدة األرضية: حزم نقطية أضيق وتنا املتنقلة الدولية ختفيف التداخل على معدات مستعملي االتصاالت استخدامها يف
 مناطق صفرية يف احلزم وإدارة دينامية للرتددات.من تسديد اهلوائي وتوجيه اهلوائي وتشكيل احلزم وحتديد 

 االستنتاجات 4/1.1.9/2
ملنشورة يف بلدان جماورة/بلدان ا املتنقلة الدولية أجريت دراسات لتقييم التعايش والتوافق بني املكونات األرضية والساتلية لالتصاالت

 املتنقلة الدولية سات سيناريوهات املكون الساتلي لالتصاالتمعنية خمتلفة/مناطق جغرافية جماورة يف بلدان خمتلفة. وتغطي الدرا
 األرضية يف العديد من البيئات املختلفة. املتنقلة الدولية ذات خصائص خمتلفة وعمليات نشر لالتصاالت

ات على المحط المتنقلة الدولية التداخل من المحطات القاعدة ومعدات المستعملين لالتصاالت 1.4/1.1.9/2
 (A1 )السيناريو المتنقلة الدولية لالتصاالت الفضائية
 لىع املتنقلة الدولية أن مستوى التداخل احملتمل من احملطات القاعدة لالتصاالت MHz 2 010-1 980لوحظ يف نطاق الرتدد 

 قلة الدوليةاملتن هلذه االتصاالت مرتفع يف حني أن مستوى التداخل احملتمل من معدات مستعملي االتصاالت احملطات الفضائية
 على احملطات الفضائية هلذه االتصاالت منخفض.

أعاله حتديد العديد من التدابري التقنية والتشغيلية املتعلقة بالتعايش والتوافق بني عمليات نشر  1.3/1.1.9/2 ومت يف القسم
من  املتنقلة الدولية األرضية والساتلية لتدنية وختفيف التداخل على احملطات الفضائية لالتصاالت املتنقلة الدولية االتصاالت

للتوصية اجلديدة ] األرضية، وهناك تدابري أخرى يرد تفصيلها يف وثيقة العمل للمشروع األويل املتنقلة الدولية حمطات االتصاالت
 .ITU-R M.[MSS&IMT-ADVANCED SHARING]أو التقرير اجلديد[ 
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ميكن  املتنقلة الدولية وتبني الدراسات اخلاصة هبذه التدابري التقنية والتشغيلية أن التداخل احملتمل من معدات مستعملي االتصاالت
التعامل معه من خالل تنفيذ اإلدارات لتدابري التخفيف هذه لتسهيل التعايش والتوافق بني عمليات النشر األرضية والساتلية 

 ا.بلداهن يف
املتنقلة  وتبني الدراسات اخلاصة هبذه التدابري التقنية والتشغيلية أنه ميكن خفض التداخل احملتمل من احملطات القاعدة لالتصاالت

 . وهناك رأيان بشأن هذا األمر:الدولية
لكن ليس و ترى بعض البلدان أنه ميكن، من خالل تنفيذ تدابري التخفيف، اخلفض اجلزئي للتداخل الزائد احملتمل  -

                  التخلص منه متاما ؛
                                                                                                 ترى بعض البلدان أنه ميكن، من خالل تنفيذ تدابري التخفيف هذه، القضاء هنائيا  على التداخل الزائد احملتمل. -

 وميكن النظر يف تنفيذ تدابري التخفيف من جانب اإلدارات على أساس كل حالة على حدة.

 على المحطات األرضية المتنقلة لهذه المتنقلة الدولية االتالتداخل من المحطات القاعدة لالتص 2.4/1.1.9/2
 (A2 االتصاالت )السيناريو

طات على احمل املتنقلة الدولية أن التداخل احملتمل من احملطات القاعدة لالتصاالت MHz 2 200-2 170لوحظ يف نطاق الرتدد 
 األرضية املتنقلة هلذه االتصاالت ميكن أن حيدث.

 صل.التداخل احملتمل بتدبري أو أكثر من: تقييم تأثريات التضاريس واجللبة وخصائص النظام وبيئات النشر ومسافة الفوميكن ختفيف 
                                                                                                          ونظرا  الختالف خصائص مناطق احلدود يف البلدان املختلفة، ميكن لإلدارات أن حتدد بشكل ثنائي تقنيات التخفيف املالئمة على 

 أساس كل حالة على حدة.

عدات على المحطات القاعدة وم المتنقلة الدولية التداخل من المحطات األرضية المتنقلة لالتصاالت 3.4/1.1.9/2
 (B1 )السيناريو المتنقلة الدولية المستعملين لالتصاالت

 تأن مسافة الفصل تعتمد على نوع احملطة األرضية املتنقلة لالتصاال MHz 2 010-1 980 تبني نتائج الدراسات يف نطاق الرتدد
ظروف منوذج االنتشار، و  املتنقلة الدولية املتنقلة الدولية واحملطة القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية ومعدة املستعمل لالتصاالت

 يف ذلك تأثريات التضاريس واجللبة. مبا
رضية املتنقلة ة األواحملط املتنقلة الدولية وتبني الدراسات اليت قامت بتقييم التداخل بني احملطات األرضية لالتصاالت

الدراسات  أنه يتعني فرض فاصل جغرايف على احلدود بني أي بلدين. ولوحظ أن الفاصل اجلغرايف احملدد يف املتنقلة الدولية لالتصاالت
 يكون أكرب يف احلدود البحرية عنه يف احلدود الربية.

ني على احملطات القاعدة ومعدات املستعمل ة الدوليةاملتنقل التداخل من احملطات األرضية املتنقلة لالتصاالتوميكن إدارة 
عن طريق مفاوضات ثنائية/متعددة األطراف ميكن أن تراعى فيها اخلصائص وتدابري التخفيف  املتنقلة الدولية لالتصاالت

 .املتنقلة الدولية التقنية/التشغيلية للمكونات الساتلية واألرضية لالتصاالت

على معدات مستعملي االتصاالت  المتنقلة الدولية طات الفضائية لالتصاالتالتداخل من المح 4.4/1.1.9/2
 (B2 )السناريو المتنقلة الدولية

 الدولية املتنقلة لالتصاالت احملطات الفضائيةأن تداخل الوصلة اهلابطة  MHz 2 200-2 170 تبني نتائج الدراسات يف نطاق الرتدد
املتنقلة  ن يتجاوز معيار احلماية حسب خصائص املكون الساتلي لالتصاالتعلى معدات مستعملي هذه االتصاالت ميكن أ

 وخصائص معدات مستعملي هذه االتصاالت. الدولية
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عن طريق  نقلة الدوليةاملت على معدات مستعملي االتصاالت املتنقلة الدولية لالتصاالت التداخل من احملطات الفضائيةوميكن إدارة 
ضية طراف ميكن أن تراعى فيها اخلصائص وتدابري التخفيف التقنية/التشغيلية للمكونات الساتلية واألر مفاوضات ثنائية/متعددة األ

 .املتنقلة الدولية لالتصاالت
حتديد العديد من التدابري التقنية والتشغيلية املتعلقة بالتعايش والتوافق بني عمليات نشر  4.3/1.1.9/2 ومت يف القسم

 املتنقلة الدولية األرضية والساتلية من أجل تدنية وختفيف التداخل على معدات مستعملي االتصاالت الدوليةاملتنقلة  االتصاالت
صية املتنقلة الدولية، وهناك تدابري أخرى يرد تفصيلها يف وثيقة العمل للمشروع األويل ]للتو  لالتصاالت احملطات الفضائيةمن 

 .ITU-R M.[MSS&IMT-ADVANCED SHARING]اجلديدة أو التقرير اجلديد[ 
                        ، ع رب عن اآلراء التالية:1.1.9، املسألة WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  1.9 فيما يتعلق بنتائج الدراسات بشأن البند

 :1 الرأي
 إعداد هو للمؤمتر التحضريي االجتماع اختصاص جمال يكون"أن : ITU-R 2-7بالقرار  "يقرر"من  2 إىل الفقرة 1الرأي  ويستند

 التوفيق بعد الفات،االخت إدراج: على ويقوم الراديوية لالتصاالت العاملية باملؤمترات املتعلقة لألعمال       دعما   يستخدم موحد تقرير
 ".ومسوغاهتا املختلفة اآلراء إدراج النهج، بني التوفيق يتعذر عندما أو، املصدر، الوثائق يف املتبعة النهج يف اإلمكان، قدر بينها

 IMT بالتعايش بني املكونني األرضي والساتلي لالتصاالت (Rev.WRC-15) 212يتعلق جمال تطبيق القرار  1)
بلدان خمتلفة ال يستلزم أن تكون متجاورة. وتظهر الدراسات والقياسات أن هناك خماطر كبرية للتداخل بني  يف

 البلدان غري املتجاورة.
 I/N للنسبة –dB 10البالغ  (IMT-Advanced)املتقدمة -ستعملي االتصاالتجدير بالذكر أن معيار احلماية ملعدات م 2)

 I/N للنسبة –dB 10 يتفق مع أي توصية/تقرير لقطاع االتصاالت الراديوية. وقد مت إثبات أهلية معيار احلماية البالغ ال
حيث ينطبق  ITU-R M.2109-0                    استنادا  إىل التقرير (IMT-Advanced)املتقدمة -للمحطات القاعدة لالتصاالت

على املعيار املتفق  على نطاقات تردد خمتلفة وسيناريوهات تداخل خمتلفة. ومن هنا، ينبغي لالستنتاجات أال تستند إال
"خصائص أنظمة االتصاالت املتنقلة  ITU-R M.2292-0، كما هو وارد يف التقرير I/Nللنسبة  –dB 6 عليه البالغ

 ماهلا يف حتليالت تقاسم الرتددات/التداخل"، وهو املصدر املقبول للمعلمات املرجعيةاملتقدمة لألرض الستع-الدولية
للنسبة  −dB 10األرضية البالغ  IMTاألرضية. ويالحظ أن معيار احلماية املقرتح لالتصاالت  IMTلالتصاالت 

I/N  ال يظهر يف التقريرITU-R M.2292-0 يويةقطاع االتصاالت الراد يفيعترب أنه ال يزال قيد الدراسة ، وبالتايل. 
فق مع تت ال املتنقلة الدولية جدير بالذكر أن معلمات االتصاالت من آلة إىل آلة للمكون األرضي لالتصاالت 3)

عملة                              ، ويالحظ أيضا  أن املعلمات املستينبغي أخذها يف االعتبار يف نتائج أي دراسة وال ITU-R M.2292-0 التقرير
"مواصفات مفصلة للسطوح  ITU-R M.2012-3من آلة إىل آلة ال تظهر يف التوصية  تتصاالحتليل التداخل لال يف

" واليت متت املوافقة عليها (IMT-Advanced)املتقدمة -البينية الراديوية لألرض يف االتصاالت املتنقلة الدولية
 .2018 عام

الراديو متنع التداخل من احملطات القاعدة                             ال توجد حاليا  أحكام يف لوائح ، A1 فيما يتعلق بالسيناريو 4)
على احملطات الفضائية هلذه االتصاالت وال توجد عملية تنسيق بني اإلدارة املسؤولة عن اخلدمة  IMT لالتصاالت

 تملاحملنظيم التداخل وميكن ت املتنقلة واإلدارة املسؤولة عن اخلدمة املتنقلة الساتلية وال عملية لتحديد اإلدارات املعنية.
قلة على ساتل االتصاالت املتن املتنقلة الدولية من األنظمة األرضية لالتصاالت MHz 2 010-1 980 نطاق الرتدد يف

د حتطبيق املتنقلة الدولية. وميكن  حملطة االتصاالت MHz 5/dBm 20بقيمة  .e.i.r.p بتحديد حد للقدرةالساتلية 
أو من  من لوائح الراديو 5يف جدول توزيع نطاقات الرتدد باملادة املقرتح من خالل إضافة حاشية  .e.i.r.p القدرة

 .(Rev.WRC-15) 212 من القرار "يقرر"خالل تعديل جزء 
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من حمطات  MHz 2 200-2 170 ، ميكن تنظيم التداخل احملتمل يف نطاق الرتددA2 فيما يتعلق بالسيناريو 5)
 لتنسيقاعلى احملطات األرضية للخدمة املتنقلة الساتلية عن طريق األحكام احلالية بشأن  املتنقلة الدولية االتصاالت

 من لوائح الراديو. 7التذييل و  18.9و 17.9و 16.9 األرقام على احلدود الواردة يف
ت األرضية من احملطا MHz 2 010-1 980 ، ميكن معاجلة التداخل احملتمل يف نطاق الرتددB1 فيما يتعلق بالسيناريو 6)

 احلدود على قالتنسي بشأن احلالية األحكام طريق عن املتنقلة الدولية املتنقلة على احملطات القاعدة لالتصاالت
( إلضافة قيم أ7 )اجلدول 7 التذييل على تغيريات إدخال . ويقرتحالراديو لوائحمن  17.9و 15.9الرقمني  يف الواردة

 .األرضية IMTاملعلمات ذات الصلة ألنظمة االتصاالت 
 5-2 اجلدول الواردة يف (pfd)على قيم عتبة التنسيق احلالية لكثافة تدفق القدرة  3املالحظة  ،B2 فيما يتعلق بالسيناريو 7)

من لوائح الراديو بالنسبة خلدمات األرض األخرى واليت تنص على "إن قيم العتبة الالزمة للتنسيق يف  5بالتذييل 
حلماية اخلدمات األخرى لألرض  )مجيع األقاليم( MHz 2 200-2 170( و2)اإلقليم  MHz 2 170-2 160النطاقني 

                                                                                                     ال تنطبق على أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية نظرا  إىل أن املكونتني الساتلية واألرضية ليس من املخطط تشغيلهما 
ة املكون غموض فيما يتعلق حبماييف املنطقة ذاهتا وال ترددات مشرتكة ضمن هذين النطاقني"، تتضمن بعض ال

للجدول  pfd على ذلك، من شأن استعمال القيم احلالية لعتبة الكثافة                                       األرضي لالتصاالت املتنقلة الدولية. وعالوة  
لتداخل ميكن معاجلة ا من لوائح الراديو يوفر محاية مفرطة لالتصاالت املتنقلة الدولية األرضية. 5بالتذييل  2-5

من سواتل اخلدمة املتنقلة الساتلية على األنظمة األرضية  MHz 2 200-2 170 الرتدد احملتمل يف نطاق
بقيمة  pfd بتحديد عتبة تنسيق جديدة ملستوى الكثافة املتنقلة الدولية لالتصاالت

–108,8 MHz) ∙ 2dB(W/(m اجلديدة سيقالتن عتبة قيمة إدراج ويقرتح .                               مثال ، لتفادي التنسيق غري الضروري 
حلماية احملطات  MHz 2 200-2 170 من لوائح الراديو يف نطاق الرتدد 5 بالتذييل 5-2 اجلدول يف pfd لكثافة

تنص على أن  11جديدة  مالحظة                          ، جنبا  إىل جنب مع استحداث املتنقلة الدولية األرضية ألنظمة االتصاالت
ليم( حلماية احملطات األرضية ألنظمة )مجيع األقا MHz 2 200-2 170 نطاق الرتدد "تطبق عتبات التنسيق يف

 .                                      بدءا  من "املكونة الساتلية ومكونة األرض" 3"، وحذف اجلزء األخري من املالحظة املتنقلة الدولية االتصاالت
 :2 الرأي

يقتصر بصرامة على  WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  1.9من البند  1.1.9أن جمال تطبيق املسألة  2يرى الرأي  1)
واملكون  IMTدراسة التدابري التقنية والتشغيلية املمكنة لضمان التعايش والتوافق بني املكون األرضي لالتصاالت 

                                      يف مناطق متجاورة جغرافيا ، كما هو مشار  MHz 2 200-2 170و MHz 2 010-1 980الساتلي هلا يف نطاقي الرتدد 
وإضافة إىل ذلك، فإن أي تدابري تنظيمية أو أي تغيريات على لوائح الراديو . (Rev.WRC-15) 212إليه يف القرار 

 .WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  1.9تقع خارج نطاق أي مسألة بالبند 
                                                  أن التدابري التقنية التشغيلية اليت درست ووضعت طبقا   إىل خلصت دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 2)

 IMT ترب كافية لضمان التعايش والتوافق بني املكونني األرضي والساتلي لالتصاالتتع (Rev.WRC-15) 212 للقرار
ذلك، من شأن التدابري  إىل                                                                           املناطق اجلغرافية املتجاورة يف بلدان خمتلفة بالنسبة جلميع السيناريوهات. وإضافة   يف

افق بني مكوين يد من سهولة التو التقنية والتشغيلية اليت ميكن أن تنشأ من خالل توفر تكنولوجيات جديدة أن تز 
. وبالتايل، ال توجد حاجة إىل أي تغيريات على لوائح الراديو يف إطار هذه املسألة من بند جدول IMT االتصاالت

األعمال. وبسبب الطابع املتفرد واملتغري خلصائص النظام وسيناريوهات النشر للمكونني الساتلي واألرضي 
يف املناطق اجلغرافية املتجاورة يف بلدان خمتلفة، فإن من شأن املناقشات الثنائية/متعددة األطراف  IMT لالتصاالت

 بني اإلدارات املتأثرة أن توفر املزيد من املرونة التشغيلية مع ضمان التعايش بني املكونني عند نشرمها يف بلدان خمتلفة.
ح الراديو. ومع ذلك، فإن هذه الدراسات تستند إىل افرتاضات ترى دراسات أخرى ضرورة إجراء تغيريات على لوائ 3)

بني بلدان  IMT فيما يتعلق باستعمال املكونني األرضي والساتلي لالتصاالت IMT نشر غري واقعية لالتصاالت
غري متجاورة يف مناطق جغرافية خمتلفة/متباعدة. وإىل جانب ذلك، مل يتم التوصل إىل أي استنتاجات خالل فرتة 
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لدراسة لتربير فرض أي قيود تنظيمية أو تغيريات على لوائح الراديو، ومل جتر أي دراسات يف أي فريق تابع لقطاع ا
                                                                                                 االتصاالت الراديوية لتربير القيم/املعلمات الواردة يف القيود التنظيمية املقرتحة. وبناء  على ذلك، فإن هذه 

من جدول أعمال  1.9بالبند  1.1.9نطاق املسألة  االستنتاجات واألمثلة التنظيمية املقرتحة تقع خارج
يقتصر على دراسة التدابري التقنية والتشغيلية لضمان  (Rev.WRC-15) 212                     ، نظرا  إىل أن القرار WRC-19 املؤمتر

 يف مناطق جغرافية متجاورة يف بلدان خمتلفة. IMTالتعايش والتوافق بني املكونني األرضي والساتلي لالتصاالت 
 إىل النظر يف األمر بغية دراسة هذين الرأيني، حسب االقتضاء. WRC-19املؤمتر ويدعى 
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 1.9(5.1.9)بند جدول األعمال 

 (WRC-15) 764القرار  5.1.9/2

 450A.5و 447F.5يف الرقمني  ITU-R M.1849-1و ITU-R M.1638-1النظر يف اآلثار التقنية والتنظيمية لإلحالة إىل التوصيتني 
 من لوائح الراديو

 ملخص تنفيذي 1/5.1.9/2

ية ن                                                                                                                  اقرت حت هن ج خمتلفة )كحلول بديلة ملعاجلة هذه املسألة( لألمثلة التنظيمية، استنادا  إىل الدراسات املختلفة املتعلقة باآلثار التق
 من لوائح الراديو. 450A.5و 447F.5يف الرقمني  ITU-R M.1849-1و ITU-R M.1638-1والتنظيمية لإلحالة إىل التوصيتني 

 ".(Rev. WRC-12) 229القرار  ينطبقحتديث كلتا احلاشيتني عن طريق حذف اإلحاالت واالستعاضة عنها باجلملة " Aويشمل النهج 
 .من لوائح الراديو 446A.5الرقم بإحالة إىل حتديث كلتا احلاشيتني عن طريق حذف اإلحاالت واالستعاضة عنها  Bالنهج  ويشمل

 خلفية 2/5.1.9/2

على أساس أويل  MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 150 نطاقي الرتدد 2003 املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام     وز ع
             رهنا  بأحكام  (RLAN) الراديوية احمللية الشبكات ذلك يف مبا ،(WAS) الالسلكي النفاذ أنظمة لتنفيذللخدمة املتنقلة 

وخدمة استكشاف األرض                                                           وقرر هذا املؤمتر أيضا  أن على خدمة التحديد الراديوي للموقع، . (Rev.WRC-12) 229 القرار
من لوائح الراديو(، وخدمة االستدالل  447F.5)الرقم  )النشيطة( وخدمة األحباث الفضائية )النشيطة( الساتلية
ل، محاية على اخلدمة املتنقلة تستند إىل خصائص النظام ومعايري التداخ تفرض معايريمن لوائح الراديو(، أال  450A.5 )الرقم الراديوي

 ، املضمنتني باإلحالة.ITU-R RS.1632-0و ITU-R M.1638-0تلك املنصوص عليها يف التوصيتني أكثر صرامة من 

من  عشر ثالثةأدرج . ويف عملية املراجعة هذه، WRC-15خالل فرتة الدراسة للمؤمتر  ITU-R M.1638-0وقد روجعت التوصية 
ذفت اخلصائص التقنية ومعايري احلماية       ، وح  ITU-R M.1638-1الرادارات اجلديدة ذات اخلصائص املختلفة للنظام يف التوصية 

العديد من رادارات  أضيف                  . وإضافة  إىل ذلك،ITU-R M.1849-1                 ن قلت إىل التوصية على األرض املنصوبةرادارات األرصاد اجلوية ل
 (.2.3/5.1.9/2                                   خالل عملية املراج عة هذه )انظر القسم  ITU-R M.1849-1 األرصاد اجلوية اجلديدة إىل التوصية

 ITU-R M.1638 )التوصية ، فيما خيص توصية صادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية(Rev.WRC-12) 27                       متاشيا  مع أحكام القرار و 
                                                                                                                   مثال (، يستمر انطباق اإلحالة الواردة يف لوائح الراديو على الصيغة السابقة املضمنة باإلحالة إىل أن يوافق مؤمتر عاملي لالتصاالت 

نطاقي  يف RLAN                                             ونظرا  لألثر احملتمل على االنتشار الواسع للشبكاتالراديوية خمتص على تضمني الصيغة اجلديدة. 
دراسة هذه املسألة  WRC-15 ، قرر املؤمتر450A.5و 447F.5وأحكام الرقمني  MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 250 الرتدد

 .5.1.9، املسألة WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  1.9إطار البند  يف
 450A.5و 447F.5كلتيهما يف احلاشيتني، سيتعني إعادة حبث مسألة مراجعة الرقمني   أو التوصيتنيمن  أي إىلوإذا ظلت اإلحالتان 
 ITU-R M.1638للتوصيتني  حتديثات أي ملراعاةمن جدول األعمال(  2                           املستقبل )مثال  يف إطار البند  من لوائح الراديو يف

 من جدول األعمال 1.9                                                                املستقبل، مع نفس احلجج على األرجح كتلك املطروحة حاليا  يف إطار البند  يف ITU-R M.1849و
 .5.1.9 ، املسألةWRC-19 املؤمتر

فت تسعة          . وقد ح ذاجلوانب التقنية والتشغيلية لرادارات األرصاد اجلوية املنصوبة على األرض ITU-R M.1849-1وتوفر التوصيـة 
. ومت االحتفاظ بثمانية رادارات من تلك الواردة ITU-R M.1638-0رادارات لألرصاد اجلوية منصوبة على األرض من التوصية 

. وباإلضافة إىل ذلك، مت االحتفاظ خبمسة رادارات أخرى ITU-R M.1849-1التوصية جها يف إلدرا ITU-M.1849-0 التوصية يف
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، وأضيف رادار جديد إضايف واحد إىل ITU-R M.1849-0لألرصاد اجلوية منصوبة على األرض مستمدة من التوصية 
 ITU-R M.1638-0ية               سابقا  يف التوص موجودة مما أسفر عن ستة رادارات مل تكن، ITU-R M.1849-1 التوصية

نطاقي                                  أيضا  ملخصا  للرادارات العاملة يف . وقدم قطاع االتصاالت الراديويةITU-R M.1849-1 التوصية يف وأدرجت
 ITU-R M.1638-1و ITU-R M.1638-0التوصيات  على النحو الوارد يف MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 250 الرتدد

 .ITU-R M.1849-1و ITU-R M.1849-0و

وخدمة  RLAN/WAS األنظمةالتعايش بني  446A.5الرقم  ينظم ،MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 150 للنطاقني بالنسبةو 
 .ي للموقعالراديو  التحديد

446A.5  يكون استعمال حمطات اخلدمة املتنقلة، باستثناء املتنقلة للطريان، للنطاقنيMHz 5 350-5 150 
 (WRC-19)     .(Rev.WRC-12) 229             وفقا  للقرار MHz 5 725-5 470و

 نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية ل وتحليل ملخص 3/5.1.9/2
 ملخص الدراسات التقنية والتشغيلية 1.3/5.1.9/2
 A النهج 1.1.3/5.1.9/2

يتمثل يف إلغاء اجلملة الثانية من احلاشيتني اللتني يشار  أول هنج      ي قرتحأعاله،  2/5.1.9/2بغية معاجلة احلالة املبينة يف القسم 
يف هذه احلالة، على النحو املبني  طبقتن (Rev.WRC-12) 229 القرارفيهما إىل التوصيتني وتوضيح أن أحكام 

 أدناه. 1.4/5.1.9/2 القسم يف
من  التقنية والتنظيمية لإلحالة إىل النسخ اجلديدة                                                                 وميثل هذا النهج حال  طويل األجل من شأنه جتنب إعادة إثارة مسألة اآلثار 

                                                                      من لوائح الراديو. وينبغي أن ي نظر إىل ذلك بوجه خاص يف ضوء أن التعايش بني  450A.5و 447F.5 التوصيات يف الرقمني
حيدد الشروط  الذي (Rev.WRC-12) 229                                                         والرادارات ال حيكمه عمليا  هاتان احلاشيتان وإمنا حيكمه القرار  RLAN/WAS األنظمة

 اخلاصة بتشغيل اخلدمة املتنقلة يف هذين النطاقني.
 Bالنهج  2.1.3/5.1.9/2

 احلواشي من أجزاء حذف يف ،والرادارات RLAN/WASاألنظمة  بني التقاسممن شأنه أن حيافظ على شروط  آخر، بديل يتمثل
 هيفرض ا                                                         تفرض حدودا  تقنية وتنظيمية على اخلدمة املتنقلة أكثر صرامة مم وال األحكام على بقاءاإلو  التوصيات، إىل إحالة توجد حيث
                                                هذا النهج حال  طويل األجل من شأنه جتنب إعادة إثارة  يشكلو  .(أدناه 2.4/5.1.9/2 " )انظرمن لوائح الراديو 446A.5الرقم 

 من لوائح الراديو. 450A.5و 447F.5 الرقمني مسألة اآلثار التقنية والتنظيمية لإلحالة إىل النسخ اجلديدة من التوصيات يف

 قائمة بتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة 2.3/5.1.9/2
 .ITU-R M.1849-1و ITU-R M.1849-0و ITU-R M.1638-1و ITU-R M.1638-0التوصيات 

 ستنتاجاتاال 4/5.1.9/2

 1.4/5.1.9/2 الفرعيني القسمني ، على النحو املبني يف5.1.9، املسألة WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  1.9ملعاجلة البند  هنجان      اقرت ح
 أدناه. 3.4/5.1.9/2القسم الفرعي  على النحو املوضح يف (WRC-15) 764. ويف مجيع األحوال، ينبغي إلغاء القرار 2.4/5.1.9/2و
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 A النهج 1.4/5.1.9/2

" على (Rev. WRC-12) 229إلغاء اجلملة الثانية من احلاشيتني اللتني يشار فيهما إىل التوصيتني وإدخال اجلملة "ينطبق القرار 
 املثال التنظيمي أدناه: النحو املبني يف

MOD 

447F.5 نطاق الرتدد  اخلدمة املتنقلة العاملة يف ال تطالب احملطات يفMHz 5 350-5 250 مة التحديد باحلماية من خد
 ارينطبق القر  وخدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( وخدمة األحباث الفضائية )النشيطة(. للموقع، الراديوي

12)-WRC (Rev. 229  ولن تفرض هذه اخلدمات معايري محاية أكثر صرامة على اخلدمة املتنقلة تستند إىل خصائص النظام
 SA.1632 R-ITU.     )1519-(WRC-0و R M.1638-ITU-0التوصيتني  ومعايري التداخل، تزيد عن تلك املنصوص عليها يف

 

MOD 
450A.5 470 5نطاق الرتدد  اخلدمة املتنقلة العاملة يف ال تطالب احملطات يف-MHz 5 725  باحلماية من خدمات االستدالل
ولن تفرض خدمات االستدالل الراديوي معايري محاية صارمة تستند إىل خصائص  WRC (Rev. 229-(12 ينطبق القرار .الراديوي

 R M.1638-ITU.     )1519-(WRC-0التوصية  تلك املنصوص عليها يف النظام ومعايري التداخل تزيد عن
 

 B النهج 2.4/5.1.9/2
 أدناه: يف املثال التنظيمي النحو املبنيعلى  446A.5حذف اإلحاالت إىل التوصيات واالستعاضة عنها باإلحالة إىل الرقم 

MOD 
447F.5 نطاق الرتدد اخلدمة املتنقلة العاملة يف ال تطالب احملطات يف MHz 5 350-5 250  باحلماية من خدمة التحديد الراديوي
مات معايري دولن تفرض هذه اخل .وخدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( وخدمة األحباث الفضائية )النشيطة( للموقع،

التوصيتني  محاية أكثر صرامة على اخلدمة املتنقلة تستند إىل خصائص النظام ومعايري التداخل، تزيد عن تلك املنصوص عليها يف
0-R M.1638-ITU 0و-SA.1632 R-ITU،  خدمة التحديد الراديوي للموقع، وخدمة استكشاف األرض تفرض جيب أال يف حني

الواردة من تلك ر صرامة أكثاملتنقلة دمة اخلوتشغيلية على تقنية         قيودا   األحباث الفضائية )النشيطة(الساتلية )النشيطة( وخدمة 
 446A.5.     )1519-(WRC الرقم يف
 

MOD 
450A.5 470 5نطاق الرتدد  اخلدمة املتنقلة العاملة يف ال تطالب احملطات يف-MHz 5 725  باحلماية من خدمات االستدالل
تلك  ولن تفرض خدمات االستدالل الراديوي معايري محاية صارمة تستند إىل خصائص النظام ومعايري التداخل تزيد عن. الراديوي(

ية على وتشغيلتقنية         قيودا   خدمة االستدالل الراديويتفرض جيب أال ، يف حني R M.1638-ITU-0التوصية  املنصوص عليها يف
 446A.5.     )1519-(WRC الرقم يفالواردة دمة املتنقلة أكثر صرامة من تلك اخل

 

 Bو A بالنهجينفيما يتعلق  3.4/5.1.9/2

SUP 

 (WRC-15) 764 قـرارال
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 ITU-R M.1638-1النظر في اآلثار التقنية والتنظيمية لإلحالة إلى التوصيتين 
 من لوائح الراديو 450A.5و 447F.5في الرقمين  ITU-R M.1849-1و
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 1.9(8.1.9)بند جدول األعمال 

 (WRC-15) 958في ملحق القرار  3)المسألة  8.1.9/2
 2019دراسات عاجلة مطلوبة للتحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

ذلك  يف إجراء دراسات بشأن اجلوانب التقنية والتشغيلية للشبكات واألنظمة الراديوية واالحتياجات من الطيف مبا 3)
استخدام الطيف لدعم تنفيذ البنية التحتية لالتصاالت ضيقة النطاق وعريضة النطاق من آلة إىل آلة، ووضع إمكانية تنسيق 

 ة.نطاق عمل قطاع االتصاالت الراديوي التوصيات والتقارير و/أو الكتيبات، حسب االقتضاء، واختاذ اإلجراءات الالزمة يف

 ملخص تنفيذي 1/8.1.9/2
، تصف (IoT) أو إنرتنت األشياء (M2M)االتصاالت من آلة إىل آلة                         ، واليت ت عرف أيضا  باسم (MTC)االتصاالت من منط اآللة 

مبجموعة  تتسمة اتصاالت من منط اآلل أجهزة متزايد من يتواصل عدد أن املتوقع ومن                             تتطلب تدخال  بشريا  بني أجهزة. اتصاالت ال
عالية قنيات بفضل زيادة حتسني أنواع األجهزة منخفضة التكلفة والتعقيد واليت تتطلب ت واملتطلبات التشغيلية، األداء من متطلبات

اعة يف جمال سالمة احلركة على الطرق، وكفاءة احلركة، والشبكة الذكية، والصحة اإللكرتونية، وأمتتة الصن ،على سبيل املثال، املوثوقية
 .               واحلماية عن ب عد                                                 الالسلكية، والواقع املزيد، والتحكم اللمسي عن ب عد،

 (MTC) آللةلالتصاالت من منط ا وخلصت نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن استخدام الطيف احلايل واملستقبلي
ح لوائ ، إىل انتفاء احلاجة إىل أي إجراء تنظيمي يف(WRC-15) 958الضيقة النطاق والعريضة النطاق على النحو املذكور يف القرار 

يتعلق بطيف معني يراد استخدامه يف تلك التطبيقات. ومع ذلك، توجد آليات أخرى، ميكن أن تسهل االستخدام  فيماالراديو 
وصيات أو تقارير الضيقة النطاق والعريضة النطاق، مبا يف ذلك تلالتصاالت من منط اآللة املنسق للطيف لدعم تنفيذ البىن التحتية 

 الراديوية. قطاع االتصاالت

 خلفية 2/8.1.9/2
 إجراء دراسات عاجلة "لدعم تنفيذ البىن التحتية لالتصاالت من (WRC-15) 2015قرر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

، وأن يقدم مدير 8.1.9، املسألة WRC-19 من جدول أعمال املؤمتر 1.9الضيقة النطاق والعريضة النطاق" يف إطار البند  منط اآللة
                    ، استنادا  إىل نتائج WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  1.9 االتصاالت الراديوية تقارير عن هذه الدراسات يف إطار البندمكتب 

ومزايا  ط اآللةالتصاالت من منالنمو السريع املتوقع ل                                          وقد اختذ املؤمتر هذا القرار واضعا  يف اعتباره الدراسات، حسب االقتضاء.
                                                                                     ال  من الكبالت، ومنها على سبيل املثال تقليل تعقيد الرتكيب وعدم إحلاق الضرر بالكبالت وزيادة التكنولوجيات الالسلكية بد

 نشر اآلالت والتنقلية واملرونة.
قصرية  جهزةاأل دراسات لتحقيق التنسيق من أجلبشأن " ITU-R 54-2القرار مثل  قطاع االتصاالت الراديويةوهناك قرارات ل

على         وعالوة  ". (IoT)الدراسات املتعلقة باألنظمة والتطبيقات الالسلكية لتطوير إنرتنت األشياء بشأن " ITU-R 66 " والقراراملدى
"بأن إنرتنت األشياء مفهوم يتضمن العديد من املنصات والتطبيقات والتكنولوجيات املنفذة واليت  ITU-R 66 ذلك، يقر القرار

، قام قطاع االتصاالت الراديوية بإعداد ITU-R 66              ووفقا  للقرار  لراديوية".ا إطار عدد من خدمات االتصاالت يستمر تنفيذها يف
 .ITU-R SM.2423 التقرير
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 ملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3/8.1.9/2
من جدول أعمال  1.9دراسات قطاع االتصاالت الراديوية المتعلقة بالبند  ملخص وتحليل لنتائج 1.3/8.1.9/2

 8.1.9، المسألة WRC-19 المؤتمر
يقة النطاق الض منط اآللة استخدام املكون األرضي لالتصاالت املتنقلة الدولية لالتصاالت من ITU-R M.2440-0التقرير يتناول 

ذلك  يف دراسات بشأن اجلوانب التقنية والتشغيلية للشبكات واألنظمة الراديوية واالحتياجات من الطيف مباوالعريضة النطاق و 
 طاق.ضيقة النطاق وعريضة الن منط اآللة من إمكانية تنسيق استخدام الطيف لدعم تنفيذ البىن التحتية لالتصاالت

                                                                                                                   وميكن أيضا  استخدام الطيف القائم احملدد أصال  لالتصاالت املتنقلة الدولية يف لوائح الراديو ونطاقات الرتدد قيد الدراسة من أجل 
 ITU-R M.1036 الضيقة النطاق والعريضة النطاق. وترد يف التوصية منط اآللة قلة الدولية لالتصاالت منحتديد االتصاالت املتن

 ترتيبات الرتددات املنسقة للمكون األرضي لالتصاالت املتنقلة الدولية.
ر األنظمة البيئية لتسهيل نشويقدم االستخدام املنسق للطيف القائم احملدد ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية وفورات احلجم 

الضيقة النطاق والعريضة النطاق القائمة على االتصاالت املتنقلة الدولية يف الوقت املناسب وبطريقة  منط اآللة لالتصاالت من
ضيقة النطاق ال منط اآللة                                                                                 فع الة من حيث التكلفة. وميكن أن يشمل هذا االستخدام املنسق لألنظمة البيئية لالتصاالت من

                                                                                                            ستخدام نفس ترتيبات الرتددات لالتصاالت املتنقلة الدولية ضمن منطقة معينة أو عدد من اإلدارات استنادا  إىل احتياجاهتا. ا
ة الضيق منط اآللة على مثال )أمثلة( لالستخدام املنسق املمكن لالتصاالت من ITU-R M.2440-0التقرير  وميكن العثور يف

 .ITU-R M.1036 اليت تقدمها التوصية ددات لالتصاالت املتنقلة الدوليةترتيبات الرت             استنادا  إىل النطاق
املشروع األويل للتقرير اجلديد  لالتصاالت املتنقلة الدولية، يدرسوبالنسبة إىل التكنولوجيات املغايرة 

ITU-R M.[NON_IMT.MTC_USAGE] التصاالت لاملغايرة  اجلوانب التقنية والتشغيلية لتطبيقات األنظمة املتنقلة
تة األمت االتصاالت من منط اآللة تشملويقدم معلومات عن تطبيقات  (MTC)التصاالت من منط اآللة املتنقلة الدولية يف ا

لدعم تطبيقات خمتلفة، ومنها  (RLAN) شبكة حملية راديوية الصناعية الالسلكية. وينظر التقرير يف استخدام تكنولوجيات
 .اآللة االتصاالت من منط

رات احلجم مبستويات قدرة مناسبة، وفو  شبكة حملية راديويةدم االستخدام املنسق للطيف القائم، املستخدم يف أنظمة ويق
            ريقة فع الة لالتصاالت املتنقلة الدولية يف الوقت املناسب وبطاملغايرة  منط اآللة لتسهيل نشر األنظمة البيئية لالتصاالت من

على  ITU-R M.[NON_IMT.MTC_USAGE]املشروع األويل للتقرير اجلديد  من حيث التكلفة. وميكن العثور يف
 كة حملية راديويةشب)أمثلة( لالستخدام املنسق املمكن لتطبيقات االتصاالت من منط اآللة املستندة إىل تكنولوجيات  مثال

 .ITU-R M.1450التوصية  الواردة يف

 ع االتصاالت الراديويةقائمة التوصيات والتقارير األخرى لقطا  2.3/8.1.9/2
 ITU-R SM.1896و ITU-R M.2083و ITU-R M.2012و ITU-R M.2002و ITU-R M.1457و ITU-R M.1450التوصيات 

 .ITU-R M.2224و ITU-R SM.2153التقريران  .ITU-R SM.2103و

 االستنتاجات 4/8.1.9/2
الضيقة  (MTC)لالتصاالت من منط اآللة  واملستقبليخلصت دراسات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن استخدام الطيف احلايل 

، إىل انتفاء احلاجة إىل اختاذ أي إجراء تنظيمي (WRC-15) 958                                                         النطاق والعريضة النطاق املنفذ ة على النحو املذكور يف القرار 
د توجد سبل أخرى ملعاجلة ذلك، قيتعلق بطيف معني يراد استخدامه لتلك التطبيقات يف لوائح الراديو. ومع  لوائح الراديو فيما يف

 الضيقة النطاق والعريضة النطاق.التصاالت من منط اآللة االستخدام املنسق للطيف لدعم تنفيذ ا
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ومتكن مواصلة دراسة اجلوانب التقنية والتشغيلية مبا يف ذلك استخدام الطيف املنسق احملتمل لدعم تنفيذ البىن التحتية لالتصاالت 
قة النطاق والعريضة النطاق عرب جمرى العمل يف جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية مبا يف ذلك وضع من منط اآللة الضي

 لتقريرا توصيات و/أو تقارير و/أو كتيبات إرشادية من قطاع االتصاالت الراديوية، حسب االقتضاء. وميكن العثور يف
ITU-R M.2440-0 يبات                              الضيقة النطاق استنادا  إىل ترت منط اآللة ن لالتصاالت منعلى مثال )أمثلة( لالستخدام املنسق املمك

 ITU-Rاملشروع األويل للتقرير اجلديد  ، وكذلك األمر يفITU-R M.1036الرتددات لالتصاالت املتنقلة الدولية اليت تقدمها التوصية 

M.[NON_IMT.MTC_USAGE]  الدولية. لالتصاالت املتنقلةبالنسبة إىل التكنولوجيات املغايرة 
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 4.1بند جدول األعمال 

بالتذييل  7 امللحق واستعراض القيود املذكورة يف (WRC-15) 557                            نتائج الدراسات طبقا  للقرار  النظر يف 4.1
30 (Rev.WRC-12) اعية اخلطة والقائمة وتطور اخلدمة اإلذ وتنقيحها إن استدعى األمر، مع ضمان محاية التخصيصات الواردة يف

، وعدم فرض قيود (FSS)                                                                           مستقبال  ضمن اخلطة والقائمة والشبكات القائمة واملخططة للخدمة الثابتة الساتلية  (BSS)الساتلية 
 إضافية عليها؛

 من لوائح الراديو. 30 بالتذييل 7إمكانية مراجعة امللحق  النظر يف - (WRC-15) 557القرار 

 ملخص تنفيذي 1/4.1/3
 7 امللحق لدراسة املراجعات املمكنة للقيود املذكورة يف (WRC-15) 557القرار  2015اعتمد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 .(RR) للوائح الراديو (Rev.WRC-15) 30 بالتذييل

( ليست 3 ، يف اإلقليمGHz 12,7-12,5للوائح الراديو ) 30غري اخلاضعة للتذييل  (BSS) اخلدمة اإلذاعية الساتليةوجيدر بالذكر أن 
 .(WRC-15) 557                           موضوعا  للنظر وفقا  للقرار 

الراديو مبوجب للوائح  (Rev.WRC-15) 30بالتذييل  7وينبغي التأكيد على أن الدراسات اليت تدعو إىل مراجعة امللحق 
خيص  للوائح الراديو فيما 30ال يقصد هبا بأي حال من األحوال أن يكون هلا أي تأثري ميس بالتذييل  (WRC-15) 557 القرار

 .3و 1 اإلقليمني
للوائح الراديو عدة قيود على املوقع املداري بشأن التعديالت املقرتحة يف خطة  (Rev.WRC-15) 30 بالتذييل 7وحيوي امللحق 

السارية على أجزاء حمددة من نطاق  3و 1والتخصيصات اجلديدة أو املعدلة املقرتحة يف قائمة اإلقليمني  2اإلقليم 
 .GHz 12,7-11,7 الرتدد

للوائح الراديو. وميكن بالفعل التقدم بطلب نطاق الرتدد لوصلة التغذية كله  30Aوال توجد قيود على املوقع املداري يف التذييل 
ضرورة  للوائح الراديو. ونتيجة لذلك، ال (Rev.WRC-15) 30 بالتذييل 7واستخدامه ضمن األجزاء املقيدة من قوس امللحق 

 لتحليل تأثري إزالة قيود غري موجودة.
يع القيود احلالية على استخدام القوس املدارية لشبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية أو مج إزالة بعض WRC-19وإذا قرر املؤمتر 

للوائح الراديو ، ينبغي إعطاء األولوية بشأن  (Rev.WRC-15) 30بالتذييل  7على النحو الوارد يف امللحق  3و 1 اإلقليمني يف
اليت هلا ختصيصات يف اخلطة بقيم هامش محاية مكافئ  3و 1استعمال هذه املواقع املدارية اجلديدة لتلك البلدان يف اإلقليمني 

يصات ختص ، وليس هلا أي ختصيصات تردد يف القائمة وال–dB 10من لوائح الراديو تساوي أو تقل عن  30 للوصلة اهلابطة يف التذييل
للوائح  (Rev.WRC-15) 30 من التذييل 3.1.4                                          للوائح الراديو الكاملة وفقا  ألحكام الفقرة 4تلقى بشأهنا املكتب معلومات التذييل 
-D14-ENTRY-INTO] اجلديد القرار ومشروع (WRC-19) [B14-PRIORITY]الراديو. انظر مشروع القرار اجلديد 

FORCE] (WRC-19). 

 خلفية 2/4.1/3
                                                          للوائح الراديو، است بقيت التسميات التالية على النحو املوضح  (Rev.WRC-15) 30بالتذييل  7تبسيط عرض قيود امللحق ل

بالتذييل  7 من قيود امللحق A2و A1عرض جغرايف للقيدين  2/4.1/3-1. ويرد يف الشكل 2/4.1/3-1اجلدول  يف
30 (Rev.WRC-15) .للوائح الراديو 
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 2/4.1/3-1اجلدول 
 للوائح الراديو (Rev.WRC-15) 30بالتذييل  7القيود الواردة في الملحق 

إقليم وخدمة التخصيصات  7قيود الملحق 
 المسببة للتداخل

 وصف القيد نطاق التردد إقليم وخدمة التخصيصات المتأثرة

A1a 

 BSS   1اإلقليم 

 )احمليط األطلسي( FSS 2اإلقليم 

GHz 12,2-11,7 

            درجة غربا   37,2         غربا  من  أبعد 1ال ختصيصات يف قائمة اإلقليم 

A1b 

 )احمليط اهلادئ( FSS 2اإلقليم 
 30اخلاضعة للتذييل  BSS 3اإلقليم             درجة شرقا   146         شرقا  من  أبعد 1ال ختصيصات يف قائمة اإلقليم 

 للوائح الراديو

A2a 

 BSS   2اإلقليم 

            درجة غربا   54              أبعد شرقا  من  2ال تعديل يف خطة اإلقليم  GHz 12,7-12,5 )احمليط األطلسي( FSS 1اإلقليم 

A2b 
 30اخلاضعة للتذييل  BSS 1اإلقليم 

 للوائح الراديو
GHz 12,5-12,2  درجة غربا   44              أبعد شرقا  من  2ال تعديل يف خطة اإلقليم            

A2c 

 FSS GHz 12,7-12,2 3اإلقليم 

 30اخلاضعة للتذييل  BSS 1اإلقليم             درجة غربا   175,2              أبعد غربا  من  2ال تعديل يف خطة اإلقليم 
 للوائح الراديو

GHz 12,5-12,2 

 GHz 12,7-12,5 )احمليط اهلادئ( FSS 1اإلقليم 

A3a 

 FSS GHz 12,2-11,7 2اإلقليم  BSS   1اإلقليم 

           درجة غربا   37,2خارج األجزاء املسموح هبا من القوس املدارية بني  3و 1ال ختصيصات يف قائمة اإلقليمني 
       شرقا  درجات  10و

A3b 
e.i.r.p. 56. القصوى بقيمة dBW  يف أجزاء حمددة  3و 1للتخصيصات يف قائمة اإلقليمني 

             درجات شرقا   10            درجة غربا  و 37,2مسموح هبا من القوس املدارية بني 

A3c 
  2يف أي نقطة يف اإلقليم  MHz)) 138·  2dB(W/(m 27-كثافة تدفق القدرة القصوى 

             درجات شرقا   9            درجة غربا  و 4عند  ةالواقع 3و 1حسب التخصيصات يف قائمة اإلقليمني 

B  2اإلقليم   BSS 
 30 اخلاضعة للتذييل BSS 2اإلقليم 

 للوائح الراديو
GHz 12,7-12,2  احلشد اعندما ميكن إلدارة حتديد موقع ساتل ضمن هذ احلشد نفسهلزوم موافقة اإلدارات اليت هلا حمطات فضائية يف 
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 2/4.1/3-1الشكل 

 A2 و A1 (Rev.WRC-15)للوائح الراديو  30بالتذييل  7عرض جغرافي لقيدي الملحق 

 منطقة المحيط األطلسي

 "A1a" ،"A2a" ،"A2b"القيود 
 منطقة المحيط الهادئ

 "A1b" ،"A2c"القيدان 

 
 

 A1bالقيد 
 درجة شرقا   146

 A2cالقيد 
 A2bالقيد  درجة غربا   175,2

 درجة غربا   44

 A1aالقيد 
 درجة غربا   37,2

 A2aالقيد 
 درجة غربا   54
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عدة  يف GHz 12,7-11,7واخلدمة اإلذاعية الساتلية يف نطاق الرتدد  (FSS)تتسبب توزيعات إقليمية خمتلفة للخدمة الثابتة الساتلية 
يم أن وميكن لشبكات اخلدمتني اإلذاعية الساتلية والثابتة الساتلية من خمتلف األقال تقاسم بني األقاليم بني هذه اخلدمات.حاالت 

 (Rev.WRC-15) 30بالتذييل  7وحيتوي امللحق  األقاليم التابعة هلا. وقت واحد وتتقاسم املوارد املدارية يف تتعايش وتعمل يف
 A1a )القيود 3و 1ود يف املوقع املداري للتخصيصات اجلديدة أو املعدلة املقرتحة يف قائميت اإلقليمني للوائح الراديو على عدة قي

( املطبقة على أجزاء معينة من A2a ،A2b ،A2c)القيود  2( وللتعديالت املقرتحة على خطة اإلقليم A3cو A3bو A3aو A1bو
 .GHz 12,7-11,7نطاق الرتدد 

 الساتلية يف نطاق الرتدد نفسه لقيود املوقع املداري.وال ختضع اخلدمة الثابتة 
                                                     للوائح الراديو أن تضمن موردا  مداريا  إضافيا  للخدمة  30 بالتذييل 7ومن شأن مراجعة/إزالة قيود املوقع املداري الواردة يف امللحق 

 الساتلية. اإلذاعية

 ملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3/4.1/3
. ITU-R BO.[AP30.ANNEX7] إلعداد املشروع األويل للتقرير اجلديد ميكن االطالع على حتليل مفصل لكل دراسة يف وثيقة العمل

                                                                                                  وعالوة  على ذلك، فقد تبني أن حذف كل قيد هو حذف مستقل عن اآلخر وأن حذف قيود متعددة ليس له أثر تراكمي.

 الحاليةاستعراض لوائح الراديو والوثائق  1.3/4.1/3
 GHz 12,7-11,7نطاق التردد التوزيعات الحالية في  1.1.3/4.1/3

 .1.1.3/4.1/3-1خلدمات خمتلفة على النحو املوضح يف اجلدول  GHz 12,7-11,7                 يوز ع نطاق الرتدد 

 1.1.3/4.1/3-1اجلدول 

 GHz 12,7-11,7 التوزيع الحالي للخدمات في النطاق 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

12,5-11,7 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
 إذاعية

 492.5  إذاعية ساتلية

12,1-11,7 
 486.5   ثابتة

 أرض(-)فضاء ثابتة ساتلية
484A.5  484B.5  488.5 

 متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان

485.5 

12,2-11,7 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

 إذاعية

 492.5  إذاعية ساتلية

12,2-12,1 
 ثابتة ساتلية

  484A.5  484B.5أرض( -)فضاء
488.5 

489.5 485.5   487A.5  487.5 

12,7-12,2 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

 إذاعية

 492.5  إذاعية ساتلية

12,5-12,2 
 ثابتة

  ثابتة ساتلية
 484A.5أرض(  -)فضاء

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

 إذاعية

487A.5  487.5 487.5  484A.5 
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12,75-12,5 
 ثابتة ساتلية

 484A.5  484B.5  (أرض-)فضاء

 فضاء(-)أرض

 

 
496.5  495.5  494.5 

490.5  488.5  487A.5 12,75-12,5 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية

 484B.5  484A.5أرض(  -)فضاء

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

 493.5   إذاعية ساتلية

12,75-12,7 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية

 فضاء(-)أرض

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

 

 األحكام ذات الصلة في لوائح الراديو 2.1.3/4.1/3
التنسيق املرتبطة هبا من أجل إدخال تعديالت على خطة  وقيم إطالقللوائح الراديو على أحكام تفصيلية  30حيتوي التذييل 

 . وعلى وجه اخلصوص، فإن األحكام ذات الصلة واملعايري التقنية املرتبطة هبا هي التالية:3و 1و/أو قائمة اإلقليمني  2 اإلقليم

 1 أو قائمة اإلقليمني 2اإلجراء بشأن التعديالت املقرتحة خلطة اإلقليم  ←للوائح الراديو  30من التذييل  4املادة  -
 للوائح الراديو. 30للتنسيق مع اخلدمة الثابتة الساتلية أو اخلدمة اإلذاعية الساتلية مبوجب التذييل  3و

للوائح  30 ضعة للتذييلاخلدمة اإلذاعية الساتلية غري اخلااإلجراء بشأن  ←للوائح الراديو  30من التذييل  7املادة  -
غري اخلاضعة للتنسيق مع ختصيصات خطة أو قائمة اخلدمة  (FSS)الراديو، أو شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية 

 .3و 1أو قائمة اإلقليمني  2اإلذاعية الساتلية أو التعديالت اليت سبق التبليغ عنها على خطة اإلقليم 

معايري لتحديد ما إذا كان التعديل املقرتح خلطة  ←( 6و 3و 1األقسام للوائح الراديو ) 30بالتذييل  1امللحق  -
حيتاج إىل التنسيق مع اخلدمة الثابتة  3و 1أو التخصيصات اجلديدة أو املعدلة املقرتحة يف قائمة اإلقليمني  2 اإلقليم

للوائح الراديو أو شبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية  30الساتلية أو اخلدمة اإلذاعية الساتلية اخلاضعة لشبكات التذييل 
 .3يف اإلقليم  GHz 12,7-12,5نطاق الرتدد  يف
 لعتبة التنسيق. (pfd)املعايري هنا هي أقنعة كثافة تدفق القدرة  •

إلذاعية امعايري لتحديد ما إذا كانت اخلدمة الثابتة الساتلية أو اخلدمة  ←للوائح الراديو  30بالتذييل  4امللحق  -
للوائح الراديو )انظر النص الوارد يف فقرة "ملخص تنفيذي" فيما يتعلق باخلدمة  30الساتلية غري اخلاضعة للتذييل 

أعاله( حتتاج ألن تنسق مع ختصيصات خطة أو  3يف اإلقليم  GHz 12,7-12,5اإلذاعية الساتلية يف نطاق الرتدد 
 .3و 1 أو قائمة اإلقليمني 2ت اليت سبق التبليغ عنها على خطة اإلقليم قائمة اخلدمة اإلذاعية الساتلية أو التعديال

 .املطبقة يف منطقة اخلدمة للخدمة اإلذاعية الساتلية لعتبة التنسيق (pfd)املعايري هنا هي أقنعة كثافة تدفق القدرة  •
تعملة ملخص االفرتاضات املسمعايري للتقاسم بني اخلدمات مبا يف ذلك  ←للوائح الراديو  30بالتذييل  6امللحق  -

 للوائح الراديو. 30بالتذييل  4و 1امللحقني  يف الواردة (pfd) لوضع مستويات كثافة تدفق القدرة

أو  2 قيود املوقع املداري بشأن التعديالت املقرتحة على خطة اإلقليم ←للوائح الراديو  30بالتذييل  7امللحق  -
                                            اليت تنطبق حتديدا  على اخلدمة اإلذاعية الساتلية  3و 1التخصيصات اجلديدة أو املعدلة املقرتحة يف قائمة اإلقليمني 

. GHz 12,2-11,7يف النطاق  1وعلى اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم  GHz 12,7-12,2يف النطاق  2اإلقليم  يف
يف اجلزء  1 املشعة املكافئة املتناحية للخدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم                      أيضا  على حدود القدرة 7وحيتوي امللحق 

 ذي الصلة من القوس.
 1                                                                                           للوائح الراديو مفيدا  بشكل خاص يف فهم اشتقاق أقنعة كثافة تدفق القدرة لعتبة التنسيق يف امللحقني 30بالتذييل  6             وي عترب امللحق 

 املسموح هبا. T/Tتعلق خبصائص احملطة األرضية املدروسة وقيمة للوائح الراديو، فيما ي 30بالتذييل  4و
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 30 بعض القيود والمعايير المطبقة على الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة اإلذاعية الساتلية الخاضعة للتذييل 3.1.3/4.1/3
 للوائح الراديو

للوائح الراديو وتقييم العوامل  30بالتذييل  7و 6و 4و 1من املثري لالهتمام، على وجه اخلصوص، النظر يف العالقة بني امللحقات 
 .WRC-03اليت رمبا قد أدت إىل اعتماد تلك األحكام وكذلك أخذ العلم بالعوامل اليت ميكن أن تكون قد تغريت منذ املؤمتر 

 (:3/4.1/3-1            أيضا  الشكل  للوائح الراديو )انظر 30بالتذييل  7و 6و 4و 1وفيما يلي بعض التعليقات على العالقة بني امللحقات 
بشأن  MHz2dBW/m 27/ 103,6–                                 للوائح الراديو حدا  صارما  بقيمة  30بالتذييل  1من امللحق  1يتضمن القسم  -

. ويكاد ذلك يعادل ذروة قدرة مشعة مكافئة 3و 1التخصيصات اجلديدة أو املعدلة املقرتحة يف قائمة اإلقليمني 
 .dBW/27 MHz 58,5 متناحية بقيمة

درجة، يبلغ أعلى مستوى لكثافة تدفق  10,57بالنسبة إىل الفواصل املدارية الدنيا اليت تساوي أو تزيد عن  -
عية الساتلية اخلدمة اإلذا خدمة منطقة، دون تفعيل التنسيق للخدمة الثابتة الساتلية يف أي إقليم إزاء (pfd) القدرة

بالنسبة اخلدمة اإلذاعية الساتلية إزاء طلب االتفاق مع اخلدمة للوائح الراديو )أو،  30بالتذييل  4 مبوجب امللحق
 .MHz 103,62dBW/m 27/–، (للوائح الراديو 30بالتذييل  1من امللحق  6الثابتة الساتلية يف القسم 

درجة، يبلغ أعلى مستوى لكثافة تدفق القدرة، دون تفعيل  0,23بالنسبة إىل الفواصل املدارية اليت تقل عن  -
للوائح  30بالتذييل  4التنسيق للخدمة الثابتة الساتلية يف أي إقليم إزاء اخلدمة اإلذاعية الساتلية مبوجب امللحق 

 (1-3/4.1/3)انظر الشكل  MHz2dBW/m 27/ 147–الراديو، 
درجة، يبلغ أعلى مستوى لكثافة تدفق القدرة، دون تفعيل التنسيق  0,054بالنسبة إىل الفواصل املدارية اليت تقل عن  -

للوائح  30 بالتذييل 1من امللحق  6للخدمة اإلذاعية الساتلية يف أي إقليم إزاء اخلدمة الثابتة الساتلية مبوجب القسم 
 (.1-3/4.1/3)انظر الشكل  MHz 2dBW/m )–/40 kHz 186,52(dBW/m 158,2/27–الراديو، 

للوائح الراديو استعمال ختصيصات قائمة اخلدمة اإلذاعية الساتلية  30بالتذييل  7يف امللحق  3يتيح القسم  -
 2و 1 ملواقع مدارية معينة يف اجلزء املشرتك مع اخلدمة الثابتة الساتلية من القوس بني اإلقليمني 3و 1اإلقليمني  يف
القدرة املشعة املكافئة املتناحية للخدمة اإلذاعية جانب احمليط األطلسي إن مل يتجاوز مستوى ذروة  يف

 30 بالتذييل 4 وامللحق 1/امللحق 1عن املستوى يف القسم  dB، وهو ما يقل مبقدار عدة dBW/27 MHz 56 الساتلية
 للوائح الراديو.

اخلدمة الثابتة  ا يفطة هباملختلفة هلوائيات احملطات األرضية الدنيا والقصوى ودرجة حرارة الضوضاء املرتب األقطارأدت  -
للوائح الراديو( إىل اختالف أقنعة   30بالتذييل  6)انظر امللحق  يف مجيع األقاليمالساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتلية 

 لعتبة التنسيق من أجل محاية كل خدمة. (pfd) كثافة تدفق القدرة
بالنسبة إىل الفواصل املدارية الصغرية، تؤدي اهلوائيات الكبرية للمحطات األرضية إىل تشديد صرامة  •

 املسموح هبا. (pfd)مستويات كثافة تدفق القدرة 
بالنسبة إىل الفواصل املدارية الكبرية، تؤدي اهلوائيات الصغرية للمحطات األرضية إىل تشديد صرامة  •

 املسموح هبا. (pfd)رة مستويات كثافة تدفق القد
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 3/4.1/3-1الشكل 

 
                                                  العوامل األخرى اليت ترج ح صلتها بوضع معايري التقاسم:

 لية.مستويات التشغيل املتوقع للقدرة املشعة املكافئة املتناحية يف اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة اإلذاعية السات خمتلف -
واصل اخلدمة الثابتة الساتلية وتدعو احلاجة إىل فميكن أن تؤدي التباينات األكرب إىل زيادة التداخل على  •

 مدارية أكرب لتجنب تفعيل التنسيق.
 املختلفة. ألقاليمازمة املتدرج بني الشبكات اليت ختدم قطع احلاالختالف يف مناطق التغطية وما يرتبط به من  -

               املتجاورة بشكل   ليماألقااتلية يف                                                                 ت فصل املناطق اليت ختدمها اخلدمة اإلذاعية الساتلية واخلدمة الثابتة الس •
عام مبسطحات مائية كبرية ذات حدود متتد من الشمال إىل اجلنوب على افرتاض أن مناطق اخلدمة 

 الرب. مقتصرة على
 يؤدي التمييز اجلغرايف األكرب إىل تسهيل التقاسم على افرتاض أن املناطق اليت ختدمها اخلدمة الثابتة الساتلية •

اعية الساتلية ليست قريبة من بعضها البعض، وهو أمر ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار بني واخلدمة اإلذ
 على األقل خاصة يف جانب احمليط األطلسي. 2و 1 اإلقليمني

يف منطقيت احمليط األطلسي واهلادئ. ومتثل املنحنيات  2و 1الفرق يف مدى الفصل اجلغرايف بني اإلقليمني  3/4.1/3-2ويوضح الشكل 
                                                             ، مقيسا  بالدرجات )فصل خط الطول(، كدالة خلط العرض اجلغرايف بسبب 2و 1املرسومة الفاصل بني األراضي الربية يف اإلقليمني 

 وجود احمليطني األطلسي واهلادئ، على التوايل.

 1من امللحق  6القسم 
(BSS  إزاءFSS) 

 4امللحق 
(FSS  إزاء  3/2يف اإلقليم

BSS 3/1 اإلقليم يف) 

  BSSإزاء  2في اإلقليم  FSS) 4في الملحق  pfdرسم بياني لمستويات 
 (FSSإزاء  BSS) 1من الملحق  6( وفي القسم 3/1في اإلقليم 

 صل المداري بالدرجاتاالف
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 3/4.1/3-2الشكل 

 

غرينالند، درجة )باستثناء حالة أيسلندا و  40يتضح من الشكل انتظام الفاصل اجلغرايف يف منطقة احمليط األطلسي، وأنه ال يقل عن 
 50%درجة )أكثر من  40من إمجايل طول احلدود(، بينما يهبط الفاصل يف منطقة احمليط اهلادئ إىل ما دون  2%وهي أقل من 

                   تقريبا  من احلدود(،  25%                                       درجة يف مدى  معني من خطوط العرض )أكثر من  20                                         تقريبا  من طول احلدود(، بل يهبط إىل أقل من 
من منطقة  مساحات معينة                                                       درجة. ويف مثل هذه الفواصل، يصعب توقع متييز جغرايف فع ال يف 2يل ليصل إىل حد أدىن يبلغ حوا

 اهلادئ. احمليط

مع وضع املزيد من شبكات اخلدمة  WRC-03                                                                           ويف األقسام التالية، يقي م استخدام مورد القوس املدارية املشرتك منذ اختتام املؤمتر 
مبوجب  2و 1 بني اإلقليمني ،ةالثابتة الساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتلية قيد االستخدام وختطيطها يف اجلزء املشرتك من القوس املداري

 للوائح الراديو. (Rev.WRC-15) 30احلايل بالتذييل  7 امللحق
 (WRC-15) 557                                                  تعريف مصطلح الشبكات "المنف ذة" المستخدم في القرار  4.1.3/4.1/3

                                                        شبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية املنفذة طبقا  لألحكام احلالية " إىل (WRC-15) 557من القرار  "إذ يدرك" منب( فقرة التشري 
 ".30بالتذييل  7 للملحق

نف ذة" املشار           حتاشيا  ألي و 
 
             شك، تتعلق الشبكات "امل
 
 3و 1 إليها يف هذه الوثيقة بشبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية لإلقليمني                     

             درجات شرقا : 10            درجة غربا  و 37,2بني  ةالقوس املداري يف
من  3.1.4                                  للوائح الراديو كاملة  مبوجب الفقرة 4معلومات التذييل  2015نوفمرب  28 بشأهنا قبل املكتب استلماليت  -

 للوائح الراديو؛ 30 التذييل
 12.1.4                                  للوائح الراديو كاملة  مبوجب الفقرة 4معلومات التذييل  2019 نوفمرب 23 بشأهنا قبل املكتب استلمواليت  -

 للوائح الراديو؛ 30من التذييل 
 2                                                      وفق مبدأ االحتياط الواجب املعلومات الكاملة طبقا  للملحق 2019 نوفمرب 23بشأهنا قبل  املكتب استلمواليت  -

 .(Rev.WRC-15) 49 بالقرار
من  2.1.5                                  للوائح الراديو كاملة  مبوجب الفقرة 4معلومات التذييل  2019 نوفمرب 23 بشأهنا قبل املكتب استلمواليت  -

 للوائح الراديو؛ 30 التذييل

 2و 1الفاصل الجغرافي بين بر اإلقليمين 

ت[ 
رجا

الد
ل ]ب
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ط ال
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ل خ
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 فاصل احمليط اهلادئ

 فاصل احمليط األطلسي

 خطوط العرض اجلغرافية ]بالدرجات[
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 .2019 نوفمرب 23                                                    و ضعت يف اخلدمة، وأ كد تاريخ وضعها يف اخلدمة للمكتب قبل اليت و  -

         غربا  من  أبعد لموقع 1)أي ال تخصيصات في قائمة اإلقليم  7الوارد في الملحق  "A1a"القيد  2.3/4.1/3
 GHz 12,2-11,7)                          درجة غربا  في نطاق التردد  37,2

 "A1a"استعراض القيد  1.2.3/4.1/3
                    مستخدما  ترددا  ضمن  1ال جيوز ألي ساتل إذاعي خيدم منطقة من اإلقليم على ما يلي: " "A1a"القيد  ينص

هذا القيد يف املوقع املداري          وقد و ضع".       غربا   37,2من  بعد                                             ، أن يشغل موقعا  مداريا  امسيا  يقع إىل الغرب أGHz 11,7-12,2 النطاق
 على جانب احمليط األطلسي. GHz 11,7-12,2يف نطاق الرتدد  2حلماية اخلدمة الثابتة الساتلية يف اإلقليم 

 ملخص الدراسات 2.2.3/4.1/3
 .ITU-R BO.[AP30.ANNEX7] إلعداد املشروع األويل للتقرير اجلديدلوثيقة العمل  1والتذييل  6ترد تفاصيل دراسات التقاسم يف الفقرة 

اخلدمة                               ، يقل كثريا  احتمال التداخل بني2واإلقليم  1                                                                     وبفضل احمليط األطلسي الذي يقدم فاصال  جغرافيا  بني مناطق التغطية يف اإلقليم 
 الثابتة الساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتلية يف هذين اإلقليمني. وقد يتوفر ما يكفي من التمييز اجلغرايف الذي يقدمه احمليط األطلسي

 .1يف اإلقليم  GHz 12,2-11,7من اخلدمة اإلذاعية الساتلية العاملة يف النطاق  2حلماية اخلدمة الثابتة الساتلية يف اإلقليم 
وتبني دراسات التقاسم أن التمييز اإلضايف الالزم الستكمال التنسيق يتوقف يف مجيع احلاالت إىل حد كبري على الفصل املداري 

وائيات الضخمة اهل أقطاراملتاح بني الشبكة املسببة للتداخل والشبكة املعرضة للتداخل. وباإلضافة إىل ذلك، فإن استخدام 
 سنة ميثل عوامل تؤثر على وضع التقاسم وميكن أن حتسنه.وخمططات إشعاع اهلوائيات احمل

بسبب التمييز اجلغرايف، إمكانية أن تتعايش شبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية وشبكات  dB 20تبني دراسات التقاسم، بافرتاض و 
درجة  0,5مدارية تتضاءل إىل حد  واصلاخلدمة الثابتة الساتلية ذات الصفة التمثيلية اليت ختدم أقاليم خمتلفة دون تفعيل التنسيق بف

لثابتة ا )بالنسبة إىل اخلدمة الثابتة الساتلية إزاء اخلدمة اإلذاعية الساتلية( ودرجتني )بالنسبة إىل اخلدمة اإلذاعية الساتلية إزاء اخلدمة
 هذه الفواصل املدارية الصغرية  . وتبنيللهوائي dB –6الساتلية( مبراعاة معلمات املوجة احلاملة ومنطقة تغطية ضمن كفاف الكسب 

 30 التذييل يف 1                                                 درجة غربا  ميكن أن يلغى للسماح بنظام قائمة اإلقليم  37,2                                             كذلك أن القيد على املوقع املداري أبعد غربا  من 
            درجة غربا . 37,2                         موقع مداري أبعد غربا  من  للوائح الراديو يف

 1                                                              جلغرايف الذي ميكن أن يكون جمديا  جراء وجود احمليط األطلسي بني اإلقليمنيبسبب التمييز ا dB 20وتبني دراسة أخرى أن تطبيق 
درجة )بالنسبة إىل اخلدمة اإلذاعية  1,6، سيجعل مشاكل التنسيق يف حدها األدىن بالنسبة إىل فواصل مدارية تتضاءل إىل حد 2و

مة الثابتة الساتلية إزاء اخلدمة اإلذاعية الساتلية(، حسب توليفة درجة )بالنسبة إىل اخلد 1,3الساتلية إزاء اخلدمة الثابتة الساتلية( و
 املسببة للتداخل وقطر هوائي استقبال احملطة األرضية. (.e.i.r.p)القدرة املشعة املكافئة املتناحية 

فوق احمليط  ةيف القوس املداري 2                                                                                  وعالوة  على ذلك، يوجد عدد كبري من شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية املبل غ عنها يف اإلقليم 
يف املواقع املدارية  1األطلسي. وقد يصعب إمتام التنسيق على بعض بطاقات التبليغ اجلديدة عن اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم 

ات الشبكب يتعلق فيما . لذلك، قد تقتضي الضرورة2                                                     درجة غربا ، ويراد تشغيلها يف املنطقة القريبة من اإلقليم  37,2               األبعد غربا  من 
ن تعديل منطقة اخلدمة و/أو تقليل القدرة املشعة املكافئة املتناحية القصوى فوق املنطقة القريبة م اجلديدة للخدمة اإلذاعية الساتلية

شاكل ميف حال فواصل مدارية معينة فيما يتعلق بشبكات اخلدمة الثابتة الساتلية القائمة من أجل التغلب على مجيع  2 اإلقليم
 من حيث استالم معلومات طلب التنسيق. األسبقذات التواريخ  2 اإلقليم التنسيق مع شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية يف

ذاعية الساتلية بفواصل اإل للخدمة اجلديدة الشبكاتالثابتة الساتلية إزاء  للخدمة اجلديدة بالشبكاتيتعلق  ويف حاالت حمددة، فيما
 1 اليت تعتزم العمل يف منطقة اخلدمة القريبة من حدود اإلقليم 2 يف اإلقليم اجلديدة)أي شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية  معينةمدارية 

منطقة  املزمع تشغيلها يف            درجة غربا   37,2              أبعد غربا  من و قبلها             املبل غ عنها  1اإلقليم  يف اجلديدةوشبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية 
 2 اإلقليم من شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية هذه يف "A1a"(، ميكن أن يتطلب حذف القيد 2حدود اإلقليم خدمة قريبة من 
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 الستكمال 1 القصوى فوق املنطقة القريبة من اإلقليم (.e.i.r.p)تعديل منطقة خدمتها و/أو ختفيض قدرهتا املشعة املكافئة املتناحية 
اكل احملددة، حتتاج اإلدارات املعنية مبشكلة التنسيق هذه إىل بذل جهود إضافية للتغلب على مش. وبالنسبة هلذه احلاالت التنسيق

 التنسيق بغية إجياد حل مقبول من الطرفني.
 مدارية واصلفاملرتبطة بنشر شبكات جديدة للخدمة الثابتة الساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتلية مع  املشاكلوللتخفيف من حدة 

 الفضائية حملطةااالختبار للفاصل املداري بني  نقاطاستخدام                                             خدمة قريبة جدا  اتفق على ما يلي كحل توفيقي، مناطقو  معينة
 4 لتحديد احلاجة إىل التنسيق يف إطار امللحق                         درجة بدال  من منطقة اخلدمة 4,2الثابتة الساتلية واإلذاعية الساتلية دون  للخدمتني
 اجلديدةشبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية  مع 2 اإلقليميف  اجلديدةات اخلدمة الثابتة الساتلية للوائح الراديو لشبك 30بالتذييل 

            درجة غربا . 37,2                                      اليت تشغل موقعا  مداريا  أبعد غربا  من  1 اإلقليم يف
إىل وضع جيدي فيه التنسيق، ويستغىن عنه يف بعض احلاالت، وهو  "A1a"ولكن يف مجيع احلاالت األخرى، يؤدي ختفيف القيد 

 .2 اإلقليم يف دةاجلدييتطلب بذل جهود إضافية من جانب اإلدارات يف عملية التنسيق لشبكات اخلدمة الثابتة الساتلية  لن
 ي تأثري حمتمل.، تبني الدراسات محاية اخلطة دون أ3و 1فيما يتعلق بالتخصيصات الواردة يف خطة اإلقليمني و 

                                        درجة غربا  واليت است كمل أو است هل بشأهنا  37,2                       والواقعة أبعد شرقا  من  3و 1وفيما يتعلق بالشبكات الواردة يف قائمة اإلقليمني 
 دون أي تأثري حمتمل. 4للوائح الراديو، تبني الدراسات محاية شبكات املادة  30من التذييل  4إجراء املادة 

 4                                         درجة غربا  واليت سي ستهل فيها إجراء املادة 37,2                       والواقعة أبعد شرقا  من  3و 1ات الواردة يف قائمة اإلقليمني وفيما يتعلق بالشبك
                                                                                                  للوائح الراديو بعد احلذف املمكن هلذا القيد، تبني الدراسات، يف حاالت قليلة حمدودة للغاية وظروف حمددة جدا ،  30من التذييل 

بعد احلذف املمكن هلذا  4                                        درجة غربا  واليت ي ستهل فيها إجراء املادة  37,2                   وتقع أبعد شرقا  من  4 أن شبكة جديدة مشمولة باملادة
 مقارنة بنفس الوضع دون حذف هذا القيد. ولكن تبني أن التأثري سيكون باحلد األدىن. ”A1a“القيد، ميكن أن تتأثر حبذف القيد 

 تحليل نتائج الدراسات 3.2.3/4.1/3
                    مستخدما  ترددا  ضمن  1ال جيوز ألي ساتل إذاعي خيدم منطقة من اإلقليم " على ما يلي ينصالذي  "A1a"ميكن حذف القيد 

إىل  حمددة حاالتمع اإلشارة يف "،       غربا   37,2من  بعد                                             ، أن يشغل موقعا  مداريا  امسيا  يقع إىل الغرب أGHz 11,7-12,2 النطاق
اإلذاعية  دمةللخ اجلديدةشبكات الضرورة بذل جهود إضافية من جانب اإلدارات املعنية من أجل إجناح حل حاالت التنسيق بني 

درجة  37,2                           يف موقع مداري أبعد غربا  من  WRC-19                      املبل غ عنها بعد املؤمتر  2واخلدمة الثابتة الساتلية يف اإلقليم  1اإلقليم  الساتلية يف
 .أعاله 2.2.3/4.1/3. واقرتح هلذه احلاالت حل توفيقي على النحو املوضح يف القسم معنيله فاصل مداري         غربا  و 

         شرقا  من  أبعد لموقع 1)أي ال تخصيصات في قائمة اإلقليم  7الوارد في الملحق  "A1b"القيد  3.3/4.1/3
 (GHz 11,7-12,2                          درجة شرقا  في نطاق التردد  146

 "A1b"استعراض القيد  1.3.3/4.1/3
                    مستخدما  ترددا  ضمن  1ال جيوز ألي ساتل إذاعي خيدم منطقة من اإلقليم "على ما يلي:  "A1b"القيد  ينص

هذا القيد يف املوقع          وقد و ضع".       شرقا . 146من  بعدالشرق أإىل                                    ، أن يشغل موقعا  مداريا  امسيا  يقع GHz 11,7-12,2 النطاق
على جانب احمليط اهلادئ واخلدمة اإلذاعية  GHz 11,7-12,2يف نطاق الرتدد  2لثابتة الساتلية يف اإلقليم املداري حلماية اخلدمة ا

 للوائح الراديو. 30اخلاضعة للتذييل  3اإلقليم  الساتلية يف

 ملخص الدراسات 2.3.3/4.1/3
 .ITU-R BO.[AP30.ANNEX7] املشروع األويل للتقرير اجلديدإلعداد لوثيقة العمل  2والتذييل  7ترد تفاصيل دراسات التقاسم يف الفقرة 
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على جانب  2وقد يكون هناك ما يكفي من التمييز اجلغرايف الذي يوفره احمليط اهلادئ حلماية اخلدمة الثابتة الساتلية يف اإلقليم 
اديو من اخلدمة اإلذاعية الساتلية العاملة للوائح الر  30اخلاضعة للتذييل  3احمليط اهلادئ واخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم 

 ، باستثناء احلالة اخلاصة ملنطقة مضيق برينغ حيث ال يوجد متييز جغرايف.1يف اإلقليم  GHz 11,7-12,2النطاق  يف
داري وتبني دراسات التقاسم أن التمييز اإلضايف الالزم الستكمال التنسيق يتوقف يف مجيع احلاالت إىل حد كبري على الفصل امل

وخمططات  الكبريةوائيات اهل أقطاراملتاح بني الشبكة املسببة للتداخل والشبكة املعرضة للتداخل. وباإلضافة إىل ذلك، فإن استخدام 
 إشعاع اهلوائيات احملسنة ميثل عوامل تؤثر على وضع التقاسم وميكن أن حتسنه.

بسبب التمييز اجلغرايف، إمكانية أن تتعايش شبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية وشبكات  dB 20تبني دراسات التقاسم، بافرتاض و 
درجة  0,5اخلدمة الثابتة الساتلية ذات الصفة التمثيلية اليت ختدم أقاليم خمتلفة دون تفعيل التنسيق بفواصل مدارية تتضاءل إىل حد 

دمة الثابتة اعية الساتلية( ودرجتني )بالنسبة إىل اخلدمة اإلذاعية الساتلية إزاء اخل)بالنسبة إىل اخلدمة الثابتة الساتلية إزاء اخلدمة اإلذ
. ومن املهم التأكيد على أن للهوائي dB –6معلمات املوجة احلاملة ومبراعاة منطقة تغطية ضمن كفاف الكسب حسب الساتلية( 

ق كثافة تدفق احمليطة مبضيق برينغ وميكن جتاوز حدود تنسي هذه العائدة إىل التمييز اجلغرايف لن تتحقق يف املناطق dB 20نسبة 
واخلدمة الثابتة  1القدرة إال يف احلاالت اليت تكون فيها نقاط تسديد احلزم الساتلية املعنية )اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم 

                                            ذلك أن القيد على املوقع املداري أبعد شرقا  من . ويبني حتليل فواصل مدارية معينة ك20( متباعدة مبا يكفي2الساتلية يف اإلقليم 
                                          للوائح الراديو يف موقع مداري أبعد شرقا  من  30يف التذييل  1                                                  درجة شرقا  ميكن أن يلغى للسماح بشبكات قائمة اإلقليم  146
            ة جدا ( اليت مة القريب                                                                                   درجة شرقا . ولكن ميكن أن تكون هناك بعض احلاالت احملددة )مثل املوقع املداري نفسه ومناطق اخلد 146

 توحي بضرورة بذل جهود إضافية من جانب اإلدارات املعنية حلل حاالت التنسيق هذه.
درجة  146                     يف موقع أبعد شرقا  من  1اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم  للخدمة جديدةويف حال وجود شبكة  "A1b"                إذا أ لغي القيد و 

بإنتاج مستويات عالية  2 ختدم اإلقليم 2يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف اإلقليم  اجلديدة                                        شرقا ، قد ال ي سمح لبعض الشبكات الساتلية 
دة اليوم مبستويات تفعيل كثافة تدفق القدرة الوار  حيث تلتزم دون تفعيل التنسيق 1من كثافة تدفق القدرة يف مناطق اإلقليم 

عيل  ة أكرب، ألن عدم تفعيل التنسيق ميلي عليها االلتزام مبستويات تفللوائح الراديو من أجل فواصل مداري 30بالتذييل  4 امللحق يف
 2 اإلقليم لفواصل مدارية أصغر من تلك الواردة يف بطاقات التبليغ عن اخلدمة الثابتة الساتلية يف 4كثافة تدفق القدرة يف امللحق 

كات اخلدمة ة الثابتة الساتلية الواقعة بالقرب من شباملواقع املدارية نفسها. ومع ذلك، توجد بالفعل العديد من شبكات اخلدم يف
 اإلذاعية الساتلية. 

غ                                                                                                                      وبالنسبة إىل شبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية اجلديدة املمكنة، وبسبب العدد الكبري لشبكات اخلدمة الثابتة الساتلية احلالية املبل  
ه الشبكات اجلديدة إمتام التنسيق مع شبكات اخلدمة الثابتة                           درجة شرقا ، قد يصعب على هذ 146                           عنها يف مواقع أبعد شرقا  من 

 التنسيق. من حيث استالم معلومات طلب األسبقذات التواريخ  2 الساتلية يف اإلقليم
 2 لذلك، قد تقتضي الضرورة حصر منطقة اخلدمة و/أو تقليل القدرة املشعة املكافئة املتناحية القصوى فوق املنطقة القريبة من اإلقليم

من حيث  األسبقذات التواريخ  2من أجل التغلب على مجيع مشاكل التنسيق مع شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية يف اإلقليم 
 استالم معلومات طلب التنسيق. ويتعني التأكيد كذلك بأن الوضع احلايل يغايل يف محاية شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية.

)أي تشوكوتكا وأالسكا( حيث تكون مناطق تغطية اخلدمة الثابتة  2و 1دود بني اإلقليمني ويف املناطق ذات الفصل اجلغرايف احمل
تلية باخلدمة الثابتة السا اجلديدة                                 قريبة جدا ، ميكن للشبكات الساتلية  1واخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم  2الساتلية يف اإلقليم 

                                                                                         أن تتطلب جهودا  إضافية من جانب اإلدارات يف عملية التنسيق حلالة الفواصل املدارية الصغرية. ولكن  2                     املبل غ عنها يف اإلقليم 
 اجلديدة لساتليةاخلدمة الثابتة امجيع احلاالت األخرى، لن يؤدي ختفيف هذا القيد إىل وضع أي كوابح إضافية على شبكات  يف
 .2 اإلقليم يف

___________________ 
 MHz2dBW/m 27/ 158,2–بقيمة  2                املنت ج يف اإلقليم  1                                                                               على سبيل املثال، إذا ق يد مستوى كثافة تدفق قدرة اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم   20

(dB(W/(m2 · 40 kHz)186,5– ست ضمن محاية اخلدمة الثابتة الساتلية يف اإلقليم 4( )انظر امللحق ،)                                               قل عن حىت بالفواصل املدارية اليت ت 2
 درجة. 0,054
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 1                                                                          سبب التمييز اجلغرايف الذي ميكن أن يكون جمديا  جراء وجود احمليط اهلادئ بني اإلقليمنيب dB 20وتبني دراسة أخرى أن تطبيق 
، باستثناء املناطق احمليطة مبضيق برينغ، يف هذا اجلزء من القوس املدارية، سيجعل مشاكل التنسيق يف حدها األدىن بالنسبة إىل 2و

اخلدمة اإلذاعية الساتلية إزاء اخلدمة الثابتة الساتلية(، حسب توليفة القدرة درجة )بالنسبة إىل  1,7فواصل مدارية تتضاءل إىل حد 
 املسببة للتداخل وقطر هوائي استقبال احملطة األرضية. (.e.i.r.p)املشعة املكافئة املتناحية 
 برينغ.هذه العائدة إىل التمييز اجلغرايف لن تتحقق يف املناطق احمليطة مبضيق  dB 20وجيدر بالذكر أن نسبة 

وتبني دراسات التقاسم، يف حال غياب التمييز اجلغرايف، إمكانية أن تتعايش شبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية وشبكات اخلدمة 
درجة )بالنسبة إىل اخلدمة الثابتة الساتلية  3,5الثابتة الساتلية ذات الصفة التمثيلية اليت ختدم أقاليم خمتلفة بفواصل مدارية قدرها 

إزاء اخلدمة  2درجة )بالنسبة إىل اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم  5,8( و1إزاء اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم  2ليم اإلق يف
(، للهوائي dB –6(، حسب معلمات املوجة احلاملة )حلالة حافة تغطية تقتصر على كفاف الكسب 1الثابتة الساتلية يف اإلقليم 

 مي من منطقة اخلدمة فوق الرب.بافرتاض كون اجلزء احمل
 ، تبني الدراسات محاية اخلطة دون أي تأثري حمتمل.3و 1يتعلق بالتخصيصات الواردة يف خطة اإلقليمني  فيماو 

                                        درجة شرقا  واليت است كمل أو است هل بشأهنا  146                       والواقعة أبعد غربا  من  3و 1وفيما يتعلق بالشبكات الواردة يف قائمة اإلقليمني 
 دون أي تأثري حمتمل. 4للوائح الراديو، تبني الدراسات محاية شبكات املادة  30من التذييل  4إجراء املادة 

 4 اء املادة                                 درجة شرقا  واليت سي ستهل فيها إجر  146                       والواقعة أبعد غربا  من  3و 1وفيما يتعلق بالشبكات الواردة يف قائمة اإلقليمني 
                                                                                                  للوائح الراديو بعد احلذف املمكن هلذا القيد، تبني الدراسات، يف حاالت قليلة حمدودة للغاية وظروف حمددة جدا ،  30من التذييل 

بعد احلذف املمكن هلذا  4                                        درجة شرقا  واليت ي ستهل فيها إجراء املادة  146                   وتقع أبعد غربا  من  4أن شبكة جديدة مشمولة باملادة 
 مقارنة بنفس الوضع دون حذف هذا القيد. ولكن تبني أن التأثري سيكون باحلد األدىن. "A1b"د، ميكن أن تتأثر حبذف القيد القي

 تحليل نتائج الدراسات 3.3.3/4.1/3
                مستخدما  ترددا   1ال جيوز ألي ساتل إذاعي خيدم منطقة من اإلقليم  " على ما يلي: ينصالذي  "A1b"ال ميكن حذف القيد 

بسبب الفصل اجلغرايف احملدود  ."      شرقا   146من  بعدالشرق أإىل                                    ، أن يشغل موقعا  مداريا  امسيا  يقع GHz 11,7-12,2من النطاق ض
 )أي تشوكوتكا وأالسكا(. 2و 1بني اإلقليمني 

              أبعد غربا  من  لموقع 2)أي ال تعديل في خطة اإلقليم  7الوارد في الملحق  "A2a"القيد  4.3/4.1/3
  (GHz 12,5-12,7في نطاق التردد            درجة غربا   54

 "A2a"استعراض القيد  1.4.3/4.1/3
                    مستخدما  ترددا  ضمن  1ال جيوز ألي ساتل إذاعي خيدم منطقة من اإلقليم "على ما يلي:  "A2a"القيد  ينص

هذا القيد يف املوقع املداري          وقد و ضع".       غربا   54من  بعدأ الشرق                                      ، أن يشغل موقعا  مداريا  امسيا  يقع إىل GHz 12,7-12,5 النطاق
 على جانب احمليط األطلسي. GHz 12,5-12,7يف نطاق الرتدد  1حلماية اخلدمة الثابتة الساتلية يف اإلقليم 

 ملخص الدراسات 2.4.3/4.1/3
 .ITU-R BO.[AP30.ANNEX7] اجلديدإلعداد املشروع األويل للتقرير لوثيقة العمل  3والتذييل  8ترد تفاصيل دراسات التقاسم يف الفقرة 

                              ، يقل كثريا  احتمال التداخل بني 2واإلقليم  1                                                                     وبفضل احمليط األطلسي الذي يقدم فاصال  جغرافيا  بني مناطق التغطية يف اإلقليم 
اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتلية يف هذين اإلقليمني. وقد يتوفر ما يكفي من التمييز اجلغرايف الذي يقدمه احمليط 

 .2 يف اإلقليم GHz 12,5-12,7من اخلدمة اإلذاعية الساتلية العاملة يف النطاق  1األطلسي حلماية اخلدمة الثابتة الساتلية يف اإلقليم 
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وتبني دراسات التقاسم أن التمييز اإلضايف الالزم الستكمال التنسيق يتوقف يف مجيع احلاالت إىل حد كبري على الفصل املداري 
وخمططات  الكبريةهلوائيات ا أقطاراملطبق بني الشبكة املسببة للتداخل والشبكة املعرضة للتداخل. وباإلضافة إىل ذلك، فإن استخدام 

 إشعاع اهلوائيات احملسنة ميثل عوامل تؤثر على وضع التقاسم وميكن أن حتسنه.
بسبب التمييز اجلغرايف، إمكانية أن تتعايش شبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية وشبكات  dB 20تبني دراسات التقاسم، بافرتاض و 

درجة  0,5ضاءل إىل حد خمتلفة دون تفعيل التنسيق بفواصل مدارية تت اخلدمة الثابتة الساتلية ذات الصفة التمثيلية اليت ختدم أقاليم
درجة )بالنسبة إىل اخلدمة اإلذاعية الساتلية إزاء اخلدمة  1,9)بالنسبة إىل اخلدمة الثابتة الساتلية إزاء اخلدمة اإلذاعية الساتلية( و

. وتبني هذه للهوائي dB –6تقتصر على كفاف الكسب الثابتة الساتلية( حسب معلمات املوجة احلاملة ومبراعاة منطقة تغطية 
                                          درجة غربا  ميكن أن يلغى للسماح بتعديالت على  54                                                                    الفواصل املدارية الصغرية كذلك أن القيد على املوقع املداري أبعد شرقا  من 

            درجة غربا . 54                           يف موقع مداري أبعد شرقا  من  2خطة اإلقليم  للوائح الراديو يف 30التذييل 
 1                                                                            بسبب التمييز اجلغرايف الذي ميكن أن يكون جمديا  جراء وجود احمليط األطلسي بني اإلقليمني dB 20وتبني دراسة أخرى أن تطبيق 

درجة )بالنسبة إىل اخلدمة اإلذاعية  1,8، سيجعل مشاكل التنسيق يف حدها األدىن بالنسبة إىل فواصل مدارية تتضاءل إىل حد 2و
درجة )بالنسبة إىل اخلدمة الثابتة الساتلية إزاء اخلدمة اإلذاعية الساتلية(، حسب توليفة  1,6الثابتة الساتلية( و الساتلية إزاء اخلدمة

 املسببة للتداخل وقطر هوائي استقبال احملطة األرضية. (.e.i.r.p)القدرة املشعة املكافئة املتناحية 
يف القوس املدارية فوق احمليط  1                                 تة الساتلية املبل غ عنها يف اإلقليم                                                  وعالوة  على ذلك، يوجد عدد كبري من شبكات اخلدمة الثاب

يف املواقع املدارية  2األطلسي. وقد يصعب إمتام التنسيق على بعض بطاقات التبليغ اجلديدة عن اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم 
 الشبكات. لذلك، قد تقتضي الضرورة فيما يتعلق ب1من اإلقليم                                            درجة غربا ، ويراد تشغيلها يف املنطقة القريبة  54               األبعد شرقا  من 

بة منطقة اخلدمة و/أو تقليل القدرة املشعة املكافئة املتناحية القصوى فوق املنطقة القري تعديل الساتلية،اجلديدة للخدمة اإلذاعية 
لى مجيع مشاكل لساتلية القائمة من أجل التغلب عيتعلق بشبكات اخلدمة الثابتة ا يف حال ضيق الفواصل املدارية فيما 1من اإلقليم 

 من حيث استالم معلومات طلب التنسيق. األسبقذات التواريخ  1 اإلقليم التنسيق مع شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية يف
ذاعية الساتلية بفواصل اإل للخدمة اجلديدةشبكات الالثابتة الساتلية إزاء  للخدمة اجلديدة بالشبكاتويف حاالت حمددة، فيما يتعلق 

اليت تعتزم العمل يف منطقة اخلدمة القريبة من حدود اإلقليم  1يف اإلقليم  اجلديدة)أي شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية  معينةمدارية 
 قبلهاغ عنها     بل  امل اجلديدة                                                                                      ومبساحات خدمة قريبة جدا  من شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية وشبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية  2
تعديل  1اإلقليم  يفمن شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية هذه  "A2a"                                    درجة غربا (، ميكن أن يتطلب حذف القيد  54              أبعد شرقا  من و 

 الستكمال 2القصوى فوق املنطقة القريبة من اإلقليم  (.e.i.r.p)و/أو ختفيض قدرهتا املشعة املكافئة املتناحية  منطقة خدمتها
. وبالنسبة إىل هذه احلاالت احملددة، حتتاج اإلدارات املعنية مبشكلة التنسيق هذه إىل بذل جهود إضافية للتغلب على التنسيق

 مشاكل التنسيق بغية إجياد حل مقبول من الطرفني.
 فواصلة مع ياملرتبطة بنشر شبكات جديدة للخدمة الثابتة الساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتل املشاكل هذهوللتخفيف من حدة 

 احملطة االختبار للفاصل املداري بني نقاطاستخدام                                                    مناطق خدمة قريبة جدا ، اتفق على ما يلي كحل توفيقي.و  معينةمدارية 
لتحديد احلاجة إىل التنسيق يف إطار                          درجة بدال  من منطقة اخلدمة 4,2الفضائية للخدمتني الثابتة الساتلية واإلذاعية الساتلية دون 

مع شبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية  1يف اإلقليم  اجلديدةللوائح الراديو لشبكات اخلدمة الثابتة الساتلية  30 بالتذييل 4 امللحق
            درجة غربا . 54                                      اليت تشغل موقعا  مداريا  أبعد شرقا  من  2 يف اإلقليم اجلديدة

إىل وضع جيدي فيه التنسيق، ويستغىن عنه يف بعض احلاالت، وهو  "A2a"ولكن يف مجيع احلاالت األخرى، يؤدي ختفيف القيد 
 .2 يف اإلقليم دةاجلدييتطلب بذل جهود إضافية من جانب اإلدارات يف عملية التنسيق لشبكات اخلدمة الثابتة الساتلية  لن
 ري حمتمل.، تبني الدراسات محاية اخلطة دون أي تأث2فيما يتعلق بالتخصيصات الواردة يف خطة اإلقليم و 

 30 من التذييل 4                                                    درجة غربا  واليت است كمل أو است هل بشأهنا إجراء املادة  54                      الواقعة أبعد غربا  من  2وفيما يتعلق بشبكات اإلقليم 
 دون أي تأثري حمتمل. 4للوائح الراديو، تبني الدراسات محاية شبكات املادة 
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 تحليل نتائج الدراسات 3.4.3/4.1/3
                مستخدما  ترددا   1ال جيوز ألي ساتل إذاعي خيدم منطقة من اإلقليم " على ما يلي: ينصالذي  "A2a"ميكن حذف القيد 

بذل  ضرورة إىل اإلشارة مع"،       غربا   54بأكثر من  الشرق                                      ، أن يشغل موقعا  مداريا  امسيا  يقع إىل GHz 12,5-12,7ضمن النطاق 
 للخدمة دةاجلدي الشبكات بنيمن جانب اإلدارات املعنية من أجل إجناح حل حاالت التنسيق  حمددة حاالت يفجهود إضافية 

                        يف موقع مداري أبعد شرقا   WRC-19                      املبل غ عنها بعد املؤمتر  1يف اإلقليم  الساتليةواخلدمة الثابتة  2 يف اإلقليم الساتليةاإلذاعية 
 أعاله. 2.4.3/4.1/3واقرتح هلذه احلاالت حل توفيقي على النحو املوضح يف القسم  .معني مداري فاصل               درجة غربا  وله  54من 

درجة  44                    لموقع أبعد شرقا  من  2)أي ال تعديل في خطة اإلقليم  7الوارد في الملحق  "A2b"القيد  5.3/4.1/3
 (GHz 12,2-12,5 نطاق التردد         غربا  في

 "A2b"استعراض القيد  1.5.3/4.1/3
 ".GHz 12,5-12,7 النطاق             درجة غربا  يف 44                   ملوقع أبعد شرقا  من  2ال تعديل يف خطة اإلقليم "ما يلي:  إىل "A2b"القيد  يدعو

نطاق  للوائح الراديو يف 30اخلاضعة للتذييل  1هذا القيد يف املوقع املداري حلماية اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم          وقد و ضع
 .2دمة اإلذاعية الساتلية العاملة يف اإلقليم من اخل GHz 12,2-12,5 الرتدد

 ملخص الدراسات 2.5.3/4.1/3
 .ITU-R BO.[AP30.ANNEX7] إلعداد املشروع األويل للتقرير اجلديدلوثيقة العمل  4والتذييل  9ترد تفاصيل دراسات التقاسم يف الفقرة 

                              ، يقل كثريا  احتمال التداخل بني 2واإلقليم  1                                                                     وبفضل احمليط األطلسي الذي يقدم فاصال  جغرافيا  بني مناطق التغطية يف اإلقليم 
اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف هذين اإلقليمني. ولكن قد يتوفر ما يكفي من التمييز اجلغرايف الذي يقدمه احمليط األطلسي حلماية 

 .2يف اإلقليم  GHz 12,2-12,5من اخلدمة اإلذاعية الساتلية العاملة يف النطاق  1لساتلية يف اإلقليم اخلدمة اإلذاعية ا
وتبني دراسات التقاسم أن التمييز اإلضايف الالزم الستكمال التنسيق يتوقف يف مجيع احلاالت إىل حد كبري على الفصل املداري 

وخمططات إشعاع  لكبريةااهلوائيات  أقطارتأثرة. وباإلضافة إىل ذلك، فإن استخدام املتاح بني الشبكة املسببة للتداخل والشبكة امل
 اهلوائيات احملسنة ميثل عوامل تؤثر على وضع التقاسم وميكن أن حتسنه.

ون دتبني دراسات التقاسم إمكانية أن تتعايش شبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية ذات الصفة التمثيلية اليت ختدم أقاليم خمتلفة و 
إزاء اخلدمة اإلذاعية  2تفعيل التنسيق بفواصل مدارية تتضاءل إىل حد درجتني )بالنسبة إىل اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم 

( 2 إزاء اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم 1درجة )بالنسبة إىل اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم  2,1( و1الساتلية يف اإلقليم 
. وتبني للهوائي dB –6معلمات املوجة احلاملة والتمييز اجلغرايف املفرتض ومبراعاة منطقة تغطية تقتصر على كفاف الكسب  حسب

                                     درجة غربا  ميكن أن يلغى للسماح بتعديل  44                                                                        هذه الفواصل املدارية الصغرية كذلك أن القيد على املوقع املداري أبعد شرقا  من 
            درجة غربا . 44                                          للوائح الراديو يف موقع مداري أبعد شرقا  من  30يف التذييل  2خطة اإلقليم 

 1                                                                            بسبب التمييز اجلغرايف الذي ميكن أن يكون جمديا  جراء وجود احمليط األطلسي بني اإلقليمني dB 20وتبني دراسة أخرى أن تطبيق 
درجة )بالنسبة إىل اخلدمة اإلذاعية  2,2 ، سيجعل مشاكل التنسيق يف حدها األدىن بالنسبة إىل فواصل مدارية تتضاءل إىل حد2و

إزاء  1 درجة )بالنسبة إىل اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم 2,1( و1إزاء اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم  2الساتلية يف اإلقليم 
املسببة للتداخل وقطر هوائي  (.e.i.r.p)(، حسب توليفة القدرة املشعة املكافئة املتناحية 2اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم 

 استقبال احملطة األرضية.
 ، تبني الدراسات محاية اخلطة دون أي تأثري حمتمل.2وفيما يتعلق بالتخصيصات يف خطة اإلقليم 

، تبني الدراسات 4                                                    درجة غربا  واليت است كمل أو است هل بشأهنا إجراء املادة 44                      الواقعة أبعد غربا  من  2وفيما يتعلق بشبكات اإلقليم 
 دون أي تأثري حمتمل. 4محاية شبكات املادة 
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 تحليل نتائج الدراسات 3.5.3/4.1/3
            درجة غربا    44              أبعد شرقا  من ملوقع  2ال تعديل يف خطة اإلقليم على ما يلي: " ينصالذي  "A2b"ميكن حذف القيد 

 ".GHz 12,5-12,2 النطاق يف

درجة  175,2              أبعد غربا  من  لموقع 2)أي ال تعديل في خطة اإلقليم  7الوارد في الملحق  "A2c"القيد  6.3/4.1/3
 (GHz 12,7-12,2                     غربا  في نطاق التردد 

 "A2c"استعراض القيد  1.6.3/4.1/3
                    مستخدما  ترددا  ضمن  2ال جيوز ألي ساتل إذاعي خيدم منطقة من اإلقليم "على ما يلي:  "A2c"القيد  ينص

املوقع  هذا القيد يف         وقد و ضع".       غربا   175,2                                                     ، أن يشغل موقعا  مداريا  امسيا  يقع إىل الغرب بأكثر من GHz 12,2-12,7 النطاق
من اخلدمة  GHz 12,5-12,7 نطاق الرتدد للوائح الراديو يف 30اخلاضعة للتذييل  1املداري حلماية اخلدمة الثابتة الساتلية يف اإلقليم 

 اخلدمة الثابتة الساتليةومن ، GHz 12,5-12,2للوائح الراديو يف نطاق الرتدد  30اخلاضعة للتذييل  1قليم اإلذاعية الساتلية يف اإل
 على جانب احمليط اهلادئ. GHz 12,2-12,7يف نطاق الرتدد  3 اإلقليم يف

 ملخص الدراسات 2.6.3/4.1/3
 .ITU-R BO.[AP30.ANNEX7] إلعداد املشروع األويل للتقرير اجلديدلوثيقة العمل  5والتذييل  10ترد تفاصيل دراسات التقاسم يف الفقرة 

وتبني دراسات التقاسم أن التمييز اإلضايف الالزم الستكمال التنسيق يتوقف يف مجيع احلاالت إىل حد كبري على الفصل املداري 
وخمططات  الكبريةهلوائيات ا أقطارإن استخدام املطبق بني الشبكة املسببة للتداخل والشبكة املعرضة للتداخل. وباإلضافة إىل ذلك، ف

 إشعاع اهلوائيات احملسنة ميثل عوامل تؤثر على وضع التقاسم وميكن أن حتسنه.
بسبب التمييز اجلغرايف، إمكانية أن تتعايش شبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية وشبكات  dB 20تبني دراسات التقاسم، بافرتاض و 

درجة  0,5ت الصفة التمثيلية اليت ختدم أقاليم خمتلفة دون تفعيل التنسيق بفواصل مدارية تتضاءل إىل حد اخلدمة الثابتة الساتلية ذا
درجة )بالنسبة إىل اخلدمة اإلذاعية  1,9( و2إزاء اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم  1)بالنسبة إىل اخلدمة الثابتة الساتلية يف اإلقليم 

(، حسب معلمات املوجة احلاملة ومبراعاة منطقة تغطية تقتصر على  1اخلدمة الثابتة الساتلية يف اإلقليم  إزاء 2الساتلية يف اإلقليم 
هذه العائدة إىل التمييز اجلغرايف لن تتحقق يف املناطق  dB 20. ومن املهم التأكيد على أن نسبة للهوائي dB –6كفاف الكسب 

احمليطة مبضيق برينغ، وبالتايل لن يتحقق فاصل ذو شأن يف منطقة اخلدمة، حبيث يكون الفصل املداري بني الشبكات هو املصدر 
 للتمييز. الوحيد

بكات اخلدمة كات اخلدمة اإلذاعية الساتلية وشوتبني دراسات التقاسم، يف حال غياب التمييز اجلغرايف، إمكانية أن تتعايش شب
درجة )بالنسبة إىل اخلدمة الثابتة الساتلية  4,4الثابتة الساتلية ذات الصفة التمثيلية اليت ختدم أقاليم خمتلفة بفواصل مدارية قدرها 

إزاء اخلدمة  2اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم  درجة )بالنسبة إىل اخلدمة 5,8( و2إزاء اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم  1اإلقليم  يف
 (.للهوائي dB –6(، حسب معلمات املوجة احلاملة )حلالة حافة تغطية تقتصر على كفاف الكسب 1الثابتة الساتلية يف اإلقليم 

وحي بضرورة بذل  ت                                                                                           ولكن ميكن أن تكون هناك بعض احلاالت احملددة )مثل املوقع املداري نفسه ومناطق اخلدمة القريبة جدا ( اليت
 جهود إضافية من جانب اإلدارات املعنية حلل حاالت التنسيق هذه.

 1                                                                           بسبب التمييز اجلغرايف الذي ميكن أن يكون جمديا  جراء وجود احمليط اهلادئ بني اإلقليمني dB 20وتبني دراسة أخرى أن تطبيق 
 1,6 دها األدىن بالنسبة إىل فواصل مدارية تتضاءل إىل حد، سيجعل مشاكل التنسيق يف حةيف هذا اجلزء من القوس املداري 2و

درجة )بالنسبة إىل اخلدمة  1,6( و3الساتلية يف اإلقليم الثابتة إزاء اخلدمة  2درجة )بالنسبة إىل اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم 
 (.e.i.r.p) ، حسب توليفة القدرة املشعة املكافئة املتناحية(2إزاء اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم  3الساتلية يف اإلقليم الثابتة 

هذه العائدة إىل التمييز اجلغرايف لن تتحقق  dB 20املسببة للتداخل وقطر هوائي استقبال احملطة األرضية. وجيدر بالذكر أن نسبة 
         ت تجاوز.املناطق احمليطة مبضيق برينغ، وأن حدود تنسيق كثافة تدفق القدرة ميكن أن  يف
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درجة  175,2                     يف موقع أبعد غربا  من  2يف اإلقليم  اجلديدةويف حال وجود شبكة اخلدمة اإلذاعية الساتلية  "A2c"                إذا أ لغي القيد و 
بإنتاج مستويات  3و 1 ختدم اإلقليمني 2يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف اإلقليم  اجلديدة                                        غربا ، قد ال ي سمح لبعض الشبكات الساتلية 

 4 امللحق ة يفاليوم مبستويات تفعيل كثافة تدفق القدر  حيث تلتزم دون تفعيل التنسيق 2ية من كثافة تدفق القدرة يف مناطق اإلقليم عال
للوائح الراديو من أجل فواصل مدارية أكرب، ألن عدم تفعيل التنسيق ميلي عليها االلتزام مبستويات تفعيل كثافة تدفق  30بالتذييل 
املواقع  يف 3و 1 اإلقليمني لفواصل مدارية أصغر من تلك القائمة يف بطاقات التبليغ عن اخلدمة الثابتة الساتلية يف 4لحق امل القدرة يف

املدارية نفسها. ومع ذلك، توجد بالفعل العديد من شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية الواقعة على مقربة شديدة من شبكات اخلدمة 
 اإلذاعية الساتلية.

                                                                                                                بة إىل شبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية اجلديدة املمكنة، وبسبب العدد الكبري لشبكات اخلدمة الثابتة الساتلية احلالية املبل غ وبالنس
                                                                               درجة غربا ، قد يصعب على هذه الشبكات اجلديدة إمتام التنسيق مع شبكات اخلدمة الثابتة  175,2                           عنها يف مواقع أبعد غربا  من 

 من حيث استالم معلومات طلب التنسيق. األسبقذات التواريخ  3و 1الساتلية يف اإلقليمني 
 2 طقة القريبة من اإلقليموق املنلذلك، قد تقتضي الضرورة حصر منطقة اخلدمة و/أو تقليل القدرة املشعة املكافئة املتناحية القصوى ف

من حيث  األسبقذات التواريخ  2من أجل التغلب على مجيع مشاكل التنسيق مع شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية يف اإلقليم 
 استالم معلومات طلب التنسيق. ويتعني التأكيد كذلك بأن الوضع احلايل يغايل يف محاية شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية.

)أي تشوكوتكا وأالسكا( حيث تكون مناطق تغطية اخلدمة الثابتة  2و 1املناطق ذات الفصل اجلغرايف احملدود بني اإلقليمني  ويف
          ية املبل غ باخلدمة الثابتة الساتل اجلديدة                                 قريبة جدا ، ميكن للشبكات الساتلية  2واخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم  1الساتلية يف اإلقليم 

                                                                                    أن تتطلب جهودا  إضافية من جانب اإلدارات يف عملية التنسيق حلالة الفواصل املدارية الصغرية. 3و 1 اإلقليمني عنها يف
 ةاخلدمة الثابتة الساتليإىل وضع أي كوابح إضافية على شبكات  "A2c"ولكن يف مجيع احلاالت األخرى، لن يؤدي ختفيف القيد 

 .3و 1يف اإلقليمني  اجلديدة
حول مضيق بريينغ، كان ميكن هلذه الفواصل املدارية الصغرية أن تبني إمكانية  2و 1                                  التباعد الصغري جغرافيا  بني اإلقليمني هذا  ولوال

للوائح الراديو يف مواقع  30يف التذييل  2                                 درجة غربا " للسماح بشبكات اإلقليم  175,2                                          إلغاء القيد يف املوقع املداري "أبعد غربا  من 
             درجة غربا ". 175,2                      مدارية "أبعد غربا  من 

 ، تبني الدراسات محاية اخلطة دون أي تأثري حمتمل.2فيما يتعلق بالتخصيصات الواردة يف خطة اإلقليم و 
من  4هنا إجراء املادة                                      درجة غربا  واليت است كمل أو است هل بشأ 175,2                      الواقعة أبعد شرقا  من  2وفيما يتعلق بشبكات اإلقليم 

 دون أي تأثري حمتمل. 4للوائح الراديو، تبني الدراسات محاية شبكات املادة  30 التذييل
 تحليل نتائج الدراسات 3.6.3/4.1/3

             درجة غربا  يف 175,2                   ملوقع أبعد غربا  من  2ال تعديل يف خطة اإلقليم "ما يلي: يدعو إىل الذي  "A2c"ال ميكن حذف القيد 
 .)أي تشوكوتكا وأالسكا( 2و 1بسبب الفصل اجلغرايف احملدود بني اإلقليمني  "،GHz 12,2-12,7النطاق 

خارج مواقع محددة  3و 1)أي ال تخصيصات في قائمة اإلقليمين  7الوارد في الملحق  "A3a"القيد  7.3/4.1/3
 (GHz 11,7-12,2 نطاق التردد في

 "A3a"استعراض القيد  1.7.3/4.1/3
القوس  يف (.e.i.r.p)القيود اخلاصة باملوقع املداري وبالقدرة املشعة املكافئة املتناحية للوائح الراديو  30بالتذييل  7من امللحق  3            يعر ف القسم 

نطاق ضمن  2 اإلقليم احلفاظ على نفاذ اخلدمة الثابتة الساتلية يفمن أجل                وهي قيود أ عدت      شرقا   10       غربا  و 37,2بني  ةاحملصور  ةاملداري
ختصيص  أن يقع املوقع املداري املصاحب ألي وتنص القيود علىإىل مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض.  GHz 11,7-12,2 الرتدد

 .أدناهاجلدول  املبينة يف ةأي واحد من أجزاء القوس املداري يف 3و 1قائمة االستخدامات اإلضافية لإلقليمني  مقرتح جديد أو معدل يف
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 1.7.3/4.1/3-1اجلدول 
       شرقا   10       غربا  و 37,2المحصور بين  ةاألجزاء التي يمكن استخدامها من القوس المداري

 3و 1قائمة اإلقليمين خطة و  في للتخصيصات الواردة
 الذي يمكن استخدامه الموقع المداري

37,2   غربا      
 إىل 
36   غربا       

33,5   غربا       
 إىل 
32,5   غربا       

30   غربا      
 إىل 
29   غربا       

26   غربا      
 إىل
24   غربا       

20   غربا      
 إىل 
18   غربا       

14   غربا      
 إىل 
12   غربا       

8   غربا       
 إىل 

6   غربا       
4   غربا       

2   غربا       
 إىل 

0   شرقا       

4   شرقا      
 إىل 

6   شرقا       
9  
       شرقا  

 للوائح الراديو. 30بالتذييل  7يف امللحق  1يشابه اجلدول  1.7.3/4.1/3-1اجلدول : مالحظة

 ملخص الدراسات 2.7.3/4.1/3
 .ITU-R BO.[AP30.ANNEX7] إلعداد املشروع األويل للتقرير اجلديدلوثيقة العمل  6والتذييل  11ترد تفاصيل دراسات التقاسم يف الفقرة 

إزاء اخلدمة اإلذاعية الساتلية  1فيما يتعلق بالتقاسم داخل اخلدمة )أي اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم  1تبني الدراسة رقم 
 األجزاء                  احملص لة من شبكتني يف T/T                                    يف أسوأ حالة ملستوى التداخل )نسبة  إىل  dB 7,85-0(، زيادة الضوضاء مبقدار 1 اإلقليم يف

)وهي زيادة  cm 40( ستستقبلها حمطة أرضية ذات هوائي قطره 6%         نسبة  إىل  -املتجاورة املسموح هبا وملوقعني مداريني فقط 
 7 من امللحق A3 )القسم 7الوارد يف امللحق  A3aإزالة القيد  WRC-19                                           ي ضطر املشغ ل األقدم إىل تقبلها إذا قرر املؤمتر 

جلميع  بعمتتاليل إطار حت يفاديو( يف حال عدم النظر يف أي تدابري إضافية حمددة. وقد تأتت هذه النتيجة للوائح الر  30 بالتذييل
الوارد يف  (pfd)                                                     ساتلني مسببني للتداخل التزاما  بقناع كثافة تدفق القدرة حبصر النظر يف األجزاء املسموح هبا من القوس املدارية

يف أسوأ املواضع من حيث التسبب يف التداخل، ومن املعلوم أن التداخل سيعلو وح هبا املتجاورة املسمعند وضعهما  1امللحق 
                                                                                                          إذا ن ظر يف أكثر من ساتلني مسببني للتداخل. ولذلك قد خياط ر بعجز شبكة ساتلية قائمة، تنف ذ حمطات أرضية ذات هوائي 

للوائح الراديو، عن مواصلة عملها  30 بالتذييل 7 مبوجب النظام التنظيمي احملدد بقيود املدار احلالية يف امللحق cm 40قطره 
                                                                                                           بسبب إمكانية اضطرار مشغ ل لقبول مستوى إضايف من التداخل قد يضطر شاغل الوظيفة إىل تقبله، ما مل ي نظر يف أي تدابري 

شبكات "اليت تنص على ما يلي:  (WRC-15) 557 القراريف  "إذ يدركمن " ب(فقرة لاإضافية حمددة. ويتعارض هذا الوضع مع 
ات اخلدمة اإلذاعية وشبكاعتباره"  إذ يضع يف"من  ب( الفقرة نطاقات الرتدد املذكورة يف اخلدمة الثابتة الساتلية العاملة يف

أن  1 وتبني الدراسة رقم                  التمت ع باحلماية".  جيب أن تستمر يف 30بالتذييل  7                                           الساتلية املنفذة طبقا  لألحكام احلالية للملحق 
 1 اإلقليمني باخلدمة اإلذاعية الساتلية يف cm 60 ال تقدم احلماية للهوائيات األصغر من 1معايري احلماية احلالية الواردة يف امللحق 

 .cm 45 قطرهبلغ ي هوائيمع بكثري  أفضليكون الوضع  بيد أن ،cm 40، وال سيما هلوائي قطره 3و
 cm 60ذات هوائيات أصغر من        شرقا   10       غربا  و 37,2احملصور بني  ختصيصات يف القوس املدارية 5وتوجد يف الوقت احلاضر 

 .      شرقا  درجات  4,8و       غربا  درجة  30و       غربا  درجة  33,5: هي: WRC-15مواقع مدارية خمتلفة أرسلت إىل املكتب قبل املؤمتر  3 يف
تزيد  cm 40أسوأ حالة ملستوى التداخل هلذه املواقع املدارية هبوائي قطره  فإن الضوضاء يف (1الدراسة رقم )وحسب هذه الدراسة، 

، cm 45                                                      وفقا  لذلك. ولكن جلميع التخصيصات املذكورة هوائيات قطرها  dB 2,4/2,16، وdB 1,1/1,1، وdB 0,23/0,25مبقدار 
 cm 45، لذا ستقل زيادة الضوضاء بالنسبة إىل هوائي قطره cm 40                            درجة شرقا  ذي هوائيات قطرها 4,8باستثناء واحد يف املوقع 

         عما ذ كر
 إلعداد املشروع األويل للتقرير اجلديدلوثيقة العمل  6يف التذييل  1.1.1                                 أ خذت قيم زيادة الضوضاء من القسم  مالحظة:

ITU-R BO.[AP30.ANNEX7]. 
 m 0,60 ائيها عنهو  قطراع كثافة تدفق القدرة الالزم حلماية الشبكات القائمة اليت تنفذ حمطات أرضية يقل قن 2وحتسب الدراسة رقم 

(cm 40 و(cm 45. 
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إلعداد املشروع األويل للتقرير من وثيقة العمل  2.3.11ضرورة وضع تدابري محاية )انظر الفقرة  2ورقم  1وتوضح الدراستان رقم 
 37,2بني  ةاحملصور  ة( للشبكات املنفذة الواقعة يف األجزاء املسموح هبا من القوس املداريITU-R BO.[AP30.ANNEX7] اجلديد
 "A3a"                                                                  ، من شبكة جديدة ممكنة يف أجزاء القوس احملظورة سابقا ، إذا أ لغي القيد cm 60ذات هوائيات أصغر من        شرقا   10       غربا  و

 .7الوارد يف امللحق 
سيما اهلوائيات  حلماية القائمة حملطات االستقبال ذات اهلوائيات الصغرية، والا                تقييما  ملستويات  3م وتقدم الدراسة رق

 cm 60وتتفحص املدى الذي يسمح فيه اإلطار التنظيمي احلايل بتنفيذ شبكات تستخدم هوائيات أصغر من  ،cm 40 ذات
( وذلك بتحديد مستوى 1)القسم  1، على النحو احملدد يف امللحق T/T=6%مع احلفاظ على نفس املستوى من احلماية 

مواقع  ( الواقعة يف1                                                                              اليت قد تنجم حاليا  عن احملطات الفضائية )امللتزمة بقناع كثافة تدفق القدرة يف امللحق  T/Tالتداخل ونسبة 
 إلعداد املشروع األويل للتقرير اجلديدثيقة العمل لو  6من التذييل  3والقسم  2.11-4.11القوس املدارية املسموح هبا )انظر الفقرة 

ITU-R BO.[AP30.ANNEX7].) 

 1 لقوس حتمي الشبكة ذات اهلوائي "الصغري" من التداخل املسموح به يف امللحقمن اوتبني دراسات إضافية أن األجزاء احملظورة 
لقوس ميكن أن تسبب مستويات من اولكن شبكات واقعة يف أجزاء مسموح هبا  ΔT/T = 6-41,27%الذي تكون عنده النسبة 

 إلعداد املشروع األويل للتقرير اجلديد لوثيقة العمل 6من التذييل  7.3والقسم  2.11-4.11التداخل نفسها )انظر الفقرة 
ITU-R BO.[AP30.ANNEX7]  لهوائي "الصغري"، تعوض عن على ذلك، ال يقدم سوى جزء القوس احملظور محاية ل           (. وعالوة

باهلوائيات  21                                                                                               مديات انتقائية أخفض. إذا  مت كن إزالة جزء القوس احملظور من وجهة نظر احلفاظ على محاية الشبكات املنف ذة
 .1الوارد يف امللحق  (pfd)"الصغرية" من الشبكات امللتزمة بقناع كثافة تدفق القدرة 

حملطات أرضية ذات هوائيات صغرية من  6%وبالتايل، ال يضمن وجود مقاطع القوس احملظورة، حبد ذاته، مستوى تداخل بنسبة 
 .1الوارد يف امللحق  (pfd)الشبكات امللتزمة بقناع كثافة تدفق القدرة 

 هوائي "صغري"، ألن وجود األجزاء احملظورة                                                                       ولذلك، ال ميكن االدعاء بأن األجزاء احملظورة من القوس تقدم دوما  محاية حملطة ذات
 1 امللحق الوارد يف (pfd)من القوس ال يقلل إال من احتمال التسبب يف تداخل من الشبكات امللتزمة بقناع كثافة تدفق القدرة 

 .6%بنسبة أكرب من 
تزمة بقناع كثافة واملل ةمن القوس املداري ةظور                                                     خلصت إىل أن الشبكة املبل غ عنها يف األجزاء املسموح هبا واحمل 3بيد أن الدراسة رقم 

فينتج عن هذا التداخل  cm 40                                                ميكن أن تسبب تداخال  على حمطة أرضية ذات هوائي قطره  1الوارد يف امللحق  (pfd)تدفق القدرة 
 ، وجيب قبول مثل هذه املستويات من التداخل.41,27%تصل إىل  ΔT/T نسبة

                                                      ، فإن شطرا  فقط من اجلزء احملظور من القوس يقدم احلماية من 1الوارد يف امللحق  (pfd)القدرة                               ونظرا  لطبيعة قناع كثافة تدفق
 القوس. ، وبالتايل متكن إزالة شطر من اجلزء احملظور منcm 60 عن هاهوائي يقل قطرالشبكات امللتزمة هبذا القناع لشبكات 

اآلثار احملتملة على احلماية الفعالة للشبكات الساتلية باخلدمة اإلذاعية الساتلية العاملة يف هذه القوس  4وتوضح الدراسة رقم 
 .cm 60املدارية هبوائيات حملطات استقبال أرضية تقل أقطارها عن 

، 3و 1  اإلقليمنيملخطط هلا يفوأقنعة احلماية احلالية من كثافة تدفق القدرة اليت تقدم محاية الشبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية ا
. فعلى سبيل املثال، فيما يرتاوح بني درجتني cm 60تشمل محاية هوائيات حمطات االستقبال األرضية اليت يقل قطرها عن  ال
. dB 7,2إىل محاية أكرب مبقدار يصل إىل  cm 45درجات من الفصل املداري، حيتاج هوائي حمطة االستقبال األرضية بقطر  5و

 cm 60                                                                                                        ، يف حال املراجعة أو اإللغاء الكامل هلذا القيد، فإن هوائيات حمطة االستقبال األرضية املنفذة حاليا  بأقطار تقل عن لذلك
 قد ال تكون حممية بقدر كاف.

___________________ 
 .4.1.3/4.1/3انظر الفقرة   21
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 7 قامللح الوارد يف "A3a"، أن حذف القيد cm 60اهلوائيات اليت تزيد عن أو تساوي  بأقطارفيما يتعلق  5وتوضح الدراسة رقم 
 احملصورة ةالواقعة ضمن األجزاء املسموح هبا من القوس املداري 3و 1يؤثر على شبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليمني  لن

للتقاسم داخل  (pfd)                                  ، نظرا  ألن قناع كثافة تدفق القدرة 4                                         واليت است كمل أو است هل بشأهنا إجراء املادة        شرقا   10       غربا  و 37,2بني 
 األحجام                            للوائح الراديو( قد أ عد هلذه  30بالتذييل  1من امللحق  1)أي القسم  3و 1اخلدمة يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليمني 

 للهوائيات.
 1 ليمنيالذي تسببه شبكات اإلق (EPM/pfd)أن مستوى تردي هامش احلماية املكافئة/كثافة تدفق القدرة  6وتبني الدراسة رقم 

                             للوائح الراديو، واليت سي ستهل  30بالتذييل  7من امللحق  1             وفقا  للجدول  ةالواقعة ضمن األجزاء املسموح هبا من القوس املداري 3و
للوائح الراديو بشأهنا بعد احلذف املمكن هلذا القيد فيما يتعلق بشبكات حمتملة للخدمة اإلذاعية  30من التذييل  4إجراء املادة 

للوائح الراديو، هو أقل من الرتدي  30بالتذييل  7يف امللحق  1                                      الواقعة ضمن القوس احملظورة وفقا  للجدول  1الساتلية يف اإلقليم 
من  1                                                   ضمن األجزاء املسموح هبا من القوس املدارية وفقا  للجدول 1ة يف اإلقليم الذي تتعرض له شبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلي

 للوائح الراديو. 30بالتذييل  7 امللحق

 تحليل نتائج الدراسات 3.7.3/4.1/3

خارج األجزاء املسموح هبا من القوس  3و 1التخصيصات يف قائمة اإلقليمني  "انعدامعلى  ينصالذي  "A3a"ميكن حذف القيد 
                                           "، رهنا  بتدابري إضافية تضمن محاية التخصيصات GHz 12,2-11,7                     درجات شرقا  يف النطاق  10            درجة غربا  و 37,2ملدارية بني ا

فيها                 درجات شرقا  ومبا 10            درجة غربا  و 37,2بني  ةالواردة يف اخلطة ويف القائمة واليت تقع يف اجلزء املسموح به من القوس املداري
 من وثيقة العمل 3.11، دون فرض قيود إضافية على هذه التخصيصات )انظر القسم cm 60وائي فيها عن تلك اليت تقل أقطار اهل

 (.ITU-R BO.[AP30.ANNEX7] إلعداد املشروع األويل للتقرير اجلديد

القصوى بقيمة  (.e.i.r.p))أي القدرة المشعة المكافئة المتناحية  7الوارد في الملحق  "A3b"القيد  8.3/4.1/3
56 dBW  في مواقع محددة في نطاق التردد  3و 1للتخصيصات في اإلقليمينGHz 12,2-11,7) 

 "A3b"استعراض القيد  1.8.3/4.1/3
بني  ةللوائح الراديو، قيود املوقع املداري والقدرة املشعة املكافئة املتناحية يف القوس املداري 30بالتذييل  7من امللحق  3حيدد القسم 

إىل املدار الساتلي  2للحفاظ على نفاذ اخلدمة الثابتة الساتلية يف اإلقليم                  ، وهي قيود و ضعت             درجات شرقا   10و            درجة غربا   37,2
 .GHz 12,2-11,7املستقر بالنسبة إىل األرض يف نطاق الرتدد 

، الواقعة ضمن 1( على أن شبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم 7الوارد يف امللحق  "A3b"وينص هذا القيد احملدد )أي القيد 
                                                          درجات شرقا  وغري املتطابقة مع أي موقع مداري امسي وارد يف اخلطة  10            درجة غربا  و 37,2بني  ةاجلزء املسموح به من القوس املداري

ل 1977بتاريخ دخول الوثائق اخلتامية ملؤمتر   .dBW 56 بقدرة مشعة مكافئة متناحية أكرب من                          حيز النفاذ، يتعني أال ترس 
للوائح الراديو حلماية شبكات اخلدمة الثابتة  30بالتذييل  7الوارد يف امللحق  "A3a"                                         وقد و ضع هذا القيد تارخييا  على أنه القيد 

 1 لية يف اإلقليمخلدمة اإلذاعية السات                                                                  . أما بالنسبة إىل القيود التشغيلية، فال يتسىن دائما  حتديد موقع شبكة ا2الساتلية يف اإلقليم 
 37,2 عند املوقع املداري الدقيق؛ وقد تقرر إعطاء بعض املرونة فيما يتعلق بالقوس املدارية املقيد املسموح به ضمن القوس املدارية بني

، وتقرر احلد من قدرة 2إلقليم                                                                           درجات شرقا  ويف الوقت نفسه عدم إكثار الكوابح على اخلدمة الثابتة الساتلية يف ا 10            درجة غربا  و
 اليت ال تقع يف املوقع املداري االمسي الدقيق. 1هذه اخلدمات اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم 

                         ، اضطر ت الشبكات الواقعة 2000للوائح الراديو يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  30بالتذييل  7وإىل حني مراجعة امللحق 
إىل ختفيض القدرة املشعة املكافئة املتناحية  1977ضمن هذا القوس وغري املتطابقة مع أي موقع مداري امسي وارد يف خطة عام 

هذا  2000 . واستعرض املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام3و 1مقارنة بتلك اليت تظهر يف خطة اإلقليمني  dB 8لديها مبقدار 
 .dBW 56                                                                                   القيد القوي وقرر االحتفاظ هبذا املفهوم ولكن بتخفيض أقل واتفق أخريا  على هذا احلد البالغ 
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 1.8.3/4.1/3-1اجلدول 
 3و 1في قائمة اإلقليمين  للتخصيصات      شرقا   10       غربا  و 37,2المحصور بين  ةالقوس المداري أجزاء

 dBW 56 الحدا أن تتجاوز فيهالقصوى  .e.i.r.pالتي يمكن للقدرة 

 الموقع المداري الذي يجب أال تتجاوز فيه 
 القدرة المشعة المكافئة المتناحية القصوى 

 dBW 56الحد 
            درجة غربا [ 36            درجة غربا ؛  36,8[
            درجة غربا [ 32,5            درجة غربا ؛  33,5[

            درجة غربا [ 29            درجة غربا ؛  30[
            درجة غربا ] 25,2            درجة غربا ؛  26]
            درجة غربا [ 24            درجة غربا ؛  24,8[
            درجة غربا ] 19,2            درجة غربا ؛  20]
            درجة غربا [ 18            درجة غربا ؛  18,8[
            درجة غربا ] 13,2            درجة غربا ؛  14]

            درجة غربا [ 12            درجة غربا ؛  12,8[

            درجة غربا ] 7,2             درجات غربا ؛  8]

             درجات غربا [ 6            درجة غربا ؛  6,8[

            درجة غربا ] 1,2               ]درجتان غربا ؛ 

            درجة شرقا [ 0            درجة غربا ؛  0,8[
            درجة شرقا ] 4,8             درجات شرقا ؛  4]

             درجات شرقا [ 6            درجة شرقا ؛  5,2[

 ملخص الدراسات 2.8.3/4.1/3
الوارد  "A3a"بإضافة القيد  2هذا اخلفض يف القدرة املشعة املكافئة املتناحية كان جملرد محاية اخلدمة الثابتة الساتلية يف اإلقليم مبا أن 

لوثيقة  1 من التذييل 2والقسم  6من التذييل  2للوائح الراديو، فإن الدراسات اليت أجريت يف إطار القسم  30بالتذييل  7امللحق  يف
                          تسري أيضا  على هذه احلالة. ITU-R BO.[AP30.ANNEX7] إلعداد املشروع األويل للتقرير اجلديدالعمل 

 ليل نتائج الدراساتتح 3.8.3/4.1/3
، تبني  ITU-R BO. [AP30.ANNEX7]اجلديد إلعداد املشروع األويل للتقرير بوثيقة العمل  6مبا أن الدراسات الواردة يف امللحق 

دون ضرورة فرض قيد على القدرة املشعة املكافئة املتناحية لشبكات اخلدمة اإلذاعية  7الوارد يف امللحق  "A3a"جدوى إلغاء القيد 
  للوائح الراديو 30بالتذييل  7الوارد يف امللحق  "A3b"                                              حسب موقعها املداري احملدد، ميكن أيضا  إلغاء القيد  1الساتلية يف اإلقليم 

 .كتحصيل حاصل
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 2dB(W/m(MHz 27. 138-)أي كثافة تدفق القدرة القصوى  7الوارد في الملحق  "A3c"القيد  9.3/4.1/3
            درجات شرقا   9             درجات غربا  و 4في الموقعين  3و 1للتخصيصات في قائمة اإلقليمين  2اإلقليم  في
 (GHz 12,2-11,7نطاق التردد  في

 "A3c"استعراض القيد   1.9.3/4.1/3
                                                                           درجات شرقا  متطابقان يف البداية مع أي موقع مداري امسي يف اخلطة بتاريخ بدء نفاذ  9             درجات غربا  و 4 يكن املوقعان املداريان مل

أضافهما أثناء عملية إعادة  (WRC-2000) 2000ولكن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  1977الوثائق اخلتامية ملؤمتر عام 
، كحل وسط، 2000افق املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام التخطيط بعد ورود طلبني حمددين تقدمت هبما إدارتان. وقد و 

 2 حلماية شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية يف اإلقليم 2                                                                  على هذين الطلبني احملددين رهنا  ببعض تدابري احلماية اإلضافية فوق اإلقليم 
 على وجه التحديد.

 ملخص الدراسات  2.9.3/4.1/3
يف هذين املوقعني  2كان جملرد محاية اخلدمة الثابتة الساتلية يف اإلقليم   2كثافة تدفق القدرة فوق اإلقليم   هذا القيد احملدد علىمبا أن 

إلعداد املشروع لوثيقة العمل  1من التذييل  2والقسم  6من التذييل  2املداريني احملددين، فإن الدراسات اليت أجريت يف إطار القسم 
                          تسري أيضا  على هذه احلالة. ITU-R BO.[AP30.ANNEX7] األويل للتقرير اجلديد

 تحليل نتائج الدراسات  3.9.3/4.1/3
(، تبني ITU-R BO. [AP30.ANNEX7]اجلديد إلعداد املشروع األويل للتقرير )لوثيقة العمل  6مبا أن الدراسات الواردة يف التذييل 

 2 دون ضرورة فرض قيود على كثافة تدفق القدرة فوق اإلقليم للوائح الراديو 30بالتذييل  7الوارد يف امللحق  "A3a"جدوى إلغاء القيد 
 7 امللحق الوارد يف "A3c"                                              حسب موقعها املداري احملدد، ميكن أيضا  إلغاء القيد  1إىل شبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم 

 .كتحصيل حاصل

 (GHz 12,7-12,2في نطاق التردد  2)أي حشد اإلقليم  7الوارد في الملحق  "B"القيد  10.3/4.1/3
 "B"استعراض القيد  1.10.3/4.1/3

على أساس جتميع احملطات الفضائية عند مواقع مدارية امسية تقع  2اإلقليم  اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف لقد وضعت خطة
 تل اليت تنتمي إىل حشد ما عند أي موقع مداري يقعمن مركز حشد من السواتل. وتستطيع اإلدارات أن تضع السوا 0,2 بني ما

 احلشد نفسه. داخل هذا احلشد، شريطة أن حتصل على موافقة اإلدارات اليت هلا ختصيصات حملطات فضائية يف
 بدون تغيري وعدم إلغائه. "B"                   وي قرتح إبقاء القيد 

 جدول األعمال الوفاء بهذا البند منأساليب  4/4.1/3

للوائح الراديو على النحو احملدد  30بالتذييل  7جدول األعمال لكل قيد وارد يف امللحق  الوفاء هبذا البند منساليب أ              ي نظر أدناه يف 
 .2/4.1/3-1اجلدول  يف

 املدارية القيود بعض إلغاء ،Bعدم إجراء تغيريات واألسلوب  ،Aمن جدول األعمال. األسلوب  4.1أسلوبان يف إطار البند       اقرت ح
( إىل إطار تنظيمي توفيقي سيقوم املكتب مبوجبه أ 2Aو( أ 1Aمن لوائح الراديو. ويستند حذف القيدين  30 بالتذييل 7 امللحق من

من لوائح الراديو  30 بالتذييل 4 الواردة يف امللحق الساتليةبفحص عتبة التنسيق باستخدام أقنعة كثافة تدفق القدرة للخدمة الثابتة 
 التوفيقي احلل هذا يؤثر درجة. وال 4,2بالنسبة للمباعدات املدارية اليت تزيد أو تساوي  الساتلية،دمة اإلذاعية عند نقاط اختبار اخل

درجة، ينبغي أن تكون أكرب لضمان عدم تأثر اخلدمة الثابتة  4,2                                             . وعرب  عن آراء بأن املباعدة املدارية اليت تساوي 3 اإلقليم على
                                                                                         بالسلب، يف حني عرب  آخرون عن الرأي القائل بأن املباعدة املدارية ينبغي أن تكون أصغر لتوفري مزيد  2اجلديدة يف اإلقليم  الساتلية
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درجة كحل توفيقي بالغ احلساسية  4,2                                  . ومع ذلك، ات فق على اقرتاح القيمة 1 اجلديدة يف اإلقليم الساتليةاملرونة للخدمة اإلذاعية  من
 .الساتلية/واخلدمة اإلذاعية الساتليةات املدارية بني اخلدمة الثابتة درجة للمباعد 10,57و 2بني القيمتني 

بفرتة تشغيل التخصيصات  3و 1وجيب أن يتوقف ارتباط أي تدابري إضافية تكفل محاية الشبكات املنفذة يف قائمة اإلقليمني 
 ائح الراديو.للو  (Rev.WRC-15) 30يف التذييل  4من املادة  24.1.4القائمة احملددة يف الفقرة  يف

 : ال تغييرAاألسلوب  1.4/4.1/3
 .(WRC-15) 557للوائح الراديو، وإلغاء القرار  30بالتذييل  7يقرتح هذا األسلوب عدم تغيري امللحق 

وإضافة مشروعي القرارين  7حذف بعض القيود الواردة في الملحق : B األسلوب 2.4/4.1/3
، (WRC-19) [B14-PRIORITY]، (WRC-19) [A14-LIMITA3] الجديدين

[D14-ENTRY-INTO-FORCE] (WRC-19)  وتطبيق مشروع القرار الجديد
[C14-LIMITA1A2] (WRC-19)  بمعايير مراج عة لحماية شبكات الخدمة اإلذاعية الساتلية                                                     

 "A2a"و "A1a"الجديدة فيما يتعلق بالقيدين 
 للوائح الراديو: 30بالتذييل  7يقرتح هذا األسلوب حذف القيود التالية الواردة يف امللحق 

              مراج عة حلماية  عايريمب (WRC-19) [C14-LIMIT-A1A2]وتطبيق مشروع القرار اجلديد  "A2a"و "A1a" القيدان -
 الثابتة لخدمةل اجلديدة الشبكات بني معينة مدارية فصلمن أجل حاالت  اجلديدة الساتليةشبكات اخلدمة اإلذاعية 

 الساتلية؛ اإلذاعية للخدمة اجلديدة والشبكات الساتلية

 ؛"A3c"و "A3b"و "A2b"القيود  -
لضمان محاية ختصيصات الرتدد  (WRC-19) [A14-LIMITA3]                           مصحوبا  مبشروع القرار اجلديد  "A3a"القيد  -

                       (، وفقا  ملعايري التذييل cm 45و 40 cm) cm 60ذات هوائي حمطة استقبال أرضية قطره أصغر من 
30 (Rev.WRC 15) .للوائح الراديو 

 ."B"و "A2c"و "A1b"ويقرتح هذا األسلوب االحتفاظ بالقيود 
بعد إزالة القيود ذات الصلة الواردة  (WRC-19) [B14-PRIORITY]                                                ويقرتح هذا األسلوب أيضا  تطبيق مشروع القرار اجلديد 

 1 للوائح الراديو، مع إعطاء األولوية للتخصيصات الوطنية الواردة يف خطة اإلقليمني (Rev.WRC-15) 30بالتذييل  7امللحق  يف
 (WRC-19)القرار اجلديد هذا  مشروعإىل أمهية  وبالنظر. –dB 10بقيم هامش محاية مكافئ للوصلة اهلابطة تساوي أو تقل عن  3و

[B14-PRIORITY] ذات  أولوية لإلداراتمبنح  الساتليةإىل موارد املدارات املنصف النفاذ حتسني مساعدة اإلدارات على  يف
         وحتقيقا  . 2019نوفمرب  23                           للوائح الراديو اعتبارا  من  30 التذييلب 7املنقح  امللحقتطبيق  األسلوب هذا يقرتح ،الوضع املرجعي املرتدي

 .[D14-ENTRY-INTO-FORCE] (WRC-19)ديد اجلرار قال                             من لوائح الراديو وصو غ مشروع  59                   ي قرتح مراجعة املادة لذلك،
 .(WRC-15) 557باإلضافة إىل ذلك، يقرتح هذا األسلوب إلغاء القرار 

 االعتبارات التنظيمية واإلجرائية 5/4.1/3

قرتحة احملددة امل الطرائقلكل من  فيما يلي البند من جدول األعمال للوفاء هبذااالعتبارات التنظيمية واإلجرائية         ي نظر يف
 .4/4.1/3 الفقرة يف

 .(WRC-15) 557القرار  (SUP) إلغاء                   املقرتحة تفرتض ضمنا   األساليبكل   أن وجدير باملالحظة
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 Aبالنسبة إلى األسلوب  1.5/4.1/3

 *REV.WRC) 30-(15التذييل 
بشأن الخدمة اإلذاعية  1األحكام بشأن جميع الخدمات والخطتان والقائمة المصاحبة لها

 GHz 12,5-11,7( و3)في اإلقليم  GHz 12,2-11,7 اتنطاقات التردد الساتلية في
      (WRC-03)(2)في اإلقليم  GHz 12,7-12,2( و1)في اإلقليم 

NOC 

     (REV.WRC-03) 7 امللحق
 قيود تنطبق على المواقع المدارية

 
SUP 

 (WRC-15) 557القرار 
 من لوائح الراديو 30بالتذييل  7إمكانية مراجعة الملحق  النظر في

 

 Bبالنسبة إلى األسلوب  2.5/4.1/3

 59املـادة 
     (WRC-12)سريان مفعول لوائح الراديو وتطبيقها المؤقت

ADD 
تصاالت عاملي لالاألخرى من هذه اللوائح اليت راجعها املؤمتر ال األحكام سريان مفعول 2021يناير  1 يبدأ يف  15.59

     (WRC-19)، باستثناء ما يلي:(WRC-19) 2019الراديوية لعام 

 

ADD 
 :يف القرار األحكام املراجعة اليت عينت هلا تواريخ تطبيق فعلية أخرى - 16.59

     (WRC-19):(WRC-19) [D14-ENTRY-INTO-FORCE]مشروع القرار اجلديد   
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 *REV.WRC) 30-(15التذييل 
 بشأن 1بشأن جميع الخدمات والخطتان والقائمة المصاحبة لهااألحكام 

( 3)في اإلقليم  GHz 12,2-11,7 اتنطاقات التردد الخدمة اإلذاعية الساتلية في
      (WRC-03)(2)في اإلقليم  GHz 12,7-12,2( و1)في اإلقليم  GHz 12,5-11,7و

MOD 

    (REV.WRC-03) 7امللحق 
 ADD YY، ADD ZZالمداريةقيود تنطبق على المواقع 

 
MOD 

، أن يشغل GHz 11,7-12,2                           مستخدما  ترددا  ضمن النطاق  1ال جيوز ألي ساتل إذاعي خيدم منطقة من اإلقليم  1)
       شرقا . 146من  أبعدالشرق             غربا  أو إىل 37,2الغرب بأكثر من                             موقعا  مداريا  امسيا  يقع إىل

 
MOD 

 2 قليمخطة اإل                                            حتتاج موقعا  مداريا  خمتلفا  عن املوقع املضمن يف 2ال جيوز ألي ساتل إذاعي خيدم منطقة من اإلقليم  2)
  :                                  ، أن يشغل موقعا  مداريا  امسيا  يقعGHz 12,7-12,2يف النطاق                يستعمل ترددا  و 

 أو؛ GHz 12,7-12,5النطاق         غربا  يف 54إىل الشرق بأكثر من  أ ( 
 أو؛ GHz 12,5-12,2النطاق         غربا  يف 44إىل الشرق بأكثر من  ب(

 .GHz 12,7-12,2النطاق  يف       غربا   175,2إىل الغرب بأكثر من  (ج
على أنه يسمح بالتعديالت الضرورية حلل عدم التالؤم احملتمل عند إدخال اخلطة اخلاصة بوصالت التغذية  

 ضمن لوائح الراديو. 3و 1اإلقليمني  يف
 

___________________ 
YY  قرار الانظر] (WRC 19)A3LIMIT-14A[. 
ZZ 19 القرار)-LIMITA1A2] (WRC-[C14 12,2-11,7 النطاق يف 1يف اإلقليم  مناطقاإلذاعة اليت ختدم  سواتل على يطبق GHz  من مواقع

أبعد  من مواقع مدارية امسية GHz 12,7-12,5يف النطاق  2اإلقليم  يف اإلذاعة اليت ختدم مناطقسواتل و       غربا   درجة 37,2              أبعد غربا  من مدارية امسية 
 .      غربا   درجة 54 من       شرقا  
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SUP 
إىل احلفاظ على نفاذ اخلدمة  (.e.i.r.p)ترمي القيود التالية اخلاصة باملوقع املداري وبالقدرة املشعة املكافئة املتناحية  3)

إىل مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض.  GHz 11,7-12,2ضمن النطاق  2اإلقليم  الثابتة الساتلية يف
                                                     شرقا  من مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض، جيب أن  10       غربا  و 37,2القوس املدارية احملصورة بني  ففي

 1 قائمة االستخدامات اإلضافية لإلقليمني يقع املوقع املداري املصاحب ألي ختصيص مقرتح جديد أو معدل يف
هلذه التخصيصات  .e.i.r.p. وجيب أال تتجاوز القدرة 1اجلدول  أي واحد من أجزاء القوس املدارية املبينة يف يف 3و

 .2 اجلدول املواقع املبينة يف ، ما عدا يفdBW 56 القيمة
 

SUP 
 1اجلدول 

       شرقا   10       غربا  و 37,2بين  ةالمحصور  ةاألجزاء التي يمكن استخدامها من القوس المداري
 3و 1قائمة اإلقليمين خطة و  للتخصيصات الجديدة أو المعدلة في

الموقع 
 المداري

37,2   غربا      
 إىل 
36   غربا       

33,5   غربا      
 إىل 
32,5   غربا       

30   غربا      
 إىل 
29   غربا       

26   غربا      
 إىل
24   غربا       

20   غربا      
 إىل 
18   غربا       

14   غربا      
 إىل 
12   غربا       

8   غربا      
 إىل 

6   غربا       
4   1      غربا 

2   غربا      
 إىل 
0 

4   شرقا      
 إىل 

6   شرقا       
9  
 1      شرقا  

القائمة واملصاحبة هلذا املوقع املداري حد كثافة تدفق القدرة  التخصيصات املقرتحة اجلديدة أو املعدلة الواردة يفجيب أال تتجاوز  1
 .2أي نقطة من اإلقليم  يف dB(W/(m2 · 27 MHz)) 138 البالغ

 
SUP 

 2اجلدول 
       شرقا   10       غربا  و 37,2المواقع االسمية على القوس المدارية المحصورة بين 

 dBW 56أن تتجاوز فيها الحد  .e.i.r.pالتي يمكن للقدرة 

الموقع 
 المداري

37   غربا      
0,2± 33,5   غربا       30 

       غربا  
25 
       غربا  
0,2± 

19 
       غربا  
0,2± 

13 
       غربا  
0,2± 

7 
       غربا  
0,2± 

4  1      غربا 1  غربا       
0,2± 

5  شرقا       
0,2± 9  1      شرقا 

القائمة واملصاحبة هلذا املوقع املداري حد كثافة تدفق القدرة  اجلديدة أو املعدلة الواردة يفجيب أال تتجاوز التخصيصات املقرتحة  1
 .2أي نقطة من اإلقليم  يف dB(W/(m2 · 27 MHz)) 138 البالغ

 
NOC 

B  على أساس جتميع احملطات الفضائية عند مواقع مدارية امسية تقع ما بني  2لقد وضعت خطة اإلقليم0,2  من
مركز حشد من السواتل. وتستطيع اإلدارات أن تضع السواتل اليت تنتمي إىل حشد ما عند أي موقع مداري يقع داخل هذا احلشد، 

 3 من امللحق 1.13.4احلشد نفسه. )انظر الفقرة  شريطة أن حتصل على موافقة اإلدارات اليت هلا ختصيصات حملطات فضائية يف
 30A.) بالتذييل
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ADD 

 (WRC-19) [A14-LIMITA3]ديد اجلقرار المشروع 
  للمدار الساتلي ةحماية شبكات الخدمة اإلذاعية الساتلية المنفذة في القوس المداري

 GHz 12,2-11,7في نطاق التردد       شرقا   10       غربا  و 37,2بين المستقر بالنسبة إلى األرض 
 (،2019، شرم الشيخإن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )

 اعتباره إذ يضع يف

 1 اإلقليم يف GHz 12,5-11,7نطاقات الرتدد  يف (BSS)                                             أن األحكام املطب قة على اخلدمة اإلذاعية الساتلية  (أ  
 ؛30التذييل  ، ترد يف3اإلقليم  يف GHz 12,2-11,7و 2اإلقليم  يف GHz 12,7-12,2و

 ؛GHz 12,2-11,7 اإلذاعية الساتلية تتقاسم يف نطاق الرتددواخلدمة  (FSS)أن األنظمة يف اخلدمة الثابتة الساتلية  ب(

 7 من امللحق 3ألغى القيد الوارد يف القسم  (WRC-19) 2019أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ج(
من أجل       شرقا   10       غربا  و 37,2بني  ةالذي حيدد األجزاء املسموح هبا من القوس املداري (Rev.WRC-15) 30 بالتذييل

 ؛3و 1يف قائمة اإلقليمني  GHz 12,2-11,7 يف نطاق الرتددالتخصيصات اجلديدة أو املعدلة 
يتضمن املعايري املستخدمة لتحديد متطلبات التنسيق  (Rev.WRC-15) 30بالتذييل  1من امللحق  1أن القسم  د (

 ؛3و 1لتخصيصات الرتدد يف خطة وقائمة اإلقليمني 
تستند إىل املعلمات  (Rev.WRC-15) 30بالتذييل  1من امللحق  1 يف القسماع كثافة تدفق القدرة الواردة أن قيم قن ه (

 ؛cm 60                                                        استنادا  إىل القطر األدىن هلوائي استقبال احملطة األرضية البالغ  2000اليت اعتمدها املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
من  4أن استعمال اخلدمة اإلذاعية الساتلية لنطاق الرتدد هذا خيضع إلجراء التنسيق الوارد يف املادة  و (

 ،(Rev.WRC-19) 30 التذييل
 وإذ يالحظ

                                                             أجرى عددا  كبريا  من الدراسات للتحضري للمؤمترات املعنية بالتخطيط  (ITU-R)أن قطاع االتصاالت الراديوية  أ ( 
                                           الساتلية ووضع عددا  من التقارير والتوصيات؛للخدمة اإلذاعية 

      شرقا   10       غربا  و 37,2بني للمدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض  ة                                       أن قيودا  كانت موجودة، ضمن القوس املداري ب(
ت إضافية ما                                                                           ، على استخدام بعض املواقع املدارية ألي ختصيص جديد أو معد ل مقرتح يف قائمة االستخداWRC-19قبل املؤمتر 

 ؛GHz 12,2-11,7يف نطاق الرتدد  3و 1اإلقليمني  يف

 ة                            ن فذت بنجاح ضمن القوس املداري cm 60أن بعض الشبكات اليت هلا هوائي استقبال للمحطة األرضية يقل قطره عن  ج(
 املدارية؛ املدارية يف هذه القوس                                                   ، توخيا  للحماية بسبب وجود قيود على استعمال املواقع وإذ يالحظ""من  ب( فقرةالاملذكور يف 

 ؛يالحظ" من "وإذ (ج                                                                                    أن حذف قيود املوقع املداري جيب أن ي شفع بضمان محاية التخصيصات الساتلية املذكورة يف الفقرة د (
                              ي ستخدم على نطاق واسع يف شبكات       شرقا   10       غربا  و 37,2بني ن املدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض أ ه (

 ؛2وشبكات اخلدمة الثابتة الساتلية يف اإلقليم  1اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم 
 واستخدامه بكفاءة، GHz 12أنه ينبغي تشجيع النفاذ املنصف إىل مدى الرتدد  و (
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 يقرر
 cm 60ئي استقبال للمحطة األرضية يقل قطره عن اليت هلا هوا 1                                             أن يقتصر تطبيق هذا القرار على الشبكات املنف ذة 1
(40 cm 45و cm على النحو املبني يف امللحق ،)هبذا القرار؛ 1 
أعاله متأثرة بتخصيص جديد أو يقرر" "من  1املكتب ختصيصات الرتدد للشبكات املشار إليها يف الفقرة يعترب أال  2

وفيت                         هبذا القرار، إال إذا است   1                                                                                        معد ل مقرتح يف القائمة مبل غ عنه يف املواقع املدارية املستقرة بالنسبة إىل األرض املذكورة يف امللحق 
 :(Rev.WRC-19) 30بالتذييل  1الشروط التالية احملددة يف امللحق 

أسوأ ظروف  يفدرجات  9طتني الفضائيتني املسببة للتداخل واملعرضة له، أقل من املباعدة املدارية الدنيا بني احمل -
 ؛احلفاظ على املوقع

لتخصيص ذلك القياس  لنقطة واحدة على األقل من نقاطعلى الوصلة اهلابطة املقابل املرجعية هامش احلماية املكافئة  -
أكثر من سابق، جيب أال ينخفض بألي اتفاق أو  تعديل سابق للقائمة أليمبا فيه التأثري املرتاكم  املطلوب،

0,45 dB  0حتت القيمة dB 0,45، أو بأكثر من dB قيمة إن كانت  املرجعية، حتت قيمة هامش احلماية املكافئة
 ؛األصل سالبة يفاهلامش 

لتحديد احلاجة إىل التنسيق  (Rev.WRC-19) 30بالتذييل  1األحكام املناسبة الواردة يف امللحق أن يستمر تطبيق  3
                          يف احلاالت اليت يبل غ فيها عن  ،"يقرر"من  1فيما يتعلق بتخصيصات الرتدد ذات الصلة للشبكات الساتلية املذكورة يف الفقرة 

يف أجزاء القوس        شرقا   10       غربا  و 37,2بني ختصيص جديد مقرتح يف القائمة ضمن القوس املدارية املستقرة بالنسبة إىل األرض 
 هبذا القرار. 1اليت ختتلف عن تلك الواردة يف امللحق  ةاملداري

___________________ 
نف ذة" املشار إليها بشبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية لإلقليمني           حتاشيا  ألي  1

 
                                                         شك، تتعلق الشبكات "امل
 
درجة  37,2يف القوس املدارية بني  3و 1                     

             درجات شرقا : 10       غربا  و
 ؛30من التذييل  3.1.4                                  للوائح الراديو كاملة  مبوجب الفقرة  4معلومات التذييل  2015نوفمرب  28 بشأهنا قبل املكتب استلماليت  -
 ؛30من التذييل  12.1.4                                  للوائح الراديو كاملة  مبوجب الفقرة  4معلومات التذييل  2019 نوفمرب 23 بشأهنا قبل املكتب استلمواليت  -
 ؛(Rev.WRC-15) 49بالقرار  2                                                      وفق مبدأ االحتياط الواجب املعلومات الكاملة طبقا  للملحق 2019 نوفمرب 23بشأهنا قبل  املكتب استلمواليت  -
 ؛30من التذييل  2.1.5                                  للوائح الراديو كاملة  مبوجب الفقرة  4معلومات التذييل  2019 نوفمرب 23 بشأهنا قبل املكتب استلمواليت  -
 .2019 نوفمرب 23                                                         واليت و ضعت يف اخلدمة، وأ كد تاريخ وضعها يف اخلدمة للمكتب قبل  -
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 (WRC-19) [A14-LIMITA3]مبشروع القرار اجلديد  1امللحق 
 الشبكات الساتلية وأجزاء القوس المدارية التي يسري عليها هذا القرار

 الشبكات الساتلية التي يسري عليها هذا القرار
أجزاء القوس المدارية التي تسري عليها 

من  2الشروط المحددة في الفقرة 
 من هذا القرار يقرر""

الموقع 
 المداري

قطر هوائي 
المحطة 

 cmاألرضية، 

 الشبكة الساتلية

تاريخ استالم 
التبليغ 

 A الجزء في

معرف بطاقة 
 التبليغ

 الجزء الثاني

33,5 
            حيد د الحقا   UKDIGISAT-4C 2014.10.09 45       غربا  

36,0ºW <  ≤ 35,36ºW؛ 
31,64ºW ≤  < 30,0ºW؛ 
29,0ºW <  ≤ 28,58ºW؛ 

30,0 
 45       غربا  

HISPASAT-1 2000.02.08 99500256 34,92ºW ≤  <  33,5ºW؛ 

32,5ºW <  ≤  31,86ºWP؛ 
28,14ºW ≤  < 26,0ºW؛ HISPASAT-37A 2014.11.19 117560019 

4,8   40       شرقا SIRIUS-N-BSS 2014.11.17 118560003 

0 <  ≤ 2,85ºE؛ 
6,75ºE ≤  < 9,0ºE؛ 

9ºE <  ≤ 10ºE؛ 

 هو املوقع املداري ضمن اجلزء املداري احملدد يف اجلدول أعاله. حيث 
 

 1 الفقرة الشروط احملددة يفبيف الوقت الراهن، حيتوي اجلدول املقرتح على مجيع الشبكات الساتلية املمكنة اليت ميكن أن تتقيد : مالحظة
 بتحديث هذا اجلدول لبيان الشبكات الساتلية اليت تتقيد يف الواقع هبذه الشروط. WRC-19من "يقرر". وسيقوم املؤمتر 

ADD 

 (WRC 19) [B14-PRIORITY]مشروع القرار اجلديد 
 WRC-19تدابير تنظيمية إضافية مؤقتة بعد حذف المؤتمر 

 30بالتذييل  7لجزء من الملحق 
 (،2019، شرم الشيخإن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )

 اعتباره إذ يضع يف

امش لديها قيم هل 3و 1أن بعض التخصيصات الوطنية وال سيما تلك اخلاصة بالبلدان النامية يف خطة اإلقليمني  (أ  
 ؛–dB 10عن  تساوي أو تقل 30يف التذييل  احلماية املكافئة على الوصلة اهلابطة

اهلابطة يساوي أو يقل على الوصلة هبامش محاية مكافئة  3و 1صعوبة تنفيذ ختصيص وطين يف خطة اإلقليمني  ب(
 ؛–dB 10 عن
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يتطلب إجراء تعديل  30أن أي تعديل يف املوقع املداري واملعلمات األخرى للتخصيص الوطين يف خطة التذييل  ج(
 ،30Aمقابل للموقع املداري وغري ذلك من املعلمات يف خطة وصالت التغذية بالتذييل 

 وإذ يدرك
عندما تستعمل الدول األعضاء نطاقات الرتددات خلدمات "من دستور االحتاد تنص على ما يلي:  44أن املادة  (أ  

اتل املستقرة بالنسبة مبا فيها مدار السو  هلا الرتددات الراديوية واملدارات املصاحبة أناحلسبان يف تأخذ عليها أن االتصاالت الراديوية، 
                                                                                                                    إىل األرض هي موارد طبيعية حمدودة، جيب استعماهلا استعماال  رشيدا  وفعاال  واقتصاديا  طبقا  ألحكام لوائح الراديو، ليتسىن ملختلف

دان النامية، اخلاصة للبلاالحتياجات  هذه املدارات والرتددات، مع مراعاة نصف إىلامل سبل النفاذالبلدان أو جملموعات البلدان 
 ؛"واملوقع اجلغرايف لبعض البلدان

( ملؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد، يتضمن اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد 2014                  )املراج ع يف بوسان،  71أن القرار  ب(
جابة بطريقة االست"، اليت تشمل، كأحد األهداف االسرتاتيجية لقطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد، ما يلي: 2016-2019 للفرتة

ة الوقت املناسب ملتطلبات أعضاء االحتاد من موارد طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلي                                  رشيدة وعادلة وفع الة واقتصادية ويف
 ،الضار" مع تفادي التداخل
 يقرر

                           املقد مة من إدارات اعتبارا   3و 1                                                                      يطب ق اإلجراء اخلاص املوضح يف مرفق هذا القرار فيما يتعلق بتبليغات اإلقليمني  أن 1
       وفقا   ،3و 1يف اإلقليمني  30Aو 30من التذييلني  3.1.4 الفقرة مبوجب ،2020مايو  21ولفرتة متتد حىت  2020مارس  23من 

القيود اخلاصة هبا  WRC-19اليت ألغى املؤمتر األقواس املدارية  يفمرفق القرار عند موقع مداري  من 1احملددة يف الفقرة  للمتطلبات
 ؛إىل اإلدارة 2020مارس  23التبليغات اليت ترسل قبل  وتعاد (Rev.WRC-15) 30التذييل ب 7يف امللحق  الواردة

      مجيع   2020مايو  21ولفرتة متتد حىت  2019 نوفمرب 23            اعتبارا  من  استلم قدمكتب االتصاالت الراديوية  أن اعتبار 2
من  1 وغري املستوفية للمتطلبات احملددة يف الفقرة 3و 1 يف اإلقليمني 30Aو 30من التذييلني  3.1.4مبوجب الفقرة                   التبليغات املقد مة

، (Rev.WRC-15) 30بالتذييل  7 د امللحقبشأهنا قيو  WRC-19 موقع مداري داخل األقواس املدارية اليت ألغى املؤمتر مرفق القرار يف
 ،2020مايو  22            اعتبارا  من  وذلك

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
 من املرفق هبذا القرار وإبالغ هذه اإلدارات بذلك. 1بتحديد اإلدارات اليت تستويف شروط القسم 

 (WRC-19) [B14-PRIORITY]مرفق مبشروع القرار اجلديد 
 WRC-19تدابير تنظيمية إضافية مؤقتة بعد حذف المؤتمر 

 30بالتذييل  7لجزء من الملحق 
 ميكن تطبيق اإلجراء اخلاص املوضح يف هذا املرفق مرة واحدة فقط من جانب إدارة: 1
                          كاملة  وفقا  ألحكام الفقرة   4ال متلك ختصيصات تردد مدرجة يف القائمة أو تلقى املكتب بشأهنا معلومات التذييل  أ ( 

 ؛30من التذييل  3.1.4
على الوصلة  (EPM)عندما تكون قيمة هامش احلماية املكافئة  3و 1لإلقليمني  30                     ختصيصا  يف خطة التذييل  متلك ب(

 يقل يف ما ال dB 10-تساوي أو تقل عن  3و 1اهلابطة املقابلة لنقطة اختبار لتخصيصها الوطين يف خطة اإلقليمني 
 ؛3و 1لإلقليمني  30من إمجايل عدد قيم هامش احلماية املكافئة للتخصيص يف خطة التذييل  50%عن 
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جيب على اإلدارات اليت تسعى إىل تطبيق هذا اإلجراء اخلاص أن تقدم طلبها إىل املكتب، مع املعلومات احملددة  2
                 املعلومات خصوصا :، ويتعني أن تشمل هذه 30Aو 30من التذييلني  3.1.4الفقرة  يف
معلومات، يف رسالة اإلحالة إىل املكتب، تفيد بأن اإلدارة تطلب استخدام هذا اإلجراء اخلاص مشفوعة باسم  أ ( 

 أعاله؛ 1ختصيصات اخلطة اليت استويف بشأهنا الشرط احملدد يف الفقرة 
 ؛GIMSية منطقة خدمة تقتصر على األراضي الوطنية على النحو احملدد يف تطبيق برجم ب(
 نقطة اختبار كحد أقصى داخل األراضي الوطنية؛ 20جمموعة من  ج(
ي إدارة أن أعاله. وجيوز أل ج(القطع الناقص األدىن الذي ترمسه جمموعة نقاط االختبار املقدمة املذكورة يف الفقرة  د (

 تطلب من املكتب إنشاء مثل هذا املخطط؛
ألي بنفس االستقطاب  30زوجية برتددات قياسية خمصصة من التذييل  متتالية كحد أقصى فردية أوقنوات  10 1ه (

بنفس  30متتالية كحد أقصى فردية أو زوجية برتددات قياسية خمصصة من التذييل قناة  12أو  1يف اإلقليم  إدارة
 ؛MHz 27بعرض نطاق قدره  3يف اإلقليم  ي إدارةأل االستقطاب

 ؛أعاله (هو  (دو  (جو  (بالبنود املبادئ احملددة يف  وفق 30Aتبليغ مقابل خلطة وصالت التغذية بالتذييل  و (
أعاله، يقوم املكتب مبعاجلة التبليغات الواردة حسب  2                                                        عند استالم املعلومات الكاملة املرس لة من إدارة مبوجب الفقرة  3

 ؛30Aو 30من التذييلني  4                                 ترتيب تواريخ ورودها وفقا  للمادة 
                                                                                                اإلدارة املبل غة أن تطلب من املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية الالحقة النظر يف إدراج بديل لتخصيصاهتا  جيب على 4

 .30Aو 30من التذييلني  4من املادة  27.1.4             عمال  بالفقرة  30Aو 30الوطنية الواردة يف اخلطط، ضمن خطط التذييلني 
 

على املباعدات املدارية  (WRC-19) [C14-LIMITA1A2]                                                 أثناء وضع األسلوب، اقرت ح تطبيق مشروع القرار اجلديد :مالحظة
                                       درجة الواردة يف هذا القرار حال  توفيقيا   4,2                   درجة. ومتث ل القيمة  10,57و 2للخدمة الثابتة الساتلية/اخلدمة اإلذاعية الساتلية بني 

 احلساسية. بالغ

___________________ 
ميكن أن يكون العدد األقصى احملدد بعشر قنوات ألي إدارة  GHz 14يف النطاق  30Aحالة تبليغ بشأن خطة وصالت التغذية للتذييل  يف  1
 خمتلف. باستقطاب MHz 27بعرض نطاق مقداره  3قناة يف اإلقليم  12أو  1 اإلقليم يف
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ADD 

 (WRC-19) [C14-LIMITA1A2]ار اجلديد مشروع القر 
نطاق  في 2الحاجة إلى تنسيق شبكات الخدمة الثابتة الساتلية في اإلقليم 

  1قليم اإل فيما يتعلق بتخصيصات الخدمة اإلذاعية الساتلية في GHz 12,2-11,7 التردد
  1اإلقليم  الساتلية في                                       درجة غربا  وتنسيق شبكات الخدمة الثابتة  37,2                      الواقعة أبعد غربا  من 

 فيما يتعلق بتخصيصات الخدمة اإلذاعية الساتلية  GHz 12,7-12,5في نطاق التردد 

            درجة غربا   54من       شرقا  الواقعة أبعد  2في اإلقليم 
 (،2019، شرم الشيخإن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )

 اعتباره إذ يضع يف
قرر إجراء دراسات بشأن استعراض وحتديد التنقيحات احملتملة  2015لعام  الراديوية املؤمتر العاملي لالتصاالتأن  (أ  

اخلطة  حسب االقتضاء، مع ضمان محاية التخصيصات املدرجة يف (Rev.WRC-15) 30بالتذييل  7امللحق  للقيود الواردة يف
القائمة ومع عدم فرض قيود  (FSS)وشبكات اخلدمة الثابتة الساتلية  (BSS)والقائمة وشبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية املستقبلية 

 إضافية على هذه التخصيصات؛
 1 يف اإلقليم GHz 12,5-11,7أن األحكام املنطبقة على ختصيصات الرتدد للخدمة اإلذاعية الساتلية يف نطاقي الرتدد  ب(

 ؛30ترد يف التذييل  2يف اإلقليم  GHz 12,7-12,2و
 GHz 12,2-11,7و 1يف اإلقليم  GHz 12,75-12,5ن للخدمة الثابتة الساتلية توزيعات أولية يف نطاقي الرتدد أ ج(
 ؛2اإلقليم  يف

اإلقليم  يف GHz 12,7-12,2و 1يف اإلقليم  GHz 12,5-11,7                                                       أن للخدمة اإلذاعية الساتلية توزيعا  أوليا  يف نطاق الرتدد د (
 ؛2
الذي حيظر سواتل اإلذاعة اليت ختدم منطقة  30بالتذييل  7ألغى القيد الوارد يف امللحق  WRC-19أن املؤمتر  ( ه
       غربا ؛ درجة 37,2                                       يف املواقع املدارية الواقعة أبعد غربا  من  GHz 12,2-11,7 وتستعمل ختصيصات تردد يف نطاق الرتدد 1 اإلقليم يف
الذي حيظر سواتل اإلذاعة اليت ختدم منطقة  30بالتذييل  7ألغى القيد الوارد يف امللحق  WRC-19أن املؤمتر  ( و
       غربا ؛ درجة 54من       شرقا  يف املواقع املدارية الواقعة أبعد  GHz 12,7-12,5 وتستعمل ختصيصات تردد يف نطاق الرتدد 2 اإلقليم يف
ت الواردة على التخصيصا                                                                        أن نتيجة هذه اإللغاءات جيب أن تكفل احلماية، وال ميكنها أن تفرض قيودا  إضافية  ( ز
اخلطة والقائمة وال على التطور املستقبلي للخدمة اإلذاعية الساتلية ضمن اخلطة، وال على الشبكات القائمة واملخططة للخدمة  يف

 الثابتة الساتلية،
 وإذ يدرك

اعتباره"  إذ يضع يف"من  ج(ة الفقر  نطاقات الرتدد املذكورة يف شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية القائمة العاملة يف أن (أ  
 7                                   واملنفذة طبقا  لألحكام احلالية للملحق اخلطة والقائمة املدرجة يف ختصيصات الرتدد للخدمة اإلذاعية الساتليةو

                 التمت ع باحلماية؛ جيب أن تستمر يف 2019لعام  العاملي لالتصاالت الراديويةقبل املؤمتر  (Rev.WRC-15) 30 بالتذييل
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تستعملهما على نطاق واسع  2اإلقليم  يف GHz 12,7-12,2و 1اإلقليم  يف GHz 12,5-11,7الرتدد نطاقي أن  ب(
 ؛(Rev.WRC-15) 30بالتذييل  7شبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية اخلاضعة ألحكام امللحق 

تستعملهما على نطاق واسع  2اإلقليم  يف GHz 12,2-11,7و 1اإلقليم  يف GHz 12,75-12,5نطاقي الرتدد أن  ج(
 الساتلية، شبكات اخلدمة الثابتة

 يقرر
 يتعلق فيما ،30 بالتذييل 4الشروط الواردة يف امللحق         بدال  منهبذا القرار  1الواردة يف امللحق  الشروط تطبق أن 1

بشأن احلاجة إىل تنسيق حمطة إرسال فضائية  ،30بالتذييل  7من املادة  (ج 1.2.7و (ب 1.2.7و(أ 1.2.7و (أ 1.7 بالفقرات
يف نطاق  1يف اإلقليم  الساتليةاإلذاعية حمطة إرسال فضائية يف اخلدمة مع  2يف اإلقليم  الساتليةاخلدمة الثابتة  يف

عن  تقلاألرض  مركز رأسهامباعدة مدارية دنيا  ومع       غربا   درجة 37,2                           يف موقع مداري أبعد غربا  من  GHz 12,2-11,7 الرتدد
 ؛درجة بني احملطتني الفضائيتني للخدمتني الثابتة الساتلية واإلذاعية الساتلية 4,2

يتعلق  ، فيما30 بالتذييل 4                                          هبذا القرار بدال  من الشروط الواردة يف امللحق  2الشروط الواردة يف امللحق أن تطبق  2
بتة اخلدمة الثا بشأن احلاجة إىل تنسيق حمطة إرسال فضائية يف، 30بالتذييل  7من املادة  ج( 1.2.7و أ( 1.2.7و أ( 1.7 بالفقرات

يف موقع  GHz 12,7-12,5 يف نطاق الرتدد 2مع حمطة إرسال فضائية يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم  1الساتلية  يف اإلقليم 
خطة  ضمن حشودها يفوليس  درجة 4,2 نع لتقمباعدة مدارية دنيا رأسها مركز األرض  ومع      غربا  درجة  54                    مداري أبعد شرقا  من 

 ،2لإلقليم  30 التذييل
 ."يقرر"من  2و 1، باستثناء احلاالت احملددة يف الفقرتني 30بالتذييل  4أن يستمر تطبيق الشرط الوارد يف امللحق  3

 (WRC-19) [C14-LIMITA1A2]مبشروع القرار اجلديد  1امللحق 

، يلزم تنسيق حمطة إرسال فضائية يف اخلدمة 30بالتذييل  7من املادة  ج( 1.2.7و ب( 1.2.7و أ( 1.2.7و أ( 1.7فيما يتعلق بالفقرات 
ويستخدم ختصيص  1ختدم منطقة يف اإلقليم  الساتلية اإلذاعيةحمطة يف اخلدمة مع  2أرض( يف اإلقليم -)فضاء (FSS)الثابتة الساتلية 

                            درجة غربا  عندما تزيد كثافة  37,2              درجة غربا  من  37,2                               يف موقع مداري امسي أبعد غربا  من  GHz 12,2-11,7 نطاق الرتددتردد يف 
منطقة خدمة  منضتدفق القدرة يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية، يف ظروف انتشار مفرتضة يف الفضاء احلر، يف أي نقطة اختبار 

 ختصيصات الرتدد املرتاكبة القيم التالية:
−147    dB (W/(m2 · 27 MHz))  for  0°  < < 0.23°  

−135.7 + 17.74 log dB (W/(m2 · 27 MHz))  for  0.23°  < < 2.0°  

−136.7 + 1.66 2  dB (W/(m2 · 27 MHz))  for  2.0°  <  < 3.59°  

−129.2 + 25 log  dB (W/(m2 · 27 MHz))  for  3.59°  < < 4.2°  

ة للتداخل مركز األرض، املقدرة بالدرجات، بني احملطتني الفضائيتني املسبب الدنيا اليت رأسها يف املداريةاملباعدة زاوية  حيث متثل 
 غرب.-االجتاه شرق واملعرضة له، مع مراعاة دقة احلفاظ على املوقع لكل منهما يف

 (WRC-19) [C14-LIMITA1A2]مبشروع القرار اجلديد  2امللحق 

، يلزم تنسيق حمطة إرسال فضائية يف اخلدمة الثابتة 30بالتذييل  7من املادة  ج( 1.2.7و ( أ 1.2.7و أ( 1.7ات فيما يتعلق بالفقر 
ويستخدم ختصيص تردد يف نطاق  2منطقة يف اإلقليم  ختدم ساتلية إذاعة حمطةمع  1أرض( يف اإلقليم -)فضاء (FSS) الساتلية
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 2 لإلقليم 30 ضمن حشودها يف خطة التذييلوليس            درجة غربا   54                               يف موقع مداري امسي أبعد شرقا  من  GHz 12,7-12,5 الرتدد
 ضمن أي نقطة اختبار يف ،عندما تزيد كثافة تدفق القدرة يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية، يف ظروف انتشار مفرتضة يف الفضاء احلر

 منطقة خدمة ختصيصات الرتدد املرتاكبة القيم التالية:
−147    dB (W/(m2 · 27 MHz)) for  0°  < < 0.23°  

−135.7 + 17.74 log dB (W/(m2 · 27 MHz))  for  0.23°  < < 1.8°  

−134.0 + 0.89 2  dB (W/(m2 · 27 MHz))  for  1.8°  < < 4.2°  

ة للتداخل مركز األرض، املقدرة بالدرجات، بني احملطتني الفضائيتني املسبب الدنيا اليت رأسها يف املداريةاملباعدة زاوية  حيث متثل 
 غرب.-االجتاه شرق واملعرضة له، مع مراعاة دقة احلفاظ على املوقع لكل منهما يف

 
ADD 

 (WRC-19) [D14-ENTRY-INTO-FORCE]اجلديد القرار مشروع 
 لوائح الراديو راجعها المؤتمر العالمي ألحكام معينة فيالتطبيق المؤقت 

 2019لالتصاالت الراديوية لعام 

 (،2019، شرم الشيخإن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )

 اعتباره إذ يضع يف
 ؛2021 يناير 1 ستدخل حيز النفاذ يف (RR)                                                                 أن هذا املؤمتر اعتمد، وفقا  الختصاصاته، مراجعة جزئية للوائح الراديو أ ( 

                                                                              أن بعض األحكام اليت عدهلا هذا املؤمتر يلزم تطبيقها تطبيقا  مؤقتا  قبل هذا التاريخ؛ ب(
 للمؤمتر، أن القرارات والتوصيات اجلديدة واملراجعة تدخل حيز النفاذ، كقاعدة عامة، وقت توقيع الوثائق اخلتامية ج(

 يقـرر
 7 امللحق: وضعها هذا املؤمتر كما راجعها أوالراديو   األحكام التالية للوائح، 2019نوفمرب  23                           تطبق بشكل مؤقت اعتبارا  من  أن
 .30 التذييلب

 
SUP 

 (WRC-15) 557القرار 
 من لوائح الراديو 30بالتذييل  7إمكانية مراجعة الملحق  النظر في
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 5.1بند جدول األعمال 

حمطات  فضاء( يف-)أرض GHz 29,5-27,5أرض( و-)فضاء GHz 19,7-17,7 نطاقي الرتدد استخدام النظر يف 5.1
فقا  و  اإلجراء املناسب، ، واختاذاخلدمة الثابتة الساتلية أرضية متحركة تتواصل مع حمطات فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض يف

 ؛(WRC-15) 158 للقرار

حمطات  فضاء( يف-)أرض GHz 29,5-27,5أرض( و-)فضاء GHz 19,7-17,7استخدام نطاقي الرتدد  - (WRC-15) 158القـرار 
 أرضية متحركة تتواصل مع حمطات فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية.

 ملخص تنفيذي 1/5.1/3

أرض( -)فضاء GHz 19,7-17,7 نطاقي الرتدد استخدام يف WRC-19من جدول األعمال املؤمتر  5.1البند  نظري
تتواصل مع حمطات فضائية مستقرة بالنسبة إىل  (ESIM)حمطات أرضية متحركة  فضاء( يف-)أرض GHz 29,5-27,5و

يف إطار هذا البند من جدول األعمال ثالثة أنواع من  الدراسات هذه وتناولت .(FSS) اخلدمة الثابتة الساتلية يف (GSO) األرض
 حبرية وحمطة برية، حسب نوع املركبة اليت ت رك ب عليها.: حمطة للطريان وحمطة احملطات األرضية املتحركة

وزيعات واخلدمات الفضائية وكذلك خدمات األرض اليت هلا ت احملطات األرضية املتحركةوأجريت دراسات عن التقاسم والتوافق بني 
تتم الدراسات مجيعها. وقد حددت الدراسات اليت أج ة أحكام حلماية ريت حىت اآلن أمثل                                                                              يف نطاقي الرتدد املذكورين أعاله. ومل خت 

لى األراضي ع بالعمل األرضية املتحركة للمحطات مبادئ توجيهية ملساعدة إدارة ترغب يف اإلجازة وأمثلةمثل هذه اخلدمات 
 اخلاضعة لواليتها.

 مشروع التداخل اخلاص هبا. ويرد وصف هذه املسؤوليات يف وإدارة احملطات األرضية املتحركةوتتنوع املسؤوليات عن إجازة وتشغيل 
 أدناه. 5/5.1/3يف القسم  (WRC-19) [A15]القرار اجلديد 

                                        وح دد أسلوبان هلذا البند من جدول األعمال:
 Aاألسلوب 

 .(WRC-15) 158 يقرتح هذه األسلوب عدم إدخال أي تعديالت على لوائح الراديو وإلغاء القرار
 Bاألسلوب 

من لوائح الراديو واإلحالة إىل قرار جديد للمؤمتر العاملي  5يف املادة  A15.5اشية اجلديدة رقم احليقرتح هذه األسلوب إضافة 
وما يرتتب على                                        ومحاية اخلدمات اليت يوز ع نطاقا الرتدد هلا، احملطات األرضية املتحركةلالتصاالت الراديوية ينص على شروط تشغيل 

إىل  WRCاجلديد للمؤمتر  القرارهذا  يدعو لتعديل       مثاال         أيضا   األسلوب هذا ويتضمن. (WRC-15) 158 قرارذلك من إلغاء لل
 من لوائح الراديو. 4 إدخاله على التذييل

 خلفية 2/5.1/3
 لثابتة الساتليةااملستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة هي حمطات أرضية تتواصل مع احملطات الفضائية  احملطات األرضية املتحركة

احملطات ثالثة أنواع من  وهناك. GHz 29,5-27,5و GHz 19,7-17,7ولكنها تعمل على منصات متحركة يف نطاقي الرتدد 
 :املتحركة األرضية

 للطريان(؛ احملطات األرضية املتحركةعلى منت الطائرات ) احملطات األرضية املتحركة -
 البحرية(؛ احملطات األرضية املتحركةعلى منت السفن ) احملطات األرضية املتحركة -
 الربية(. احملطات األرضية املتحركةعلى منت املركبات الربية ) احملطات األرضية املتحركة -
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 .إلنرتنتالثالثة لتقدمي اتصاالت عريضة النطاق، مبا يف ذلك توصيلية ا احملطات األرضية املتحركةوميكن استخدام أي نوع من أنواع 
ضمن إطار  (WRC-19) [A15] القرار اجلديد مشروعيرد يف  احملطات األرضية املتحركة،                              وعالوة  على ذلك، ومن أجل تشغيل 

وإدارة  التقنية والتشغيلية والتنظيمية لإلدارات واجلهات املسؤولة عن التشغيل والرتخيص املسؤوليات لتعريف أمثلة، B األسلوب
 )على منت الطائرات وعلى منت السفن وعلى منت املركبات الربية(. األرضية املتحركة احملطاتالتداخل ملختلف أنواع 

 ملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3/5.1/3
 GHz 29,5-27,5و GHz 19,7-17,7في نطاقي التردد  المحطات األرضية المتحركةتشغيل  1.3/5.1/3
 GHz 19,7-17,7                    و زع هلا نطاقا الرتدد محاية اخلدمات القائمة اليت احملطات األرضية املتحركة، يتعني على (WRC-15) 158             وفقا  للقرار 

وخدمة استكشاف  (MS)واخلدمة املتنقلة  (FS): اخلدمة الثابتة هلا مربر ال قيود دون         مستقبال   تطويرها وإمكانية GHz 29,5-27,5و
ذلك وصالت التغذية للخدمة املتنقلة  يف ، مبا(FSS)وخدمة األرصاد اجلوية الساتلية واخلدمة الثابتة الساتلية  (EESS)األرض الساتلية 

 .(BSS)العاملة يف اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتلية  (MSS) الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض
 GHz 19,7-17,7 د                  و زع هلا نطاقا الرتد للخدمات القائمة اليت احملطات األرضية املتحركةية كيفية محالوتقدم األقسام التالية أمثلة 

 .GHz 29,5-27,5و

 دراسات التقاسم مع خدمات األرض 2.3/5.1/3
 GHz 19,7-17,7نطاق التردد  1.2.3/5.1/3

 GHz 19,7-17,7 نطاق الرتددتفحص قطاع االتصاالت الراديوية شروط تقاسم احملطات األرضية املتحركة مع خدمات لألرض يف 
وخلص إىل احتمال حدوث تداخل من حمطات إرسال خدمات لألرض إىل مستقبالت احملطات األرضية املتحركة. ولذلك ينبغي 

                                                             املطالبة باحلماية من خدمات األرض اليت تعمل طبقا  للوائح الراديو. أن تعمل احملطات األرضية املتحركة بشرط عدم
 GHz 29,5-27,5نطاق التردد  2.2.3/5.1/3

 GHz 29,5-27,5 نطاق الرتددتفحص قطاع االتصاالت الراديوية شروط تقاسم احملطات األرضية املتحركة مع خدمات لألرض يف 
أن  حمطات استقبال خدمات لألرض من مرسالت احملطات األرضية املتحركة. ولذلك ينبغي إىل وخلص إىل احتمال حدوث تداخل

تداخل  تعمل احملطات األرضية املتحركة للطريان والبحرية مبوجب الشروط التقنية والتشغيلية والتنظيمية احملددة لتجنب التسبب يف
 ح الراديو.                                                     غري مقبول حملطات استقبال خدمات األرض اليت تعمل وفقا  للوائ

بال يف خدمات األرض حملطات االستق مقبول غريويتعني تشغيل احملطات األرضية املتحركة الربية بشرط عدم التسبب يف تداخل 
                               اليت تعمل طبقا  للوائح الراديو.

 .(WRC-19) [A15]اجلديد  القرار مشروعوترد معلومات إضافية يف األجزاء ذات الصلة من 

 اسم مع الخدمات الفضائيةدراسات التق 3.3/5.1/3
 دراسات التقاسم مع خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( 1.3.3/5.1/3

خدمة استكشاف األرض  األرضية املتحركة معاالستقبال حمطات تقاسم تفحص قطاع االتصاالت الراديوية شروط 
خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( نطاق . وتستخدم GHz 18,8-18,6نطاق الرتدد )املنفعلة( يف  (EESS) الساتلية

، تكون خدمة استكشاف األرض الساتلية نطاق الرتدد هذا                                  االستشعار عن ب عد الستكشاف األرض. ويف  الرتدد هذا يف
حالة استقبال. لذلك، ال ميكن أن حيدث أي تداخل من احملطات األرضية  )املنفعلة( وكذلك احملطات األرضية املتحركة يف

 ملتحركة إىل خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(.ا
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 دراسات التقاسم مع خدمة األرصاد الجوية الساتلية 2.3.3/5.1/3
ية خدمة األرصاد اجلوية الساتل األرضية املتحركة معاالستقبال حمطات تقاسم تفحص قطاع االتصاالت الراديوية شروط 

تكون احملطة األرضية الساتلية لألرصاد اجلوية وكذلك احملطات األرضية املتحركة هذا، نطاق الرتدد . ويف GHz22 18 مدى يف
 حالة استقبال. لذلك، ال ميكن أن حيدث أي تداخل من احملطات األرضية املتحركة إىل حمطة استقبال األرصاد اجلوية الساتلية. يف

 فضاء(-دراسات التقاسم مع خدمة استكشاف األرض الساتلية )أرض 3.3.3/5.1/3
لن يغري بيئة التداخل  GHz 29,5-27,5نطاق الرتدد الحظ قطاع االتصاالت الراديوية أن استعمال احملطات األرضية املتحركة يف 

بشرط أن تعمل احملطات األرضية  GHz 29,5-28,5الثانوية يف املدى  (EESS)احلالية فيما يتعلق خبدمة استكشاف األرض الساتلية 
 الشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية.املتحركة ضمن غالف 

 دراسات التقاسم مع الخدمة الثابتة الساتلية 4.3.3/5.1/3
 الشبكات المستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة الساتلية 1.4.3.3/5.1/3

طاع االتصاالت ة الساتلية التابعة لإلدارات األخرى، خلص قفيما يتعلق بالشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابت
الراديوية إىل أن احملطات األرضية املتحركة حباجة إىل البقاء ضمن غالف الشبكة الساتلية اليت تتواصل معها احملطات األرضية 

ة إىل األرض اليت تتواصل ية املستقرة بالنسباملتحركة. ومن أجل تنفيذ ذلك، يتعني على اإلدارة املبلغة عن شبكة اخلدمة الثابتة الساتل
للوائح الراديو ذات الصلة خبصائص احملطات األرضية املتحركة اليت يراد  4معها احملطات األرضية املتحركة إرسال معلومات التذييل 

. وعند تلقي هذه املعلومات، ليةهلا التواصل مع احملطة الفضائية لتلك الشبكة املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة السات
. وإذا استنتج املكتب، (BR IFIC) اإلعالمية الدولية للرتددات النشرةحيتاج املكتب إىل تفحصها ونشر النتائج يف قسم خاص من 

ملبلغة ابعد هذا التفحص، أن احملطات األرضية املتحركة ليست ضمن غالف الشبكة الساتلية، فإنه يعيد املعلومات إىل اإلدارة 
 مشفوعة بأسباب اإلعادة.

 األنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة الساتلية 2.4.3.3/5.1/3
 (158من القرار "إذ يدرك كذلك" من  ه()الفقرة  GHz 18,6-17,7نطاق التردد  1.2.4.3.3/5.1/3

 طات األرضية املتحركةاحمللساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض و أن احملطات األرضية للخدمة الثابتة ا مباهذا، نطاق الرتدد يف 
اتلية إىل حمطات االستقبال األرضية للخدمة الثابتة الس احملطات األرضية املتحركة                            معا ، ال ميكن أن حيدث تداخل من  تستقبل

 املستقرة بالنسبة إىل األرض. غري
ميكنها املطالبة  ال ةاحملطات األرضية املتحركأن  لوحظ، األرضية املتحركةاالستقبال حمطات وفيما يتعلق بالتداخل الذي تتعرض له 

            وفقا  ألحكام  GHz 18,6-17,8 نطاق الرتدد بأي محاية من أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض العاملة يف
مشروع القرار  . وترد معلومات إضافية بشأن ما سبق يفمن لوائح الراديو 5C.22لوائح الراديو، مبا فيها الرقم 

 .(WRC-19) [A15] اجلديد

 (158من القرار "إذ يدرك كذلك" من  ب(وو( )الفقرتان  GHz 19,3-18,8نطاق التردد  2.2.4.3.3/5.1/3
 طات األرضية املتحركةاحملللخدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض و  األرضية احملطات أن مباهذا،  نطاق الرتدد يف

اتلية غري إىل حمطات االستقبال األرضية للخدمة الثابتة الس احملطات األرضية املتحركة                                   تستقبل معا ، ال ميكن أن حيدث تداخل من 
 األرض. املستقرة بالنسبة إىل

___________________ 
 .تردد حمددة بشأن مدياتمن لوائح الراديو  519.5انظر الرقم   22
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النسبة إىل األرض اليت الثابتة الساتلية املستقرة ب اخلدمة شبكات                           إىل أي محاية إضافية نظرا  ألن  ملتحركةاحملطات األرضية ا حتتاج ولن
لتنسيق ذات الصلة بتطبيق ا اتفاقات ستعمل يف إطار التدابري التقنية والتشغيلية الواردة يف املتحركة األرضية احملطاتتتواصل مع 

 .الراديو لوائح من 13.9و 12A.9الرقمني 

 (158من القرار "إذ يدرك كذلك" من  ب(وو( )الفقرتان  GHz 28,6-27,5نطاق التردد  3.2.4.3.3/5.1/3
قرة بالنسبة أن تتسبب يف تداخل للمستقبالت الساتلية غري املست املتحركة األرضية اإلرسال حملطاتهذا، ميكن  الرتدد نطاق يف
متتثل  اليت املتحركة األرضية احملطاتنتائج الدراسات اليت أجريت حىت اآلن أن  وتبني. الساتلية الثابتة اخلدمة يف األرض إىل

مبشروع القرار  1واألحكام الواردة يف امللحق  (WRC-19) [A15]من منطوق مشروع القرار اجلديد  "يقرر" من 1.1.1 للفقرة
 نطاق يف الساتلية ابتةالث خلدمةيف النسبة إىل األرض حتمي املستقبالت الساتلية غري املستقرة باسوف  (WRC-19) [A15]اجلديد 

 هذا. الرتدد

 (158من القرار "إذ يدرك كذلك" من  ب(وو( )الفقرتان  GHz 29,1-28,6نطاق التردد  4.2.4.3.3/5.1/3
 من لوائح الراديو. 13.9و 12A.9هذا، ينطبق الرقمان  نطاق الرتدد يف

 منطوق من "يقرر"من  1.1.1من لوائح الراديو يف الفقرة  13.9و 12A.9                                              وأ عرب عن بعض اآلراء اليت تفيد بأن أحكام الرقمني 
حمطة                        لن تسبب تداخال  ملستقبالت احملطات األرضية املتحركة                       تقدم ضمانا  كافيا  بأن  ،(WRC-19) [A15]مشروع القرار اجلديد 

 فضائية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية.

ميكنها أن تتسبب يف تداخل للمستقبالت الساتلية  حمطات اإلرسال األرضية املتحركة                              وأ عرب عن آراء أخرى مفادها أن 
من منطوق مشروع القرار  "يقرر"من  1.1.1ينبغي أن متتثل للفقرة  تحركةاحملطات األرضية املبالنسبة إىل األرض، وأن  املستقرة غري

احملطات األرضية حبيث حتمي  (WRC-19) [A15]مبشروع القرار اجلديد  1واألحكام الواردة يف امللحق  (WRC-19) [A15] اجلديد
 ذا.ه نطاق الرتدد املستقبالت الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف املتحركة

تداخل  ينبغي أن متتثل ألي أحكام كي تتجنب التسبب يف احملطات األرضية املتحركةإذا كان  تزال الدراسات جارية لتحديد ما وال
 للمستقبالت الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض.

ة العاملة المتنقلة الساتليالتقاسم مع وصالت التغذية غير المستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة   3.4.3.3/5.1/3
 الساتلية الخدمة الثابتة في

 (158من القرار  "إذ يدرك كذلك"من  ز(فقرة ال) GHz 19,3-19,7نطاق التردد  1.3.4.3.3/5.1/3
ألرض غري املستقرة بالنسبة إىل ا أنظمة وصالت التغذية ختضع والهذا  نطاق الرتدد من لوائح الراديو يف 11A.9ينطبق الرقم 

من لوائح الراديو.  2.22 أرض( ألحكام الرقم-)فضاء GHz 19,7-19,3اليت تستخدم نطاق الرتدد  اخلدمة املتنقلة الساتلية يف
                                                                                                           وعالوة  على ذلك، فإن استعمال هذا النطاق لألنظمة األخرى غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية أو 

من لوائح الراديو ولكنه خيضع  11A.9من لوائح الراديو، ال خيضع ألحكام الرقم  523E.5و 523C.5للحاالت املبينة يف الرقمني 
 من لوائح الراديو(. 523D.5)الرقم  2.22 وألحكام الرقم 11( و11A.9 )باستثناء الرقم 9 جراءات املادتنيإل

 املتنقلة اخلدمة يف األرض ىلإ بالنسبة املستقرة غريواحملطات األرضية لوصلة التغذية  املتحركة األرضية احملطات هذا،الرتدد  نطاق ويف
 .األخرى مع تداخل أي يف التسبب منهما واحدة ألي ميكن ال ولذلك             تستقبل معا .  الساتلية

 (158من القرار "إذ يدرك كذلك" من  ي(وح( )الفقرتان  GHz 29,1-29,5نطاق التردد  2.3.4.3.3/5.1/3
ألرض غري املستقرة بالنسبة إىل ا أنظمة وصالت التغذية ختضع والهذا  نطاق الرتدد من لوائح الراديو يف 11A.9ينطبق الرقم 

من لوائح الراديو،  2.22ألحكام الرقم  فضاء(-)أرض GHz 29,5-29,1 اليت تستخدم نطاق الرتدد اخلدمة املتنقلة الساتلية يف
            ويظل خاضعا   11A.9 خيضع هذا االستعمال ألحكام الرقم حيث ال 523E.5و 523C.5 الرقمنيحلاالت املبينة يف ا باستثناء

 (.535A.5 )الرقم 2.22 وألحكام الرقم 11و( 11A.9 )باستثناء الرقم 9 جراءات املادتنيإل
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النسبة إىل األرض يف تداخل للمستقبالت الساتلية غري املستقرة ب املتحركة األرضية احملطاتأن تتسبب  حيتملهذا، نطاق الرتدد ويف 
اليت تتواصل معها احملطات األرضية لوصالت التغذية يف اخلدمة املتنقلة الساتلية. وال تزال الدراسات جارية لتحديد ما إذا كانت هناك 

 الساتلية املتنقلة للخدمة الفضائية حملطات االتسبب يف تداخل يف احملطات األرضية املتحركةحاجة ألحكام إضافية كي تتجنب 
 .األرض إىل بالنسبة املستقرة غري

مبشروع القرار  1                         (، إذا احت فظ هبا، وامللحق 1)اخليار  "يقرر"من  7.1.1                                        وأ عرب عن بعض اآلراء اليت تفيد بأن الفقرة 
احملطات ن م بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة املتنقلة الساتليةغري املستقرة تنصان على محاية وصالت التغذية  (WRC-19) [A15] اجلديد

 .املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتليةاليت تتواصل مع الشبكات  األرضية املتحركة
ع القرار من مشرو  يقرر""من  1.1.1من لوائح الراديو إىل جانب الفقرة  11A.9                                          وأ عرب عن آراء أخرى مفادها أن أحكام الرقم 

ائية                                  لن تسبب تداخال  ملستقبالت احملطات الفض احملطات األرضية املتحركة                       تقدم ضمانا  كافيا  بأن  (WRC-19) [A15] اجلديد
 "يقرر"من  7.1.1ويتسق هذا الرأي مع الفقرة  غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة املتنقلة الساتلية. لوصالت التغذية

 .(WRC-19) [A15]                                       (، إذا احت فظ هبا، يف مشروع القرار اجلديد 2 )اخليار
 الخدمة اإلذاعية الساتليةدراسات التقاسم مع وصالت تغذية   4.4.3.3/5.1/3

 GHz 18,4-18,1( و158من القرار  "إذ يدرك كذلك"من  أ()الفقرة  GHz 17,7-18,1نطاقا التردد  1.4.4.3.3/5.1/3
 (158من القرار  كذلك""إذ يدرك  من  ج( )الفقرة

خلدمة اإلذاعية الساتلية اباالستقبال وتقوم احملطات األرضية لوصالت تغذية  احملطات األرضية املتحركة تقومهذا، نطاق الرتدد  يف
ة رضيينبغي أال تطالب باحلماية من احملطات األ احملطات األرضية املتحركة وخلص قطاع االتصاالت الراديوية إىل أن .باإلرسال

حطات األرضية أال تؤثر على التطور املستقبلي للم وينبغي                                                                لوصالت تغذية اخلدمة اإلذاعية الساتلية العاملة وفقا  للوائح الراديو 
 لوصالت تغذية اخلدمة اإلذاعية الساتلية.

 (158من القرار "إذ يدرك كذلك" من  ط()الفقرة  GHz 29,5-27,5نطاق التردد  2.4.4.3.3/5.1/3
لنسبة إىل األرض وتقوم باالستقبال سواتل اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة با باإلرسال احملطات األرضية املتحركة تقوم النطاق،يف هذا 

 .اخلدمة اإلذاعية الساتليةاليت تتواصل معها احملطات األرضية لوصالت تغذية 
محاية الشبكات األخرى املستقرة بالنسبة  أجل من 1.4.3.3/5.1/3قطاع االتصاالت الراديوية إىل أن اإلجراء الوارد يف الفقرة  وخلص

تة الساتلية اليت املستقبالت الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثاب محاية شأنه من إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية
 .الساتلية اإلذاعية اخلدمةتتواصل معها احملطات األرضية لوصالت تغذية 

والمحطات األرضية لوصلة تغذية الخدمة المتنقلة  المحطات األرضية المتحركة دراسات التقاسم بين 5.4.3.3/5.1/3
 GHz 19,6-19,3 نطاق الترددالعاملة في االتجاه المعاكس في غير المستقرة بالنسبة إلى األرض الساتلية 

غري  الساتليةاملتنقلة دمة اخلباالستقبال وتقوم احملطات األرضية لوصلة تغذية  احملطات األرضية املتحركة تقومهذا، نطاق الرتدد يف 
احملطات  وخلص قطاع االتصاالت الراديوية إىل أن من لوائح الراديو. 523B.5ويطبق الرقم  باإلرسال املستقرة بالنسبة إىل األرض

جب لوائح صالت تغذية اخلدمة املتنقلة الساتلية العاملة مبو ينبغي أال تطالب باحلماية من احملطات األرضية لو  األرضية املتحركة
 تؤثر على التطور املستقبلي للمحطات األرضية لوصالت تغذية اخلدمة املتنقلة الساتلية. أال ينبغيو  الراديو

 أساليب للوفاء ببند جدول األعمال 4/5.1/3
 Aاألسلوب  1.4/5.1/3

 .(WRC-15) 158ر تغيريات يف لوائح الراديو وإلغاء القرا ال
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 Bاألسلوب  2.4/5.1/3
 (WRC-19) [A15] الراديوية لالتصاالت العاملي للمؤمتر جديد قرارمن لوائح الراديو حتيل إىل  5إضافة حاشية جديدة يف املادة 

وما  توزيعاتاخلدمات اليت هلا  مع ضمان محاية احملطات األرضية املتحركةيتضمن الشروط التقنية والتشغيلية والتنظيمية لتشغيل 
 .(WRC-15) 158 يرتتب على ذلك من إلغاء للقرار

 االعتبارات التنظيمية واإلجرائية 5/5.1/3
 Aبالنسبة إلى األسلوب  1.5/5.1/3

NOC 

 المواد
 

SUP 

 (WRC-15) 158القرار 
 GHz 29,5-27,5أرض( و-)فضاء GHz 19,7-17,7استخدام نطاقي التردد 

 محطات أرضية متحركة تتواصل مع محطات فضائية فيفضاء( -)أرض
 مستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة الساتلية
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 Bبالنسبة إلى األسلوب  2.5/5.1/3

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 18,4-15,4 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

18,1-17,7 
 ثابتة

  ثابتة ساتلية
 484A.5ADD   A15.5 أرض( -)فضاء
 516.5  فضاء(  -)أرض

 متنقلة

17,8-17,7 
 ثابتة

  ثابتة ساتلية
 517.5ADD   A15.5 أرض( -)فضاء
 516.5فضاء(  -)أرض

 إذاعية ساتلية
 متنقلة

515.5 

18,1-17,7 
 ثابتة

  ثابتة ساتلية
 484A.5ADD   A15.5أرض(  -)فضاء
 516.5  فضاء(  -)أرض

 متنقلة

18,1-17,8 
 ثابتة

  ثابتة ساتلية
 484A.5ADD   A15.5أرض(  -)فضاء
 516.5  فضاء(  -)أرض

 متنقلة
519.5 

 ثابتة 18,4-18,1
 484A.5  516B.5ADD   A15.5أرض(  -)فضاء ثابتة ساتلية

 520.5 فضاء(  -)أرض
 متنقلة

521.5   519.5 
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MOD 
GHz 22-18,4 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 ثابتة 18,6-18,4
 484A.5  516B.5ADD   A15.5أرض(  -)فضاء ثابتة ساتلية  
 متنقلة  

18,8-18,6 
 )منفعلة( استكشاف األرض الساتلية

 ثابتة
 ثابتة ساتلية

 522B.5ADD   A15.5أرض(  -)فضاء
 باستثناء املتنقلة  متنقلة

 للطريان
 أحباث فضائية )منفعلة(

18,8-18,6 
 )منفعلة( استكشاف األرض الساتلية

 ثابتة
 ثابتة ساتلية

  516B.5  522B.5 أرض( -)فضاء
ADD A15.5 

 باستثناء املتنقلة  متنقلة
 للطريان

 )منفعلة( أبحاث فضائية

18,8-18,6 
 )منفعلة( استكشاف األرض الساتلية

 ثابتة
 تة ساتليةثاب

 522B.5  ADD A15.5أرض(  -)فضاء
 باستثناء املتنقلة  متنقلة

 للطريان
 أحباث فضائية )منفعلة(

522A.5  522C.5 522A.5 522A.5 
 ثابتة 19,3-18,8

 516B.5  523A.5  ADD A15.5 أرض( -)فضاء ساتلية-ثابتة  
 متنقلة  

 ثابتة 19,7-19,3
 523B.5فضاء(  -أرض( )أرض-)فضاء ثابتة ساتلية 

523C.5  523E.5  523D.5  ADD A15.5 
 متنقلة  

 
MOD 

GHz 29,9-24,75 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 537A.5ثابتة   28,5-27,5
 516B.5  484A.5  ADD A15.5  539.5فضاء(  -)أرضثابتة ساتلية   
 متنقلة  
  540.5  538.5 

 ثابتة 29,1-28,5
 484A.5  516B.5  523A.5  539.5  ADD A15.5فضاء(  -)أرض ثابتة ساتلية  
 متنقلة  
 541.5 فضاء(  -استكشاف األرض الساتلية )أرض  
  540.5 

 ثابتة 29,5-29,1
 516B.5  535A.5  523E.5  523C.5فضاء(  -)أرض ثابتة ساتلية 

541A.5  539.5  ADD A15.5 
 متنقلة  
 541.5  فضاء(  -استكشاف األرض الساتلية )أرض  
  540.5 
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 :1الخيار  B األسلوب
ADD 

A15.5  الثابتة خلدمة حمطات فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخيضع تشغيل احملطات األرضية املتحركة اليت تتواصل مع
     (WRC-19).(WRC-19) [A15] اجلديد لقرارشروع امل GHz 29,5-27,5و GHz 19,7-17,7نطاقي الرتدد يف  الساتلية

 
 :2 الخيار B األسلوب

ADD 
A15.5 اخلدمة مع حمطات فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض يف احملطات األرضية املتحركة اليت تتواصل خيضع تشغيل 

لقرار اجلديد ا شروعأو يف جزء منهما، مل ،GHz 29,5-27,5و GHz 19,7-17,7الثابتة الساتلية وتعمل يف نطاقي الرتدد 
[A15] (WRC-19).(WRC-19)     

 
 )تابع( Bاألسلوب 

ADD 

 (WRC-19) [A15]قرار اجلديد المشروع 
 GHz 29,5-27,5و GHz 19,7-17,7استخدام نطاقي التردد 

 محطات أرضية متحركة تتواصل مع محطات فضائية في
 الثابتة الساتليةمستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة 

 (،2019، شرم الشيخإن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )

 اعتباره إذ يضع يف
ماح للمحطات بالس ما أن مثة حاجة التصاالت متنقلة ساتلية عاملية عريضة النطاق، وأن تلبية هذه احلاجة ممكنة إىل حد ( أ 

ي نطاق تعمل يف الساتلية الثابتة اخلدمة يف (GSO)بالنسبة إىل األرض  ةاملستقر فضائية الطات احملبالتواصل مع  (ESIM)األرضية املتحركة 
 ؛فضاء(-)أرض GHz 29,5-27,5أرض( و-)فضاء GHz 19,7-17,7الرتدد 

 أن الضرورة تقتضي وجود آليات مالئمة للتنظيم وإدارة التداخل من أجل تشغيل احملطات األرضية املتحركة؛ ب(
                          موز عان أيضا  خلدمات أرضية فضاء( -)أرض GHz 29,5-27,5أرض( و-)فضاء GHz 19,7-17,7دد نطاقي الرت أن  ج(

حملطات ا وأنه ال بد من محاية هذه اخلدمات القائمة وتطورها املستقبلي منتستعملها جمموعة متنوعة من األنظمة املختلفة وفضائية 
 ،املتحركة األرضية

 وإذ يدرك
                                                                                                    أن اإلدارة اليت جتيز احملطات األرضية املتحركة على األراضي اخلاضعة لواليتها هلا احلق يف أن تتطلب أال ت ستعمل احملطات  ( أ 

                 اليت ن سقت بنجاح،  بة إىل األرضبالنس ةاملستقر  الساتلية الثابتة اخلدمة بشبكات املرتبطة التخصيصاتاألرضية املتحركة املشار إليها أعاله إال 
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 31.11 ، مبا يف ذلك األرقام11يف إطار املادة  (MIFR)اخلدمة وسجلت يف السجل األساسي الدويل للرتددات                   غ عنها، وأ دخلت يف     وأ بل
 ، حيثما ينطبق ذلك؛32A.11 أو 32.11 أو

 GHz 29,5-27,5و GHz 19,7-17,7نطاقي الرتدد  يف التخصيصات علىأن تشغيل احملطات األرضية املتحركة  ب(
فيما يتعلق بأي ختصيص تردد مسجل ويشكل أساس النتيجة غري املؤاتية مبوجب  42.11                  وفقا  ألحكام الرقم  يتعني أن يكون

للشبكة املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية  7.9حاالت التنسيق غري املكتمل مبوجب الرقم  ، يف38.11الرقم 
 ؛استخدامهااملتحركة  احملطات األرضية على يتعني اليتللتخصيصات 

أن أي إجراء من اإلجراءات املتخذة مبوجب هذا القرار ليس له أي تأثري على التاريخ األصلي الستالم ختصيصات  ج(
على  كة والر الرتدد للشبكة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية اليت تتواصل معها احملطات األرضية املتح

 ؛متطلبات التنسيق لتلك الشبكة الساتلية
واملياه  ألراضيا داخل( للطريان واملخصصة والبحرية الربيةتحركة )املرضية األطات احمل أنواعأي نوع من  تشغيلأن  ( د

 ،، جيب أال يتم إال بتصريح من هذه اإلدارةلوالية إدارة ما اخلاضعةاإلقليمية واجملال اجلوي 
 تقرر

                                                                                                     أن تطب ق الشروط التالية فيما يتعلق بأي حمطات أرضية متحركة تتواصل مع حمطة فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض  1
 أو يف أجزاء منهما: GHz 29,5-27,5و GHz 19,7-17,7نطاقي الرتدد  يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف

طاق الرتدد نيما يتعلق باخلدمات الفضائية يف أن متتثل احملطات األرضية املتحركة للشروط التالية، فجيب  1.1
GHz 19,7-17,7 وGHz 29,5-27,5: 

 :1 الخيار
تظل خصائص احملطات األرضية املتحركة ضمن غالف الشبكة الساتلية اليت تتواصل معها احملطات األرضية  أن 1.1.1

 املتحركة هذه فيما يتعلق بالشبكات أو األنظمة الساتلية اخلاصة باإلدارات األخرى؛
 :2 الخيار
ملتحركة هذه معها احملطات األرضية ا اليت تتواصل الساتليةاألرضية املتحركة ضمن غالف الشبكة  احملطاتتظل  أن 1.1.1

احملطات  استخدام ندع الساتلية،الشبكة  تتسببأال  وجيب ،اخلاصة باإلدارات األخرى الساتليةفيما يتعلق بالشبكات أو األنظمة 
ية النموذجية عند استخدام احملطات األرض املنسقةمزيد من التداخل وجيب أال تطالب حبماية أكرب من احلماية  يفاألرضية املتحركة، 
 الساتلية؛يف هذه الشبكة 

ليت تتواصل معها ا الساتليةاإلدارة املبلغة، عن الشبكة املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة  تضمن أن 2.1.1
 شبكةالرتدد هلذه ال تخصيصاتبيتعلق  فيماق التفاقات التنسي ميتثلأن تشغيل احملطات األرضية املتحركة  ،احملطات األرضية املتحركة

 ؛األحكام ذات الصلة من لوائح الراديومبوجب  الساتليةاملستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة 
ترسل اإلدارة املبلغة، عن الشبكة املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية اليت تتواصل معها  أن 3.1.1

ذات الصلة خبصائص احملطات األرضية املتحركة  4األرضية املتحركة، إىل املكتب، مبوجب هذا القرار، معلومات التذييل  احملطات
اليت يراد هلا التواصل مع احملطة الفضائية هلذه الشبكة املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية، وذلك فيما خيص 

ع لوائح الراديو م                     جيب أن يكون متطابقا   املتحركة األرضية احملطاتمع االلتزام بأن تشغيل  ،أعاله "يقرر"من  1.1.1 تنفيذ الفقرة
 وهذا القرار.
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فيما يتعلق بالشبكة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى األرض المسجلة في  المتحركة األرضية المحطات)فحص  1 الخيار
 السجل األساسي الدولي للترددات(

أعاله، جيب أن يتفحصها املكتب فيما يتعلق باملتطلبات  "يقرر"من  3.1.1                                   استالم املعلومات املقدمة وفقا  للفقرة  دعن 4.1.1
على أساس املعلومات املسجلة يف السجل األساسي الدويل للرتددات وأي معلومات موثوقة  "يقرر"من  1.1.1املشار إليها يف الفقرة 

 ؛(BR IFIC)أخرى متاحة، وأن ينشر النتائج يف قسم خاص من النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات 
في مرحلة التنسيق  األرضفيما يتعلق بالشبكة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى  المحطات األرضية المتحركةفحص ) 2الخيار 

 (في السجل األساسي الدولي للترددات                أو سبق أن س جلت
 لقيتع فيما فقط املكتب يتفحصها أن جيبأعاله،  "يقرر"من  3.1.1                                       عند استالم املعلومات املقدمة وفقا  للفقرة  4.1.1

 ىلإ. وإذا خلص املكتب بعد التفحص على أساس املعلومات الكاملة املقدمة "يقرر"من  1.1.1يف الفقرة  إليها املشار باملتطلبات
لدولية الشبكة الساتلية، ينشر املكتب النتائج للعلم يف النشرة اإلعالمية ا حدودأن خصائص احملطات األرضية املتحركة تقع ضمن 
 ؛املعلومات إىل اإلدارة املبلغةوإال جيب إعادة  (BR IFIC)للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية 

فيما يتعلق بالشبكة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى األرض المسجلة في  المحطات األرضية المتحركةفحص ) 1الخيار 
 (السجل األساسي الدولي للترددات

احملطات  خصائصأعاله، إىل أن  "يقرر"من  4.1.1خلص املكتب، بعد إجراء التفحص املشار إليه يف الفقرة  إذاو  5.1.1
 لغة؛، تعاد املعلومات إىل اإلدارة املباملستقرة بالنسبة إىل األرض األرضية املتحركة ليست ضمن غالف الشبكة الساتلية

ي مرحلة التنسيق ففيما يتعلق بالشبكة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى األرض  المحطات األرضية المتحركةفحص ) 2الخيار 
 (في السجل األساسي الدولي للترددات           ق أن س جلتأو سب
 إذا وجد املكتب، قبل إدخال خصائص الشبكة يف السجل األساسي الدويل للرتددات أن املعلومات املقدمة مبوجب  5.1.1
املقابلة اليت نشرها املكتب يف السابق  املعلوماتإلغاء  جيب "يقرر"من  1.1.1 الفقرةممتثلة ملتطلبات  غري" "يقررمن  3.1.1 الفقرة

 ؛""يقررمن  4.1.1مبوجب الفقرة 

، GHz 29,1/28,6-27,5 نطاق الرتددحلماية أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض العاملة يف  6.1.1
دمة الثابتة الساتلية باألحكام اخل بالنسبة إىل األرض يفجيب أن تتقيد احملطات األرضية املتحركة اليت تتواصل مع الشبكات املستقرة 

 هبذا القرار؛ 1الواردة يف امللحق 
 1الخيار 

طاق نحلماية وصالت التغذية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة املتنقلة الساتلية العاملة يف  7.1.1
اخلدمة  ة اليت تتواصل مع الشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض يف، جيب أن تتقيد احملطات األرضية املتحركGHz 29,5-29,1 الرتدد

 هبذا القرار؛ 1الثابتة الساتلية باألحكام الواردة يف امللحق 

الرغم من أن مسائل  علىو عالوة على ذلك، و . بالذاتال تزال الدراسات مستمرة فيما يتعلق بالنتيجة الفعلية هلذا البند  :األسباب
 حلها من خالل التنسيق، فإن األحكام احملددة تضمن احلماية يف غياب التوصل إىل اتفاق من خالل جهود التنسيق.التعايش ميكن 

 2 الخيار

 .7.1.1حاجة إىل الفقرة  ال
على اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض وعلى  مشرتك أويل بشكل GHz 29,5-29,1يوزع النطاق  :األسباب

ق يف هذه احلالة على يكون التنسي                                 املستقرة بالنسبة إىل األرض، ومن مث  اخلدمة املتنقلة الساتلية غري وصالت التغذية يف اخلدمة 
دم أوال . وينشأ القلق عندما تكون اخلدمة الثابتة السات       ت شغلم و لية املستقرة بالنسبة إىل األرض أول قاد                                                                      أساس من يأيت أوال  خي 
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 تنص، األخري يف املستقرة بالنسبة إىل األرضاخلدمة املتنقلة الساتلية غري عندما تأيت روابط تغذية و . املتحركة األرضية احملطات
مبجرد و من مشروع القرار اجلديد.  1للشروط الواردة يف امللحق  العاملة املتحركة األرضية احملطاتتثل مت" أن يقررمن " 7.1.1 الفقرة

ملستقرة بالنسبة إىل ااخلدمة املتنقلة الساتلية غري  يفاية وصالت التغذية محلن يكون من املمكن  املتحركة األرضية احملطاتتشغيل 
 األرض املستقرة بالنسبة إىللة الساتلية غري اخلدمة املتنق" عن غري قصد األولوية يقرر" من 7.1.1الفقرة  أعطت، وكذلكاألرض. 

من  1.1.1توفر لوائح الراديو املعمول هبا، إىل جانب الفقرة و اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض.  حساب على
تقبالت                 سبب تداخال  مع مستلن  املتحركة األرضية احملطات                   تأكيدا  كافيا  بأن  (WRC-19) [A15]" من مشروع القرار اجلديد ]يقرر"

 املستقرة بالنسبة إىل األرض.اخلدمة املتنقلة الساتلية غري تغذية يف اخلدمة الاحملطات الفضائية لوصالت 
أال تطالب احملطات األرضية املتحركة باحلماية من األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة  جيب 8.1.1

 ؛5C.22                                    وفقا  للوائح الراديو، مبا فيها الرقم  GHz 18,6-17,8 نطاق الرتدد الساتلية العاملة يف
أال تطالب احملطات األرضية املتحركة باحلماية من احملطات األرضية لوصالت التغذية للخدمة اإلذاعية الساتلية  جيب 9.1.1

 تطورها املستقبلي؛                                   وفقا  للوائح الراديو، وأال تؤثر على GHz 18,4-17,7العاملة يف نطاق الرتدد 

، جيب أن متتثل احملطات األرضية GHz 29,5-27,5و GHz 19,7-17,7فيما يتعلق خبدمات األرض يف نطاقي الرتدد و  2.1
 املتحركة للشروط التالية:

نطاق الرتدد باحلماية يف  GHz 19,7-17,7أال تطالب حمطات االستقبال األرضية املتحركة يف نطاق الرتدد  وجيب 1.2.1
                                                                       تعمل وفقا  للوائح الراديو، وجيب أال تؤثر على التطور املستقبلي هلذه اخلدمات؛ األرض خدماتمن  أعاله املذكور
          تداخال  غري  GHz 29,5-27,5أال تسبب حمطات اإلرسال األرضية املتحركة للطريان والبحرية يف نطاق الرتدد  وجيب 2.2.1

ذه                                                             تعمل وفقا  للوائح الراديو، وجيب أال تؤثر على التطور املستقبلي هل األرض تخدمامن  نطاق الرتدد املذكور أعاله مقبول يف
 ؛2اخلدمات، وينطبق امللحق 

يف  مقبول غري       تداخال   GHz 29,5-27,5أال تسبب حمطات اإلرسال األرضية املتحركة الربية يف نطاق الرتدد  وجيب 3.2.1
طور املستقبلي هلذه تؤثر على الت                                  تعمل وفقا  للوائح الراديو، وجيب أال األرض دماتخ نطاق الرتدد املذكور أعاله يف اجملاورة البلدان

 ؛3 للملحق املناسب العنواناخلدمات، وينطبق 
 التطور على تؤثر أال وجيب"جيب حذف جزء اجلملة التايل  ،" أعالهيقررمن " 3.2.1و 2.2.1فيما يتعلق بالفقرتني : 1 الرأي

وبشكل   فعليا ةمكفول GHz 29,5-27,5املستقبلي خلدمات األرض يف النطاق  التطورألن محاية        نظرا   ،"اخلدمات هلذه املستقبلي
                                  خيلق حكما  ميكن مبوجبه استعراض قناع   اجلملة تلك على اإلبقاءوألن  ،2املبني يف امللحق  pfdبقناع كثافة تدفق القدرة كامل 

 أن جيب اليتالتقنية  الشروط بشأنمما خيلق حالة من عدم اليقني الضار  دوري، بشكل 2يف امللحق  pfdكثافة تدفق القدرة 
 .املتحركة األرضية احملطات هلا تستجيب

 ملستقبليا التطور على تؤثر أال وجيب"اجلملة التايل  جزء على اإلبقاء" أعاله، جيب يقررمن " 2.2.1يتعلق بالفقرة  فيما: 2 الرأي
يقرر دعوة "قرة فيف  مذكورا اهذا النص عنصر  بوصفاملستقبلي  اوتطوره القائمةوتطبيقه على خدمات األرض  ،"اخلدمات هلذه

. وعالوة على ذلك، فإن التزامات (WRC-15) 158قرار ال من"يضع يف اعتباره إذ" من الفقرة ز(و "قطاع االتصاالت الراديوية
 حبماية خدمات األرض ال تقتصر على االمتثال فقط لكثافة تدفق القدرة كما هو وارداألرضية املتحركة  احملطات عناإلدارة املبلغة 

جهة و  ومؤيد يتسمإىل ذلك،  باإلضافة. و بعد      ت فحص  ومل ودقتها pfdصحة  من       ي تحقق مل ألنه وذلكمن هذا القرار  2يف امللحق 
يل 1 الرأي يف" يقررمن " 3.2.1أن اإلشارة إىل الفقرة  مفادهرأي قوي بالنظر هذه   3بشكل مباشر أو غري مباشر إىل امللحق      حت 

 .CPM19-2الذي مل يتم االتفاق عليه يف جممله يف الدورة الثانية لالجتماع التحضريي 
 1 الخيار

أعاله، جيب على اإلدارة املبلغة املسؤولة عن الشبكة الساتلية  "يقرر"من  3.2.1و 2.2.1الفقرتني  بتنفيذ يتعلق فيما 4.2.1
 املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية اليت تتواصل معها احملطات األرضية املتحركة، أن تقدم إىل املكتب مع بيانات
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ي بالغ ، عند تلقمقبول غري أنه يف حال حدوث تداخل                     التزاما  تتعهد مبوجبه "يقرر"من  2.1.1املشار إليها يف الفقرة  4 التذييل
 التداخل أو خفضه إىل مستوى مقبول؛ هذا إللغاءبالتداخل، باختاذ اإلجراء الالزم على الفور 

 2 الخيار
تاجأال  ميكن 4.2.1  .القرار هذا من أخرى أجزاء يفمشمولة يف مكان ما  ألهنا       نظرا   إليها      حي 
 1 الخيار

حمطات إرسال أرضية متحركة للطريان  متتثل GHz 29,5-27,5 الرتدد نطاق يف العاملة األرض خدمات حلماية أنه 5.2.1
 ؛هبذا القرار 2الواردة يف امللحق  لألحكام أو حبرية 

 2 الخيار

 أوفت قد القرار، هبذا 2 امللحق يف الواردة للمتطلبات متتثل حبرية أو للطريان متحركة أرضية إرسال حمطات أي      ت عترب 5.2.1
 ؛أعاله" يقرر" من 2.2.1 الفقرة مبوجب األرض حمطات جتاه مقبول غري لتداخل مسببة غري بالتزامها

 3 الخيار
                                                           أعاله، ت عترب أي حمطات إرسال أرضية متحركة للطريان أو حبرية متتثل  "يقرر"من  2.2.1يتعلق بتنفيذ الفقرة  فيما 5.2.1

 هبذا القرار، قد أوفت بالتزامها جتاه حمطات األرض؛ 2للمتطلبات الواردة يف امللحق 
 4 الخيار
 يف تتسبب بأال التزامها من        املبل غة اإلدارة يعفي لن 2ثال للمتطلبات الواردة يف امللحق تاالم ألن إليها حاجة ال 5.2.1

 pfdللوائح الراديو. وعالوة على ذلك، فإن مفهوم الكثافة             األرض وفقا   ةيف خدم العاملةطات احمل منأي  علىتداخل غري مقبول 
فيها خدمات األرض. ومع ذلك،       ن شرتمن لوائح الراديو هو جزء من لوائح الراديو حلماية املنطقة اليت  21املستخدم يف املادة 

 ذا الغرض؛( هل18.9و 17.9)أي ، الرقمني  9خدمات األرض بسبب وجود حكمني يف املادة  ختصيصفهي ال حتمي 
 ؛احاألرو  التطبيقات املتعلقة بسالمة                                       احملطات األرضية املتحركة وأال يعو ل عليها يف           أال ت ستخدم 2
اإلجازة  عند النظر يف 3تنظر اإلدارات يف األجزاء ذات الصلة من امللحق  جيوز أنتعلق بتنفيذ هذا القرار، ي فيما أنه 3

يكون )قد يكون هذا اجلزء من القرار أكثر مالءمة ل مفاوضاهتا الثنائية أو متعددة األطراف؛للمحطات األرضية املتحركة وكذلك يف 
 (؛3على حمتوى امللحق             ، اعتمادا  "يدعو"

اإلدارة املسؤولة عن الشبكة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية اليت تتواصل معها  أن 4
 ركة جيب أن تضمن ما يلي:احملطات األرضية املتح

ساتلية دون الساتل املرتبط هبا املستقر بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة ال حنو التوجيه دقة على للحفاظتقنيات  1.4
 ؛املتحركة األرضية احملطات لعمل تستخدم تتبع السواتل اجملاورة املستقرة بالنسبة إىل األرض عن غري قصد

أن يتخذ مشغل شبكة احملطات األرضية املتحركة مجيع التدابري الالزمة حبيث ختضع احملطات األرضية املتحركة لديه  2.4
أو مرفق مكافئ، وتتمكن على األقل من تلقي وتنفيذ  (NCMC)للمراقبة والضبط املستمرين بواسطة مركز ضبط ومراقبة الشبكة 

 من الفقرة هذه وىحمت تقييم ينبغين مركز ضبط ومراقبة الشبكة أو املرفق املكافئ )أوامر "تفعيل اإلرسال" و"إيقاف اإلرسال" م
 ؛(3امللحق  توىحمل       وفقا  " يقرر"

اضعة لوالية اإلقليم أو األقاليم اخل علىاحملطات األرضية املتحركة اختاذ التدابري، عند االقتضاء، للحد من تشغيل  3.4
 ؛املتحركةاحملطات األرضية  جتيزاإلدارات اليت 

 ؛كةاحملطات األرضية املتحر نقطة اتصال لغرض تعقب أي حاالت مشبوهة لتدخالت غري املقبولة من       ت وفر 4.4
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 احملطات األرضية املتحركة:أنواع أنه يف حالة حدوث تداخل غري مقبول بسبب أي نوع من  5
 قد ما كل  أمكن، مىت وتقدم، املسألة هذهاألرضية املتحركة يف التحري عن  احملطة فيها اجملازةتتعاون إدارة البلد  أن 1.5
 املعلومات؛ هذه بتقدمي     ت عىن اتصال جهة وتيسر احملطة تشغيل عن معلومات من يلزم
جازةالبلد  إدارةتقوم  أن 2.5

 
    امل
 
 تلكمعها  تتواصليت ال الساتلية                                                   فيها احملطة األرضية املتحركة واإلدارة املبل غة عن الشبكة    

بعد تلقي بالغ حبدوث تداخل باختاذ اإلجراءات الالزمة إلزالة التداخل أو خفضه إىل  األحوال، حبسب           انفراديا ، أو       سويا   احملطة،
 ؛حد مقبول

يزة : اإلدارةمالحظة  اليت كبةللمر  الراديوي الرتخيص ماحنةاإلدارة  هي من "يقرر" 2.5و 1.5األرضية املتحركة يف الفقرتني  حملطةا      جم 
 .احملطة عليها تعمل

خلدمة للمحطات األرضية املتحركة خيتلف عن الوضع املستمد من شبكة ا                     يوفر وضعا  تنظيميا  أن تطبيق هذا القرار ال  6
 الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت تتواصل معها مع مراعاة األحكام املشار إليها يف هذا القرار،

 مكتب االتصاالت الراديويةيكلف مدير 
 اختاذ أي إجراءات ضرورية لتنفيذ هذا القرار؛ب 1
 ؛     و جدت إن ل،التداخالقرار، مبا يف ذلك املساعدة يف حل إشكاالت  هذاباختاذ أي إجراءات ضرورية لتسهيل تنفيذ  2
تنفيذ              ساق تصاد ف يفو أوجه عدم اتبشأن أي صعوبات أ الراديوية لالتصاالت املقبلة العاملية املؤمتراتبرفع تقرير إىل  3

 هذا القرار،

 يدعو اإلدارات
 ؛دت      إن و ج التداخل                                                                          التعاون، إىل أقصى حد ممكن عمليا ، لتنفيذ هذا القرار، خاصة  من أجل حل إشكاالت  إىل 1

 ،األطراف دةمتعد أو الثنائيةباملفاوضات  فيما يتعلق وكذلك ،تحركةم أرضية ةطحم إجازةعند  3امللحق إىل النظر يف  2
 يكلف األمني العام

 إىل هذا القرار. (ICAO)واألمني العام ملنظمة الطريان املدين الدويل  (IMO)بتوجيه عناية األمني العام للمنظمة البحرية الدولية 

 (WRC-19) [A15]مبشروع القرار اجلديد  1امللحق 

  الفضائية الخدماتلمحطات األرضية المتحركة لحماية أحكام بشأن ا
  GHz 29,5 27,5-في نطاق التردد 

من  "يقرر" من 6.1.1اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض املشار إليها يف الفقرة  أنظمةحلماية  1
 هذا القرار، جيب أن تتقيد احملطات األرضية املتحركة باألحكام التالية:

ة شبك يف متحركةاليت ترسلها حمطة أرضية  (.e.i.r.p)كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية   مستوىتجاوز يجيب أال  أ ( 
،  ، القيم التالية املقابلة ألي زاوية خارج احملورGHz 29,1/28,6-27,5ساتلية مستقرة بالنسبة إىل األرض وعاملة يف نطاق الرتدد 

 :من املدار املستقر بالنسبة إىل األرض º3 وخارج زاوية املتحركة احملطة األرضيةأكثر عن حمور الفص الرئيسي هلوائي  أو º3 قدرها
 القصوى .e.i.r.pالقدرة كثافة   الزاوية خارج احملـور

 3   7  28 – 25 log dB(W/40 kHz) 
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 7    9.2   7 dB(W/40 kHz) 

 9.2   48  31 – 25 log dB(W/40 kHz) 

48   180 1 dB(W/40 kHz) 

 1الخيار 
املدار املستقر بالنسبة إىل  قوسمن  º3أعاله، خارج زاوية  (أ أرضية متحركة ال تستويف الشرط  حمطةبالنسبة ألي  ب(

لعروض  dBW 55ور للمحطات األرضية املتحركة احملاألقصى للقدرة املشعة املكافئة املتناحية على  املستوى األرض، جيب أال يتجاوز
األقصى للقدرة  املستوى، جتوز زيادة MHz 100. وبالنسبة لعروض نطاق بث أكرب من       ضمنا   MHz 100نطاق بث تصل إىل 

 املشعة املكافئة املتناحية على احملور للمحطات األرضية املتحركة بالتناسب؛

 2 الخيار
املدار املستقر بالنسبة إىل  قوسمن  º3أعاله، خارج زاوية  أ (أرضية متحركة ال تستويف الشرط  حمطةبالنسبة ألي  ب(

لعروض  dBW 55ور للمحطات األرضية املتحركة احملاألقصى للقدرة املشعة املكافئة املتناحية على  املستوى األرض، جيب أال يتجاوز
األقصى للقدرة  املستوى ، جتوز زيادةMHz 100. وبالنسبة لعروض نطاق بث أكرب من       ضمنا   MHz 100نطاق بث تصل إىل 

 املشعة املكافئة املتناحية على احملور للمحطات األرضية املتحركة بالتناسب؛

 1الخيار 
 1اخليار  يفحلماية وصالت التغذية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة املتنقلة الساتلية املشار إليها  2
 من هذا القرار، جيب أن تلتزم احملطات األرضية املتحركة باألحكام التالية: يقرر"" من 7.1.1 الفقرة يف

غري  الساتليةنقلة املت دمةاخل تغذيةحلماية وصالت  ،اجلارية الدراسات نتائج إىلباالستناد  ،مالئمة تدابري وضع ينبغي: مالحظة
 من هذا القرار. يقرر"" من 7.1.1يف الفقرة  1يف اخليار  إليها املشار األرض إىل بالنسبة املستقرة
 2 الخيار

 ."يقرر"من  7.1.1يف الفقرة  2                 اتساقا  مع اخليار  ،2البند  يلزم ال

 (WRC-19) [A15]مبشروع القرار اجلديد  2امللحق 

المحطات األرضية المتحركة للطيران و أحكام بشأن المحطات األرضية المتحركة البحرية 
  GHz 29,5-27,5نطاق التردد  لحماية خدمات األرض في

 البحرية املتحركة األرضية احملطات: 1 اجلزء
على اإلدارة املبلغة عن الشبكة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية اليت تتواصل  جيب 1

 :التالية لشروطبامعها احملطات األرضية املتحركة البحرية أن تضمن تقيد احملطة األرضية البحرية 
                                                                                      املسافات الدنيا احملسوبة بدءا  من خط الساحل الذي تعرتف به رمسيا  الدولة الساحلية، واليت ميكن  1.1

         ، ويفض ل km 120إىل  (60أن تشغل فيما بعدها بدون موافقة مسبقة من أي إدارة هياملتحركة البحرية للمحطات األرضية 
ة األرضي احملطات تصدرها إرساالت وأي. GHz 29,5-27,5الرتدد  نطاق يف                          ، تبعا  لنتائج الدراسات(* km 70و 60أن ترتاوح بني 

 املعنية؛ الدولة الساحليةداخل املسافات الدنيا، ختضع للموافقة املسبقة من املتحركة البحرية 
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 والبت يف قيمة واحدة. إىل النظر يف هذا املدى 2019                                          ي دعى املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  *
خط اه للقدرة املشعة املكافئة املتناحية للمحطات األرضية املتحركة البحرية باجت القصوى ويبلغ حد الكثافة الطيفية 2.1

أما إرساالت احملطات األرضية املتحركة البحرية ذات مستويات الكثافة الطيفية األعلى للقدرة  .dB(W/1 MHz)) 12,98 األفق
 اليت اآللية جانب ىلإ املشعة املكافئة املتناحية باجتاه أراضي أي دولة ساحلية، فتخضع للموافقة املسبقة من الدولة الساحلية املعنية

 .املستوى هذا على احلفاظ هبا ينبغي

 للطريان املتحركة األرضية احملطات: 2 اجلزء
 من هذا القرار( "يقرر"من  5.2.1الفقرة  في 4الخيار بالخيار  هذا)يرتبط  1 الخيار

  .عنيةبني اإلدارات امل األطراف واملتعدد الثنائي/االتفاق للتنسيق                                            يشكل اجلزء أدناه سوى إرشادات لإلدارات امليس رة  ال

 من هذا القرار( "يقرر"من  5.2.1في الفقرة  3و 2و 1)يرتبط هذا الخيار بالخيارات  2 الخيار
نطاق الرتدد  يف العاملة األرض خدمات حلمايةاملتحركة للطريان األرضية احملطات  بشأن         أحكاما   يتضمن أن أدناه باجلزء      ي راد

GHz 29,5-27,5  يقرر"من  2.2.1الفقرة  تنفيذمن أجل": 

 من هذا القرار( "يقرر"من  5.2.1في الفقرة  3و 2و 1هذا الخيار بالخيارات  يرتبط): 3 الخيار
طاق الرتدد ناليت قد حتمي خدمات األرض العاملة يف  للطريان ةكاملتحر  األرضية احملطات بشأن                             باجلزء أدناه أن يتضمن أحكاما        ي راد

GHz 29,5-27,5  يقرر"من  2.2.1الفقرة  تنفيذمن أجل": 
معها  تتواصل ليتا عن الشبكة الساتلية يف اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض املبلغة اإلدارة تضمن 2

 :تلك احملطات للشروط الواردة أدناه امتثالاملتحركة للطريان األرضية احملطات 
سطح األرض  عندالناجتة  (pfd) جيب أال يتجاوز احلد األقصى لكثافة تدفق القدرة عند خط بصر أراضي اإلدارة،  1.2
 اإلدارة جراء إرساالت حمطة أرضية متحركة واحدة للطريان ما يلي: أراضي على

 1الخيار 
 pfd(δ) = −124.7 (dB(W/m2  14 MHz)) for 0° ≤ δ ≤ 0.01° 

 pfd(δ) = −120.9+1.9∙log10(δ) (dB(W/m2  14 MHz)) for 0.01° ≤ δ ≤ 0.3° 

 pfd(δ) = −116.2+11∙log10(δ) (dB(W/m2  14 MHz)) for 0.3° < δ ≤ 1° 

 pfd(δ) = −116.2+18∙log10(δ) (dB(W/m2  14 MHz)) for 1° < δ ≤ 2° 

 pfd(δ) = −117.9+23.7∙log10(δ)  (dB(W/m2  14 MHz)) for 2° < δ ≤ 8° 

 pfd(δ) = −96.5 (dB(W/m2  14 MHz)) for 8° < δ ≤ 90.0° 

 )بالدرجات فوق املستوى األفقي(. RFوية وصول املوجة هي زا δحيث 

 2 الخيار
 pfd(δ)  = −122.7 (dBW/m2/1 MHz) for 0° ≤ δ ≤ 2° 

 pfd(δ)  = −122.7 + 2 * (δ − 2) (dBW/m2/1 MHz) for 2° < δ ≤ 2.3° 

 pfd(δ)  = −122.6 + 1.5 * (δ − 2) (dBW/m2/1 MHz) for 2.3° < δ ≤ 7.9° 

 pfd(δ)  = −113.9 (dBW/m2/1 MHz) for 7.9° < δ ≤ 90° 
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 )بالدرجات فوق املستوى األفقي(. RFهي زاوية وصول املوجة  δ حيث
أعاله، ما زال يلزم االتفاق على أثر التداخل اإلمجايل الصادر من عدة حمطات أرضية متحركة  2و 1يتعلق باخليارين  فيما: مالحظة

 .ودقتهاللطريان، مبا يف ذلك مدى صالحية هذه األقنعة 
 1الخيار 

 املعنية اإلدارة أراضي فوق           /حيدد الحقا  6/5احملطات األرضية املتحركة للطريان على ارتفاع يقل عن  ترسلأال  جيب 2.2
 .موافقتها بدون

 2الخيار 
أعاله يكفي حلماية  1.1حاجة تدعو إليه. وال يلزم ارتفاع أدىن ألن التقيد بقناع كثافة تدفق القدرة يف الفقرة  ال 2.2

 .األرض خدمات
تثل دنيا ارتفاعقيمة هنج استخدام  على االتفاق يلزم زال ماأعاله،  2و 1يتعلق باخليارين  فيما :مالحظة  .هلا      مي 

اليت تنتجها  إدارة داخل 1.2 البنداملذكورة يف  املستويات لكثافة تدفق القدرة على غرار األعلىختضع املستويات  3.2
 .اإلدارة تلكلطريان على سطح األرض فوق املنصوص عليه ملوافقة مسبقة من لاحملطات األرضية املتحركة 

األرضية  طاتاحمل تلتزمجيب أن  املتحركة، األرضية احملطاتاليت تعمل فيها  اإلدارةاخلاضع لوالية  اإلقليمداخل  4.2
 املتعددة األطراف لإلدارات املعنية. أوالثنائية  باالتفاقات لطريانلاملتحركة 

 نيالقسم ذلك يف مبا ،3من املسامهات اليت تتناول امللحق  أجزاء بالتفصيل                                         ونظرا  لضيق الوقت وتعقيد املسألة، مل تناقش مالحظة: 
 القسمني هذينو  امللحق هذا حمتويات      ت عرض  ،ومن مثالدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر. يف  2.2.5/5.1/3و، 1.2.5/5.1/3

 .CPM19-2/1 املدخالت وثيقةيف  على النحو الوارد

 (WRC-19) [A15]قرار اجلديد مبشروع ال 3امللحق 
 المحطات األرضية المتحركة البرية ومجمل المسؤوليات عن تشغيل 

 جميع أنواع المحطات األرضية المتحركة الثالثة
 أو

  مبادئ توجيهية لمساعدة اإلدارات على اإلجازة للمحطات األرضية المتحركة
 GHz 29,5-27,5نطاق التردد  في

 تتعني مراجعة العنوان ليتماشى مع املسؤوليات املنصوص عليها يف دستور االحتاد. :مالحظة
 تقتضي الضرورة إجراء مراجعة دقيقة ملسؤولية والتزام كل كيان يف هذا امللحق فيما يتعلق باإلجراءات اإللزامية املذكورة أدناه. :مالحظة
، ميكن اختصار قائمة اإلدارات أدناه أو حذفها، حسب االقتضاء، مبجرد استعراض حمتوى هذا امللحق واالتفاق عليه :مالحظة

                                  حبيث ال تعرب  إال عن الكيانات املعنية.
لفة                                                                                                         لتشغيل احملطات األرضية املتحركة، يتعني حتديد املسؤوليات التقنية والتشغيلية والتنظيمية للكيانات املشغ لة ألنواع خمت :مالحظة

 من احملطات األرضية املتحركة )على منت الطائرات وعلى منت السفن وعلى منت املركبات الربية(:
ات ة املتحركة املقابلة للشبكات الساتلية اليت تعمل عليها احملط                                    اإلدارة املبل غة عن ختصيصات احملطات األرضي أ ( 

 املتحركة؛ األرضية

https://www.itu.int/md/R15-CPM19.02-C-0001/en
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 املشغلون الساتليون لتخصيصات احملطات األرضية املتحركة؛ ب(
ة اليت تسهل توصيل االتصاالت الراديوية بني مطراف احملطات األرضية املتحركة واحملطة الفضائية الساتلية؛اإل ج(                                                                                                     دارة املسري 

 اإلدارات اليت ستعمل على أراضيها )اجملال اجلوي واملياه اإلقليمية والرب اإلقليمي( احملطات األرضية املتحركة. ( د
 كيفية تويل كل من هذه الكيانات األربعة للمسؤوليات املذكورة أعاله وكيفية تنفيذ نظام إدارة التداخل.  وتدعو احلاجة إىل حتديد

ستكون موجودة الختاذ اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق "بتفعيل" و"إيقاف" تشغيل احملطات  وضبطومن املفهوم أن حمطة مراقبة 
كيفية  األرضية املتحركة. وإذا كان من املتوخى للكيانات املذكورة يف الفقرات أ( وب( وج( أعاله القيام هبذه اإلجراءات، ينبغي إيضاح

مشرتكة  من ناحية أخرى، إذا كانت وظائف "التفعيل" و"اإليقاف" هذه مقسمة أوالتقاسم يف هذه املسؤوليات بني هذه الكيانات. و 
بني هذه الكيانات الثالثة، كيف ميكن أداء مسؤولية الكيان الرابع )الكيان الذي تقع على أراضيه احملطات األرضية املتحركة وختضع 

ذي ل خارج سيطرة الكيان الرابع، فإن ذلك الكيان اللواليته(؟ وبافرتاض أن وظائف "التفعيل" و"اإليقاف" هذه تؤدى بالكام
                                                                                                   رخ ص، يف الواقع، تشغيل مطاريف احملطات األرضية املتحركة ال ميلك أي سلطة أو مسؤولية بشأن تشغيل مطاريف احملطات 

ن الرابع مسؤولية يتحمل الكيا (Rev.WRC-03) 1من القرار  "يقرر"                                                    األرضية املتحركة اليت أجازها/رخ صها. ولكن وفقا  للفقرة 
 قانونية جتاه اإلدارات األخرى فيما يتعلق بأي تداخل حمتمل قد حيدث.

                                                                                                    وباإلضافة إىل ذلك، مل يعاجل  البتة مسار اإلجراءات املناسب وال اإلجراء التشغيلي بشأن مدى سرعة خفض التداخل إىل 
ة أو الفضائية احملطات األرضية املتحركة للخدمات األرضياملقبول أو إزالته، يف حال وقوع تداخل يسببه تشغيل مطاريف  املستوى

 األخرى. لإلدارات
 وتدعو احلاجة إىل حتديد املسؤوليات املشرتكة بني خمتلف الكيانات واإلدارات يف هذا الصدد.

 ألغراض هذا امللحق، يتم تعريف الكيانات أدناه على النحو التايل: 1
 أراضيها احملطات األرضية املتحركة. علىهي اإلدارة اليت تعمل  Aاإلدارة  أ ( 

                                                                     هي اإلدارة اليت يقع على أراضيها مستقب ل خدمة ثابتة حمتمل تعرضه للتداخل. Bاإلدارة  ب(
                                                                                       هي اإلدارة اليت يقع على أراضيها مسري  احملطات األرضية املتحركة. ومسري  احملطات األرضية املتحركة هو Cاإلدارة  ج(

دد  .      الحقا       حي 
هي اإلدارة املبلغة عن الشبكة املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية اليت تتواصل معها  Dاإلدارة  د (

 احملطات األرضية املتحركة.
. ومركز ضبط ومراقبة الشبكة هو (NCMC)هي اإلدارة اليت يقع على أراضيها مركز ضبط ومراقبة الشبكة  Eاإلدارة  ه (
 .      الحقا   حيدد

عند تشغيل احملطات األرضية املتحركة  Aبرتخيصها بشكل متبادل من جانب اإلدارة        املعرت فهي اإلدارة  Fاإلدارة  ( و
 .Aيف األراضي اخلاضعة لوالية اإلدارة 

                                                                                                       ميكن أن ي نظر يف مبدأ توجيهي إضايف يقرتح أن اإلدارات اليت جتيز احملطات األرضية املتحركة ينبغي هلا إبالغ املكتب بذلك. :مالحظة
 .      الحقا   حيدد هومشغل شبكة احملطات األرضية املتحركة  ز (
 أو

احملطات  الساتل الذي يتواصل مع                                                                  مشغ ل شبكة احملطات األرضية املتحركة هو مقدم اخلدمة الذي يستخدم سعة على  ز (
 األرضية املتحركة.

 GHz 29,5-27,5                                                                                                          وتقد م املبادئ التوجيهية التالية جلميع اإلدارات املعنية باإلجازة للمحطات األرضية املتحركة وتشغيلها يف نطاقي الرتدد
 :GHz 19,7-17,7و
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 لإلدارة اليت جتيزها أن تتطلب ما يلي:، حيق (L-ESIM)فيما يتعلق باحملطات األرضية املتحركة الربية  2
 أال تعمل احملطات األرضية املتحركة الربية ضمن أراض خاضعة لوالية إدارة أخرى إال إذا أجازت تلك اإلدارة ذلك. أ ( 

مشغل أي شبكة حمطات أرضية متحركة تعمل ضمنها حمطات أرضية متحركة برية اقتصار قدرة هذه احملطات  أن يضمن ب(
 لربية.أراضي اإلدارات اليت أجازت تلك احملطات األرضية املتحركة ا يف/التشغيل يف العمليات حصراملتحركة الربية على  األرضية

 أو
مشغل شبكة احملطات األرضية املتحركة قدرة هذه احملطات األرضية املتحركة الربية على حصر العمليات  أن يضمن ب(

 يف أراضي اإلدارات اليت أجازت تلك احملطات األرضية املتحركة الربية.
ية املتحركة ضتتطلب اإلدارة اليت جتيز احملطات األرضية املتحركة الربية أن يتخذ مشغل شبكة احملطات األر  جيب أن ج(

مجيع التدابري الالزمة حبيث ختضع احملطات األرضية املتحركة الربية لديه للمراقبة والضبط املستمرين بواسطة مركز ضبط ومراقبة 
أو مرفق مكافئ، وتتمكن على األقل من تلقي وتنفيذ أوامر "تفعيل اإلرسال" و"إيقاف اإلرسال" من مركز  (NCMC) الشبكة

 كة أو املرفق املكافئ.ضبط ومراقبة الشب
حيدد مشغل شبكة احملطات األرضية املتحركة اليت تعمل ضمنها احملطات األرضية املتحركة الربية جهة اتصال أن  د (

 .                                                               لغرض تتبع أي حاالت تداخل ي شتبه هبا من احملطات األرضية املتحركة الربية
 حيق لإلدارة اليت جتيزها أن تتطلب ما يلي: ،(M-ESIM)فيما يتعلق باحملطات األرضية املتحركة البحرية و  3
أال تعمل احملطات األرضية املتحركة البحرية ضمن املياه اإلقليمية اخلاضعة لوالية إدارة أخرى إال إذا أجازت تلك  أ ( 

 ذلك. اإلدارة
قدرة  اقتصار حريةبمشغل شبكة احملطات األرضية املتحركة اليت تعمل ضمنها احملطات األرضية املتحركة ال أن يضمن ب(

طات األرضية يف املياه اإلقليمية لإلدارات اليت أجازت تلك احمل /التشغيلالعمليات حصرعلى  هذه احملطات األرضية املتحركة البحرية
 املتحركة البحرية.

ألرضية املتحركة اأن يتخذ مشغل شبكة احملطات  تتطلب اإلدارة اليت جتيز احملطات األرضية املتحركة البحرية جيب أن ج(
مركز ضبط ومراقبة  لديه للمراقبة والضبط املستمرين بواسطة مجيع التدابري الالزمة حبيث ختضع احملطات األرضية املتحركة البحرية

أو مرفق مكافئ، وتتمكن على األقل من تلقي وتنفيذ أوامر "تفعيل اإلرسال" و"إيقاف اإلرسال" من مركز  (NCMC) الشبكة
 الشبكة أو املرفق املكافئ. ضبط ومراقبة

 رضية املتحركةحيدد مشغل شبكة احملطات األ أن البحرية حملطات األرضية املتحركةا جتيزاليت  ةإلدار ا تتطلبأن جيب  د (
 .البحرية تحركةامل رضيةاألطات احملمشتبه هبا من  حاالت تداخلأي  تتبعجهة اتصال ألغراض 

كة البحرية                                 وم شغ ل شبكة احملطات األرضية املتحر  احملطات األرضية املتحركة                         اليت يقع على أراضيها مسري   Cواإلدارة  1.3
العاملة يف املياه الدولية مها اجلهتان املسؤولتان عن التقيد جبميع اإلجراءات الضرورية املتعلقة بتنفيذ إجراءات ترخيص احملطات 

 يف دولة "علم السفينة". األرضية املتحركة البحرية املعتمدة
 حيق لإلدارة اليت جتيزها أن تتطلب ما يلي: ،(A-ESIM)فيما يتعلق باحملطات األرضية املتحركة للطريان و  4
أال تعمل احملطات األرضية املتحركة للطريان ضمن اجملال اجلوي اإلقليمي اخلاضع لوالية إدارة إال إذا أجازت تلك  أ ( 

 ذلك. اإلدارة

 أو
كة للطريان أال تعمل احملطات األرضية املتحر  للطريان حملطات األرضية املتحركةا جتيزاليت  ةإلدار ا تتطلبأن جيب  أ ( 

 اجملال اجلوي الوطين اخلاضع لسيطرة ووالية إدارة أخرى إال إذا أجازت تلك اإلدارة ذلك. يف
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حصر العمليات  على ألرضية املتحركة للطريانمشغل شبكة احملطات األرضية املتحركة قدرة هذه احملطات ا أن يضمن ب(
 يف اجملال اجلوي اإلقليمي لإلدارات اليت أجازت تلك احملطات األرضية املتحركة للطريان.

 أو
األرضية املتحركة  مشغل شبكة احملطات أن يضمن للطريان حملطات األرضية املتحركةا جتيزاليت  ةإلدار ا تتطلبأن جيب  ب(

ازت على التشغيل يف اجملال اجلوي الوطين اخلاضع لسيطرة اإلدارات اليت أج طات األرضية املتحركة للطرياناقتصار قدرة هذه احمل
 تلك احملطات األرضية املتحركة للطريان.

 أو
ر العمليات على حص مشغل أي شبكة حمطات أرضية متحركة قدرة هذه احملطات األرضية املتحركة للطريان أن يضمن ب(

 ي اإلقليمي لإلدارات اليت أجازت تلك احملطات األرضية املتحركة للطريان.يف اجملال اجلو 
                                                                                        حيدد مشغل شبكة احملطات األرضية املتحركة جهة اتصال لغرض تتبع أي حاالت تداخل ي شتبه هبا من احملطات أن  ج(

 األرضية املتحركة للطريان.
 أو

رضية املتحركة أن يتخذ مشغل شبكة احملطات األ تتطلب اإلدارة اليت جتيز احملطات األرضية املتحركة للطريان جيب أن ج(
ركز ضبط ومراقبة لديه للمراقبة والضبط املستمرين بواسطة م مجيع التدابري الالزمة حبيث ختضع احملطات األرضية املتحركة للطريان

على األقل من تلقي وتنفيذ أوامر "تفعيل اإلرسال" و"إيقاف اإلرسال" من مركز  أو مرفق مكافئ، وتتمكن (NCMC)الشبكة 
 ضبط ومراقبة الشبكة أو املرفق املكافئ.

 ضية املتحركةحيدد مشغل شبكة احملطات األر  أن للطريان حملطات األرضية املتحركةا جتيزاليت  ةإلدار ا تتطلبأن جيب  د (
 .للطريان متحركة مشتبه هبا من حمطات أرضية تداخل أي حالة تتبعجهة اتصال ألغراض 

للطريان                                   وم شغ ل شبكة احملطات األرضية املتحركة احملطات األرضية املتحركة                       اليت يقع يف أراضيها مسري   Cاإلدارة  1.4
ذ إجراءات ترخيص احملطات املتعلقة بتنفيالعاملة يف اجملال اجلوي الدويل مها اجلهتان املسؤولتان عن التقيد جبميع اإلجراءات الضرورية 

 األرضية املتحركة للطريان املعتمدة يف دولة "علم الطائرة".
حملطات ا                                                                                             على املستوى اإلقليمي أو متعدد البلدان، ي سمح باالعرتاف املتبادل بالرتاخيص )اإلجازات( الوطنية لتشغيل  5

خدام أنواع طراف بني الدول املعنية بشأن حرية احلركة والتنقل عرب احلدود واستمبوجب اتفاقات ثنائية أو متعددة األ األرضية املتحركة
 اليت ينظر فيها القرار. احملطات األرضية املتحركةخمتلفة من 

 

            لنظر الحقا  املبادئ التوجيهية حلالة احملطات األرضية املتحركة للطريان. ويلزم ا                                     نظرا  لضيق الوقت، مل ي نظر بالتفصيل يف :مالحظة
                                                                                                         شروط مماثلة حلاليت احملطات األرضية املتحركة الربية والبحرية ولكنها مفص لة لتناسب اخلصائص التشغيلية للمحطات األرضية  يف

 املتحركة للطريان.
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 (WRC-19) [A15]من مشروع القرار الجديد  "يقرر"من  2.1.1لتنفيذ الفقرة  4مثال على تعديل للتذييل  1.2.5/5.1/3

 (REV.WRC-15) 4التذييـل 
 IIIتطبيق إجراءات الفصل  قائمة الخصائص التي تستعمل في

 وجداولها اإلجمالية

 2امللحـق 
 خصائص الشبكات الساتلية أو المحطات األرضية

 Rev.WRC)-(12     2أو محطات الفلك الراديوي
 Dو Cو Bو Aحواشي الجداول 
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MOD 
 Aاجلـدول 

 Rev.WRC)-1519(     الراديوي األرضية أو محطة الفلكالخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة 
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A - الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة األرضية 
ييل الراديوي أو محطة الفلك 

لتذ
ود ا

بن
 

  18.A          18 راتالطائ االمتثال للتبليغ عن المحطة أو المحطات األرضية المحمولة في.A 

  

18.Aأ. 

    + +   

خدمة املتنقلة الطائرة التابعة لل التزام بأن تكون خصائص احملطة األرضية احملمولة يف  
ها مطابقة خلصائص احملطة األرضية املعينة و/أو النمطية اليت ينشر  الساتلية للطريان

مكتب االتصاالت الراديوية بشأن احملطة الفضائية اليت تكون احملطة األرضية احملمولة 
 الطائرة مصاحبة هلا يف

ابعة طائرة ت ، عندما تقيم حمطة أرضية حممولة يفGHz 14,5-14النطاق  مطلوب فقط يف 
 لثابتة الساتليةاخلدمة ا                                          لة الساتلية للطريان اتصاال  مع حمطة فضائية يفللخدمة املتنق

18.Aأ. 

 

  19.A           30التذييل  في 6من المادة  26.6االمتثال ألحكام الفقرةB 19.A 

  
.19.Aأ 

+        
يصات اليت التخص                                                  التزام بأال يسبب استعمال التخصيص تداخال  غري مقبول يف  

 تزال تستدعي احلصول على اتفاق بشأهنا وأال يطالب باحلماية منها ال

 30B لتذييلا يف 6 من املادة 25.6                           بطاقة التبليغ طبقا  للفقرة  تقدميمطلوب عند  

.19.Aأ 

  20.A           19من مشروع القرار الجديد  "يقرر" من 2.1.1لفقرة لاالمتثال)-[A15] (WRC 20.A 

  
.20.Aأ 

      O           
لنطاق التخصيص  البحرية احملطات األرضية املتحركةام ستخدحال امؤشر )نعم( في  

27,5-29,5 GHz  19,7-17,7و/أو GHz  لساتلية.الشبكة افي 
.A20.أ 

  
.20.Aب 

      +           
 ةاألرضي احملطاتالتزام بأن يكون تشغيل  ،أA.20.كانت اإلجابة نعم يف البند   إذا 

)مبا  WRC) [A15]-(19 القرار اجلديد مشروع                            متوافقا  مع لوائح الراديو و  املتحركة
 يف ذلك ملحقاته(

.20.Aب 
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 (WRC-15) 158مثال على اإللغاء الناتج للقرار  2.2.5/5.1/3
SUP 

 (WRC-15) 158القرار 
 GHz 29,5-27,5أرض( و-)فضاء GHz 19,7-17,7استخدام نطاقي التردد 

 محطات أرضية متحركة تتواصل مع محطات فضائية فضاء( في-)أرض
 مستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة الساتلية
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 6.1بند جدول األعمال 

وضع إطار تنظيمي فيما خيص األنظمة الساتلية للخدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل  النظر يف 6.1
أرض( -)فضاء GHz 39,5-42,5أرض( و-)فضاء GHz 37,5-39,5نطاقات الرتدد  األرض اليت ميكن أن تعمل يف

 ؛(WRC-15) 159               ، وفقا  للقرارفضاء(-)أرض GHz 51,4-50,4فضاء( و-)أرض GHz 50,2-47,2و

ري املستقرة بالنسبة غ فيما خيص األنظمة الساتليةدراسة املسائل التقنية والتشغيلية واألحكام التنظيمية  - (WRC-15) 159القرار 
أرض( -)فضاء GHz 39,5-42,5وأرض( -)فضاء GHz 37,5-39,5 نطاقات الرتدد اخلدمة الثابتة الساتلية يف إىل األرض يف

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

 ملخص تنفيذي 1/6.1/3
 GHz 40/50وضع األحكام التقنية والتشغيلية والتنظيمية يف نطاقات الرتدد  WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  6.1يتناول البند 

واخلدمة  (FSS) تة الساتليةاألرض يف اخلدمة الثاباملستقرة بالنسبة إىل و بالنسبة إىل األرض غري املستقرة  لتيسري التقاسم بني األنظمة
 .(MSS) واخلدمة املتنقلة الساتلية (BSS)اإلذاعية الساتلية 

 رة بالنسبة إىل األرضاملستقوالشبكات بالنسبة إىل األرض غري املستقرة                                                   وال توجد حاليا  أي أحكام تنظيمية للتقاسم بني األنظمة
ضافة إىل ذلك، ال توجد آليات يف لوائح الراديو حتدد إجراءات التنسيق واجبة التطبيق على . وباإلGHz 40/50نطاقات الرتدد  يف

 نطاقات الرتدد يف اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتليةالعاملة يف توزيعات  بالنسبة إىل األرضغري املستقرة  األنظمة
 .GHz 51,4-37,5ملدى الرتدد 

 بالنسبة إىلغري املستقرة  بشأن التقاسم بني األنظمة GHz 40/50االتصاالت الراديوية يف نطاقات الرتدد وأجريت دراسات قطاع 
ت هذه الدراسات إىل . وخلصاملستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتليةوالشبكات  األرض

ملستقرة غري ا                                                            ، استنادا  إىل املعلمات التشغيلية لنظام واحد حمدد من بني األنظمة(epfd)كثافة تدفق القدرة املكافئة أن وضع حدود  
 .بالنسبة إىل األرض، يؤدي إىل عدم كفاءة الطيف لألنظمة األخرى غري املستقرة بالنسبة إىل األرض

رة بالنسبة بشأن تصميم وتشغيل األنظمة غري املستق املرونة من املزيد توفر ةبديل منهجيةومن الناحية األخرى، حتدد هذه الدراسات 
 تقييم                ممكن استنادا  إىل املستقرة بالنسبة إىل األرضوختلص إىل أن محاية الشبكات  GHz 40/50يف نطاقات الرتدد  إىل األرض العاملة

 ة.خمتلف ، بتشكيالت ومداراتبالنسبة إىل األرضالتداخل الرتاكمي من أنظمة متعددة غري مستقرة 
املناسبة حلماية الشبكات  (epfd)كثافة تدفق القدرة املكافئة ومل ختلص الدراسات األخرى لقطاع االتصاالت الراديوية إىل حدود  

بالنسبة إىل األرض املستقرة  غري من تشغيل األنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتلية
  اخلدمة الثابتة الساتليةاملستقرة بالنسبة إىل األرض يف، نتيجة عدد التشكيالت املمكنة وتعقيد األنظمة غري اخلدمة الثابتة الساتلية يف

 اليت ميكن وضعها يف االعتبار.
راء على أن من املمكن                              ، فإن هناك توافقا  عاما  يف اآل(epfd)كثافة تدفق القدرة املكافئة وبينما قد ال يكون هناك اتفاق على حدود  

ة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتغري املستقرة  من شأنه أن يتيح عمل األنظمة GHz 40/50 نطاقات الرتدد حتقيق التوافق يف
ة الساتلية ة واخلدمة املتنقلاخلدمة الثابتة الساتلييف  املستقرة بالنسبة إىل األرضويف الوقت نفسه محاية الشبكات الساتلية  الساتلية

                                            ، استنادا  إىل اخنفاض يف خسارة التيسر والقدرة.واخلدمة اإلذاعية الساتلية
)املنفعلة(  (EESS) استكشاف األرض الساتليةخدمة                    أيضا  النظر يف محاية WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  6.1ويتناول البند 

 يف النطاقات املتجاورة. خدمة علم الفلك الراديويو 
دمة الثابتة بالنسبة إىل األرض يف اخلغري املستقرة  راسات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن التوافق بني األنظمةوقد أوضحت د

ليست كافية  (Rev.WRC-15) 750أن احلدود املبينة يف القرار  استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(وأنظمة خدمة  الساتلية
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بالنسبة إىل تقرة غري املس . وتقرتح طرائق معاجلة التوافق بني األنظمة)املنفعلة( استكشاف األرض الساتليةأنظمة خدمة حلماية 
ري املطلوب البث غحدود جديدة على  استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(وأنظمة خدمة  األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية

 .(Rev.WRC-15) 750إلدراجها يف القرار 
بالنسبة إىل األرض املستقرة  ملعاجلة مسائل التوافق بني األنظمة (Rev.WRC-15) 750ار لقر                           واقرت حت أيضا  حدود جديدة ل

خاص إىل        بوجه   (WRC-15) 159ويدعو القرار استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(. وأنظمة خدمة  اخلدمة الثابتة الساتلية يف
يف إطار هذا البند من جدول األعمال  التقاسمعض دراسات بينت بو . (FSS)خلدمة الثابتة الساتلية من ادراسة التداخل الكلي 

لبث غري املطلوب ادرة قعلى  احلالية القيودأن شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض وحدها اليت تعمل عند 
تتجاوز من شأهنا أن  GHz 50,9-50,4و GHz 50,2-49,7 يف النطاقني (Rev.WRC-15) 750 القرارمن اخلدمة الثابتة الساتلية يف 

اإلرساالت ، وبالتايل فإن إمجايل GHz 50,4-50,2 النطاق)املنفعلة( يف  (EESS)معايري محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية 
 نطاقنيلا                                  غري املستقرة بالنسبة إىل األرض معا  يف و من اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض غري املطلوبة 

GHz 50,2-49,7 وGHz 50,9-50,4 تجاوز أيضا  معايري محاية أنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( من شأنه أن ي                                                                  
 ترى بعض اإلدارات أنو  على السواء.غري املستقرة بالنسبة إىل األرض و املستقرة بالنسبة إىل األرض  القيود يف املدارات ل          ما مل تعد  

 قد يكون خارج نطاق هذا البند من جدول األعمال.املستقرة بالنسبة إىل األرض  املدارات حدودالتعديل يف 
وأظهرت دراسات التوافق بني خدمة الفلك الراديوي واألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية أن الرتشيح 

تخفيف التداخل قد تلزم لضمان التوافق بني عمليات خدمة الفلك الراديوي خارج النطاق ورمبا طرائق أخرى ل لإلرساالتالقوي 
أرض(. وقد تدعو احلاجة إىل مناطق استبعاد جغرافية حول حمطات خدمة الفلك الراديوي لضمان -واخلدمة الثابتة الساتلية )فضاء

 فضاء(.-)أرضالتوافق بني خدمة الفلك الراديوي واخلدمة الثابتة الساتلية 
 لالستجابة هلذا البند من جدول األعمال. طريقتانحت       واقرت  

 خلفية 2/6.1/3
بالنسبة إىل قرة غري املست األنظمة أتاحت التطورات يف جماالت تصميم السواتل وتصنيعها وقدرات خدمات إطالقها نشر كوكبات

شر نطاقات اهلوائيات واملطاريف ن ا. وباإلضافة إىل ذلك، أتاحت التطورات يف تكنولوجياألرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية
 واألنظمة اتليةاخلدمة اإلذاعية الس/بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتليةغري املستقرة  لكل من األنظمة GHz 40/50 الرتدد

 .بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتليةاملستقرة  غري
 النسبة إىل األرضاملستقرة بوالشبكات بالنسبة إىل األرض غري املستقرة  بني األنظمة                                     وال توجد حاليا  أحكام تنظيمية للتقاسم 

. وباإلضافة إىل ذلك، ال توجد آليات يف لوائح الراديو حتدد إجراءات التنسيق واجبة التطبيق على GHz 40/50نطاقات الرتدد  يف
مثل تطبيق ، GHz 51,4-37,5يف نطاقات الرتدد دمة الثابتة الساتلية اخلالعاملة يف توزيعات  بالنسبة إىل األرضغري املستقرة  األنظمة

                                                                                               من لوائح الراديو. ويؤدي ذلك أيضا  إىل عدم اليقني لدى اجلهات اليت ميكن أن تتوىل تشغيل األنظمة الساتلية  12.9أحكام الرقم 
 غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف هذه النطاقات.

وضع إطار تنظيمي فيما  النظر يف": WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  6.1البند  WRC-15وملعاجلة هذه املسائل، وضع املؤمتر 
نطاقات الرتدد  خيص األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية اليت ميكن أن تعمل يف

GHz 39,5-37,5 39,5-42,5( وأرض-)فضاء GHz ( وأرض-)فضاءGHz 50,2-47,2 وفضاء( -)أرضGHz 51,4-50,4 
 ."(WRC-15) 159                    فضاء(، وفقا  للقرار-)أرض
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 ملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3/6.1/3
بالنسبة إلى لمستقرة ا واألنظمة بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة الساتليةغير المستقرة  الدراسات المتعلقة باألنظمة

 الخدمة اإلذاعية الساتلية/األرض في الخدمة الثابتة الساتلية
بالنسبة إىل ري املستقرة الساتلية غ تبني نتائج الدراسات اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية أنه ميكن حتقيق التوافق بني األنظمة

اخلدمة /خلدمة الثابتة الساتليةيف ا املستقرة بالنسبة إىل األرضدائرية والشبكات  اليت تستعمل مدارات األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية
عدم التيسر  املائة يف يف 10 . وأوضحت نتائج الدراسات أن معيار الزيادة البالغةGHz 40/50يف نطاقات الرتدد  اإلذاعية الساتلية

 وتقنيات التخفيف التشغيلية. بالنسبة إىل األرضغري املستقرة نتيجة التداخل قد حتقق مع مراعاة السيناريوهات التشغيلية لتتبع السواتل 
ستكشاف األرض اوأنظمة خدمة  بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة الساتليةغير المستقرة  الدراسات المتعلقة باألنظمة

 ة )المنفعلة(الساتلي
 اخلدمة الثابتة بالنسبة إىل األرض يفغري املستقرة  أجريت العديد من دراسات التوافق يف قطاع االتصاالت الراديوية بني األنظمة

 (Rev.WRC-15) 750                                       وأوضحت أن احلدود املبينة حاليا  يف القرار  استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(وأنظمة خدمة  الساتلية
. وأوضحت الدراسات GHz 50,4-50,2يف النطاق اجملاور  استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(أنظمة خدمة ليست كافية حلماية 

ملعدات املستعمل يف  –dB(W/200 MHz) 69,8...–51,3قدرها  البث غري املطلوبأنه ستكون هناك حاجة إىل حدود على 
للبوابات للوفاء مبعايري  –dB(W/200 MHz) 66...–27وقدرها  اخلدمة الثابتة الساتلية بالنسبة إىل األرض يفغري املستقرة  األنظمة
؛ ومل تستكشف هذه الدراسات ITU-R RS.2017املبينة يف التوصية  استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(أنظمة خدمة محاية 

حلافة هوائي احملطة  dB 3قدرة الدخل قدرها                                                                 بشكل كل طرائق التخفيف املمكنة. وأوضحت إحدى الدراسات أن اخنفاضا  يف
أنظمة خدمة محاية                           يكون مناسبا  للوفاء مبعايري قد بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتليةاملستقرة األرضية لألنظمة غري 

 .استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(

 بين األنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى األرضالدراسات المتعلقة باالنتشار واعتبارات التقاسم  1.3/6.1/3
 واألنظمة المستقرة بالنسبة إلى األرض

أوضحت دراسات قطاع االتصاالت الراديوية أن عوامل احنطاط االنتشار مثل األمطار والسحب وامتصاص الغازات موجودة 
 نطاقات الرتدد يف اخلدمة اإلذاعية الساتليةو  ةاخلدمة الثابتة الساتلي                                             وميكن أن تؤثر تأثريا  كبريا  على وصالت السواتل يف 

GHz 40/50تكون آثار خبو األمطار وامتصاص الغازات على االنتشار أكثر شدة عما هي يف نطاقات الرتدد األدىن  . وال
دمة خلا                                                                                               فحسب، بل ميكن أن يكون لتأثريات مثل التخفيف جراء السحب أثرا  كبريا  على بيئة تقاسم اخلدمة املشرتكة بني 

. وبالتايل، هناك هوامش أكرب للخبو الناتج عن GHz 40/50يف نطاقات الرتدد  اخلدمة اإلذاعية الساتليةو  الثابتة الساتلية
واألنظمة  بة إىل األرضبالنساملستقرة الغالف اجلوي مقارنة بنطاقات الرتدد األدىن عند تقييم معايري التقاسم بني األنظمة غري 

. وينبغي وضع عوامل احنطاط االنتشار هذه يف االعتبار على GHz 40/50يف نطاقات الرتدد  األرض بالنسبة إىلاملستقرة 
يف الذي يتعرض يف التخف اختالفات وجوداملسارات املطلوبة ومسارات التداخل يف اجتاه الوصلة اهلابطة، مع مالحظة إمكانية 

 احملددة. تيف بعض السيناريوها على التدهور الرتاكمي للوصلة حمدود بأثرله كل مسار، ولكن 

لثابتة الساتلية في الخدمة االدراسات المتعلقة بالتقاسم بين األنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى األرض  2.3/6.1/3
 ةالخدمة اإلذاعية الساتلي/الخدمة الثابتة الساتلية في واألنظمة المستقرة بالنسبة إلى األرض

وتضمن  GHz 40/50 نطاقات الرتدديف  األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرضيتمثل اهلدف يف حتديد وسائل تتيح استعمال 
من التداخل غري  الساتلية اخلدمة اإلذاعيةو  اخلدمة الثابتة الساتليةيف  املستقرة بالنسبة إىل األرض محاية الرتددات املشرتكة للشبكات

ة تدفق القدرة كثاف                                                                        تعزيز استعمال الطيف. وع رضت عشرة دراسات مبا يف ذلك مناقشات عن حساب أقنعةاملقبول وبالتايل 
 .GHz 40/50واعتبارات االنتشار اليت جيب وضعها يف االعتبار لوضع األحكام التنظيمية املناسبة يف نطاقات الرتدد  (epfd) املكافئة
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             حتليال  لتوليد  تليةاخلدمة الثابتة السايف  املستقرة بالنسبة إىل األرضو ة إىل األرض غري املستقرة بالنسبلألنظمة  1 وتعرض الدراسة
 000 2املكونة من  (LEO)ذات املدارات األرضية املنخفضة                      استنادا  إىل الكوكبات  (epfd)كثافة تدفق القدرة املكافئة أقنعة  

وبزاوية ارتفاع للخدمة ال تقل  km 200 1على ارتفاع  (LEO)ذات املدارات األرضية املنخفضة ساتل. وتكون الكوكبات  000 4و
 درجة. 45عن 

            استنادا  إىل  (epfd)كثافة تدفق القدرة املكافئة ويعرض التحليل معلومات أساسية عن منهجيات حساب احلدود الرتاكمية ل
واعتبارات التقاسم الواردة  ITU-R P.618و ITU-R S.1503اإلجراءات املضطلع هبا يف نطاقات الرتدد األدىن باستعمال التوصيتني 

ذات مدارات أرضية ة ن                            استنادا  إىل كوكبة متثيلية معي ↓epfd                                     . ونظرا  ألن هذا التحليل استنتج أقنعة ITU-R S.1323يف التوصية 
ة إىل األرض املختارة بخاصة بالنظام وبالتايل متغرية، حسب العمليات املعينة للكوكبة غري املستقرة بالنس ↓epfd، فإن أقنعة منخفضة

ويبني التحليل أنه ميكن أن تنشأ حاالت ال ميكن فيها لنظام معني أن يفي بقناع حد معني )مت حسابه من لتحديد قناع معني. 
                   . ويعرض حتليل أيضا  ITU-R S.1323نظام آخر( ولكنه يفي مبعيار محاية األنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض الواردة يف التوصية 

ني أثر حساب خسائر االنتشار على املسار املتداخل. وتبني نتيجة هذه الدراسة أنه ميكن أن يكون هناك هامش تشغيل كبري يب
 متاح لألنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض عندما يوضع احنطاط االنتشار يف االعتبار.

 دمة الثابتة الساتليةاخليف  املستقرة بالنسبة إىل األرضواألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اخلاصة باألنظمة  2 وتعرض الدراسة
يف املدارات االستوائية  ةاخلدمة الثابتة الساتلييف  غري مستقر بالنسبة إىل األرضعملية حماكاة ونتائج دراسة للتقاسم بني نظام ساتلي 

وإحصاءات  (epfd)ثافة تدفق القدرة املكافئة . وتبني النتائج كGHz 38/48الدائرية وشبكة مستقرة بالنسبة إىل األرض يف نطاقات الرتدد 
للشبكة املستقرة بالنسبة إىل األرض، والتأثري على التيسر الناتج عن  C/(N+I)و C/N منحنيات النسبتني، و I/Nالتداخل إىل الضوضاء 

سر الواردة يف خل، تبني النتائج أن أهداف عدم التي                                                                      التداخل من النظام غري املستقرة بالنسبة إىل األرض. واستنادا  إىل افرتاضات الد
للنظام غري  (epfd)ثافة تدفق القدرة املكافئة يف املائة قد حتققت وتشري إىل أن مستويات ك 10والبالغة  ITU-R S.1323التوصية 

ستقرة بالنسبة  املمن األنظمة غري املستقر بالنسبة إىل األرض ميكن أن تكون مقبولة. وجدير بالذكر أن النتائج تستند إىل نظام واحد
وكبات . وتقر هذه الدراسة بأنه من الضروري النظر يف تأثريات التجميع مع مراعاة خمتلف أنواع الكاخلدمة الثابتة الساتليةيف  إىل األرض

                                                                 بدال  من نظام واحد غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف مدار دائري استوائي.
واليت  ،ITU-R S.1323للنظر يف منهجية زيادة النسبة املئوية يف عدم التيسر الوارد وصفها يف التوصية  ومت توسيع جمال هذه الدراسة

. ITU-R S.[50/40 GHZ FSS SHARING METHODOLOGY] استعملت كأساس للمشروع األويل للتوصية اجلديدة
أقل من املقياس  ن نظام غري مستقر بالنسبة إىل األرضوأوضحت النتائج أن الزيادة بالنسبة املئوية يف عدم التيسر بسبب التداخل م

املستقرة بالنسبة  غريمما يشري إىل أن هذا املقياس ميكن أن يعمل مبثابة احلد أحادي املصدر لألنظمة اجلديدة  ،يف املائة 3املقرتح البالغ 
 دد املعنية.يف مديات الرت  بالنسبة إىل األرضاملستقرة حلماية الشبكات الساتلية  اخلدمة الثابتة الساتليةيف  إىل األرض

 خلدمة الثابتة الساتليةايف  املستقرة بالنسبة إىل األرضواألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اخلاصة باألنظمة  3وتعرض الدراسة 
 (MEO) املتوسطةدارات األرضية املأعاله وأنظمة  1املعروضة يف الدراسة  (LEO)املدارات األرضية املنخفضة مقارنة بني أنظمة 

أعاله. والغرض من املقارنة يف هذه الدراسة هو عرض تقييم للتقاسم احملتمل بني هذين النظامني، هبدف  2املعروضة يف الدراسة 
 .GHz 40/50حتقيق أقصى قدر من الكفاءة الطيفية يف نطاقات الرتدد 

أعاله واملتعلقة بالكوكبات غري املستقرة بالنسبة  2و 1ليت مت حساهبا يف الدراستني ويقدم التقرير مقارنة ملواصفات التداخل التمثيلية ا
افة تدفق ث                                                                 . ويبني التحليل أن املنهجية املستعملة يف الدراستني حتسب قناعا  حمتمال  لكMEO مداراتو  LEOإىل األرض يف مدارات 

              دا  كامال  على وبالتايل، فهي تعتمد اعتما ؛ذي الصلة املعين إىل األرض غري املستقرة بالنسبةعلى أساس النظام  (epfd)القدرة املكافئة 
احملتملة  (epfd)ثافة تدفق القدرة املكافئة أقنعة ك خصائص األنظمة اليت جيري تقييمها. وعند استعمال هذه املنهجية، ميكن وضع

قق أقصى بالعمل وحت غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت تسمح جلميع األنظمة epfdوبالتايل من الصعب حتديد أقنعة  ؛لنظام معني
 .املستقرة بالنسبة إىل األرضالوفاء جبميع معايري محاية األنظمة  ذاته الوقت يف وضمانقدر من الكفاءة الطيفية، 
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قد ال يكون بوسع  ،غري املستقرة بالنسبة إىل األرضاألنظمة                                                           ويبني التحليل أيضا  أنه إذا وضعت األقنعة لتشغيل نظام معني من 
 أن يفي باملتطلبات من هذا القناع. غري أنه سيكون بوسع كل نظام مبفرده، وحىت غري مستقر بالنسبة إىل األرضنظام مستقل 

 باهلامش الفائض املتاح. ITU-R S.1323يف التوصية املبينة شكل مركب، الوفاء مبعايري احلماية  يف
 دمة الثابتة الساتليةاخليف  املستقرة بالنسبة إىل األرضواألنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض  غرياخلاصة باألنظمة  4وتنظر الدراسة 

 شبكة مستقرة يف غري املستقرة بالنسبة إىل األرضتداخل الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة من نظامني خمتلفني من األنظمة  يف
 LEO ذج هلما مها نظاماللذان جرى إعداد منو  بالنسبة إىل األرضان غري املستقرين عند زوايا ارتفاع خمتلفة. والنظام بالنسبة إىل األرض

. وأجريت حماكاة جملموعتني من حمطات أرضية خبمس زوايا ارتفاع km 062 8على ارتفاع  MEOونظام  km 200 1على ارتفاع 
مجيع األوقات.  لتداخل يفاملتعرضة للتداخل وتلك املسببة ل، ومت حتديد مواقع احملطة األرضية بالنسبة إىل األرضخمتلفة للنظام املستقر 

ومل ختلص الدراسة إىل وجود أي احنطاط يف االنتشار خبالف خسارة مسار الفضاء احلر. ويف حالة مراعاة خسائر التوهني األخرى 
 I/N داخل، فإن نسبإلشارة املسببة لتمثل التوهني الذي حتدثه األمطار والسحب، واليت يكون هلا أثر كبري على اإلشارة املطلوبة وا

 الناجتة ستكون أقل.
(، يف الوصلة اهلابطة، تبني الدراسة أن احملطات األرضية املستقرة GSOو LEOفيما يتعلق بسيناريو التداخل األول ) -

إىل األرض اليت تستقبل عند زوايا ارتفاع أقل للساتل املستقر بالنسبة إىل األرض أكثر عرضة للتداخل مقارنة باألنظمة 
النسبة إىل األرض ب غري املستقرة بالنسبة إىل األرض. ويف الوصلة الصاعدة، متت دراسة التداخل يف ساتل مستقر

وبينت اخنفاض مستويات التداخل عند الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض من احملطات  LEOمن احملطات األرضية 
األرضية اليت تقع عند معظم زوايا االرتفاع للنظام املستقر بالنسبة إىل األرض. وعندما مت رفع زوايا ارتفاع احملطات 

بالنسبة إىل األرض، أوضحت النتائج مستويات أعلى من التداخل، ولكن لنسب مئوية األرضية إىل النظام املستقر 
 أصغر من الوقت.

(، أوضحت الدراسة أن احملطات األرضية املستقرة بالنسبة إىل GSOو MEOوفيما يتعلق بسيناريو التداخل الثاين ) -
االستوائي. وعند  MEOمن النظام  I/Nمن                                                              األرض اليت تستقبل عند زوايا ارتفاع أقل للساتل تستقبل نسبا  أدىن

دراسة احملطات األرضية بزوايا ارتفاع أعلى لألنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض، مت استقبال مستويات أعلى من 
درجة للنظام املستقر بالنسبة  0إىل  درجات 10التداخل، وكان أكرب أثر للمحطات األرضية ذات زوايا ارتفاع من 

. ومن حيث تداخل الوصلة MEO                                                      مل ي ستعمل أي جتنب للقوس املستقر بالنسبة إىل األرض يف دراسة إىل األرض. و 
                                 منخفضة نسبيا  )يف الظروف املفرتضة(،  I/Nالصاعدة يف الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض، خلص إىل أن مستويات 
 رض.تفاع عالية لألنظمة املستقرة إىل األما عدا عندما كانت احملطات األرضية املسببة للتداخل تقع عند زوايا ار 

عبارة عن  ابتة الساتليةاخلدمة الثيف  املستقرة بالنسبة إىل األرضواألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  باألنظمةاخلاصة  5والدراسة 
باستعمال  يةاخلدمة الثابتة الساتليف  املدارية الدائرية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض (LEO)املدارات األرضية املنخفضة حتليل ألنظمة 

(، كمثال على نشر كوكبة منطية غري 2788رقم  النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات) 3ECOM-2معلمات مماثلة للشبكة الساتلية 
 النظام.        ساتال  يف 336                                  ساتال  يف كل مدار، مما يعطي ما جمموعه  28        مدارا  و 12مستقرة بالنسبة إىل األرض. ويتألف النظام من 

يف املائة زيادة يف عدم التيسر  10هو  اخلدمة الثابتة الساتليةيف  املستقرة بالنسبة إىل األرضوبافرتاض أن معيار احلماية يف الشبكات 
هذه  ط يفلكل من سيناريوهي االرتفاع املنخفض واملتوس بالنسبة إىل األرضبسبب التداخل، مل يتم جتاوز حزمة الساتل املستقر 

اس امللحوظة يف هذه الدراسة مقبولة على أس املستقرة بالنسبة إىل األرضالدراسة. وكانت مستويات اإلرساالت من األنظمة غري 
 املستقرة بالنسبة إىل األرض للوصلة الصاعدة يف األنظمة غري pfdاالفرتاضات املستعملة يف هذه الدراسة. وعلى الرغم من أن قيم 

من لوائح الراديو، فقد حتقق التوافق بني هذين النظامني العاملني  21-4املبينة يف اجلدول  pfdجتاوزت املتطلبات اخلاصة مبستوى 
ملستقرة بالنسبة إىل ا يف هذه الوثيقة. وبالنظر إىل أنه سيتعني خفض قدرة إرسال الوصلة اهلابطة لألنظمة غري اخلدمة الثابتة الساتلية يف

من لوائح الراديو، فإن هذه القدرة األقل ستساعد كذلك  21-4املبينة يف اجلدول  pfdللوفاء حبدود  اخلدمة الثابتة الساتليةيف  األرض
 .املستقرة بالنسبة إىل األرضواألنظمة  املستقرة بالنسبة إىل األرضالتقاسم بني األنظمة غري 
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، كانت 5 الدراسة امللحوظة يف املستقرة بالنسبة إىل األرضواألنظمة  املستقرة بالنسبة إىل األرضاألنظمة غري معلمات استعمال وب
للوصلة اهلابطة. وتتعلق  2dB(W/(m · ((MHz 148–للوصلة الصاعدة و m)/W)MHz)) · 2dB 152–احملسوبة قدرها  epfd حدود

 .األرض املستقرة بالنسبة إىلة واألنظم املستقرة بالنسبة إىل األرضرتددات بني األنظمة غري هذه النتائج احملسوبة باحلالة اخلاصة لتقاسم ال
عبارة  لثابتة الساتليةاخلدمة ايف  املستقرة بالنسبة إىل األرضواألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  باألنظمةاخلاصة  6والدراسة 

نطاقات  يف األرض بالنسبة إىلإىل نظام مستقر  بالنسبة إىل األرضعن حتليل يتعلق بالتداخل الذي يسببه نظام غري مستقر 
 يف ظروف خمتلفة يف سيناريوهني. GHz 40/50 الرتدد

مع تعديل  3ECOM-3 ليغبطاقة التبومعلماته املدارية يف عملية احملاكاة من  غري املستقر بالنسبة إىل األرض                      وت ستمد تشكيلة النظام 
غري املستقر بالنسبة . ويتم حساب أسوأ موقع هندسي للنظام GHz 40/50                                 ليكون احلجم مناسبا  لنطاقات الرتدد  اخلصائصبعض 

لتوصية اوتستعمل مناذج االنتشار املعيارية لعمليات احملاكاة على النحو الوارد يف  ITU-R S.1503                    استنادا  إىل التوصية  إىل األرض
ITU-R P.525  والتوصيةITU-R P.618 .لنمذجة اخلسارة يف الفضاء احلر والتوهني الذي حتدثه األمطار 

 والسيناريوهان التشغيليان لتتبع السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض مها على النحو التايل:
 :1 السيناريو

 درجة 20زاوية االرتفاع الدنيا:  -
 درجتان: بالنسبة إىل األرض للنظام املستقرزاوية التجنب  -
                                                                                         يتم اختيار الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض املسبب للتداخل استنادا  إىل أعلى زاوية ارتفاع. -

 :2 السيناريو
 درجة 40زاوية االرتفاع الدنيا:  -
 درجات 10: بالنسبة إىل األرض زاوية التجنب للنظام املستقر -
                                                                             لساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض املسبب للتداخل استنادا  إىل أعلى زاوية ارتفاع.يتم اختيار ا -

يف املائة يف عدم التيسر الذي يتسبب فيه التداخل، فإن  10، إذا كان املعيار زيادة نسبتها ITU-R S.1323                     واستنادا  إىل التوصية 
لن تكون قد استوفيت ولكنها ستكون قد استوفيت  1 للسيناريو ىل األرضغري املستقر بالنسبة إالزيادة يف عدم التيسر من النظام 

هذه  امللحوظة يف 2 مع اسرتاتيجية التتبع للسيناريو غري املستقر بالنسبة إىل األرض. وبالتايل يكون التداخل من النظام 2 للسيناريو
                الوثيقة مقبوال .

 من تأثرياته على هوائي البوابة. وتكون تأثريات التداخل على هوائي مطراف املستعمل أكرب
ري املستقر بالنسبة غوعن طريق إجراء بعض التغيريات للمعلمات يف اسرتاتيجية التتبع، يكون من املمكن خفض التداخل من النظام 

نظمة الساتلية األو غري املستقرة بالنسبة إىل األرض . ولذلك، ميكن اخللوص إىل أن تقاسم الرتددات بني األنظمة الساتلية إىل األرض
 املالئمة. التتبعاستعمال اسرتاتيجيات  شريطة ممكن املستقرة بالنسبة إىل األرض

عبارة  لثابتة الساتليةاخلدمة ايف  املستقرة بالنسبة إىل األرضواألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  باألنظمةاخلاصة  7والدراسة 
تشكيل التشفري و ليت تستعمل الا املستقرة بالنسبة إىل األرضيف الشبكات  لنسبة إىل األرضاملستقرة باعن حتليل لتشغيل األنظمة غري 

من  النسبة إىل األرضغري املستقرة ب األنظمةيف  نيتكييفيالتشكيل التشفري و ال. ويناقش هذا التحليل تشغيل (ACM) نيتكييفيال
. نيتكييفيالكيل تشالتشفري و ماية هذه األمناط من عمليات الحيث األثر على معدل البيانات الذي ميكن وضعه يف االعتبار حل

املستقرة مليات الشبكات على ع املستقرة بالنسبة إىل األرضاألنظمة غري وأسفر التحليل عن الكثري من النتائج فيما يتعلق بأثر 
د من العمل ملعرفة  . وخيلص التحليل إىل أن هناك حاجة إىل القيام مبزينيتكييفيالتشكيل التشفري و باستعمال ال بالنسبة إىل األرض

اليت تستعمل  ألرضاملستقرة بالنسبة إىل اومحاية عمليات الشبكات  غري املستقرة بالنسبة إىل األرضكيفية مراعاة عمليات األنظمة 
 .نيتكييفيالتشكيل التشفري و ال
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من  C/(N+I)ة ، لكل قيماملستقرة بالنسبة إىل األرضواألنظمة ة بالنسبة إىل األرض غري املستقر  باألنظمةاخلاصة  8ويف الدراسة 
أي وصلة مستقرة بالنسبة إىل األرض، من املمكن حتديد عدم التيسر املقابل الناتج فقط عن تأثريات االنتشار باستعمال 

تكيفي( لقدرة للشبكات اليت تستعمل التشفري ال. ويعترب حد الزيادة يف مثل عدم التيسر هذا )أو خفض اITU-R P.618 التوصية
أن يكون تداخل األنظمة  . وبالفعل، ينبغيغري املستقرة بالنسبة إىل األرض األنظمةهو األساس لوضع القيود اليت يتعني فرضها على 

األنظمة  ادة عدم التيسر يفىل زي                      حمدودا  بطريقة ال تؤدي إ بالنسبة إىل األرضيف الوصالت املستقرة  غري املستقرة بالنسبة إىل األرض
ار.                                                                                      عن املستوى احملدد الذي غالبا  ما يعرب عنه بالنسبة املئوية من عدم التيسر نتيجة تأثريات االنتش املستقرة بالنسبة إىل األرض

، ينبغي أن يكون تداخل األنظمة نيتكييفيالتشكيل التشفري و اليت تستعمل ال املستقرة بالنسبة إىل األرضوفيما يتعلق بالشبكات 
لشبكة ا                                                                             حمدودا  بطريقة أن يكون عند منشأ النسبة املئوية القصوى احملددة لالخنفاض يف كمية صبيب غري املستقرة بالنسبة إىل األرض

املستقرة غري ظمة ن. وباستعمال هذا النهج، ميكن أن تكون مستويات التداخل املسموح هبا الناجتة عن األاملستقرة بالنسبة إىل األرض
أو  لنسبة إىل األرضاملستقرة باغري                                                              على وصلة مستقرة بالنسبة إىل األرض مستقلة متاما  عن خصائص األنظمة بالنسبة إىل األرض

ات ويل املستوي                                              اليت يتعني محايتها. واستنادا  إىل هذا النهج، ميكن حت املستقرة بالنسبة إىل األرضعددها وأن تعتمد فقط على الوصلة 
 .(epfd)ثافة تدفق القدرة املكافئة كالقصوى للتداخل إىل احلدود الرتاكمية ل

دث يف نفس وقت ميكن أن حي املستقرة بالنسبة إىل األرضوبالنظر إىل أن هذا النهج يفرتض أن خبو األمطار العميق على الوصلة 
ملستقرة اتكون هذه الطريقة مفرطة يف محايتها للوصالت  ، قداملستقرة بالنسبة إىل األرضغري أحداث التداخل العايل من األنظمة 

 .بالنسبة إىل األرض
قابلية تطبيق  من املستقرة بالنسبة إىل األرضواألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  باألنظمةاخلاصة  9الدراسة وتتحقق 

املستعمل( من  بالنسبة إىل األرض )من البوابة إىل املنهجية حلساب الزيادة يف عدم التيسر لثالث وصالت مرجعية مماثلة مستقرة
ض أن هناك ارتباط إىل األرض املستقرة بالنسبةاألنظمة غري التداخل من  خبو األمطار للوصالت املطلوبة يف املائة بني  100                        . وافرت 

ألمطار                                                                              أرض نظرا  لقيود الربجمية. ومت حتديد النسبة املئوية من عدم التيسر نتيجة األثر اجملمع ل-ووصالت التداخل يف االجتاه فضاء
حملدد الكامل الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة، باستعمال اهلدف  املستقرة بالنسبة إىل األرضاألنظمة غري والتداخل من 

                                                                                                        املعنية لكل نظام. وي عرب عن الزيادة يف عدم التيسر بالنسبة املئوية ملعدل عدم التيسر يف حالة وجود تداخل ويف حالة  C/N لنسبة
رض لكامل مستقر بالنسبة إىل األعدم وجود تداخل. وتبني النتائج أن أعلى زيادة يف عدم التيسر ناشئة عن نظام واحد غري 

                                  املعنية لكل نظام. وي عرب عن الزيادة  C/Nاهلدف احملدد لنسبة  يف املائة باستعمال 0,7لوصلة اهلابطة كان قدره الوصلة الصاعدة وا
                                                                                                                يف عدم التيسر بالنسبة املئوية ملعدل عدم التيسر يف حالة وجود تداخل ويف حالة عدم وجود تداخل. ويتبني أيضا  أنه عند تطبيق 

. قرة بالنسبة إىل األرضاملست، تنخفض الزيادة يف عدم التيسر يف الوصلة نسبة إىل األرضاملستقر بالزاوية جتنب أكرب للقوس 
                                                                                                       ويؤدي عدم وجود جتنب القوس املستقر بالنسبة إىل األرض إىل زيادات كبرية يف عدم التيسر. وأخريا ، جتدر مالحظة أن معظم 

بينما يكون األثر  ،املستقرة بالنسبة إىل األرضن الوصالت عدم التيسر سببها التداخل يف شرائح الوصلة اهلابطة م الزيادة يف
ملستقرة ا                                                                                                     على الوصلة الصاعدة ال يذكر تقريبا . ونتيجة لذلك، ستكون تدابري التخفيف أو احلدود التنظيمية حلماية الشبكات 

 أرض.-أكثر فعالية يف االجتاه فضاء بالنسبة إىل األرض
راسة تقاسم على عبارة عن د املستقرة بالنسبة إىل األرضواألنظمة تقرة بالنسبة إىل األرض غري املس باألنظمةاخلاصة  10الدراسة و 

ويتعرض  نيتكييفياليل تشكالتشفري و األثر طويل األجل على الكفاءة الطيفية بسبب نظام مستقر بالنسبة إىل األرض يستعمل ال
الكفاءة  لتداخل من نظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض. وتبني النتائج أنه خالل أحداث خبو األمطار، يرجع االخنفاض يف

 نتيجة التوهني الذي حتدثه األمطار. املوجة احلاملة إىل الضوضاء نسبة الطيفية يف معظمه إىل تدهور
ىل األرض. مستقر بالنسبة إىل األرض يف الوصلة اهلابطة من شبكة مستقرة بالنسبة إللتداخل من نظام غري  ومت النظر يف سيناريوهني

داخل أثر على ارتفاع أعلى )يف ساسكاتون، كندا( وكان للت املستقرة بالنسبة إىل األرضويف احلالة األوىل، كانت احملطة األرضية 
ض أن احملطة األرضية . ويف احلالة الثانية، افنيتكييفيلاتشكيل التشفري و                                              ضعيف جدا  على الكفاءة الطيفية لوصلة تستعمل ال                    رت 

 I/N عند ارتفاع أقل )يف ليما، بريو(. ويبني التحليل واحلسابات أنه حىت مع ذروات عالية لنسبة املستقرة بالنسبة إىل األرض
 يف املائة. 2حوايل  للحالة الثانية الطيفية لكفاءةل        زمنيا   املتوسطة القيمة يف االخنفاض كان(،  dB 33 )حىت
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ملدة رشقة  نيتكييفيال تشكيلالتشفري و تستعمل الوباإلضافة إىل ذلك، أجري حتليل يربط التدهور يف الكفاءة الطيفية لوصلة 
، فإن الرشقات نيتكييفيالتشكيل التشفري و ال. ومع مراعاة مدى الديناميات الواسع اليت ميكن أن تعمل عليها أنظمة I/N تداخل

 .تكييفنيالتشكيل التشفري و الال تؤدي إىل تدهور كبري يف أداء نظام  I/Nللتداخل مع مستويات عالية من القصرية 

تة األنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابالدراسات المتعلقة باالعتبارات الخاصة ب 3.3/6.1/3
 خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(و الساتلية 

 استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(خدمة                                              أيضا  إىل إجراء دراسات فيما يتعلق حبماية أنظمة  (WRC-15) 159 القراريدعو 
تأثريات يف ذلك دراسة ال املقررة، مبا املستقرة بالنسبة إىل األرضمن األنظمة غري  GHz 50,4-50,2و GHz 37-36نطاقات الرتدد  يف

من الشبكات واألنظمة العاملة أو املقرر أن تعمل يف هذه النطاقات. وحدود خارج  ثابتة الساتليةاخلدمة الالرتاكمية للتداخل يف 
 الساتلية )املنفعلة( استكشاف األرضالعاملة يف القنوات اجملاورة خلدمة  اخلدمة الثابتة الساتليةالنطاق احلالية للمحطات األرضية يف 

 .(Rev.WRC-15) 750حمددة يف القرار  GHz 50,4-50,2النطاق  يف
 GHz 50,4-50,2التداخل يف نطاق الرتدد  1 : تبحث الدراسةاستكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(خدمة  - اخلدمة الثابتة الساتلية

عة اليت خضعت احملددة األرب املستقرة بالنسبة إىل األرضمن خالل منهجيتني وخلص إىل أن التداخل الذي تسببه األنظمة غري 
ال يتجمع على أساس القدرة للنسب الصغرية من الوقت ولكن تكون البيئة الرتاكمية للتداخل من الوصلة املهيمنة. وأثبتت للتحليل 

حتديدها للتداخل  للبيئة الرتاكمية اليت يتعني بالنسبة إىل األرضهذه الدراسة أنه من أجل احلفاظ على إسهام األنظمة غري املستقرة 
، مت حساب أن القدرة الرتاكمية اليت تزيد (Rev.WRC-15) 750املسموح هبا مبوجب القرار  الساتليةاخلدمة الثابتة يف 
 GHz 50,4-50,2 يف نطاق الرتدد 2km 2 000 000يف املائة من الوقت على مساحة  0,01ألكثر من   dB(MHz W/200)–166 عن

. وإلزالة هذا الفائض MEOSAT-Xسبة إىل األرض خبصائص غري مستقر بالن                              أعلى مما حيدثه حاليا  نظام واحد  dB 0,2تكون 
، قد يكون من ليةاخلدمة الثابتة الساتيف  املستقرة بالنسبة إىل األرضغري الضئيل واحلفاظ على مالمح التداخل القائم لألنظمة 
اخلدمة  يف قرة بالنسبة إىل األرضاملستلألنظمة الساتلية اجلديدة غري  dB 3املناسب ختفيض قدرة الدخل إىل حافة اهلوائي مبقدار 

 .الثابتة الساتلية
 GHz 37-36التداخل يف نطاق الرتدد  2 : تبحث الدراسةاستكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(خدمة  - اخلدمة الثابتة الساتلية

يف املائة  0,1ة أقل من املعيار البالغ استكشاف األرض الساتليدمة وتشري إىل أن احتمال جتاوز مستوى التداخل املقبول خل
 مبقدار الضعف على األقل. GHz 37-36 النطاق يف

نطاق  حتليل التداخل يف 3 : تتناول الدراسةاستكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( خدمة - اخلدمة الثابتة الساتلية
قياس خمتلفة  على تسع مناطق الساتلية )املنفعلة( استكشاف األرضوتبحث أنواع احملاسيس األربعة خلدمة  GHz 50,4-50,2 الرتدد

حول العامل. واستكشف الدراسة تأثريات البوابة ومطراف املستعمل ونظرت باإلضافة إىل ذلك يف التأثريات الرتاكمية ألنظمة متعددة 
حلماية احملددة اوزت معايري اغري مستقرة بالنسبة إىل األرض. وخلصت الدراسة إىل أن أسوأ حالة التداخل الرتاكمي للبوابات جت

حالة ختفيض  ويف dB(W/200 MHz) 0 باستعمال قدرة خارج النطاق قدرها dB 74,3مبقدار  ITU-R RS.2017 التوصية يف
، سيكون (Rev.WRC-15) 750 القرار ، وهو احلد احلايل للبوابات يف–dB(W/200 MHz) 10 القدرة خارج النطاق إىل عن

، غري أن احلد خارج النطاق املطلوب للوفاء مبعايري احلماية سيكون هو نفسه. وعند النظر يف تداخل األنظمة dB 64,3التجاوز قدره 
املستقرة ظمة بشكل مستقل أن احملطات األرضية لبوابة األن املستقرة بالنسبة إىل األرض واألنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرضغري 

درجة وما يصل  70من التجاوز عند زوايا ارتفاع دون  dB 25,3 ميكن أن تتسبب يف الساتلية اخلدمة الثابتةيف  بالنسبة إىل األرض
. وتسببت احملطات األرضية dB(W/200 MHz) 0 درجة يف حالة قدرة دخل قدرها 70يف االرتفاعات اليت تزيد عن  dB 74,3إىل 
من التجاوز ملعايري  dB 58,8يل البوابات ومطاريف املستعملني( يف )إمجا الساتلية اخلدمة الثابتةيف  املستقرة بالنسبة إىل األرضغري 

، –dB(W/200 MHz) 10 حالة ختفيض القدرة خارج النطاق إىل عن ويف dB(W/200 MHz) 0 احلماية عند قدرة دخل قدرها
، غري أن احلد خارج النطاق املطلوب dB 48,8، سيكون التجاوز قدره (Rev.WRC-15) 750 القرار وهو احلد احلايل للبوابات يف

ىل األرض، أوضح غري مستقرة بالنسبة إللوفاء مبعايري احلماية سيكون هو نفسه. وعند النظر يف جتمع التداخل من أنظمة متعددة 
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وق التجاوز ف dB 11بأكثر من  استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(خدمة التحليل أن التجميع ميكن أن يزيد جتاوز معايري محاية 
 الذي مت حسابه للنظام الواحد، حسب األنظمة احملددة اليت جيري النظر فيها وحسب ترتيب حتليلها.

 GHz 50,4-50,2التداخل يف نطاق الرتدد  4 : تبحث الدراسةاستكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(خدمة  - اخلدمة الثابتة الساتلية
مل تكن كافية للوفاء مبعايري التداخل. وستكون هناك إىل توهني  (Rev.WRC-15) 750 وختلص إىل أن احلدود املبينة يف القرار

لوصالت اخلدمات. ومت حتديد هذه القيم مبحساس املسح العرضي.  dB 44لوصالت البوابات وحىت  dB 17إضايف يصل إىل 
للبوابات ومطاريف  dB 18و dB 3,3وحلماية أجهزة استشعار النظري املخروطية وامليكانيكية، ستكون هناك حاجة إىل توهني قدره 

مستوى  استعمال أسوأ حالة لقناع، أوضحت الدراسة أنه عند GHz 37-36املستعملني، على التوايل. وفيما يتعلق بنطاق الرتدد 
ت دراستها اليت مت استكشاف األرض الساتليةخدمة  ، مل يتم جتاوز معايري التداخل ألجهزة استشعار(OOBE)اق طالبث خارج الن

وعليه، ج هلا. اليت أعدت مناذ  اخلدمة الثابتة الساتليةيف  املستقرة بالنسبة إىل األرضولألنظمة غري  GHz 37-36يف نطاق الرتدد 
. فعلة(استكشاف األرض الساتلية )املنخدمة بشكل أفضل يف أنظمة  اقطمستوى البث خارج النيتم إجراء دراسة أدق لنمذجة  مل

استكشاف األرض دمة خ وأنظمة اخلدمة الثابتة الساتليةيف  املستقرة بالنسبة إىل األرضوتشري هذه النتائج إىل أن األنظمة غري 
 .GHz 37متوافقة مع بعضها البعض يف النطاق  الساتلية )املنفعلة(

إىل أنه ستكون هناك حاجة إىل حد  5 : خلصت الدراسةاستكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(خدمة  - اخلدمة الثابتة الساتلية
 GHz 50,4-50,2 النطاق يف استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(خدمة حلماية  –dB(W/200MHz) 44,1 قدرهخارج النطاق 

املستقرة بالنسبة بالنسبة إىل معدات املستعمل  –58,1و اخلدمة الثابتة الساتليةيف  املستقرة بالنسبة إىل األرضالبوابات بالنسبة إىل 
اخلدمة يف   األرضاملستقرة بالنسبة إىل )بدون أي قيود على زاوية ارتفاع احملطات األرضية اخلدمة الثابتة الساتليةيف  إىل األرض

للمحطات األرضية للبوابة  –dB(W/200 MHz) 48,7احملطات(، و ، الحتمال ختفيف احلدود خارج النطاق هلذهبتة الساتليةالثا
ملطاريف املستعملني. ويفرتض يف هذه احلاالت تقسيم  −dB(W/200 MHz) 51,3 ، وحد قدرهاملستقرة بالنسبة إىل األرضغري 
 .األرض الساتلية )املنفعلة(استكشاف خدمة من معيار محاية  dB 3قدره 

أنه مت جتاوز معايري احلماية  6 : أوضحت نتائج الدراسةاستكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(خدمة  - اخلدمة الثابتة الساتلية
 . وبالتايل، هناك حاجة إىلdB 46مبقدار  املستقرة بالنسبة إىل األرض استكشاف األرض الساتليةخدمة ألنظمة 

dB(W/200 MHz) 66−  لمحطات لإذا مل تكن هناك زاوية جتنب  املستقرة بالنسبة إىل األرضللمحطات األرضية للبوابة غري
رض الساتلية استكشاف األخدمة . ومن أجل محاية أنظمة اخلدمة الثابتة الساتليةيف  املستقرة بالنسبة إىل األرضاألرضية غري 

 املستقرة بالنسبة إىل األرض، ينبغي أال تكون زاوية التجنب GHz 50,4-50,2نطاق الرتدد يف  املستقرة بالنسبة إىل األرض )املنفعلة(
خارج درجات عندما تقتصر اإلرساالت  10أقل من  اخلدمة الثابتة الساتليةيف  املستقرة بالنسبة إىل األرضللمحطات األرضية غري 

 .−dB(W/200 MHz) 20 على خلدمة الثابتة الساتليةيف اأرضية من كل حمطة  اقطالن
املستقرة و يف األنظمة غري أ اخلدمة الثابتة الساتليةيف  املستقرة بالنسبة إىل األرضومل تنظر هذه الدراسات يف األثر على الشبكات 

ض استكشاف األر دمة خالناتج عن تقييد العمليات حبيث ال تتجاوز معايري محاية  اخلدمة الثابتة الساتليةيف  بالنسبة إىل األرض
استكشاف األرض خدمة . وباإلضافة إىل ذلك، مل تنظر الدراسات بني ITU-R RS.2017املبينة يف التوصية  الساتلية )املنفعلة(
 بشكل كامل مجيع تقنيات ختفيف التداخل املمكنة. اخلدمة الثابتة الساتليةو  الساتلية )املنفعلة(

مة غير المستقرة بالنسبة إلى األرض في الخد باألنظمةالدراسات المتعلقة باالعتبارات ذات الصلة  4.3/6.1/3
 (RAS)خدمة علم الفلك الراديوي و الثابتة الساتلية 

 ITU-R S.[50/40 GHz ADJACENT املشروع التمهيدي للتقرير اجلديد أجل منالعمل  وثيقةأجريت دراسات يف وثائق العمل حنو إعداد 

BAND STUDIES]  يف مدارات  تقرة بالنسبة إىل األرضاملساألنظمة غري لتقييم أثرLEO  مداراتو MEO  خدمة يف عمليات
 .GHz 54,25-51,4و GHz 49,04-48,94و GHz 43,5-42,5نطاقات الرتدد  يف علم الفلك الراديوي



472 

 

 فضاء(-الدراسات المتعلقة باألنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى األرض )أرض 1.4.3/6.1/3

اخلدمة الثابتة  يف حسابات عامة ملسافات الفصل بني حمطة أرضية واحدة غري مستقرة بالنسبة إىل األرضقدمت إحدى الدراسات 
 GHz 49,04-48,94وحمطة خلدمة الفلك الراديوي تعمل يف نطاقي الرتدد  GHz 51,4-50,4تعمل يف نطاق الرتدد  الساتلية

 التوافق يف جمال البث خارج النطاق وجمال البث اهلامشي.                                           . وحبثت الدراسة التقاسم داخل النطاق وأيضا  GHz 53,4-51,4و
يف نطاق  خدمة علم الفلك الراديويحملطات  عمليات رصد اخلطوط الطيفية وترتاوح مسافات الفضل حلماية

ابتة ثاخلدمة اليف  املستقرة بالنسبة إىل األرضمن اإلرساالت داخل النطاق للمحطات األرضية غري  GHz 49,04-48,94 الرتدد
ل واحد من  الساتلية خدمة علم الفلك حمطات عمليات  . وترتاوح مسافات الفضل حلمايةkm 129وحىت  km 46                         يف سيناريو م رس 
 يف املستقرة بالنسبة إىل األرضخارج النطاق للمحطات األرضية غري  البثمن  GHz 53,4-51,4العاملة يف نطاق الرتدد  الراديوي

 . وترتاوح مسافات الفضل حلمايةkm 120وحىت  km 14من  GHz 51,4-50,4لعاملة يف نطاق الرتدد ا اخلدمة الثابتة الساتلية
من اإلرساالت اهلامشية للمحطات األرضية  GHz 54,25-51,4العاملة يف نطاق الرتدد  خدمة علم الفلك الراديويحمطات عمليات 

 .km 37وحىت  km 1من  GHz 51,4-50,4العاملة يف نطاق الرتدد  اخلدمة الثابتة الساتليةيف  املستقرة بالنسبة إىل األرضغري 
للمحطات األرضية  ITU-R SM.1541-6ومت احلصول على مسافات الفصل هذه باستعمال معلمات تقنية مباشرة من التوصية 

                        بة للتداخل وأيضا  كثافة املسبوهي ال تراعي مالمح التضاريس لإلشارة  اخلدمة الثابتة الساتليةيف  املستقرة بالنسبة إىل األرضغري 
النشر للمحطات األرضية. وميكن تعديل مسافات الفصل إىل قيم أكثر واقعية عن طريق وضع يف االعتبار مالمح التضاريس الفعلية 

 .اخلدمة الثابتة الساتليةيف  املستقرة بالنسبة إىل األرضومعلمات أكثر واقعية للمحطات األرضية غري 

 أرض(-سات المتعلقة باألنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى األرض )فضاءالدرا 2.4.3/6.1/3

ملة يف نطاق العا اخلدمة الثابتة الساتليةيف  املستقرة بالنسبة إىل األرضغري أظهرت دراسات الوصالت اهلابطة لألنظمة 
أن سيكون هناك حاجة إىل قدر كبري من الرتشيح لإلرساالت الساتلية، أو تدابري تشغيلية أخرى من  GHz 42,5-37,5 الرتدد

العاملة  (RAS) خدمة علم الفلك الراديوي حلماية 551I.5و 551H.5، للوفاء مبتطلبات الرقمني اخلدمة الثابتة الساتليةمشغلي 
 .GHz 43,5-42,5نطاق الرتدد  يف

متعلقة باعتبارات تخفيف أثر األنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى األرض على األنظمة غير الدراسات ال 5.3/6.1/3
 الخدمة الثابتة الساتليةفي  المستقرة بالنسبة إلى األرض

احلد من أحداق  يتمثل اهلدف من هذه الدراسة يف حتديد فعالية تقنيات ختفيف األثر مثل زوايا التجنب املدارية وتنوع احملطات األرضية يف
اخلدمة الثابتة  يف املستقرة بالنسبة إىل األرضاألنظمة غري التداخل دخل اخلط، وبالتايل السماح بالتقاسم بني كوكبات اجليل التايل من 

 وقت واحد. يف ساتليةاخلدمة الثابتة اليف  املستقرة بالنسبة إىل األرضوجرت عملية حماكاة ملا يصل إىل ثالثة من األنظمة غري  الساتلية
 I/Nوخلصت الدراسة إىل أن تقنيات ختفيف األثر هذه فعالة يف احلد من أحداث التداخل داخل اخلط اليت تتجاوز عتبة نسبة 

 أسوأ احلاالت.                                                                    ، فضال  عن مدة أطول حادثة تداخل ومتوسط أحداث التداخل وقيمة التجاوز يف−dB 12,2 مبقدار

 األعمالأساليب للوفاء ببند جدول  4/6.1/3

 . ويرد وصف هلذه األساليب أدناه.WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  6.1لتناول البند  أسلوبان      اقرت ح
 :WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  6.1يف إطار البند  انمسألت هناك

 أن ميكن اليت لساتليةا الثابتة اخلدمة يفاملستقرة بالنسبة إىل األرض  غريإطار تنظيمي فيما خيص األنظمة الساتلية  وضع :1 المسألة
 فضاء(-)أرض GHz 50,2-47,2و( أرض-)فضاء GHz 42,5-39,5و( أرض-)فضاء GHz 39,5-37,5 الرتدد نطاقات يف تعمل

  .املسألة هذه ملعاجلة أسلوبان وهناكفضاء(. -)أرض GHz 51,4-50,4و
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ضعمن لوائح الراديو اليت  5 ملادةا إىلإضافة حواشي أسلوب من األسلوبني يقرتح و   إىل سبةبالن املستقرة غري الساتليةاألنظمة      خت 
لوائح الراديو من أجل محاية  من 22 املادة إىلواخلدمة املتنقلة الساتلية ألحكام التنسيق، وإضافة أحكام  الساتلية الثابتة اخلدمة يف األرض

ساتلية املستقرة لتنسيق التداخل اإلمجايل من أجل محاية الشبكات ال تشاوريريق الشبكات الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض، وإنشاء ف
 بالنسبة إىل األرض.

إطار  يف األرض إىل بةبالنس املستقرة الساتلية الشبكاتمحاية  لضمان                    الدراسات اليت أ جريت  برتحيليقضي  فهو اآلخر األسلوب أما
ثافة تدفق القدرة كوضع حدود  هبدف WRC-23أعمال املؤمتر  جدول يفبند جديد  إىل ،WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  6.1البند 

 .(epfd)املكافئة 
 Rev.WRC) 750-(15 القرارتعديل  :2 المسألة

خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  حلماية (Rev.WRC-15) 750إىل األسلوب الذي يقرتح تنقيح القرار  وبالنسبة
 :(5)انظر هناية القسم  نا     عام   انخيار        ي راعى ،GHz 50,4-50,2النطاق  يف
 حدود األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض فقط؛ مراجعة :A الخيار -
املستقرة بالنسبة إىل األرض واألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض على  الشبكات حدود مراجعة :B الخيار -

 سواء.     حد  

وميكن النظر . رضالغ هلذا إضافية خيارات        واقرت حت. نافذةاملراجعات  هذه لتصبح مناسب زمين إطار حتديد الضروري من وسيكون
يف تقنيات الشبكات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض مبعزل عن حد قدرة الدخل حلماية االستشعار املنفعل مع ضمان االستخدام 

               الفع ال للطيف.

بشأن األنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض ال يندرج  (Rev.WRC-15) 750ديالت على القرار بعض اإلدارات أن إدخال تع وترى
التقنية التشغيلية واألحكام  املسائل ةيدعو إىل دراس (WRC-15) 159                                                  ضمن نطاق هذا البند من جدول األعمال نظرا  ألن القرار 

 .الساتلية الثابتة اخلدمة يف األرض إىل بالنسبة املستقرة غري باألنظمة املتعلقةالتنظيمية 

ة الرتاكمية للتداخل يف اخلدمة الثابت التأثرياتصراحة إىل دراسة  يدعو (WRC-15) 159 القرار أن                         بعض اإلدارات أنه نظرا  إىل  وترى
 اقنط ضمن يندرجاملستقرة بالنسبة إىل األرض  مةبشأن األنظ (Rev.WRC-15) 750 القرارالساتلية، فإن إدخال تعديالت على 

 .األعمال جدول من البند هذا

 1للمسألة  Aاألسلوب  1.4/6.1/3

 األنظمةمن لوائح الراديو إلدراج أحكام لتمكني تشغيل  22يعرض هذا األسلوب التنفيذ التنظيمي والتقين الالزم لتعديل املادة 
 اهلدفاحملددة يف  (C/N)املخصص لقيمة نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء  الوقت                                    املستقرة بالنسبة إىل األرض استنادا  إىل غري 

( (ACM) نيتكييفيلاتشكيل التشفري و النسبة اخنفاض يف الكفاءة الطيفية )للشبكات اليت تستخدم  وأقصى األجل قصري
عمل من أجل الواردة يف وثيقة ال املستقرة بالنسبة إىل األرضلألهداف قصرية األجل وطويلة األجل احملددة لوصالت األنظمة 

 .ITU-R [50/40 REFERENCE LINKS]املشروع التمهيدي للتوصية اجلديدة 
                             على توفري هن ج حتقق أقصى قدر من  GHz 40/50الرتدد                                                                وينبغي أن تركز الن هج التقنية اخلاصة بوضع معايري التقاسم لنطاقات 

 ملستقرة بالنسبة إىل األرضا، ومحاية الشبكات اخلدمة الثابتة الساتليةيف   األرضاملستقرة بالنسبة إىلالكفاءة الطيفية لألنظمة غري 
الوقت نفسه. ويوفر هذا األسلوب األحكام التنظيمية اليت خلصت دراسات التقاسم اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية إىل  يف

. ويؤدي تطبيق هذا األسلوب إىل مكاسب GHz 40/50الرتدد أهنا حتقق أقصى قدر من الكفاءة يف استعمال الطيف يف نطاقات 
مدارات متعددة                      استنادا  إىل تشكيالت و  املستقرة بالنسبة إىل األرضإضافية يف كفاءة الطيف عند تصميم احلماية لألنظمة غري 

 والقدرة على تتبع عوامل التجميع.
 :ويشمل هذا األسلوب على التعديالت التالية على لوائح الراديو
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أرض(، -)فضاء GHz 39,5-37,5حبث ختضع نطاقات الرتدد  A16.5ضافة الرقم إل خيارات أربعة هناك -
فضاء( ألحكام الرقم -)أرض GHz 51,4-50,4فضاء( و-)أرض GHz 50,2-47,2أرض(، و-)فضاء GHz 42,5-39,5و

 .بالنسبة إىل األرضاملستقرة من لوائح الراديو ملعاجلة مسألة التنسيق بني األنظمة غري  12.9
احملددة  C/Nهبا لتدهور نسبة  مسموحأحادية املصدر مهلة زمنية قصوى من لوائح الراديو إلدراج  22تعديل املادة  -

يف  ابتة الساتليةاخلدمة الثيف  املستقرة بالنسبة إىل األرضألهداف األداء قصرية األجل وطويلة األجل للشبكات ا يف
 بتة الساتليةاخلدمة الثايف  املستقرة بالنسبة إىل األرضمن أجل محاية الشبكات الساتلية  GHz 40/50الرتدد نطاقات 

ترتبط و  نية.العاملة يف مديات الرتدد املع اخلدمة الثابتة الساتليةيف  املستقرة بالنسبة إىل األرضمن األنظمة غري 
 ، على التوايل.يةيفالط هتالنسبة إىل األرض وكفاءلوصلة املستقرة باا بتيسرقصرية األجل وطويلة األجل أهداف األداء 

يف الشبكات  C/Nهبا لتدهور نسبة  مسموحتراكمية مهلة زمنية قصوى من لوائح الراديو إلدراج  22تعديل املادة  -
 وعاملة  األرضمستقرة بالنسبة إىلمن أنظمة متعددة غري  اخلدمة الثابتة الساتليةيف  املستقرة بالنسبة إىل األرض

 اإلجراء الالزم لضمان عدم جتاوز احلدود الرتاكمية. ليحددمديات الرتدد املعنية، وإعداد قرار جديد  يف
تقرة بالنسبة املسوصالت مرجعية لألنظمة توصية جديدة لقطاع االتصاالت الراديوية حتتوي على إدراج باإلحالة ل -

صدر وحيد التداخل من مدود حببالنسبة إىل األرض  األنظمة غري املستقرةالتزام  للتحقق منتستعمل  إىل األرض
 والتداخل الرتاكمي.

اليت تتضمن،  ITU-R S.[50/40 GHz FSS sharing]ديدة اجل للتوصية األويل للمشروع باإلحالة إلدراج خيار هناك -
تداخل من مصدر ال ، منهجية لتحديد توافق األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض مع حدودتتضمن مايف مجلة 

 .املستقرة بالنسبة إىل األرض شبكاتالحلماية  واحد
يف مجيع  GHz 40,5-40و GHz 40-39,5الرتدد  نطاقي يفمن لوائح الراديو  B16.5جديدة للرقم  حاشيةإضافة  -

 بة إىل األرضاملستقرة بالنسواألنظمة غري  (MSS)اخلدمة املتنقلة الساتلية  األقاليم ملعاجلة مسألة التنسيق بني
 .اخلدمة الثابتة الساتلية يف

استكشاف خدمة حلماية  (Rev.WRC-15) 750يف القرار  الثابتة الساتليةللخدمة  البث غري املطلوبتعديل حدود  -
اخلدمة  يفعن األنظمة  الناجممن التداخل الضار  GHz 50,4-50,2العاملة يف النطاق  األرض الساتلية )املنفعلة(

 .GHz 51,4-50,4و GHz 50,2-47,2الثابتة الساتلية العاملة يف نطاقي الرتدد 

 1للمسألة  B األسلوب 2.4/6.1/3

 6.1                                                                                             يف ترحيل الدراسات اليت أ جريت لضمان محاية الشبكات الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف إطار البند Bيتمثل األسلوب 
ثافة تدفق القدرة كهبدف وضع حدود  WRC-23، إىل بند جديد يف جدول أعمال املؤمتر WRC-19من جدول أعمال املؤمتر 

 .(epfd)املكافئة 
حلماية  (epfd)                                                                       إىل وجوب أن تركز هذه الدراسات حصريا  على وضع حدود لكثافة القدرة املكافئة  (WRC-15) 159ويشري القرار 

اخلدمة  الشبكات الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية من األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف
 الثابتة الساتلية، حسب االقتضاء.

 ،WRC-19                                        بعد، وإذا مل ي تفق عليها حىت انعقاد املؤمتر        ي لب  مل  (epfd)القدرة املكافئة  لكثافةآراء بأن وضع حدود مناسبة  وهناك
األعمال،  جدوللبند من ا هذا                                                                                    بغي ترحيل الدراسات اليت أ جريت حلماية الشبكة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض، يف إطار ني

 .(WRC-15) 159 القرار            وفقا  ألحكام  صياغتهاكما ينبغي   ،WRC-23بند جديد يف جدول أعمال املؤمتر  إىل

 االعتبارات التنظيمية واإلجرائية 5/6.1/3

 .4/6.1/3 القسم                                                                                                     تـ بـ ني  أدناه االعتبارات التنظيمية واإلجرائية للوفاء ببند جدول األعمال لكل  من األساليب املقرتحة واحملددة يف
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 1للمسألة  Aبالنسبة إلى األسلوب  1.5/6.1/3

 5املادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد - IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 40-34,2 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 ثابتة 38-37,5

  ADDA16.5  أرض(-)فضاء ثابتة ساتلية  

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة  
 أرض(-)فضاء أبحاث فضائية  

 أرض(-)فضاءاستكشاف األرض الساتلية   

  547.5 
 ثابتة 39,5-38

  ADDA16.5  أرض(-)فضاء ثابتة ساتلية  

 متنقلة  
 أرض(-استكشاف األرض الساتلية )فضاء  

  547.5 

 ثابتة 40-39,5
  516B.5  ADDA16.5أرض(  -)فضاء ثابتة ساتلية  

 متنقلة  
 أرض(-)فضاء متنقلة ساتلية  

 أرض(-استكشاف األرض الساتلية )فضاء  

  547.5  ADD16.5 B 
 

MOD 
GHz 47,5-40 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 فضاء(-)أرض استكشاف األرض الساتلية 40,5-40
 ثابتة  
  516B.5  ADDA16.5أرض(  -)فضاء ثابتة ساتلية  
 متنقلة  
 أرض(-)فضاء متنقلة ساتلية  
 فضاء(-)أرض أبحاث فضائية  
 أرض(-األرض الساتلية )فضاءاستكشاف   
  ADD16.5 B 
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41-40,5 

 ثابتة
 ثابتة ساتلية

 ADD A16.5  أرض(-)فضاء
 إذاعية

 إذاعية ساتلية
 متنقلة

 
547.5 

41-40,5 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
  516B.5  ADDA16.5أرض(  -)فضاء

 إذاعية
 إذاعية ساتلية

 متنقلة
 أرض(-متنقلة ساتلية )فضاء

547.5 

41-40,5 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
  ADDA16.5  (أرض-)فضاء

 إذاعية
 إذاعية ساتلية

 متنقلة
 

547.5 

 ثابتة 42,5-41
 516B.5  ADD A16.5أرض(  -)فضاءثابتة ساتلية   
 إذاعية  
 إذاعية ساتلية  
 متنقلة  
  547.5  551F.5  551H.5  551I.5 
... 

 ثابتة 47,5-47,2
  ADDA16.5  552.5أرض(  -)فضاء ثابتة ساتلية  
 متنقلة  
  552A.5 
 

MOD 
GHz 51,4-47,5 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

47,9-47,5 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
  ADDA16.5  552.5فضاء(  -)أرض
 516B.5  554A.5أرض(  -)فضاء

 متنقلة

47,9-47,5 
 ثابتة  
  ADDA16.5  552.5فضاء(  -)أرض ثابتة ساتلية  
 متنقلة  

 ثابتة 48,2-47,9
  ADDA16.5  552.5فضاء(  -)أرض ثابتة ساتلية  
 متنقلة  
  552A.5 

48,54-48,2 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
  ADDA16.5  552.5فضاء(  -)أرض
   516B.5أرض(  -)فضاء

554A.5  555B.5 
 متنقلة

50,2-48,2 
 ثابتة  
  516B.5  MOD 338A.5  552.5  ADDA16.5 فضاء( -)أرضثابتة ساتلية   
 متنقلة  

49,44-48,54 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
  ADDA16.5  552.5فضاء(  -)أرض

 متنقلة
555.5  340.5  149.5 
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50,2-49,44 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
 MOD 338A.5  552.5فضاء(  -)أرض

ADDA16.5  
   516B.5أرض(  -)فضاء

554A.5  555B.5 
 555.5  340.5  149.5  متنقلة

... 
 ثابتة 51,4-50,4

  338A.5  ADDA16.5  فضاء(-)أرض ثابتة ساتلية  
 متنقلة  
 فضاء(-متنقلة ساتلية )أرض  

 

 :1 الخيار
ADD 
A16.5 اخلدمة الثابتة الساتلية للنطاقات  إن استعمال نظام ساتلي غري مستقر بالنسبة إىل األرض يفGHz 39,5-37,5 فضاء(-

(، خيضع لتطبيق فضاء-)أرض GHz 51,4-50,4و( فضاء-)أرض GHz 50,2-47,2أرض( و-)فضاء GHz 42,5-39,5أرض( و
، ولكن ليس مع اخلدمة الثابتة الساتلية بشأن تنسيقه مع أنظمة أخرى ساتلية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف 12.9أحكام الرقم 

          على أيضا   (WRC-19) [A16]تعني أن ينطبق مشروع القرار اجلديد يف اخلدمات األخرى. وي بالنسبة إىل األرض ةستقر املغري األنظمة 
       (WRC-19)      أيضا . 2.22ويستمر تطبيق الرقم 

 

 :2 الخيار
ADD 
A16.5 اخلدمة الثابتة الساتلية للنطاقات  إن استعمال نظام ساتلي غري مستقر بالنسبة إىل األرض يفGHz 39,5-37,5 فضاء(-

والذي تلقى املكتب  (،فضاء-)أرض GHz 51,4-50,4و( فضاء-)أرض GHz 50,2-47,2أرض( و-)فضاء GHz 42,5-39,5أرض( و
بشأن تنسيقه مع أنظمة أخرى ساتلية غري  12.9خيضع لتطبيق أحكام الرقم ، 2021يناير  1بشأنه معلومات التنسيق الكاملة بعد 

يف اخلدمات األخرى.  بالنسبة إىل األرض ةستقر املغري يس مع األنظمة ، ولكن لاخلدمة الثابتة الساتلية مستقرة بالنسبة إىل األرض يف
القرار اجلديد             طبقا  ملشروع ذه هتعمل األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف نطاقات الرتدد أن  ويتعني

[A16] (WRC-19) 2.22 ويستمر تطبيق الرقم.    (WRC-19) 
 

 :3 الخيار
ADD 
A16.5 اخلدمة الثابتة الساتلية للنطاقات  إن استعمال نظام ساتلي غري مستقر بالنسبة إىل األرض يفGHz 39,5-37,5 فضاء(-

(، خيضع لتطبيق فضاء-)أرض GHz 51,4-50,4و( فضاء-)أرض GHz 50,2-47,2أرض( و-)فضاء GHz 42,5-39,5أرض( و
       (WRC-19) .اخلدمة الثابتة الساتلية اتلية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يفبشأن تنسيقه مع أنظمة أخرى س 12.9أحكام الرقم 
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 :4 الخيار
ADD 

A16.5 اخلدمة الثابتة الساتلية للنطاقات  إن استعمال نظام ساتلي غري مستقر بالنسبة إىل األرض يفGHz 39,5-37,5 
فضاء(، خيضع -)أرض GHz 51,4-50,4وفضاء( -)أرض GHz 50,2-47,2أرض( و-)فضاء GHz 42,5-39,5أرض( و-)فضاء

       (WRC-19). 12.9لتطبيق أحكام الرقم 
 

 :1 الخيار
ADD 
B16.5  إن استعمال أنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية لنطاقي الرتددGHz 40-39,5 وGHz 40,5-40 أرض( واألنظمة -)فضاء

       11A.9.(WRC-19)لرقم أرض( خيضع للتنسيق مبوجب ا-اخلدمة الثابتة الساتلية )فضاء الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف
 

 :2 الخيار
ADD 
B16.5 د اخلدمة املتنقلة الساتلية لنطاقي الرتدالساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف نظمة األاستعمال  إنGHz 40-39,5 

واليت  أرض(-فضاء) الساتلية الثابتة اخلدمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف واألنظمة الساتلية أرض(-)فضاء GHz 40,5-40و
 (WRC-19)   .12.9 خيضع للتنسيق مبوجب الرقم، 2021يناير  1تلقى املكتب بشأهنا معلومات التنسيق الكاملة بعد 

 
 :3 الخيار
ADD 

B16.5 نطاقي الرتدد  يفGHz 40-39,5 وGHz 40,5-40  على األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل  2.22                  ينطبق أيضا  الرقم
 (WRC-19)     األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية إزاء الشبكات الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة املتنقلة الساتلية.

 
 )تابع( Aاألسلوب 

MOD 
338A.5  750-591(ينطبق القرار (Rev.WRC  1 400-1 350يف نطاقات الرتدد MHz 1 452-1 427و MHz 

 GHz 86-81و GHz 52,6-51,4و GHz 50,9-50,4و GHz 50,2-49,7و GHz 31,3-30و GHz 23,55-22,55و
 GHz.    )591-(WRC 94-92و
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 22املادة 
 1الخدمات الفضائية

 بالنسبة إلى األرضالتداخالت المسببة ألنظمة السواتل المستقرة  التحكم في  -  IIالقسم 
ADD 

5L.22 (9 يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف نطاقات الرتدد  األرض إىل بالنسبة املستقر غريالنظام  علىGHz 39,5-37,5 
 أال فضاء(-)أرض GHz 51,4-50,4و فضاء(-)أرض GHz 50,2-47,2و أرض(-)فضاء GHz 42,5-39,5و أرض(-)فضاء
 :يتجاوز

 األداء هدفاحملددة يف  C/N نسبة قيمةللتدهور من حيث  املائة يف 3 قدرها املصدر أحاديةمهلة زمنية قصوى  -
 األرض؛ إىل بالنسبة املستقرة املرجعية للوصالت( C/N)أخفض بأقصر نسبة مئوية زمنية  املرتبط األجل قصري

 :1 الخيار
 بالنسبة مستقرة عيةمرج وصلة لكلاألداء طويل األجل  هبدف املرتبطلكفاءة الطيفية ل        زمنيا   املتوسطة القيمة اخنفاض -

 .3% بنسبة التكييفني، والتشكيل التشفري تستعمل األرض إىل
            . وأ عرب عن ITU-R P.618 للتوصية                       زمنية قدرها سنة، وفقا   فرتة يف متوسطة قيمة" إىل        زمنيا   متوسطمصطلح " يشري: مالحظة

 .الطيفية الكفاءة اخنفاض فيها       ي راعىبشأن النقطة املرجعية اليت  التوضيحرأي مفاده أنه قد يلزم مزيد من 
 :2 الخيار

النسبة واحدة لكل وصلة مستقرة ب سنة خاللالسعة االحتياطية املرتبطة هبدف األداء طويل األجل احملددة  اخنفاض -
 .3%والتشكيل التكييفني، بنسبة  التشفريإىل األرض تستعمل 

مزيد  سيلزمو  حسابات إلجراءولكن ال توجد أمثلة  ،ITU-R S.1323"السعة االحتياطية" يف التوصية  املصطلح        ي ستخدم: مالحظة
نفس املبدأ  يف ينظر لكنهيف قطاع االتصاالت الراديوية التابع لالحتاد،  2. وحىت اآلن، مل جتر دراسة اخليار 2اخليار  يف التوضيحمن 

 .ITU-R S.1323على حنو ما ورد يف التوصية 
املشروع  العمل من أجل وثيقة يف الواردةأن جتري هذه احلسابات باستعمال الوصالت املرجعية املستقرة بالنسبة إىل األرض  وجيب

 للتوصيةاملشروع التمهيدي  واملنهجية الواردة يف ITU-R S.[50/40 REFERENCE LINKS] ةاجلديد للتوصيةالتمهيدي 
                                          وينبغي أن ت شتق مستويات كثافة تدفق القدرة  .ITU-R S.[50/40 GHz FSS SHARING METHODOLOGY] ةاجلديد
من النظام الساتلي غري املستقر بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية باستعمال أحدث نسخة من  (epfd) املكافئة
       ITU-R S.1503.(WRC-19) التوصية

 

ADD 
5M.22 (10  الثابتة خلدمةا يف األرض إىل بالنسبة مستقرة غري أنظمة تشغل أن تعتزم اليت أو تشغل اليت اإلدارات على 

التداخل اإلمجايل  يتجاوز أال تضمن أن GHz 51,4-50,4و GHz 50,2-47,2و GHz 42,5-39,5و GHz 39,5-37,5 الرتدد النطاقات يف
من  10% نسبةذاعية الساتلية اإل واخلدمةعلى الشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية 

       (WRC-19).(WRC-19) [A16] أحكام مشروع القرار اجلديد قيتطب وطويلة األجل، وذلك من خالل األجل أهداف األداء قصرية
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 9املادة 
 اإلجراءات الواجب تطبيقها لتحقيق التنسيق مع اإلدارات األخرى 

 WRC)-(15     9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1أو الحصول على موافقة هذه اإلدارات
 13، 12إجراء التنسيق  -  IIالقسم 

 متطلبات التنسيق وطلباته  -  IIAالقسم الفرعي 
MOD 

 WRC)-200019(    ؛31.11MOD19يتفحص هذه املعلومات من حيث مطابقتها ألحكام الرقم  أ (  35.9
 

MOD 
_______________ 

  3-22إىل  1-22اجلداول من  للتقيد باحلدود املبينة يف 31.11والنتائج املفصلة اليت حيصل عليها املكتب من تفحصه مبوجب الرقم  1.35.9  19
 WRC)-200019(    .38.9النشرة مبوجب الرقم  يدرجها يف 22من املادة  5L.22 الرقماملبينة يف  املطبقة املصدر أحادية احلدود وأ

 

ADD 

 (WRC-19) [A16]مشروع قرار جديد 
ير غ الخدمة الثابتة الساتلية أنظمة من المستقرة بالنسبة إلى األرضالشبكات حماية 

 GHz 42,5-39,5و GHz 39,5-37,5نطاقات التردد  في المستقرة بالنسبة إلى األرض
 GHz 51,4-50,4و GHz 50,2-47,2و

 (،2019، شرم الشيخإن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )

 اعتباره إذ يضع يف
 GHz 51,4-50,4فضاء( و-)أرض GHz 50,2-47,2و GHz 42,5-39,5و GHz 39,5-37,5الرتدد أن نطاقات  ( أ 

 يف مجيع األقاليم؛ اخلدمة الثابتة الساتلية منها جلملة أمورتوزع على أساس أويل 
 (BSS) لخدمة اإلذاعية الساتليةلعلى أساس أويل  انموزع GHz 42,5-41و GHz 41-40,5                أن نطاق ي الرتدد  (ب
 ؛األقاليممجيع  يف
 (MSS) الساتليةاملتنقلة لخدمة لعلى أساس أويل  انموزع GHz 40,5-40و GHz 40-39,5                أن نطاق ي الرتدد  (ج
 ؛األقاليممجيع  يف
املستقرة وغري  املستقرة بالنسبة إىل األرضحتتوي على أحكام تنظيمية وتقنية بشأن التقاسم بني األنظمة  22املادة  أن ( د

 ؛"إذ يضع يف اعتباره" منأ(  يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف النطاقات املبينة يف الفقرة بالنسبة إىل األرض
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       تداخال   (non-GSO) غري املستقرة بالنسبة إىل األرض الساتليةاملدارات  أنظمة، جيب أال تسبب 2.22                أنه وفقا  للرقم  ( ه
 ،(BSS) واإلذاعية الساتلية (GSO FSS) الساتليةاخلدمتني الثابتة  يفاملستقرة بالنسبة إىل األرض  الشبكات ىعل مقبول غري
، ما مل دمة اإلذاعية الساتليةاخلو اخلدمة الثابتة الساتلية  املستقرة بالنسبة إىل األرض يف باحلماية من الشبكات الساتلية تطالب وأال

 ؛الراديو لوائح حيدد خالف ذلك يف
ليقني الذي سينجم ااخلدمة الثابتة الساتلية ستستفيد من املزيد من يف  غري املستقرة بالنسبة إىل األرض أن األنظمة (و 

يف نطاقات الرتدد املشار  ملشغ لةا املستقرة بالنسبة إىل األرض الساتلية الشبكات حلماية املطلوبة التنظيمية التقنية التدابريعن حتديد 
 ؛"اعتباره يف يضع"إذ من  أعاله (جو ب(و (أإليها يف الفقرات 

 الساتلية إلذاعيةاو  لساتليةا املتنقلةو  الثابتة الساتلية اخلدماتيف  األرضاملستقرة بالنسبة إىل  الشبكاتأنه ميكن محاية  ( ز
 الفقرات النطاقات املبينة يف يف اخلدمة الثابتة الساتليةيف  املستقرة بالنسبة إىل األرضهلا على األنظمة غري  يقيود ال داع وضع بدون

 ؛"إذ يضع يف اعتباره" أعاله منج( وب( وأ( 
 قد لذيا للتدهوراملسموح هبا  مجاليةاملصدر واإل األحاديةاملهل الزمنية  د      لتقي   22 املادة     عد ل WRC-19املؤمتر أن  (ح

املستقرة  الساتلية الشبكات يف C/Nمن حيث نسب  الساتليةتسببه األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة 
املشروع التمهيدي و  ITU-R S.[50/40 Reference Links]التمهيدي للتوصية  املشروعإىل           استنادا  ، وذلك بالنسبة إىل األرض

 يضع "إذ من( أالنطاقات الواردة يف الفقرة  يف ITU-R S.[50/40 GHz FSS SHARING METHODOLOGY]للتوصية 
 ؛"اعتباره يف
عادة  ة الساتليةيف اخلدمة الثابت األرضأن معلمات التشغيل واخلصائص املدارية لألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل  (ط
 تكون غري متجانسة؛ ما
هدف األداء قصري احملددة يف  C/Nخيتلف الوقت املسموح به للقيمة من املرجح أن أنه نتيجة لعدم التجانس هذا،  (ي

سببه ت ذي)الكفاءة الطيفية( الأو االخنفاض يف الصبيب طويل األجل  (C/Nنسبة  أخفض) األجل املرتبط بأقصر نسبة مئوية زمنية
األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف الوصالت املرجعية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة 

 الثابتة الساتلية بني هذه األنظمة؛
 ابتة الساتليةاخلدمة الث يف بة إىل األرضاملستقرة بالنسغري من األنظمة املتعددة  اإلمجالية التداخلمستويات أن  (ك

                                                                                                         ستكون متعلقة بالعدد الفعلي من األنظمة اليت تتقاسم نطاق تردد استنادا  إىل االستعمال التشغيلي األحادي لكل نظام؛
 الساتليةواإلذاعية  ليةالساتواملتنقلة  الساتليةبالنسبة إىل األرض يف اخلدمات الثابتة  املستقرة الشبكاتحلماية  أنه (ل
 اإلمجايل التأثري يتجاوزأال  جيب ،ةغري مقبول تتداخال أي من "اعتباره يف يضع"إذ من  أ(يف الفقرة  رودةنطاقات الرتدد املس يف

إمجايل تأثري  أقصىقاسم الرتددات اليت تت اخلدمة الثابتة الساتليةيف  املستقرة بالنسبة إىل األرضاألنظمة غري مجيع تسببه  الذي للتداخل
 ؛من لوائح الراديو 5M.22الرقم  يف حمدد

املشروع ية املبينة يف يف اخلدمة الثابتة الساتل املستقرة بالنسبة إىل األرضلتحقيق مستوى احلماية للوصالت املرجعية  أنه ( م
 أو تشغل اليتسيتعني على اإلدارات  ،ITU-R S.[50/40 GHz FSS SHARING METHODOLOGY] ةاجلديد للتوصيةالتمهيدي 

 ؛تشاورية اجتماعات اللخ من تعاوين بشكل تتفق أن الثابتة اخلدمة يف األرض إىل بالنسبة مستقرة غري أنظمة تشغل أن تعتزم اليت
ية بأقصر نسبة مئو األداء قصري األجل املرتبط  هدفيف  احملددة C/Nاملسموح به للقيمة  للوقتاملستوى الرتاكمي  أن (ن

 ةأحادي اتيمن املرجح أن يكون جمموع على املستو  للوصالت املرجعية املستقرة بالنسبة إىل األرض C/N)نسبة  أخفض (زمنية
 ،عن األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية ةاملصدر النامج
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 يدركوإذ 
 ،نيات ختفيف التداخلتق اخلدمة الثابتة الساتليةيف  ضاملستقرة بالنسبة إىل األر األنظمة غري تنفذ  أنيلزم  قدأنه  ( أ 

ري تقاسم الرتددات بني لتيس ،بالنسبة إىل األرض املستقرةمثل زوايا التجنب املدارية وتنوع مواقع احملطات األرضية وجتنب القوس 
 ؛رضالشبكات املستقرة بالنسبة إىل األ وحلماية األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية

 يلزمهاستشغيل أنظمة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية  تعتزمل أو                  اإلدارات اليت تشغ   أن (ب
ري املستقرة نظمة غاملسموح به جلميع األ التداخل تأثري إمجايلاجتماعات تشاورية على أن تتقاسم إطار  يفتعاونية  بصورة االتفاق

يضمن  مباع يف اعتباره" "إذ يض من( أ الفقرةيف نطاقات الرتدد املدرجة يف         املشغ لةبالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية 
لساتلية واإلذاعية الساتلية، ا املتنقلةالثابتة الساتلية و  اتشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدملحتقق مستوى من احلماية ل

 الراديو؛ لوائح من 5M.22            وفقا  للرقم 
جلميع  التأثري اإلمجايلميكن حساب  ،5L.22حادي املصدر املسموح به يف الرقم األالتداخل  ملستوى        مراعاة   أنه (ج

إىل نتائج  االستنادبت برجمية متخصصة دون احلاجة إىل أدوا الساتليةاألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة 
 األثر أحادي املصدر لكل نظام؛

 ملسرودةاستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف نطاقات الرتدد املنظمة غري لأل              دارات املشغ لة اإل حاجة ( د
          احت مل أن  مىتاإلحلاح  شديدة تصبحاجتماعات تشاورية بصورة تعاونية يف إطار  االتفاق إىل "اعتباره يف يضع إذ"من  أ(يف الفقرة 

 ؛املسموح به اإلمجايل لتأثرياغري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية  األنظمةمن  اإلمجايل التداخل مستويات تفوق
 الساتليةلثابتة اخلدمات ا يفشبكات مستقرة بالنسبة إىل األرض  تشغيل تعتزم أو تشغل اليتاإلدارات أن ممثلي  ( ه

 ؛"يدرك إذ"من  (ب                 تخذ عمال  بالفقرة                               على املشاركة يف املقررات اليت ست          ي شجعون الساتليةواإلذاعية  الساتليةواملتنقلة 
أرض( -)فضاء GHz 42,5-39,5أرض( و-)فضاء GHz 39,5-37,5 نطاقات الرتددأن اإلشارات يف  و (

تشهد مستويات عالية من التوهني الذي حتدثه تأثريات  (فضاء-)أرض GHz 51,4-50,4و( فضاء-)أرض GHz 50,2-47,2و
 ؛الغالف اجلوي مثل األمطار والغطاء السحايب وامتصاص الغازات

نظمة واأل األرض إىل ةبالنسب املستقرة الشبكاتهلذه املستويات العالية من اخلبو، من املرغوب فيه أن تنفذ        نظرا   أنه ( ز
التحكم يف القدرة  املستوى و يف األوتومايت التحكم قبيل من مضادة تدابرياخلدمة الثابتة الساتلية رة بالنسبة إىل األرض يف املستق غري

 ،التكيفيني والتشكيل والتشفري
 وإذ يالحظ

حيتوي على  ITU-R S.[50/40 GHz FSS SHARING METHODOLOGY]أن املشروع التمهيدي للتوصية  ( أ 
 ؛ األرضاملستقرة بالنسبة إىلالشبكات حلماية  اإلمجايلمنهجية لتحديد التوافق مع حدود التداخل من مصدر وحيد والتداخل 

غري ن نظام م ثافة تدفق القدرة املكافئةك  مستوياتبشأن كيفية حساب  إرشاداتتوفر  ITU-R S.1503أن التوصية  (ب
 األرض؛ إىل بالنسبة املستقرة والسواتلاألرضية  احملطاتإىل األرض يف  بالنسبةمستقر 

تتضمن خصائص  ITU-R S.[50/40 REFERENCE LINKS] ةاجلديد للتوصيةاملشروع التمهيدي وثيقة عمل  أن (ج
/املستقرة املستقرة غري األنظمةيف  الرتددات تقاسم حتليالت يف االعتبار يف أخذهااليت يتعني  األرض إىل بالنسبة املستقرة الساتليةاألنظمة 
 ،GHz 51,4-50,4و GHz 50,2-47,2و GHz 42,5-39,5و GHz 39,5-37,5 الرتدد نطاقاتيف  األرض إىل بالنسبة
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 يقرر
 :1 الخيار

أن على اإلدارات اليت تشغل أو اليت تعتزم أن تشغل أنظمة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية،  1
ة، مبا يف ذلك إذا لزم أعاله، أن تتعاون الختاذ مجيع التدابري الالزم "إذ يضع يف اعتباره"من  أ(يف سبيل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب الفقرة 

لى الشبكات الساتلية ع للتداخل اإلمجايل التأثري ق إجراء التعديالت املناسبة ألنظمتها أو شبكاهتا لضمان أال يتسبباألمر، عن طري
قاسم تاملستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمات الثابتة الساتلية واملتنقلة الساتلية واإلذاعية الساتلية الناجم عن األنظمة العاملة اليت ت

يف هدف األداء  احملددة C/N املسموح به للقيمة الوقت أي ،اقات الرتدد هذه، يف جتاوز احلدود اإلمجالية للحمايةنفس الرتدد يف نط
( لكل وصلة مرجعية لألنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض واالخنفاض  C/Nنسبة )أخفض قصري األجل املرتبط بأقصر نسبة مئوية زمنية

للتوصية                                                                          ا  للوصالت اليت تستعمل التشفري والتشكيل التكيفيني الواردين يف املشروع التمهيديزمني املتوسطةيف الكفاءة الطيفية 
 من لوائح الراديو؛ 5M.22                  احملددة وفقا  للرقم ،10%من  بأكثر ITU-R S.[50/40 REFERENCE LINKS]اجلديدة

                . وأ عرب عن رأي ITU-R P.618                                                قيمة متوسطة يف فرتة زمنية قدرها سنة وفقا  التوصية  إىل                     مصطلح "متوسط زمنيا "  يشري: مالحظة
 .الطيفية الكفاءة اخنفاض فيها يراعىمفاده أنه قد يلزم املزيد من التوضيح بشأن النقطة املرجعية اليت 

 :2 الخيار
 الثابتة خلدمةا يف األرض إىل سبةبالن مستقرة غري أنظمة تشغل أن تعتزم اليت أو تشغل اليت اإلدارات على أن 1
تملة، مبا يف ذلك، تتعاون الختاذ مجيع التدابري احمل أنأعاله،  "إذ يضع يف اعتباره" منأ(  الفقرة يف إليها املشار الرتدد النطاقات يف

املستقرة  الشبكات التداخل الرتاكمي يف تأثريإذا لزم األمر، عن طريق تعديالت مناسبة على أنظمتها أو شبكاهتا، لضمان أال يؤدي 
اليت األنظمة العاملة  الساتلية الناجم عن اإلذاعيةواخلدمة  الساتليةاملتنقلة  واخلدمةيف اخلدمة الثابتة الساتلية  بالنسبة إىل األرض

هدف  يف احملددة C/Nح به للقيمة الوقت املسمو  أيجتاوز احلدود اإلمجالية للحماية إىل تتقاسم نفس الرتدد يف نطاقات الرتدد هذه، 
 األرض( لكل وصلة مرجعية لألنظمة املستقرة بالنسبة إىل  C/Nنسبة )أخفض األداء قصري األجل املرتبط بأقصر نسبة مئوية زمنية

والتشكيل  اليت تستعمل التشفري للوصالتسنة واحدة  يفاالحتياطية هلدف األداء طويل األجل احملدد  السعةواالخنفاض يف 
 على 10%من  بأكثر ITU-R S.[50/40 REFERENCE LINKS] التكيفيني الواردين يف املشروع التمهيدي للتوصية اجلديدة

 من لوائح الراديو؛ 5M.22لرقم ا يف احملدد النحو
مزيد  سيلزمو  حسابات إلجراءتوجد أمثلة ولكن ال  ،ITU-R S.1323املصطلح "السعة االحتياطية" يف التوصية         ي ستخدم: مالحظة

نفس املبدأ  يف ينظر لكنهيف قطاع االتصاالت الراديوية التابع لالحتاد،  2. وحىت اآلن، مل جتر دراسة اخليار 2اخليار  يف التوضيحمن 
 .ITU-R S.1323على حنو ما ورد يف التوصية 

، الساتليةة أنظمة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابت تشغل أن تعتزم اليتأن على اإلدارات اليت تشغل أو  2
 إليها شاراملاملنتظمة  التشاوريةاملناقشات  أن تتفق بشكل تعاوين من خالل ،يقرر"" من 1 الفقرةمبوجب  يف سبيل الوفاء بالتزاماهتا

 اإلمجاليةتويات املس املستقرة بالنسبة إىل األرضتتجاوز عمليات مجيع الشبكات غري  لضمان أال "دركي"إذ من  (بيف الفقرة 
 ؛املستقرة بالنسبة إىل األرض للحماية للشبكات الساتلية

تقرة املس الساتلية اخلصائص احلسبانتأخذ يف أن  ،يقرر"" من 2 الفقرةمبوجب  يف سبيل الوفاء بالتزاماهتاأن على اإلدارات،  3
تطبيق املنهجية  عند ITU-R S.[50/40 REFERENCE LINKS]ة اجلديد للتوصيةاملشروع التمهيدي املبينة يف  بالنسبة إىل األرض

 التأثري ونتائج ITU-R S.[50/40 GHz FSS SHARING METHODOLOGY] ةاجلديد للتوصيةاملشروع التمهيدي الواردة يف 
 ؛للتحقق بربجمياتاحملسوبة  على الشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض اإلمجايل
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 :1 الخيار
 ITU-R S.[50/40 GHz FSSعلى اإلدارات استعمال املنهجية الواردة يف املشروع التمهيدي للتوصية اجلديدة  أن 4

SHARING METHODOLOGY]  لتحديد االلتزام حبدود التداخل الرتاكمي من أجل محاية الوصالت املرجعية املستقرة بالنسبة
 ؛ITU-R S.[50/40 REFERENCE LINKS]التمهيدي للتوصية اجلديدة إىل األرض املدرجة يف املشروع 

 : 2 الخيار

 "يقرر"من  4الفقرة  بدون
 الثابتة اخلدمات يف األرض إىل بالنسبة املستقرة للشبكات        املشغ لة اإلدارات ممثلو ذلك يف ن)مب لإلدارات جيوز أنه 5

 التشاوري، االجتماع فقةمبوا       رهنا   تستخدم، أنة يف االجتماعات التشاورية ك       املشار  ( الساتليةواإلذاعية  الساتليةواملتنقلة  الساتلية
يف املشروع  احملددة اإلمجاليةقطاع االتصاالت الراديوية حلساب احلدود  يستخدمهاأي أدوات برجمية  جانبهبا إىل  اخلاصةبرجمياهتا 

 ؛والتحقق منها ITU-R S.[50/40 GHz FSS SHARING METHODOLOGY]األويل للتوصية اجلديدة 

 غري األنظمة أعاله، أال تأخذ يف احلسبان إال "يقرر" من 1 أن على اإلدارات، يف سبيل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب الفقرة 6
"إذ يضع  منأ(  الفقرة اليت هلا ختصيصات يف نطاقات الرتدد املشار إليها يف اخلدمة الثابتة الساتليةيف  املستقرة بالنسبة إىل األرض

ر املناقشات التشاورية املشا سياق يفهبذا القرار من خالل املعلومات املقدمة  2 أعاله واليت تفي باملعايري املبينة يف امللحق "اعتباره يف
 "يقرر"؛ من 2 الفقرةإليها يف 

أعاله، أن حتدد اآلليات اليت  "يقرر" من 1 أن على اإلدارات، لدى إبرامها اتفاقات لتنفيذ التزاماهتا مبوجب الفقرة 7
تضمن أن تكون اإلدارات احملتمل أن تقوم باإلبالغ عن أنظمة أو شبكات يف اخلدمة الثابتة الساتلية واملشغلني على بينة تامة هبذه 

 العملية وإمكانية املشاركة فيها؛

 :1الخيار 
النسبة إىل تشغيل أنظمة غري مستقرة ب تعتزمدارات اليت تشغل أو لإل مطلوبةيف العملية التشاورية  شاركةاملأن  8

 يعفي تلك اليف هذه العملية  اإلدارة املسؤولةعدم مشاركة وأن  ،ألحكام هذا القرار ختضع الساتليةاألرض يف اخلدمة الثابتة 
 إجراءه بقيام عندالفريق التشاوري  اعتبارسقط أنظمتها من            أعاله وال ي   يقرر""من  1مبوجب الفقرة  املقررةاإلدارة من االلتزامات 

 ؛إمجاليةأي حسابات 

 :2 الخيار
رض بالنسبة إىل األ مستقرة غري              نظاما  رابعا   يفي عندما يبدأ أعاله" يقرر"من  2الوارد يف الفقرة  االلتزام تطبيق أن 8
باملعايري الواردة  "اعتباره يف يضع إذمن " أ(يف نطاقات الرتدد املشار إليها يف الفقرة  تردد ختصيصات له الساتليةاخلدمة الثابتة  يف
 ؛هبذا القرار 2 امللحق يف
، "يقرر"من  2املشار إليها يف الفقرة  يةجتماعات التشاور الاتفاق يف اإىل أن تضمن كل إدارة، يف حال عدم التوصل  9

لمقادير املخفضة ل                                                                                           كل نظام من أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اخلاضعة هلذا القرار وفقا         يشغ لأن 
املستقرة  ما يتناسب مع عدد األنظمة غريعلى  املسموح الكلي املقدارسوبة بقسمة احمل ،املصدرالتداخل أحادية  املسموحة لتأثري

 أثناء التشغيل؛ 5M.22 يف الرقم املسموح الكلي املقدارملة يف نفس الوقت، لضمان عدم جتاوز بالنسبة إىل األرض العا
 ةددحمالة تنفيذ بثه يف ح يف اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض عاملكل نظام   خيفض أن 10

اتلية غري من أنظمة اخلدمة الثابتة الس الكلي املسموح املقدار يف    ا  جتاوز أظهرت املناقشات التشاورية  إذا أعاله، ""يقررمن  8 للفقرة
 :املستقرة بالنسبة إىل األرض قيد التشغيل

 ؛إرساالته بالتناسب مع مقدار جتاوز القيمة اإلمجالية :1 الخيار
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 أو بواسطة تعديالت مناسبة ألنظمته؛ :2الخيار 
                            ، أن تعني منسقا  واحدا  يكون "يقرر"من  2الفقرة أن على اإلدارات، املشاركة يف املناقشات التشاورية املشار إليها يف  11

بة إىل املستقرة بالنس، نتائج احلساب التشغيلي إلمجايل األنظمة غري 1                                                 مسؤوال  عن إرسال إىل املكتب، على النحو املبني يف امللحق
أعاله، بصرف النظر عما إذا كانت عمليات التحديد  "يقرر" نم 9و 8و 1ات لفقر ل                      تقاسم املنفذة تطبيقا  وعمليات حتديد ال األرض

هذه تؤدي إىل أي تعديالت على اخلصائص املنشورة ألنظمتها املعنية، وتقدمي مشروع سجل لكل اجتماع تشاوري، ونشر السجل 
 عليه، املوافق

 الراديوية االتصاالت مكتبيدعو 
 علقيت فيما االقتضاءبصفة مراقب وأن يقدم املشورة حسب  "يقرر"من  2يف االجتماعات التشاورية املذكورة يف الفقرة  يشارك بأن

 ،"يقرر" من 1 لفقرةل             املنفذة وفقا   للتداخل اإلمجايل التأثري حسابات بنتائج
 يكلف مكتب االتصاالت الراديوية

 .(BR IFIC)النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات  يف "يقرر"من  7بأن ينشر املعلومات املشار إليها يف الفقرة  1

 ،31.11مبوجب الرقم  الساتليةمن تفحص الشبكة  كجزء 5M.22الواردة يف الرقم  الرتاكميةاحلسابات  باستبعاد 2
 اإلدارات حيث

خالت املستخدمة باملنهجيات واالفرتاضات واملد التشاورية االجتماعات يف املشاركني ومجيع الراديوية االتصاالت مكتب تزويد على
 ."يقرر" من 3 باالقرتان مع الفقرة

 (WRC-19) [A16]مبشروع القرار اجلديد  1امللحق 
  األرض إلى بالنسبة المستقرة قائمة خصائص الشبكات

 ونسق نتائج الحساب التراكمي التي يتعين تقديمها 
 مكتب االتصاالت الراديوية لنشرها للعلمإلى 

I  التي يتعين استعمالها في حساب  األرض إلى بالنسبة المستقرة الشبكاتخصائص
لخدمة افي  المستقرة بالنسبة إلى األرضاألنظمة غير اإلرساالت التراكمية الناجمة عن 

 الثابتة الساتلية
1-I األرض إلى بالنسبة المستقرة الشبكات خصائص  
 .ITU-R S.[50/40 REFERENCE LINKS]قة العمل للمشروع األويل للتوصية اجلديدة وثي

2-I  معلمات كوكبة األنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى األرض(non-GSO) 
الية لنشرها ينبغي تزويد مكتب االتصاالت الراديوية باملعلمات الت املستقرة بالنسبة إىل األرضلكل نظام من األنظمة الساتلية غري 

 احلساب الرتاكمي: يف
 ؛املبلغة اإلدارة -
 عدد احملطات الفضائية املستعملة يف احلساب الرتاكمي؛ -
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اخلدمة  يف املستقرة بالنسبة إىل األرضاألنظمة غري مسامهة التداخل أحادي املصدر يف اجملموع الكلي لكل نظام من  -
 .الثابتة الساتلية

II نتائج حساب كثافة تدفق القدرة المكافئة التراكمية 

 (WRC-19) [A16]مبشروع القرار اجلديد  2امللحق 
 يقررن م 5 الفقرةقائمة المعايير لتطبيق أحكام 

 التنسيق أو التبليغ. علوماتتقدمي م 1
 اتفاق بشأن إطالق السواتل.إبرام اتفاق بشأن تصنيع السواتل أو توريدها، وإبرام  2

 :اخلدمة الثابتة الساتليةيف  غري املستقر بالنسبة إىل األرضينبغي أن يتوافر ملشغل نظام 
 دليل واضح على وجود اتفاق ملزم بشأن تصنيع أو توريد سواتله؛ ’1‘
 ودليل واضح على وجود اتفاق ملزم بشأن إطالق سواتله. ’2‘

اخلدمة، كما  أو التوريد مراحل العقد الرئيسية اليت تفضي إىل تصنيع أو توريد السواتل الالزمة لتوفريوينبغي أن حيدد اتفاق التصنيع 
ينبغي أن حيدد اتفاق اإلطالق تاريخ إطالق الساتل وموقع اإلطالق والوكالة اليت تتوىل إطالقه. وتكون اإلدارة املبلغة هي املسؤولة 

 هذه االتفاقات. عن توثيق صحة املستندات اليت تثبت وجود
 وجيوز تقدمي املعلومات مبوجب هذا املعيار يف شكل تعهد كتايب تقدمه اإلدارة املسؤولة.

كبديل لالتفاقات اخلاصة بتصنيع السواتل أو توريدها أو إطالقها، ميكن قبول دليل واضح على ترتيبات مضمونة  3
بات وعن إعالم عن توثيق املستندات املتعلقة هبذه الرتتيلتمويل تنفيذ املشروع. وتكون اإلدارة املبلغة هي املسؤولة 

 اإلدارات األخرى املعنية هبا، يف سبيل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب هذا القرار.

 

 1للمسألة  Bإلى األسلوب  بالنسبة 2.5/6.1/3

MOD 

 WRCREV.( 159-591(القرار 

غير  ليةيخص األنظمة الساتفيما دراسة المسائل التقنية والتشغيلية واألحكام التنظيمية 
نطاقات  الخدمة الثابتة الساتلية في المستقرة بالنسبة إلى األرض في

 GHz 50,2-47,2أرض( و-)فضاء GHz 39,5-42,5وأرض( -)فضاء GHz 37,5-39,5 التردد
 فضاء(.-)أرض GHz 51,4-50,4و فضاء(-)أرض
 (،2019شيخ، شرم ال2015جنيف، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )

 حيدد فيما بعد



487 

 

 
 )المنفعلة( الساتليةاستكشاف األرض  خدمة: 2 المسألة 3.5/6.1/3

MOD 

 Rev.WRC) 750-951(القرار 

 التوافق بين خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( والخدمات النشيطة ذات الصلة

... 

 األرض إلى بالنسبة مستقرةالغير  األنظمةحدود  مراجعة: A الخيار

 1-1اجلدول 

النطاق الموزع لخدمة 
استكشاف األرض 

 (EESS)الساتلية 
 )المنفعلة(

النطاق الموزع 
 من محطات الخدمة النشيطة  البث غير المطلوبحدود قدرة  الخدمة النشيطة لخدمات نشيطة

1في عرض نطاق محدد لخدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(
  

MHz 1 427-1 400 MHz 1 452-1 427 متنقلة 
dBW 72– يف MHz 27  من نطاق خدمة استكشاف األرض الساتلية

 )املنفعلة( للمحطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية
dBW 62– يف MHz 27  من نطاق خدمة استكشاف األرض الساتلية

 3 ،2)املنفعلة( للمحطات املتنقلة لالتصاالت املتنقلة الدولية

GHz 24,0-23,6 GHz 23,55-22,55 
خدمة ما بني 

 السواتل

dBW 36–  ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( قدره
200 MHz ني السواتل ب اخلدمة ما ألنظمة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف

(non-GSO ISS)  تلقى املكتب بشأهنا معلومات النشر املسبق الكاملة قبل
ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية  –dBW 46، و2020يناير  1

تلقى املكتب بشأهنا  non-GSO ISSألنظمة  MHz 200)املنفعلة( قدره 
 أو بعده 2020يناير  1 معلومات النشر املسبق الكاملة يف

GHz 31,5-31,3 GHz 31,3-31 
اخلدمة الثابتة 

)باستثناء حمطات 
املنصات عالية 

 )االرتفاع

 : 2012يناير  1اخلدمة بعد  بالنسبة للمحطات اليت وضعت يف
dBW 38–  )ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة

 2012 يناير 1 ينطبق هذا احلد على احملطات املرخص هلا قبل . الMHz 100 قدره

GHz 50,4-50,2 GHz 50,2-49,7 
اخلدمة الثابتة 

 الساتلية 
 4فضاء(-)أرض

 : 1 الخيار
ألرض اليت املستقرة بالنسبة إىل ا غري األنظمةيف  العاملةللمحطات  بالنسبة

اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي  وضعت يف
تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية  قبلو  WRC)-(07لالتصاالت الراديوية 

 :WRC-19للمؤمتر 
ليت ا الشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرضلعاملة يف ابالنسبة للمحطات 

اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي  وضعت يف
 :(WRC-07)لالتصاالت الراديوية 

dBW 10–  ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( قدره
200 MHz 57 يقل كسب اهلوائي فيها عن للمحطات األرضية اليت ال dBi 

dBW 20–  ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( قدره
200 MHz 57 للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها عن dBi 

 للمحطات العاملة يف األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت بالنسبة
 :WRC-19ر اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمت وضعت يف
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النطاق الموزع لخدمة 
استكشاف األرض 

 (EESS)الساتلية 
 )المنفعلة(

النطاق الموزع 
 من محطات الخدمة النشيطة  البث غير المطلوبحدود قدرة  الخدمة النشيطة لخدمات نشيطة

1في عرض نطاق محدد لخدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(
  

علة( )املنف الساتليةنطاق خلدمة استكشاف األرض  ألي dBW       الحقا   حيدد
يقل كسب اهلوائي فيها  للمحطات األرضية اليت ال MHz 200قدره 

 dBi 57 عن
علة( )املنف الساتليةنطاق خلدمة استكشاف األرض  ألي dBW       الحقا   حيدد

للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها  MHz 200قدره 
 dBi 57 عن

  :2 الخيار
بالنسبة للمحطات العاملة يف األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت 

ي بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر العامل تاريخاخلدمة بعد  وضعت يف
قدمت معلومات تنسيق كاملة  اليتو  WRC)-(07لالتصاالت الراديوية 

 :WRC-19بشأهنا قبل تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر 
اليت  األرض ىلإ بالنسبة املستقرةيف الشبكات  العاملةبالنسبة للمحطات 

اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي  وضعت يف
  :WRC)-(07لالتصاالت الراديوية 

dBW 10–  ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( قدره
200 MHz يقل كسب اهلوائي فيها عن للمحطات األرضية اليت ال dBi 57 

dBW 20–  ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( قدره
200 MHz 57 للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها عن dBi 

بالنسبة للمحطات العاملة يف األنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت 
تامية بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخل قدمت معلومات تنسيق كاملة بشأهنا

 :WRC-19للمؤمتر 
نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  يأل dBW       الحقا   حيدد

كسب اهلوائي فيها   يقل للمحطات األرضية اليت ال MHz 200قدره 
 dBi 57 عن

ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  dBW           حيدد الحقا  
للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها  MHz 200قدره 

 dBi 57 عن

GHz 50,4-50,2 GHz 50,9-50,4 
اخلدمة الثابتة 

 الساتلية 
 4فضاء(-)أرض

 :1 لخيارا

 للمحطات العاملة يف األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت بالنسبة
اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي  وضعت يف

وقبل تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية  WRC)-(07لالتصاالت الراديوية 
 :WRC-19للمؤمتر 
األرض اليت  بالنسبة إىل لعاملة يف الشبكات املستقرةا للمحطات بالنسبة

اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي  وضعت يف
 :WRC)-(07لالتصاالت الراديوية 

–10 dBW  ه )املنفعلة( قدر  الساتليةألي نطاق خلدمة استكشاف األرض
200 MHz 57 يقل كسب اهلوائي فيها عن للمحطات األرضية اليت ال dBi 

–20 dBW  دره )املنفعلة( ق الساتليةألي نطاق خلدمة استكشاف األرض
200 MHz 57 للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها عن dBi 

بالنسبة للمحطات العاملة يف األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت 
 :WRC-19اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر  وضعت يف

علة( )املنف الساتليةنطاق خلدمة استكشاف األرض  ألي dBW       الحقا   حيدد
يقل كسب اهلوائي فيها  للمحطات األرضية اليت ال MHz 200قدره 

 dBi 57 عن
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النطاق الموزع لخدمة 
استكشاف األرض 

 (EESS)الساتلية 
 )المنفعلة(

النطاق الموزع 
 من محطات الخدمة النشيطة  البث غير المطلوبحدود قدرة  الخدمة النشيطة لخدمات نشيطة

1في عرض نطاق محدد لخدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(
  

علة( )املنف الساتليةنطاق خلدمة استكشاف األرض  ألي dBW       الحقا   حيدد
للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها  MHz 200قدره 

 dBi 57 عن
ائق اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوث للمحطات اليت وضعت يف بالنسبة

 :WRC)-(07اخلتامية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
–10 dBW  دره )املنفعلة( ق الساتليةألي نطاق خلدمة استكشاف األرض

200 MHz يقل كسب اهلوائي فيها  للمحطات األرضية اليت ال
 dBi 57 عن

–20 dBW  دره )املنفعلة( ق الساتليةألي نطاق خلدمة استكشاف األرض
200 MHz 57 للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها عن dBi 

 : 2 لخيارا
 للمحطات العاملة يف األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت بالنسبة

اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي  وضعت يف
واليت قدمت معلومات تنسيق كاملة  WRC)-(07لالتصاالت الراديوية 

 :WRC-19بشأهنا قبل تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر 
 لعاملة يف الشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض اليتا للمحطات ةبالنسب

اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي  وضعت يف
 :WRC)-(07لالتصاالت الراديوية 

–10 dBW  ه )املنفعلة( قدر  الساتليةألي نطاق خلدمة استكشاف األرض
200 MHz 57 يقل كسب اهلوائي فيها عن للمحطات األرضية اليت ال dBi 

–20 dBW  دره )املنفعلة( ق الساتليةألي نطاق خلدمة استكشاف األرض
200 MHz 57 للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها عن dBi 

 للمحطات العاملة يف األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت بالنسبة
لومات تنسيق كاملة بشأهنا بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية قدمت مع

 :WRC-19للمؤمتر 
علة( )املنف الساتليةنطاق خلدمة استكشاف األرض  يأل dBW       الحقا   حيدد

يقل كسب اهلوائي فيها  للمحطات األرضية اليت ال MHz 200قدره 
 dBi 57 عن

علة( )املنف الساتليةنطاق خلدمة استكشاف األرض  ألي dBW       الحقا   حيدد
للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها  MHz 200قدره 

 dBi 57 عن
ائق اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوث للمحطات اليت وضعت يف بالنسبة

 :WRC)-(07اخلتامية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
–10 dBW  دره )املنفعلة( ق الساتليةألي نطاق خلدمة استكشاف األرض

200 MHz يقل كسب اهلوائي فيها  للمحطات األرضية اليت ال
 dBi 57 عن

–20 dBW  دره )املنفعلة( ق الساتليةألي نطاق خلدمة استكشاف األرض
200 MHz 57 للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها عن dBi 

GHz 54,25-52,6 GHz 52,6-51,4 اخلدمة الثابتة 

ائق اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوث بالنسبة للمحطات اليت وضعت يف
 : (WRC-07)اخلتامية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

dBW 33–  ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( قدره
100 MHz 

ابتة األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثالدراسات املتعلقة باالعتبارات اخلاصة  3.3/6.1/3: انظر القسم مالحظة
 .)املنفعلة( الساتليةاألرض  استكشاف وخدمة الساتلية
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 مراجعة حدود األنظمة المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى األرض: Bالخيار 

 1-1اجلدول 

النطاق الموزع لخدمة 
استكشاف األرض 

 (EESS)الساتلية 
 )المنفعلة(

الموزع  النطاق
 من محطات الخدمة النشيطة لبث غير المطلوب حدود قدرة ا الخدمة النشيطة لخدمات نشيطة

1في عرض نطاق محدد لخدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(
  

MHz 1 427-1 400 MHz 1 452-1 427 متنقلة 
dBW 72– يف MHz 27  من نطاق خدمة استكشاف األرض الساتلية

 )املنفعلة( للمحطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية
dBW 62– يف MHz 27  من نطاق خدمة استكشاف األرض الساتلية

 3 ،2)املنفعلة( للمحطات املتنقلة لالتصاالت املتنقلة الدولية

GHz 24,0-23,6 GHz 23,55-22,55 
خدمة ما بني 

 السواتل

dBW 36–  ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( قدره
200 MHz ني السواتل ب اخلدمة ما ألنظمة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف

(non-GSO ISS)  تلقى املكتب بشأهنا معلومات النشر املسبق الكاملة قبل
ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية  –dBW 46، و2020يناير  1

تلقى املكتب بشأهنا  non-GSO ISSألنظمة  MHz 200)املنفعلة( قدره 
 أو بعده 2020يناير  1 معلومات النشر املسبق الكاملة يف

GHz 31,5-31,3 GHz 31,3-31 
اخلدمة الثابتة 

)باستثناء حمطات 
املنصات عالية 

 )االرتفاع

 : 2012يناير  1اخلدمة بعد  بالنسبة للمحطات اليت وضعت يف
dBW 38–  )ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة

ينطبق هذا احلد على احملطات املرخص هلا  . الMHz 100 قدره
 2012 يناير 1 قبل

GHz 50,4-50,2 GHz 50,2-49,7 
اخلدمة الثابتة 

 الساتلية 
 4فضاء(-)أرض

  :1 الخيار
ائق اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوث بالنسبة للمحطات اليت وضعت يف

وقبل تاريخ بدء  WRC)-(07اخلتامية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
 :WRC-19نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر 

dBW 10–  ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( قدره
200 MHz 57 يقل كسب اهلوائي فيها عن رضية اليت الللمحطات األ dBi 

dBW 20–  ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( قدره
200 MHz 57 للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها عن dBi 

ىل األرض اليت إ بالنسبة املستقرة غري األنظمةبالنسبة للمحطات العاملة يف 
 :WRC-19وضعت يف اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر 

نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  يأل dBW           حيدد الحقا  
يقل كسب اهلوائي فيها  للمحطات األرضية اليت ال MHz 200قدره 

 dBi 57 عن
ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  dBW           حيدد الحقا  

للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها  MHz 200قدره 
 dBi 57 عن

بالنسبة للمحطات العاملة يف األنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت 
 :WRC-19وضعت يف اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر 

نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  يأل dBW       الحقا  حيدد 
يقل كسب اهلوائي فيها  للمحطات األرضية اليت ال MHz 200قدره 

 dBi 57 عن
ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  dBW           حيدد الحقا  

للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها  MHz 200قدره 
 dBi 57 عن
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 :2 الخيار
ائق اخلتامية اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوث بالنسبة للمحطات اليت وضعت يف

اليت قدمت معلومات و  WRC)-(07للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
 :WRC-19ر الوثائق اخلتامية للمؤمت بدء نفاذتنسيق كاملة بشأهنا قبل تاريخ 

dBW 10–  ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( قدره
200 MHz يقل كسب اهلوائي فيها عن للمحطات األرضية اليت ال dBi 57 

dBW 20–  ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( قدره
200 MHz 57 للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها عن dBi 

ات بالنسبة إىل األرض اليت قدمت معلوم املستقرة غريلمحطات لبالنسبة 
 :WRC-19ر الوثائق اخلتامية للمؤمت بدء نفاذتاريخ بعد تنسيق كاملة بشأهنا 

نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  يأل dBW           حيدد الحقا  
يقل كسب اهلوائي فيها  للمحطات األرضية اليت ال MHz 200قدره 

 dBi 57 عن
ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  dBW       الحقا  حيدد 
للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها  MHz 200قدره 

 dBi 57 عن
ض اليت بالنسبة إىل األر  املستقرةيف األنظمة  العاملة لمحطاتل بالنسبة

ائق اخلتامية الوث نفاذ بدءتاريخ  بعدقدمت معلومات تنسيق كاملة بشأهنا 
 :WRC-19للمؤمتر 

نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  يأل dBW           حيدد الحقا  
يقل كسب اهلوائي فيها  للمحطات األرضية اليت ال MHz 200قدره 

 dBi 57 عن
ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  dBW           حيدد الحقا  

للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها  MHz 200قدره 
 dBi 57 عن

 :3 الخيار
اخلدمة بعد  وضعت يف اليتاملستقرة بالنسبة إىل األرض للمحطات  بالنسبة

تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
07)-(WRC  دد حيكاملة بشأهنا قبل تاريخ تبليغ  واليت قدمت معلومات

 :WRC-19يف املؤمتر        الحقا  
–10 dBW  ه )املنفعلة( قدر  الساتليةألي نطاق خلدمة استكشاف األرض

200 MHz 57 يقل كسب اهلوائي فيها عن للمحطات األرضية اليت ال dBi 
–20 dBW  دره )املنفعلة( ق الساتليةألي نطاق خلدمة استكشاف األرض

200 MHz 57 للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها عن dBi 
ملكتب بشأهنا تلقى اللمحطات املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت  بالنسبة

 :WRC-19يف املؤمتر            حيدد الحقا  بعد تاريخ كاملة تبليغ  معلومات 
ة( قدره )املنفعل الساتليةألي نطاق خلدمة استكشاف األرض            حيدد الحقا  

200 MHz 
اخلدمة  بالنسبة للمحطات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت وضعت يف

بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
07)-(WRC  حيدد الحقا  وقبل تاريخ           

–10 dBW  ه )املنفعلة( قدر  الساتليةألي نطاق خلدمة استكشاف األرض
200 MHz 57 يقل كسب اهلوائي فيها عن للمحطات األرضية اليت ال dBi 

–20 dBW  دره )املنفعلة( ق الساتليةألي نطاق خلدمة استكشاف األرض
200 MHz 57 للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها عن dBi 

اخلدمة  بالنسبة للمحطات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت وضعت يف
          دد الحقا  بعد تاريخ حي
ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  dBW           حيدد الحقا  

  MHz 200قدره 
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النطاق الموزع لخدمة 
استكشاف األرض 

 (EESS)الساتلية 
 )المنفعلة(

الموزع  النطاق
 من محطات الخدمة النشيطة لبث غير المطلوب حدود قدرة ا الخدمة النشيطة لخدمات نشيطة

1في عرض نطاق محدد لخدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(
  

GHz 50,4-50,2 GHz 50,9-50,4 
اخلدمة الثابتة 

 الساتلية 
 4فضاء(-)أرض

  :1 الخيار
 أو ألرضااملستقرة بالنسبة إىل  الشبكاتالعاملة يف بالنسبة للمحطات 

ليت وضعت االعاملة يف الشبكات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض احملطات 
اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي لالتصاالت  يف

واحملطات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت  WRC)-(07الراديوية 
لعاملي اووضعت يف اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر 

تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية وقبل  WRC)-(07لالتصاالت الراديوية 
 :WRC-19للمؤمتر 

dBW 10–  ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( قدره
200 MHz 57 يقل كسب اهلوائي فيها عن للمحطات األرضية اليت ال dBi 

dBW 20–  ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( قدره
200 MHz 57 للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها عن dBi 

اليت  ألرضاغري املستقرة بالنسبة إىل  األنظمةبالنسبة للمحطات العاملة يف 
 :WRC-19اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر  وضعت يف

نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  يأل dBW       الحقا   دحيد
يقل كسب اهلوائي فيها  للمحطات األرضية اليت ال MHz 200قدره 

 dBi 57 عن
ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  dBW       الحقا   حيدد

للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها  MHz 200قدره 
 dBi 57 عن

 :2 لخيارا
 أواألرض  بالنسبة إىل ستقرةامل شبكاتاليف  العاملةبالنسبة للمحطات 

ليت وضعت ا األرض إىل بالنسبة ستقرةاملغري  شبكاتالحمطات عاملة يف 
اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي لالتصاالت  يف

غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت  واحملطات WRC)-(07الراديوية 
اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي  يف وضعت

معلومات تنسيق كاملة  قدمتواليت  WRC)-(07لالتصاالت الراديوية 
 :WRC-19اخلتامية للمؤمتر  الوثائقنفاذ  بدءبشأهنا قبل تاريخ 

dBW 10–  ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( قدره
200 MHz يقل كسب اهلوائي فيها عن للمحطات األرضية اليت ال dBi 57 

dBW 20–  ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( قدره
200 MHz 57 للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها عن dBi 

 األرض اليت بالنسبة إىل ستقرةامل غري األنظمةللمحطات العاملة يف  بالنسبة
خلتامية تاريخ بدء نفاذ الوثائق ا بعدقدمت معلومات تنسيق كاملة بشأهنا 

 :WRC-19للمؤمتر 
نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  يأل dBW           حيدد الحقا  

يقل كسب اهلوائي فيها  للمحطات األرضية اليت ال MHz 200قدره 
 dBi 57 عن

ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  dBW       الحقا   حيدد
للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها  MHz 200قدره 

 dBi 57 عن
 

 :3 الخيار
اخلدمة بعد  وضعت يف اليتبالنسبة إىل األرض  املستقرةللمحطات  بالنسبة

تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
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النطاق الموزع لخدمة 
استكشاف األرض 

 (EESS)الساتلية 
 )المنفعلة(

الموزع  النطاق
 من محطات الخدمة النشيطة لبث غير المطلوب حدود قدرة ا الخدمة النشيطة لخدمات نشيطة

1في عرض نطاق محدد لخدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(
  

07)-(WRC يخ حيدد تار  بشأهنا قبلكاملة تبليغ  معلومات  قدمت واليت
 :WRC-19              الحقا  يف املؤمتر 

–10 dBW  ه )املنفعلة( قدر  الساتليةألي نطاق خلدمة استكشاف األرض
200 MHz 57 يقل كسب اهلوائي فيها عن للمحطات األرضية اليت ال dBi 

–20 dBW  دره )املنفعلة( ق الساتليةألي نطاق خلدمة استكشاف األرض
200 MHz 57 للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها عن dBi 

ملكتب بشأهنا تلقى ابالنسبة للمحطات املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت 
 :WRC-19                        تاريخ حيدد الحقا  يف املؤمتر  قبلكاملة تبليغ  معلومات 

ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( قدره            حيدد الحقا  
200 MHz 

اخلدمة  بالنسبة للمحطات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت وضعت يف
بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

07)-(WRC : وقبل تاريخ حيدد الحقا                      
–10 dBW  ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( قدره

200 MHz 57 يقل كسب اهلوائي فيها عن للمحطات األرضية اليت ال dBi 
–20 dBW  ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( قدره

200 MHz 57 للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها عن dBi 
اخلدمة  بالنسبة للمحطات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت وضعت يف

           حيدد الحقا :بعد تاريخ 
ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(  dBW           حيدد الحقا  

 MHz 200قدره 

GHz 54,25-52,6 GHz 52,6-51,4 اخلدمة الثابتة 

ائق اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوث بالنسبة للمحطات اليت وضعت يف
 : (WRC-07)اخلتامية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

dBW 33–  ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( قدره
100 MHz 

 
الدراسات املتعلقة باالعتبارات اخلاصة باألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة  3.3/6.1/3مالحظة: انظر القسم 

 (الساتلية وخدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة
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 7بند جدول األعمال 
ملؤمتر  2002) مراكش،           )املراج ع يف 86                                                          أي تغيريات قد يلزم إجراؤها، ويف خيارات أخرى، تطبيقا  للقرار  النظر يف 7

                                                                                                             املندوبني املفوضني، بشأن "إجراءات النشر املسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل لتخصيصات الرتدد للشبكات الساتلية"، وفقا  
فيها  واالقتصادي للرتددات الراديوية وأي مدارات مرتبطة هبا، مبا         والفع ال                       تيسريا  لالستخدام الرشيد  (Rev.WRC-07) 86 للقرار

 مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض؛
 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني2002ع يف مراكش،         )املراج   86تنفيذ القرار  - (Rev.WRC-07) 86 القـرار

 (A)7بند جدول األعمال 

وضع تخصيصات التردد في الخدمة من أجل جميع األنظمة غير المستقرة  - Aالمسألة  1/7/3
نهج قائم على مراحل من أجل نشر األنظمة غير المستقرة  بالنسبة إلى األرض، والنظر في

 وخدمات محددة تردد في نطاقات األرض بالنسبة إلى
 ملخص تنفيذي 1.1/7/3

نسبة إىل غري املستقرة بالالساتلية ألنظمة لتخصيصات الرتدد لوضع يف اخلدمة الدرس قطاع االتصاالت الراديوية كال من 
 سواتلو من كوكبات متعددة  املكونة non-GSOنشر األنظمة مراحل من أجل وإمكانية اعتماد هنج قائم على  (non-GSO) األرض

ة واآلخر أحدمها يتعلق مبفهوم الوضع يف اخلدم :دراسات إىل استنتاجني عامنيال هذه نطاقات تردد معينة. وقد أدت متعددة يف
 متعددة. تنفيذ ا خياراتملكل منهو ، non-GSOلنشر األنظمة  القائم على مراحليتعلق بالنهج 

أحد نشر ساتل واحد يف ب يف اخلدمة non-GSOلألنظمة  ختصيصات الرتدد وضعاالستمرار يف  ضرورةاالستنتاج العام األول هو 
أو طلب التنسيق، حسب  (API) معلومات النشر املسبق املدارية املبلغ عنها يف غضون سبع سنوات من تاريخ استالم          املستو يات

واخلدمات. ومع ذلك،  نطاقات الرتدديف مجيع  non-GSOاالقتضاء. وينطبق هذا االستنتاج على ختصيصات الرتدد جلميع األنظمة 
                                                                                              خيارات مقرتحة فيما يتعلق باحلد األدىن للفرتة اليت يتعني خالهلا االحتفاظ بساتل يف مستو  مداري م بل غ عنه: عةأربك لهنا

 ن يوما  )كما هو مطلوب حاليا  لألنظمة و تسع                                    non-GSO يف اخلدمة الثابتة الساتلية (FSS)  واخلدمة املتنقلة
 ،من لوائح الراديو( 44.11الرقم ب لقةاملتع (RoP) القاعدة اإلجرائية يف (MSS) الساتلية

 ا  فرتة أقل من تسعني يوم   ، 
 النسبة إىل األرضغري املستقرة بيف اخلدمة لتخصيصات الرتدد جلميع األنظمة الساتلية  للوضعفرتة  أي حتديد عدم، 
 تسعني يوما  أو أقل للوضع يف اخلدمة لتخصيصات الرتدد اخلاضعة ألحكام القسم  فرتة                                                                  II من لوائح  9 من املادة

 الراديو وعدم حتديد مدة خمالفة لذلك.
 قائم على مراحل لتنفيذ هنجالعاملي لالتصاالت الراديوية ملؤمتر ا من جانب اعتماد قرار جديد ضرورةواالستنتاج العام الثاين هو 

 يوفر فرتة إضافية تتجاوز الفرتة وخدمات حمددة. ومن شأن هذا النهج املرحلي أن تردد يف نطاقات non-GSOنظمة األلنشر 
السجل األساسي  عكسي وذلك لكي، املسجلو/أو  املبلغ عنهسبع سنوات لنشر عدد من السواتل، على النحو ب احملددةالتنظيمية 

تنفيذ  لعمليات خيارات وعدة هنجومثة هذه.  non-GSOنظمة السواتل ألبشكل معقول النشر الفعلي  (MIFR) الدويل للرتددات
 ما مبرحلةاقب عدم الوفاء وعو  مرحلةكل ب للوفاءوالنسبة املئوية املطلوبة من السواتل املنشورة  املراحل بفرتات فيما يتعلقحمتملة 

اليت وضعت  non-GSO عادل ومنصف لألنظمة الرتدد بأسلوب تسجيل ختصيصات مسألةملعاجلة  املالئمةوالتدابري االنتقالية 
، الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمتر هيقرر         تارخيا   تسبق سبع سنواتب احملددة يةتنظيمال فرتهتاواليت وصلت إىل هناية اخلدمة بالفعل،  يف

 كامل.بالنشر قد  non-GSOالنظام  ال يكون حيثماولكن 
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 خلفية 2.1/7/3
، توضح متطلبات 44B.11الرقم  هامبا في يف لوائح الراديو سلسلة من األحكام احملددة،وأدخل  WRC-15و WRC-12 اناعتمد املؤمتر 

 طة فضائية يف شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إىلحملتخصيصات الرتدد ل (BBIU)وضع يف اخلدمة الوإعادة  (BIU)وضع يف اخلدمة ال
ات الرتدد صيصلتخاخلدمة  مسألة الوضع يفأحكام يف لوائح الراديو تعاجل على وجه التحديد  ولكن ليس هنالك من. (GSO) األرض

كمال تسجيل ختصيصات ست. ويف هذا السياق، وال(non-GSO) للمحطات الفضائية يف األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض
حد نشر ساتل وا   ي   ماعند الوضع يف اخلدمةكمال جناح است على أن يعلن املكتب عن درجت املمارسة، non-GSOالرتدد لألنظمة 

 وهيسنوات، هذه املمارسة لعدد من ال ودامت. املعنية رتددالختصيصات  استقبالوقادر على إرسال و/أو  عنه                   مستو  مداري م بل غ يف
الواردة  (non-GSO) غري املستقرة بالنسبة إىل األرض (MSS) واخلدمة املتنقلة الساتلية (FSS)تنعكس يف أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية 

بغض النظر عن عدد  درجت هذه املمارسةعلى ذلك،                           من لوائح الراديو. وعالوة   44.11القواعد اإلجرائية للرقم  من 2 القسم يف
 من لوائح الراديو. 2.11املقدمة مبوجب الرقم  التبليغاملدارية املشار إليها يف معلومات           املستو ياتالسواتل أو عدد 

 يف تطبيق اإلجراءات التنظيمية التجربة عن WRC-15 تقريره إىل املؤمتر يف ،ومع ذلك، ذكر مدير مكتب االتصاالت الراديوية
 :ما يلياملسائل ذات الصلة،  وغريها من

                                                                                                 "نظرا  إىل وفرة عدد التبليغات عن األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض الواردة إىل املكتب حىت اآلن وطبيعة  
كات اليت ميكن أن تؤدي إىل ختزين الطيف وظهور ما يدعى "الشب املضاربة اليت قد تنطوي عليها هذه التبليغات،

الساتلية الورقية"، قد يرغب املؤمتر يف النظر يف إعادة تعريف مفهوم الوضع يف اخلدمة فيما يتعلق بالشبكات الساتلية 
 غري املستقرة بالنسبة إىل األرض."

الدائم من جدول األعمال، إمكانية وضع  7 قطاع االتصاالت الراديوية إىل أن يدرس، يف إطار البند WRC-15 وقد دعا املؤمتر
املستقرة بالنسبة  من لوائح الراديو على األنظمة غري 44.11و 25.11 أحكام تنظيمية إىل جانب األحكام املفروضة مبوجب الرقمني
، وتداعيات تطبيق أي من هذه األحكام على (FSS/MSS)إىل األرض للخدمتني الثابتة الساتلية واملتنقلة الساتلية 

 .WRC-15 اليت توضع يف اخلدمة بعد املؤمتر FSS/MSS األنظمة

 ت الراديويةملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاال 3.1/7/3
، بغض غري املستقرة بالنسبة إىل األرضلألنظمة  يف اخلدمة ختصيصات الرتدد وضعمن لوائح الراديو،  44.11مبوجب الرقم  ،يتعني

 ري فرتة السنوات السبعتغييف أي دراسات  تنظرسبع سنوات، ومل ب احملددةتنظيمية ال الفرتة، خالل نطاق الرتددالنظر عن اخلدمة أو 
بعض احلاالت  تتكون يف وهي، ما نظام يف سواتلال كل  نشر          أن ي نتظرالواقع  البعيد عنالدراسات خلصت إىل أن من  ولكن. هذه

الوضع  بليغ عنالت اعتبار      دوما  سبع سنوات. ولذلك، ال ميكن ب احملددةمن مئات أو آالف السواتل، خالل هذه الفرتة التنظيمية 
رد كون يف بعض احلاالت جميتأكيد للنشر الكامل هلذه األنظمة، بل قد  مبثابة non-GSOة لتخصيصات الرتدد لألنظم اخلدمة يف

 قادرة على استعمال ختصيصات الرتدد.السواتل الإشارة إىل بدء نشر 
 لضمان احلقوق واحلماية لتخصيصات الرتدد مسبق أساسي شرط non-GSOلتخصيصات الرتدد لنظام  ومسألة الوضع يف اخلدمة

ملدارية املبلغ عنها ا          املستو يات أحدتحقق بنشر ساتل واحد يف ي الوضع يف اخلدمةام بأكمله. وخلصت الدراسات إىل أن نظيف ال
            مبدئيا  إذا  على احلقوق وما يرتبط هبا من محاية لتخصيصات الرتدد املسجلة احلفاظسنوات السبع. ومع ذلك، يستمر الخالل فرتة 

خصائص  من أن سنوات للتأكد احملددة بسبعتنظيمية الفرتة الة زمنية معقولة بعد هناية اختذت إجراءات أخرى يف غضون فرت 
لنشر ا مراحل نشرها. وميكن أن تتألف هذه اإلجراءات من سلسلة من حالة عكست non-GSOلنظام لختصيصات الرتدد املسجلة 

زن بني احلاجة إىل منع ختزين أن يوا مرحليسنوات. ومن شأن اتباع هنج ال يةعااليت تنطبق لفرتة حمددة بعد هناية الفرتة التنظيمية سب
لنوع من التحديات التقنية والتشغيلية املرتبطة هبذا ا التغلب علىاملزدمحة، واحلاجة إىل  نطاقات الرتددسيما يف  الطيف، ال

 .non-GSO األنظمة
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 املبادئ التوجيهية التالية:      و ضعت، WRC-19ر من جدول أعمال املؤمت 7يف إطار البند  Aل املسألة حل         وتيسريا  
منفصلة عن أي إجراءات متابعة مطلوبة للحفاظ على احلقوق واحلماية  الوضع يف اخلدمةينبغي أن تكون عملية  1)

 .non-GSOلتخصيصات الرتدد املسجلة لألنظمة 
ع السواتل يف النظام حبلول هناية نشر مجي non-GSOلألنظمة  الوضع يف اخلدمةعملية  جناح استكمال ال يتطلب 2)

 سبع سنوات.ب احملددةتنظيمية الفرتة ال
 .non-GSOاستكمال نشر األنظمة  لتمكني الالزمالوقت  إتاحةينبغي  3)
 .WRC-19 عتمدها املؤمتريديدة ج فرتات مرحليةينبغي النظر يف اختاذ تدابري انتقالية مناسبة ملعاجلة اآلثار املرتتبة على أي  4)
يف خدمات فضائية حمددة يف نطاقات  non-GSOعلى مجيع األنظمة  القائم على مراحلينبغي تطبيق النهج  5)

 حمددة. تردد
من  43B.11و 43A.11و 58.9 األرقام، وضع منهجيات لتنفيذ أحكام املرحلينهج البالتزامن مع وضع  ،ينبغي 6)

 .non-GSOنظمة أللخصائص ختصيصات الرتدد  يفلوائح الراديو فيما يتعلق باملعاجلة التنظيمية للتعديالت 
إلخالل بفرتة انشر السواتل يف الوقت املناسب، ألن ت املبلغة لكي إلداراتلأن يوفر حوافز  املرحليينبغي للنهج  7)

 ؤدي إىل عواقب.يس غري مستقر بالنسبة إىل األرضلنظام  ةحمددمرحلية 
 .األرض إىل بالنسبة املستقرة غري األنظمة تطوير يعيق ال حبيث املرحلي املنهج إعداد ينبغي 8)

شر واالقتصادي للطيف واملوارد املدارية وحتسني شفافية ن والرشيدال                 باالستخدام الفع                أيضا  أن تنهضهذه املبادئ  ومن شأن
 .non-GSO األنظمة

 الخدمة لتخصيصات التردد لألنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى األرضالوضع في  1.3.1/7/3
 11 املادة النحو املبني يف ، علىnon-GSO ألنظمةتخصيصات الرتدد ل يف اخلدمة وضعالخلص قطاع االتصاالت الراديوية إىل أن 

 كانت ختصيصات الرتدد  سواء، non-GSO على مجيع األنظمة بالتساويمن لوائح الراديو، ينبغي أن ينطبق 
كيز لرت امزايا  ومنمتعددة السواتل.  كوكبةوذي   يات       املستو  متعدد  non-GSOلنظام  مأ من ساتل واحد non-GSO لنظام/شبكة

 التفريقجتنب  هومن لوائح الراديو  44.11مبوجب الرقم  مسألة الوضع يف اخلدمةعن  ة مبعزلالكبري  األنظمةتنفيذ  مسائلعلى 
 .non-GSOبني األنظمة  اخلدمة الوضع يف يف

ساتل واحد على األقل قادر  نشر non-GSOتخصيصات الرتدد لألنظمة لوضع يف اخلدمة الوباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن يعين 
 من لوائح الراديو 44.11لرقم ل القاعدة اإلجرائية )انظر 23عنه                                                       على إرسال أو استقبال ختصيصات الرتدد يف مستو  مداري م بل غ

ألغراض الدراسات، يعترب ساتل و (. MSS الساتلية املتنقلةواخلدمة  FSS نطبق على اخلدمة الثابتة الساتليةتاليت ، (2017 )طبعة
من لوائح الراديو اليت  4التذييل  الواردة يف لمعلماتلعندما تكون خصائصه املدارية مطابقة  عنه                     يف مستو  مداري م بل غ         منشورا   ما

قطاع إىل تطوير الأدت دراسات وقد . هال   ي ـ وم اتاملدار  ات(ارتفاع) ، وال سيما ارتفاعاعنه       املبل غ ةاملداري اتياملستو  )أحد(تصف 
 1.1.5.1/7/3 لبندا)انظر األمثلة الواردة يف  الوضع يف اخلدمة" يف سياق عنه       املبل غفهم بشأن معىن مصطلح "املستوى املداري ال

 أدناه. 2.3.1/7/3 البند يف املوصوف املرحليهنج النشر  مناقشةعلى  تبعات             الفهم أيضا   ذاوهلأدناه(. 
األمر  تاجحياليت تستخدم السواتل يف املدارات الدائرية أو اإلهليلجية، قد  non-GSOألنظمة اتشغيل  استمرار باإلضافة إىل خياراتو 

     تو  مس األمر يفهناية  اليت ال تعمل يف non-GSOتخصيصات الرتدد يف األنظمة ل يف اخلدمة وضعلبعض االعتبارات اخلاصة ل إىل
تصميم               فقد جرى مثال  من لوائح الراديو.  9من املادة  IIلتلك اليت ال ختضع ألحكام القسم  أعم، بوجه أو، مداري حول األرض

، األرضمدارات غري يف  مهماتالفضائية من أجل  البحوثيف خدمة العمليات الفضائية أو خدمة  non-GSOبعض السواتل 
___________________ 

أي السطح الالمتناهي  يق،باملعىن الض" املدار الفعلي للسواتل داخل املستوي وليس املستوي املداري           املبل غ عنهيقصد مبصطلح "املستوي املداري   23
 ل.ثنائي األبعاد الذي حيتوي مدار السات
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 منيةز حول األرض أو تدور يف مدار حول األرض لفرتات يف مدار       أبدا   تدخل، اليت إما ال السحيقيف الفضاء  املهماتيف ذلك  مبا
من  II                        ال ختضع عادة  ألحكام القسم non-GSOوجدير بالذكر أن ختصيصات الرتدد هلذه األنواع من األنظمة              قصرية نسبيا . 

حمطة  ونشر طالقإ جناح وضعت يف اخلدمة عندما تؤكد اإلدارة املبلغة قدختصيصات الرتدد وميكن اعتبار من لوائح الراديو  9 املادة
ما تصل لفرتة  نهع                                               بواسطة آلية أخرى غري النشر يف مستو  مداري م بل غ على إرسال أو استقبال ختصيصات الرتدد، أو قادرةفضائية 

 املوضح أعاله. اخلدمة للوضع يفالستنتاج العام ا مفهوم يف استثناء إىل هذه األنظمةحتتاج قد و .    ا  يوم 90 إىل
استخدام نفس ب non-GSOألكثر من نظام  مرتاكبةتردد لتخصيصات  يف اخلدمة وضعالمسألة االتصاالت الراديوية  ويدرس قطاع

 ميكن الذي لتفاوتاهذه لتحديد مقدار  الدراسةأي أساس تقين خالل فرتة  يضع ملالقطاع  ينبغي اإلشارة إىل أن كما  الفضائية. املركبة
 أي بنشورة. ويف غيااملية فضائالطات جلميع احمل                                                              بني خصائص املستويات املدارية املبل غ عنها وخصائص املستويات املدارية  به السماح

 non-GSO الفضائية اتاحملطالرتدد اليت تستخدمها  خصيصاتلتاملعاملة التنظيمية  يفقد ال يوجد أي اختالف  الشأن، هبذا إرشادات
 ةالفضائية املنشور  طاتللمح عنها املبلغ وتلك املدارية للمستويات عنها املبلغ اخلصائصالقائم بني  االختالف حجمبصرف النظر عن 

 بغرض الوضع يف اخلدمة.
                                                                                       خيارات للفرتة اليت جيب فيها نشر ساتل قادر على إرسال أو استقبال ختصيصات الرتدد يف مستو  مداري  أربعةقطاع الحدد قد و 

 واردة املختلفة األربعةاخليارات و . non-GSOألغراض وضع ختصيصات الرتدد يف اخلدمة يف نظام ساتلي  عنه       م بل غ
 أدناه: 1.3.1/7/3-1 اجلدول يف

 1.3.1/7/3-1اجلدول 

 الفترة المستمرة لتأكيد الوضع في الخدمة خيارات بشأن
 المواصفات الخيار

A   ينطبق  وهذارتدد. على إرسال أو استقبال ختصيصات ال قادرساتل ل عنه             مداري م بل غ                                        فرتة مستمرة ال تقل عن تسعني يوما  يف مستو
 .(2017)طبعة  وائح الراديومن ل 44.11الرقم  القاعدة اإلجرائية بشأناملستندة إىل  GSO-nonعلى بعض األنظمة 

B  مستمرة فرتةX   د د ،                      )من يوم إىل تسعني يوما استقبال  رسال أوإ قادر علىساتل عنه ل                                ( من النشر يف مستو  مداري م بل غ       الحقا        حت 
رت                           أن حمطة فضائية قادرة قد ن ش يف للبت            تسعني يوما  الفرتة  GSO-non للنظاممن اإلدارة/املشغل  يشرتطقد ال و ختصيصات الرتدد. 

                          يف مستو  مداري م بل غ عنه.
C  لى إرسال/استقبال ع قادرةنشر حمطة فضائية  حاملا تؤكد بتاريخ الوضع يف اخلدمةكتب املتقوم اإلدارة بإبالغ . غري حمددةفرتة

 .1املدارية املبلغ عنها          املستو يات يف أحدرتدد الختصيصات 

D  دهتام مستمرةفرتة X   د د الحقا   ،                            يوما  )من يوم إىل تسعني يوما إرسال  على ادرقساتل ل عنه             مداري م بل غ        مستو  ( من النشر يف             حت 
د د  الو من لوائح الراديو.  9من املادة  II لقسمحكام األ أو استقباهلا إذا كانت ختضعختصيصات الرتدد   .لذلك خمالفةمدة       حت 

يكفي أن                         فرتة حمددة. وبدال  من ذلك، حاجة إىلال  أن خدمة املالحة الراديوية الساتلية، من قبيلبالنسبة لبعض اخلدمات  ،أظهرت الدراسات 1
لف ذلك من نظام قد خيتو على إرسال أو استقبال ختصيصات الرتدد.  قادرساتل ل مبلغ عنه                    النشر يف مستو  مداري  عملية اإلدارة/املشغل تؤكد

 .بعينهاهلذه األنظمة  مستمرةفرتة  حاجة إىل حتديد. وهلذا ال املستمرأو أكثر من أيام النشر     ا  يوم 90 طلبيت الخر، ولكنه آل

 إىل بالنسبة املستقرة غري األنظمة جلميع الرتدد ختصيصات على اخلدمة يف للوضع أعاله املذكورة األوىل الثالثة اخليارات تنطبق
 .األرض حول النهاية يف تدور اليت األرض

وضع نهج قائم على مراحل لتنسيق نشر األنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى األرض مع البنود المدرجة  2.3.1/7/3
 في نطاقات تردد وخدمات محددة (MIFR)السجل األساسي الدولي للترددات  في

 لنهج القائم على مراحل والخياراتوصف ا 1.2.3.1/7/3
 كوكبات نأيأخذ يف احلسبان حمددة يف نطاقات تردد حمددة  مرحلي من أجل خدماتهنج  وضع حاجة إىل مثةقطاع إىل أن الخلص 
 صيصات الرتدد.تخل عنها                            بالكامل وفقا  للخصائص املبلغ لنشرها                                         قد تستغرق عموما  وقتا  أطول من سبع سنوات  non-GSO األنظمة
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وخدمات حمددة، وضعت  تردد معني يف نطاقات non-GSOنظام لرتدد العلى ختصيصات  املرحليالنهج  ويقتصر تطبيق هذا
 (.WRC-19عتمدها املؤمتر ي بذلكلوائح الراديو )وأي أحكام أخرى مرتبطة  من 44.11            وفقا  للرقم  اخلدمة يف
من  ددةفرتة حم اختاذها خالل يتعنياليت  اإلضافيةحيدد اإلجراءات  بل، الوضع يف اخلدمةعلى حالة  املرحليالنهج  هذا ال يؤثرو 

 يف السجل املدرجةأن خصائص ختصيصات الرتدد  للحرص علىسنوات  احملددة بسبعهناية الفرتة التنظيمية  عقب الزمن
 .نشره متثل وقائع non-GSO لنظام
ملدارية/الطيفية اتوازن بني احلاجة إىل منع ختزين املوارد الحتقيق  املرحلي كان من املتوخىالنهج  وأغراض ةالزمني املراحلحتديد  ولدى

 .non-GSOاملتطلبات التشغيلية املتعلقة بنشر نظام مراعاة و 
 ، املؤكداملبلغ عنها ةاملداري          املستو ياتيف واحد أو أكثر من  املنشورةعدد السواتل  جتري مقارنةهذه العملية،  مرحلة يفكل   ويف إطار

 .للمرحلة املعنيةعدد السواتل املطلوبة  من دىنإرسال أو استقبال ختصيصات الرتدد، باحلد األ أهنا قادرة على
عدد السواتل املطلوبة، فإن خصائص التخصيصات املسجلة، وال سيما العدد  يفوقإذا كان عدد السواتل املنشورة يساوي أو و 

يري. وإال، فإن ، تبقى دون تغnon-GSOاملسجلة يف السجل األساسي الدويل للرتددات باعتبارها تتضمن النظام  اإلمجايل للسواتل
لسجل البند املدرج يف ايف  التعديالتبني املراحل و/أو  الزمن قبيل اختصار منيؤدي إىل عواقب ) الوفاء مبرحلة ما عدم

 أدناه: 1-2.3.1/7/3يف اجلدول  معروضة لعمليات التنفيذ احملتملة املختلفة واألمثلة(. 24                      استنادا  إىل عامل النشر MIFR األساسي

 2.3.1/7/3-1اجلدول 

 مراحل على القائم النهج أجل من المحتملة التنفيذ لعمليات أمثلة خيارات
 *)1(توقيت المرحلة 

 عدد السنوات عقب نهاية الفترة التنظيمية 
 المحددة بسبع سنوات

النسبة المئوية الدنيا المطلوبة من 
السواتل التي يتعين نشرها للوفاء 

 *)2(بالمرحلة 
 عامل النشر

1M 

1 

1P 

%10: 1& F 1A 

1DF 

10 

2 

%33,8: 1B 12 

%10: 1& D 1C 10 

%30: 1G 33,3 

4 %10: 1E 10 

2M 

3 

2P 

%33: 2& F 2A 

2DF 

03,3 

4 %30: 2C 33,3 

%25: 2B 4 

5 %50: 2D 2 

7 %75: 2E 34,1 

)4and * 3+A (*2 %60: 2G 66,1 

3M 

5 

3P 

%75: 3A 

3DF 

34,1 

6 
%75: 3B 34,1 

%100: 3F 1 

7 
%90: 3C 11,1 

%100: 3D 1 

___________________ 
ل                             الكوكبة بناء  على عدد السوات حتجيميؤدي إىل هو ، و ةمعين بشروط مرحلةملعاجلة عواقب عدم الوفاء  (DF)"عامل نشر"  تخداميف اس      ي نظر   24

تطلب ت مرحلة            اعتبارا  من        ساتال   250ساتل بنشر  000 1قوامه  نظام لديها، إذا قامت إدارة ذلك. مثال مرحلة مامن تاريخ     ا  اعتبار       فعال   املنشورة
      ساتال   750إىل          سوف خيف ض ساتل 000 1من أجل  MIFR البند يف السجليعين أن  "3" قدرهمن سواتل النظام، فإن عامل نشر  33% نشر

 (.بتلك املرحلةعامل النشر املرتبط ب    ا  مضروب         منشورا        ساتال   250 أي)
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8 %100: 3E 1 

)5+A+B (*2 %100: 3G 1 

 االقتضاء. ، حسبمن لوائح الراديو 9من املادة  1A.9أو الرقم  1.9الصلة مبوجب الرقم التوقيت األويل هو تاريخ استالم املكتب للمعلومات الكاملة ذات  (1*)
، G1( و)F1 ،F2 ،F3( و)E1 ،E2 ،E3( و)D1 ،D2 ،D3( و)C1 ،C2 ،C3( و)B1 ،B2 ،B3( و)A1 ،A2 ،A3متثل اجملموعات ) يف هذا العمود، (2*)
G2 ،G3)  وبالنسبة .ياملراحل الثالث احملددة يف الدراسات لتنفيذ النهج املرحل توليفاتمجيع ( ،ألربعة من اخلياراتA1 ،A2 ،A3 )و(C1 ،C2 ،C3 )و(E1 ،
E2 ،E3 )و(G1 ،G2 ،G3 ) ينللخيار وبالنسبة . 2021يناير  1سنوات هو ية العاالتنظيمية سب فرتةالهناية                    املرحلة استنادا  إىليكون تاريخ بدء عملية (D1 ،D2 ،
D3 وF1 ،F2 ،F3) و . 2019نوفمرب  23بدء هو لبديل لالتاريخ فإن ال( بالنسبة للخيارB1 ،B2 ،B3،)1 البدء تاريخ هو 2023 يناير. 

(*3) A & B شهرا   12: نمتغريا      > A وB > 30 .شهرا  استنادا  إىل الشروط املستوفاة                                   
4)(* A =  عدد السواتل املطلقة(÷ %من إمجايل عدد السواتل يف  30MIFR × )30. .حيث جيب تقريب الرقم الناتج إىل أكرب عدد صحيح 

(*5) B =  عدد السواتل املطلقة(÷ %من إمجايل عدد السواتل يف 60MIFR × )30. جيب تقريب الرقم الناتج إىل أكرب عدد صحيح. حيث 

                                                                                     لتحديد مقدار التفاوت الذي ميكن السماح به بني خصائص املستويات املدارية املبل غ عنها وخصائص عدم وجود أساس تقين  إن
عدة  وجودم اإلشارة إىل امله ومن                                   إشكالية أيضا  يف إطار النهج املرحلي.املستويات املدارية جلميع احملطات الفضائية املنشورة يطرح 

)مثل  بذلكعدم التوصية بل حىت ل عنه،       املبل غ املداري يمستو لل بالضبطمطابق        مستو   يفأسباب لعدم إمكانية وضع حمطة فضائية 
يوجد  قد الغياب أي إرشادات هبذا الشأن،  خمتلفة(. غري أنه يف non-GSOيف أنظمة االصطدام بني احملطات الفضائية      جتن ب

 صرفب                                                 املنشورة يف مستويات مدارية مغايرة لتلك املبل غ عنها  non-GSO للمحطات الفضائية املعاملة التنظيمية أي اختالف يف
 .القائمة االختالفات حجمالنظر عن 

غري املستقرة  نظمةألالنشر  مراحل على قائملالتصاالت الراديوية لتنفيذ هنج  العامليملؤمتر ااعتماد قرار جديد من جانب  وينبغي
 يف نطاقات تردد وخدمات حمددة.بالنسبة إىل األرض 

مسألة مشول املركبة الفضائية ذاهتا ملراحل أكثر من نظام واحد من األنظمة دراسة  بعد من االتصاالت الراديوية قطاعيفرغ  ومل
 ة إىل األرض هلا ختصيصات تردد مرتاكبة.املستقرة بالنسب غري

 وصف التدابير االنتقالية والخيارات المرتبطة بها 2.2.3.1/7/3
 non-GSO لنشر األنظمة قائم على مراحلقطاع االتصاالت الراديوية إىل دراسة إمكانية اعتماد هنج       أيضا   WRC-15دعا املؤمتر 

 non-GSO ، واآلثار املرتتبة على تطبيق هذه املراحل على األنظمة(FSS/MSS)الساتلية  الساتلية واملتنقلة الثابتة تنياخلدم يف
الية التدابري االنتقيف نظر اليتعلق أحد جوانب هذه اآلثار بو . WRC-15 املؤمتر بعد اليت توضع يف اخلدمة FSS/MSS تنياخلدم يف

 نوات قبل نفاذية احملددة بسبع ستنظيمالفرتة الهناية  غتوبلختصيصات تردد موضوعة يف اخلدمة  اليت هلا non-GSOلألنظمة 
 .القائم على مراحلنهج لافيما يتعلق ب WRC-19تمدها املؤمتر يعاألحكام اليت 

للحرص ة اختاذ تدابري انتقالي حيتاج األمر إىل، قد املرحلي عليهانهج التطبيق  WRC-19اليت يقرر املؤمتر  non-GSOألنظمة ل        وتبعا  
يف هذا السياق، وتعديلها. و  لديهملدى مشغلي األنظمة اخلاضعة هلذا النهج إلعادة تقييم خطط النشر  الوقت الكايف على توفر

الزمنية  املراحل وعلى وجه التحديد ،WRC-19املؤمتر الذي يعتمده  املرحلي                                                 قد تعتمد التدابري االنتقالية أيضا  على خصائص النهج 
 مت حتديد خيارين للتدابري االنتقالية:وقد . مرحلةكل باملرتبط  النشرومستوى 

 1الخيار  1.2.2.3.1/7/3

 non-GSO األنظمة كل منلمطلوبة  نشر ومستويات مرتبطة هباوجداول زمنية  أهداف مرحلية متماثلةيتألف هذا اخليار من تطبيق 
مية التنظي فرتهتااليت تنتهي  non-GSO واألنظمةقبل التاريخ الذي حيدده املؤمتر،  يةتنظيمال هتاهناية فرت  بلغتختصيصات تردد  اليت هلا

يتعلق  فيما ،ا أعالهماملشار إليه non-GSOذلك التاريخ أو بعده. ويف هذا السياق، يكون االختالف الوحيد بني فئيت األنظمة  عند
 non-GSO بالنسبة لألنظمةو . ةفرتة املرحليال لبدءنقطة املرجعية هو ال ،2.3.1/7/3-1اجلدول حمتمل مبني يف مرحلي بتطبيق أي هنج 

هو التاريخ  املرحليةفرتة لاسنوات بعد تاريخ حيدده املؤمتر، يكون بدء ال يةعاسب يةتنظيمال هتاهناية فرت  تبلغاليت هلا ختصيصات تردد 
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دده تنظيمية قبل التاريخ الذي حيال فرتهتا اليت تنتهي non-GSOبالنسبة لألنظمة و سنوات. ال سباعيةالفعلي لنهاية الفرتة التنظيمية 
 2019 نوفمرب 23 :ديدهحت يتعنيلتاريخ الذي  قيد النظر بشأنتشمل اخليارات و إىل ذلك التاريخ.  املرحلةاملؤمتر، يستند بدء عملية 

 وارد خبيار املختاريف بعض احلاالت، يرتبط التاريخ و . 2023يناير  1و 2021يناير  1و هناية املؤمتر( عقب التايل يومال)
 .2.3.1/7/3-1 اجلدول يف

 2الخيار  2.2.2.3.1/7/3

اليت لديها ختصيصات  non-GSOخمتلفة من املراحل يتوقف توقيتها ومدهتا على ما إذا كانت األنظمة  توليفاتيتألف هذا اخليار من 
 WRC-19 عتمدها املؤمتريسنوات قبل نفاذ األحكام اليت ال ية سباعيةتنظيمال هتاال هناية فرت  مأ بلغتقد  موضوعة يف اخلدمةتردد 

الفعلي  فحسب، بل يكون النهج املرحلينقطة مرجعية خمتلفة لبدء النهج  ليس هنالك من. ويف هذا السياق، A إطار املسألة يف
 سنوات.ال سباعيةخ انتهاء الفرتة التنظيمية على تاري ويتوقف                                  اجلداول الزمنية املرتبطة به( خمتلفا   )أي

على اخليار الوارد  بالضبط "d" الفرتة وتتوقف هذه. "d" حبرففرتة زمنية، يشار إليها  النظامي املرحلي يكون للنهجو 
 .WRC-19 والذي يتعني أن يقرره املؤمتر 2.3.1/7/3-1 اجلدول يف
 :أن ومبا. ملرحلي النظامياسنوات قبل تاريخ بداية النهج ال سباعيةالتنظيمية  هتااليت تأيت هناية فرت  non-GSOإضايف لألنظمة  زمن     مي نح و 

- R  سنوات؛ال يةعاتاريخ هناية الفرتة التنظيمية سبهو 
- )MT( transitionalM  االنتقايل؛ املرحليهو تاريخ بداية النهج 
- )MR( regularM  النظامي؛املرحلي هو تاريخ بداية النهج 
- )MF( finalM يقابل MR+ d على النحو املوضح أدناه ديويستخدم فقط لوصف التمد. 

 ، ميكن متييز ثالث حاالت:MRو MT كل منفيما يتعلق ب Rوضع مل        وتبعا  
 املرحليتطبيق النهج  MRبعد  Rسنوات ال يةعاسب يةتنظيمال هتاهناية فرت  تكوناليت  non-GSOاألنظمة يتعني على  -

 ؛R + dيوم  وينتهي Rيوم  املرحلييبدأ النهج و . d النظامي لفرتة
 متديد من MRو MTبني  Rسنوات ال سباعيةالتنظيمية  هتاهناية فرت  تكوناليت  non-GSOتستفيد األنظمة  -

 D فرتة وتدوم، MF = MR + dيوم  وتنتهي Rذه األنظمة يوم هل املراحلتبدأ عملية و . املرحليةالزمنية  احلدود
 (؛D = MF-R>d حيث)

احلدود  متديد من MTقبل  Rسنوات ال سباعيةالتنظيمية  هتاهناية فرت  تكوناليت  non-GSOاألنظمة        أيضا   تستفيد -
 .D = MF–MT>d الفرتةيف هذه احلالة، تكون و . MF = MR + d يفوتنتهي  MT وتبدأ يف، املرحليةالزمنية 

 (.2.3.1/7/3-1 اجلدول)انظر النظامي  املرحليالنهج  يف إطار بالفرتات          ، مقارنة  D/dاملراحل بعامل  خمتلف يتم متديد الفرتات الفاصلة بنيو 
الذي ميكن  اجملال، وهو بعدهسبع سنوات  وميتد WRC-19هناية املؤمتر  من جمال يبدأيف  MRو MT تاريخ كل مناختيار  ويتعني

 .WRC-19هناية املؤمتر  قبل املبلغ عنهاسنوات لألنظمة ال سباعيةفيه هناية الفرتة التنظيمية  تقعأن 
 WRC-15 بعد املؤمتر      ق دمتلشبكات اليت ا إذ أن. WRC-19 + d املؤمتر هناية بعد MRتاريخ اليكون  أالعلى ذلك، ينبغي        عالوة  و 

 .القائم على مراحلتنفيذ النهج  ة للنظر يفكافيال الفرصةكان هلا WRC-19وقبل هناية املؤمتر 
 باستثناء 2.3.1/7/3-1اجلدول كما هو موضح يف   املرحلي النظامي،أي تنفيذ للنهج باالنتقايل  املرحلي ميكن أن يرتبط النهجو 

 .      سلفا   إمجايل طول مدة املرحلة غري معلومفيها  كونعمليات التنفيذ اليت ي
هذا  إطار ويفية. اليت تنطبق فيها التدابري االنتقال لفرتة املراحليتطلب بعض احلسابات  عمومي، وهوهنا يف شكل  2اخليار        وي عرض
فيها  حساب املراحل لألنظمة اليت تطبق يصبح يف اإلمكان، MRو MTبشأن التارخيني،         قرارا   WRC-19يتخذ املؤمتر  وحاملااخليار، 

فهم هذه املنهجية  سريهو تي أدناه الواردة األمثلة العددية والغرض منيف شكل جدول يف القرار.  وهي واردة،        هنائيا  التدابري االنتقالية 
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سنوات،  d = 6على أساس أن ) 2.3.1/7/3-1اجلدول يف  الواردة B3و B2و B1يارات اخلللتدابري االنتقالية. وهي تستند إىل 
 كل عامني(.  مرحلة وبداية

 (MR) املراحل النظامية لبدءتاريخ آخر و ، 2022يوليو  1 هو (MT)حىت اآلن تاريخ واحد لبدء اإلجراءات االنتقالية وقد نوقش 
 .2024يناير  1هو 

 سنوات 6 هو d، 2024يناير  1هو  MR، 2022يوليو  1 هو MTمثال: 

 
نهاية الفترة 

 التنظيمية
 تعليق المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى بدء العملية

 تدبري انتقايل  A 2021/01/01 2022/07/01 2024/12/30 2027/07/02 2030/01/01الشبكة 
 )عملية مرحلة ممددة(

 B الشبكة
(MT < R < MR) 

 انتقايل تدبري 2030/01/01 2027/10/31 2025/08/31 2023/01/01 2023/01/01
 (ممددة مرحلة)عملية 

 Cالشبكة 
R=M 

بدء عملية املرحلة  2030/01/01 2028/01/01 2026/01/01 2024/01/01 2024/01/01
 النظامية

 Dالشبكة 
M > R 

 شبكات املستقبل 2033/01/01 2031/01/01 2029/01/01 2027/01/01 2027/01/01
 ة(النظامي )عملية املرحلة

 Aالمسألة بأساليب للوفاء  4.1/7/3

الرتدد  لتخصيصات اخلدمة يف الوضعتألف من عنصرين منفصلني. يتناول العنصر األول ي أسلوب     و ضع، A املسألةب للوفاء
لتخصيصات  MIFRعلى التسجيل يف السجل األساسي  للحفاظالعنصر الثاين تنفيذ املراحل  ويتناول. non-GSO لألنظمة

استخدام فرتة أطول من الفرتة التنظيمية الواردة  مناإلدارات      ميك ن ممايف نطاقات تردد وخدمات حمددة،  non-GSO ألنظمةا
لكل  شىت. ومثة خيارات non-GSOاملدارية يف النظام            واملستو ياتمن لوائح الراديو الستكمال نشر مجيع السواتل  44.11 الرقم يف

 من هذين العنصرين موصوفة أدناه.
 لتحديداس تقين أس وضع تستهدفإجراء دراسات بقطاع االتصاالت الراديوية يدعى املؤمتر إىل تكليف يف إطار هذا األسلوب، و 

                                    يدعى املؤمتر أيضا  إىل تقدمي تعليمات إىل و  .non-GSOلمات املدارية للمحطات الفضائية عاملسموح هبا يف خمتلف امل التفاوتات
مكتب االتصاالت الراديوية بشأن كيفية معاجلة حاالت االختالفات يف املعلمات املدارية للمحطات الفضائية غري املستقرة بالنسبة 

 دراسات.إىل األرض يف انتظار انتهاء ال
 الوضع في الخدمة 1.4.1/7/3
 ألسلوب املشار إليه أعاله.با non-GSOتخصيصات الرتدد لألنظمة ل يف اخلدمة وضعالخيارات من أجل  أربعةمت حتديد 

يف لوائح الراديو. وهلذه الغاية،  44.11 للرقممن القواعد اإلجرائية  2من القسم  ما تضمني شكل يف األربعةهذه اخليارات  وتتمثل
على إرسال أو استقبال  قادرساتل عنه ل             مداري م بل غ                يوما  يف مستو   90النشر لفرتة مستمرة ال تقل عن  اتيار اخل أحد يتطلب

هو النشر فثالث اخليار ال أما       يوما . 90بني يوم واحد وما ترتاوح  مستمرةيتطلب اخليار الثاين هذا النشر لفرتة و ختصيصات الرتدد. 
اخلاضعة ألحكام  non-GSOختصيصات الرتدد لألنظمة الساتلية  متييز فهو الرابع اخليار أما .الوضع يف اخلدمةفرتة  دون حتديد

يف اخلدمة نشر ما ال يقل عن ساتل واحد قادر على إرسال هذه  وضعهايف  النجاح ستلزماليت سي ،9من املادة  IIالقسم 
د د الحقا   ،                            يوما  )من يوم إىل تسعني يوما   X مدهتا مستمرة لفرتة أو استقباهلا التخصيصات  خمالفة لذلك. مدة    د د        ( وال حت              حت 

قرة بالنسبة إىل على ختصيصات الرتدد جلميع األنظمة غري املست يسري اخلدمة يف للوضع    ا  واحد    ا  تطبق اخليارات الثالثة األوىل هنجو 
وضع األنظمة بعض االعتبارات اخلاصة ل حيتاج األمر إىلقد  ،أعاله جاءباإلضافة إىل ما و األرض اليت تدور يف النهاية حول األرض. 

non-GSO  والشبكات  هذه األنظمةأن  اعتبارب جيو  األرض. مداري حول       مستو  هناية املطاف يف  يف      تشغ ليف اخلدمة واليت ال
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non-GSO  صات على إرسال أو استقبال ختصي قادرةإطالق حمطة فضائية  جناح يف اخلدمة عندما تؤكد اإلدارة املبلغةموضوعة
       يوما . 90 تصل إىل من الزمن فرتةل ه                     مستو  مداري م بل غ عن الرتدد، أو بواسطة آلية أخرى غري النشر يف

 من لوائح الراديو. 11إجراء تعديالت أو إضافة أحكام يف املادة  حيتاج األمر إىل األسلوب التنفيذ هذو 
، املرتبطة non-GSO السواتل وميل مداربالنسبة لبعض اخلصائص املدارية، مثل االرتفاع  قيم التسامح                     وينبغي أيضا  النظر يف 

 بتخصيصات الرتدد املسجلة.
 النهج القائم على مراحل 2.4.1/7/3

سنوات الستكمال نشر باعية الستنظيمية الفرتة الوقت يتجاوز  إلتاحةلتطبيقات ممكنة  خيارات بعدة هنجلنهج حتديد ا هلذا بالنسبة مت
 (.2.3.1/7/3-1 واجلدول 1.2.3.1/7/3)انظر القسم  non-GSOالسواتل املرتبطة بتخصيصات الرتدد املسجلة لنظام 

ختصيصات  أن يف اعتبار non-GSOختصيصات الرتدد لنظام على  املرحليلتطبيق النهج املسبقة يتمثل أحد الشروط األساسية و 
 WRC-19 عتمدها املؤمتريقد  مرتبطة به من لوائح الراديو وأي أحكام أخرى 44.11                    يف اخلدمة طبقا  للرقم  تضع            الرتدد قد و  

 .يف اخلدمة non-GSOصيصات الرتدد لألنظمة خت أجل وضع من
اخلدمات اليت و  نطاقات الرتددلتحديد  العاملي لالتصاالت الراديويةملؤمتر ا من جانب                   ، ي عتمد قرار جديدهذا األسلوبومبوجب 

، وعواقب عدم ل مرحلةللوفاء بكاملراحل، والنسبة املئوية املطلوبة من السواتل املنشورة  اتينطبق عليها النهج، وعدد املراحل، وفرت 
                 استنادا  إىل عامل  MIFR البند املدرج يف السجلالوقت بني املراحل و/أو التعديالت يف  اختصاردي إىل )مما يؤ  مبرحلة ماالوفاء 

 اجلدول، حيدد القرار رحلة مامليف أعقاب عدم االمتثال و . للمؤمتردرج الرتتيبات االنتقالية املناسبة يف نفس القرار اجلديد              نشر(. كما ت  
 .non-GSO نظامهاخصائص ختصيصات الرتدد املسجلة ليف  مرتتباإلدارة املبلغة لتعديل  جانب نم للتبليغاملعاجلة عملية الزمين و 

 .األسلوب اأحكام لتنفيذ هذ وضع إىل       أيضا   وحيتاج األمر
 يف مادة مناسبة من لوائح الراديو. الذي يصدر عن املؤمتر قرار اجلديدالإىل  تدرج إحالة مرجعيةسوف و 

السجل  ة يفحتديث املعلومات املسجل الضروري، فقد يكون من ةبعد فرتة املرحل يتقلبومبا أن عدد السواتل املنشورة ميكن أن 
هذا  نم توافق يف اآلراء حول احلاجة إىل إدراج عملية غري أنه ليس هنالكميكن تضمني هذه العملية يف القرار. و . MIFR األساسي

 يف القرار. القبيل

 Aاالعتبارات التنظيمية واإلجرائية بشأن المسألة  5.1/7/3

 هذه إىل املستندة املقرتحات وستحتاج. احلالية 4 التذييل عناصر إىل إحاالت أدناه األحكام أمثلة من عدد يتضمن: مالحظة
 .WRC-19 املؤمتر يقرره الذي النحو على 4 التذييل يف      حمد ثة مراجع بأي لالستشهاد األمثلة

 (BIU)الوضع في الخدمة  1.5.1/7/3

تخصيصات الرتدد ل بشأن الوضع يف اخلدمة 1.4.1/7/3 البنداملوصوف يف  لألسلوبأدناه أمثلة على التنفيذ التنظيمي  فيما يلي ترد
 .non-GSO الساتلية لألنظمة

 الخدمة دة الوضع فيمع تحديد م 11للوضع في الخدمة: تضمين القاعدة اإلجرائية في المادة  Bو Aالخياران  1.1.5.1/7/3

 11املـادة 
 WRC)-15(     8 ،7، 6، 5، 4، 3، 2، 1وتسجيلهاالتبليغ عن تخصيصات التردد 
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 تفحص بطاقات التبليغ وتسجيل تخصيصات التردد   -  IIالقسم 
 في السجل األساسي

MOD 

كة اخلدمة ضمن شب فضائية يفوضع ختصيص الرتدد حملطة  MOD 25، MOD 26 ،24عندما يتم التبليغ عن تاريخ  11.44
تاريخ استالم املكتب للمعلومات الكاملة ذات الصلة مبوجب  منيتجاوز هذا التاريخ سبعة أعوام  جيب أال أو نظام ساتلي ساتلية
الشبكات حالة  يف 1A.9أو مبوجب الرقم  9من املادة  IIحالة الشبكات أو األنظمة الساتلية غري اخلاضعة للقسم  يف 2.9 أو 1.9 الرقم

، اخلدمة خالل املهلة احملددة يوضع يف أي ختصيص تردد ال ء. ويقوم املكتب بإلغا9من املادة  II أو األنظمة الساتلية اخلاضعة للقسم
 WRC)-1519(      أشهر. تقل عن ثالثة بعد أن يعلم اإلدارة بذلك قبل انتهاء هذه املهلة بفرتة ال

 

NOC 
_______________ 

24 11.44.1  

 

MOD 
_______________ 

اخلدمة، ميثل  يفاتلي يف شبكة ساتلية أو نظام سمستقرة بالنسبة إىل األرض عند التبليغ عن تاريخ وضع ختصيص تردد حملطة فضائية  2.44.11 25
 )WRC-1219(    .االقتضاء، حسب MOD[ 44C.11[ أو الرقم 44B.11الرقم  يفاملستمرة احملددة                   احملددة بتسعني يوما  هذا التاريخ بدء الفرتة 

 

MOD 
_______________ 

       مبلغا   رددت    ا  عند استالم هذه املعلومات وعندما يبدو من املعلومات املوثوقة املتاحة أن ختصيص 3.44C.11و 1.44B.11و 3.44.11  26
 التشاور إجراءات تنطبق احلالة، حسب الراديو، لوائح من MOD[ 44C.11[ الرقم أو 44B.11أو الرقم و/ 44.11                  اخلدمة وفقا  للرقم يوضع يف عنه مل
 WRC)-1519(     ، حسب االقتضاء.6.13 الرقم يف املبني النحو على       الحقا   املطبق العمل وسري

 

MOD 

44C.11 03)-WRC - (SUPسما  مرجعيا  وتتخذ من األرض ج ،                                                 ي عترب ختصيص تردد حملطة فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض             
وكانت  ADD AA                       املوقع املداري املبل غ عنه بالنسبة إىل األرض يف وضعت حمطة فضائية مستقرة اخلدمة، إذا ما يف        موضوعا   هلا،

 ADD BB( X ≤1 ≥ 90حيث ) ،             يوما  متواصلة Xملدة  ذلك املوقع هذا، وظلت يف الرتدد استقبال ختصيص قادرة على إرسال أو

استالم  وفور .MOD 26، ADD CC      يوما   X الـ                                ثالثني يوما  اعتبارا  من هناية فرتة غضون                                   وت علم اإلدارة املبل غة املكتب بذلك يف
لالحتاد وينشرها  على املوقع اإللكرتوين يف أقرب وقت ممكن املعلوماتهذه املعلومات املرسلة مبوجب هذا احلكم، يتيح املكتب 

 WRC)-91(    النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية. يف
 

 ، هناك خياران معروضان أدناه.AAبالنسبة للحاشية  -مالحظة 
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 :1للوضع في الخدمة، الخيار  Bو Aالخياران 
ADD 

_______________ 
AA 1.44C.11  الرقمعند فحص املعلومات املقدمة من إدارة ما بتطبيق [MOD] 44C.11 ت ستخدم بنود البيانات التالية الواردة يف ،                                          

 ظام الساتليالن لمحطات الفضائية يفعلى األقل ل ةاملداري تياستو امل أحد، حسب االقتضاء، لتحديد ما إذا كان 4بالتذييل  2 امللحق يف A اجلدول
 مع أحد املدارات املبلغ عنها: تطابقياملستقر بالنسبة إىل األرض  غري املنشور

 املداري للمحطة الفضائية؛ ي، ميل املستو أ.4.بA.4. البند -
 حملطة الفضائية؛ا، ارتفاع أوج د.4.بA.4. البند -
 ، ارتفاع حضيض احملطة الفضائية؛ه.4.بA.4.البند  -
      (WRC-19))للمدارات اليت ختتلف فيها ارتفاعات األوج واحلضيض فقط(. الفضائيةمدار احملطة  حضيض زاوية، ج.5.بA.4.البند  -

 

 :2للوضع في الخدمة، الخيار  Bو Aالخياران 
ADD 

_______________ 
AA 1.44C.11 ألغراض الرقم [MOD] 44C.11املداري لنظام  ي" املستو عنه ، يعين املصطلح "املستوي املداري املبلغGSO-non على النحو املقدم ،

إىل  أ.4.بA.4. من نوداخلصائص العامة للبب يتسم الذي لتخصيصات تردد النظام، التبليغأو التنسيق أو  املسبق لنشرلإىل املكتب يف أحدث معلومات 
.4.A5.4.وو، .4.ب.Aيف اجلدول  )للمدارات اليت ختتلف فيها ارتفاعات األوج واحلضيض فقط( جA  4 بالتذييل 2يف امللحق.(WRC-19)     

 

................. 

ADD 
_______________ 

BB 2.44C.11 ختصيص تردد حملطة فضائية يف نظام ساتلي          ي عترب أنGSO-non  يف اخلدمة عندما قد وضع رض" األ" غريمرجعي  جسمله
     (WRC-19).لتبليغا              وفقا  ملعلومات                قد نشرت وتشغ ل ختصيص الرتدد هذا استقبالعلى إرسال أو  قادرةملكتب بأن حمطة فضائية ااإلدارة املبلغة       ت علم
 

ADD 
_______________ 

CC 4.44C.11   اخلدمة مبل غ عنه قبل  تاريخ وضع يف له مستقر بالنسبة إىل األرض غري مدار ختصيص تردد حملطة فضائية يفأن           عترب أيضا     ي                    
                                                           اخلدمة إذا أكدت اإلدارة املبل غة، عند تقدمي معلومات التبليغ عن  موضوع يف ،X ≤ 90 ≥ 1، حيث       يوما   X +30 تاريخ استالم معلومات التبليغ بفرتة 

قادرة على اإلرسال أو االستقبال باستعمال ( 1.44C.11 [ADD]                                       مستو  مداري مبلغ عنه )انظر أيضا  الرقم  هذا التخصيص، أن حمطة فضائية يف
نه اخلدمة املبلغ ع                          اعتبارا  من تاريخ الوضع يف لفرتة مستمرة 44C.11 [MOD]شورة حسبما ينص عليه الرقم نشرت وبقيت من ختصيص الرتدد هذا قد

       (WRC-19)هذا. تاريخ استالم معلومات التبليغ عن ختصيص الرتدد حىت
 

MOD 

 ساتليةأنظمة ببشبكة ساتلية أو حملطات فضائية                                               عندما يعل ق استخدام ختصيص تردد مسجل حملطة فضائية   49.11
الرتدد.  دام ختصيص                                     املبل غة بإعالم املكتب بتاريخ تعليق استخ ستة أشهر، تقوم اإلدارة عنلفرتة تزيد  غري مستقرة بالنسبة إىل األرض

 1.49.11حكام الرقم           كن طبقا  أليف أقرب وقت مم                                      اخلدمة، تعلم اإلدارة املبل غة املكتب بذلك                                  وعندما ي عاد وضع التخصيص املسجل يف
وقت   أقربيفانطباقها. وعند تلقي املعلومات املرسلة مبوجب هذا احلكم يقوم املكتب بإتاحتها  حسب، 2.49.11 الرقم أو حالة يف
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التصاالت النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب ا املوقع اإللكرتوين لالحتاد الدويل لالتصاالت وينشرها يف ممكن يف
مدة ثالثة أعوام بعد تاريخ  DD ADD ،EE ADD ،FF ADD ،28ةاخلدم يتجاوز تاريخ إعادة وضع التخصيص يف وجيب أالالراديوية. 

                 يخ الذي ع لق فيه غضون ستة أشهر من التار  علم اإلدارة املبلغة املكتب بالتعليق يف                                      تعليق استخدام ختصيص الرتدد، شريطة أن ت  
                                                                                                                    االستخدام. وإذا أعلمت اإلدارة  املبلغة املكتب  بالتعليق بعد مضي أكثر من ستة أشهر على التاريخ الذي ع لق فيه استخدام ختصيص 

رتة الستة أشهر فرتة الثالث سنوات مبقدار الوقت الذي انقضى بني هناية ف                 هذه احلالة، تقص ر                                  الرتدد، تقص ر فرتة الثالث سنوات. ويف
صيص الرتدد                                                                                  بالتعليق. وإذا قامت اإلدارة املبل غة بإعالم املكتب بالتعليق بعد تاريخ تعليق استخدام خت                               والتاريخ الذي ي عل م فيه املكتب

 WRC)-1519(      الرتدد.                 شهرا ، يلغى ختصيص 21تزيد عن  مبدة
 

ADD 
_______________ 

DD 2.49.11  وتتخذ من "األرض"  ،مستقر بالنسبة إىل األرض يف مدار ساتلي غري رتدد حملطة فضائيةاليكون تاريخ إعادة وضع ختصيص
تقرة بالنسبة مس غري                                          احملددة أدناه. وي عترب ختصيص الرتدد حملطة فضائية ،      يوما   X ≤ 90 ≥ 1، حيث X اخلدمة هو تاريخ بدء الفرتة يف                  جسما  مرجعيا  هلا،

ادرة على اإلرسال ق وتكون                        املوقع املداري املبل غ عنه  مستقرة بالنسبة إىل األرض يف غري حمطة فضائية تنشر ماعند                        إىل األرض معادا  إىل اخلدمة
( لفرتة مستمرة 1.44C.11 ADD                                                   د من املستويات املدارية املبلغ عنها )انظر أيضا  الرقم وتبقى يف واحهذا،  الرتدد االستقبال باستخدام ختصيص أو

 (WRC-19)          يوما . X ≤ 90 ≥ 1، حيث Xفرتة ال              يوما  من هناية  30غضون                                    وت علم اإلدارة املبل غة املكتب بذلك يف. X ≤ 90 ≥ 1           يوما ، حيث  Xقدرها 
 

ADD 
_______________ 

EE 13.49.1 ختصيص تردد حملطة فضائية يف نظام ساتلي          ي عترب أنGSO-non  يف اخلدمةقد وضع رض" األ" غريمرجعي  جسمله 
-WRC)     .التبليغ           ا  ملعلومات وفق               قد نشرت وتشغ ل ختصيص الرتدد هذا استقبالعلى إرسال أو  قادرةملكتب بأن حمطة فضائية ااإلدارة املبلغة       ت علمعندما 

19) 
 

 :1للوضع في الخدمة، الخيار  Bو Aالخياران 
ADD 

_______________ 
FF 4.49.11  الرقمعند فحص املعلومات املقدمة من إدارة ما بتطبيق [ADD] 2.49.11ت ستخدم بنود البيانات التالية الواردة يف اجلدول ،                                                A 

ي املنشور النظام الساتل لمحطات الفضائية يفل األقل على ةاملداري ياتستو امل أحد، حسب االقتضاء، لتحديد ما إذا كان 4بالتذييل  IIيف امللحق 
 مع أحد املدارات املبلغ عنها: تطابقغري املستقر بالنسبة إىل األرض ي

 املداري للمحطة الفضائية؛ ي، ميل املستو أ.4.بA.4.البند  -
 حملطة الفضائية؛ا، ارتفاع أوج د.4.بA.4.البند  -
 احملطة الفضائية؛، ارتفاع حضيض ه.4.بA.4.البند  -
      (WRC-19))للمدارات اليت ختتلف فيها ارتفاعات األوج واحلضيض فقط( . حضيض مدار احملطة الفضائية زاوية، ج.5.بA.4.البند  -
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 :2للوضع في الخدمة، الخيار  Bو Aالخياران 
ADD 

_______________ 
FF 4.49.11  ألغراض الرقم[ADD] 2.49.11 املداري لنظام  ي"املستوي املداري املبلغ عنه" املستو ، يعين املصطلحGSO-non على النحو املقدم ،

 أ.4.بA.4.لبنود من اخلصائص العامة لب يتسملتخصيصات تردد النظام، الذي  التبليغلنشر املسبق أو التنسيق أو لإىل املكتب يف أحدث معلومات 
     (WRC-19).4بالتذييل  2يف امللحق  Aيف اجلدول )للمدارات اليت ختتلف فيها ارتفاعات األوج واحلضيض فقط(  ج.5.بA.4.و و،.4.بA.4. إىل
 

 الوضع في الخدمةفترة  دون تحديد 11في المادة  القاعدة اإلجرائيةدمج للوضع في الخدمة:  Cالخيار  2.1.5.1/7/3

 11املـادة 
 WRC)-15(     8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 التبليغ عن تخصيصات التردد وتسجيلها

 تفحص بطاقات التبليغ وتسجيل تخصيصات التردد   -  IIالقسم 
 في السجل األساسي

MOD 

اخلدمة ضمن شبكة  وضع ختصيص الرتدد حملطة فضائية يف MOD[ 26[ ،25 ،24عندما يتم التبليغ عن تاريخ  44.11
تاريخ استالم املكتب للمعلومات الكاملة ذات الصلة مبوجب  منيتجاوز هذا التاريخ سبعة أعوام  جيب أالأو نظام ساتلي  ساتلية
حالة الشبكات  يف 1A.9أو مبوجب الرقم  9من املادة  IIحالة الشبكات أو األنظمة الساتلية غري اخلاضعة للقسم  يف 2.9 أو 1.9 الرقم

 اخلدمة خالل املهلة احملددة، بعد أن يوضع يف أي ختصيص تردد ال ء. ويقوم املكتب بإلغا9من املادة  II أو األنظمة اخلاضعة للقسم
 WRC)-1519(      أشهر. تقل عن ثالثة يعلم اإلدارة بذلك قبل انتهاء هذه املهلة بفرتة ال

 

NOC 
_______________ 

24 11.44.1 
 

MOD 
_______________ 

اخلدمة، ميثل  يف ساتلينظام  أو ساتليةشبكة  يفمستقرة بالنسبة إىل األرض عند التبليغ عن تاريخ وضع ختصيص تردد حملطة فضائية  2.44.11 25
 )WRC-1219(    .االقتضاء حسب ،44C.11 الرقم [MOD] أو 44B.11الرقم  يفاحملددة  املستمرة                  احملددة بتسعني يوما  هذا التاريخ بدء الفرتة 

 

MOD 
_______________ 

صيص خت    ا  ختصيص عند استالم هذه املعلومات وعندما يبدو من املعلومات املوثوقة املتاحة أن 44C.112.و 1.44B.11و 3.44.11 26
 إجراءات تنطبق احلالة، حسب الراديو، لوائح من MOD[ 44C.11[ الرقم أو 44B.11الرقم أو و/ 44.11                  اخلدمة وفقا  للرقم يوضع يف             مبلغا  عنه مل تردد

 WRC)-1519(     ، حسب االقتضاء.6.13 الرقم يف املبني النحو على       الحقا   املطبق العمل وسري التشاور
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MOD 

44C.11 03)-WRC - (SUP اخلدمة،          وضوعا  يفم بالنسبة إىل األرض غري مستقر يف مدار ساتلي                           ي عترب ختصيص تردد حملطة فضائية
كانت قادرة على إرسال و                         املوقع املداري املبل غ عنه بالنسبة إىل األرض يف مدار ساتلي غري مستقريف حمطة فضائية  مت نشر إذا ما

املبلغ عنها للنظام الساتلي غري املستقر بالنسبة  AA ADDريةيف واحد من املستويات املدا هذا، الرتدد استقبال ختصيص أو
 ،MOD 26مةمن التاريخ املبلغ عنه للوضع يف اخلد                غضون ثالثني يوما                                     وت علم اإلدارة املبل غة املكتب بذلك يف. ADD BBلألرض

ADD CC .لى املوقع ع يف أقرب وقت ممكن املعلوماتهذه استالم املعلومات املرسلة مبوجب هذا احلكم، يتيح املكتب  وفور
 WRC)-91(    اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية. النشرة يفبعد ذلك اإللكرتوين لالحتاد وينشرها 

 

 ، هناك خياران معروضان أدناه.AAبالنسبة للحاشية  -مالحظة 
 :1للوضع في الخدمة، الخيار  Cالخيار 
ADD 

_______________ 
AA .44C.111  عند فحص املعلومات املقدمة من إدارة ما بتطبيق األرقام[MOD] 44C.11  ت ستخدم بنود البيانات التالية الواردة 49.11أو ،                                        

النظام  لمحطات الفضائية يفلعلى األقل  ةاملداري تياستو امل أحد، حسب االقتضاء، لتحديد ما إذا كان 4بالتذييل  2يف امللحق  A يف اجلدول
 مع أحد املدارات املبلغ عنها: non-GSO تطابقاملنشور ي الساتلي

 املداري للمحطة الفضائية؛ ي، ميل املستو أ.4.بA.4. البند -
 حملطة الفضائية؛ا، ارتفاع أوج د.4.بA.4. البند -
 ، ارتفاع حضيض احملطة الفضائية؛ه.4.بA.4.البند  -
      (WRC-19)قط(.ف)للمدارات اليت ختتلف فيها ارتفاعات األوج واحلضيض  الفضائية للمحطة املداري املستوى حضيض زاوية، ج.5.بA.4.البند  -

 

 :2للوضع في الخدمة، الخيار  Cالخيار 
ADD 

_______________ 
AA .44C.111 ألغراض الرقم MOD 44C.11املداري لنظام  ي" املستو عنه ، يعين املصطلح "املستوي املداري املبلغGSO-non على النحو ،

 أ.4.بA.4. من ص العامة للبنوداخلصائب يتسم الذي لتخصيصات تردد النظام، التبليغأو التنسيق أو  املسبق لنشرلاملقدم إىل املكتب يف أحدث معلومات 
     (WRC-19).4 بالتذييل 2 يف امللحق Aيف اجلدول  (للمدارات اليت ختتلف فيها ارتفاعات األوج واحلضيض فقط) جA.5.4.وو .4.بA.4.إىل 
 

 للوضع في الخدمة )تابع( Cالخيار 

ADD 
_______________ 

BB 2.44C.11 ختصيص تردد حملطة فضائية يف نظام ساتلي  أن      ي عتربGSO-non  وضع يف اخلدمة عندما  قدرض" األ" غريمرجعي  جسمله
     (WRC-19).لتبليغا                                            ختصيص الرتدد هذا قد نشرت وتشغ ل وفقا  ملعلومات  استقبالعلى إرسال أو  قادرةملكتب بأن حمطة فضائية ااإلدارة املبلغة       ت علم
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ADD 
_______________ 

CC .44C.113   اخلدمة مبل غ عنه قبل  تاريخ وضع يف لهمستقر بالنسبة إىل األرض  غري مدار ختصيص تردد حملطة فضائية يفأن            يعترب أيضا                    
                                                                        اخلدمة إذا أكدت اإلدارة املبل غة، عند تقدمي معلومات التبليغ عن هذا التخصيص،               يوما  موضوع يف 30تاريخ استالم معلومات التبليغ بفرتة تزيد على 

قادرة على اإلرسال أو االستقبال باستعمال ختصيص الرتدد  (1.44C.11 [ADD]                            املبلغ عنه )انظر أيضا  الرقم  ياملدار  املستوي حمطة فضائية يف أن
 ىتحاخلدمة املبلغ عنه                           اعتبارا  من تاريخ الوضع يف لفرتة مستمرة ،44C.11 [MOD]منصوص عليه يف الرقم  نشرت وبقيت منشورة كما هو هذا قد

       (WRC-19)هذا. معلومات التبليغ عن ختصيص الرتدد تاريخ استالم
 

MOD 

 غري أنظمةب ائيةفض حملطات أو ساتلية شبكةب                                              عندما يعل ق استخدام ختصيص تردد مسجل حملطة فضائية  49.11
                    الرتدد. وعندما ي عاد                                          املبل غة بإعالم املكتب بتاريخ تعليق استخدام ستة أشهر، تقوم اإلدارة عنلفرتة تزيد  األرض إىل بالنسبة مستقرة

 حالة يف 1.49.11 ألحكام الرقم       طبقا  كن يف أقرب وقت مم                                      اخلدمة، تعلم اإلدارة املبل غة املكتب بذلك  وضع التخصيص املسجل يف
وقت ممكن  ربيف أقانطباقها. وعند تلقي املعلومات املرسلة مبوجب هذا احلكم يقوم املكتب بإتاحتها  حسب ،2.49.11 الرقم أو
االت النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتص املوقع اإللكرتوين لالحتاد الدويل لالتصاالت وينشرها يف يف

تاريخ تعليق  منمدة ثالثة أعوام  ADD DD، EE ADD، 28اخلدمة تاريخ إعادة وضع التخصيص يفيتجاوز  وجيب أالالراديوية. 
لق فيه االستخدام.                                  غضون ستة أشهر من التاريخ الذي ع   استخدام ختصيص الرتدد، شريطة أن تعلم اإلدارة املبلغة املكتب بالتعليق يف

                                                                                                                 وإذا أعلمت اإلدارة  املبلغة املكتب  بالتعليق بعد مضي أكثر من ستة أشهر على التاريخ الذي ع لق فيه استخدام ختصيص الرتدد، 
هر                                                                             هذه احلالة، تقص ر فرتة الثالث سنوات مبقدار الوقت الذي انقضى بني هناية فرتة الستة أش ر فرتة الثالث سنوات. ويف     تقص  

صيص                                                                                  بالتعليق. وإذا قامت اإلدارة املبل غة بإعالم املكتب بالتعليق بعد تاريخ تعليق استخدام خت                               والتاريخ الذي ي عل م فيه املكتب
 WRC)-1519(     .الرتدد                 شهرا ، يلغى ختصيص 21 الرتدد بفرتة تزيد عن

 

ADD 
_______________ 

DD 2.49.11 حمطة  عندما تنشر مةإىل اخلد أعيدمستقر بالنسبة إىل األرض  يف مدار ساتلي غري ختصيص الرتدد حملطة فضائية أن      ي عترب
 .دارية املبلغ عنهاالرتدد هذا وتبقى يف أحد املستويات امل استقبال ختصيص مستقر بالنسبة إىل األرض قادرة على إرسال أو مدار ساتلي غري يف فضائية

     (WRC-19)تاريخ إعادة الوضع يف اخلدمة لتخصيص الرتدد هذا.         يوما  من  30غضون                                    وت علم اإلدارة املبل غة املكتب بذلك يف
 

ADD 
_______________ 

EE .49.113 ختصيص تردد حملطة فضائية يف نظام ساتلي  أن      ي عتربGSO-non  وضع يف اخلدمة  قدرض" األ" غريمرجعي  جسمله
-WRC)     .لتبليغا                                            ختصيص الرتدد هذا قد نشرت وتشغ ل وفقا  ملعلومات  استقبالعلى إرسال أو  قادرةملكتب بأن حمطة فضائية ااإلدارة املبلغة       ت علمعندما 

19) 
 

 :1للوضع في الخدمة، الخيار  Cالخيار 
ADD 

_______________ 
FF 4.49.11  الرقم بأحكام      عمال   املبلغة اإلدارةعند فحص املعلومات املقدمة من [ADD] 2.49.11 ت ستخدم بنود البيانات التالية الواردة ،                                        
ام الساتلي النظ لمحطات الفضائية يفل األقل على ةاملداري ياتاملستو  أحدكان  إذا ، حسب االقتضاء، لتحديد ما4بالتذييل  2يف امللحق  A اجلدول يف

 عنها: غري املستقر بالنسبة إىل األرض يتطابق مع أحد املدارات املبلغ املنشور
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 أ، ميل املستوي املداري للمحطة الفضائية؛.4.بA.4.البند  -
 د، ارتفاع أوج احملطة الفضائية؛.4.بA.4.البند  -
 الفضائية؛ احملطة حضيض ارتفاع ،ه.4.بA.4.البند  -
للمدارات اليت ختتلف فيها ارتفاعات األوج واحلضيض ) زاوية حضيض املستوي املداري للمحطة الفضائيةج، .5.بA.4.البند  -

 (WRC-19)    .فقط(
 

 :2للوضع في الخدمة، الخيار  Cالخيار 
ADD 

_______________ 
FF 4.49.11  ألغراض الرقم[ADD] 2.49.11 املداري لنظام  ي، يعين املصطلح "املستوي املداري املبلغ عنه" املستوGSO-non على النحو املقدم ،

 أ.4.بA.4.لبنود من اخلصائص العامة لب يتسملتخصيصات تردد النظام، الذي  التبليغلنشر املسبق أو التنسيق أو لإىل املكتب يف أحدث معلومات 
     (WRC-19).4بالتذييل  2يف امللحق  Aيف اجلدول  ج.4.بA.4. إىل
 

 ،WRC-19                                                         إضافة  إىل النص احلايل يف مشروع تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر  ،بأكمله ،أدناه الوارد القسم يشكل: احملرر مالحظة
 .A املسألةباملتعلق 

 الخدمة في لوضعتحديد مدة ا مع 11اإلجرائية في المادة  عد: إدماج القوالوضع في الخدمةبشأن ا D الخيار 3.1.5.1/7/3
 لهامن لوائح الراديو وعدم تحديد مدة مخالفة  9من المادة  IIالخاضعة ألحكام القسم  التردد لتخصيصات

 11املـادة 
 WRC)-(15      8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1االتبليغ عن تخصيصات التردد وتسجيله

 تفحص بطاقات التبليغ وتسجيل تخصيصات التردد  - IIالقسم 
 في السجل األساسي

MOD 
كة اخلدمة ضمن شب وضع ختصيص الرتدد حملطة فضائية يف ODM 25، ODM 26 ،24عندما يتم التبليغ عن تاريخ  44.11
ة مبوجب للمعلومات الكاملة ذات الصليتجاوز هذا التاريخ سبعة أعوام بعد تاريخ استالم املكتب  جيب أالنظام ساتلي  أوساتلية 

حالة الشبكات  يف 1A.9أو مبوجب الرقم  9من املادة  IIحالة الشبكات أو األنظمة الساتلية غري اخلاضعة للقسم  يف ،2.9 أو 1.9 الرقم
ه احملددة، يقوم املكتب بإلغائاخلدمة خالل املهلة  يوضع يف . وأي ختصيص تردد ال9من املادة  II أو األنظمة الساتلية اخلاضعة للقسم

 WRC)-1915(    أشهر. تقل عن ثالثة بعد أن يعلم اإلدارة بذلك قبل انتهاء هذه املهلة بفرتة ال

 
NOC 

_______________ 
1.44.11 

 

MOD 
_______________ 
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اخلدمة، ميثل  يفلي لشبكة ساتلية أو نظام ساتحملطة فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض  عند التبليغ عن تاريخ وضع ختصيص تردد 2.44.11 25
 WRC)-1912(     .االنطباقحسب ، 44C.11أو الرقم  44B.11الرقم  يف            بتسعني يوما  احملددة  املستمرة هذا التاريخ بدء الفرتة

 

MOD 
_______________ 

       مبلغا   رددت    ا  املعلومات املوثوقة املتاحة أن ختصيصعند استالم هذه املعلومات وعندما يبدو من  44C.112.و 1.44B.11و 3.44.11  26
 الراديو، لوائح من        مكررا   44C.11 الرقم [MOD] أو 44C.11 الرقم [MOD] أو 44B.11أو الرقم و/ 44.11                  اخلدمة وفقا  للرقم يوضع يف عنه مل
 WRC)-1915(     ، حسب االقتضاء.6.13 الرقم يف املبني النحو على       الحقا   املطبق العمل وسري التشاور إجراءات تنطبق احلالة، حسب

 
MOD 

44C.11 03)-WRC - (SUP القسم  كامألح وختضع ،مستقرة بالنسبة إىل األرض غري                           ي عترب ختصيص تردد حملطة فضائيةII  من
املوقع  األرض يف إىل بالنسبة وضعت حمطة فضائية مستقرة اخلدمة، إذا ما          موضوعا  يف هلا،         مرجعيا         جسما   األرض من وتتخذ 9املادة 

 ،             يوما  متواصلة Xملدة  ذلك املوقع هذا، وظلت يف الرتدد استقبال ختصيص وكانت قادرة على إرسال أو ADD AA                 املداري املبل غ عنه
 X لـا                                     غضون ثالثني يوما  اعتبارا  من هناية فرتة                                   وت علم اإلدارة املبل غة املكتب بذلك يف ADD BB( X ≤1 ≥ 90 حيث)

على  ممكن يف أقرب وقت املعلومات هذهاستالم املعلومات املرسلة مبوجب هذا احلكم، يتيح املكتب  وفور MOD 26،ADD CC      يوما .
 WRC)-91(    النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية. املوقع اإللكرتوين لالحتاد وينشرها يف

 
ADD 

44C.11   القسم ألحكامضع وال خت بالنسبة إىل األرض مستقر يف مدار ساتلي غري رتدد حملطة فضائيةال           ي عترب ختصيص         مكررا II 
ادرة على إرسال ختصيص ق األرض إىل بالنسبة املستقرغري  الساتلي املدار يففضائية الطة احمل كانت اخلدمة، إذا          موضوعا  يف 9من املادة 
 ةبالنسب املستقر غري الساتلي للنظام AA ADD ،BB ADDعنها غ                             يف أحد املستويات املدارية املبل   منشورة            ون شرت وظلت أو استقباله الرتدد هذا

املشار  فرتةال قضاءان               يوما  من تاريخ  30ولكن يف فرتة ال تتجاوز أقرب وقت ممكن                                    وت علم اإلدارة املبل غة املكتب بذلك يف. األرض إىل
كن على وقت مم يف أقرب تيح تلك املعلومات                  مبوجب هذا احلكم، ي  إليه املعلومات املرسلة تلقي املكتب  بعدو . 44.11إليها يف الرقم 

 (WRC-19)     .(BR IFIC) اإلعالمية الدولية للرتددات فيما بعد يف نشرته وينشرها الدويل لالتصاالت املوقع اإللكرتوين لالحتاد
 

ADD 
_______________ 

BB 2.44C.11 ختصيص تردد حملطة فضائية يف نظام ساتلي          ي عترب أنGSO-non  يف اخلدمة عندما قد وضع رض" األ" غريمرجعي  جسمله
     (WRC-19).لتبليغا              وفقا  ملعلومات                قد نشرت وتشغ ل ختصيص الرتدد هذا استقبالعلى إرسال أو  قادرةملكتب بأن حمطة فضائية ااإلدارة املبلغة       ت علم
 

 :1وضع في الخدمة، الخيار لل Dالخيار 
ADD 

_______________ 
AA 1.44C.11  44عند فحص املعلومات املقدمة من إدارة ما بتطبيق األرقامC.11  اخلاضعة  ختصيصات الرتددبشأن         مكررا   44.11أو

، حسب االقتضاء، لتحديد ما إذا كان 4بالتذييل  IIيف امللحق  B                                                ، ت ستخدم بنود البيانات التالية الواردة يف اجلدول9من املادة  IIالقسم ألحكام 
 مع أحد املدارات املبلغ عنها:تتطابق  non-GSO النظام الساتلي لمحطات الفضائية يفلاملداري  ياملستو 

 املداري للمحطة الفضائية؛ ي، ميل املستو أ.4.بA.4. البند -
 حملطة الفضائية؛ا، ارتفاع أوج د.4.بA.4. البند -
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 ، ارتفاع حضيض احملطة الفضائية؛ه.4.بA.4.البند  -
      (WRC-19))للمدارات اليت ختتلف فيها ارتفاعات األوج واحلضيض فقط(. حضيض مدار احملطة الفضائية زاوية، ج.4.بA.4.البند  -

 

 :2للوضع في الخدمة، الخيار  Dالخيار 
ADD 

_______________ 
AA 1.44C.11 ألغراض الرقم MOD 44C.11 املداري لنظام  ي" املستو عنه املصطلح "املستوي املداري املبلغ، يعينGSO-non على ،

 اخلصائص العامة للبنودب يتسم الذي لتخصيصات تردد النظام، التبليغأو التنسيق أو  املسبق لنشرلالنحو املقدم إىل املكتب يف أحدث معلومات 
 2 يف امللحق Aيف اجلدول  )للمدارات اليت ختتلف فيها ارتفاعات األوج واحلضيض فقط(. ج.4.بA.4.البند و  و.4.بA.4.إىل  أ.4.بA.4. من

     (WRC-19).4 بالتذييل
 

 للوضع في الخدمة )تابع( Dالخيار 

ADD 
_______________ 

CC 3.44C.11  م لقسااخلاضع ألحكام  مستقر بالنسبة إىل األرض ساتلي غري مدار رتدد حملطة فضائية يفالختصيص  أنكماII  من
اخلدمة إذا  يف    ا  موضوع        ، ي عترب       يوما   X +30  دة تتجاوزتاريخ استالم معلومات التبليغ مبسابق ل وضع يف اخلدمة مبلغ عنهتاريخ بواملصحوب  ،9 املادة

( 1.44C.11          ضا  الرقم املستوي املداري املبلغ عنه )انظر أي فضائية يفالطة احمل                                                                 أكدت اإلدارة املبل غة، عند تقدمي معلومات التبليغ عن هذا التخصيص، أن 
 الوضع                  اعتبارا  من تاريخ لفرتة مستمرة 44C.11                                    ن شرت وظلت منشورة وفقا  ألحكام الرقم  قدأو استقباله، و  ختصيص الرتدد هذاإرسال قادرة على 

 (WRC-19)    هذا. تاريخ استالم معلومات التبليغ عن ختصيص الرتدد حىت املبلغ عنه اخلدمة يف
 

MOD 

 ساتلية بنظام أو حملطات فضائي ساتليةبشبكة                                               عندما يعل ق استخدام ختصيص تردد مسجل حملطة فضائية  49.11
الرتدد. وعندما  تخدام                                   املبل غة بإعالم املكتب بتاريخ تعليق اس لفرتة تزيد على ستة أشهر، تقوم اإلدارة غري مستقر بالنسبة إىل األرض

 حالة يف 1.49.11م ألحكام الرق       طبقا  ميكن                                                اخلدمة، تعلم اإلدارة املبل غة املكتب بذلك بأسرع ما التخصيص املسجل يف          ي عاد وضع 
انطباقها. وعند تلقي املعلومات املرسلة مبوجب هذا احلكم يقوم املكتب بإتاحتها بأسرع حسب  ،3.49.11أو  2.49.11 الرقم أو

ن مكتب النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة ع لالحتاد الدويل لالتصاالت وينشرها يفاملوقع اإللكرتوين  وقت ممكن يف
مدة  DDADD ، EE ADD، FF ADD، G ADD ،28اخلدمة يتجاوز تاريخ إعادة وضع التخصيص يف وجيب أالاالتصاالت الراديوية. 

غضون ستة أشهر من  ثالثة أعوام بعد تاريخ تعليق استخدام ختصيص الرتدد، شريطة أن تعلم اإلدارة املبلغة املكتب بالتعليق يف
                                                                                                                    التاريخ الذي ع لق فيه االستخدام. وإذا أعلمت اإلدارة  املبلغة املكتب  بالتعليق بعد مضي أكثر من ستة أشهر على التاريخ الذي 

دار الوقت الذي                                    هذه احلالة، تقص ر فرتة الثالث سنوات مبق                                        م ختصيص الرتدد، تقص ر فرتة الثالث سنوات. ويف               ع لق فيه استخدا
ملكتب بالتعليق بعد                                           بالتعليق. وإذا قامت اإلدارة املبل غة بإعالم ا                                                            انقضى بني هناية فرتة الستة أشهر والتاريخ الذي ي عل م فيه املكتب

 WRC)-1915(    الرتدد.                 شهرا ، يلغى ختصيص 21الرتدد بفرتة تزيد عن تاريخ تعليق استخدام ختصيص 
 

NOC 
_______________ 

28 1.49.11 
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ADD 
_______________ 

DD 2.49.11  مدار ساتلي يف                              تتخذ من األرض جسما  مرجعيا  هلا  رتدد حملطة فضائيةالتخصيص ل يف اخلدمة وضعاليكون تاريخ إعادة 
                    . وي عترب ختصيص الرتدد (X ≤ 90 ≥ 1 حيث)      يوما   X ــمدة الـهو تاريخ بدء  9من املادة  IIاخلاضع ألحكام القسم مستقر بالنسبة إىل األرض  غري

يف  فضائيةالطة احمل إذا كانت                معادا  إىل اخلدمة 9من املادة  IIاخلاضع ألحكام القسم مستقر بالنسبة إىل األرض  يف مدار ساتلي غري حملطة فضائية
يات املدارية                                            أو استقباله ون شرت وظلت منشورة يف أحد املستو  هذا الرتدد قادرة على إرسال ختصيص ستقر بالنسبة إىل األرضامل املدار الساتلي غري

 (WRC-19)          يوما . X ــة المدهناية  تاريخ         يوما  من 30غضون                                    وت علم اإلدارة املبل غة املكتب بذلك يف       يوما .  Xاملبلغ عنها لفرتة مستمرة مدهتا 
 

ADD 
_______________ 

EE 3.49.11  غري اخلاضع ألحكام القسم  بالنسبة إىل األرض مستقر مدار غري يف رتدد حملطة فضائيةلا           ي عترب ختصيص وII معادا   9 من املادة       
                     ستقباله ون شرت يف أحد الرتدد هذا أو ا قادرة على إرسال ختصيصيف املدار الساتلي غري املستقر بالنسبة إىل األرض  فضائيةالطة كانت احمل اخلدمة، إذا إىل

تاريخ انقضاء مدة التعليق احملددة          يوما  من 30بذلك يف أقرب وقت ممكن على أال يتجاوز                             وت علم اإلدارة املبل غة املكتب                               املستويات املدارية املبل غ عنها. 
 (WRC-19)    .49.11الرقم  يف
 

ADD 
_______________ 

FF 4.49.11 ختصيص تردد حملطة فضائية يف نظام ساتلي          ي عترب أنGSO-non  يف اخلدمة عندما قد وضع رض" األ" غريمرجعي  جسمله
     (WRC-19).لتبليغا              وفقا  ملعلومات                قد نشرت وتشغ ل ختصيص الرتدد هذا استقبالعلى إرسال أو  قادرةملكتب بأن حمطة فضائية ااإلدارة املبلغة       ت علم
 

 :1للوضع في الخدمة، الخيار  Dالخيار 
ADD 

_______________ 
GG 5.49.11  عند فحص املعلومات املقدمة من إدارة ما بتطبيق األرقام[ADD] 2.49.11  أو[ADD] 3.49.11 ت ستخدم بنود البيانات التالية ،                                

لمحطات الفضائية لعلى األقل  ةاملداري تياستو امل أحد، حسب االقتضاء، لتحديد ما إذا كان 4بالتذييل  2يف امللحق  A الواردة يف اجلدول
 مع أحد املدارات املبلغ عنها: تطابقاملنشور غري املستقر بالنسبة إىل األرض  ي النظام الساتلي يف
 املداري للمحطة الفضائية؛ ي، ميل املستو أ.4.بA.4. البند -
 حملطة الفضائية؛ا، ارتفاع أوج د.4.بA.4. البند -
 ، ارتفاع حضيض احملطة الفضائية؛ه.4.بA.4.البند  -
      (WRC-19))للمدارات اليت ختتلف فيها ارتفاعات األوج واحلضيض فقط(. الفضائية للمحطة املداري املستوى حضيض زاوية، ج.5.بA.4.البند  -

 

 :2للوضع في الخدمة، الخيار  Dالخيار 
ADD 

_______________ 
GG .119.43 ألغراض الرقم [ADD] 2.49.11  أو[ADD] 3.49.11املداري لنظام ي" املستو عنه ، يعين املصطلح "املستوي املداري املبلغ -non

GSO اخلصائص العامة ب يتسم الذي لتخصيصات تردد النظام، التبليغأو التنسيق أو  املسبق لنشرل، على النحو املقدم إىل املكتب يف أحدث معلومات
 2 امللحق يف A اجلدول يف للمدارات اليت ختتلف فيها ارتفاعات األوج واحلضيض فقط( ج.5.بA.4.البند و  و.4.بA.4.إىل  أ.4.بA.4. من للبنود

     (WRC-19).4 بالتذييل
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 النهج القائم على مراحل 2.5.1/7/3
 [A7(A)-NGSO-MILESTONES] مشروع القرار الجديد إلى 11المادة  لإلحالة فيتعديل لوائح الراديو  1.2.5.1/7/3

حمددة،  تردد يف نطاقات non-GSOبشكل إلزامي على األنظمة  WRCوارد يف قرار املؤمتر  قائم على مراحلهنج  إذا أريد تطبيق
املثال املقرتح يسمح بتنفيذ أي من اخليارات املدرجة و إلزامية.  إحالةأن يدرج القرار يف لوائح الراديو مع  يتعني

 .2.3.1/7/3-1 اجلدول يف

 11 املـادة
 WRC)-15(     8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 التبليغ عن تخصيصات التردد وتسجيلها

ADD 
 تسجيل تخصيصات التردد لألنظمة الساتلية ب االحتفاظ  -  IIIالقسم 

     (WRC-19)السجل األساسي إلى األرض فيغير المستقرة بالنسبة 
 

ADD 

 رددت فيما يتعلق بتخصيصات الرتدد لبعض األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف نطاقات  51.11
     (WRC-19) .(WRC-19) [A7(A)-NGSO-MILESTONES] طبق مشروع القرار اجلديدنوخدمات حمددة، ي

 
 من لوائح الراديو 13تعديل المادة  2.2.5.1/7/3

السجل  املسجلة يف السواتلوعدد  املنشورة، قد يكون هناك اختالف بني عدد السواتل القائم على مراحل                  استنادا  إىل النهج 
 من لوائح الراديو. 6.13عند تطبيق الرقم  يف االعتبار ذلك أن يؤخذ. وينبغي املرحليةعملية ال أثناء MIFR األساسي

 13املـادة 
 تعليمات للمكتب

 احتفاظ المكتب بالسجل األساسي والخطط العالمية  -  IIالقسم 
MOD 

        موضوعا  د مل يع أو يوضع يف اخلدمة                                                    عندما تبني معلومات متوفرة موثوق هبا أن ختصيصا  مسجال  مل ب( 6.13
، يتشاور 4 التذييل الالزمة املبلغ عنها واحملددة يف DD1 A                      ولكن ليس طبقا  للخصائص يف اخلدمةيزال  ال أو اخلدمة يف

نها                            اخلدمة طبقا  للخصائص املبلغ ع يف وضعمع اإلدارة املبلغة ويستوضح عما إذا كان التخصيص قد  املكتب
حالة                                                                         طبقا  للخصائص املبلغ عنها. وجيب أن يتضمن طلب التوضيح هذا سبب االستفسار. ويف اخلدمة يفيزال  ال أو

يعدهلا بشكل مالئم  التسجيل أو أن يلغي املكتب اخلصائص األساسية الواردة يف                               رهنا  مبوافقة اإلدارة املبلغة إماالرد و 
ر، يرسل املكتب أشه غضون ثالثة حالة عدم رد اإلدارة املبلغة يف هي. ويف حيتفظ هبذه اخلصائص األساسية كما أو

           ا  ثانيا . التذكري األول يرسل املكتب تذكري  واحد من غضون شهر يفحالة عدم رد اإلدارة املبلغة                  تذكريا  إليها. ويف
لغاء الثاين، خيضع اإلجراء الذي يتخذه املكتب إل واحد من التذكري غضون شهر حالة عدم رد اإلدارة املبلغة يف ويف
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مراعاة  ب يفاملكت عدم موافقتها، يستمر حالة عدم رد اإلدارة املبلغة أو . ويفلوائح الراديو التسجيل لقرار جلنة
جود رد، خيطر املكتب حالة و  تعديله. ويف                                                                    التسجيل عند قيامه بالفحص إىل أن تتخذ اللجنة قرارا  بإلغاء التسجيل أو

يسمح  وضع ال اإلدارة املبلغة باالستنتاج الذي يتوصل إليه يف غضون ثالثة أشهر من رد اإلدارة. وإذا كان املكتب يف
حالة وقوع                                                                        ثة أشهر املشار إليها أعاله، خيطر املكتب اإلدارة املبلغة مبينا  أسباب ذلك. ويفله باالمتثال ملهلة الثال

خالف بني اإلدارة املبلغة واملكتب، تبحث اللجنة هذه املسألة بعناية مع مراعاة املواد الداعمة اإلضافية املقدمة من 
ق أحكام حيول تطبيق هذا احلكم دون تطبي جنة. والاملكتب ضمن احلدود الزمنية اليت تضعها الل اإلدارات عن طريق

 WRC)-1519(     لوائح الراديو األخرى.
 

ADD 
_______________ 

 WRC)-(19     املسجلة يف السجل األساسي. GSO-non، ختصيصات الرتدد لألنظمة الساتلية ADD 51.11                 انظر أيضا  الرقم  1.6.13 1

 
 (WRC-19) [A7(A)-NGSO-MILESTONES]الجديد  لمشروع القرار المثال التنظيمي المقترح 3.2.5.1/7/3
 مثال قرار 1.3.2.5.1/7/3

 اليت ختضع للقرار non-GSOسنوات لألنظمة  احملددة بسبع يةفرتة التنظيمال" إىل هناية النفاذأدناه، يشري "تاريخ  القرار ملثالبالنسبة 
اريخ حمدد يقرره "تاريخ النفاذ" بت يستبدلبالنسبة لنص القرار، و . يةتقالدون إجراءات ان القائم على مراحلبدء النهج أو تاريخ 

 .WRC-19 املؤمتر

ADD 

 (WRC-19) [A7(A)-NGSO-MILESTONES]مشروع القرار اجلديد 
 الفضائية للمحطات لتنفيذ تخصيصات التردد قائم على مراحلنهج 

 رضاأل بالنسبة إلى مستقر غير ساتلي نظام يف

 معينة وخدمات تردد نطاقات في

 (،2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ، إن 
 إذ يأخذ يف اعتباره

بطاقات تبليغ عن ختصيصات تردد ألنظمة ساتلية غري مستقرة  2011االحتاد الدويل لالتصاالت قد تلقى منذ عام أن  ( أ 
للخدمة الثابتة                                 ، ال سيما يف نطاقات الرتدد املوز عة non-GSOتتألف من مئات إىل آالف السواتل  (non-GSO)بالنسبة إىل األرض 

 ؛(MSS)أو اخلدمة املتنقلة الساتلية  (FSS) الساتلية

أن اعتبارات التصميم ومدى توفر مركبات اإلطالق لدعم إطالق السواتل املتعددة وعوامل أخرى تعين أن  (ب
من أجل التنفيذ الكامل  44.11التنظيمية املنصوص عليها يف الرقم  الفرتةتطلب فرتة أطول من تقد  املبلغة اإلدارات
 ؛"اعتباره يف يأخذ( "إذ أإليها يف الفقرة  املشار non-GSO لألنظمة
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العدد و  non-GSOمداري من النظام                             /السواتل املدارية لكل مستو              من املستو ياتأن أي تباينات بني العدد املنشور  (ج
ستخدمه تأي نطاق تردد  يف ية/الطيفيةرد املدار او املاستخدام  كفاءة  بشكل كبري على ،حىت اآلن ،مل تؤثر املدرج يف السجل األساسي

 ؛non-GSO نظمةاأل
لتخصيصات الرتدد للمحطات  (MIFR)أن الوضع يف اخلدمة والتسجيل يف السجل األساسي الدويل للرتددات  ( د

ال يستلزمان تأكيد اإلدارة املبلغة فيما يتعلق بنشر  44.11املشار إليها يف الرقم  هلةامل قضاءانعد ب non-GSOمة يف األنظ الفضائية
 ؛مجيع السواتل املرتبطة بتخصيصات الرتدد هذه

آلية  وفري أن مراحلعلى  قائم هنجأن من شأن اعتماد  ،قد بينت الراديوية االتصاالتأن الدراسات اليت أجراها قطاع  ( ه
 non-GSO السواتل نظمةألالفعلي  النشرمعقول  بشكل (MIFR)تنظيمية للمساعدة يف أن يعكس السجل األساسي الدويل للرتددات 

 اخلدمات هذه؛نطاقات الرتدد و  يف ية/الطيفةرد املداريايؤدي إىل حتسني كفاءة استخدام املو و  معينة،نطاقات تردد وخدمات  يفهذه 
زين الطيف توازن بني منع خت حتقيقالقائم على مراحل  للنهج واهلدف الزمين اإلطار         معياري   حتديد عند يلزم هأن ( و

 ؛األرض إىل نسبةبال مستقر غري والتشغيل السليم آلليات التنسيق واملتطلبات التشغيلية املتعلقة بنشر نظام ساتلي
 non-GSO ألنظمةايقني فيما يتعلق بتشكيل نشر العدم  إىل تفضي، ألهنا اغري مرغوب فيه املراحل اتأن متديد ( ز

 نظمة األخرى أن تنسق معها،األعلى  يتعنياليت  (FSS)يف اخلدمة الثابتة الساتلية 
 وإذ يدرك

 ؛non-GSOعاجل الوضع يف اخلدمة لتخصيصات الرتدد لألنظمة الساتلية ي 44C.11 [MOD] أن الرقم ( أ 
تفرض  يف السجل األساسي ينبغي أال non-GSOجديدة إلدارة ختصيصات الرتدد لألنظمة  تنظيمية ةأن أي آلي (ب

 له؛ لزوم        عبئا  ال 

يف اخلدمة قبل  وضعتختصيصات تردد تأكد أهنا  هلا اليت non-GSOعلى األنظمة  ينطبق 6.13أن الرقم  (ج
 لإلدارات الفرصة إلتاحةة اختاذ تدابري انتقالي يتعني" يف نطاقات الرتدد واخلدمات اليت ينطبق عليها هذا القرار، ولذلك النفاذ "تاريخ
كمال النشر ست، أو ال4للخصائص املطلوبة املبلغ عنها حسبما هو حمدد يف التذييل        طبقا  إما لتأكيد نشر السواتل  ةاملتأثر  املبلغة

                  وفقا  هلذا القرار؛
هناية املهلة املشار إليها  وبلغتيف اخلدمة       و ضعت اليت non-GSOرتدد لألنظمة التخصيصات ب يتعلق فيما هأن ( د

 املبلغة لإلدارات فرصةال إتاحة يتعني" يف نطاقات الرتدد واخلدمات اليت ينطبق عليها هذا القرار، النفاذ قبل "تاريخ 44.11الرقم  يف
        وقتا   منحهاأو  بها الخاصة المسجلة التردد لتخصيصات 4                                نشر السواتل وفقا  خلصائص التذييل  استكمالإما لتأكيد  ةاملتأثر 
                             كمال النشر وفقا  هلذا القرار؛ستال     يا  كاف

 ،ذلك خالفو أ ية/الطيفاملداريةرد او املتحسني كفاءة استخدام ل        توخيا  أن من غري الضروري أو املناسب للمكتب،  ( ه
 عنها لغاملباملدارية  املستوياتتأكيد نشر عدد السواتل يف  اللتماسبشكل روتيين  6.13إجراءات الرقم  استخدام إىل يلجأ أن

 ؛هذا القرار يف "يقرر"من  1يف الفقرة  املدرجةيف نطاقات الرتدد واخلدمات غري  non-GSOألنظمة املدارات الساتلية 
طات فضائية بنظام أو حمل ساتليةاملسجلة حملطة فضائية بشبكة يعاجل مسألة تعليق ختصيصات الرتدد  49.11الرقم  أن ( و

 ،غري مستقر بالنسبة إىل األرض ساتلي
 ذلكوإذ يدرك ك

فيما يتعلق باخلصائص املطلوبة املبلغ  "يقرر"من  1أحكام الفقرة  نطبق عليهاتاليت  non-GSOهذا القرار يتعلق جبوانب األنظمة  أن
تلك املشار إليها  خالف non-GSOلألنظمة  املبلغ عنهامطابقة اخلصائص املطلوبة  ، وأن4عنها على النحو احملدد يف التذييل 

 أعاله تقع خارج نطاق هذا القرار، "إذ يدرك"من  د( الفقرة يف
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 الحظوإذ ي
 هذا القرار: ضاغر ألأنه 

 ؛ستقر بالنسبة إىل األرضغري م ساتلي لنظامإلشارة إىل ختصيصات تردد حملطة فضائية ايقصد مبصطلح "ختصيصات الرتدد"  -
، على النحو املقدم إىل املكتب non-GSOاملداري لنظام  ييعين املصطلح "املستوي املداري املبلغ عنه" املستو  -

اخلصائص العامة ب يتسملتخصيصات تردد النظام، الذي  تبليغاللنشر املسبق أو التنسيق أو لأحدث معلومات  يف
األوج  ارتفاعات ختتلف اليت للمدارات بالنسبة فقط) ج.5.بA.4.و و.4.بA.4. إىل أ.4.بA.4. منللبنود 

 ؛4بالتذييل  2 يف امللحق A واحلضيض اخلاصة هبا( يف اجلدول
املرتبطة  4من البيانات الواردة يف التذييل  ب.4.بA.4. القيم للبندخمتلف                                         ي قصد بعبارة "العدد اإلمجايل للسواتل" جمموع  -

 ،املبلغ عنهااملدارية  باملستويات
 يقرر

ملوضوعة يف اخلدمة اغري املستقرة بالنسبة إىل األرض هذا القرار على ختصيصات الرتدد لألنظمة الساتلية  ينطبقأن  1
 أدناه: الوارد لخدمات املدرجة يف اجلدوللو  الرتدد نطاقات، يف 44C.11 [MOD] الرقم و 44.11            وفقا  للرقم
ذلك  تطبيق نبغييالنهج القائم على مراحل،  عليه يسرياملزمع أن  مننطاق تردد  بأيفيما يتعلق  بأنه يفيد رأي     ط رح: مالحظة

رأي  وهناك. 12.9الرقم  مبوجب ختضع للتنسيق واليتيف نفس النطاق  مشرتكعلى مجيع اخلدمات الساتلية العاملة على أساس أويل 
 اجلانب هذا     د رسو فقط، بغض النظر عن متطلبات التنسيق.  املستهدفةآخر وهو أن العملية املرحلية ينبغي تطبيقها على اخلدمات 

 .لالحتاد التابع الراديوية االتصاالت قطاع مداوالت خالل كاملة  دراسة

 :للمؤمتر التحضريي االجتماع نص يف       أ دخلتأدناه جديدة  اجلداولمجيع احملرر:  مالحظة

 مراحل على القائم النهج لتطبيق والخدمات التردد نطاقات
 الفضائية الراديوية االتصاالت خدمات (GHz) النطاقات

 3 اإلقليم 2 اإلقليم 1 اإلقليم
 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة 11,70-10,70

 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة

 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة

 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة 12,50-11,70
 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة 12,70-12,50

 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة
 :1 اخليار أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة

 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة
 :2 اخليار

 ساتلية إذاعية
 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة

 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة 12,75-12,7
 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة

 : 1 اخليار فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة
 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة

 : 2 اخليار
 ساتلية إذاعية

 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة
 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة 13,25-12,75
 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة 14,50-13,75
 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة 17,70-17,30

 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة

 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة يوجد ال
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 الفضائية الراديوية االتصاالت خدمات (GHz) النطاقات

 3 اإلقليم 2 اإلقليم 1 اإلقليم
 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة 17,80-17,70

 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة

 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة
 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة

 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة 18,10-17,80
 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة

 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة 19,30-18,10
 :1 اخليار 19,60-19,30

 ((non-GSO MSS التغذية وصالتأرض( )باستثناء -)فضاء ساتلية ثابتة
 (non- GSO MSSفضاء( )باستثناء وصالت التغذية -)أرض ساتلية ثابتة

 :2 اخليار
 (فضاء-أرض( )أرض-)فضاء ساتلية ثابتة

 :1 اخليار 19,70-19,60
 فضاء(-)أرض (non-GSO MSSأرض( )باستثناء وصالت التغذية -)فضاء ساتلية ثابتة

 :2 اخليار
 فضاء(-)أرضأرض( -)فضاء ساتلية ثابتة

 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة 20,10-19,70

 أرض(-)فضاء ساتلية متنقلة
 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة

 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة 20,20-20,10

 أرض(-)فضاء ساتلية متنقلة
 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة  27,50-27,00

 السواتل بين
 :1 اخليار 29,50-27,50

 (non-GSO MSSفضاء( )باستثناء وصالت التغذية -)أرض ساتلية ثابتة

 :2 اخليار
 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة

 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة 29,90-29,50
 (فضاء-أرض) ساتلية متنقلة

 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة

 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة 30,00-29,90

 (فضاء-أرض) ساتلية متنقلة
 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة 38,00-37,50
 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة 39,50-38,00
 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة 40,50-39,50

 أرض(-)فضاء ساتلية متنقلة
 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة 41,25-40,50

 ساتلية إذاعية
 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة 50,20-47,20
 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة 51,40-50,40

 اجلديد القرار شروعميف اآلراء بشأن إدراجها يف مثال  توافقالتوصل إىل  متإىل نطاقات الرتدد الواردة يف اجلدول أعاله، اليت  وإضافة
                    مل ي توصل إىل توافق الرتدد اليت نطاقاتيف اجلدول أدناه،  وترد. أخرى تردد نطاقات اقرتاح مت الراديوية، لالتصاالت العاملي رللمؤمت

 .للمؤمتر حضرييالت االجتماع خالل الراديوية، لالتصاالت العاملي للمؤمتر اجلديد القرار مشروع مثال يف إدراجها بشأن اآلراءيف 
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 3 اإلقليم 2 اإلقليم 1 اإلقليم (MHz)النطاقات 
 أرض(-)فضاء متنقلة ساتلية 137,025-137

 أرض(-متنقلة ساتلية )فضاء 137,175-137,025
 أرض(-)فضاء متنقلة ساتلية 137,825-137,175

 أرض(-متنقلة ساتلية )فضاء 138-137,825
 أرض(-)فضاء متنقلة ساتلية 138-137

 (فضاء-أرض) متنقلة ساتلية 149,9-148
 (فضاء-أرض) متنقلة ساتلية 400,05-399,9

 أرض(-)فضاء متنقلة ساتلية 401-400,15
 3 اإلقليم 2 اإلقليم 1 اإلقليم (GHz)النطاقات 

 (فضاء-أرض) متنقلة ساتلية 2,010-1,980
 أرض(-)فضاء متنقلة ساتلية 2,200-2,170
 أرض(-)فضاء ثابتة ساتلية 4,200-3,400
 :1اخليار  5,150-5,091

 فضاء(-)أرضمتنقلة ساتلية 
 :2اخليار 

 فضاء(-)أرضمتنقلة ساتلية 

 (R)متنقلة ساتلية للطيران 

 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة 5,250-5,150
  فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة 5,85-5,725

 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة 6,70-5,85
 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة 6,725-6,70

 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة
 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة 7,025-6,725
 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة 7,075-7,025

 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة
 : 1اخليار  7,375-7,250

 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة

 : 2اخليار 
 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة

 أرض(-)فضاء ساتلية متنقلة
 أرض(-)فضاء ثابتة ساتلية 7,45-7,375

 :1 اخليار 7,55-7,45
 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة

 :2 اخليار
 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة

 أرض(-)فضاء أرصاد جوية ساتلية
 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة 7,75-7,55

 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة 8,175-7,90
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 : 1اخليار  8,215-8,175
 فضاء(-)أرضساتلية  ثابتة

 : 2اخليار 
 فضاء(-)أرض ساتليةثابتة 

 فضاء(-)أرض أرصاد جوية ساتلية
 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة 8,40-8,215

 فضاء(-)أرضالخدمة الثابتة الساتلية  14,8-14,5
 فضاء(-)أرضثابتة ساتلية  15,63-15,43

 : 1اخليار  21,2-20,2
 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة

 :2اخليار 
 أرض(-)فضاء ساتلية ثابتة

 أرض(-)فضاء ساتلية متنقلة
 إذاعية ساتلية  إذاعية ساتلية 22,0-21,4

 فضاء(-)أرضثابتة ساتلية  24,75-24,65
 بين السواتل

 فضاء(-)أرضثابتة ساتلية  
 بين السواتل

 فضاء(-)أرض ثابتة ساتلية 25,25-24,75
 : 1اخليار  31-30

 فضاء(-)أرض ثابتة ساتلية

 : 2اخليار 
 فضاء(-)أرض ثابتة ساتلية

 فضاء(-)أرض متنقلة ساتلية
 فضاء(-)أرض ساتلية ثابتة 43,5-42,5

 : 1اخليار  47-43,5
 ساتلية متنقلة

 :2اخليار 
 ساتلية متنقلة

 مالحة راديوية ساتلية

 العملية العادية

واليت تكون هناية املهلة التنظيمية املمتدة  ،"يقرر"من  1الرتدد اليت تنطبق عليها الفقرة تخصيصات ب فيما يتعلق أنه 2
 املطلوبةالنشر  املكتب معلومات إىل ترسل أن                   على اإلدارة املبل غة  يتعنيأو يكون بعد ذلك،  "تاريخ النفاذ"على سبعة أعوام هي 

بعد أو  MOD 44.11 الرقم يف احملددة التنظيمية املهلةمن تاريخ انقضاء       يوما   30موعد أقصاه  يفهبذا القرار  1             وفقا  للملحق 
 ؛                            أي التارخيني يكون أكثر تأخرا   ،MOD 44C.11يف الرقم  هاإلي املشار اخلدمة يف الوضعمن هناية       يوما   30

 1+2الخياران االنتقاليان 
، واليت انتهت مهلتها التنظيمية املمتدة على "يقرر"من  1الفقرة أنه فيما يتعلق بتخصيصات الرتدد اليت تنطبق عليها  3

                                                                           قبل "تاريخ النفاذ"، يتعني على اإلدارة املبل غة أن ترسل إىل املكتب معلومات النشر  MOD 44.11سبعة أعوام واحملددة يف الرقم 
                          يوما  بعد "تاريخ النفاذ"؛ 30هبذا القرار يف موعد أقصاه  1                     املطلوبة وفقا  للملحق 

 .1.2.3.1/7/3الواردة يف هذا القرار مستمدة من خيارات التنفيذ املذكورة يف اخليارات  DFو Pو Mم : إن القيمالحظة
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 1+2العملية العادية والخياريان االنتقاليان 
 :أعاله "يقرر"من  3أو الفقرة  2 ةلفقر ل       وفقا                     املطلوبة واليت ق دمت  النشر معلومات كامل  تلقيه بعد يلي مبا املكتب قيام 4
 الحتادل اإللكرتوين املوقع علىوذلك  "وردتعلى هذه املعلومات "كما  االطالع السرعة وجه على يتيح أن ( أ 

 ؛الدويل لالتصاالت
إضافة مالحظة يف السجل األساسي للتخصيصات يف حال توفر ذلك أو يف أحدث نسخة من معلومات التبليغ،  (ب

حسب االقتضاء، مع ذكر أن التخصيصات اخلاضعة لتطبيق هذا القرار إذا كان عدد السواتل اليت مت تبليغ املكتب 
                                    موع السواتل )مقربا  إىل العدد الصحيح جمل P3%أعاله أقل من "يقرر" من  3أو الفقرة  2بشأهنا مبوجب الفقرة 

األدىن( واملشار إليه يف أحدث نسخة من معلومات التبليغ املنشورة يف النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة 
 ( من أجل ختصيصات الرتدد؛ وI-Sعن مكتب االتصاالت الراديوية )اجلزء 

نشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادة أعاله يف ال"يقرر" من  ب( 4ة ر ق                                       أن ينشر نتائج اإلجراءات املتخذة وفقا  للف (ج
 عن مكتب االتصاالت الراديوية وعلى موقع االحتاد الدويل لالتصاالت؛

 إلجراءات ما بعد الفترات المرحلية 1والبديل  1+2العملية العادية والخياران االنتقاليان 
أو  2 لفقرةا                                                                                     أنه، إذا كان عدد السواتل )مقربا  على العدد الصحيح األدىن( اليت مت تبليغ املكتب بشأنه مبوجب  5

، حسبما ينطبق، من جمموع عدد السواتل املشار إليه 100%و P3%أو بني  P3%يكون أكثر من  "يقرر"أعاله من  3 الفقرة
تخصيصات لاإلعالمية الدولية للرتددات الصادة عن مكتب االتصاالت الراديوية  نشرةآخر صيغة ملعلومات التبليغ املنشورة يف ال يف

 هذا القرار. "يقرر"من  14إىل  6(، فال تنطبق الفقرات I-S)اجلزء  الرتدد
 إلجراءات ما بعد الفترات المرحلية 2والبديل  1+2العملية العادية والخياران االنتقاليان 

أو  2 لفقرةا                                                         ربا  على العدد الصحيح األدىن( اليت مت تبليغ املكتب بشأنه مبوجب أنه، إذا كان عدد السواتل )مق 5
، حسبما ينطبق، من جمموع عدد السواتل املشار إليه 100%و P3%أو بني  P3%يكون أكثر من  "يقرر"أعاله من  3 الفقرة

لتخصيصات وية الصادة عن مكتب االتصاالت الرادينشرة اإلعالمية الدولية للرتددات آخر صيغة ملعلومات التبليغ املنشورة يف ال يف
 الالحقة من هذا القرار. "يقرر"(، فال داعي الختاذ املزيد من التدابري مبوجب فقرات I-S )اجلزء الرتدد

 1العملية العادية والخيار االنتقالي 
 إبالغ املكتب، يتعني على اإلدارة املبلغة "يقرر"من  2ه فيما يتعلق بتخصيصات الرتدد اليت تنطبق عليها الفقرة أن 6

 6 لفقرةامن  ج(إىل  أ(املذكورة يف األقسام الفرعية بشأن الفرتة املرحلية  هبذا القرار 1             وفقا  للملحق الالزمة مبعلومات النشر 
 :هذه "يقرر" من

 ؛44.11 سبع املشار إليها يف الرقمالسنوات الفرتة  هناية من "M1" السنوات انقضاء فرتة من      يوما   30يف موعد ال يتجاوز  ( أ 
 ؛44.11 سبع املشار إليها يف الرقمالسنوات الفرتة  هناية من "M2" السنوات انقضاء فرتة من      يوما   30يف موعد ال يتجاوز  ب(
 ؛44.11  الرقمسبع املشار إليها يفالسنوات الفرتة  هناية من "M3" السنوات انقضاء فرتة من      يوما   30يف موعد ال يتجاوز  ج(

إبالغ املكتب املبلغة  ةاإلدار يتعني على  ،"يقرر"من  3نه فيما يتعلق بتخصيصات الرتدد اليت ينطبق عليها الفقرة أ 7
من  7رة فقالمن  ج(إىل  أ(يف األقسام الفرعية بشأن الفرتة املرحلية املذكورة  هبذا القرار 1             وفقا  للملحق  مبعلومات النشر املطلوبة

 هذه: 7 "يقرر"

 بعد "تاريخ النفاذ"(؛ "M1"                               يوما  بعد انتهاء الفرتة السنوية  30)الذي يقابل  202Xيف موعد أقصاه اليوم/الشهر/ ( أ 
 بعد "تاريخ النفاذ"(؛ "M2"                               يوما  بعد انتهاء الفرتة السنوية  30)الذي يقابل  202Xيف موعد أقصاه اليوم/الشهر/ ب(
 ؛بعد "تاريخ النفاذ"( "M3"                               يوما  بعد انتهاء الفرتة السنوية  30)الذي يقابل  202Xيف موعد أقصاه اليوم/الشهر/ ج(
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 2العملية العادية والخيار االنتقالي 

اليت يكون تاريخ انتهاء املهلة التنظيمية املمتدة على  "يقرر"من  2الفقرة أن ختصيصات الرتدد اليت ينطبق بشأهنا  6
" أو بعده، يتعني على اإلدارة (MR)واليت تنتهي يف "تاريخ بدء النهج املراحلي النظامي  MOD 44.11سبعة أعوام واحملددة يف الرقم 

 ج( إىل (أاألقسام الفرعية هبذا القرار بشأن الفرتة املرحلية املذكورة يف  1                                                       املبلغة أن تبلغ املكتب مبعلومات النشر الالزمة وفقا  للملحق 
 :هذه "يقرر"من  6 الفقرة يف
 ؛44.11 سبع املشار إليها يف الرقمالسنوات الفرتة  هناية من "M1" السنوات انقضاء فرتة من      يوما   30يف موعد ال يتجاوز  ( أ

 ؛44.11 سبع املشار إليها يف الرقمالسنوات الفرتة  هناية من "M2" السنوات انقضاء فرتة من      يوما   30يف موعد ال يتجاوز  ب(
 ؛44.11 سبع املشار إليها يف الرقمالسنوات الفرتة  هناية من "M3" السنوات انقضاء فرتة من      يوما   30يف موعد ال يتجاوز  ج(

، وفيما يتعلق بتخصيصات الرتدد اليت "يقرر"من  3فقرة الأنه فيما يتعلق بتخصيصات الرتدد اليت ينطبق بشأهنا  7
قبل "تاريخ بدء النهج املرحلي  MOD 44.11واليت تنتهي فرتهتا التنظيمية احملددة يف الرقم  "يقرر"من  2فقرة الينطبق عليها 

هبذا القرار بشأن تاريخ الفرتة  1                                                                           "، يتعني على اإلدارة املبلغة أن تبلغ املكتب مبعلومات النشر املطلوبة وفقا  للملحق (MR) النظامي
 هبذا القرار املتعلق بتخصيصات الرتدد أعاله: 2املذكورة يف جدول امللحق  املرحلية املناسب بالنسبة إىل الشبكات الساتلية

 ؛D-M1                يوما  بعد الفرتة  30يف موعد ال يتجاوز  ( أ 
 ؛D-M2                يوما  بعد الفرتة  30يف موعد ال يتجاوز  ب(
 ؛D-M3                يوما  بعد الفرتة  30يف موعد ال يتجاوز  ج(

 2+1العملية العادية والخياران االنتقاليان 

 :"يقرر"من  7أو الفقرة  6                         ق دمت وفقا  ألحكام الفقرة الالزمة اليت قيام املكتب مبا يلي بعد تلقيه معلومات النشر  8
 وذلك على املوقع اإللكرتوين لالحتاد؛ "كما وردت"أن يتيح على وجه السرعة االطالع على هذه املعلومات  ( أ 

ري فحصا  للمعلومات املقدمة للتحقق من  (ب االمتثال ألدىن عدد من السواتل يتعني نشره على النحو احملدد                                          أن جي 
 حسب االقتضاء؛ "يقرر"،من  (ج 9أو  (ب 9 أو (أ 9كل مستوى يف الفقرة  يف

تعديل السجل األساسي لتخصيصات الرتدد إذا توفر أو آخر صيغة ملعلومات التبليغ، حسب االقتضاء، من أجل  (ج
ختصيصات تردد النظام من أجل حذف املالحظة اليت تنص على أن التخصيصات اخلاضعة لتطبيق هذا القرار إذا  

                              )مقربا  إىل العدد الصحيح األدىن(  ”P3%“هو  7أو الفقرة  6كان العدد الذي مت تبليغ املكتب بشأنه مبوجب الفقرة 
أو أكثر من جمموع عدد السواتل املشار إليه يف السجل األساسي لتخصيصات الرتدد للنظام الساتلي غري املستقر 

 ؛بالنسبة إىل األرض
 ؛(BR IFIC)هذه املعلومات والنتائج اليت توصل إليها يف نشرته اإلعالمية الدولية للرتددات أن ينشر  ( د

 1+2العملية العادية والخياران البديالن 
الفرتة املرحلية املشار إليها  انقضاء تاريخ من       يوما   90 أقصاه موعد يف املكتب، إىل املبلغة اإلدارةكذلك   تقدم أن 9
التعديالت املطلوب إدخاهلا  االقتضاء، حسب ،"يقرر"من  (ج7أو  (ب 7 أو (أ 7أو يف الفقرات  (ج 6أو  (ب 6 أو (أ 6 الفقرات يف

                                                                                                      على خصائص ختصيصات الرتدد املبلغ عنها أو املسجلة إذا كان عدد احملطات الفضائية املصرح به موافقا  للعدد املنشور،

من  "P1%"أقل من  "، حسب االقتضاء،يقرر"من  أ( 7 أ( 6مبوجب الفقرة  املنشورةإذا كان عدد احملطات الفضائية  ( أ 
 I-S ( املشار إليه يف أحدث معلومات التبليغ املنشورة يف اجلزءاألدىن صحيحالعدد الإىل         مقربا  السواتل )إمجايل عدد 

 العدد اإلمجايل املعدل للسواتل أكرب                             . ففي هذه احلالة، جيب أال  يكون تخصيصات الرتددل BR IFIC من النشرة
 ؛"يقرر"من  أ( 7 أوأ(  6مبوجب الفقرة د املنشور                      املصرح هبا موافقا  للعدعدد احملطات الفضائية  مرة "DF1" من
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 "P2%"أقل من  "، حسب االقتضاء،يقرر"من  ب( 7 (ب 6مبوجب الفقرة  املنشورةإذا كان عدد احملطات الفضائية  ب(
( املشار إليه يف أحدث معلومات التبليغ املنشورة األدىن صحيحالعدد الإىل         مقربا  من إمجايل عدد السواتل )

العدد اإلمجايل املعدل                              . ففي هذه احلالة، جيب أال  يكون تخصيصات الرتددل BR IFIC من النشرة I-S اجلزء يف
 ب( 7ب(  6مبوجب الفقرة                               املصرح هبا موافقا  للعدد املنشور عدد احملطات الفضائية  مرة "DF2"من  للسواتل أكرب

 ؛"يقرر"من 
 "P3%"أقل من  "، حسب االقتضاء،يقرر"من  ج( 7 أو ج( 6مبوجب الفقرة  املنشورةإذا كان عدد احملطات الفضائية  ج(

 I-S زء( املشار إليه يف أحدث معلومات التبليغ املنشورة يف اجلاألدىن صحيحالعدد الإىل         مقربا  من إمجايل عدد السواتل )
 اإلمجايل املعدل للسواتل أكربالعدد                              . ففي هذه احلالة، جيب أال  يكون تخصيصات الرتددل BR IFIC من النشرة

 ؛"يقرر"من  ج( 7 أو ج( 6مبوجب الفقرة                               املصرح هبا موافقا  للعدد املنشور عدد احملطات الفضائية  مرة "DF3" من
 (.1كون ت اليت) DF3، لن يكون هناك أي تقريب وال حاجة لتطبيق 100% تساوي P3إذا كانت  :مالحظة

إدارة مبلغة  من جانب للتبليغ                       يوما  قبل أي موعد هنائي  (45)أن يقوم املكتب، يف موعد ال يتجاوز مخسة وأربعني         مكررا   9
 7 الفقرةمن  ج(أو  ب(أو  أ(واألقسام الفرعية ، 6" يقرر"من  ج(أو  ب( وأ أ(واألقسام الفرعية "يقرر" من  3و 2الفقرتني مبوجب 

 اإلدارة املبلغة لتوفري املعلومات املطلوبة؛إرسال تذكري إىل ب، "يقرر"من 

 من "يقرر" 9                                                                                  القسم من القرار الذي يتناول معالجة التبليغات من أجل التعديالت المقدمة وفقا  للفقرة 
 (I-S معالجة بطاقات التبليغ من أجل التعديل )الجزء

شري إليها يف                       عنها أو املسجلة كما أ  القيام مبا يلي بعد تلقي التعديالت على خصائص ختصيصات الرتدد املبلغ  10
 :"يقرر"من  9 الفقرة

 اد؛"كما وردت" وذلك على املوقع اإللكرتوين لالحت أن يتيح املكتب على وجه السرعة االطالع على هذه املعلومات ( أ 
 ج( 9أو  ب( 9 وأ أ( 9                                                                       أن جيري املكتب فحصا  لاللتزام بالعدد األقصى للسواتل كما هو منصوص يف الفقرات  ب(

 ؛، حسب االقتضاء43B.11/34A.11والرقمني 
 ؛31.11إذا توصل املكتب إىل نتيجة إجيابية مبوجب الرقم  ‘1’
( 4 من بيانات التذييل .1بA.4.إذا اقتصرت هذه التعديالت على خفض عدد املستويات املدارية )البند و  ‘2’

( وخط طول 4من بيانات التذييل  ز.4.بA.4.)البند  (RAAN)وتعديل الطالع املستقيم للعقدة الصاعدة 
من بيانات  YYو XX( وتاريخ احلقبة ووقتها )البند 4من بيانات التذييل  XXالعقدة الصاعدة )البند 

( املرتبط مبا يبقى من املستويات املدارية أو خفض عدد احملطات الفضائية لكل مستوى 4 التذييل
والتعديالت على املرحلة البدائية للمحطات الفضائية ( 4من بيانات التذييل  ب.4.بA.4. )البند
 املستويات؛ ( يف4ح من بيانات التذييل .4.بA.4. )البند

                                                                                         إذا قدمت اإلدارة املبلغة التزاما  ينص على أن اخلصائص كما هي معدلة لن تسبب يف مزيد من التداخل و  ‘3’
-I يف اجلزء معلومات التبليغ املنشورة أحدثاخلصائص الواردة يف  أو تتطلب املزيد من احلماية مما تتطلبه

S من النشرة BR IFIC  انظر البند لتخصيصات الرتدد(A.20  4من بيانات التذييل)؛ 
كتبليغات جديدة لتخصيصات الرتدد وحيتفظ باملواعيد   ،43B.11 يعاجل املكتب هذه التعديالت، ألغراض الرقم أال ج(

 ل األساسي؛األصلية لدخول ختصيصات الرتدد يف السج
دد  ( د                                                                                       أن يضمن املكتب أن املالحظة اليت تنص على أن ختصيصات الرتدد ختضع لتطبيق هذا القرار كما هو حم 

تفظ هبا كاملة حىت العملية املرحلية من هذا القرار؛ "يقرر"من  7و 6الفقرتني  يف                                                  حي 

 ؛BR IFICأن ينشر املكتب املعلومات املقدمة ونتائجها يف النشرة  ( ه
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 أدناه. 2.3.2.5.1/7/3من "يقرر" هلذا التعديل للمعلومات يف القسم ‘3’ج( 10مالحظة: يرد مثال على تنفيذ الفقرة 
 من "يقرر" 9                                                                                        نهاية القسم من القرار الذي يتناول معالجة التبليغات من أجل التعديالت المقدمة وفقا  للفقرة 

 نشر وما يتصل بها من نتائجالقسم من القرار الذي يتعلق عدم التبليغ بمعلومات ال
 1البديل 

أو  "يقرر"من  3الفقرة أو  "يقرر"من  2اإلدارة املبلغة املعلومات املطلوبة مبوجب من الفقرة  مل ترسلإذا أنه  11
بإرسال       فورا   يقوم املكتب "، حسب االقتضاء،يقرر"من  ج( 7أو  ب( 7أو  أ(  7البنودأو  " ج( 6 أو ب( 6أو  أ( 6 البنود
         يوما  من  (30)من اإلدارة تقدمي املعلومات املطلوبة يف غضون ثالثني  فيه طلباملبلغة على وجه السرعة ي إىل اإلدارة تذكري

 من املكتب؛ املرسل تاريخ التذكري

إىل اإلدارة  املكتبيرسل ، "يقرر"من  11                                                     اإلدارة املبلغة املعلومات بعد التذكري املرس ل مبوجب الفقرة  مل تقدمإذا أنه         مكررا   11
                             يوما  من تاريخ التذكري الثاين؛ (15)طلب فيها تقدمي املعلومات املطلوبة يف غضون مخسة عشر ياملبلغة رسالة تذكري ثانية 

جلة مبعا، يقوم املكتب "يقرر"من         مكررا  11و 11تني اإلدارة املبلغة املعلومات املطلوبة مبوجب الفقر  أنه إذا مل تقدم               مكررا  ثانيا   11
، ويستمر يف أخذ التسجيل يف احلسبان عند إجراء الفحوصات حىت اختاذ اجمللس 13.6احلالة كما يعاجل حالة عدم الرد مبوجب الرقم 

                                                                                                              قرارا  بإلغاء التسجيل أو التعديل التسجيل عن طريق حذف املعلمات املدارية املبلغ عنها جلميع السواتل غري املذكورة يف آخر 
 ، حسب االقتضاء؛"يقرر"من  7أو الفقرة  6                         شر اليت ق دمت مبوجب الفقرة معلومات كاملة للن

 2البديل 

 أ(  7أو البنود " يقرر"من  ج( 6 أو ب( 6أو  أ( 6البنود اإلدارة املبلغة املعلومات املطلوبة مبوجب  إذا مل تقدم 11
، حسب االقتضاء، "يقرر"من  9فقرة ال املشار إليها يف    ا  يوم 90ختفض فرتة  حسب االقتضاء، ،"يقرر"من  ج(7أو  ب( 7 أو

حسب االقتضاء، والتاريخ الفعلي لتقدمي  ،"يقرر"من  7أو الفقرة  6فقرة اليف  ذي الصلة زءاجلبني التاريخ املبني يف  الفرتةمبقدار 
 ؛1             وفقا  للملحق املطلوبة معلومات النشر 

املشار إليها        يوما   التسعنيالت على خصائص ختصيصات الرتدد خالل فرتة املبلغة التعدي ةاإلدار  إذا مل تقدم        مكررا  11
 االعتبار يف املكتبلن يأخذ ، "يقرر"من  11أي فرتة زمنية معدلة ناجتة عن تطبيق الفقرة  أو ضمن، "يقرر"من  9 فقرةال يف

حالة ختصيصات الرتدد اخلاضعة  ويف؛ 32A.11أو  32.11أو  36.9يف الفحوصات الالحقة مبوجب األرقام ختصيصات الرتدد 
األخرى  احلماية من ختصيصات الرتددب تطالبال أتداخل ضار و  يف التخصيصات سببتتال جيب أ 9 املادة من IA للقسم الفرعي

 ؛31.11السجل األساسي مع نتيجة مواتية مبوجب الرقم  يف املسجلة
 .عددال مي املعلومات اخلاصة بالكوكبة املخفضةلتقد املطلوبة                              تشري فرتة التسعني يوما  إىل الفرتة - مالحظة

 نهاية القسم من القرار بشأن عدم تقديم معلومات النشر وما يرتبط بها من نتائج

 تراكبةمتخصيصات تردد ل ةواحد بطاقة تبليغنفس المركبة الفضائية ألكثر من القسم من القرار بشأن استعمال 
 1البديل 

بطاقة ة ألكثر من بمرتاك تردد تخصيصاتل "يقرر"من  7و 6نفس املركبة الفضائية مبوجب الفقرتني         ت ستخدمال أ 12
 ؛ةواحد تبليغ

استنتاجات. أي  إىل بعد مل يتم التوصلو االحتاد الدويل لالتصاالت.  يف ر" قيد الدراسةيقر "من  12ثار املرتتبة على الفقرة اآل :مالحظة
 .األسلوب احتديد املنهجية ومسار العمل لتنفيذ هذ ويتعني
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 2البديل 
 ."يقرر"من  12ال داعي للفقرة 

أو أن احلكم غري مناسب بالنسبة إىل  [A7(a)-NGSO-MILESTONES]ال يوجد حاجة إىل حكم يف القرار مالحظة: 
 املوضوع. هذا

 متراكبةتخصيصات تردد ل ةواحد تبليغبطاقة المركبة الفضائية ألكثر من نهاية القسم بشأن استعمال 

 القسم من القرار بشأن تعليق تخصيصات التردد المسجلة

 1البديل 
فإن تاريخ إعادة الوضع يف اخلدمة لتخصيصات  ،49.11املعلقة مبوجب الرقم خصيصات الرتدد ه فيما يتعلق بتأن 13

 أ( 6أو تاريخ أو فرتة مرحلية قادمة كما هو مذكور البنود يف  49.11                                                      الرتدد جيب أال  يتجاوز التاريخ كما هو منصوص عليه يف الرقم 
 ؛حسب االقتضاء، أي التارخيني يكون أبعد "يقرر"من  ج( 7أو  ب( 7أو  أ(  7أو البنود " يقرر"من  ج( 6 أو ب( 6أو 

 ب( 6أو  أ( 6يف البنود يف كما هو حمدد   املرحليةفرتة الال ميدد  49.11الرقم تعليق ختصيصات الرتدد مبوجب  أن 14
من املتطلبات املرتبطة بأي من  خيفضوال كما هو مطبق، "،يقرر"من  ج( 7أو  ب( 7أو  أ( 7أو البنود " يقرر"من  ج( 6 أو

 ج( 7أو  ب( 7أو  أ( 7أو البنود " يقرر"من  ج( 6 أو ب( 6أو  أ( 6البنود يف من من احملتسب على النحو  املراحل املتبقية
 ، حسب االقتضاء؛"يقرر" من

 2البديل 
يف أي نقطة تسبق انقضاء الفرتات املرحلية املرعية احملددة  49.11 الرقمختصيصات الرتدد مبوجب  استخدامتعليق  أن 13
 خيفضيغري أو  لن، من هذا القرار "يقرر"من  ج( 7أو  ب( 7أو  أ( 7أو البنود " يقرر"من  ج( 6 أو ب( 6أو  أ( 6البنود يف يف 

 أ( 7أو البنود " يقرر"من  ج( 6 أو ب( 6أو  أ( 6البنود يف من  احملتسبعلى النحو  املتبقية املراحلمن املتطلبات املرتبطة بأي من 
 ؛االقتضاء ، حسب"يقرر"من  ج( 7أو  ب( 7أو 

 نهاية القسم من القرار بشأن تعليق تخصيصات التردد المسجلة

يتم  ملو ضافية. إ اقرتحت فقرات "يقرر"هلذا الغرض و . املراحليف مناقشة هذا القرار، أثريت احلاجة إىل معاجلة هنج ما بعد  :مالحظة
 القرار. هذه يف فقرات "يقرر" التوصل إىل توافق يف اآلراء إلدراج

 القسم من القرار بشأن إجراءات ما بعد المراحل

 1البديل 
ددات. لتضمينها يف السجل األساسي الدويل للرت  املراحل جديدة أو معدلة مرتبطة بإجراءات ما بعد مالحظة إىل حاجة مثة :مالحظة

 .عند االقتضاء، "يقرر"من        مكررا   8تضمني ذلك يف الفقرة  وميكن
 رهنا باملصادقة على "يقرر"من  3و 2الفقرتني  بعد التاريخ احملدد يف سنتني                                    أن ترسل اإلدارة املبل غة إىل املكتب، كل  15

رتة هناية كل ف من                  يف غضون ثالثني يوما   حسب االقتضاء، ،"يقرر"من  7 من الفقرة ج( البندأو  "يقرر"من  6من الفقرة  ج( البند
 ؛ذا القرارهب 1                                     ، معلومات النشر الكاملة وفقا  للملحق سنتني

يها طلب في، يرسل املكتب إىل اإلدارة املبلغة رسالة تذكري "يقرر"من  15الفقرة  أحكاماإلدارة املبلغة  مل تنفذإذا  16
                                    املعلومات املطلوبة يف غضون ثالثني يوما ؛ تقدمي
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نظام السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض وإذا كان العدد اإلمجايل على  49.11إذا مل تطبق اإلدارة املبلغة الرقم  17
من إمجايل  "90%"، حسب االقتضاء، للمرة الثانية على التوايل أقل من "يقرر"من  16و 15للسواتل املنصوص عليها يف الفقرتني 

 ؛"يقرر" من 21إىل  18تنطبق أحكام الفقرات ( املشار إليه يف السجل األساسي، األدىن صحيحالعدد الإىل         مقربا  عدد السواتل )
لمعلمات ل    ا  حتديث                            أن تقدم، يف غضون ثالثني يوما ،يطلب املكتب من اإلدارة املبلغة  ،"يقرر"من  17             عمال  بالفقرة  18

 ؛"يقرر"من  16أو  15العدد اإلمجايل للسواتل املقدم مبوجب الفقرة  حبسبعنها من أجل تعديلها  املبلغاملدارية 
رسالة ، يرسل املكتب إىل اإلدارة املبلغة "يقرر"من  18الفقرة  مخسة عشر يوما قبل انقضاء التاريخ املشار إليه يف 19

 ؛باملوعد النهائيتذكري 
 ختصيصات الرتدد؛ بإلغاء املكتبيقوم ، "يقرر"من  18مبوجب الفقرة  املعلومات املطلوبةاإلدارة املبلغة  تقدمإذا مل  20
ملسجلة املطلوب إدخاهلا على خصائص ختصيصات الرتدد املبلغ عنها واقيام املكتب مبا يلي بعد تلقيه التعديالت  21

 "يقرر":من  18على النحو املشار إليه يف الفقرة 
 وذلك على املوقع اإللكرتوين لالحتاد؛ "كما وردت"أن يتيح على وجه السرعة االطالع على هذه املعلومات  ( أ 

ري فحصا  للمعلومات املقدمة للتحقق من ا (ب ، "يقرر" من 17 متثاهلا ألكرب عدد من السواتل حسب أحكام الفقرة                                          أن جي 
                                ويتخذ أيا  من اإلجراءين التاليني:

إذا اقتصرت هذه التعديالت على خفض عدد املستويات املدارية  31.11إجراء فحص مبوجب الرقم  ‘1’
 (RAAN) ( وتعديل الطالع املستقيم للعقدة الصاعدة4من بيانات التذييل  1.بA.4. )البند
( 4 من بيانات التذييل XX)البند وخط طول العقدة الصاعدة ( 4من بيانات التذييل  ز.4.بA.4. )البند

( املرتبطة باملستويات املدارية املتبقية أو 4من بيانات التذييل  YYو XXاحلقبة )البندان وتاريخ ووقت 
( وتعديل زاوية الطور 4من بيانات التذييل  ب.4.بA.4.)البند       مستو  خفض عدد احملطات الفضائية لكل 
( يف املستويات، وعدم التعامل مع 4من بيانات التذييل  ح.4.بA.4.األوىل للمحطات الفضائية )البند 

                                                                                      هذه التبليغات كتبليغات جديدة عن التخصيصات واستبقاء تارخيها األصلي، إذا كان ذلك مؤاتيا ؛
 4                                                         إذا كانت هذه التعديالت تشمل بنودا  أخرى من بيانات التذييل 43B.11و 43A.11أو تطبيق الرقمني  ‘2’

 أعاله؛ ‘ 1’مغايرة لتلك املشار إليها يف الفقرة الفرعية 
 ،(BR IFIC)املعلومات املقدمة والنتائج اليت توصل إليها يف نشرته اإلعالمية الدولية للرتددات أن ينشر  (ج

 2البديل 

 ضرورية. "يقرر"من  21إىل  15ليست الفقرات من 
 الزم أو مناسب هلذا املوضوع. [A7(A)-NGSO-MILESTONES]يوجد أي حكم يف القرار ال  مالحظة:

 ما بعد المراحل.إجراءات ب الخاصنهاية قسم القرار 
 يكلف مكتب االتصاالت الراديوية

العاملية الالحقة  املؤمترات إىل رارتنفيذ هذا الق ورفع تقرير عن نتائج اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذا القرارباختاذ  1
 الراديوية. لالتصاالت
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  (WRC-19) [A7(A)-NGSO-MILESTONES] اجلديد القـرارمبشروع  1 مللحـقا
 يتعين تقديمها عن المحطات الفضائية المنشورةعلومات م

 1للملحق  1الخيار 
A  الساتلي النظامهوية 
 الساتلي النظام اسم أ ( 

 املبلغة اسم اإلدارة ب(
 رمز البلد ج(
 ، حسب االقتضاءإحالة إىل طلب التنسيقأو  إحالة إىل معلومات النشر املسبق د (

 التبليغ. إحالة إىل ( ه
B الجهة المصنعة للمركبة الفضائية 

 أكثر من ساتل واحد، تقدم املعلومات ذات الصلة لكل ساتل: املشرتياتيف احلاالت اليت يشمل فيها عقد 
 اجلهة املصنعة للمركبة الفضائيةاسم  أ ( 

                     عدد السواتل املور دة. ب(
C  طالقاإلالجهة الموردة لخدمات 

 يف احلاالت اليت يشمل فيها عقد املشرتيات أكثر من ساتل واحد، تقدم املعلومات ذات الصلة لكل ساتل:

 طالقاإل ركبةاسم اجلهة املوردة مل أ ( 
 اسم مركبة اإلطالق ب(
 وموقعه القاسم مرفق اإلط ج(
 .تاريخ اإلطالق د (
D خصائص المحطة الفضائية 

 لكل مركبة فضائية:
 رقم املركبة الفضائية أ ( 

 (4.44C.11اخلصائص املدارية للمركبة الفضائية )انظر الرقم  ب(
 ختصيصات الرتدد اليت تستطيع احملطة الفضائية إرساهلا أو استقباهلا. ج(
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 1للملحق  2الخيار 

 (WRC-19) [A7(A)-NGSO-MILESTONES] اجلديد القـرارمبشروع  1 لحـقامل
 يتعين تقديمها عن المحطات الفضائية المنشورةمعلومات 

A معلومات النظام الساتلي 
 الساتلي النظام اسم أ ( 

 املبلغة اسم اإلدارة ب(
 رمز البلد ج(
 االقتضاء، حسب إىل طلب التنسيقأو  إحالة إىل معلومات النشر املسبق د (

 التبليغ إحالة إىل ( ه
                                   عدد احملطات الفضائية املنشورة حاليا . ( و
B   معلومات المحطة الفضائية التي يتعين توفيرها لكل محطة فضائية منشورة حاليا                                                                          

 اجلهة الصانعة للمحطة الفضائية

 اجلهة الصانعة للمحطة الفضائيةاسم  أ ( 
 تاريخ تنفيذ العقد ب(
 التسليم" التعاقدية"نافذة  ج(
                            عدد احملطات الفضائية املور دة. د (

 اجلهة املوردة خلدمات اإلطالق

 طالقاإل ركبةاسم اجلهة املوردة مل أ ( 
 تاريخ تنفيذ العقد ب(
 اسم مركبة اإلطالق ج(
 وموقعه اسم مرفق اإلطالق د (

 .تاريخ اإلطالق ( ه
 خصائص احملطة الفضائية

 الفضائيةاسم احملطة  أ ( 
 اخلصائص املدارية للمركبة الفضائية ب(
ضائية أن ترسل لمركبة الفلنطاق )نطاقات( الرتدد على منت املركبة الفضائية )أي نطاقات الرتدد اليت ميكن فيها  ج(

 ختصيصات الرتدد(. تستقبل أو
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 1للملحق  3الخيار 

 (WRC-19) [A7(A)-NGSO-MILESTONES] اجلديد القـرارمبشروع  1 لحـقامل
 يتعين تقديمها عن المحطات الفضائية المنشورةمعلومات 

A معلومات النظام الساتلي 
 النظام الساتلياسم  1
 اسم اإلدارة املبلغة 2

 .املنشورةعدد احملطات الفضائية  جمموع 3
B منشورة فضائية محطة لكل توفيرها يتعين التي اإلطالق معلومات 
 اإلطالقاسم اجلهة املوردة ملركبة  1

 اسم مرفق اإلطالق وموقعه 2

 تاريخ اإلطالق. 3

  (WRC-19) [A7(A)-NGSO-MILESTONES]اجلديد  القـرارمبشروع  2 لحـقامل
 2التدابير االنتقالية للخيار  جدول

 
 االنتقالية التدابير جدول

 نظام اسم اإلدارة
 الساتل

 استالم تاريخ
 معلومات

 النشر
 المسبق

 تاريخ
 استالم
 طلبات
 التنسيق

 معلومات رقم
 المسبق النشر
 طلب أو

 التنسيق

 تاريخ
 الفترة

 التنظيمية
R 

 تاريخ
 الفترة

 المرحلية
D-M1 

 تاريخ
 الفترة

 المرحلية
D-M2 

 تاريخ
 الفترة

 المرحلية
D 

         

 املبني األسلوب باستعمال ،2019 لعام الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمتر خالل أعاله الوارد اجلدول حساب سيجري :مالحظة
 الراديوية لالتصاالت العامليمن جدول أعمال املؤمتر  7للبند  Aاملسألة  بشأنتقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر  من 2 امللحق يف

 التنظيمية رتهتاف هناية تأيت اليت ،(اخلدمات الرتدد، نطاقات) القرار هلذا اخلاضعة الساتلية الشبكات مجيع مراعاة ومع ،2019 لعام
 .النظامي املرحلي النهج بداية تاريخ قبل سنوات بسبع احملددة

 
 4لتذييل اتعديل  2.3.2.5.1/7/3

الفقرة  يفاملثال الوارد أدناه  وينفذمعلومات التعديل.  بشأن 3للوائح الراديو لتنفيذ اخليار  4 لتذييلااجة إىل تعديل احل تدعو
 من لوائح الراديو. 4االلتزام املشار إليه هناك يف امللحق  بتقدميذا اخليار هل "يقرر" من 10من الفقرة  جالبند ‘ 3’ الفرعية
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 (REV.WRC-15) 4التذييـل 
 IIIتطبيق إجراءات الفصل  قائمة الخصائص التي تستعمل في

 وجداولها اإلجمالية

 2امللحـق 
 خصائص الشبكات الساتلية أو المحطات األرضية

 Rev.WRC)-(12     2أو محطات الفلك الراديوي
 Dو Cو Bو Aحواشي الجداول 
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MOD 

 Aاجلـدول 

 Rev.WRC)-1915(     الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة األرضية أو محطة الفلك الراديوي
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A -  الراديوي األرضية أو محطة الفلكالخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة 

ييل
لتذ

ود ا
بن

 

 * * *          * * * * * * 

  18.A          18 الطائرات االمتثال للتبليغ عن المحطة أو المحطات األرضية المحمولة في.A 

  18.Aملعينة و/أو الطائرة التابعة للخدمة املتنقلة الساتلية للطريان مطابقة خلصائص احملطة األرضية ا التزام بأن تكون خصائص احملطة األرضية احملمولة يف    + +     .أ
 مصاحبة هلا الطائرة احملطة األرضية احملمولة يفالنمطية اليت ينشرها مكتب االتصاالت الراديوية بشأن احملطة الفضائية اليت تكون 

                                                         طائرة تابعة للخدمة املتنقلة الساتلية للطريان اتصاال  مع حمطة  ، عندما تقيم حمطة أرضية حممولة يفGHz 14,5-14النطاق  مطلوب فقط يف
 اخلدمة الثابتة الساتلية فضائية يف

18.Aأ. 

 

  19.A           30التذييل  في 6من المادة  26.6االمتثال ألحكام الفقرةB 19.A 

  .19.Aأال يطالب باحلماية ال تزال تستدعي احلصول على اتفاق بشأهنا و التخصيصات اليت                                                   التزام بأال يسبب استعمال التخصيص تداخال  غري مقبول يف         + أ
 منها

 30B التذييل يف 6 من املادة 25.6                                          مطلوب عند تقدمي بطاقة التبليغ طبقا  للفقرة 

.19.Aأ 

 20.A           19القرار الواردة في  "يقرر" من        مكررا   6الفقرة بااللتزام)-MILESTONES] (WRC-NGSO-[A7(a) 20.A 

 20.Aأحدثاخلصائص الواردة يف  لبهتتط ممااحلماية  من صيغتها املعدلة لن تتسبب يف مزيد من التداخل أو تتطلب املزيد يفأن اخلصائص ب يفيد         التزاما        0    .أ 
 لتخصيصات الرتدد خلصائص النظام الساتلي غري املستقر بالنسبة إىل األرض IFIC BR من النشرة S-Iمعلومات التبليغ املنشورة يف اجلزء 

20.Aأ. 
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 (Aاملسألة  ،7 األعمال جدول بند) 1/7/3 بالقسم 1 لحـقامل
 للتردداتالدولية  اإلعالمية النشرة من 2885العدد  صدورغير المستقرة بالنسبة إلى األرض حتى  الساتليةنظمة األتقديم  إحصاءات

الدولية من النشرة اإلعالمية  2885)العدد  2018ديسمرب  11الدويل لالتصاالت قبل  االحتادإىل  ةاملقدم األرض إىل بالنسبة املستقرة غريالساتلية  ألنظمةل التابعةالشكل أدناه منحى العدد اإلمجايل للسواتل  يبني
      ساتال   790 13 املقدمة للسواتلاألقصى  العدد بلغو ، 2015بشكل حاد منذ عام  ليزيد 2014بعد مايو  100عدد السواتل اإلمجايل يزيد عن  وبدأأو أكثر.  50السواتل فيها  فقط تلك اليت يبلغ عدد بنيتللرتددات(، و 

 .2016يوليو  يف
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  (A، املسألة 7بند جدول األعمال ) 1/7/3لقسم با 2 لحـقامل
 2التدابير االنتقالية للخيار  بخصوص المرحلية الفترات حساب

قبل بداية وات احملددة بسبع سن تنتهي فيها املهلة التنظيميةاليت  لألنظمة املراحلحساب  بشأن( املبدأ العام 1هذا امللحق       ي قدم
 ذا القرار.نظام خيضع هل لكل احملسوبة املراحليتضمن           ( وجدوال  2، املراحلالنهج املنتظم القائم على 

 االنتقالية المراحل لحساب العام المبدأ 1)

          نظرا  ألن:
R  سنوات: احملددة بسبعحتدد تاريخ هناية الفرتة التنظيمية 
- MT  االنتقايل. املرحليهو تاريخ بداية النهج 
- MR  النظامي املرحليهو تاريخ بداية النهج. 
- MF يقابل MR + d  التمديدويستخدم فقط لوصف. 
- d  النظامي املرحليالنهج  فرتةهي. 

املرحلي  النهج وبدء (MT)االنتقايل  املرحلي النهج ببدءفيما يتعلق  (R)سبع سنوات ب احملددةهناية الفرتة التنظيمية            تبعا  حلالة
 ، ميكن التمييز بني ثالث حاالت:(MR) النظامي

أن تطبق النهج  MRبعد  Rسبع سنوات ب احملددةالتنظيمية  هتاهناية فرت  تقعاليت  non-GSOاألنظمة يتعني على  -
 ؛R + dيوم  وينتهي Rيوم  املرحلييبدأ النهج و . dمع مدة  املرحلي النظامي

احلدود  متديد من MRو MTبني  Rسبع سنوات ب احملددةالتنظيمية  هتاهناية فرت  تقعاليت  non-GSOاألنظمة  تستفيد -
 = D حيث) D ، وتكون مدهتاMF = MR + dيوم  وتنتهي Rذه األنظمة يوم هل املرحليةتبدأ العملية و . املرحليةالزمنية 

MF - R> d؛) 

احلدود  متديد من MTقبل  Rسبع سنوات ب احملددةالتنظيمية  هتاهناية فرت  تقعاليت  non-GSOاألنظمة              تستفيد أيضا   -
 حيث maxD دةاملالحظ تيف هذه احلالة، و . d MF = MR + يوموتنتهي  MT وتبدأ يوم، املرحليةالزمنية 

)d > MT – MF = maxD(. 
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الفرتات  ، يتم متديد(MR) املرحلي النظاميسبع سنوات قبل بداية النهج ب احملددةبالنسبة لألنظمة اليت تكون هناية فرتة تنظيمها 
 كما هو موضح يف اجلدول أدناه:  املرحلي النظامي،لنهج ل بتلك اخلاضعة          ، مقارنة  D/dاملراحل بعامل  خمتلف الفاصلة بني
المرحلة  

 بالسنوات

 العملية النظامية العملية الممددة

R < MT MT ≤ R < MR MR ≤ R 

 S  S = MT S = R S = Rالبداية 

 d/maxD * 365 * 1M = 1D D1 = M1 * 365 * D/d D1 = M1 * 365 سنوات M1 1 المرحلة 

 d/maxD * 365 * 2M = 2D D2 = M2 * 365 * D/d D2 = M2 * 365 سنوات M2 2 المرحلة 

 d/maxD * 365 * 3M = 3D D3 = M3 * 365 * D/d D3 = M3 * 365 سنوات M3 3 المرحلة 

 
  

هناية 
WRC-19 

  MR ≥R: 1احلالة 

 TM ≥R  ≥ MR: 2احلالة 

 R ≥ MT: 3احلالة 
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 (B)7بند جدول األعمال 

، لتحديد متطلبات التنسيق بين الخدمة Kaتطبيق قوس التنسيق في النطاق  - Bالمسألة  2/7/3
 الثابتة الساتلية والخدمات الساتلية األخرى

 ملخص تنفيذي 1.2/7/3
اخلدمة  درجات كمعيار تنسيق بني أنظمة 8، إدخال قوس تنسيق بزاوية B، يف املسألة WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  7يقرتح البند 

فضاء( -)أرض GHz 30-29,5 الرتدد                                       وأنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية يف نطاق ي (MSS)واخلدمة املتنقلة الساتلية  (FSS)ة الساتلية الثابت
/GHz 20,2-19,7 6%                                                         أرض( يف مجيع األقاليم الثالثة، كبديل من مفع ل التنسيق القائم -)فضاء < ΔT/Tاالعتبار أن  . وإذ يوضع يف

كان التنسيق  إذا                                                                                     هو معيار التنسيق املطبق يف نطاق الرتدد هذا نفسه، وفقا  للوائح الراديو احلالية، لتحديد ما º8قوس تنسيق بزاوية 
                                                                                                               من لوائح الراديو مطلوبا  بني اخلدمة الثابتة الساتلية مقابل الشبكات الساتلية للخدمة الثابتة الساتلية، يستند املقرتح 7.9مبوجب الرقم 

 ية:إىل املبادئ التال
تبني نتائج الدراسات أن مطاريف احملطات األرضية املستخدمة يف اخلدمة املتنقلة الساتلية واخلدمة الثابتة الساتلية  -

أنظمة                                                                                     تتشابه إىل حد  بعيد. ولذلك، ميكن اعتبار أن قوس التنسيق الذي يؤدي حاليا  إىل التنسيق بني Kaالنطاق  يف
ة الساتلية                                                                 فع الة وكفؤة، ميكن تطبيقه على تفعيل التنسيق بني أنظمة اخلدمة املتنقلاخلدمة الثابتة الساتلية بطريقة 

 واخلدمة الثابتة الساتلية وأنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية.
                                                                                                 سيؤدي إدخال قوس التنسيق إىل تقليل عدد اإلدارات احملد دة للتنسيق، مما يقلل عدد عمليات التنسيق ويؤدي إىل  -

 طلوبة يف اإلدارات وشركات التشغيل واملكاتب، وما إليها.خفض املوارد امل
من لوائح الراديو ليشمل شبكات ساتلية إضافية متأثرة،  41.9                                            ستتاح لإلدارة دائما  إمكانية طلب تطبيق الرقم  -

 .ΔT/T > 6%مراعاة معيار  مع

 خلفية 2.2/7/3
اخلدمة  يف ح للمطاريف املوجودة على منت األنظمة املتحركة املستخدمةإن تطور التكنولوجيا، وال سيما تطوير أنظمة تتبع دقيقة، أتا 

املتنقلة الساتلية أن تتمتع خبصائص مماثلة للمحطات األرضية الثابتة. ونتيجة لذلك، وافق املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
نطاقي ( يف نفس (WRC-15) 156لساتلية )القرار على استخدام احملطات األرضية املتحركة يف إطار اخلدمة الثابتة ا 2015 لعام

 .B، يف املسألة WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  7قيد النظر حتت البند  الرتدد
                                  من لوائح الراديو مطلوبا  يف نطاق ي  7.9                                                                                تطبق املعايري التالية حاليا  يف لوائح الراديو لتحديد ما إذا كان التنسيق مبوجب الرقم و 

 أرض( يف مجيع األقاليم الثالثة:-)فضاء GHz 20,2-19,7فضاء(/-)أرض GHz 30-29,5 الرتدد
 º8اخلدمة الثابتة الساتلية مقابل اخلدمة الثابتة الساتلية: قوس تنسيق بزاوية  -
 ΔT/T > 6%اخلدمة الثابتة الساتلية مقابل اخلدمة املتنقلة الساتلية:  -
 ΔT/T > 6%اخلدمة املتنقلة الساتلية مقابل اخلدمة املتنقلة الساتلية:  -

 41.9                                                                                                                    باإلضافة إىل ذلك، يف تنسيق اخلدمة الثابتة الساتلية مقابل اخلدمة الثابتة الساتلية، ميكن لإلدارات دائما  أن تطلب تطبيق الرقم
 .ΔT/T > 6%مع مراعاة معيار من لوائح الراديو ليشمل شبكات ساتلية إضافية من شأهنا أن تتأثر 

إن                                                                                                                      وإذ يوضع يف االعتبار أن معايري قوس التنسيق ت ستخدم لتحديد التنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية بطريقة فع الة وكفؤة، ف
ان ذا كيدرس إمكانية تطبيق نفس معايري التنسيق هذه لتحديد ما إ B، يف املسألة WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  7 البند
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بيقه ط                                                                                                                    التنسيق مطلوبا  أم ال بني أنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية وبني أنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية واخلدمة الثابتة الساتلية. ميكن ت
 على تفعيل التنسيق بني أنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية واخلدمة الثابتة الساتلية وأنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية.

 ملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3.2/7/3
أظهرت الدراسات اليت تقارن مجيع احملطات األرضية للخدمة املتنقلة الساتلية واخلدمة الثابتة الساتلية الواردة يف قاعدة بيانات 

من حيث خمططات إشعاع اهلوائيات  قيد النظر، Kaباالحتاد، يف جزء نطاق الرتدد  (SRS) حمطات االتصاالت الراديوية الفضائية
اهلوائيات )الكسب األقصى( املستخدمة يف كل خدمة، أن معلمات احملطات األرضية للخدمة املتنقلة الساتلية مشاهبة  وأحجام

                                                                                                                 متاما  لتلك املستخدمة يف احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية. وأظهرت الدراسات أيضا  أن مجيع الشبكات الساتلية اليت هلا 
                                                            قلة الساتلية هلا أيضا  ختصيصات تردد يف اخلدمة الثابتة الساتلية.ختصيصات تردد يف اخلدمة املتن

                                 بقوس التنسيق، حمللة  حاالت التنسيق  ΔT/T > 6%وحللت دراسة أخرى، لكل حالة على حدة، اآلثار التنظيمية عند تبديل 
                       ر أيضا  حالة التخصيصات األخذ يف االعتبا املختلفة بني اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية اليت ميكن أن حتدث، مع

إدخال قوس تنسيق  Bالقائمة والواردة للخدمة الثابتة الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية. ونتيجة هلاتني الدراستني، تقرتح املسألة 
       نطاق ي  قلة الساتلية يفظمة اخلدمة املتندرجات كمعيار تنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية وأن 8بزاوية 
                                                  أرض( يف مجيع األقاليم الثالثة، كبديل من مفع ل التنسيق -)فضاء GHz 20,2-19,7فضاء(/-)أرض GHz 30-29,5 الرتدد
 .ΔT/T > 6% القائم

 Bالمسألة  أسلوب الوفاء بمتطلبات 4.2/7/3
درجات كمعيار تنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية وأنظمة اخلدمة  8استخدام قوس تنسيق بزاوية 

أرض( يف مجيع األقاليم الثالثة، ليحل -)فضاء GHz 20,2-19,7فضاء(/-)أرض GHz 30-29,5                                املتنقلة الساتلية يف نطاق ي الرتدد 
 .يف نطاقات الرتدد هذه التوزيعاتوضع الت على أي تعدي دون ،ΔT/T > 6%حمل معيار التنسيق القائم، 

من لوائح الراديو ليشمل شبكات ساتلية إضافية من شأهنا أن تتأثر مع مراعاة  41.9                                        وميكن لإلدارات دائما  أن تطلب تطبيق الرقم 
 .ΔT/T > 6% معيار

 Bاعتبارات تنظيمية وإجرائية بشأن المسألة  5.2/7/3

 (REV.WRC-15) 5التذييـل 

 هوية اإلدارات التي ينبغي التنسيق معها تعرف
 9                                          أو الحصول على موافقتها وفقا  ألحكام المادة 
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MOD 
 Rev.WRC)-1915(     1-5اجلدول 

 الشروط التقنية الالزمة إلجراء التنسيق
 (9 انظر املادة)

 مرجع 
 الحالة 9المادة 

 نطاقات التردد )واإلقليم(
 للخدمة المطلوب التنسيق بشأنها

 مالحظات طريقة الحساب العتبة/الشرط

 7.9الرقم 
GSO/GSO 

شبكة ساتلية تستخدم مدار  حمطة يف
 السواتل املستقرة بالنسبة إىل

أي خدمة  ، يف(GSO) األرض
ي أ اتصاالت راديوية فضائية، يف

ع ختض نطاق تردد وأي إقليم حيث ال
هذه اخلدمة خلطة من اخلطط، وذلك 

شبكة ساتلية أخرى  بالنسبة إىل أي
أي خدمة  هذا املدار يف تستعمل

 أي اتصاالت راديوية فضائية يف
ع ختض نطاق تردد وأي إقليم حيث ال
هذه اخلدمة خلطة من اخلطط، 

 يتعلق بالتنسيق بني احملطات فيما إال
اجتاه  األرضية العاملة يف

 املعاكس اإلرسال

(1 MHz 4 200-3 400 
MHz 5 850-5 725 

 (1)اإلقليم 
 MHz 6 725-5 850 
MHz 7 075-7 025 

 عروض النطاق ترتاكب ‘1’
اخلدمة الثابتة الساتلية وكل وظيفة  وكل شبكة يف ‘2’

(، 23.1العمليات الفضائية )انظر الرقم  مصاحبة يف
 7هلا حمطة فضائية واقعة ضمن قوس مدارية قدرها 
بالنسبة إىل املوقع املداري االمسي لشبكة مقرتحة 

 اخلدمة الثابتة الساتلية يف

 ا يتعلق باخلدمات الفضائيةفيم 
عمود العتبة/الشرط  الواردة يف

نطاقات الرتدد املقصودة  يف
(        مكررا  2و 2)و 1) الفقرات يف
 6)و 5)و 4)و (       مكررا  3و 3)و
، ميكن إلدارة ما أن 8)و 7)و

 طلبات تطلب إيراد امسها يف
، مبينة 41.9                     التنسيق، وفقا  للرقم 

الشبكات اليت تكون فيها قيمة 
، احملسوبة بالطريقة T/Tالنسبة 

 2.1.2.2الفقرتني  املبينة يف
، تتجاوز 8 من التذييل 2.3و

. وعندما يدرس املكتب %6
 42.9                         هذه املعلومات وفقا  للرقم 

اب احلس ينبغي استعمال طريقة                               بناء  على طلب من إدارة متأثرة، 
 2.1.2.2 الفقرتني املبينة يف

 8 من التذييل 2.3و

(2 GHz 11,2-10,95 
GHz 11,7-11,45 
GHz 12,2-11,7  (2)اإلقليم 
GHz 12,5-12,2  (3)اإلقليم 

 GHz 12,75-12,5 
 (3و 1)اإلقليمان 

 GHz 12,75-12,7 
 (2)اإلقليم 

GHz 14,8-13,75 

 عروض النطاق ترتاكب ‘1’
اخلدمة  اخلدمة الثابتة الساتلية أو يف وكل شبكة يف ‘2’

وكل  اإلذاعية الساتلية غري خاضعة ألي خطة،
العمليات الفضائية )انظر  وظيفة مصاحبة يف

(، هلا حمطة فضائية واقعة ضمن قوس 23.1 الرقم
بالنسبة إىل املوقع املداري االمسي  6 مدارية قدرها

دمة اخلدمة الثابتة الساتلية أو اخل لشبكة مقرتحة يف
 اإلذاعية الساتلية غري خاضعة خلطة ما

أي شبكة  GHz 14,8-14,5الرتدد  يف نطاق ‘3’
اخلدمة  أو يف (SRS)خدمة األحباث الفضائية  يف

الثابتة الساتلية غري خاضعة خلطة ما وكل وظيفة 
(، 23.1 العمليات الفضائية )انظر الرقم مصاحبة يف

 6ضمن قوس مدارية قدرها هلا حمطة فضائية واقعة 
بالنسبة إىل املوقع املداري االمسي لشبكة مقرتحة 

ة اخلدمة الثابت يف دمة األحباث الفضائية أوخ يف
 الساتلية غري خاضعة خلطة ما
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 Rev.WRC)-1915(    ( تابع ) 1-5اجلدول 
 مرجع 
 الحالة 9المادة 

 نطاقات التردد )واإلقليم(
 للخدمة المطلوب التنسيق بشأنها

 مالحظات طريقة الحساب العتبة/الشرط

 7.9الرقم 
GSO/GSO 

 )تابع(

 GHz 13,65-13,4 (       مكررا  2 
 (1 )اإلقليم

 عروض النطاق ترتاكب ‘1’

 (SRS)خدمة األحباث الفضائية  أي شبكة يف ‘2’
وظائف  وأياخلدمة الثابتة الساتلية  أي شبكة يف أو

( مع 23.1تشغيل فضائي مصاحبة )انظر الرقم 
من  6±حمطة فضائية ضمن قوس مدارية مبقدار 

اخلدمة  رتحة يفاملوقع املداري اإلمسي للشبكة املق
 .الفضائية خدمة األحباث أو الثابتة الساتلية

  

  (3 17,7-20,219,7 GHz  
 (،3و 2)اإلقليمان 

 17,3-20,219,7GHz  
 ( 1 )اإلقليم
27,5-3029,5 GHz 

 عروض النطاق ترتاكب ‘1’
اخلدمة الثابتة الساتلية وكل وظيفة  كل شبكة يف ‘2’

(، 23.1 الرقم العمليات الفضائية )انظر مصاحبة يف
هلا حمطة فضائية واقعة ضمن قوس مدارية 

بالنسبة إىل املوقع املداري االمسي  8 قدرها
 اخلدمة الثابتة الساتلية مقرتحة يف لشبكة

  

 GHz 20,2-19,7 (       مكررا  3  
 GHz 30-29,5و

 عروض النطاق ترتاكب ‘1’
اخلدمة  يف أو اخلدمة الثابتة الساتلية كل شبكة يف ‘2’

العمليات  وكل وظيفة مصاحبة يف الساتلية املتنقلة
(، هلا حمطة فضائية واقعة 23.1الفضائية )انظر الرقم 

بالنسبة إىل املوقع  8ضمن قوس مدارية قدرها 
تة اخلدمة الثاب املداري االمسي لشبكة مقرتحة يف

 الساتلية املتنقلةاخلدمة  يف أو الساتلية

  

  (4 GHz 17,7-17,3 
 (2و 1)اإلقليمان 

 عروض النطاق ترتاكب ‘1’
ة اخلدمة الثابتة الساتلية وكل وظيف كل شبكة يف أ (  ‘2’

العمليات الفضائية )انظر  مصاحبة يف
(، هلا حمطة فضائية واقعة ضمن قوس 23.1 الرقم

بالنسبة إىل املوقع املداري  8± مدارية قدرها
اخلدمة اإلذاعية  االمسي لشبكة مقرتحة يف

 الساتلية.
 أو 

  



538 

 

 Rev.WRC)-1915(    ( تابع ) 1-5اجلدول 

 مرجع 
 الحالة 9المادة 

 نطاقات التردد )واإلقليم(
 للخدمة المطلوب التنسيق بشأنها

 مالحظات طريقة الحساب العتبة/الشرط

   

اخلدمة اإلذاعية الساتلية وكل  يفكل شبكة  ب( 
 العمليات الفضائية )انظر وظيفة مصاحبة يف

(، هلا حمطة فضائية واقعة ضمن 23.1 الرقم
بالنسبة إىل املوقع  8± قوس مدارية قدرها

ثابتة اخلدمة ال املداري االمسي لشبكة مقرتحة يف
 الساتلية

  

 7.9الرقم 
GSO/GSO 

 )تابع(

 (5 GHz 17,8-17,7 ’1‘ عروض النطاق ترتاكب 

ة اخلدمة الثابتة الساتلية وكل وظيف كل شبكة يف أ (  ‘2’
العمليات الفضائية )انظر  مصاحبة يف

(، هلا حمطة فضائية واقعة ضمن قوس 23.1 الرقم
بالنسبة إىل املوقع املداري  8± مدارية قدرها

اخلدمة اإلذاعية  االمسي لشبكة مقرتحة يف
 الساتلية،

 أو 

  

اخلدمة اإلذاعية الساتلية وكل  كل شبكة يف ب(    
 العمليات الفضائية )انظر وظيفة مصاحبة يف

(، هلا حمطة فضائية واقعة ضمن 23.1 الرقم
بالنسبة إىل املوقع  8±قوس مدارية قدرها 

ثابتة اخلدمة ال املداري االمسي لشبكة مقرتحة يف
 الساتلية.

 .2اإلقليم  يف 517.5ينطبق الرقم  - مالحظة

  

  (6 GHz 18,3-18,0  ( 2)اإلقليم 
GHz 18,4-18,1 

 (3و 1 )اإلقليمان

 عروض النطاق ترتاكب ‘1’
اخلدمة الثابتة الساتلية أو خدمة  وكل شبكة يف ‘2’

األرصاد اجلوية الساتلية وكل وظيفة مصاحبة 
(، هلا حمطة 23.1العمليات الفضائية )انظر الرقم  يف

بالنسبة  8فضائية واقعة ضمن قوس مدارية قدرها 
اخلدمة  إىل املوقع املداري االمسي لشبكة مقرتحة يف

 الثابتة الساتلية أو خدمة األرصاد اجلوية الساتلية
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 Rev.WRC)-1915(    ( تابع ) 1-5اجلدول 
 مرجع 
 الحالة 9المادة 

 نطاقات التردد )واإلقليم(
 المطلوب التنسيق بشأنهاللخدمة 

 مالحظات طريقة الحساب العتبة/الشرط

 7.9الرقم 
GSO/GSO 

 )تابع(

 GHz 2221,4 (       مكررا  6 
 (3و 1)اإلقليمان 

 

 عروض النطاق ترتاكب ‘1’
ة اخلدمة الثابتة الساتلية وكل وظيف وكل شبكة يف ‘2’

العمليات الفضائية )انظر  مصاحبة يف
فضائية واقعة ضمن قوس (، هلا حمطة 23.1 الرقم

بالنسبة إىل املوقع املداري  12 مدارية قدرها
لية اخلدمة اإلذاعية السات االمسي لشبكة مقرتحة يف

 (WRC-12) 554)انظر أيضا القرارين 
 ((WRC-12) 553و

 ينطبق. ال 41.9الرقم  

، GHz 17,3النطاقات فوق  7)  
عدا تلك احملددة  ما
 6)و (       مكررا  3و 3) الفقرات يف

 عروض النطاق ترتاكب ‘1’

اخلدمة الثابتة الساتلية أو اخلدمة  وكل شبكة يف ‘2’
اإلذاعية الساتلية، غري خاضعة ألي خطة، وكل 

العمليات الفضائية )انظر  وظيفة مصاحبة يف
( هلا حمطة فضائية واقعة ضمن قوس 23.1 الرقم

بالنسبة إىل املوقع املداري  8مدارية قدرها 
لية اخلدمة الثابتة السات لشبكة مقرتحة يف االمسي

اإلذاعية الساتلية، غري خاضعة ألي خطة،  أو
 اخلدمة الثابتة الساتلية إزاء عدا حالة شبكة يف ما

                                   اخلدمة الثابتة الساتلية )انظر أيضا   شبكة يف
 (Rev.WRC-07) 901) القرار

  

، GHz 17,3النطاقات فوق  8)  
عدا تلك احملددة  ما
 5)و 4) الفقرات يف
 (       مكررا  6و

 عروض النطاق ترتاكب ‘1’

اخلدمة الثابتة الساتلية أو اخلدمة  وكل شبكة يف ‘2’
اإلذاعية الساتلية، غري خاضعة ألي خطة، وكل 

العمليات الفضائية )انظر  وظيفة مصاحبة يف
( هلا حمطة فضائية واقعة ضمن قوس 23.1 الرقم

بالنسبة إىل املوقع املداري  16مدارية قدرها 
لية اخلدمة الثابتة السات االمسي لشبكة مقرتحة يف

اإلذاعية الساتلية، غري خاضعة ألي خطة،  أو
 اخلدمة الثابتة الساتلية إزاء عدا حالة شبكة يف ما

                                   اخلدمة الثابتة الساتلية )انظر أيضا   شبكة يف
 (Rev.WRC-07) 901) القرار
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 Rev.WRC)-1915(    ( تابع ) 1-5اجلدول 
 مرجع 
 الحالة 9المادة 

 نطاقات التردد )واإلقليم(
 مالحظات طريقة الحساب العتبة/الشرط للخدمة المطلوب التنسيق بشأنها

 7.9الرقم 
GSO/GSO  

 )تابع(

مجيع نطاقات الرتدد، ما عدا  9) 
النطاقات املقصودة 

        مكررا ( 2و 2)و 1) الفقرات يف
 6)و 5)و 4)و(        مكررا  3و 3)و
، املوزعة 8)و 7)( و       مكررا   6و

 نطاقاتالو على خدمة فضائية، 
املقصودة  الرتددونطاقات 

        مكررا ( 2و 2)و 1)الفقرات  يف
 6)و 5)و 4)و(        مكررا  3و 3)و
، حيث 8)و 7)( و       مكررا  6و

تكون خدمة االتصال الراديوي 
املقرتحة الشبكة  يف
 خدمة الشبكات املتأثرة يف أو

 الفضائية اخلدمات غري
، عمود العتبة/الشرط يف املبينة

حالة تنسيق احملطات  يف أو
اجتاه  يف الفضائية العاملة

 املعاكس اإلرسال

 عروض النطاق ترتاكب ‘1’
 
 6%تتجاوز  T/Tوالقيمة  ‘2’

 
 

 8 التذييل

من  2A               تطبيقا  للمادة 
بشأن وظائف  ،30 التذييل

 العمليات الفضائية اليت تستخدم
املعرفة النطاقات احلارسة 

 5 من امللحق 9.3الفقرة  يف
، تطبق العتبة 30 بالتذييل

الشرط املعني للخدمة الثابتة  أو
ات نطاقنطاقات ال الساتلية يف

 (.2 الفقرة املقصودة يفالرتدد 

من  2A               تطبيقا  للمادة 
، بشأن وظائف 30A التذييل

 العمليات الفضائية اليت تستخدم
النطاقات احلارسة املعرفة 

من  1.4و 1.3تني الفقر  يف
، تطبق 30A بالتذييل 3 امللحق

الشرط املعني للخدمة  العتبة أو
 اقاتنطال الثابتة الساتلية يف

املقصودة  الرتددنطاقات 
 (7 الفقرة يف

 .GHz 20,2-19,7و GHz 30-29,5             نطاق ي الرتدد  قوس التنسيق للنظر يف اخلدمة املتنقلة الساتلية يف توسيع األسباب:

 



 

 

 (C)7بند جدول األعمال 

مسائل تحقق توافق اآلراء بشأنها في قطاع االتصاالت الراديوية وجرى تحديد  – Cالمسألة  3/7/3
 أسلوب واحد لتناولها

 موجز تنفيذي 1.3/7/3
تصاالت الجمموعة من عدة موضوعات خمتلفة تعد ذات طابع بسيط وحتقق توافق اآلراء بشأهنا بالفعل داخل قطاع ا Cمتثل املسألة 

الراديوية وجرى حتديد أسلوب واحد لتناوهلا. وتتناول املسائل قضايا مثل حل مشاكل أوجه عدم االتساق يف األحكام التنظيمية، 
                                                                                                                  أو توضيح بعض املمارسات احلالية، أو زيادة الشفافية يف العملية التنظيمية. وت رقم املسائل على حنو منفصل يف األقسام التالية.

 خلفية 2.3/7/3
 C1خلفية عن المسألة  1.2.3/7/3

من  43A.11يكشف استعراض إضايف لألحكام اليت تتناول أي تغيريات يف خصائص التخصيصات املقدمة مبوجب أحكام الرقم 
 كيدجرى تأمن لوائح الراديو واليت  30Bمن التذييل  8من املادة  13.8من لوائح الراديو، وتلك املقدمة مبوجب الفقرة  11 املادة

 وضعها يف اخلدمة، عن عدم وجود اتساق تنظيمي بني أهداف احلكمني/الفقرتني على النحو التايل:
، وذلك مبوجب 4                                  خصائص أي ختصيص مسجل، وفقا  للتذييل  يقوم املكتب بتفحص كل تبليغ عن تعديل يف 13.8"

    ك د                    ختصيص مبل غ عنه ومؤ خصائص  اخلدمة أي تعديل يف حسب احلالة. وجيب أن يوضع يف 9.8و 8.8الفقرتني 
وضع ماخلدمة، وذلك أثناء السنوات الثماين اليت تلي تاريخ التبليغ عن هذا التعديل. وجيب أن يوضع  على وضعه يف

ملهلة املقررة اخلدمة بعد، وذلك ضمن ا                                       خصائص أي ختصيص مبل غ عنه ولكنه مل يوضع يف أي تعديل يف التنفيذ
 "    (WRC-12).6املادة  من        مكررا  31.6أو  31.6 أو 1.6 الفقرة يف

"43A.11 4                                                                                                  إذا كانت بطاقة التبليغ تتعلق بتعديل خصائص أحد التخصيصات اليت سبق تسجيلها وفقا  ملا ينص عليه التذييل ،
، حسب احلالة. وأي تعديل 34.11إىل  31.11فإن املكتب عليه أن يتفحص هذه البطاقة مبوجب األرقام من 

غضون مهلة  اخلدمة يف اخلدمة، جيب أن يوضع يف تسجيله وتأكيد أنه قد وضع يفخصائص ختصيص سبق  يف
ون أن يوضع خصائص ختصيص سبق تسجيله د تبلغ مخس سنوات من تاريخ التبليغ عن التعديل. وأي تعديل يف

 "    (WRC-07).44.11غضون املهلة اليت ينص عليها الرقم  اخلدمة يف اخلدمة، جيب وضعه يف يف
ض/أ خذ من أحكام الرقم 30Bمن التذييل  8من املادة  13.8وينبغي التأكيد على أن مفهوم نص الفقرة   43A.11                                           من لوائح الراديو اقرت 

من لوائح  43A.11 الرقم من لوائح الراديو. إال أنه عند القيام بذلك، فإن أحد العناصر املهمة املنصوص عليها يف 11من املادة 
وتأكيد  هتبليغه إىل وتأكيد وضعه يف اخلدمة مت تغيري  تسجيلهيشري إىل أن أي تعديل على خصائص ختصيص سبق الراديو الذي كان 

  وضعه يف اخلدمة، وهناك فرق بينهما.

كون اإلدارة املبلغة ، وقد تالسجل األساسي الدويل للرتددات                                                     فيمكن التبليغ عن ختصيص ولكنه قد ال ي سجل لسبب أو آلخر يف 
 ك التخصيص يف اخلدمة ومت تأكيد تاريخ وضعه يف اخلدمة.قد وضعت ذل

                                                                                                                  وجدير بالذكر أيضا  أنه قد يتم التبليغ عن التخصيص ولكنه يعاد إىل اإلدارة املبلغة ألسباب تنظيمية ذات صلة. ويف هذه احلالة، 
       مسجال .                                  ال ي ستفاد من هذا التخصيص باعتباره
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 C2خلفية عن المسألة  2.2.3/7/3
، GHz 13-11لكل منهما يف نطاق الرتدد  MHz 250من لوائح الراديو من فدرتني/نطاقني فرعيني من  30Bيتألف التذييل 

                       للوصلة الصاعدة. وعادة   GHz 13,25-13,0و GHz 13,0-12,75للوصلة اهلابطة و GHz 11,45-11,2و GHz 10,95-10,70 مها
من لوائح الراديو ألغراض االستعمال اإلضايف   30Bمن التذييل  6ادة يشمل أي طلب مقدم من اإلدارات عند تطبيق امل ما

مع  ألغراض االستعمال اإلضايف أو املذكورين أعاله أو قد يشمل فقط أحد الفدرتني MHz 250 نيلنطاقني الفرعيالفدرتني/ا كال
 توضع يف اخلدمة إال فدرة واحدة/نطاق فرعي واحد، ال 8للفدرتني/النطاقني الفرعيني، عند تطبيق املادة  6التطبيق الناجح للمادة 

 .GHz 13-11 من النطاق
وال توجد أي أحكام يف التذييل حتظر، باملعىن الدقيق، السماح لإلدارات بتقدمي طلب لتخصيص إحدى الفدرات/أحد النطاقات 

ئح الراديو. وهذا املفهوم مماثل للمفهوم من لوا 30Bالفرعية يف طلب صريح إلحدى الفدرات/أحد النطاقات الفرعية مبوجب التذييل 
من التذييل. إال أنه ال توجد أحكام حمددة تأذن هبذا التطبيق عند تقدمي طلب  6من املادة  1.6املرتبطة بالفقرة  4الوارد يف احلاشية 
 5.6 الفقرةجرائية املتعلقة بمن لوائح الراديو ألي من النطاقني الفرعيني. وعلى الرغم من ذلك، تنص القواعد اإل 4مبوجب التذييل 

 على ما يلي: 1من لوائح الراديو يف فقرهتا الفرعية  30Bمن التذييل  6من املادة 
 اقتباس

 MHz 300 (GHz 6/4)بعملية التخطيط وحتليل التداخل من أجل كامل النطاق  WARC Orb-88قام املؤمتر  1"
                                                                                        على أساس التشغيل يف نفس القناة. وقد حيدث أن تربم إدارتان اتفاقا  بشأن تقاسم استعمال نطاقات  MHz 500 (GHz 13/11) أو

الرتدد. وعندما يقوم املكتب بفحص التوافق فإنه لن يأخذ يف االعتبار التداخل املتبادل بني ختصيصات الرتدد غري املرتاكبة لدى 
 ."صياغة النتائج

 نهاية االقتباس
لقواعد اإلجرائية للتمكن من التوصل إىل تسوية مرضية يف منازعة بني إدارتني بشأن استعمال نطاقات الرتدد وقد وضعت هذه ا

بالكامل )الفدرتان/النطاقان الفرعيان( يف موقع مداري معني. وقد أتاح اعتماد القواعد املذكورة أعاله لكل من هاتني اإلدارتني 
 يف موقعني مداريني متقاربني. MHz 250، حبيث يستعمل كل منهما استعمال إحدى الفدرتني/النطاقني الفرعيني

 C3خلفية عن المسألة  3.2.3/7/3
                                                                                                  اآلثار املرتتبة على عدم الرد على رسائل املكتب الصادرة بناء  على طلب للحصول على مساعدته من إدارة مبلغة  C3تتناول املسألة 

 من لوائح الراديو. 30Bمن التذييل  6.6تسعى إىل إدراج أراضي إدارة أجنبية مبوجب الرقم 
 25إىل ختصيص، أو استحداث نظام إضايف من لوائح الراديو 30Bويتعني على أي إدارة هتدف إىل حتويل تعيني مبوجب التذييل 

من لوائح  4من لوائح الراديو أن تقدم املعلومات احملددة يف التذييل  30Bتعديل خصائص أحد التخصيصات يف قائمة التذييل  أو
نشرة اإلعالمية الدولية الالراديو إىل املكتب. وبعد استالم بطاقة التبليغ، يتفحص املكتب البطاقة وينشرها يف قسم خاص يف 

. وميكن أن حيتوي هذا القسم اخلاص، يف مجلة أمور، على نوعني من املتطلبات للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية
 موافقة اإلدارات املتأثرة اليت:                 سعيا  للحصول على

من لوائح الراديو أو تلك  30Bمن لوائح الراديو أو ختصيصات يف قائمة التذييل  30Bلديها تعيينات يف خطة التذييل  -
 الراديو(، أو حمن لوائ 30Bمن التذييل  5.6اليت قام املكتب بتفحصها بالفعل )املتطلبات احملددة مبوجب الرقم 

من  30B من التذييل 6.6                                                                          أ درجت أراضيها يف منطقة اخلدمة للتخصيص قيد الدراسة )املتطلبات املرتبطة بالرقم  -
 الراديو(. لوائح

___________________ 
 من لوائح الراديو. 30Bمن التذييل  6.2انظر الفقرة   25
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من لوائح الراديو للحصول  30B( يف التذييل 13.6وجدير بالذكر أنه مبوجب اإلطار التنظيمي احلايل، هناك أحكام حمددة )الرقم 
من لوائح الراديو  30Bمن التذييل  5.6ة عدم رد إحدى اإلدارات املتأثرة احملددة مبوجب الرقم على مساعدة املكتب يف حال

 14.6و 13.6غضون مهلة التعليقات املمتدة ألربعة أشهر. ويف حالة عدم الرد على رسائل املكتب الصادرة مبوجب األرقام  يف
من لوائح  30Bمن التذييل  5.6ذه اإلدارة، احملددة مبوجب الرقم من لوائح الراديو، سيعترب أن ه 30Bمن التذييل         مكررا  14.6و

من لوائح الراديو. ومع ذلك، ال ينطبق أي من األحكام  30Bمن التذييل  15.6الراديو، قد أعربت عن موافقتها مبقتضى الرقم 
من لوائح  30Bمن التذييل  6.6جب الرقم ( يف حالة اإلدارات املتأثرة احملددة مبو 15.6إىل  13.6املشار إليها أعاله )األرقام من 

من لوائح الراديو للحصول على مساعدة املكتب يف هذه  30Bالراديو. ويف الواقع، ال توجد أي آلية تنظيمية واحدة يف التذييل 
دارة املبلغة، احلالة. وبالنسبة لطلبات احلصول على مساعدة من املكتب بشأن مسألة تتعلق بإدراج أراضي إدارة ما، يتعني على اإل

من لوائح الراديو  1.13يف طلبها املقدم إىل املكتب، وعلى املكتب كذلك، يف رسائله الالحقة إىل اإلدارة املتأثرة، االستناد إىل الرقم 
على  دبشأن هذه املسألة. وباإلضافة إىل ذلك، ال تنص لوائح الراديو احلالية على اختاذ املكتب ألي إجراءات إزاء أي إدارة ال تر 

 6.6 من لوائح الراديو. ويدل ذلك على أن إدراج أراضي أي إدارة حمددة مبوجب الرقم 1.13أي من رسائلها الصادرة مبوجب الرقم 
                                                                                                من لوائح الراديو ال ميكن أن ينتج إال بناء  على موافقة رمسية من هذه اإلدارة، وال ميكن أن ينتج حتت أي ظرف  30Bمن التذييل 

                                                                                                          من الظروف عن عدم الرد سواء  على الطلب األصلي بإدراج أراضيها وال على أي رسائل الحقة من املكتب بشأن هذه املسألة.
 C4خلفية عن المسألة  4.2.3/7/3

يتعلق  فيما 12.1.4 الرقم يف القائمة مبوجباإلدراج طلب بطاقيت تبليغ منفصلتني ولكن متماثلتني لعلى أن يتم تقدمي  جرت العادة
 2.1.5و 1.1.5 والتبليغ مبوجب الرقمني 2يتعلق باإلقليم  فيما 16.2.4 الرقمطط مبوجب إىل اخلضافة تعديالت إلأو  3و 1باإلقليمني 

مبوجب  3و 1 لإلقليمنيوذلك يف هناية عملية التنسيق  من لوائح الراديو على التوايل يف نفس الوقت، 30Aو 30من التذييلني 
وبالتايل، ميكن احلد من عبء العمل  من لوائح الراديو وعندما يقرتب تنفيذ إحدى الشبكات. 30Aو 30من التذييلني  4 املادة

 5و 4املادتني  لألحكام ذات الصلة يف       وفقا   هاوتفحص ومعاجلتها واحدة تبليغ بطاقة تقدميعلى اإلدارات واملكتب يف حال أمكن 
                                             من لوائح الراديو، فقد يبدو أن له حتديدا  أمهية  30Aوائح الراديو على التوايل. وبالنسبة إىل التذييل ل من 30A/30 من التذييلني

 كثري من احلاالت ه قد ختضع حمطات أرضية معينة يفحمطات أرضية منطية، يف حني أن خاصة للتبليغ عن حمطات استقبال فضائية أو
 إىل تقدمي بطاقات تبليغ منفصلة مع تغري املتطلبات مبرور الوقت.

، 2.1.5/1.1.5و 16.2.4 أو 12.1.4مبوجب األرقام  بطاقات التبليغ بشأن من لوائح الراديو 4وبالنظر إىل املعلومات الواردة يف التذييل 
والتبليغ عنها.  2خطط اإلقليم ضافة تعديالت على أو إل 3و 1لإلقليمني  بالنسبةفستبدو متماثلة فيما يتعلق بإدراجها يف القائمة 

 تقدمي بطاقة تبليغ من لوائح الراديو إىل أي صعوبات عملية عند 4ومن مث، ينبغي أال تؤدي متطلبات البيانات الواردة يف التذييل 
 وائح الراديو.من ل 30A/30 من التذييلني 5و 4املادتني العمليتني مبوجب األحكام ذات الصلة يف  واحدة الستكمال

 C5عن المسألة  خلفية 5.2.3/7/3
من لوائح الراديو، يتيح املكتب لإلدارات املبلغة ستة أشهر إلعادة تقدمي ختصيصات الرتدد املبلغة واليت مت إعادهتا  46.11            وفقا  للرقم 
. وأي تبليغ يعاد تقدميه بعد ستة أشهر يعترب 33.11و 32A.11و 32.11صل إىل نتيجة غري مؤاتية فيما يتصل باألرقام بسبب التو 

أو ال أي أحكام أخرى من  46.11                                                                                 تبليغا  جديدا  بتاريخ استالم جديد ومن مث خيضع لرسوم اسرتداد التكاليف. غري أنه ال الرقم 
حال  لوائح الراديو تقضي بأن يقوم املكتب بإرسال رسالة تذكريية إىل اإلدارة املبلغة يف أي وقت خالل مهلة الستة األشهر. ويف

الم تقامت اإلدارة املبلغة بإعادة تقدمي بطاقة التبليغ إىل املكتب بعد مهلة الستة أشهر املنصوص عليها، حيدد املكتب تاريخ اس
من لوائح الراديو  43A.11أو الرقم  1.44.11جديد وينظر يف ما إذا كانت بطاقة التبليغ متتثل لشروط الفرتة املنصوص عليها يف الرقم 

ويتخذ اإلجراء املناسب بشأهنا. ويف حال قبول استالم أي بطاقة تبليغ يعاد تقدميها بعد مهلة الستة أشهر، يلزم سداد رسوم اسرتداد 
يف اخلاصة بالتخصيصات املعاد تقدميها. ومن شأن معاجلة عدم إصدار رسائل تذكريية أن يعود بالنفع على اإلدارات اليت التكال

رمبا تكون قد واجهت صعوبات يف استالم أو معاجلة إعادة بطاقة التبليغ من املكتب واحلاجة إىل ضمان تسجيل ختصيصات الرتدد 
 ساسي.                              املستعملة بشكل  سليم يف السجل األ
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 C6خلفية عن المسألة  6.2.3/7/3
هناية  يف نفس الوقت، وذلك يف 1.8والتبليغ عنها مبوجب الرقم  17.6                                                     عادة  ما ي قدم طلب إلدراج األنظمة يف القائمة مبوجب الرقم 

   ا  أمر منطقي نظر من لوائح الراديو، وعندما يقرتب تنفيذ إحدى الشبكات. وهذا  30Bمن التذييل  6عملية التنسيق مبوجب املادة 
                                                                                                     ألن كال احلكمني يشري إىل اإلجراءات املتخذة بعد استكمال عملية التنسيق ونظرا  ألن كال احلكمني ضروري لتنفيذ الشبكة.

يتعلق                                                                                                          ومن شأن متكني اإلدارات، باعتباره خيارا ، من تقدمي بطاقة تبليغ واحدة وتقدمي طلب يف رسالة إىل املكتب مبعاملتها فيما
ج يف القائمة والتبليغ على السواء، أن يبسط عملية املعاجلة وحيد من عبء العمل على املكتب واإلدارات. إال أنه ال ميكن باإلدرا 

(. وباإلضافة إىل ذلك، فإن بنود 17.6من لوائح الراديو )الرقم  30Bحتقيق ذلك مبوجب األحكام احلالية يف الواردة يف التذييل 
 ليست متماثلة. 1.8والتبليغ مبوجب الرقم  17.6لطلبات مبوجب الرقم البيانات املطلوبة لتقدمي ا

 C7خلفية عن المسألة  7.2.3/7/3
                                                                                                                   وضعا  يف االعتبار أن إمكانية احلصول على موافقة اإلدارات املتأثرة لفرتة معينة من شأنه أن ييسر إىل حد بعيد مهام اإلدارات اليت 

                              من لوائح الراديو، ي قرتح تعديل  30Bمن التذييل  6                               من لوائح الراديو فضال  عن املادة  30Aو 30من التذييلني  4تطبق املادة 
 من لوائح الراديو. 30Bو 30Aو 30من لوائح الراديو لتحقيق املواءمة بني التذييالت  30Bو 30A التذييلني

 ملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3.3/7/3
 C1ليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية للمسألة ملخص وتح 1.3.3/7/3

لوائح الراديو من  30Bمن التذييل  8من املادة  13.8                                                                    أجرى قطاع االتصاالت الراديوية حتليال  لآلثار املرتتبة على مواءمة نص الفقرة 
 من لوائح الراديو ومل خيلص إىل أي مزايا هلذه املواءمة. 11من املادة  43A.11مع الرقم 

 C2ملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية للمسألة  2.3.3/7/3

سيكون من املفيد لإلدارات التوصل إىل اتفاق بشأن تقاسم استعمال نطاقات الرتدد يف حالة السماح بتقدمي طلب صريح للحصول 
                                                                من لوائح الراديو. وأجرى قطاع االتصاالت الراديوية حتليال  آلثار إضافة  30Bعلى إحدى الفدرات/النطاقات الفرعية مبوجب التذييل 

 ت.اإلدارا من لوائح الراديو وخلص إىل أن إدراج حكم إضايف سيعود بالنفع على 30Bمن التذييل  6املادة  من        مكررا  1.6نص الفقرة 
 C3ملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية للمسألة  3.3.3/7/3

من لوائح  30Bمن التذييل  6.6جرى حتليل إمكانية تعديل لوائح الراديو حبيث تنص بوضوح على أن أي إدارة حمددة مبوجب الرقم 
من لوائح الراديو وال يبدو أن ذلك ينطوي على مشكالت  30Bمن التذييل  15.6إىل  13.6ختضع لألرقام من الراديو ال ميكن أن 

 .    يا  ضرور وإن مل يكن 
 C4ملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية للمسألة  4.3.3/7/3

يتعلق  فيما 12.1.4الرقم مبوجب  تبليغ بطاقاتمن لوائح الراديو املطلوبة لتقدمي  4                                        نظرا  لتماثل املعلومات الواردة يف التذييل 
 احبالسم يتعلق فيما، فإنه ال توجد أي آثار سلبية 2.1.5/1.1.5الرقمني و  2 فيما يتعلق باإلقليم 16.2.4أو الرقم  3و 1 إلقليمنيبا

 وائح الراديو.من ل  30A/30من التذييلني 5و 4املادتني ذات الصلة يف  لألحكام                                         بتقدمي طلب تبليغ وحيد ملعاجلته وتفحصه وفقا  
 C5ملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية للمسألة  5.3.3/7/3

من لوائح الراديو، ميكن  38.11أو  37.11لغة مبوجب الرقم عندما يقوم املكتب بإصدار نتائج غري مؤاتية بشأن ختصيصات الرتدد املب
                                                        من لوائح الراديو بدءا  من تاريخ رد املكتب، بغية جتنب حتديد  46.11                                                 إعادة تقدمي طلب تبليغ يف غضون ستة أشهر عمال  بالرقم 

 تاريخ استالم جديد. وال يتطلب تقدمي هذا الطلب اجلديد أي رسوم إضافية السرتداد التكاليف.
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، سيقوم املكتب بإصدار رسالة إىل اإلدارة املبلغة إلعالمها بالتخصيصات املعادة. ويف حني سيعمل S-III                      وإضافة  إىل منشور اجلزء 
منشور  على حتديد التخصيصات اخلاصة واإلدارات الصادرة هلا نتائج مؤاتية، فال توجد أي إشارة حمددة يف S-IIIمنشور اجلزء 

( الذي يعاد مبوجبه التخصيصات. غري أن الرسالة اليت حييلها املكتب 38.11أو  37.11أو  36.11)األرقام عن احلكم  S-III اجلزء
إىل اإلدارات املبلغة توفر إشارة حمددة بالتخصيصات املعادة، واإلدارات ذات الصلة اليت صدرت بشأهنا نتائج غري مؤاتية، واحلكم 

مهلة من ستة أشهر تبدأ من تاريخ الرسالة                         من لوائح الراديو، ح ددت 46.11                                          الذي أ عيدت مبوجبه التخصيصات. ووفقا  للرقم 
 من لوائح الراديو. 38.11أو  37.11الصادرة عن املكتب إلعادة تقدمي طلب للتخصيصات املعادة مبوجب الرقم 

ويف حالة وجود أي صعوبات يف استالم رسالة املكتب بإعادة ختصيصات الرتدد املبلغ عنها واليت صدر بشأهنا نتائج غري مؤاتية 
حالة مل تنجح اإلدارات املبلغة يف التصدي للمسألة بعد، قد تعجز اإلدارة املبلغة عن إعادة تقدمي بطاقة التبليغ اخلاصة هبا  يف أو
الوقت املناسب ومن مث ختسر التاريخ األويل احملدد هلا الستالم ختصيصات الرتدد تلك فتعامل يف هناية املطاف كتبليغ جديد.  يف

ادة تقدمي التبليغات إىل استعراض مدى امتثال تلك التخصيصات ملهلة السنوات السبع املنصوص عليها ويؤدي التأخر يف إع
من لوائح الراديو وميكن أن يؤدي إىل إلغاء تلك التخصيصات مما يستلزم بدء عملية التسجيل الساتلي من جديد  1.44.11 الرقم يف

 من لوائح الراديو. 11و 9              وفقا  للمادتني 
 C6ملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية للمسألة  6.3.3/7/3

(، 1.8 ( والتبليغ )مبوجب الرقم17.6من لوائح الراديو )مبوجب الرقم  30Bيف حالة معاملة أحد طلبات اإلدراج يف قائمة التذييل 
 من لوائح الراديو لكال النوعني من الطلبات. 4فمن املهم أن يكون لدى املكتب املعلومات املطلوبة احملددة يف التذييل 

 :1.8و 17.6                   وفقا  ألحكام الرقمني  17.6طلب مقدم مبوجب الرقم  وإذا طلبت إحدى اإلدارات معاملة
                                                                       .أ، ميكن افرتاض نفس القيمة القياسية احملددة سلفا  املستعملة يف تقدمي طلب مبوجب C.3و 1.أ.C.2 بالنسبة للبندين -

 .1.8اض تقدمي طلب مبوجب الرقم ألغر  17.6 الرقم
سوى  17.6                                                                      .أ، ال تتضمن القيم القياسية احملددة سلفا  املستعملة يف تقدمي طلب مبوجب الرقم C.7 بالنسبة للبند -

عرض النطاق وصنف اإلرسال  1.8عرض النطاق املطلوب يف حني متثل القيم املطلوبة لتقدمي طلب مبوجب الرقم 
، ينبغي أن توفر اإلدارات 1.8و 17.6                                           . وللسماح مبعاملة كل طلب وفقا  ألحكام الرقمني املطلوبني لكل موجة حاملة

                               من لوائح الراديو حبيث ي نص كذلك  4(، ومن املمكن إجراء تعديالت على التذييل G7Wصنف اإلرسال )مثل 
 .17.6.أ ألغراض تقدمي الطلب مبوجب الرقم C.7 على الرقم

لكل موجة حاملة للطابات املقدمة مبوجب  2.ب.C.8 م القيمة املستعملة يف البند      ، ت قد.2أC.8.بالنسبة للبند  -
 .1.8 الرقم

 C7ملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية للمسألة  7.3.3/7/3
 4 دارات اليت تطبق املادةاإلبغية توفري إمكانية احلصول على موافقة اإلدارات املتأثرة لفرتة حمددة من أجل تيسري إىل حد كبري مهام 

 30Bو 30A                                       من لوائح الراديو، ي قرتح تعديل التذييلني 30Bمن التذييل  6                               من لوائح الراديو فضال  عن املادة  30Aو 30من التذيليني 
 من لوائح الراديو. 30Bو 30Aو 30من لوائح الراديو ملواءمتها فيما بني التذييالت 

 Cأسلوب للوفاء بالمسألة  4.3/7/3
 C1أسلوب للوفاء بالمسألة  1.4.3/7/3

مت حتديد أسلوب واحد ملعاجلة هلذه املسألة. ويتمثل أسلوب معاجلة عدم االتساق التنظيمي احملدد يف هذه املسألة يف مواءمة نص 
 ديو.من لوائح الرا 11من املادة  43A.11من لوائح الراديو مع نص الرقم  30Bمن التذييل  8من املادة  13.8الفقرة 
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 C2أسلوب للوفاء بالمسألة  2.4.3/7/3
 30B من التذييل 6من املادة  1.6مت حتديد أسلوب واحد للتصدي هلذه املسألة. ويتمثل األسلوب يف إضافة حاشية أخرى إىل الفقرة 

 من لوائح الراديو على النحو التايل:
اخلدمة  ولكن ال يوضع يف GHz 11-10 لفدرتني/نطاقني فرعيني 1.6تقدمي طلب الستعمال إضايف مبوجب الفقرة  ( أ 

 سوى فدرة واحدة/نطاق فرعي واحد؛ أو
 GHz 11-10 لفدرة واحدة/نطاق فرعي واحد فقط يف النطاق 1.6تقدمي طلب الستعمال إضايف مبوجب الفقرة  ب(

 وتبليغ تلك الفدرة/النطاق الفرعي فقط أو وضعها/وضعه يف اخلدمة؛
                                                                          ، بالعمل وفقا  لطبيعة الطلبات املقدمة ومواصلة معاجلتها وفقا  لذلك، أي معاجلة 6املكتب، عند تطبيق املادة ختويل  ج(

 الفدرتني/النطاقني الفرعيني، أو معاجلة إحدى الفدرتني/النطاقني الفرعيني، ومواصلة معاجلة الطلب املستلم؛
دى الفدرتني/أحد النطاقني الفرعيني املبلغ هبما حىت ، باحلفاظ على إح8ختويل املكتب، عند تطبيق املادة  ( د

وتنسيقهما بنجاح مبوجب تلك املادة ولئن  6تقدمي طلب لكامل الفدرتني/النطاقني الفرعيني مبوجب املادة  مت ولو
 تبليغ فدرة واحدة/نطاق فرعي واحد أو وضعها/وضعه يف اخلدمة. مت

             ست ستعمل خطة  ،البيين الربطوإلظهار إمكانية  MHz 500والتخصيصات بنطاق وملواصلة توفري نفس مستوى احلماية للتعيينات 
 : GHz 11-10/13الربط البيين التالية لنطاقات الرتدد 

 ((MHz)رتز ي)يشار إلى قيم التردد بالميغاه

 
 .احملسوبة التالية C/Iوسينعكس هذا املخطط يف القيم املرجعية 

 C/Iالقيم المرجعية 

 القيمة المرجعية
 نطاق تردد الوصلة 

 (GHz)الهابطة 
 نطاق تردد الوصلة 

 (GHz)الصاعدة 

 مدخل وحيد للوصلة اهلابطة
10,95-10,70 – 

11,45-11,20 – 

 مدخل وحيد للوصلة الصاعدة
– 13,00-12,75 

– 13,25-13,00 

 اإلمجايل الكلي
10,95-10,70 13,00-12,75 

11,45-11,20 13,25-13,00 
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11,45-11,20 13,00-12,75 

10,95-10,70 13,25-13,00 

 C3أسلوب للوفاء بالمسألة  3.4.3/7/3
من لوائح  30B من التذييل 6مت حتديد أسلوب واحد لتناول هذه املسألة. ويتمثل هذا األسلوب يف إضافة حكم جديد يف املادة 

من لوائح الراديو ال ينطبقان يف سياق املتطلبات املرتبطة  30Bمن التذييل  15.6و 13.6الراديو حبيث ينص بوضوح على أن الرقمني 
 من لوائح الراديو. 30Bمن التذييل  6.6 بالرقم

 C4أسلوب للوفاء بالمسألة  4.4.3/7/3
 30 التذييلني يف        مكررا  16.2.4 الرقمو         مكررا  12.1.4مت حتديد أسلوب واحد لتناول هذه املسألة. ويتمثل هذا األسلوب يف تعديل الرقم 

املكتب فحص بطاقات التبليغ املقدمة مبوجب أي من هذين احلكمني  للسماح لإلدارات بأن تطلب من الراديو لوائح من 30Aو
 .غي                                        من لوائح الراديو أيضا  فيما يتعلق بالتبل 30Aمن التذييل  2.1.5من لوائح الراديو والفقرة  30من التذييل  1.1.5الفقرة  إزاء       أيضا  

 C5أسلوب للوفاء بالمسألة  5.4.3/7/3
                                                                                                                  مت حتديد أسلوب واحد لتناول هذه املسألة. وسيعترب مفيدا  لإلدارات املبلغة أن يقوم املكتب بإرسال رسالة تذكري بشأن خيار إعادة 

من لوائح  46.11. ومن شأن إدخال تعديل على الرقم 38.11أو  37.11تقدمي ختصيصات الرتدد اليت تتم إعادهتا مبوجب الرقم 
الراديو يطلب إىل املكتب تذكري اإلدارة املبلغة مبهلة الستة أشهر أن يساعد اإلدارات اليت قد تواجه صعوبات يف استالم الرسالة 

 املتعلقة بإعادة ختصيصات الرتدد.
 C6أسلوب للوفاء بالمسألة  6.4.3/7/3

حبيث يسمح بالتعامل مع طلب واحد  17.6ناول هذه املسألة. ومن شأن هذا األسلوب تعديل الرقم مت حتديد أسلوب واحد لت
 من لوائح الراديو لتمكني ذلك.  4فيما يتعلق بكال احلكمني وتعديل التذييل 

 C7االعتبارات التنظيمية واإلجرائية للمسألة  7.4.3/7/3
 6 على املادة        مكررا  15.6                                          ن هذا األسلوب أن يضيف حكما  جديدا  يف الرقم مت حتديد أسلوب واحد لتناول هذه املسألة. ومن شأ

من لوائح الراديو لإلقرار بإمكانية احلصول على موافقة من  30Bمن التذييل  8على املادة         مكررا  16.8                      وحكما  جديدا  يف الرقم 
 اإلدارات املتأثرة لفرتة حمددة.

من لوائح الراديو، لتحقيق املواءمة بني  30Aمن التذييل  5من املادة  6.2.5الرقم  وباإلضافة إىل ذلك، سيلزم إدخال تعديل على
 من لوائح الراديو.  30Aو 30والتذييلني  30B التذييل
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 Cاعتبارات تنظيمية وإجرائية للمسألة  5.3/7/3

 C1اعتبارات تنظيمية وإجرائية للمسألة  1.5.3/7/3

 30B (REV.WRC-15)التذييـل 
  اتنطاقات الترددفي  بشأن الخدمة الثابتة الساتليةالمصاحبة األحكام والخطة 

MHz 4 800-4 500 وMHz 7 025-6 725 وGHz 10,95-10,70  
 GHz 13,25-12,75و GHz 11,45-11,20و

     (REV.WRC-15) 8ادة ـامل
 إجراء التبليغ عن التخصيصات ضمن النطاقات المخطط لها 

 في الخدمة الثابتة الساتلية وتدوين هذه التخصيصات 
 WRC)-15(      12، 11في السجل األساسي

MOD 
حو املنصوص عليه على الن، بالفعل خصائص أي ختصيص مسجل يقوم املكتب بتفحص كل تبليغ عن تعديل يف 13.8

     بل غ مخصائص ختصيص  اخلدمة أي تعديل يف حسب احلالة. وجيب أن يوضع يف 9.8و 8.8، وذلك مبوجب الفقرتني 4لتذييل ا يف
اخلدمة، وذلك أثناء السنوات الثماين اليت تلي تاريخ التبليغ عن هذا التعديل. وجيب أن يوضع                   ومؤك د على وضعه يف مسجلعنه 

من املهلة املقررة دمة بعد، وذلك ضاخل ولكنه مل يوضع يف مسجل          مبل غ عنه خصائص أي ختصيص  أي تعديل يف موضع التنفيذ
 WRC)-1912(    .6املادة  من        مكررا  31.6أو  31.6 أو 1.6 الفقرة يف
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 C2االعتبارات التنظيمية واإلجرائية للمسألة  2.5.3/7/3

 30B (REV.WRC-15)التذييـل 
  اتنطاقات الترددفي  بشأن الخدمة الثابتة الساتليةالمصاحبة األحكام والخطة 

MHz 4 800-4 500 وMHz 7 025-6 725 وGHz 10,95-10,70  
 GHz 13,25-12,75و GHz 11,45-11,20و

     (REV.WRC-15) 6 املـادة
 اإلجراءات الخاصة بتحويل تعيين إلى تخصيص من أجل

 استحداث نظام إضافي أو من أجل إدخال تعديل
 WRC)-15(      2، 1القائمة في تخصيص وارد في

ADD 
 4 تقدمي التذييل 30Bمن التذييل  1.6جيوز لإلدارات لدى تقدمي طلب الستعمال إضايف مبوجب الفقرة         مكررا  1.6

للوصلة  GHz 11,45-11,2أو  GHz 10,95-10,7لكل منها ) MHz 250للفدرات/النطاقات الفرعية على السواء بنطاق تردد 
ة من الفدرتني/واحد من واحدعن  8للوصلة الصاعدة( والتبليغ مبوجب املادة  GHz 13,25-13,0أو  GHz 13,0-12,75اهلابطة 
للوصلة  GHz 11,45-11,2أو  GHz 10,95-10,7لكل منها ) MHz 250بنطاق  يف اخلدمة ها/وضعهوضعالفرعيني فقط و  النطاقني

أي من الفدرتني/النطاقني  1.6ة للوصلة الصاعدة( أو تقدمي مبوجب الفقر  GHz 13,25-13,0أو  GHz 13,0-12,75اهلابطة و
 GHz 13,25-13,0أو  GHz 13,0-12,75للوصلة اهلابطة و GHz 11,45-11,2أو  MHz 250 (GHz 10,95-10,7الفرعيني 

. وعلى املكتب أن يعاجل 8للوصلة الصاعدة( والتبليغ عن تلك الفدرة/ذلك النطاق الفرعي ووضعها/وضعه يف اخلدمة مبوجب املادة 
على الفدرة/النطاق الفرعي املبلغ عنها/عنه  8، ويطبق املادة 6املقدمة/ذلك النطاق الفرعي املقدم مبوجب املادة  تلك الفدرة

      (WRC-19)واملوضوع/املوضوعة يف اخلدمة ويلغي الفدرة األخرى/النطاق الفرعي اآلخر من قاعدة بياناته.
 

ADD 
أن تطلب إىل املكتب أن يدرج  1.6جيوز لإلدارة اليت قدمت بطاقة تبليغ الستعمال إضايف مبوجب الرقم         مكررا  17.6

للوصلة اهلابطة  GHz 11,45-11,2أو  MHz 250 (GHz 10,95-10,7القائمة فدرة واحدة/نطاق فرعي واحد فقط بقيمة  يف
      (WRC-19) للوصلة الصاعدة(. GHz 13,25-13,0أو  GHz 13,0-12,75و
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 C3اعتبارات تنظيمية وإجرائية للمسألة  3.5.3/7/3

 30B (REV.WRC-15)التذييـل 
  اتنطاقات الترددفي  بشأن الخدمة الثابتة الساتليةالمصاحبة األحكام والخطة 

MHz 4 800-4 500 وMHz 7 025-6 725 وGHz 10,95-10,70  
 GHz 13,25-12,75و GHz 11,45-11,20و

     (REV.WRC-15) 6ادة ـامل
 اإلجراءات الخاصة بتحويل تعيين إلى تخصيص من أجل

 استحداث نظام إضافي أو من أجل إدخال تعديل
 WRC)-15(      2، 1القائمة في تخصيص وارد في

ADD 
      (WRC-19) .6.6على االتفاق املطلوب مبوجب الرقم  15.6إىل  13.6ال تنطبق مسارات العمل الواردة يف األرقام         مكررا  15.6

 
 C4اعتبارات تنظيمية وإجرائية للمسألة  4.5.3/7/3

 (REV.WRC-15) 30*التذييـل 
بشأن الخدمة اإلذاعية  1األحكام بشأن جميع الخدمات والخطتان والقائمة المصاحبة لها

 GHz 12,5-11,7و (3)في اإلقليم  GHz 12,2-11,7 اتنطاقات التردد في الساتلية
      (WRC-03)(2)في اإلقليم  GHz 12,7-12,2و (1)في اإلقليم 

      (REV.WRC-15) 4املـادة 
 2اإلجراءات المتعلقة بالتعديالت الطارئة على خطة اإلقليم 

 33و 1اإلقليمين  في وعلى االستخدامات اإلضافية
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 3و 1أحكام تنطبق على اإلقليمين  1.4

NOC 
، فإن هذه اإلدارة أعاله 5.1.4 الفقرة املنشور املشار إليه يف احملددة يف وصل إىل اتفاق مع اإلداراتالتيتم إذا مل  12.1.4

نة اخلصائص النهائية للرتدد                     علم املكتب بذلك مبي                 ، وعليها أن ت  5املادة  تطبيق اإلجراء املناسب الوارد يف ميكنها أن تستمر يف
 WRC)-(15      املخصص مع أمساء اإلدارات اليت أبرم اتفاق معها.

 
MOD 
ميكنها أن تبني التعديالت املدخلة على املعلومات املبلغة إىل املكتب  12.1.4عندما تطبق إحدى اإلدارات الفقرة     ا  مكرر 12.1.4

، 2.1.5 وعند تقدمي هذه املعلومات، إذ تالحظ اإلدارة املتطلبات الواردة يف الرقم .5.1.4واملنشورة مبوجب الفقرة  3.1.4مبوجب الفقرة 
 WRC)-1903(     .1.1.5                                                                           جيوز أن تطلب أيضا  إىل املكتب تفحص الطلب املقدم فيما يتعلق بالتبليغ مبوجب الرقم 

 

 2أحكام تنطبق على اإلقليم  2.4

MOD 

ميكنها أن تبني التعديالت املدخلة على املعلومات املبلغة إىل املكتب  16.2.4عندما تطبق إحدى اإلدارات الفقرة         مكررا  16.2.4
، 2.1.5 وعند تقدمي هذه املعلومات، إذ تالحظ اإلدارة املتطلبات الواردة يف الرقم. 8.2.4واملنشورة مبوجب الفقرة  6.2.4مبوجب الفقرة 

 WRC)-1903(    .1.1.5بليغ مبوجب الرقم                                                            جيوز أن تطلب أيضا  إىل املكتب تفحص الطلب املقدم فيما يتعلق بالت
 

 30A (REV.WRC-15)*التذييـل 
 المصاحبة لها التي تتعلق بوصالت التغذية 1األحكام والخطتان والقائمة
 GHz 12,7-12,2و 1اإلقليم  في GHz 12,5-11,7في الخدمة اإلذاعية الساتلية )

 الترددنطاقات  في (3اإلقليم  في GHz 12,2-11,7و 2في اإلقليم 
14,5-GHz 14,82 17,3و-GHz 18,1 3و 1اإلقليمين  في 

     (WRC-03) 2اإلقليم  في GHz 17,8-17,3و

     (REV.WRC-15) 4املـادة 

 2اإلقليم  خطة وصالت التغذية في اإلجراءات المتعلقة بإدخال تعديالت في
 3و 1اإلقليمين  وفي االستخدامات اإلضافية في
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 3و 1على اإلقليمين  تنطبقأحكام  1.4
NOC 

، فإن هذه اإلدارة أعاله 5.1.4 الفقرة املنشور املشار إليه يف احملددة يف التوصل إىل اتفاق مع اإلداراتيتم إذا مل  12.1.4
د د، وعليها أن تعلم املكتب بذلك مبينة اخلصائص النهائية للرت 5املادة  تطبيق اإلجراء املناسب الوارد يف ميكنها أن تستمر يف

  WRC)-(15      املخصص مع أمساء اإلدارات اليت أبرم اتفاق معها.

 
MOD 
ميكنها أن تبني التعديالت املدخلة على املعلومات املبلغة إىل املكتب  12.1.4عندما تطبق إحدى اإلدارات الفقرة     ا  مكرر 12.1.4

، 6.1.5 املعلومات، إذ تالحظ اإلدارة املتطلبات الواردة يف الرقموعند تقدمي هذه  .5.1.4واملنشورة مبوجب الفقرة  3.1.4مبوجب الفقرة 
 WRC)-1903(     .2.1.5                                                                           جيوز أن تطلب أيضا  إىل املكتب تفحص الطلب املقدم فيما يتعلق بالتبليغ مبوجب الرقم 

 

 2اإلقليم  أحكام تنطبق على 2.4
MOD 

ميكنها أن تبني التعديالت املدخلة على املعلومات املبلغة إىل املكتب  16.2.4عندما تطبق إحدى اإلدارات الفقرة     ا  مكرر  16.2.4
، 6.1.5 وعند تقدمي هذه املعلومات، إذ تالحظ اإلدارة املتطلبات الواردة يف الرقم .8.2.4واملنشورة مبوجب الفقرة  6.2.4مبوجب الفقرة 

 WRC)-1903(    .2.1.5بليغ مبوجب الرقم                                                            جيوز أن تطلب أيضا  إىل املكتب تفحص الطلب املقدم فيما يتعلق بالت
 

 C5اعتبارات تنظيمية وإجرائية للمسألة  5.5.3/7/3

 11 املـادة

  WRC)-(15     8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1وتسجيلها الترددالتبليغ عن تخصيصات 
 تفحص بطاقات التبليغ وتسجيل تخصيصات التردد   -  IIالقسم 

 في السجل األساسي

MOD 

                                                                                                     تطبيقا  ألحكام هذه املادة، عندما يعاد تقدمي بطاقة تبليغ إىل املكتب فيستلمها بعد أكثر من ستة أشهر من تاريخ  46.11
. وعندما يتعلق xADDإعادته للبطاقة األصلية، تعامل هذه البطاقة املعادة إىل املكتب على أهنا تبليغ جديد بتاريخ استالم جديد

 1.44.11 الرقم ميتثل للمهلة احملددة يف ، إذا كان التاريخ اجلديد الستالم البطاقة الاألمر بتخصيصات تردد حملطة فضائية
                               ، وت فحص بطاقة التبليغ على أهنا 1.44.11حالة الرقم  حسب االقتضاء، تعاد بطاقة التبليغ إىل اإلدارة املبلغة يف 43A.11 الرقم أو

املكتب  ويربز .43A.11 محالة الرق فعل بتاريخ استالم جديد يفخصائص ختصيص مسجل بال بطاقة جديدة للتبليغ عن تغيري يف
 WRC)-1907(    .                             يوما  من استالمها، حسب االقتضاء 30 غضون يف لالحتاد اإللكرتوين املوقع على التبليغبطاقة  تقدميعملية إعادة 
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ADD 
___________ 

x 1.46.11 فورا   املكتب يرسل لية،األص للبطاقة املكتب إعادة تاريخ من أشهر أربعة غضون يف املعادة التبليغ لبطاقة املكتب استالم عدم حالة يف       
  WRC)-19(      .       املبل غة اإلدارة إىل تذكريية رسالة

 
 C6اعتبارات تنظيمية وإجرائية للمسألة  6.5.3/7/3

 (REV.WRC-15) 4التذييـل 
 IIIتطبيق إجراءات الفصل  قائمة الخصائص التي تستعمل في

 وجداولها اإلجمالية

 2امللحـق 
 خصائص الشبكات الساتلية أو المحطات األرضية

 ).WRCRev-12(     2أو محطات الفلك الراديوي
 Dو Cو Bو Aحواشي الجداول 
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MOD 

 Aاجلـدول 

 Rev.WRC)-1915(     الراديوي الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة األرضية أو محطة الفلك

ليغ
ة تب

طاق
ب

 
تلية

 سا
كة

 شب
شأن

مة ب
مقد

 
ب 

موج
ية ب

ساتل
ة ال

ثابت
ة ال

خدم
ي ال

ف
 

يل 
تذي
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3

0
B

 
ان 

مادت
)ال

و 6
8)

 

 

A - الراديوي الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة األرضية أو محطة الفلك 

ييل
لتذ

ود ا
بن

 

 A.2 الخدمة تاريخ الوضع في 

+ 

 اخلدمة                               ختصيص الرتدد )اجلديد أو املعد ل( يفالتاريخ )الفعلي أو املتوقع، حسب احلالة( لوضع   

 الرتدد ختصيصات ذلك يف مبا األرض، إىل بالنسبة مستقرة فضائية حمطةلتخصيص تردد  اخلدمة يكون تاريخ الوضع يف  
 2.44.11و 44B.11 الرقمني يف احملدد النحو على 30B والتذييل 30Aو 30 التذييلني يف الواردة

(، يكون أA.1. املعلومات الواردة يف من اخلصائص األساسية للتخصيص )باستثناء أي تغيري يف ولدى إجراء تعديل ألي  
 التاريخ الواجب تقدميه تاريخ آخر تعديل )الفعلي أو املتوقع، حسب احلالة(

                                                     ، تكون مطلوبة أيضا  ألغراض الطلبات املقدمة يف نفس الوقت 30B، ويف حالة التذييل إال للتبليغ مطلوبةتكون هذه املعلومات  ال 
 1.8وتبليغها مبوجب الرقم  17.6إلدراجها يف القائمة مبوجب الرقم 

.2.Aأ 

   ... 

 A.3 إدارة أو وكالة التشغيل 

+X 
 حمطة الفلك الراديوي األرضية أوتشغيل احملطة الفضائية أو احملطة  رمز إدارة أو وكالة التشغيل )انظر املقدمة( اليت تتحكم يف  

 8 تكون هذه املعلومات مطلوبة إال للتبليغ مبوجب املادة ال 30Bيف حالة التذييل   
3.Aأ. 

 

+X 

رمز عنوان اإلدارة )انظر املقدمة( اليت ينبغي أن يرسل إليها كل اتصال بشأن املسائل العاجلة خبصوص التداخل ونوعية   
 (15اإلرسال واملسائل املتعلقة بالتشغيل التقين للشبكة أو احملطة )انظر املادة 

 8 ادةال تكون هذه املعلومات مطلوبة إال للتبليغ مبوجب امل 30Bيف حالة التذييل   

3.Aب. 

  ... 
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MOD 
 Cاجلـدول 

 الخصائص الواجب توفيرها لكل مجموعة من تخصيصات التردد في حالة حزمة هوائي ساتل 
 Rev.WRC)-1915(    أو محطة فلك راديوي أو هوائي محطة أرضية

 
  

تلية
 سا

كة
 شب

شأن
مة ب

مقد
يغ 

 تبل
اقة

بط
 

ب 
موج
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ف

 
يل 

تذي
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3
0

B
 

ان 
مادت

)ال
و 6

8)
 

 

C -  الخصائص الواجب توفيرها لكل مجموعة من تخصيصات التردد 
ييل في حالة حزمة هوائي ساتل أو هوائي محطة أرضية أو محطة فلك راديوي

لتذ
ود ا

بن
 

 

 عرض النطاق الالزم وصنف اإلرسال

 (1والتذييل  2              )طبقا  للمادة    

تؤثر  ، ال9من املادة  IIختضع للتنسيق مبوجب القسم  مستقرة بالنسبة إىل األرض اليف حالة النشر املسبق لشبكة ساتلية غري  
 11 التبليغ مبوجب املادة على النظر يف C.1 هذه املعلومات ضمن القيود احملددة مبوجب التغيريات يف

 النشيطة أو املنفعلة ألجهزة االستشعارغري مطلوب   

7.C 

+ 

 اإلرسال: لكل موجة حاملةعرض النطاق الالزم وصنف   

)مبا يف ذلك تقدمي طلبات متزامنة إلدراجها يف القائمة مبوجب  8 ، مطلوب فقط للتبليغ مبوجب املادة30Bيف حالة التذييل   
 (.1.8وتبليغها مبوجب الفقرة  17.6الرقم 

                                                                                           بالنسبة لتقدمي طلبات متزامنة، سيستعمل املكتب قيما  حمددة سلفا  لعرض النطاق الالزم عند تفحص طلب  - مالحظة  
 30Bمن التذييل  6من املادة  17.6التبليغ مبوجب الرقم 

7.Cأ. 

   .. 

+ 
 2احلاملة، املقدمة عند دخل اهلوائي لكل منط من املوجات dB(W/Hz)الكثافة القصوى للقدرة، بالوحدات   

، أو تقدمي طلبات متزامنة إلدراجها يف القائمة مبوجب 8 ، مطلوب فقط للتبليغ مبوجب املادة30Bيف حالة التذييل   
 1.8وتبليغها مبوجب الرقم  17.6 الرقم

        مقدما  ب .3.بC.8.أو  .2بC.8.مطلوبة إذا مل يكن البند    

8.C2.أ. 
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 30B (REV.WRC-15)التذييـل 
  اتنطاقات الترددفي  بشأن الخدمة الثابتة الساتليةالمصاحبة األحكام والخطة 

MHz 4 800-4 500 وMHz 7 025-6 725 وGHz 10,95-10,70  
 GHz 13,25-12,75و GHz 11,45-11,20و

     (REV.WRC-15) 6املـادة 
 اإلجراءات الخاصة بتحويل تعيين إلى تخصيص من أجل

 أجل إدخال تعديل استحداث نظام إضافي أو من
 WRC)-15(      2، 1القائمة في تخصيص وارد في

MOD 
، جيوز لإلدارة املقرتحة للتخصيص اجلديد 7.6                                                               إذا مت التوصل إىل اتفاقات مع اإلدارات املنشورة أمساؤها وفقا  للفقرة  17.6

ت القائمة، مبينة اخلصائص النهائية لتخصيص الرتدد عالوة على أمساء اإلدارا أو املعدل أن تطلب من املكتب إدراج التخصيص يف
إىل املكتب املعلومات احملددة يف اليت مت التوصل معها إىل اتفاق. وهلذا وجيوز لإلدارة، عند تقدميها . 4التذييل                                               الغرض، ترسل اإلدارة  

مث تقدمي القائمة(  )اإلدراج يف 6.22و 21.6و 19.6مبوجب الفقرات هذه املكتب فحص بطاقة التبليغ  لبطاقة التبليغ، أن تطلب من
  WRC)-1915(      التبليغ(.من هذا التذييل ) 8املادة مبوجب                                        مث إصدار بطاقة التبليغ تلقائيا  لتفحصها البطاقة بشكل مستقل 

 
 C7اعتبارات تنظيمية وإجرائية للمسألة  7.5.3/7/3

 30B (REV.WRC-15)التذييـل 
  اتنطاقات الترددفي  بشأن الخدمة الثابتة الساتليةالمصاحبة األحكام والخطة 

MHz 4 800-4 500 وMHz 7 025-6 725 وGHz 10,95-10,70  
 GHz 13,25-12,75و GHz 11,45-11,20و
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     (REV.WRC-15) 6 املـادة

 اإلجراءات الخاصة بتحويل تعيين إلى تخصيص من أجل
 استحداث نظام إضافي أو من أجل إدخال تعديل

 WRC)-15(      2، 1القائمة في تخصيص وارد في

ADD 
عند انقضاء و ، وذلك لفرتة حمددة. فقة اإلدارات اليت تتأثر خدماهتا                                      ميكن أيضا  احلصول مبوجب هذه املادة على موا        مكررا  15.6

 1.6 الفقرة يف اية الفرتة احملددةالقائمة حىت هن يف القائمة، حيتفظ بالتخصيص قيد البحث يف هذه الفرتة احملددة اخلاصة بتخصيص وارد
  WRC)-19(      .                                                              وبعد ذلك يعترب التخصيص ملغيا ، ما مل جتدد اإلدارات املتأثرة اتفاقها .أعاله

 
MOD 

     (REV.WRC-15) 8ادة ـامل
 إجراء التبليغ عن التخصيصات ضمن النطاقات المخطط لها 

 في الخدمة الثابتة الساتلية وتدوين هذه التخصيصات 
 MOD 11 ،12      )1915-(WRCفي السجل األساسي

 
ADD 
فإن ختصيص الرتدد يسجل  ،6دة                                                                    ويف حال إبالغ املكتب بعقد اتفاق يتناول تعديل اخلطة لفرتة حمددة طبقا  للما        مكررا  16.8

           ملبل غة اليت للفرتة املذكورة فقط. وينبغي لإلدارة ا أن ختصيص الرتدد هذا ال يصلح إالالسجل األساسي مع ملحوظة تشري إىل  يف
اء ص بعد انتهاملستقبل هبذا االستخدام لتمديد تشغيلها هذا التخصي                                                  تستخدم هذا الرتدد املخصص خالل هذه الفرتة، أال  تتذرع يف

  WRC)-19(      هذه الفرتة، دون أن حتصل على موافقة اإلدارة أو اإلدارات املعنية.
 

___________________ 
 بطاقات التبليغ عن الشبكاتمعاجلة تكاليف اسرتداد ، بشأن صيغته املعدلة ، يف482اجمللس  مقرر            عمال  بأحكام  املدفوعاتمل تستلم  إذا 11

، حسب        مكررا  16.8أو  11.8ة السجل األساسي مبوجب الفقر  خل املقابلة يفاواملد 12.8و 5.8الفقرتني  الساتلية، يلغي املكتب عملية النشر احملددة يف
ويرسل  .جديدةبليغ تاملكتب مجيع اإلدارات هبذا اإلجراء وبأن أي بطاقة تبليغ يعاد تقدميها تعترب بطاقة        ي عل م                                بعد أن ي عل م اإلدارة املعنية. و االقتضاء، 

املبالغ املستحقة تكن  مل مااملذكور أعاله،  482                وفقا  ملقرر اجمللسلدفع على األقل من تاريخ استحقاق اشهرين  قبل        املبل غة  ةإىل اإلدار     ا  املكتب تذكري 
 1907-(WRC(     .*WRC 905)-(07 القرار       أيضا   انظر .سددتقد 

 .WRC)-(12 2012املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ألغي هذا القرار يف :األمانة من مالحظة *
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 *30A (REV.WRC-(15التذييـل 
 لها التي تتعلق بوصالت التغذية المصاحبة 1األحكام والخطتان والقائمة
 GHz 12,7-12,2و 1اإلقليم  في GHz 12,5-11,7في الخدمة اإلذاعية الساتلية )

 نطاقات التردد في (3اإلقليم  في GHz 12,2-11,7و 2م في اإلقلي
14,5-GHz 14,82 17,3و-GHz 18,1 3و 1اإلقليمين  في 

     (WRC-03) 2اإلقليم  في GHz 17,8-17,3و

MOD 

     (REV.WRC-15) 5املـادة 

 تنسيق تخصيصات التردد لمحطات اإلرسال األرضية ومحطات االستقبال
 الخدمة الثابتة الساتلية التغذية فيالفضائية التي توفر وصالت 

 والتبليغ عن هذه التخصيصات وتفحصها وتدوينها
 MOD 22      )1907-(WRC، 21في السجل األساسي الدولي للترددات

 

 التفحص والتدوين 2.5

MOD 
عندما تقدم اإلدارة املبلغة بطاقة التبليغ من جديد دون تعديل، وتصر على تفحصها من جديد، وتبقى نتيجة  6.2.5

ى اإلدارة املبلغة . وجيب عل4.2.5                                                       ، فإن بطاقة التبليغ تعاد إىل اإلدارة املبلغة وفقا  للفقرة 1.2.5املكتب غري مؤاتية فيما يتعلق بالفقرة 
أما بالنسبة  .5.2.5الفقرة  اخلدمة طاملا مل يتحقق الشرط املنصوص عليه يف هذه احلالة، أن تتعهد بعدم وضع ختصيص الرتدد يف يف

، فإن ختصيص الرتدد 4                                                                        ، ويف حال إبالغ املكتب بعقد اتفاق يتناول تعديل اخلطة لفرتة حمددة طبقا  للمادة 3و 2و 1إىل األقاليم 
غة                                                                           تشري إىل أن ختصيص الرتدد هذا ال يصلح إال للفرتة املذكورة فقط. وينبغي لإلدارة املبل  مالحظة السجل األساسي مع  سجل يفي

خصيص بعد املستقبل هبذا االستخدام لتمديد تشغيلها هذا الت اليت تستخدم هذا الرتدد املخصص خالل هذه الفرتة، أال تتذرع يف
 WRC)-19(      ن حتصل على موافقة اإلدارة أو اإلدارات املعنية.انتهاء هذه الفرتة، دون أ

 
  

___________________ 
                                                              ه املعد لة، بشأن اسرتداد تكاليف معاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكات تغيص ، يف482                                                   إذا مل يتم استالم املدفوعات طبقا  ألحكام مقرر اجمللس رقم  22

 2.2.2.5 أو .2.2.51أو  2.2.5                           السجل األساسي طبقا  للفقرات  واملدخالت املقابلة يف 10.1.5الفقرة  الساتلية، يلغي املكتب عملية النشر احملددة، يف
                                                      القائمة، حسب احلالة، بعد أن ي عل م اإلدارة املعنية. وحييط  أو يف 2000 يونيو 3                 اخلطة اعتبارا  من خل املقابلة املدرجة يفا، حسب احلالة، واملد6.2.5 أو

ل تذكريا  إىل اإلدارة املبلغة قبل شهرين على األقل من تا  482لس رقم                                ريخ استحقاق الدفع وفقا  ملقرر اجمل                                                                                     املكتب مجيع اإلدارات علما  بذلك، ويرس 
 1907-(WRC(     . *WRC 905)-(07قرار              انظر أيضا  ال املذكور أعاله، ما مل يكن الدفع قد مت آنذاك.

 .WRC)-(12 2012املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ألغي هذا القرار يف مالحظة من األمانة: *
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 (D)7بند جدول األعمال 

موجب                     تنسيق معها تحديدا  بالتي يلزم التحديد الشبكات واألنظمة الساتلية  – Dالمسألة  4/7/3
 من لوائح الراديو 13.9و 12A.9و 12.9رقام األ

 ملخص تنفيذي 1.4/7/3

ن يل على طلب قائم، حسب االقتضاء( بشأعندما ترسل إحدى اإلدارات طلب تنسيق )طلب جديد أو تعديف الوقت احلايل، 
فقط قائمة  CR/C، ينشر املكتب يف القسم اخلاص من لوائح الراديو 13.9و 12A.9و 12.9رقام اخلاضعة لألالرتددات  صيصاتخت

. وخيتلف ذلك عن مسار من لوائح الراديو 1.36.9الرقم األحكام الواردة يف  غطيهاباإلدارات املتأثرة )احملتملة( يف احلاالت اليت ت
احلاالت  يفوذلك  CR/Cيف نفس القائمة اخلاصة شبكات ساتلية أو حمطات أرضية حمددة أمساء ب قائمةنشر املتمثل يف احلايل  العمل
 .من لوائح الراديو 2.36.9 الرقماألحكام الواردة يف  تغطيهااليت 
يكون من األيسر على اإلدارات مواءمة مساري العمل املشار إليهما أعاله. ولدى القيام بذلك، سينشر املكتب قائمة بالشبكات وقد 

يتعلق  االقتضاء( فيما و/أو األنظمة الساتلية احملتمل تأثرها بعد استالم طلب للتنسيق )طلب جديد أو تعديل على طلب قائم، حسب
 من لوائح الراديو، وليس قائمة باإلدارات املتأثرة فقط. 13.9و 12A.9و 12.9 لألرقامبتخصيصات الرتدد اخلاضعة 

 خلفية 2.4/7/3
                                          من لوائح الراديو. ووفقا  ألحكام هذه املادة،  2.36.9تعديل الرقم  (WRC-12) 2012قرر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 7A.9و 7.9                                                                                                  ينشر املكتب حاليا  "قائمة هنائية" بالشبكات واألنظمة واحملطات األرضية اليت ينبغي التنسيق معها مبوجب األرقام
حدى الشبكات إلتعديل على طلب قائم، حسب االقتضاء(  تنسيق )طلب جديد أوللمبجرد جتهيز طلب من لوائح الراديو  7B.9و

ة عن النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادر نشر هذه القائمة يف القسم اخلاص ذي الصلة امللحق ب      . وت  األنظمة الساتليةأو 
 .(BR IFIC) مكتب االتصاالت الراديوية

 7.9 رقامألايف حاالت التنسيق مبوجب  ،يسهم ألنه       نظرا               مفيدا  جدا  الراديو(  لوائحمن  2.36.9رقم الويعد احلكم املشار إليه أعاله )
طات األنظمة الساتلية واحملأمساء الشبكات و  تحديديف خفض عبء العمل اإلداري املتعلق ب ،لوائح الراديو من 7B.9و 7A.9و

 معها. األرضية اخلاصة اليت ينبغي للشبكات أو األنظمة الساتلية اجلديدة التنسيق
ينشر املكتب قائمة بأمساء الشبكات  ، المن لوائح الراديو 13.9و 12A.9و 12.9رقام األأنه، يف حاالت التنسيق مبوجب إال 

 الواردة. ألنظمة الساتليةاتمل تأثرها بالشبكات أو حملتمل تأثرها الستكمال القائمة اليت يوفرها باإلدارات احملا األنظمة الساتلية أو

 الراديويةملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت  3.4/7/3
ات والشبك اتليةاألنظمة السالشبكات و  تحديدعبء العمل اإلداري املتعلق بكبري يف خفض   من لوائح الراديو إىل 2.36.9رقم ال أدى

، يضطلع أشري أعالهلوائح الراديو. وكما من  7B.9و 7A.9و 7.9رقام األنطبق، اليت ينبغي التنسيق معها مبوجب ي، حسبما األرضية
النشرة بملرفقة قسام اخلاصة ذات الصلة ا، يف األبكات واألنظمة واحملطات األرضية اخلاصةبتجميع قائمة تتضمن مجيع الشاملكتب 

 ، اليت ينبغي التنسيق معها يف احلاالت التالية:اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية
أي خدمة اتصاالت راديوية  ، يف(GSO)لسواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض شبكة ساتلية تستخدم مدار ا حمطة يف أ ( 

شبكة  هذه اخلدمة خلطة من اخلطط، وذلك بالنسبة إىل أيفيه إقليم حيث ال ختضع  أي نطاق تردد وأي فضائية، يف
ختضع  م حيث اليأي نطاق تردد وأي إقل أي خدمة اتصاالت راديوية فضائية يف ساتلية أخرى تستعمل هذا املدار يف

 جتاه اإلرسال املعاكسا هذه اخلدمة خلطة من اخلطط، إال فيما يتعلق بالتنسيق بني احملطات األرضية العاملة يففيه 
 (؛من لوائح الراديو 7.9رقم ال)انظر 
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، الرتدد تنطاقا خلدمة الثابتة الساتلية ضمن بعضيف اشبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إىل األرض  حمطة أرضية خاصة يف ب(
 (؛من لوائح الراديو 7A.9رقم ال)انظر  خلدمة الثابتة الساتليةيف احيال نظام سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض 

أرضية  ةاخلدمة الثابتة الساتلية ضمن بعض نطاقات الرتدد، حيال حمط نظام سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف ج(
 .(من لوائح الراديو 7B.9رقم ال)انظر  خلدمة الثابتة الساتليةيف اشبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إىل األرض  خاصة يف

قائمة  إال CR/Cالقسم اخلاص  تضمن، ال يالراديو لوائحمن  13.9و 12A.9و 12.9رقام األ مبوجبغري أنه، بالنسبة حلاالت التنسيق 
ستقرة بالنسبة إىل ملغري ا األنظمةتأثرها وليست قائمة بأمساء الشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض أو تمل بأمساء اإلدارات احمل

 واليت تتحمل تلك اإلدارات مسؤوليتها.حسب االقتضاء، تمل تأثرها، األرض احمل
لكل من اإلدارات  من لوائح الراديو، ينبغي 1.36.9رقم لل                   ألخذ بالعلم، وفقا  ترد إال ل أن قائمة اإلدارات املشار إليها أعاله المبراعاة و 

 تمل تأثرها أن جتري املهام التالية:احمل
تمل ة إىل األرض احملبغري املستقرة بالنس األنظمةالشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض و حتديد، مع كل مشغل معين،  1)

 تأثرها بالنظام الساتلي اجلديد الذي يطلب التنسيق؛
بة ل، تغطي مجيع الشبكات املستقرة بالنس                                                 شاملة، يف حالة كانت اإلدارة مسؤولة عن أكثر من مشغ  جتميع قائمة  2)

 غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت ينبغي التنسيق معها؛ األنظمةإىل األرض و 
طلب  تقدمة اليت من لوائح الراديو إىل اإلدار  52.9رقم الب      عمال   عدم قبولهإحالة تعليقاهتا على طلب التنسيق أو  3)

 املكتب.أو تعديالت على طلب قائم، حسب االقتضاء( وإىل  )طلب جديد CR/C تنسيق
ولية للرتددات النشرة اإلعالمية الد إصداراملهام املشار إليها أعاله ينبغي إجراؤها يف غضون أربعة أشهر من تاريخ أن  وجدير بالذكر

عدد  زيادة، يشار إىل           . وحتديدا  من لوائح الراديو 52C.9 الرقمتطبيق أحكام ، لتجنب الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية
 13.9و 12A.9و 12.9ألرقام ا، فيما يتعلق بتطبيق يف الفرتة األخرية طلبات التنسيق اجلديدة للنظم غري املستقرة بالنسبة إىل األرض
 52.9 اإلدارات ومع املكتب يف احلدود الزمنية املنصوص عليها يف الرقممن لوائح الراديو، وبات تبادل املراسالت ذات الصلة مع سائر 

 من لوائح الراديو ينطوي على صعوبات متزايدة.
يعتقد أنه اليت  األنظمة الساتليةبأمساء الشبكات أو                                                                    وميكن تبسيط العملية املشار إليها أعاله يف حالة إتاحة قائمة جممعة سلفا  

ث لوائح الراديو حيمن  13.9و 12A.9و 12.9 األرقاماألخذ بالعلم فقط، يف حاالت التنسيق مبوجب ، ألغراض احملتمل تأثرها من
 .CR/Cلوائح الراديو يف القسم اخلاص من  7B.9و 7A.9و 7.9 األرقام                                  تقتصر حاليا  على احلاالت اليت تغطيها

تعليقاهتا  يفتأثرة األنظمة الساتلية املقائمة الشبكات أو  إدراجتمل تأثرها باإلدارات احمل النظر يف مطالبةعلى ذلك، ينبغي        وفضال  
. CR/C ، حسب االقتضاء، وذلك على أساس القوائم املنشورة يف القسم اخلاصمن لوائح الراديو 52.9أو  51.9 الرقمنيمبوجب 

إلدراج أي شبكات من لوائح الراديو  52.9 الرقمألحكام                      تقدمي تعليقاهتا وفقا                                  أن اإلدارات املتأثرة ميكنها أيضا   وجدير بالذكر
يقوم املكتب بتجميع ونشر هذه  بعدها،. و CR/Cيف القسم  من القوائم املنشورة            سقطت سهوا  قد تكون  رمباإضافية  أنظمة أو

انت كلوائح الراديو. وهلذا السبب تتشابه العملية مع العملية احلالية وإن  من  53A.9 للرقم       وفقا   CR/D التعليقات يف قسم خاص
 زتني أساسيتني على النحو التايل:تنطوي على مي

، حسب االقتضاء، حيث من لوائح الراديو 52.9أو  51.9 الرقمتعليقات يف إطار ال من األيسر بكثري تقدمييكون س 1)
 ،CR/C ، يف القسم اخلاصللعلم فقط،       سلفا  منشورة مت جتميعها  وائمتستلزم فحص أي قس

ارات بأمساء اإلد من قائمة بسيطة      بدال   األنظمة الساتليةعلى "قائمة هنائية" بأمساء  CR/Dحيتوي القسم اخلاص  2)
 13.9و 12A.9و 12.9رقام األتيسري عمل اإلدارات يف سعيها لتقييم حالة التنسيق مبوجب  ميكن أن تواصل اليت
 من لوائح الراديو. 11مبوجب املادة  تبليغالإجراء لوائح الراديو قبل  من
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ن دافع التنسيق أل                            تطلب أي أدوات إضافية نظرا  األنظمة الساتلية احملتمل تأثرها لن يالشبكات أو  حتديدوينبغي مالحظة أن 
 26للوائح الراديو يقوم على تداخل الرتددات. 5يف التذييل  لوائح الراديومن  13.9و 12A.9و 12.9 لألرقام

 Dأساليب للوفاء بالمسألة  4.4/7/3

 D1 األسلوب 1.4.4/7/3
 قرتح إضافة الشروط التالية:     ، ي  يف إطار هذا األسلوب

، وإدراجها طللعلم فقاحملتمل تأثرها، ونشرها  األنظمة الساتليةبأمساء الشبكات و/أو                      قائمة معدة مسبقا  ريتوف أ ( 
بالنص  وذلكيو، لوائح الرادمن  13.9و 12A.9و 12.9األرقام مبوجب معها إلجراء التنسيق  CR/Cالقسم اخلاص  يف

 ؛من لوائح الراديو 1.36.9 الرقم عليها يف
إدراج القائمة النهائية بأمساء الشبكات أو األنظمة الساتلية احملتمل تأثرها واملقرر النظر فيها عند تنفيذ  ب(

، وذلك بالنص عليها CR/Dمن لوائح الراديو يف القسم اخلاص  13.9و 12A.9و 12.9مبوجب األرقام  التنسيق
 لوائح الراديو. من 53A.9 يف الرقم

، ولتجنب ظهور حالة خمتلفة  للعلم فقط CR/Cالقسم اخلاص احملتمل تأثرها والواردة يف  األنظمة الساتليةوتكون قائمة الشبكات/
القسم  أمساء اإلدارات يفب للنظام التنظيمي احلايل، ترد القائمة النهائية                                               بالقائمة اليت تضم أمساء اإلدارات املتأثرة. ووفقا                كذلك مقارنة  

 .CR/D القسم اخلاصيف  األنظمة الساتليةقائمة بالشبكات/             تتضمن أيضا  قرتح أن                هلذا األسلوب، ي            . ووفقا  CR/D اخلاص
 D2 األسلوب 2.4.4/7/3

 القسم يف تأثرها حملتملا الساتلية األنظمة أو الشبكات بأمساء قائمة بإدراج املتعلقة املتطلبات إضافة      ي قرتح األسلوب، هذا إطار يف
من لوائح الراديو للعلم فقط، عن طريق النص عليها  13.9و 12A.9و 12.9للتنسيق معها مبوجب األرقام  CR/C اخلاص

                                                           ال ي شرتط على اإلدارات القائمة بالتبليغ اختاذ مزيد من اإلجراءات  ،D1                                   من لوائح الراديو. ومقارنة  باألسلوب  1.36.9 الرقم يف
 .CR/Cبشأن قائمة الشبكات/األنظمة الساتلية بعد نشرها يف القسم اخلاص 

 Dاالعتبارات التنظيمية واإلجرائية للمسألة  5.4/7/3

 D1 األسلوب 1.5.4/7/3

 9املـادة 
 اإلدارات األخرى اإلجراءات الواجب تطبيقها لتحقيق التنسيق مع 

 WRC)-(15     9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1أو الحصول على موافقة هذه اإلدارات
 13، 12إجراء التنسيق  -  IIالقسم 

 متطلبات التنسيق وطلباته  -  IIAالقسم الفرعي 
MOD 

___________________ 
ولكن ينبغي أال يؤدي  MHz 1 668,4-1 668 نطاق الرتددمن لوائح الراديو يف  13.9يتمثل االستثناء الوحيد يف دافع التنسيق اخلاص بالرقم   26

 تصميم أداة للتصدي هلذه احلالة احملددة إىل أي صعوبات كربى.
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     (WRC-1219)؛MOD 20 ،21كل إدارة أخرى قد يلزم إجراء التنسيق معها  27.9حيدد مبوجب الرقم  ()ب 36.9
 

MOD 

____________ 
يلزم                                                               ، يتعني على املكتب أيضا  حتديد الشبكات أو األنظمة الساتلية اليت قد13.9و 12A.9و 12.9يف حالة التنسيق مبوجب األرقام  1.36.9 20

أو األنظمة الساتلية اليت حيددها  وقائمة الشبكات ،21.9و 14.9إىل  11.9قائمة اإلدارات اليت حيددها املكتب مبوجب األرقام من وإن التنسيق معها. 
 WRC)-(19    االلتزام هبذا اإلجراء. بغية مساعدة اإلدارات يف للعلم فقطهي إمنا  13.9و 12A.9و 12.9املكتب مبوجب األرقام 

 

 اإلجراءات المتخذة عند تقديم طلب للتنسيق  -  IICالقسم الفرعي 
MOD 

52C.9  ترد  ، فإن اإلدارة اليت ال21.9والرقم  14.9إىل الرقم  11.9طلبات التنسيق مبوجب األرقام من بالنسبة ل
 49.9و 48.9غضون املهلة ذاهتا اليت تبلغ أربعة أشهر سوف تعترب غري متأثرة، وتنطبق أحكام الرقمني  يف 52.9 مبوجب الرقم

، 13.9و 12A.9و 12.9                                            وعالوة  على ذلك، بالنسبة للتنسيق مبوجب األرقام  .14.9إىل  11.9األرقام من  احلاالت املذكورة يف يف
ولكن مل تؤكد يف الردود املقدمة من اإلدارة املعنية مبوجب  1.36.9احملددة مبوجب الرقم  األنظمة الساتليةفإن مجيع الشبكات أو 

  49.9و 48.9هذه احلالة تنطبق أحكام الرقمني  يف غضون نفس املهلة البالغة أربعة أشهر ستعترب غري متأثرة ويف 52.9 الرقم
 WRC)-(19    .كذلك

 
MOD 
53A.9   بعد انقضاء املوعد النهائي احملدد الستالم التعليقات اخلاصة بطلب التنسيق املقدم مبوجب األرقام و

غت عن قائمة اإلدارات اليت أبل، بنشر قسم خاص يعطي فيه سجالته                          ، يقوم املكتب، استنادا  إىل 21.9والرقم  14.9 إىل 11.9 من
أخرى مقدمة عليقات تأي  أواليت ينبين عليها عدم موافقتها، حسب االقتضاء،  األنظمة الساتليةوقائمة الشبكات أو  عدم موافقتها

 WRC)-200019(    املهل النظامية. يف
 

 D2 األسلوب 2.5.4/7/3

 من لوائح الراديو. 9من لوائح الراديو ولكن تبقى كما هي دون تغيري بالنسبة لبقية املادة  1.36.9بالنسبة للرقم  D1األسلوب  مثل

 9املـادة 
 اإلجراءات الواجب تطبيقها لتحقيق التنسيق مع اإلدارات األخرى 

 WRC)-(15     9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو الحصول على موافقة هذه اإلدارات
 13 ،12التنسيق إجراء  -  II القسم

 وطلباته التنسيق متطلبات  -  IIA الفرعي القسم
MOD 
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 WRC)-1219(    ؛MOD 20 ،21كل إدارة أخرى قد يلزم إجراء التنسيق معها  27.9حيدد مبوجب الرقم  ب( 36.9

 

MOD 
____________ 

 لتنسيقا يلزم قد اليت الساتلية األنظمة أو الشبكات أمساء       أيضا   املكتب حيدد ،13.9و 12A.9و 12.9حالة التنسيق مبوجب األرقام  يف 1.36.9 20
الشبكات أو األنظمة الساتلية اليت حيددها املكتب  وقائمة ،21.9و 14.9إىل  11.9قائمة اإلدارات اليت حيددها املكتب مبوجب األرقام من  تردو . معها

 WRC)-(19    االلتزام هبذا اإلجراء. يفللعلم فقط بغية مساعدة اإلدارات  ،13.9و 12A.9و 12.9مبوجب األرقام 
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 (E)7بند جدول األعمال 

 للوائح الراديو 30B: القرار ذو الصلة بالتذييل Eالمسألة  5/7/3

 ملخص تنفيذي 1.5/7/3
 دعوة املؤمترات العاملية املقبلة لالتصاالت الراديوية: يقـرر الذي (Rev.WRC-07) 86بالنظر إىل القرار 

، والتسجيل يغيف إجراءات النشر املسبق والتنسيق والتبلأو التحسينات مقرتحات تتعلق بالثغرات أي النظر يف إىل  أ ( 
جلنة لوائح الراديو  ت هباتقدمخلدمات الفضائية، سواء لتخصيصات الرتدد املتعلقة بااملنصوص عليها يف لوائح الراديو 

 ، حسب احلالة؛مكتب االتصاالت الراديويةاإلدارات أو  تقدمت هباوأدرجتها يف القواعد اإلجرائية، أو 
يات تواكب أحدث التكنولوجذات الصلة يف لوائح الراديو التأكد من أن هذه اإلجراءات والتذييالت إىل  ب(

 .املستطاع قدر
ويل، تتعدى التعيني األللوائح الراديو إىل ختصيصات خبصائص  30Bوستواجه أي إدارة ترغب يف حتويل تعيينها الوطين يف التذييل 

 ترغب يف إدخال شبكة جديدة، عدة صعوبات. وفيما يلي ثالث منها: أو

 للوائح الراديو ويف إطار التنسيق؛ 30Bهناك عدد كبري من الشبكات املوجودة بالفعل يف قائمة التذييل  -

 عدد كبري من متطلبات التنسيق؛تحدد سيللوائح الراديو،  30B                                          نظرا  للمعايري التحفظية املستخدمة يف التذييل  -

ميكن تصميم الشبكات بتوليفات من اخلصائص، رمبا تكون غري واقعية، للحصول على حساسية عالية للتداخل  -
 من بطاقات تبليغ الحقة.

لعاملي لالتصاالت ا                                                                                                  ولذلك، ي نظر يف تناول املسألة كتدبري وإجراء خاصني مطبقني ملرة واحدة ليصار إىل إيرادمها يف قرار جديد للمؤمتر 
الراديوية بغية تعزيز النفاذ املنصف للبلدان النامية إىل موارد الطيف/املدارات لتسهيل معاجلة بطاقات التبليغ اليت تقدمها 

 للوائح الراديو. 30B التذييل يف

 خلفية 2.5/7/3
للوائح الراديو من أجل االلتزام  30Bلواردة يف التذييل نظر قطاع االتصاالت الراديوية يف الدراسات املتعلقة بتعزيز األحكام التنظيمية ا

 باملبادئ اليت استندت إليها يف البداية.
ائص                                                                                                              ويف كثري من األحيان، فإن اإلدارة اليت تقرر حتويل تعييناهتا الوطنية إىل ختصيصات بطريقة جمدية اقتصاديا  حتتاج إىل تعديل اخلص

 .                                                                              أحدث التطورات املتاحة والتقدم التكنولوجي فضال  عن احلل األجدى من الناحية االقتصاديةاألولية لتعييناهتا الوطنية، مع مراعاة 
                                                                                                ( عندما يقد م طلب التحويل، يوضع الطلب يف قائمة انتظار وراء آخر تبليغ است لم قبله؛ ب( مبجرد الوصول  ولدى القيام بذلك، أ

األنظمة/االستخدامات اإلضافية، سيكون من الصعب للغاية، إن مل يكن من املستحيل                                       إىل دور معاجلة الطلب، ونظرا  لطبيعة تلك 
                                                                                                             متاما ، أن ينجح التنسيق يف غضون املهلة التنظيمية. وباختصار، وكما ميكن أن يالح ظ مما تقدم، فإن احتمال أن تنجح إدارة 

ك الفرتة التنظيمية تتعدى التعيني األويل خالل تل إمتام التنسيق من أجل حتويل تعيينها الوطين إىل ختصيصات ذات خصائص يف
 للغاية. ضعيفهو احتمال 

 ملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3.5/7/3

قرار                                                                                                       عند مناقشة هذه القضايا ضمن قطاع االتصاالت الراديوية، اهت دي إىل حل يعاجل املسألة األساسية. ويتمثل هذا احلل يف
الذي يتناول مسألة مشاهبة لنطاق  (Rev.WRC-15) 553ؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية على غرار القرار من امل ممكن
 .3و 1يف اإلقليمني  للخدمة اإلذاعية الساتلية GHz 22-21,4 الرتدد
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 :هي (Rev.WRC-15) 553والعناصر الرئيسية للقرار 
 ؛طميكن لإلدارة استخدام هذا اإلجراء مرة واحدة فق أ ( 

 ؛يقتصر امتياز استخدام هذا اإلجراء على التبليغات املتصلة باخلدمة الوطنية ومنطقة التغطية الوطنية ب(
                                                                                                        ست فحص التبليغات املقد مة قبل فحص التبليغات العادية اليت تنتظر املعاجلة )أي ستحصل على موعد ذي أولوية أعلى(؛ ج(
 فيما يتعلق بفئات معينة من الشبكات؛                                  ستطب ق قيم خمففة بشأن إطالق التنسيق  د (
ة                                                                                                    ت ستخدم قيم إطالق التنسيق اليت تتجنب اإلفراط يف حساسية توليفات معينة من املعلمات التقنية للتبليغات اجلديد ه (

 فيستغىن بالتايل عن التنسيق غري الضروري.
نسيق خمفض لديه نفس القيم كتلك اليت اعتمدها قوس ت      ي درج، (Rev.WRC-15) 553لقرار لباإلضافة إىل هذه العناصر الرئيسية 

بء ختفيف عزيادة لكجزء من احلل املقرتح   ،لنطاقات غري املخطط هلاا خبصوص 2015لالتصاالت الراديوية لعام  العاملياملؤمتر 
 القرار. هذا املقدمة مبوجب بشأن التبليغاتالتنسيق 

 E للوفاء بالمسألةأساليب  4.5/7/3
للوائح  30B                                                                                        ت طبق مرة واحدة فيما يتعلق بالتبليغ املستل م من إدارة ليس هلا ختصيصات تردد يف قائمة التذييلوضع تدابري خاصة 

الراديو، ينبغي إدراج تفاصيلها يف قرار للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لتسهيل مهام تلك اإلدارات يف تقدمي خدمة ساتلية 
 .1988                                                                                     جمدية اقتصاديا  على أراضيها الوطنية كما كان ي توخى يف البداية عند وضع خطة التعيني يف عام 

 Eبشأن المسألة  واإلجرائيةاالعتبارات التنظيمية  5.5/7/3
كات                                                                                                                حيتوي القرار التايل، إىل جانب املرفق والتذييل املتصلني به، على معايري البت فيما إذا كان تعيني أو ختصيص ي عترب متأثرا  بشب

ني به، تذييل املتصلللوائح الراديو مبوجب هذا القرار. ويلزم هذا القرار، إىل جانب املرفق وال 30B                            يبل غ عنها لإلدراج يف التذييل 
 ملعاجلة املشاكل املذكورة أعاله.

 30B (REV.WRC-15)التذييـل 
 األحكام والخطة المصاحبة بشأن الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات التردد 

MHz 4 800-4 500 وMHz 7 025-6 725 وGHz 10,95-10,70  
 GHz 13,25-12,75و GHz 11,45-11,20و

MOD 

 REV.WRC)-1915(     6املـادة 
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 اإلجراءات الخاصة بتحويل تعيين إلى تخصيص من أجل
 استحداث نظام إضافي أو من أجل إدخال تعديل

 WRC)-1915(            مكررا   2 ،2، 1القائمة تخصيص وارد في في

 

ADD 

 (WRC-19) [A7(E)-AP30B]مشروع القرار اجلديد 
 تدابير إضافية للشبكات الساتلية في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات التردد 

 من أجل تعزيز النفاذ المنصف إلى نطاقات التردد هذه 30B الخاضعة للتذييل
 (،2019 ،شرم الشيخإن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )

 إذ يضع يف اعتباره
وضع خطة تعيني الستخدام نطاقات الرتدد  قد (WARC-Orb-88) 1988اديو لعام أن املؤمتر اإلداري العاملي للر  أ ( 

MHz 4 800-4 500 وMHz 7 025-6 725 وGHz 10,95-10,70 وGHz 11,45-11,20 وGHz 13,25-12,75؛ 

راجع النظام التنظيمي الناظم الستخدام نطاقات  قد (WRC-07) 2007ن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أ ب(
 أعاله، ( أ إذ يضع يف اعتبارهالرتدد املذكورة يف فقرة 

 وإذ يضع يف اعتباره كذلك
 ؛(WRC-15) 553التدابري التنظيمية اإلضافية لتعزيز النفاذ املنصف الواردة يف القرار  أ ( 

( 21.9 إىل 7.9 )من 6.9 لغرض من أحكام األرقام"ا لوائح الراديو تنص على أنمن  6.9أن القاعدة اإلجرائية بشأن الرقم  ب(
 "،معني موقع مداري يفحق لهو حتديد اإلدارات اليت جيب أن يوجه إليها طلب تنسيق، وليس وضع ترتيب أولويات ل 5والتذييل  27.9و

 وإذ يدرك

حتدد املبادئ األساسية الستخدام طيف الرتددات الراديوية واملدار  الدويل لالتصاالت من دستور االحتاد 44 أن املادة أ ( 
 ؛احتياجات البلدان النامية مراعاةالساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض واملدارات الساتلية األخرى، مع 

دم أوال  أن مبدأ " ب(  واستعماهلا؛ ع املداريةد واملواق                                               يقي د بل ومينع أحيانا  النفاذ إىل بعض نطاقات الرتدميكن أن "                       القادم أوال  خي 
 املتخصصة؛ ملوقف البلدان النامية يف مفاوضات التنسيق ألسباب عديدة مثل االفتقار إىل املوارد واخلربة النسيبالضعف  أوجه (ج

يقضي بأن "تسجيل الرتددات املخصصة خلدمات االتصال الراديوي الفضائي لدى  (Rev.WRC-03) 2أن القرار  د (
يشكالن  مكتب االتصاالت الراديوية، واستخدام هذه الرتددات، ال مينحان حق األولوية الدائمة ألي بلد أو جمموعة من البلدان، وال

                                                     عائقا  أمام بلدان أخرى مينعها من إنشاء أنظمة فضائية"،

___________________ 
 .AP30B] (WRC-[A7(E)-(19اجلديد  القرارمشروع  ينطبق        مكررا   2
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 كوإذ يدرك كذل

أن املعلومات اليت يقدمها املكتب يف إطار دراسات قطاع االتصاالت الراديوية تشري إىل تلقي املكتب ألعداد كبرية  أ ( 
وأن اجلدول أدناه يلخص البيانات  2018يونيو  30إىل  2013يناير  1يف الفرتة الزمنية من  30Bمن التبليغات مبوجب التذييل 

 الدراسات ويظهر التغريات يف عدد الشبكات يف املراحل املختلفة؛ املقدمة من املكتب يف إطار تلك
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طلب تحويل 
بدون تغيير 

منطقة الخدمة 
الوطنية 

 ةللتعيينات األولي

طلب تحويل مع 
تغييرات ضمن 
غالف منطقة 

الخدمة الوطنية 
 ةللتعيينات األولي

طلب تحويل مع 
تغييرات خارج 
غالف منطقة 

الخدمة الوطنية 
 وليةألللتعيينات ا

طلب تحويل مع 
تغييرات خارج 
غالف منطقة 
خدمة تتخطى 

األراضي الوطنية 
 للتعيينات األولية

طلب، مع 
منطقة الخدمة 

الوطنية، 
لالستخدام 

 اإلضافي

طلب 
لالستخدام 

اإلضافي، مع 
منطقة خدمة 

تتخطى األراضي 
الوطنية وتغطية 

 **عالمية

الربعان األول والثاين 
 2012 من عام

0 0 0 0 3 20 

 الربعان الثالث والرابع
 2012 من عام

1 0 2 0 2 23 

الربعان األول والثاين 
 2013 من عام

1 0 0 0 4 27 

 الربعان الثالث والرابع
 2013 من عام

1 0 0 0 0 17 

الربعان األول والثاين 
 2014 من عام

1 0 0 0 2 30 

 الربعان الثالث والرابع
 2014 من عام

0 0 0 0 7 20 

 األول والثاينالربعان 
 2015 من عام

0 0 1 0 1 30 

 الربعان الثالث والرابع
 2015 من عام

0 0 0 0 0 26 

الربعان األول والثاين 
 2016 من عام

0 1 0 0 0 23 

 الربعان الثالث والرابع
 2016 من عام

0 0 0 0 1 24 

الربعان األول والثاين 
 2017 من عام

0 0 0 0 4 34 

 الربعان الثالث والرابع
 2017 من عام

0 1 0 0 0 25 

الربعان األول والثاين 
 2018 من عام

0 0 0 0 6 20 

 الربعان الثالث والرابع
 2018 من عام

0 0 0 0 0 10 

 بطاقات تبليغ بشأن استخدام إضايف، مع منطقة خدمة وتغطية تتخطى األراضي الوطنية لإلدارة املبلغة. **
 .WRC-19يلزم االستعاضة عن اجلدول الوارد أعاله باجلدول الذي سيقدمه املكتب قبل انعقاد املؤمتر  ***

                                                  املقدمة من بعض اإلدارات كبري بقدر قد ال يكون واقعيا ؛ 30Bأن عدد التبليغات مبوجب التذييل  ب(
الفضائية عالية  هوائيات حمطة االستقبالأن استخدام توليفات معينة من املعلمات التقنية يف التبليغات )من قبيل  ج(

تعيينات  الكسب( ميكن أن جيعل األنظمة/التبليغات حساسة بشكل مفرط للتداخل بطريقة جتعل التبليغات الالحقة بشأن حتويل من
 إىل ختصيصات مع تغيري تسبب تداخالت لتلك األنظمة،
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 وإذ يأخذ يف احلسبان
هلا تغطية ومنطقة خدمة عاملية عادة ما تبدل منطقة خدمة حمدودة مبنطقة  30Bللتذييل  1.6أن أغلبية التبليغات مبوجب الفقرة 

اليت تنص  4 بالتذييل 1.ب.B.3 ، رغم املالحظة الواردة يف بند البيانات17.6تغطية أوسع بكثري يف وقت التبليغ مبوجب الفقرة 
لإلدارات،  در معقول من املرونة لعمليات التشغيل الساتلية، ينبغي                                                أخذا  بعني االعتبار القيود التقنية املطبقة وإتاحة قعلى أن: "

                                                                                                                   بأقصى قدر ممكن عمليا ، مواءمة املناطق اليت ميكن للحزم الساتلية القابلة للتوجيه أن تغطيها مع مناطق اخلدمة اخلاصة بشبكاهتا، 
ختصيصات،  ليت حتاول حتويل تعييناهتا الوطنية إىلوهذا يعقد التنسيق بالنسبة لإلدارات ا ".مع املراعاة الواجبة ألهداف خدمتها

                                                              إدخال نظام إضايف لالستخدام الوطين بطريقة جمدية تقنيا  واقتصاديا ، أو
 يقـرر

(، 2019 راديوية لعامالذي يقرره املؤمتر العاملي لالتصاالت ال                                                            اإلجراء اخلاص املوضح يف املرفق هبذا القرار، اعتبارا  من التاريخ ) تطبيق
لتحويل تعيني إلدارة ما إىل ختصيص بالتعديالت اليت تقع  30Bمن التذييل  6ملعاجلة التبليغات اليت يتلقاها املكتب مبوجب املادة 

التعيني                                                                                                           خارج غالف التعيني األويل، يف حني تقتصر على تقدمي اخلدمة إىل أراضيها الوطنية احملدد ة بنقاط اختبار على النحو الوارد يف
                                                                                                            ل، أو ملعاجلة تبليغ من إدارة عن نظام إضايف تقتصر منطقة خدمته على أراضيها الوطنية احملدد ة بنقاط اختبار على النحو املقاب

 GHz 11,45-11,20و GHz 10,95-10,70و MHz 7 025-6 725و MHz 4 800-4 500الوارد يف التعيني، يف نطاقات الرتدد 
 ا يتعلق بتبليغها على النحو احملدد يف املرفق أدناه.، إذا طلبت إدارة ذلك فيمGHz 13,25-12,75و

 (WRC-19) [A7(E)-AP30B]املرفق مبشروع القرار اجلديد 

تدابير إضافية للشبكات الساتلية في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات التردد 
 من أجل تعزيز النفاذ المنصف إلى نطاقات التردد هذه 30B للتذييل الخاضعة

قائمة  إدارة ليس هلا ختصيص يف من جانبال ميكن تطبيق اإلجراء اخلاص املوصوف يف هذا املرفق إال مرة واحدة  1
 .30Bمن التذييل  1.6أو ليس هلا ختصيص مقدم مبوجب الفقرة  30B التذييل

بليغ سحب قدمة للتفيما يتعلق باحلالة األخرية، ومن أجل االستفادة من تطبيق اإلجراء اخلاص، جيوز لإلدارة امل 2
 .30Bمن التذييل  1.6                                                     تعديل تبليغها الذي أ رسل سابقا  إىل املكتب مبوجب الفقرة  أو

على اإلدارات اليت تسعى إىل تطبيق هذا اإلجراء اخلاص أن تقدم طلبها إىل املكتب، مع املعلومات احملددة  3
 هذه املعلومات على ما يلي: من هذا التذييل. وعلى وجه التحديد، جيب أن حتتوي 1.6 الفقرة يف

 اإلدارة استخدام هذا اإلجراء اخلاص؛ تبني طلبموجهة إىل املكتب، إحالة معلومات يف رسالة  أ ( 
االحتاد  دة يفيف حالة دولة عضو جدي            بـ ل غ عنهاأو  ،الوطين تعيينهاكما وردت يف   األراضيمنطقة خدمة مقتصرة على  ب(

 ؛30Bمن التذييل  7من املادة  2.7                                 يف اخلطة ومل تقدم طلبا  مبوجب الفقرة          تعيينا   متلك ال
إنشاء  جيوز لإلدارة أن تطلب من املكتبو نطقة اخلدمة. مل       احملد دةنقاط االختبار  ترمسه األدىن الذي القطع الناقص ج(

 من القرار. "يقرر"القسم  انظر مثل هذا الرسم البياين.
                                                     غري كاملة، يطلب املكتب فورا  من اإلدارة املعنية أي توضيح  أعاله 3                                        إذا تبني أن املعلومات املرس لة مبوجب الفقرة  4

 تقدميها. يتم مطلوب وأي معلومات مل

 قبل:أدناه  6 فقرةال طلوب يفامل على النحوىل التنسيق مع اإلدارات األخرى إاإلدارة اليت تستخدم هذا اإلجراء اخلاص  تبادر 5

 ؛30Bدراج الشبكة الساتلية يف قائمة التذييل إل 30Bمن التذييل  17.6تقدمي طلب مبوجب الفقرة  ‘1’
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 وضع ختصيص تردد يف اخلدمة. ‘2’
بعد       عاجل  تاليت مل  التعامل مع التبليغاتأعاله، يتعني على املكتب، قبل  4إىل  1من بعد التطبيق الناجح للفقرات  6

 ما يلي:                  أن يبادر فورا  إىل ، 30Bمن التذييل  3.6 مبوجب الفقرة

 ؛30Bمن التذييل  3.6تطابقها مع الفقرة من حيث دراسة املعلومات  أ ( 
 ؛1هلذا املرفق بتحديد أي إدارة قد يلزم التنسيق معها 1                     القيام وفقا  للتذييل  ب(
 إدراج أمسائها يف النشرة مبوجب الفقرة د( أدناه؛ ج(
خالل املهلة  IFIC) (BRاملعلومات الكاملة يف النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات  2االقتضاء، بنشرالقيام، حسب  د (

 ؛30B التذييل الزمنية احملددة يف
 .BR IFIC                                                                                             تبليغ اإلدارات املعنية بإجراءاته وتبليغ نتائج حساباته، مسرتعيا  االنتباه إىل العدد املعين من النشرة ه (

 4 امللحق ، يستعاض عن املعايري الواردة يف30Bالتذييل  من 22.6و 21.6و 14.6و 12.6و 5.6 تعند تطبيق الفقرا 7
 ذا املرفق.هل 1بتلك الواردة يف التذييل  30B بالتذييل

 .30Bمن التذييل  6األحكام الواردة يف هذا املرفق هي مكملة ألحكام املادة  8

 (WRC-19) [A7(E)-AP30B]للمرفق مبشروع القرار اجلديد  1التذييل 

                   بشبكات يبل غ عنها                                ما إذا كان تخصيص يعتبر متأثرا  في البتمعايير 
                  وفقا  لهذا القرار 30B بموجب التذييل

 ح يطبق إجراءات هذا املرفق يؤثر                          ما إذا كان ختصيص جديد مقرت  في للبت 30Bبالتذييل  4املعايري الواردة يف امللحق  سريانيستمر 
 :ما يلي على

 الوطنية يف اخلطة؛ التعيينات أ ( 
 ؛تعينيال غالفتعديل داخل بتعديل أو  بدونالتخصيص الناشئ عن حتويل تعيني إىل ختصيص  ب(
 مؤاتية نتائج غري والذي نالمن دولة عضو جديدة يف االحتاد  30Bمن التذييل  7تعيني املطلوب مبوجب املادة ال ج(

 ؛30Bمن التذييل  1.6مبوجب الفقرة  كتبليغ       الحقا    وعومل 7 مبوجب املادة
 ؛30Bمن التذييل  35.6 عن تطبيق الفقرة ةالناشئ اتالتخصيص د (
 .بشأهناتطبيق إجراءات هذا القرار  سبقاليت  اتالتخصيص ه (

___________________ 
                                                                                 املكتب أيضا  بتحديد الشبكات الساتلية احملددة اليت يتعني تنفيذ احتياجات التنسيق بشأهنا.يقوم   1
املعدل، بشأن العمل باسرتداد التكاليف ملعاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكات  482                                         يتم استالم املدفوعات طبقا  ألحكام مقرر اجمللس  إذا مل  2

ذ يأخ د من الضروري أنيع أنه مل                                                              لم اإلدارة املعنية. وحييط املكتب مجيع اإلدارات علما  بذلك، ويوضح هلاالساتلية، يلغي املكتب النشر، بعد أن يع
                                                                                                      احلسبان الشبكة احملددة يف هذا النشر. ويرسل املكتب تذكريا  إىل اإلدارة املبلغة شهرين على األقل قبل تاريخ استحقاق املكتب واإلدارات األخرى يف 

 التاريخ. يكن قد استلم أي مدفوعات حىت هذا املذكور أعاله، إن مل 482اجمللس                  الدفع وفقا  ملقرر 
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من  7.6 فقرةشر مبوجب ال                                      فحصه املكتب بعد تلقي معلومات كاملة ون  سبق أن ت الذيظهر يف القائمة أو ي والتخصيص الذي
 بتخصيص        تأثرا  م        ختصيصا  عترب يطبق إجراءات هذا املرفق، يال و ندرج ضمن أي من الفئات املذكورة أعاله يال  والذي، 30B التذييل

 إجراءات هذا املرفق: يطبقح           جديد مقرت  
 أقل من: وألتخصيص اجلديد املقرتح مساوية لموقعه املداري واملوقع املداري  إذا كانت مسافة املباعدة املدارية بني 1)

 ؛فضاء(-)أرض MHz 7 025-6 725أرض( و-)فضاء MHz 4 800-4 500 نطاقي الرتدد يف °7 1.1)
أرض( -)فضاء GHz 11,45-11,20أرض( و-)فضاء GHz 10,95-10,70 نطاقات الرتدد يف °6 2.1)

 .فضاء(-)أرض GHz 13,25-12,75و
لشروط الواردة ا استوفيتإجراءات هذا املرفق إذا بتخصيص جديد مقرتح يطبق  غري متأثرةتعترب اإلدارة  ولكن 2)

 :2.2و 1.2الفقرتني  يف

الناجم عن مصدر وحيد من األرض  )C/I (uلنسبة املوجة احلاملة إىل التداخل  3إذا كانت القيمة احملسوبة 1.2)
ة مرجعية التخصيص قيد البحث تتجاوز أو تساوي قيمبإىل الفضاء عند كل نقطة من نقاط االختبار املرتبطة 

القيمة و  أيهما األقل ،سبق قبوهلا C/I) (أو أي قيمة هلذه النسبة  ،4)dB + u) C/N 6، أو dB 27مقدارها 
أي مكان  من مصدر وحيد من الفضاء إىل األرض يف )d) C/I لنسبة املوجة احلاملة إىل التداخل 3احملسوبة

و أ dB 23,65مقدارها  5البحث تتجاوز أو تساوي قيمة مرجعية داخل منطقة خدمة التخصيص قيد
8,65 dB + d) C/I(6 قبوهلا، سبققيمة  أي أو، األقل أيهما 

كل نقطة  يف )agg) C/Iلنسبة املوجة احلاملة إىل التداخل الرتاكمي اإلمجايل  3كانت القيمة احملسوبة  وإذا 
 dB 21 التخصيص قيد الدراسة تتجاوز أو تساوي قيمة مرجعية مقدارهابنقاط االختبار املرتبطة  من

 ، أيهما أقل،)C/I (aggأو أي قيمة سبق قبوهلا لنسبة التداخل الرتاكمي اإلمجايل  7)dB + t) C/N 7 وأ
حالة التخصيصات غري الناشئة عن حتويل تعيني إىل ختصيص  يف dB8 0,45مع تفاوت مسموح به قدره 

 خصائص التعيني األويل. ضمن غالفالتعديل  وقع إذا تعديل، أو بدون

تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناجتة يف ظل الشروط  الأرض( -)فضاء MHz 4 800-4 500 الرتدد نطاقويف  2.2)
املفرتضة لالنتشار يف الفضاء احلر، قيم العتبات املبينة أدناه، يف أي مكان داخل منطقة اخلدمة اخلاصة 

 ؛بالتخصيص الذي حيتمل تأثره
  θ  0,09 240,5− Hz)) ∙ 2dB(W/(m 

0,09 > θ  3 −240,5 + 20log(θ/0,09) Hz)) ∙ 2dB(W/(m 

3 > θ  5,5 2θ ∙ −216,8 + 0,75 Hz)) ∙ 2dB(W/(m 

5,5 > θ  7 −193,8 + 25log(θ/5,6) Hz)) ∙ 2dB(W/(m 

مركز األرض )بالدرجات( بني الشبكات الساتلية مقيسة بالنسبة إىل فصل زاوية إىل  θ الزاوية حيث تشري 
 للتداخل؛             وتلك املعر ضةاملسببة للتداخل 

___________________ 
 .dB 0,05 مبقداردقة حسابية على أساس   3

4  uC/N 30بالتذييل  4للملحق  2التذييل  حمسوبة على النحو الوارد يفB. 

 نقاط االختبار. املرجعية يفاستخلصت القيم املرجعية داخل منطقة اخلدمة باالستكمال الداخلي من القيم   5
6  dC/N 30بالتذييل  4للملحق  2التذييل  حمسوبة على النحو الوارد يفB. 
7  t) C/N( 30بالتذييل  4للملحق  2التذييل  حمسوبة على النحو الوارد يفB. 
 .dB 0,05                       شامال  دقة حسابية مبقدار   8
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ع موق تتجاوز كثافة تدفق القدرة، الناجتة يفال فضاء( -)أرض MHz 7 025-6 725ويف نطاق الرتدد  
شار لتخصيص الذي حيتمل تأثره يف إطار الشروط املفرتضة لالنتلاملدار املستقر بالنسبة إىل األرض  يف
 ؛Hz)) ∙ 2dB(W/(m 201,0– الفضاء احلر، القيمة يف

تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناجتة ال أرض( -)فضاء GHz 11,45-11,2و 10,7-10,95ويف نطاقي الرتدد  
ظل الشروط املفرتضة لالنتشار يف الفضاء احلر، قيم العتبات املبينة أدناه، يف أي مكان داخل منطقة  يف

 :اخلدمة اخلاصة بالتخصيص الذي حيتمل تأثره
  θ  0,05 235,0− Hz)) ∙ 2dB(W/(m 

0,05 > θ  3 −235,0 + 20log(θ/0,05) Hz)) ∙ 2dB(W/(m 

3 > θ  5 2θ ∙ −207,9 + 0,95 Hz)) ∙ 2dB(W/(m 

5 > θ  6 −184,2 + 25log(θ/5) Hz) ∙ 2(dBW/m 

مركز األرض )بالدرجات( بني الشبكات مقيسة بالنسبة إىل  امسية فصلزاوية إىل  θ الزاوية حيث تشري 
 للتداخل؛             وتلك املعر ضةالساتلية املسببة للتداخل 

 موقع تتجاوز كثافة تدفق القدرة، الناجتة يفال فضاء( -)أرض GHz 13,25-12,75ويف نطاق الرتدد  
شار لتخصيص الذي حيتمل تأثره يف إطار الشروط املفرتضة لالنتلاملدار املستقر بالنسبة إىل األرض  يف
 ؛Hz)) ∙ 2dB(W/(m 205,0– الفضاء احلر، القيمة يف

، 30Bالتذييل ب 3( أعاله باملقارنة مع ما ورد يف امللحق 1يف الفقرة  كماالتنسيق املخفض   لقوسونتيجة  سبق،باإلضافة إىل ما 
 بالنسبة للتبليغات املقدمة مبوجب هذا القرار. 30Bبالتذييل  3                                              ق احلدود التالية بدال  من احلدود الواردة يف امللحق يتطب ينبغي

صيص جديد مقرتح أرض( ألي تعيني أو خت-، جيب أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة )فضاءالفضاء احلر يف ظروف انتشار مفرتض يف
 أي جزء من سطح األرض: يف
 –131,4 MHz)) · 2dB(W/(m 4 800-4 500 الرتدد نطاق يف MHz؛ 
- –118,4 MHz)) · 2dB(W/(m 10,95-10,70نطاقي الرتدد  يف GHz 11,45-11,20و GHz. 

 ص جديد مقرتح:فضاء( ألي تعيني أو ختصي-الفضاء احلر، جيب أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة )أرض يفويف ظروف انتشار مفرتض 
 –140,0 MHz)) · 2dB(W/(m ن ع 7°ن ميبعد بأكثر املدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض  حنو أي موقع يف

 ؛MHz 7 025-6 725 الرتدد نطاق املوقع املداري املقرتح يف
 –133,0 MHz)) · 2dB(W/(m ن ع 6°ن ميبعد بأكثر املدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض  حنو أي موقع يف

 .GHz 13,25-12,75 الرتدد نطاق املوقع املداري املقرتح يف
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 (WRC-19) [A7(E)-AP30B]مبشروع القرار اجلديد  مرفقلل 2التذييل 

                                     معايير حماية الشبكة الجديدة المبل غة

 معايير الحماية التعيينات أو التخصيصات الواجبة حمايتها         المبل غةالشبكة 

 4امللحق  تعيني يف اخلطة ختصيص يطبق اإلجراء اخلاص

 4امللحق                              ختصيص حمو ل من تعيني بدون تعديل

 4امللحق  التعيني ضمن غالف                         ختصيص حمو ل من تعيني بتعديل

 4امللحق  اخلاص  وبتطبيق اإلجراء التعيني                                  ختصيص حمو ل من تعيني بتعديل خارج غالف 

 معايري جديدة اإلجراء اخلاص تطبيق وبدون                                         ختصيص حمو ل من تعيني بتعديل خارج غالف التعيني

 معايري جديدة النظام السابق القائم

 4امللحق  اإلجراء اخلاص                       نظام إضايف ط بق من أجله

 معايري جديدة                          ي طبق من أجله اإلجراء اخلاص لمنظام إضايف 

 4امللحق  6                    ولكنه ن قل إىل املادة  7طلب مبوجب املادة 

 4امللحق  35.6 تعيني جديد من خالل تطبيق الفقرة

حتويل تعيني أو نظام إضايف 
 اإلجراء اخلاص              ي طبق من أجله  لم جديد

 4امللحق  مجيعها
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 (F)7جدول األعمال  بند

 الراديو لوائحل 30B تدابير لتسهيل إدخال تخصيصات جديدة في قائمة التذييل - Fالمسألة  6/7/3
 ملخص تنفيذي 1.6/7/3

 خصائص تتعدى خصائص ذاتالراديو إىل ختصيصات  للوائح 30Bترغب يف حتويل تعيينها الوطين يف التذييل  اليت دارةاإل تواجه
 :ها مهاان منتترغب يف إدخال شبكة جديدة، عدة صعوبات. اثن اليت أو ،األويل التعيني

 الراديو، يتم حتديد عدد كبري من متطلبات التنسيق؛ للوائح 30Bيف التذييل  املستخدمة                      نظرا  للمعايري املتحفظة  -
 منل لتداخا زاءإ ميكن تصميم الشبكات بتوليفات من اخلصائص، رمبا غري واقعية، للحصول على حساسية عالية -

 .الحقة تبليغات
 .5.6/7/3و 4.6/7/3 البندينيف  الواردة وضعت الطرائق، املسألةهلذه          وتصديا  

 خلفية 2.6/7/3
 استخدام اإلداراتتقصر  من دستور االحتاد على أن 44تنص املادة لتمكني البلدان من النفاذ املنصف إىل موارد الطيف/املدار، 

 ة.إىل تطبيق أحدث التطورات التقني وأن تسعىاخلدمات بطريقة مرضية  لتوفريإىل احلد األدىن املطلوب  هذه املوارد
الراديو إىل ختصيصات بطريقة  للوائح 30Bلتذييل ا املنصوص عليه يف الوطين تعيينهااليت ترغب يف حتويل  ،حتتاج اإلدارة          وكثريا  ما 

. االتكنولوجييف تقدم التطورات وال ما هو متاح من الوطنية، مع مراعاة أحدث لتعييناهتالية إىل تعديل اخلصائص األو  ،               جمدية اقتصاديا  
 الراديو. للوائح 30Bمن التذييل  6املادة  املنصوص عليها يف جراءاتاإلوتتبع  بطلبتقدم اإلدارة توهلذا الغرض، 

 ذلك:ب وهي إذ تقوم
 ى؛مع الشبكات املتأثرة ذات األولوية األعل الطلب املكتب، يتعني تنسيق جانبعند فحص الطلب ونشره من  ( أ 

 الراديو، يتم حتديد عدد كبري من متطلبات التنسيق؛ للوائح 30Bيف التذييل  خدمةاملتحفظة املست              نظرا  للمعايري  ب(
ن ملتداخل ا زاءإ يةميكن تصميم الشبكات بتوليفات من اخلصائص، رمبا غري واقعية، للحصول على حساسية عال ج(

 الحقة من إدارات أخرى. تبليغات
 التنظيمية. املهلة ضمنإكمال التنسيق أن تتمكن من  لذلك، قد يكون من الصعب على اإلدارة         ونتيجة  

 دراسات قطاع االتصاالت الراديوية نتائجملخص وتحليل  3.6/7/3
 للوائح 30Aو 30 غري املخططة وكذلك يف التذييلني الرتدد طاقاتمعايري احلماية للشبكات الساتلية املقدمة يف ن بنية لقد خضعت

 30B يف التذييل ةتخدماملس البنية ومع ذلك كادت تبقىالراديو لتعديالت هامة ملراعاة التقدم التكنولوجي على مدى العقود املاضية، 
 لوائح الراديو دون تغيري.ل

 الراديو، للوائح 30B لتذييلا الواردة يف معايري احلماية يف بنية، املقدمةمعلمات الشبكات الساتلية  تإذا كان ،إىل ذلك         وإضافة  
منخفضة من  سويات م إىل جانبالنظيف ارارة ضوضاء منخفضة حبعلى هوائيات حمطة استقبال أرضية صغرية       مثال   حتتوي
 .e.i.r.p القدرة منخفضة من بسويات كسب مع تغطية عاملية مصحوبةهوائيات استقبال حمطات فضائية عالية ال أو .e.i.r.p القدرة

من شأن ذلك و احلماية. يف  ومفرطةخل اللتد      جدا  هذه األنظمة/االستخدامات اإلضافية تصبح حساسة فإن  الوصلة الصاعدة، يف
 الالحقة. للتبليغاتالتنسيق  جناح يعيق أن

شبكات ساتلية  إطالق السنني لتيسري مرعلى  Kuو Cورت يف النطاقني      يت ط  من التجانس بني الشبكات الساتلية ال ولالستفادة
                  غري املخططني. ونظرا   Kuو Cحجم قوس التنسيق يف النطاقني  العاملية لالتصاالت الراديوية جديدة، خفض عدد من املؤمترات
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ي سيكون أكرب من املستوى الذ الرتدد هذيننطاقي الراديو، فإن مستوى التجانس يف  للوائح 30Bللطبيعة املخطط هلا للتذييل 
دون تغيري  يبقىالراديو  للوائح 30Bغري املخطط هلا. ومع ذلك، فإن حجم قوس التنسيق يف التذييل  الرتدد نطاقات يف يصادف

 مفهوم قوس التنسيق. ألول مرة WRC-2000املؤمتر  دخل                  املستويات عندما أ   يف
وسويات ام هوائيات أكرب استخدو  املرتاكبةالتغطيات غري       مثال   قدمهاتمن التحسينات اليت لالستفادة  ،جديدة بتبليغات للسماحو 

وما إىل ذلك بني الشبكات املوجودة داخل قوس التنسيق وكذلك لتجنب احلماية املفرطة للشبكات،  .e.i.r.p أخفض من القدرة
 30Aو 30 تنقيح التذييلني لدى، WRC-2000يغات، قام املؤمتر من املعلمات التقنية يف التبل     مثال   الواقعيةغري  بسبب التوليفات

ات جديدة. ق متطلبات التنسيق غري الضرورية داخل قوس التنسيق إدخال شبكيالراديو، بتنظيم معايري احلماية حبيث ال تع للوائح
 غري الرتدد لتجنب التنسيق غري الضروري يف أجزاء من نطاقات    ا  الالحقة أحكام WRCاملؤمترات أدخلت  وعلى هذا املنوال،

ق يآليات لتجنب التنسيق غري الضروري الذي يع ليس هنالك منالراديو،  للوائح 30B بالنسبة للتذييلو  ومع ذلك،املخططة. 
 اجلديدة. إدخال الشبكات

 المخفضة معايير قوس التنسيقو  (pfd) تدفق القدرة كثافة  استخدام
معايري احلماية القائمة على قوس التنسيق وعتبات كثافة تدفق القدرة يف أجزاء خمتلفة من لوائح الراديو لعدة سنوات.  تخدمتاسلقد 

لخدمة لبالنسبة  WRC-12املؤمتر  وكذلكللوائح الراديو،  30Aو 30يف التذييلني من هذا القبيل عايري م WRC-2000أدخل املؤمتر و 
                                 أيضا  قوس التنسيق للخدمة الثابتة  WRC-2000املؤمتر  وأدخل. GHz 22-21,4 يف نطاق الرتدد (BSS)اإلذاعية الساتلية 

 اقات                     قوس التنسيق أيضا  لنط WRC-07املؤمتر  أدخلالراديو  للوائح 30Bمراجعة التذييل  ولدى ،املخطط هلا غري (FSS) الساتلية
 .هذه الرتدد
حجم قوس التنسيق واستخدام معايري كثافة تدفق  مراجعةدراسة  جرت، 2012-2015و 2007-2012الدورتني الدراسيتني  أثناءويف 

 دورة، لWRC-12من جدول أعمال املؤمتر  7البند يف  2Aغري املخطط هلا يف إطار املسألة  القدرة للخدمة الثابتة الساتلية
، 2012-2015 ، لدورة الدراسةWRC-15متر من جدول أعمال املؤ  1.9البند  يف 2.1.9املسألة ويف إطار  ،2007-2012 الدراسة

 التوايل. على
 تدفق القدرة كثافة  معايير

 الراديو: للوائح 30Bلتذييل يف اآثار آليات التنسيق احلالية  فيما يلي بعض

لشبكات عملية التنسيق، مع أن هذه ا الفواصل املدارية املتباعدة إدراجها يف ميكن أن يطلب أصحاب الشبكات ذات 1)
                                                   أعلى بكثري من التداخل الناجم عن شبكات أكثر تقاربا . سوياتقد تضطر إىل قبول 

فضة ودرجة حرارة ضوضاء منخ .e.i.r.p قدرة )مثل خاصةخصائص حساسة  توليفات التبليغ عن ؤدييمن املمكن أن  2)
 اجلديدة. للشبكات النسبةب                            صغرية جدا ( إىل تعقيد التنسيق أرضيةل استقبا ات                                   منخفضة جدا  للنظام مقرتنة هبوائيات حمط

 ىل جانبإهو ختفيف هذه الصعوبات لتيسري تنسيق الشبكات اجلديدة  (pfd) والغرض من استحداث معيار لكثافة تدفق القدرة
 معلمات تقنية معقولة. اليت هلالكاملة للشبكات القائمة توفري احلماية ا

 :تنيالتالي تنياملعادلب تتحدداملسموح هبا  pfd وسوية تداخل ΔT/T إطالقأن العالقة بني  ويالحظ
  Pfddownlink = 10log {(ΔT/T) ∙ k ∙ Ts ∙ 4 ∙ π ∙ f 2 / ΔG ∙ c2} dB(W/(m2 ∙ Hz)) 

  Pfduplink = 10log {(ΔT/T) ∙ k ∙ 4 ∙ π ∙ f 2 / (G/T) ∙ c2} dB(W/(m2 ∙ Hz)) 

 حيث:
 T/T =  T/T  يف مقياس خطي، أيΔT/T (%) / 100؛ 

 ST =   درجة حرارة ضوضاء نظام حمطة االستقبال األرضية(K)؛ 
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 f =   الرتدد(Hz)؛ 
 GΔ =  الكسب احملوري املطلق هلوائي حمطة االستقبال األرضية حنو الساتل املتداخل يف مقياس خطي، أي

10(dBi)/10GΔزاوية هوائي االستقبال  مع مراعاة ؛RX اليت مركزها األرض؛ 
 G/T = 10، أي تداخل يف مقياس خطيلل رقم اجلدارة يف ساتل متعرض(dB/K)/10G/T؛ 

 k =  ثابتBoltzmann  يف مقياس خطي)J/K23 -38 ∙ 10,1(؛ 
 c =  سرعة الضوء)m/s8 3 ∙ 10(. 

 ال حتدد إال من خالل عدد قليل من املتغريات: pfd الكثافةو  ΔT/Tالحظ أن العالقة بني يومن مث 
 اهلابطة:الوصلة 

 ؛احملطة األرضية املستقبلةدرجة حرارة ضوضاء نظام  -
 هلوائي احملطة األرضية املستقبلة )حيدده: احملوري الكسب املطلق -

 قطر اهلوائي؛ •
 خمطط اهلوائي(. •

 :الوصلة الصاعدة
 .( G/T) املتعرض للتداخل رقم جدارة الساتل -

دد حيث حت ،حملطة األرضيةاالناجتة عبارة عن قناع حيدده خمطط هوائي  (pfd) وبالنسبة للوصلة اهلابطة، تكون كثافة تدفق القدرة
. وينبغي األبعد احلرجة pfdاملداري الصغري بينما حتدد اهلوائيات األصغر قيمة  التباعداحلرجة عند  pfdكثافة الاهلوائيات الكبرية قيمة 

يصات القائمة. يف تعيينات اخلطة وختص اتأن حتمي خمططات اهلوائيات املأخوذة يف احلسبان بشكل مناسب مجيع أقطار اهلوائي
ى الساتل املسبب للتداخل من خالل الفصوص اجلانبية هلوائي احملطة األرضية، فإن قيمة                املداري حبيث ير   يكون التباعد وعندما

 بالنسبة جلميع أحجام اهلوائيات )بافرتاض أن اهلوائيات تتبع نفس قالب الفص اجلانيب(. ال تتغرياحلرجة  pfd كثافةال
وتكون قيمة ثابتة واحدة متثل  املدىداخل  G/Tاحلد األقصى للساتل  حبكماحلرجة  pfdة الكثاف تتحددبالنسبة للوصلة الصاعدة، و 

 كل مناسب.قائمة بشالختصيصات يف اخلطة واخلصائص التشغيلية القياسية  تعييناتمن أجل محاية مجيع  G/T أسوأ حالة
أجريت دراسات  ،WRC-15من جدول أعمال املؤمتر  1.9البند  إطاريف  2.1.9، يف املسألة 2012-2015أثناء دورة الدراسة ويف 

كانت و احلماية الكاملة.  وفر هلاوأن تتتوقع ي أن بشأن ما ميكن اعتباره معلمات تقنية معقولة للسواتل التشغيلية العملية، اليت ينبغي
لمات التقنية املستخدمة مأخوذة                       أيضا  أن العديد من املع ويالحظ. 3.6/7/3-1اجلدول االفرتاضات املتفق عليها كما هو موضح يف 

 متثل أحدث جمموعة من املعلمات املتاحة. االراديو ألهن للوائح 30Bيف التذييل  1 من امللحق

 3.6/7/3-1اجلدول 
 GHz 4 GHz 12/11/10 الهابطة الوصلة

 30B يف خطة التذييل m 18-1,2 (m 5,5  األرضية احملطة هوائي قطر
 للوائح الراديو(

 m 11-0,45  (m 2,7 30 يف خطة التذييلB 
 للوائح الراديو(

 IIIالقسم  ،للوائح الراديو 8                       الرئيسي: طبقا  للتذييل  الفص األرضية احملطة هوائي خمطط
 logθ dBi 29-25 اجلانبية: الفصوص

 ةاملتعلق اخلصائص هذه تنفذ اليت ،ITU-R BO.1213)استعملت يف إجراء احلسابات التوصية 
 (اجلانبية والفصوص الرئيسي بالفص

 للوائح الراديو( 30B)حبسب خطة التذييل  K 125 للوائح الراديو( 30B)حبسب خطة التذييل  K 95 درجة حرارة ضوضاء احملطة األرضية
 للوائح الراديو( 30B)حبسب خطة التذييل  70% للوائح الراديو( 30B)حبسب خطة التذييل 70% األرضية احملطة هوائي كفاءة
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 GHz 4 GHz 12/11/10 الهابطة الوصلة
 6% 6% املكافئة ΔT/T نسبة

 dB/K 11 dB/K 0 للساتل G/T احلد األقصى للعامل

 6% 6% ملكافئةا ΔT/T نسبة

 وسوياتيف الوصلة اهلابطة  pfdكثافة التصبح أقنعة  ،أعاله تنياملذكور  تنيباستخدام املعادلو  ،هذه االفرتاضات وعلى أساس
 .3.6/7/3-2و 3.6/7/3-1يف الشكلني اجلدول لوصلة الصاعدة على النحو املبني يف ا pfd كثافةال

 3.6/7/3-1الشكل 

 
حىت أقطار اهلوائي  مدىحلماية  C يف النطاق إىل قناع الوصلة اهلابطة 3.6/7/3-1الثخني يف الشكل يشري اخلط األمحر 

 القناع:ب وهو موصوف ΔT/T ≤ 6% القيمة
  θ ≥ 0,09  −243.5 dB(W/(m2 ∙ Hz)) 

0,09 > θ ≥ 3  −243.5 + 20log(θ/0.09) dB(W/(m2 ∙ Hz)) 

3 > θ ≥ 5,5  2θ ∙ −219.8 + 0.75
 dB(W/(m2 ∙ Hz)) 

5,5 > θ ≥ 20,9  −196.8 + 25log(θ/5.6) dB(W/(m2 ∙ Hz)) 

20,9 > θ    −182.6 dB(W/(m2 ∙ Hz)) 

 .Hz)) · 2dB(W/(m 204– على أهنا pfdسب سوية الكثافة    حت   ،وبالنسبة للوصلة الصاعدة

 dT/T  =%6للوصلة الهابطة لتلبية  pfdحدود 

 احملتمل pfdقناع 

 زاوية الفصل اليت مركزها األرض )درجات(

m 1,2 

m 1,8 

m 3,5 

m 7,2 

m 9 

m 18 p
fd

 (
d

B
(W

/m
^
2
 H

z)
))

 



578 

 

 3.6/7/3-2الشكل 

 
حىت أقطار اهلوائي  مدىحلماية  Kuإىل قناع الوصلة اهلابطة يف النطاق  3.6/7/3-2الشكل  الثخنيويشري اخلط األمحر 

 القناع:ب وهو موصوف ΔT/T ≤ 6% القيمة

  θ ≥ 0,05  −238 dB(W/(m2 ∙ Hz)) 

0,05 > θ ≥ 3  −238 + 20log(θ/0.05) dB(W/(m2 ∙ Hz)) 

3 > θ ≥ 5  2θ ∙ −210.9 + 0.95
 dB(W/(m2 ∙ Hz)) 

5 > θ ≥ 20,9  −187.15 + 25log(θ/5) dB(W/(m2 ∙ Hz)) 

20,9 > θ    −171.9 dB(W/(m2 ∙ Hz)) 

 .Hz)) · 2dB(W/(m 208– على أهنا pfd سب سوية الكثافة   حت   ،الصاعدة وبالنسبة للوصلة
 خفض حجم قوس التنسيق

يدة للشبكات اجلة ماياحلتسهيل تنسيق الشبكات اجلديدة مع توفري  هومفهوم قوس التنسيق  أثر فإن ،pfdعلى غرار معايري الكثافة 
دراسة حجم قوس التنسيق  تمت ،WRC-2000املؤمتر  من جانبمنذ إدخال قوس التنسيق و معلمات تقنية معقولة.  اليت هلاالقائمة 

 7  إطار البنديف ؛عامليني لالتصاالت الراديوية مؤمترين بعد ذلك من جانب ختفيضهوجرى  ،ماغري املخطط هل Kuو C لنطاقنيل
 .WRC-15من جدول أعمال املؤمتر  1.9البند يف إطار  2.1.9املسألة و  ،WRC-12من جدول أعمال املؤمتر 

حجم قوس التنسيق 
 WRC-2000 WRC-12 WRC-15 المخطط له غير

 C °10 °8 °7النطاق 

 Ku °9 °7 °6النطاق 

 dT/T  =%6للوصلة الهابطة لتلبية  pfdحدود 

 اليت مركزها األرض )درجات(زاوية الفصل 

 احملتمل pfdقناع 

m 0,45 

m 0,6 

m 0,9 

m 1,8 

m 3,5 

m 11 p
fd
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 30Aو 30 ا والتذييلنيمغري املخطط هل نطاقي الرتددالراديو، على غرار ما مت يف  للوائح 30Bالتذييل  WRC-07نقح املؤمتر عندما و 
            الذي اعت مد مد نفس حجم قوس التنسيق                         . وعند القيام بذلك، اعت  لنطاقي الرتدد هذين                                 الراديو، أ درج قوس التنسيق أيضا   للوائح

 نيعند حتديث حجم قوس التنسيق للنطاقولكن . Kuللنطاق  9°و Cللنطاق  10°يف ذلك الوقت، أي  ينخر اآل لنطاقي الرتدد
 لوائح الراديو.ل 30Bلتذييل لالشيء نفسه  WRCاملؤمترات  مل تفعلا، ماملخطط هل غري

بني الشبكات،  .e.i.r.p يف القدرة فرق ال يوجد حيث ، تبني دراسات قطاع االتصاالت الراديوية أنهKuو C نيبالنسبة إىل النطاقو 
 ويقابل املطلوبة. الفواصلمسافة  تزداد .e.i.r.pيف القدرة  الفرق ولدى تزايدعلى التوايل.  3,7°و 4,8°قوس التنسيق إىل  خفضميكن 

 .e.i.r.p يف القدرة الفرق من dB 10حنو على التوايل  Kuو Cللنطاقني  6°و 7° مبقدار WRC-15قوس التنسيق الذي اعتمده املؤمتر 
 .ةتداخلشارات املاإلو  ةاملطلوباإلشارات  بني

 cm 90و Cالنطاق  يف m 1,3يقابل ما ) ITU-R S.1524فرتض يف التوصية مأجريت هذه الدراسات بأصغر حجم هلوائي وقد 
على التوايل،  Kuو C النطاقني من أجل m 2,7و m 5,5الراديو تستند إىل  للوائح 30Bأن خطة التذييل ومبا  (.Ku النطاق يف

 30B لتذييلل الرتدد النابعة من الطبيعة املخطط هلا لنطاقات .e.i.r.p قيم القدرة على من التجانس يفاألدرجة ال وكذلك مبا أن
عقولة م ختتلف بدرجةاليت وكذلك للتبليغات  ،الراديو للوائح 30Bطة التذييل يكون خل ،الراديو، بنفس حجم قوس التنسيق للوائح

 غري املخططة. نطاقات الرتدديف  مما هيماية أعلى احل درجة من ،ن معلمات اخلطةع
 الناشئة عن الخطة والتخصيصاتالراديو  للوائح 30Bعلى خطة التذييل  األثر

معقول من املعلمات مع جتنب  مدىإىل  (ΔT/T ≤ 6%)والقيم املرتبطة هبا هو توفري احلماية الكاملة  pfdملعايري الكثافة  األساس
 pfd أقنعة باستعمالو التنسيق أو الشبكات اجلديدة دون مربر.  إعاقةاملعلمات غري الواقعية من  التنسيق غري الضروري ومنع توليفات

حتظى  cm 45 قطرها إىل ينحدراليت  Ku، وهوائيات النطاق m 1,2قطرها إىل  ينحدراليت  C النطاق املقرتحة، فإن هوائيات
 الكاملة. باحلماية

 لكنو يف فواصل مدارية معينة )عند حافة الفص الرئيسي(.  ةداخلاملتإلشارات ا من تواجه اهلوائيات األصغر من ذلك محاية أقلو 
دام شائعة االستخالوائيات اهلمن أحجام  وكذلك أصغر اهلوائيات يف اخلطة يات هذه أصغر بكثري من أحجامأحجام اهلوائ

 الشبكات الساتلية العملية. يف
رجة معينة من د التماسإلدارات، ينبغي ا من جانب لطيف وتسهيل التنسيق أو إنشاء شبكات جديدةااستخدام  كفاءة  ولتمكني

 بإعاقة       معقوال   مدىيعترب        ا  عماكثري املعلمات التقنية اليت حتيد   عدم السماح لتوليفاتجتانس املعلمات التقنية. وهلذا السبب، ينبغي 
 للشبكات ذات املعلمات التقنية املعقولة، أي ينبغي هلذه الشبكات أن تتوقع محاية منخفضة. دون مربرالتنسيق 

غري واقعية  ماتمعل وتقليل إمكانية توليفات ال داعي لهتنسيق  أي إزالة هوقوس التنسيق  فإن أثر، pfdري الكثافة وعلى غرار معاي
فإن الشبكات  يف دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، جاء. وكما دون مربر التنسيق أو الشبكات اجلديدة تعيقاليت  التبليغات يف

تصل  .e.i.r.p فروق يف القدرةحتظى باحلماية من  Kuالنطاق  يف cm 90و Cالنطاق  يف m 1,3 أقطار اهلوائي إىل تنحدر فيهااليت 
 على التوايل. ،Kuو Cيف النطاقني  5°و 6°مبقدار التنسيق  قوس يف ةتداخلاملبني اإلشارة املطلوبة واإلشارة  dB 10 إىل

الراديو، ميكن أن تتسامح التعيينات  للوائح 30Bاملستخدم يف خطة التذييل  m 2,7و m 5,5 مبقداراهلوائي  حجم ولدى مراعاة
 ميكن إدخال هوائيات وكذلكنفس حجم قوس التنسيق.  مع التمتع باحلماية يف .e.i.r.p بفروق هامة أكرب من القدرة اخلطة يف

 ،Kuو C نيلنطاقيف ا 5°و 6°س تنسيق مبقدار يف قو احلماية ب مع التمتع ختصيصاتأصغر إىل حد كبري يف حتويالت التعيينات إىل 
 التوايل. على

فواصل  يف           نخفضة جدا  امل .e.i.r.p ذات القدرةأن احلماية الكاملة للهوائيات متناهية الصغر  البالومرة أخرى، ينبغي أال يغيب عن 
 جتنبه. ينبغيما        متاما   هو ما مينع الشبكات اجلديدة من الدخول وهو واسعة ةمداري
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 Fبالمسألة أساليب للوفاء  4.6/7/3

 F1األسلوب  1.4.6/7/3

حتديد  الراديو، مت للوائح 30Bاإلدارات إىل نطاقات الرتدد يف التذييل  وتيسري نفاذلشبكات اجلديدة ا التبليغات عنلتسهيل تنسيق 
مع ضمان احلماية  ري الضروريالتنسيق ملراعاة التقدم التكنولوجي وجتنب بعض التنسيق غ عوامل إطالق لتحديث ممكنةطريقة 

لوافدين ا التبليغات من اهلشبكات اجلديدة، مبا فيا التبليغات عنهذه الطريقة مفيدة جلميع و . الساتلية األخرىبكات للشالكافية 
جه التحديد، تشمل على و و تغيريات. ال بعضمع  ختصيصاتالوطنية إىل  تعييناهتاإلدارات اليت تسعى إىل حتويل من ااجلدد و 

 التغيريات املقرتحة ما يلي:
 ةوآليات تنسيق خمفض الراديو، أي قوس للوائح 30Aو 30 نيللتذييل WRC-2000املؤمتر  اقرره البنية اليتاعتماد  -

 إلزالة متطلبات التنسيق غري الضرورية داخل قوس التنسيق.
 6°و C للنطاق 7°ا، أي مغري املخطط هل نطاقي الرتدداملستعمل يف  القوسحجم قوس التنسيق مع  مواءمة -

        حديثا . احملددينالتنسيق  قوسيمع  3مواءمة حدود امللحق  ومن مث، Ku لنطاقل
نطاقات  أجزاء من الراديو وكذلك يف للوائح 30Aو 30يف التذييلني  على غرار ما pfd وسويات كثافةأقنعة  استخدام -

غري  صالتو روري ومنع توليفات من املعلمات التقنية اليت تؤدي إىل غري املخططة إلزالة التنسيق غري الض الرتدد
التحضري  يف وضعتهي اليت  pfd الكثافة القيم املقرتحة ألقنعة وسوياتو إدخال شبكات جديدة.  إعاقةواقعية من 

 1,2اليت يرتاوح قطرها بني  C النطاق هلوائيات ΔT/T = 6% مبقدارمحاية  سوية              ، استنادا  إىل WRC-15 للمؤمتر
 .m 11و cm 45اليت يرتاوح قطرها بني  Kuوهوائيات النطاق  m 18و

 F2األسلوب  2.4.6/7/3

، باستثناء فيما يتعلق بالسماح بتبليغات جديدة عن اإلدارات لالستفادة من قيم F1سيكوم هذا األسلوب هو نفسه لألسلوب 
من مصدر وحيد املتفق عليها بالفعل، وهلذا الغرض، يتم اإلبقاء على األحكام على النحو  (C/I)نسبة املوجة احلاملة إىل التداخل 

 للوائح الراديو احلالية. 30Bالوارد يف التذييل 
 F3األسلوب  3.4.6/7/3

، ولكن باإلضافة إىل ذلك، سيتم توفري احلماية لألنظمة القائمة F2وإما إىل األسلوب  F1يستند هذا األسلوب إما إىل األسلوب 
والتشغيلية اإلضافية املسجلة يف القائمة قبل تاريخ حمدد، وذلك من خالل تطبيق املعايري املنصوص عليها يف امللحق 

4 (REV.WRC-07)  30من التذييلB .للوائح الراديو 
 F4األسلوب  4.4.6/7/3

 دخال أي تغيري على لوائح الراديو.يقرتح هذا األسلوب إال 
 ملدرجةا من املهم ضمان محاية التخصيصاتو توفري النفاذ املنصف إىل نطاقات الرتدد.  هوالراديو  للوائح 30Bمبدأ التذييل  إن
تسهيل إدخال التخصيصات اجلديدة  ولكن من شأنلوائح الراديو. ل 30Bالتذييل  يف طةاخل والتعيينات املدرجة يفالقائمة  يف
القائمة  يف جةاملدر  يقلل من محاية التخصيصات أن ،معايري احلماية احلالية تنقيحمن خالل  ،الراديو للوائح 30Bقائمة التذييل  يف

 الراديو. للوائح 30Bالتذييل  يف طةاخليف  املدرجة والتعيينات
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 Fلة للمسأاالعتبارات التنظيمية واإلجرائية  5.6/7/3

 F1األسلوب  1.5.6/7/3

 30B (REV.WRC-15)ل ـالتذيي
  اتنطاقات الترددفي  بشأن الخدمة الثابتة الساتليةالمصاحبة األحكام والخطة 

MHz 4 800-4 500 وMHz 7 025-6 725 وGHz 10,95-10,70  
 GHz 13,25-12,75و GHz 11,45-11,20و

MOD 

 ).WRCREV-7019(     3ق ـامللح
 7MOD 15أو المادة  6الحدود المطبقة على التبليغات المتلقاة بموجب المادة 

صيص جديد مقرتح أرض( ألي تعيني أو خت-الفضاء احلر، جيب أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة )فضاء يف ظروف انتشار مفرتض يف
 أي جزء من سطح األرض: يف

 –127,5*131,4 MHz)) · 2dB(W/(m 4 800-4 500 الرتدد نطاقال يف MHz؛ 
- –114,0*118,4 MHz)) · 2dB(W/(m 10,95-10,70نطاقي الرتدد  يف GHz 11,45-11,20و GHz. 

 ص جديد مقرتح:فضاء( ألي تعيني أو ختصي-الفضاء احلر، جيب أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة )أرض ويف ظروف انتشار مفرتض يف
 –140,0 MHz)) · 2dB(W/(m دار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض كائن على انفراج أكرب امل حنو أي موقع يف

 ؛MHz 7 025-6 725 الرتدد نطاقال من املوقع املداري املقرتح يف °107من 
 –133,0 MHz)) · 2dB(W/(m املدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض كائن على انفراج أكرب  حنو أي موقع يف

 .GHz 13,25-12,75 الرتدد نطاقال من املوقع املداري املقرتح يف °96من 
 °9ومن  GHz 4 نطاق الرتدد يف °7إىل  °10مرتتبة على التخفيض املقرتح لقوس التنسيق من هذه تغيريات الحقة  :مالحظة*

التنسيق، عندئذ ينبغي تعديل كثافات رى لقوس يف أحجام أخ WRC-19. وإذا ما نظر املؤمتر GHz 11/10 نطاق الرتدد يف °6 إىل
 .log∙25 – current= pfd newpfd (قوس التنسيق الراهنة/قوس التنسيق اجلديدة) حبسب املعادلة: تدفق القدرة

 

___________________ 
 .2007نوفمرب  17 2019نوفمرب  22 القائمة قبل املسجلة يف أو 6للمادة        وفقا   املقدمةال تطبق هذه احلدود على التخصيصات  15
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MOD 

 ).WRCREV-7019(     4ق ـامللح
         متأثرا  ما  أو تخصيصما تحديد متى يعتبر تعيين معايير ل
 من تعيني أو ختصيص جديد مقرتح:                                يعترب تعيني ما أو ختصيص ما متأثرا  

موقعه املداري واملوقع املداري للتعيني أو التخصيص اجلديد املقرتح مساوية  بني مسافة املباعدة املداريةإذا كانت  1
 أقل من: أو

 ؛فضاء(-)أرض MHz 7 025-6 725النطاق أرض( و -)فضاء MHz 4 800-4 500 نطاقي الرتددالنطاق  يف 107° 1.1
 GHz 11,45-11,20النطاق و  ،أرض(-)فضاء GHz 10,95-10,70 نطاقات الرتددالنطاق  يف 96° 2.1

 .؛فضاء(-)أرض GHz 13,25-12,75 النطاقو  أرض(-)فضاء
 التالية: الثالثة تحقق شرط واحد على األقل من الشروطمل يإذا ولكن إدارة ما تعترب غري متأثرة  2

الناجم عن مصدر وحيد من األرض إىل الفضاء  u(C/I)لنسبة املوجة احلاملة إىل التداخل  16إذا كانت القيمة احملسوبة 1.2
عند كل نقطة من نقاط االختبار املرتبطة بالتعيني أو التخصيص قيد البحث تتجاوز أو تساوي قيمة مرجعية 

من مصدر وحيد من األرض إىل  u(C/I)18، أو أي قيمة سبق قبوهلا لنسبة dB + u(C/N)71 9، أو dB 30 مقدارها
 ؛األقل ، أيهماالفضاء

من مصدر وحيد من الفضاء إىل األرض  d(C/I)لنسبة املوجة احلاملة إىل التداخل  16احملسوبة إذا كانت القيمةو   2.2
 19أو التخصيص قيد البحث تتجاوز أو تساوي قيمة مرجعية التعينيداخل منطقة خدمة مكان  أي يف

من مصدر وحيد من الفضاء  d(C/I)أو أي قيمة سبق قبوهلا لنسبة  dB 11,65 + d(C/I)20 أو dB 26,65 مقدارها
 ؛أيهما األقل إىل األرض،

نقاط  كل نقطة من يف agg(C/I)لنسبة املوجة احلاملة إىل التداخل الرتاكمي اإلمجايل  16إذا كانت القيمة احملسوبةو   3.2
 dB 21 قيد الدراسة تتجاوز أو تساوي قيمة مرجعية مقدارهااالختبار املرتبطة بالتعيني أو التخصيص 

)dB 7 + t)C/N أو
، أيهما أقل، مع تفاوت agg(C/I)و أي قيمة سبق قبوهلا لنسبة التداخل الرتاكمي اإلمجايل أ 21

كان  إذا حالة التخصيصات غري الناشئة عن حتويل تعيني إىل ختصيص دون تعديل، أو يف dB22 0,25مسموح به قدره 
 التعديل ال خيرج عن إطار خصائص التعيني األويل.

أرض(، ال تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناجتة يف ظل الشروط املفرتضة -)فضاء MHz 4 008-4 005يف نطاق الرتدد  2.2
 تخصيصال عيني أوبالت لالنتشار يف الفضاء احلر قيم العتبات املبينة أدناه، يف أي مكان داخل منطقة اخلدمة اخلاصة

 :قيد النظر
  θ ≥ 09,0 5,−243 Hz)) ∙ 2dB(W/(m 

09,0 < θ ≥ 3 09),5 + 20log(θ/0,−243 Hz)) ∙ 2dB(W/(m 

3 < θ ≥ 5,5 2θ ∙ 75,8 + 0,−219 Hz)) ∙ 2dB(W/(m 

5,5 < θ < 7 6),8 + 25log(θ/5,−196 Hz)) ∙ 2dB(W/(m 
 

كة الشبكة الساتلية املتداخلة والشببني  (بالدرجات)رأسها مركز األرض  اليتهي زاوية الفصل االمسي   حيث 
 ؛املتأثرة من التداخل الساتلية

___________________ 
  WRC –(SUP-(19 .6من املادة  15.6                   قبولة وفقا  للفقرة املفيما عدا القيم  18
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 لساتليا تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناجتة يف موقع يف املدارال  ،فضاء(-)أرض MHz 7 025-6 725 الرتدد نطاق يف 
اء احلر يف الشروط املفرتضة لالنتشار يف الفض التعيني أو التخصيص قيد النظر املستقر بالنسبة إىل األرض

 ؛Hz))2m((W/dB. −204,0 القيمة
تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناجتة ال  ،أرض(-)فضاء GHz ,4511-,211و GHz 95,01-7,01 الرتدد ينطاق يف 

للتعيني  اخلدمة طقةمن داخل مكان أي يف أدناه، املبينة العتبات قيم احلر، الفضاء املفرتضة لالنتشار يفالشروط  يف
 :التخصيص قيد النظر أو

  θ ≥ 05,0 0,−238 Hz)) ∙ 2dB(W/(m 

05,0 < θ ≥ 3 05),0 + 20log(θ/0,−238 Hz)) ∙ 2dB(W/(m 

3 < θ ≥ 5 2θ ∙ 95,9 + 0,−210 Hz)) ∙ 2dB(W/(m 

5 < θ < 6 2 + 25log(θ/5),−187 Hz)) ∙ 2dB(W/(m 
 

كة الشبكة الساتلية املتداخلة والشببني  (بالدرجات)مركز األرض  رأسهااليت زاوية الفصل االمسي  هي  حيث 
 ؛أثرة بالتداخلالساتلية املت

لساتلي اموقع املدار  فضاء(، ال تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناجتة يف-)أرض GHz 52,31-7521, يف نطاق الرتدد 
بالنسبة إىل األرض التعيني أو التخصيص قيد النظر يف الشروط املفرتضة لالنتشار يف الفضاء احلر القيمة املستقر 
208,0− .Hz))2dB(W/(m. 

 

 F2 األسلوب 2.5.6/7/3

 30B من التذييل 4من امللحق  1.2، ولكن مع إضافة النص البديل التايل للفقرة F1سيكون هذا األسلوب هو نفسه األسلوب 
 للوائح الراديو.

 30B (REV.WRC-15)التذييـل 
  اتاألحكام والخطة المصاحبة بشأن الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات التردد

MHz 4 800-4 500 وMHz 7 025-6 725 وGHz 10,95-10,70  
 GHz 13,25-12,75و GHz 11,45-11,20و

MOD 

 REV.WRC)-1907(     4امللحـق 
                                    يعتبر تعيين ما أو تخصيص ما متأثرا  معايير لتحديد متى 

... 
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 التالية: الثالثةتحقق شرط واحد على األقل من الشروط مل يإذا غري متأثرة  دارةاإلتعترب  ولكن، 2
الناجم عن مصدر وحيد من األرض إىل  u(C/I)لنسبة املوجة احلاملة إىل التداخل  16إذا كانت القيمة احملسوبة 1.2

الفضاء عند كل نقطة من نقاط االختبار املرتبطة بالتعيني أو التخصيص قيد البحث تتجاوز أو تساوي قيمة مرجعية 
من مصدر وحيد من األرض إىل  u(C/I)18، أو أي قيمة سبق قبوهلا لنسبة dB + u(C/N)17 9، أو dB 30مقدارها 

 ؛الفضاء، أيهما األقل
أي مكان  من مصدر وحيد من الفضاء إىل األرض يف d(C/I)لنسبة املوجة احلاملة إىل التداخل  16القيمة احملسوبةو   2.2

مقدارها  19داخل منطقة خدمة التوزيع أو التخصيص قيد البحث تتجاوز أو تساوي قيمة مرجعية
26,65 dB أو dB 11,65 + d(C/I)20  أو أي قيمة سبق قبوهلا لنسبةd(C/I)  من مصدر وحيد من الفضاء إىل

 ؛األرض، أيهما األقل
نقاط  كل نقطة من يف agg(C/I)لنسبة املوجة احلاملة إىل التداخل الرتاكمي اإلمجايل  16إذا كانت القيمة احملسوبةو   3.2

 dB 21االختبار املرتبطة بالتعيني أو التخصيص قيد الدراسة تتجاوز أو تساوي قيمة مرجعية مقدارها 
، أيهما أقل، مع تفاوت agg(C/I)أو أي قيمة سبق قبوهلا لنسبة التداخل الرتاكمي اإلمجايل  dB t(C/N)21 +7 أو

كان  إذا حالة التخصيصات غري الناشئة عن حتويل تعيني إىل ختصيص دون تعديل، أو يف dB22 0,25مسموح به قدره 
 التعديل ال خيرج عن إطار خصائص التعيني األويل.

... 

 

 F3 األسلوب 3.5.6/7/3

من  4 عنوان امللحق إىلاملضافة التالية  احلاشية مع ولكن ،F2األسلوب  إىلوإما  F1األسلوب  إىلهذا األسلوب إما  يستند
 .الراديو لوائحل 30B التذييل

 30B (REV.WRC-15)التذييـل 
  اتاألحكام والخطة المصاحبة بشأن الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات التردد

MHz 4 800-4 500 وMHz 7 025-6 725 وGHz 10,95-10,70  
 GHz 13,25-12,75و GHz 11,45-11,20و

MOD 

 REV.WRC)-1907(     4امللحـق 
 XX                                                     معايير لتحديد متى يعتبر تعيين ما أو تخصيص ما متأثرا  

... 
XX  07، تنطبق معايري امللحق 2019نوفمرب  22فيما يتعلق بتخصيصات الرتدد املسجلة يف القائمة قبل)-(Rev.WRC 4. 

 
___________________ 

   WRC –(SUP-(6.19من املادة  15.6                                    فيما عدا القيم املقبولة وفقا  للفقرة   18
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 F4األسلوب  4.5.6/7/3
 ال تغيري يف لوائح الراديو.

NOC 
 30B (REV.WRC-15)ل ـالتذيي
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 (G)7بند جدول األعمال 

 30Aو 30 بموجب التذييلين 3و 1لشبكات اإلقليمين  ةالمرجعي الحالةتحديث  - Gالمسألة  7/7/3
    ا                                                                    الراديو عند تحويل التخصيصات المسجلة مؤقتا  إلى تخصيصات مسجلة نهائي للوائح

 ملخص تنفيذي 1.7/7/3
إىل حالة مرجعية تأخذ يف احلسبان  3و 1إلقليمني ل للوائح الراديو 30Aو 30التذييلني  رتدد يفال تستند معايري احلماية يف نطاقات

)مقياس  (EPM) ةماية تستند إىل هامش محاية مكافئحب وتقضيوالقائمة  جتميع التداخل من مجيع الشبكات األخرى يف اخلطة
 عدم ينبغيف،      أصال                      ، أو إذا كان سالبا  dB 0 دون dB 0,45يتعدى  أال              مسبقا ( ينبغي  حمدد للتداخل اجملمع نسبة إىل مستوى مقبول

 ةملرجعيا احلالةكون تأفضل محاية من التداخل عندما  تتوفر هلاتشري الدراسات إىل أن الشبكات و . dB 0,45بأكثر من  ختفيضه
 .األعلى واألدىن هامش احلماية املكافئةلكل من  أقل من ذلككون تحول الصفر و  dB 5± حوايل

للوائح الراديو على أنه يف حال التسجيل يف القائمة مع متطلبات تنسيق معلقة يكون  30Aو 30التذييلني يف  18.1.4 وتنص الفقرة
              كتب علما  بأن امل تسجيل هنائي يف القائمة إذا أحيط                                                       التسجيل مؤقتا ، ولكن هذا التسجيل يتغري من تسجيل مؤقت إىلهذا 

ملدة أربعة  كان يف اخلدمة  االتفاق،التخصيص الذي كان أساس عدم إىل جانب  ،3و 1 يف قائمة اإلقليمني التخصيص اجلديد
 .حدوث تداخل ضار أي شكوى من       ت قد مأشهر على األقل دون أن 

جعية للشبكات يتم حتديث احلالة املر  على أنه عند التسجيل املؤقت لتخصيصات شبكة ما يف القائمة، ال    ا  مكرر 18.1.4وتنص الفقرة 
                        حاليا  ما إذا كان ينبغي  حيددانال  للوائح الراديو 30Aو 30غري أن التذييلني                       ي ستكمل معها التنسيق.  املتأثرة بالتداخل اليت مل

                ؤقتا  إىل تسجيالت                    التخصيصات املسج لة م حتولتإذا               بشأهنا معلقا  تفاق االللشبكة اليت ما زال  ةاملرجعي           حيد ث احلالةللمكتب أن 
 .حالة من هذا القبيل، ومل يواجه املكتب قط    ا  مسجلة هنائي

يتم االتفاق  ن الشبكة اليت ملاالعتبار التداخل م يفإذا أخذ  ةاملرجعي ستكون عليه احلالةا مل                                             تبعا  للحالة املرجعية األولية للشبكة املتأثرة و و 
 .ةالحق كة إزاء تبليغاتالشب ةمحاي بشأن ةآثار خمتلفقد يرتتب عليه  ةاملرجعي احلالةأن حتديث أو عدم حتديث  يالحظ، بشأهنا بعد

 :أساليب ة، مت حتديد ثالثG وللوفاء باملسألة
 G1 األسلوب

 ة املرجعية أم ال.حتديث احلال يتعنيلشبكتها، ما إذا كان  املعينة                      للتداخل، تبعا  للحالة  معرضةشبكة  حتدد اإلدارة اليت لديها
 G2 األسلوب

، وقرار نهاع املعلمات املبلغب               للتشغيل متاما  لكل من الشبكة القائمة واجلديدة  واشرتاطات، 18.1.4 البندميكن استخدام حتديد مىت 
 .18.1.4الفقرة تبادل القياسات وحيدد كيف ميكن تسجيل الشبكات مبوجب  يتناول

 G3 األسلوب
 ال تغيري يف لوائح الراديو.

 خلفية 2.7/7/3
ستخدم يف حاالت استثنائية لكي ت، WRC-2000املؤمتر  قرار                            يف لوائح الراديو استنادا  إىل  20.1.4إىل  18.1.4أدرجت الفقرات 

ربعة أشهر دون أ كوهنا يف اخلدمة ملدة                       مؤقتا  يف القائمة وبعد إلدراجهاني إدارات الشبكات املتأثرة الف مستمر بخللتغلب على 
 30Aو 30 يف قوائم التذييلني هنائيبشكل  إلدراجهااجلديدة أو املعدلة  4شكوى من تداخل ضار إلعطاء فرصة لشبكات املادة 

 .الراديو للوائح
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عند حتويل ختصيصات  للوائح الراديو، 30Aو 30التذييلني  مبوجب 3و 1أثريت مسألة حتديث احلالة املرجعية لشبكات اإلقليمني وقد 
فات األوان  مث ومن. (CPM15-2)لالجتماع التحضريي للمؤمتر  الدورة الثانية أثناء ألول مرة ،                             مسج لة مؤقتا  إىل ختصيصات هنائية

إىل هذه  RRB-70 يوجلنة لوائح الراد انتباه اجتماع اسرتعيتقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر. وبعد ذلك، إلدراج هذه املسألة يف 
 يتعني أن اليت املرغوبةلتحديد املمارسة  (RoP) إعداد قاعدة إجرائية منها لب       (، وط  RRB-70/10)الوثيقة  2015املسألة يف أكتوبر 
يو، لوائح الراد تغيري يف تفضي إىل قاعدة إجرائية من هذا القبيلأن  RRB-70 اعهايف اجتم رأت اللجنة ولكنيتبعها املكتب. 

 خارج سلطة جلنة لوائح الراديو. ي تقعفه مث ومن
لوائح الراديو  يفسلطة إجراء تغيريات ب يتمتع، الذي WRC-15بشأن هذه املسألة إىل املؤمتر  اقرتاح      ق د مهذا القرار،  وإثر

ر قطاع االتصاالت الراديوية، قر من  مسبقةإىل املؤمتر دون دراسات             دم مباشرة                          (. ومبا أن هذا االقرتاح ق  WRC-15/169 )الوثيقة
 ما يلي: WRC-15 املؤمتر

التايل فإن قطاع وب ..... يسود شعور بأن هذه املسألة حتتاج إىل مزيد من الدراسة إذا كان املطلوب تغيري املمارسة الراهنة"
بغية إجياد حل تنظيمي الدائم من جدول األعمال  7                                         ة مدعو  إىل دراسة هذه املسألة يف إطار البنداالتصاالت الراديوي
 وتقين مناسب هلا."

 .WRC-15وقرار املؤمتر  هاألخري وأثناء WRCهي استجابة هلذه األنشطة قبل املؤمتر  Gهذه املسألة و 

 الراديويةملخص وتحليل نتائج دراسات قطاع االتصاالت  3.7/7/3
إىل حالة مرجعية تأخذ يف احلسبان  3و 1إلقليمني ل للوائح الراديو 30Aو 30التذييلني  الرتدد يف تستند معايري احلماية يف نطاقات

)مقياس  (EPM) ةماية تستند إىل هامش محاية مكافئحب وتقضيجتميع التداخل من مجيع الشبكات األخرى يف اخلطة والقائمة 
 عدم ينبغيف،      أصال                      ، أو إذا كان سالبا  dB 0 دون dB 0,45يتعدى  أال              مسبقا ( ينبغي  حمدد سبة إىل مستوى مقبولللتداخل اجملمع ن

 .dB 0,45بأكثر من  ختفيضه

 ،dB 0، تقل عن هامتنحها موافقتيف القائمة، نتيجة إلدراج التداخل من الشبكة اليت مل  ما إذا كانت احلالة املرجعية لتخصيص شبكةو 
التنسيق.  يطلق عمليةالذي  dB 0,45التخفيض اإلضايف مبقدار الحقة قد يكون أعلى قبل الوصول إىل  تبليغات فإن التداخل من

قل حساسية أ املتعرضة للتداخلالتنسيق مما جيعل الشبكة  إطالقكان التداخل أعلى قبل   dB 0 دوناحلالة املرجعية  توكلما اخنفض
 حقة.الال التبليغاتللتداخل من 

( وقدرة newI/C)نسبة املوجة احلاملة إىل التداخل،  I/Cلنسبة اأدناه التداخل املسموح به من حيث  1-3.7/7/3يبني اجلدول و 
املوجة  سويةكون تعندما و . (للوائح الراديو 30)التذييل  (EPM)هامش احلماية املكافئة  املشتقة مبوجب معايري )newI( التداخل

(. dB 5 )فوق مرجعي عال EPM هلامشبالنسبة     ا  تقريب    ا  ( يكون التداخل املسموح به ثابتdBW 59بقيمة  .e.i.r.pقدرة ) ةاحلاملة ثابت
 (.dB 0 دون) ي منخفضمرجع EPM هلامش ةكبري   زيادةالتداخل املسموح به  يزدادومع ذلك، 
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 3.7/7/3-1اجلدول 

  والتداخل المسموح به (.Ref) يالمرجع (EPM) هامش الحماية المكافئة العالقة بين
 (للوائح الراديو 30)التذييل  EPM الهامش من معايير المشتقة

C e.i.r.p. (dBW) 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 51,0 

PR (dB) 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

(dB) aggrC/I 36,0 31,0 26,0 21,0 16,0 11,0 6,0 2,0 

(dBW) aggrI 23,0 28,0 33,0 38,0 43,0 48,0 53,0 49.0 

Ref. EPM (dB) 15,0 10,0 5,0 0,0− 5,0− 10,0− 15,0− 19,0− 

(dB) newC/I 20,7 21,0 22,0 30,6 25,6 20,6 15,6 11,6 

(dBW) newI 38,3 38,0 37,0 28,4 33,4 38,4 43,4 39,4 

(dB) )new+IaggrC/(I 20,5 20,6 20,5 20,5 15,5 10,6 5,5 1,5 

(dB) )new+IaggrEPM (I 0,45− 0,45− 0,45− 0,45− 5,45− 10,45− 15,45− 19,45− 

 −EPM (dB) 15,45− 10,45− 5,45− 0,45− 0,45− 0,45− 0,45− 0,45احنطاط يف اهلامش 
PRمقدار : نسبة احلماية. وتبلغ dB 21 املعتمدة يف خطة املؤمتر  يف نفس القناةإلشارات لWRC-2000 ( 30 يليالتذ من 5يف امللحق  4.3القسم 

 الراديو( للوائح

بالنسبة  أدىنكون وت حول الصفر dB 5±كون احلالة املرجعية تأفضل محاية عندما ب تتمتعأن الشبكات  3.7/7/3-1اجلدول ويبني 
 دىن.األعلى و األ لكل من هامش احلماية املكافئة

الشبكة  الراديو ملراعاة حالة التداخل يف للوائح 30Aأو  30التذييل  قائمة وهذا يعين أنه يف حالة حتديث احلالة املرجعية للشبكة يف
ستكون الشبكة يف القائمة  فإن، dB 0بكثري من  أدىنوإذا كان هذا جيعل احلالة املرجعية  18.1.4الفقرة  من خالل أدرجتاليت 

 موافقتها.متنحها الالحقة بسبب شبكة مل  التبليغاتمحاية خمفضة من موضع 
فيض ختقبل     ا  تداخل مرتفع نسبيال بقدر منتسامح ي، فقد    ا  عالي ما شبكةل EPM هامش احلماية ن ناحية أخرى، إذا كانمو 

ة يف حالة عدم حتديث احلالة املرجعية ملراعاة التداخل من الشبكو التنسيق.  وإطالق عمليةحتت الصفر  dB 0,45إىل  EPM اهلامش
داخل أن هذا التب دون اإلدراكالحق أن يستوعب هذا التفاوت يف التداخل  لتبليغ، ميكن اضده 18.1.4اليت استخدمت الفقرة 

حتديث احلالة املرجعية  عدميف هذه احلالة، يؤدي و . 18.1.4الشبكة باستخدام الفقرة  من جانب بالفعل قد استهلك به سموحامل
 الالحقة. التبليغاتاحلماية من  ختفيضإىل 

الوافد                      مرجعي منخفض جدا ، أن EPM هامش محاية لديه بالفعل 3و 1اإلقليمني  ةلتخصيص يف قائم بالنسبة ،      أيضا   ظ      ويالح  
 درجتيف هذه احلالة، تصبح مسألة حتديث احلالة املرجعية عندما و . 18.1.4يدخل يف القائمة دون تطبيق اإلجراء  الالحق ميكن أن

 غري ذات صلة. 18.1.4الفقرة  بتطبيقالشبكات يف القائمة 
باملقارنة و هذه احلالة،  يفو . dBW 51 منخفضة مبقدار .e.i.r.p قدرة شبكة ذات يبني 3.7/7/3-1الحظ أن العمود األخري يف اجلدول وي

        مرتفعا  التداخل  ويكون dB 8مبقدار  ةمنخفضاملرغوبة  ةاحلامل تكون املوجة، dBW 59 مقدار .e.i.r.pاالمسية  قدرهتا تبلغ مع شبكة
 وينظر(. dBW 59 بقيمة .e.i.r.pالشبكة االمسية ) مما هي يف dB 16مبقدار  أقل aggrC/Iتكون لذلك،          ونتيجة  . dB 8 مبقدار

 EPM هامش ويفضي إىل dB 3             إضافيا  قدره          اخنفاضا   حيدثاجلانب املقابل، مما يف يف تداخل آخر من ساتل  3.7/7/3-1 اجلدول
ي مرجع EPMيقابل هامش محاية مكافئ ، وهو ما dBW 39,4قدرة التداخل املسموح هبا  وتكون. dB 19- ي مبقدارمرجع

 .dBW 59مبقدار  امسية .e.i.r.pقدرة  للشبكة مع –dB 10 مبقدار
 قدرةبيف التخفيف من مشكلة "الشبكة الساتلية احلساسة"، اليت لديها قدرة إرسال منخفضة وتسمح  EPM اهلامش تسهم معايريو 

منخفض  EPM ةهامش محاي                                                                       . وعموما ، يتعني على الشبكة الساتلية ذات القدرة املنخفضة على اإلرسال قبول     جدا  فضة تداخل منخ
موضح  بقدرة تداخل عالية كما هو من هذا القبيل شبكة ساتلية حساسة أي أن تسمح وعندئذ يتعنييف القائمة.  لكي تدرج
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لذلك، يصبح من األسهل            . ونتيجة  إلعاقة الشبكات األخرى، وليس لديها أي فرصة 3.7/7/3-1العمود األخري من اجلدول  يف
إذا جنحت "شبكة حساسة" يف دخول القائمة دون احلصول على نسبة منخفضة و القائمة. ومع ذلك،  الدخول يفجديد  وافدعلى 

، فإهنا ستستمر هذا القبيل من شبكة ساتلية حساسة"ل"املرجعي  EPM اهلامش عدم حتديث من خالل، EPM اهلامش من
 املزيد من إطالق ، مما يؤدي إىلEPM اهلامش وفيما يتعلق مبعيار الالحقة التبليغاتالتمتع بدرجة أعلى من احلساسية جتاه  يف

 .ياملرجع EPM اهلامش مت حتديث لو هو احلال التنسيق عما عمليات
 30 ي، باالقرتان مع معايري التنسيق األخرى املستخدمة يف التذييلنياملرجع (EPM) هامش احلماية املكافئة عند النظر يف حتديثو 
شبكة الحقة،  منضدها  18.1.4خدمت الفقرة      است   اليتالتأثري على الشبكة  رالعتباا يف يؤخذأن  ينبغيالراديو،  للوائح 30Aو

 .لقائمةا الشبكات املدرجة يف يفالواردة " املعلمات احلساسةوكذلك أثر "
اليت للشبكة  3و 1الراديو متطلبات وشروط التسجيل يف قائمة اإلقليمني  للوائح 30التذييل  يف 18.1.4-20.1.4الفقرات وتصف 

 معلقة. بشأهنا متطلبات التنسيق تكون
                                                                                         على أنه يف حال التسجيل يف القائمة مع متطلبات تنسيق معلقة يكون هذا التسجيل مؤقتا ، ولكن هذا  18.1.4 وينص البند
 1  قائمة اإلقليمنييف                              املكتب علما  بأن التخصيص اجلديد تسجيل هنائي يف القائمة إذا أحيط ري من تسجيل مؤقت إىلالتسجيل يتغ

ي شكوى أ       ت قد مملدة أربعة أشهر على األقل دون أن  كان يف اخلدمة  ،التخصيص الذي كان أساس عدم االتفاقإىل جانب  ،3و
                                                                   أنه على الرغم من دخول عدد من الشبكات القائمة مؤقتا  من خالل استخدام  ولوحظ أثناء الدراسات. حدوث تداخل ضار من

 هنائي. تسجيل مؤقت إىل تسجيلتغيري  قططلب من املكتب        ، مل ي  18.1.4 الفقرة

ية للشبكات يتم حتديث احلالة املرجع على أنه عند التسجيل املؤقت لتخصيصات شبكة يف القائمة، ال    ا  مكرر 18.1.4وتنص الفقرة 
                        حاليا  ما إذا كان ينبغي  حيددانال  للوائح الراديو 30Aو 30غري أن التذييلني                       ي ستكمل معها التنسيق.  ملتأثرة بالتداخل اليت ملا

 ختصيصات         ؤقتا  إىل                    التخصيصات املسج لة م حتولتإذا               بشأهنا معلقا  تفاق االللشبكة اليت ما زال  ةاملرجعي           حيد ث احلالةللمكتب أن 
 .   ا  هنائي مسجلة

ة املتأثرة             ت شغ ل الشبك وقد تكون هناك أسباب عديدة لعدم حدوث تداخل ضار خالل األشهر األربعة األوىل من التشغيل، فقد ال
بالتداخل خالل هذه الفرتة خبصائصها األشد حساسية املدرجة يف القائمة )استخدام هوائيات أضخم، وتشكيل/تشفري أشد صالبة، 

أشد ب       ت شغ ل  أعلى من القيم الدنيا، إخل.( أو أن الشبكة املسببة للتداخل قد ال (.e.i.r.p) املكافئة املتناحيةلقدرة املشعة ل وسويات
 ى، إخل.(.أخر  ، ومرسالت مستجيبات بدون إرساالت، وحزم قابلة للتوجيه تشري إىل وجهة.e.i.r.pلقدرة خصائص تداخلها )قيم أدىن ل

د األقصى من التداخل لتداخل لدمج احلاملتأثرة باشهر األربعة هذه، حتديث احلالة املرجعية للشبكة األيف هناية فرتة  إذا مت، ومع ذلك
علمات تسبب مبقد مت  األربعة شهراأل)كما هو وارد يف الطلب املقدم إىل االحتاد، حىت لو كان التشغيل الفعلي خالل فرتة 

الة املرجعية الة الشبكة املتأثرة، ميكن أن يؤثر ذلك بشدة على احلحل       تبعا  ها، موافقت متنحهامن الشبكة اليت مل  الناجم أقل(        تداخال  
على الشبكة  ن التداخلم أكرب بكثري       قدرا  الحقة أن تفرض  لتبليغاتحبيث ميكن  املتأثرة بالتداخلمحاية الشبكة  على وبالتايل
تداخل نفسها لذلك، قد جتد الشبكة اليت تعرضت لل    ة  التنسيق. ونتيج يطلق عمليةقبل جتاوز االحنطاط النسيب الذي  املتأثرة

 ا.موافقته متنحهااليت مل  املتأثرةمنخفضة احلماية بسبب شبكة مل تستكمل التنسيق املطلوب مع الشبكة 
 حالة حتديث احلالة املرجعية ميكن أن حيافظ على الشبكات يف عدم بالنسبة للشبكات املتأثرة األخرى، فإنو ومن ناحية أخرى، 

ديث احلالة عما لو كان قد مت حت الالحقة الوافدة الشبكات                                                            مرجعية عالية حيث ي طلب منها قبول مستويات أعلى من التداخل من
ل التنسيق للتداخل نفسها منخفضة احلماية بسبب شبكة مل تستكم املتعرضةبالنسبة هلذه احلاالت، قد جتد الشبكة و املرجعية. 

 موافقتها يف حالة عدم حتديث احلالة املرجعية. متنحهااليت مل و  املتأثرةاملطلوب مع الشبكة 
نح  ن الشبكة اليت ملاالعتبار التداخل م يفاحلالة املرجعية إذا أخذ  ستكون عليه                                               تبعا  للحالة املرجعية األولية للشبكة املتأثرة وما و       مت 

 .ةالحقال بليغاتالتمن  اعلى محايته ةآثار خمتلف له أن حتديث أو عدم حتديث احلالة املرجعية ميكن أن يكون يالحظ، املوافقة
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 Gأساليب للوفاء بالمسألة  4.7/7/3

 G1األسلوب  1.4.7/7/3

شبكة  على أنه عندما تدخل األسلوب انص هذيموافقتها،  متنحها اإلداراتاإلدارات بسبب شبكة مل                ا  النتقاص محايةجتنب
يزال هناك  ال هنائي بينمامن مؤقت إىل  املصاحبةالتخصيصات  حتويل يكون تسجيل، وعندما 18.1.4الفقرة القائمة باستخدام  يف

 اهذ قرتحيذا الغرض، بالتشاور مع اإلدارة املتأثرة ومبوافقتها فقط. وهل املتعرضة للتداخلخالف، ينبغي حتديث احلالة املرجعية للشبكة 
 الراديو.للوائح  30Aو 30التذييلني  يف    ا  مكرر 18.1.4الفقرة تعديل الفقرة  األسلوب

 G2األسلوب  2.4.7/7/3

فإن تطبيق األحكام الواردة  احلفاظ على جوهر احلالة الراهنة دون تغيري، ومع ذلك األسلوب ايتم مبوجب هذ
تند هذا ويسغري سليم.  ها على حنوالستبعاد استخدام يتغريللوائح الراديو  30Aو 30من التذييلني  18.1.4-20.1.4 الفقرات يف

 النقاط التالية: األسلوب إىل
نتائج التحليالت                   التنسيق بناء  على ضرورة إىلالداعية  كتباملتطور التكنولوجيا، تزداد حاالت استنتاجات  يف ضوء 1)

 الواقعية. غري
. (BSS) لساتليةا اخلدمات اإلذاعية القيم املرجعية للمعلمات األساسية ألنظمة بتنقيح إال ميكن إزالة هذا التناقضال  2)

إىل نتائج     ا  ناديف القوائم است هنائيلشبكات اجلديدة بشكل ا إدراجالوقت نفسه، من غري املقبول عدم إمكانية  ويف
 حتليالت غري واقعية.

عزى يبأمهية خاصة يف حالة عدم استناد اخلالف إىل شاغل حقيقي  تتسم 20.1.4-18.1.4إدراك أن الفقرات ينبغي  3)
نع العواقب توجيه اجلهود مل ومن مث ضرورةملنع ظهور وافد جديد يف سوق اخلدمات الساتلية،  بلالتداخل،  إىل أثر

 (Rev.WRC-03) 2                                هذا النهج بن اء ومتسق مع القرارو . احملددةالشبكات  حيتمل أن تتأثر منهاغري املقبولة اليت 
 ،دأ الرئيسي يف لوائح الراديو وما إىل ذلكمن الدستور واملب 44واملادة  يف لوائح الراديو (Rev.WRC-07) 80والقرار 

 .BSSشبكات ل للمشغلني اجلدد 3و 1 يف اإلقليمنياملوارد املدارية و الرتدد  موارد استخداممما يسمح ب
 .ذات الصلة نسيقلتااملراسالت و/أو اجتماعات  بتقدمياستمرار اخلالف  الربهان هو ضرورةينبغي أن يكون أحد التدابري  4)
يم املعلمات ق على أساسواجلديدة  القائمةهو اشرتاط أن تعمل األنظمة و ينبغي أن يكون هناك تدبري آخر ضروري  5)

 .عنها املبلغ
 dB 5 حىت (EPM) احنطاط هامش احلماية املكافئةتقييد قيمة  هوالتدبري الثالث املتعلق بتحديث احلالة املرجعية  6)

 .18.1.4-20.1.4يسمح بتطبيق أحكام الفقرات  مما
حتليل        وق د ملقوائم. يف ا    ا  للدخول مؤقت احنطاط هامش احلماية املكافئةالقيمة املناسبة حلدود  بشأناعتبارات وحسابات           وقد ط رحت

منوذجية،  (BSS)خدمة إذاعية ساتلية  ومتطلبات احلماية لشبكة MSPACEgالتداخل احملسوب بواسطة  أثرخبصوص التناقض بني 
طويل األجل ينطوي على أثر أن التداخل  مبا ‘1’. وكانت االفرتاضات الرئيسية هلذا التحليل: MODCOD QPSK3/4مع مثال 

اإلشارات املطلوبة واملسببة للتداخل رقمية مع طيف مكافئ  تكون كلتا         ي فرتض أن ‘2’ينبغي حسابه أثناء الوقت املتاح للوصالت؛ 
للتشغيل على حنو  C/Nعتبة  فوق dB 1أقل من بإىل هامش  حيتاج األمرتشفري تصحيح األخطاء،  لدى ‘3’ ؛شبيه بالضوضاء

، ومع ذلك لوحظ مقبول dB 5 حبوايل EPM احنطاط اهلامشوخلص التحليل، بالنسبة للحالة املعينة اليت مت حتليلها، إىل أن . ال    فع  
 بإدراجالسماح  ‘1’اعتبارات:  ةبني ثالث املوازنةمن خالل ينبغي التوصل إليها  EPM اهلامش يف اقيمة االحنطاط املسموح هب أن    ا  أيض

 مراعاةالتداخل الفعلي لكل حالة على حدة عند  وأثر MSPACEgبني نتائج التداخل  التناقض ‘2’                            التخصيصات مؤقتا  يف القائمة، 
اسات الناجحة، القي حالة رجعية يفبعد حتديث احلالة امل املتعرضة للتداخلالعواقب على الشبكة  ‘3’حقيقية،  شبكة متطلبات محاية

 بالنقطتني السابقتني.    ا  وثيق    ا  واليت ترتبط ارتباط
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 G3األسلوب  3.4.7/7/3

يف التخفيف من مشكلة "الشبكة الساتلية احلساسة" اليت هلا قدرة إرسال  (EPM) احلماية املكافئة هامش يسهم معيار
 EPM هامش عدم وجود "شبكة ساتلية حساسة" مع من أجلي املرجع EPM هامش عدم حتديث حال يفو  .     جدا   منخفضة
يتعلق  دي، فيمامما يؤ الالحقة  إزاء التبليغات، تستمر هذه الشبكة يف التمتع بدرجة أعلى من احلساسية      جدا   منخفضمرجعي 

 .ياملرجع EPM اهلامش مت حتديث مما لوالتنسيق  عمليات املزيد من إطالق ، إىلEPM اهلامش مبعيار
املرجعي  (EPM) هامش احلماية املكافئة يف حتديثللوائح الراديو  30Aو 30التذييلني الواردة يف  الراهنةتسهم األحكام و 

الواردة  راهنةالعلى أن األحكام  األسلوب انص هذي ومن مث"الشبكات الساتلية احلساسة"،  هافي للشبكات الساتلية مبا
 أن تظل دون تغيري. ينبغيللوائح الراديو  30Aو 30من التذييلني  18.1.4-20.1.4 الفقرات يف

 Gاالعتبارات التنظيمية واإلجرائية للمسألة  5.7/7/3

 G1األسلوب  1.5.7/7/3

 *REV.WRC 30)-(15التذييـل 

بشأن الخدمة اإلذاعية  1األحكام بشأن جميع الخدمات والخطتان والقائمة المصاحبة لها
 GHz 12,5-11,7( و3)في اإلقليم  GHz 12,2-11,7 اتنطاقات التردد الساتلية في

      (WRC-03)(2)في اإلقليم  GHz 12,7-12,2( و1)في اإلقليم 

      (REV.WRC-15) 4املـادة 
 2اإلجراءات المتعلقة بالتعديالت الطارئة على خطة اإلقليم 

 33و 1اإلقليمين  وعلى االستخدامات اإلضافية في

 3و 1أحكام تنطبق على اإلقليمين  1.4

MOD 

، وأن تقدم إىل اإلدارة 20.1.4فإهنا تتعهد بالتقيد مبتطلبات الفقرة  18.1.4عندما تطلب اإلدارة املبلغة تطبيق الفقرة     ا  مكرر 18.1.4
تب نسخة من هذا إىل املك                                                             وصفا  للتدابري اليت تتعهد باختاذها الستيفاء هذه املتطلب، وأن ترسل 18.1.4اليت تطبق حياهلا الفقرة 

، فإن حساب هامش احلماية 18.1.4                                          القائمة بصورة مؤقتة، تطبيقا  ألحكام الفقرة                            الوصف. وعندما يدو ن ختصيص يف
بشأنه أو كان أساس عدم االتفاق، جيب  4رع بتطبيق إجراء املادة       أو ش   3و 1قائمة اإلقليمني  لتخصيص وارد يف 9(EPM) املكافئة

تسجيل  يتغريعندما و  .18.1.4 حلسبان التداخالت اليت يولدها التخصيص الذي كان موضع تطبيق أحكام الفقرةايف يأخذ  أال
، ولكن ال يزال هناك خالف مستمر بني اإلدارات، يتشاور 18.1.4                                       يف القائمة من مؤقت إىل هنائي وفقا  للفقرة  رجدم ختصيص

 )EPM( ةهامش احلماية املكافئ يقوم إال بتحديث وال اخلالفاملكتب مع اإلدارة املسؤولة عن التخصيصات اليت كانت أساس 
مبوافقة اإلدارة املسؤولة عن التخصيصات اليت   إال 18.1.4أحكام الفقرة  بشأنهملراعاة التداخل الناتج عن التخصيص الذي طبقت 

 WRC)-0319(   .اخلالفكانت أساس 
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      (REV.WRC-15) 4املـادة 
 2اإلجراءات المتعلقة بالتعديالت الطارئة على خطة اإلقليم 

 33و 1اإلقليمين  وعلى االستخدامات اإلضافية في
 2أحكام تنطبق على اإلقليم  2.4

NOC 

21A.2.4  
 

 *REV.WRC 30A)-(15التذييـل 
 المصاحبة لها التي تتعلق بوصالت التغذية 1األحكام والخطتان والقائمة
 GHz 12,7-12,2و 1اإلقليم  في GHz 12,5-11,7في الخدمة اإلذاعية الساتلية )

 نطاقات التردد ( في3اإلقليم  في GHz 12,2-11,7و 2في اإلقليم 
14,5-GHz 14,82 17,3و-GHz 18,1 3و 1اإلقليمين  في 

     (WRC-03) 2اإلقليم  في GHz 17,8-17,3و

     (REV.WRC-15) 4املـادة 

 2اإلقليم  خطة وصالت التغذية في اإلجراءات المتعلقة بإدخال تعديالت في
 3و 1اإلقليمين  وفي االستخدامات اإلضافية في

 3و 1أحكام تنطبق على اإلقليمين  1.4
MOD 

، وأن تقدم إىل اإلدارة 20.1.4فإهنا تتعهد بالتقيد مبتطلبات الفقرة  18.1.4عندما تطلب اإلدارة املبلغة تطبيق الفقرة     ا  مكرر 18.1.4
                                                                                  وصفا  للتدابري اليت تتعهد باختاذها الستيفاء هذه املتطلب، وأن ترسل إىل املكتب نسخة من هذا  18.1.4اليت تطبق حياهلا الفقرة 

، فإن حساب هامش احلماية 18.1.4                                          القائمة بصورة مؤقتة، تطبيقا  ألحكام الفقرة  ص يف                       الوصف. وعندما يدو ن ختصي
بشأنه أو كان أساس عدم االتفاق،  4رع بتطبيق إجراء املادة       أو ش   3و 1قائمة اإلقليمني  لتخصيص وارد يف 11(EPM) املكافئة

تسجيل  يتغريعندما و  .18.1.4 وضع تطبيق أحكام الفقرةاحلسبان التداخالت اليت يولدها التخصيص الذي كان ميف يأخذ  جيب أال
، ولكن ال يزال هناك خالف مستمر بني اإلدارات، يتشاور 18.1.4                                       يف القائمة من مؤقت إىل هنائي وفقا  للفقرة  رجدم ختصيص

 (EPM) هامش احلماية املكافئة يقوم إال بتحديث وال اخلالفاملكتب مع اإلدارة املسؤولة عن التخصيصات اليت كانت أساس 
مبوافقة اإلدارة املسؤولة عن التخصيصات اليت   إال 18.1.4أحكام الفقرة  بشأنهملراعاة التداخل الناتج عن التخصيص الذي طبقت 

 WRC)-0319(   .اخلالفكانت أساس 
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     (REV.WRC-15) 4املـادة 
 2اإلقليم  خطة وصالت التغذية في اإلجراءات المتعلقة بإدخال تعديالت في

 3و 1اإلقليمين  وفي االستخدامات اإلضافية في

 2أحكام تنطبق على اإلقليم  2.4

NOC 

21A.2.4  
 

 G2 األسلوب 2.5.7/7/3

 *REV.WRC 30)-(15التذييـل 

  1لهااألحكام بشأن جميع الخدمات والخطتان والقائمة المصاحبة 
( 3)في اإلقليم  GHz 12,2-11,7 اتنطاقات التردد بشأن الخدمة اإلذاعية الساتلية في

      (WRC-03)(2)في اإلقليم  GHz 12,7-12,2( و1)في اإلقليم  GHz 12,5-11,7و

      (REV.WRC-15) 4املـادة 
 2اإلجراءات المتعلقة بالتعديالت الطارئة على خطة اإلقليم 

 33و 1اإلقليمين  االستخدامات اإلضافية في وعلى

 3و 1أحكام تنطبق على اإلقليمين  1.4

MOD 
، وإذا كان 17.1.4و 16.1.4، على الرغم من تطبيق الفقرتني ADDXXاملثبت باملراسلة إذا استمر عدم االتفاق 18.1.4

                  أو كان ختصيصا  شرع  2خطة اإلقليم  يفوال  3و 1خطة اإلقليمني                                              التخصيص موضوع عدم االتفاق ليس ختصيصا  واردا  يف
إذا كان  3و 1قائمة اإلقليمني  بشأنه، وإذا أصرت اإلدارة املبلغة على تدوين التخصيص املقرتح يف 2.4بتطبيق إجراء الفقرة 

إلشارة االقائمة املذكورة بصورة مؤقتة، مع                         ، يدو ن املكتب التخصيص يفdB 5أقل من  (EPM) هامش احلماية املكافئة احنطاط
القائمة،  ل هنائي يفكل األحوال إىل تسجي يتغري التسجيل املؤقت يف إىل اإلدارات اليت كانت ختصيصاهتا أساس عدم االتفاق. وال
وكان   ،القائمة املذكورة والتخصيص الذي كان أساس عدم االتفاق                                              ما مل حيط املكتب علما  بأن التخصيص اجلديد املسجل يف

                                                    قد استخدما ملدة أربعة أشهر على األقل، من دون أن تقد م  ADDYYتشغيل بقيم املعلمات املبلغ عنهاكال التخصيصني قيد ال
 WRC)-0319(     أي شكوى من حدوث تداخل ضار.

___________________ 
XX  19     املكتب. من جانباتفاق عن طريق املراسلة و/أو االجتماعات مبا يف ذلك املساعدة  للتوصل إىلثالث حماوالت أو أكثر)-WRC( 

YY  19خيضع اإلجراء ملشروع القرار اجلديد و نتائج القياسات املرسلة إىل املكتب. بيثبت ذلك)-YYY] (WRC-[A7(G).     19)-WRC( 
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MOD 

، وأن تقدم إىل 20.1.4فإهنا تتعهد بالتقيد مبتطلبات الفقرة  18.1.4عندما تطلب اإلدارة املبلغة تطبيق الفقرة     ا  مكرر 18.1.4
                                                                           وصفا  للتدابري اليت تتعهد باختاذها الستيفاء هذه املتطلب، وأن ترسل إىل املكتب نسخة  18.1.4اإلدارة اليت تطبق حياهلا الفقرة 

، فإن حساب هامش 18.1.4                                          القائمة بصورة مؤقتة، تطبيقا  ألحكام الفقرة                       . وعندما يدو ن ختصيص يفADDZZمن هذا الوصف
بشأنه أو كان أساس عدم  4رع بتطبيق إجراء املادة       أو ش   3و 1قائمة اإلقليمني  لتخصيص وارد يف 9(EPM) املكافئةاحلماية 

بيق أحكام التخصيص الذي كان موضع تط تعزى إىليولدها اليت  ةاحملسوب التداخالت أثر يأخذ باحلسبان االتفاق، جيب أال
  WRC)-0319(     .18.1.4 الفقرة

 

     (REV.WRC-15) 4املـادة 

 2اإلجراءات المتعلقة بالتعديالت الطارئة على خطة اإلقليم 
 33و 1اإلقليمين  وعلى االستخدامات اإلضافية في

 2أحكام تنطبق على اإلقليم  2.4
NOC 

21A.2.4  
 

___________________ 
ZZ  19خيضع اإلجراء ملشروع القرار اجلديد و نتائج القياسات املرسلة إىل املكتب. بيثبت ذلك)-YYY] (WRC-[A7(G).     19)-WRC(  



595 

 

 *REV.WRC 30A)-(15التذييـل 
 المصاحبة لها التي تتعلق بوصالت التغذية 1األحكام والخطتان والقائمة
 GHz 12,7-12,2و 1اإلقليم  في GHz 12,5-11,7في الخدمة اإلذاعية الساتلية )

 نطاقات التردد ( في3اإلقليم  في GHz 12,2-11,7و 2في اإلقليم 
214,5-GHz 14,8 17,3و-GHz 18,1 3و 1اإلقليمين  في 

     (WRC-03) 2اإلقليم  في GHz 17,8-17,3و

     (REV.WRC-15) 4املـادة 

 2اإلقليم  خطة وصالت التغذية في المتعلقة بإدخال تعديالت فياإلجراءات 
 3و 1اإلقليمين  وفي االستخدامات اإلضافية في

 3و 1أحكام تنطبق على اإلقليمين  1.4
MOD 

، وإذا كان 17.1.4و 16.1.4، على الرغم من تطبيق الفقرتني  ADDXX1املثبت باملراسلة إذا استمر عدم االتفاق 18.1.4
رع بتطبيق                  أو كان ختصيصا  ش   2خطة اإلقليم  وال يف 3و 1خطة اإلقليمني                                              التخصيص موضوع عدم االتفاق ليس ختصيصا  واردا  يف

هامش  وكان احنطاط 3و 1قائمة اإلقليمني  بشأنه، وإذا أصرت اإلدارة املبلغة على تدوين التخصيص املقرتح يف 2.4 إجراء الفقرة
القائمة املذكورة بصورة مؤقتة، مع اإلشارة إىل اإلدارات اليت                          ، يدو ن املكتب التخصيص يفdB 5ن أقل م )EPM( احلماية املكافئة

ائمة، ما مل حيط املكتب الق كل األحوال إىل تسجيل هنائي يف يتغري التسجيل املؤقت يف كانت ختصيصاهتا أساس عدم االتفاق. وال
ني قيد وكان كال التخصيص القائمة املذكورة والتخصيص الذي كان أساس عدم االتفاق صيص اجلديد املسجل يف              علما  بأن التخ

                                                                    قد استخدما ملدة أربعة أشهر على األقل، من دون أن تقد م أي شكوى من حدوث  ADDYY1التشغيل بقيم املعلمات املبلغ عنها
 WRC)-0319(     تداخل ضار.

 

MOD 

، وأن تقدم إىل 20.1.4فإهنا تتعهد بالتقيد مبتطلبات الفقرة  18.1.4عندما تطلب اإلدارة املبلغة تطبيق الفقرة     ا  مكرر 18.1.4
                                                                           وصفا  للتدابري اليت تتعهد باختاذها الستيفاء هذه املتطلب، وأن ترسل إىل املكتب نسخة  18.1.4اإلدارة اليت تطبق حياهلا الفقرة 

، فإن حساب هامش 18.1.4                                          القائمة بصورة مؤقتة، تطبيقا  ألحكام الفقرة  ن ختصيص يف              . وعندما يدو  ADDZZ1من هذا الوصف
بشأنه أو كان أساس عدم  4أو شرع بتطبيق إجراء املادة  3و 1قائمة اإلقليمني  لتخصيص وارد يف 11(EPM) احلماية املكافئة

التخصيص الذي كان موضع تطبيق أحكام تعزى إىل يولدها التداخالت اليت  أثر يأخذ باحلسبان جيب أال االتفاق،
 WRC)-0319(     .18.1.4 الفقرة

 

___________________ 
XX1  19     املكتب. من جانباتفاق عن طريق املراسلة و/أو االجتماعات مبا يف ذلك املساعدة  للتوصل إىلثالث حماوالت أو أكثر)-WRC( 
YY1  19خيضع اإلجراء ملشروع القرار اجلديد و نتائج القياسات املرسلة إىل املكتب. بيثبت ذلك)-YYY] (WRC-[A7(G).     19)-WRC(  

ZZ1  19خيضع اإلجراء ملشروع القرار اجلديد و نتائج القياسات املرسلة إىل املكتب. بيثبت ذلك)-YYY] (WRC-[A7(G).     19)-WRC(  
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     (REV.WRC-15) 4املـادة 

 2اإلقليم  خطة وصالت التغذية في اإلجراءات المتعلقة بإدخال تعديالت في
 3و 1اإلقليمين  وفي االستخدامات اإلضافية في

 2أحكام تنطبق على اإلقليم  2.4

NOC 

21A.2.4  
 

ADD 

 (WRC-19) [A7(G)-YYY] اجلديد القرار مشروع
    ا  مكرر 18.1.4و 18.1.4تين فيما يتعلق بإجراءات تطبيق األحكام الواردة في الفقر 

 30Aو 30من التذييلين  4 المادة في
 (،2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ، إن 

 إذ يأخذ يف اعتباره
فرصة للتخصيصات التعطي  30Aو 30من التذييلني  4يف املادة     ا  مكرر 18.1.4و 18.1.4تني أن األحكام الواردة يف الفقر  ( أ 

تمل أن تتأثر إلد اجلديدة  التخصيصاتللحصول على احلماية من  3و 1لإلقليمني  30Aو 30التذييلني  قوائم يف    ا  هنائي راجها                     اليت حي 
 يف حالة استمرار اخلالف؛ املبلغ عنها

      كاف    حمددة بشكل غري 30Aو 30من التذييلني  4يف املادة     ا  مكرر 18.1.4و 18.1.4تني الواردة يف الفقر أن األحكام  ب(
 ؛ن جهة أخرىمفرصة للتالعب يف نتائج القياس  ويتيح جهةتفاصيلها وهذا يثري بعض الشك يف تطبيقها من  يف

 تباره""إذ يأخذ يف اعمن  ( أحاجة متزايدة لتحديد إرشادات واضحة لتطبيق األحكام، احملددة يف الفقرة  مثةأن  ج(
 استخدامها، إساءة أجل جتنب أي اشتباه يف من

 وإذ يأخذ يف اعتباره كذلك
 30Aو 30 من التذييلني 4يف املادة     ا  مكرر  18.1.4و 18.1.4تني األحكام الواردة يف الفقر  تطبيقأن من غري الواقعي  ( أ 

 ؛(EPM)على مستويات عالية من االحنطاط احملدد هلامش احلماية املكافئة 
يكن  مل إذا 30Aو 30من التذييلني  4يف املادة     ا  مكرر  18.1.4و 18.1.4تني بأحكام الفقر  التمسكأن من غري املقبول  ب(

 ( احملددة على أهنا قد تكون متأثرة،هناك أي دليل على استمرار اخلالف من جانب اإلدارة )اإلدارات
 وإذ يالحظ

املدار  بعض أجزاءاملخطط هلا يف  (BSS)اإلذاعية الساتلية  لخدمةل الرتدد نطاقات مثة فرط يف العبء املتزايد يفأن  ( أ 
مبوجب أحكام  لغ عنهاملباملستقر بالنسبة إىل األرض بسبب الشبكات العديدة يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية لالستخدام اإلضايف 

 ؛30Aو 30 التذييلني يف 4 املادة
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 (FL) التغذية وصالتوخطط  (BSS)اخلدمة اإلذاعية الساتلية  خطط أن العديد من التخصيصات الوطنية يف ب(
 املخطط هلا؛ الرتدد االستعمال اإلضايف لنطاقات مما مينع قريبة املواقعشبكات  جراء معرقلة

ذه احلالة                                     فائض منخفض جدا  يف معايري التنسيق، يف هلقدر من التنسيق حىت  تتحمس ملنح موافقةإدارات ال  مثةأن  ج(
 ؛(EPM) احنطاط هامش احلماية املكافئة

 استبعاديؤدي إىل زيادة  (BSS) التكنولوجيا املرتبطة بشبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية تطور يف املطردأن التقدم  ( د
اليت  30Aو 30 للتعامل مع التداخل من املعلمات التقنية لشبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف التذييلني احلقيقية األنظمةقدرات 
 احلاجة إىل التنسيق بواسطة مكتب االتصاالت الراديوية، هاعلى أساستتحدد 

 وإذ يدرك
لبعض املعلمات اخلاصة مبحطات األرض يف املقام األول ألغراض     ا  الراديو وصف للوائح 10ك يف التذييل لأن هنا ( أ 

 التداخل؛ أثررؤية بالقياس و 
لعرض نتائج القياس لالنبعاثات الصادرة عن احملطات  ITU-R SM.2181يف التقرير  اإلرشاداتأن هناك بعض  ب(

 ،   ا  مكرر 18.1.4و 18.1.4تني ض الفقر اغر الفضائية واليت ميكن استخدامها لوصف قيم املعلمات املقيسة أل
 يقرر

 (BSS/FL) اخلدمة اإلذاعية الساتلية/وصلة التغذية على شبكة 18.1.4أحكام الفقرة  لتطبيق طلببتقدم تإدارة أن ي أنه جيوز أل
 اخلاصة هبا يف حالة:

 أي نقطة اختبار للحالة املرجعية يف dB 5ال يزيد عن  احنطاطحتديد هذه الشبكة على أهنا مؤثرة ولكنها تتسبب يف  ( أ 
 األخرى، BSS/FLللشبكة )الشبكات( 

تمل أن تكون قد تأثرت  BSS/FLلشبكة )الشبكات( عن ا                               استمرار اخلالف مع اإلدارة املبل غة و  ب(  هوالربهان علي                           اليت حي 
لتنسيق ابإرسال املوافقة على على األقل مع اقرتاح هلذه اإلدارة  /فاكس أو اجتماعات تنسيقلثالث رسائ من خالل

 .تنطوي على احتمال التأثري على أهنا احملددةلشبكة ا عن اإلدارة املبلغةمن جانب 

 (WRC-19) [A7(G)-YYY]امللحق مبشروع القرار اجلديد 
 30A أو 30 التذييل يف 3و 1                       مؤقتا  يف قائمة اإلقليمني  مدرجة (ختصيصاتختصيص ) لديهاإدارة أي  يتعني على 1

تفي،  نأترغب يف تغيري التسجيل من تسجيل مؤقت إىل تسجيل هنائي يف القائمة و  18.1.4م الفقرة تطبيق أحكالنتيجة طلب 
 التالية: لتحويل هذا التخصيص، بالشروط

لشبكة )الشبكات( اليت حيتمل أن تتأثر، مع نسخة إىل املكتب، للفرتة ا عن اإلدارة )اإلدارات( املبلغة         أن ت علم 1.1
تمل أن حي (ختصيصات حمددةختصيص حمدد ) البث يف أهنا تعتزمأشهر على األقل،  4الزمنية، اليت جيب أن تكون 

 ؛للبثخيضع سوف بالضبط  حتديد أي منها، مع )تؤثر( يؤثر
الفرتة  أثناء (حملددةا )التخصيصات احملدد التخصيص بث توفريات املعنية أو مجيع اإلدار  تا اإلدارتنيجيب على كل 2.1

 ؛املعلمات املبلغ عنهاقيم بالزمنية املتفق عليها 
وإرساله إىل مكتب االتصاالت الراديوية من قبل اإلدارة  1يف هناية الفرتة الزمنية املتفق عليها، إعداد تقرير ،يتعني 3.1

 :تضمن معلومات عني         املباد رة

___________________ 
 .R SM.2181-ITUوالتقرير  10يشري إىل التذييل   1
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القائمة،  يف    ا  اليت ترغب يف تسجيلها هنائي (املرسلة التخصيصات) املرسل لتخصيصل .e.i.r.pالقدرة  قيمة ( أ 
مراعاة  املبلغ عنها مع .e.i.r.pمع التزايد حىت قيم القدرة  .e.i.r.p القدرة أقل من قيم dB 10         بدءا  من 

أي ختصيص مسجل يف السجل  يفلتجنب حدوث تداخل ضار  20.1.4املتطلبات الواردة يف الفقرة 
 األساسي؛

الث نقاط ثعند املعلمات املبلغ عنها بمستويات املوجات احلاملة املقيسة عند خرج هوائي االستقبال  ب(
الشبكة و خمتلفة على األقل يف منطقة )مناطق( اخلدمة لتخصيصات الشبكة احملددة على أهنا قد تؤثر 

 ؛عنها ستمرار اخلالف من اإلدارات املبلغةال اخلاضعة، تتأثردة على أهنا قد )الشبكات( احملد
 لتبليغلإىل إثبات أن التخصيص اخلاضع  ترميأخرى ذات صلة  لشبكاتمعلمات  سة ألييالقيم املق ج(

من  على أهناعلى الشبكة )الشبكات( احملددة  أثر تداخلليس له أي  18.1.4مبوجب أحكام الفقرة 
( هذه إرساالتمن أجل إرسال ) املقيسة وغريها، BERو C/(N+I)و C/Nمن قبيل احملتمل أن تتأثر 

 قيد النظر؛تخصيص لل .e.i.r.pالشبكة على عدة مستويات من القدرة 
رسال اإل استقبال يف احنطاطأي  يتبنيوإذا مل  ،تقرير القياس املقدم يفحصيتعني على مكتب االتصاالت الراديوية أن  4.1

  ،تأثر يستمر املكتبت( لتخصيص )ختصيصات( الشبكة احملددة على أهنا من احملتمل أن اإلرساالت)
حتديث احلالة املرجعية للتخصيص )التخصيصات( املقابلة هلذه الشبكة )الشبكات(  يف ،18.1.4 الفقرة يف كما

ن أ من احملتملللتخصيص )التخصيصات( احملددة على أهنا  3و 1( اإلقليمني وائموحتويل احلالة املؤقتة يف قائمة )ق
 تسجيل هنائي. إىلموضوع تقرير القياس  تؤثر واليت تكون

 
 G3األسلوب  4.5.7/7/3

 *REV.WRC 30)-(15التذييـل 

بشأن الخدمة اإلذاعية  1األحكام بشأن جميع الخدمات والخطتان والقائمة المصاحبة لها
 GHz 12,5-11,7( و3)في اإلقليم  GHz 12,2-11,7 اتنطاقات التردد الساتلية في

      (WRC-03)(2)في اإلقليم  GHz 12,7-12,2( و1)في اإلقليم 

      (REV.WRC-15) 4املـادة 
 2اإلجراءات المتعلقة بالتعديالت الطارئة على خطة اإلقليم 

 33و 1اإلقليمين  وعلى االستخدامات اإلضافية في

 3و 1أحكام تنطبق على اإلقليمين  1.4

NOC 

18.1.4  
 

NOC 
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    ا  مكرر 18.1.4

 

      (REV.WRC-15) 4املـادة 
 2اإلجراءات المتعلقة بالتعديالت الطارئة على خطة اإلقليم 

 33و 1اإلقليمين  وعلى االستخدامات اإلضافية في
 2أحكام تنطبق على اإلقليم  2.4

NOC 

21A.2.4  
 

 *REV.WRC 30A)-(15التذييـل 
 المصاحبة لها التي تتعلق بوصالت التغذية 1األحكام والخطتان والقائمة

 GHz 12,7-12,2و 1اإلقليم  في GHz 12,5-11,7الخدمة اإلذاعية الساتلية ) في
 نطاقات التردد ( في3اإلقليم  في GHz 12,2-11,7و 2في اإلقليم 

214,5-GHz 14,8 17,3و-GHz 18,1 3و 1اإلقليمين  في 
     (WRC-03) 2اإلقليم  في GHz 17,8-17,3و

     (REV.WRC-15) 4املـادة 

 2اإلقليم  خطة وصالت التغذية في اإلجراءات المتعلقة بإدخال تعديالت في
 3و 1اإلقليمين  وفي االستخدامات اإلضافية في

 3و 1أحكام تنطبق على اإلقليمين  1.4
NOC 

18.1.4  

 

NOC 

    ا  مكرر 18.1.4
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     (REV.WRC-15) 4املـادة 

 2اإلقليم  خطة وصالت التغذية في اإلجراءات المتعلقة بإدخال تعديالت في
 3و 1اإلقليمين  وفي االستخدامات اإلضافية في

 2أحكام تنطبق على اإلقليم  2.4

NOC 

21A.2.4  
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 (H)7بند جدول األعمال 

للوائح الراديو التي يلزم تقديمها بشأن  4التذييل  بيانات بنودتعديالت في  – Hالمسألة  8/7/3
 األنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى األرض

 ملخص تنفيذي 1.8/7/3
 أجل منية االتصاالت الراديو  قطاعاضطلع هبا  اليتثالث مسائل خمتلفة مت إعدادها خالل العملية التحضريية  H املسألة جتمع
للوائح  4 يكفي من بنود بيانات التذييل ما توفريباحلاجة إىل ضمان  Hاملسألة  وتتعلق .WRC-19 من جدول أعمال املؤمتر 7 البند

 :من أجلغري املستقرة بالنسبة إىل األرض  الساتليةاألنظمة  منذجة لتيسريالراديو 
 اإلدارة إىل ملوجهةا تعليقاهتاصوغ و  األنظمة اخلاصة هباحتديد اآلثار احملتملة هلذه األنظمة على  من اإلدارات متكني -

ألنظمة لختصيصات الرتدد  يف حالة (API)النشر املسبق  معلومات إىل          استنادا   الراديوية االتصاالت ومكتب        املبل غة
)انظر  من لوائح الراديو 9 من املادة II غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت ال ختضع للتنسيق مبوجب القسم الساتلية

يف حالة ختصيصات الرتدد لألنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  (CR/C)أو طلب التنسيق  (3.9 الرقم
 (؛52.9)انظر الرقم  من لوائح الراديو 9 من املادة IIاليت ختضع ألحكام القسم 

 (epfd) املكافئة رةكثافة تدفق القد  حلدود االمتثالمدى  بشأنإجراء فحص  مناالتصاالت الراديوية  مكتب متكني أو -
 .ITU-R S.1503 التوصية يفالواردة  اخلوارزمية من نسخة أحدث إىل    ا  استناد الراديو لوائح من 22املقررة يف املادة 

 :                                                                                           ونتيجة  لذلك، حدد قطاع االتصاالت الراديوية أسلوبا  واحدا  للتصدي هلذه املسألة. ويقرتح هذا األسلوب
د اليت بنود لتخصيصات الرتدد لألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف نطاقات الرتدمتديد الشرط املتعلق بإدراج  -

)أي الطالع للوائح الراديو  4 من لوائح الراديو ومعلمات التذييل 9من املادة  II ختضع للتنسيق مبوجب القسم
 معلومات ا، وزاوية احلضيض( يفاملستقيم للعقدة الصاعدة، وخط طول العقدة الصاعدة والتاريخ والوقت املرتبط هب

النشر املسبق وبطاقات التبليغ عن ختصيصات الرتدد لتشمل األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف نطاقات 
تلك الشروط إال على  لوائح الراديو. وال تنطبق من 9من املادة  II الرتدد اليت ال ختضع للتنسيق مبوجب القسم

بنود  النسبة إىل األرض، اليت يعرف التوزيع النسيب ملستوياهتا املدارية وسواتلها، واحملددة يفاألنظمة غري املستقرة ب
للوائح الراديو  4                                                               للوائح الراديو. وي قرتح أيضا  إضافة بنود بيانات جديدة يف التذييل 4البيانات الواردة يف التذييل 

يق مبوجب يف نطاقات الرتدد اليت ال ختضع للتنس لتخصيصات الرتدد لألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض
                                                                                   من لوائح الراديو: أي بند إلزامي، حيدد ما إذا كان املدار متزامنا  مع الشمس أم ال، وبند  9 من املادة II القسم

 للمدارات املتزامنة مع الشمس؛ (LTAN) اختياري، ينص على الوقت احمللي للعقدة الصاعدة
                                                                    من لوائح الراديو: بيان ملا إذا كانت مجيع املستويات املدارية تعرف نظاما   4 للتذييل جديدين بيانات بندي إضافة -

                                                                                               وحيدا  غري مستقر بالنسبة إىل األرض أو تشكيالت متعددة يستبعد بعضها بعضا ، ويف حالة التشكيالت املتعددة، 
ند بيانات          بعضا ، وب بعضها يستبعد اليت التشكيالت عددمن لوائح الراديو بشأن  4 يقدم بند بيانات آخر للتذييل

 ؛تقدمي قائمة كاملة لتشكيالت املستويات املدارية احملتملة بشأنمن لوائح الراديو  4 آخر للتذييل
على تعريف  القدرةلتحسني  ITU-R S.1503كنتيجة ملراجعة التوصية   4تغيريات على بنود بيانات التذييل إدخال  -

 بالنسبة املستقر قوسلل الدنيا الزاوية قبيل من) فرعية كوكبة  لكل املعلمات من خمتلفة مبجموعات الفرعية الكوكبات
 القدرة على تعريف جمموعات خمتلفة من معلمات تشغيل النظام وفقو  (املدار مستوي وفق تتغري اليت األرض إىل

 (.السواء على سمتوال العرض خطي يف الدنيا االرتفاع زاوية تغري احتمال مثل) نطاق الرتدد
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 خلفية 2.8/7/3
 مكتب عن لصادرةا للرتددات الدولية اإلعالمية النشرة يفالتبليغات املنشورة  خمتلف للوائح الراديو الواردة يف 4بنود التذييل  إن

لتخصيصات الرتدد  (API)علومات النشر املسبق مب يتعلق فيما. دة                  ت ستخدم ألغراض متعد (BR IFIC) الراديوية االتصاالت
 من لوائح الراديو، 9 من املادة IIللشبكات أو األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت ال ختضع للتنسيق مبوجب القسم 

سيناريوهات التداخل احملتملة على أنظمتها القائمة واملزمع إنشاؤها وصوغ  لتحديد       عادة   املعلومات هذه اإلدارات تستخدم
 املستقرة ريغ األنظمة أو للشبكات الرتدد ختصيصات تنسيق طلباتما خيص وفيمن لوائح الراديو.  3.9وجب الرقم تعليقاهتا مب

من لوائح الراديو، يستخدم مكتب االتصاالت الراديوية  9من املادة  IIمبوجب القسم  للتنسيقختضع  اليت األرض إىل بالنسبة
 املكافئة القدرة تدفقحلدود كثافة  هذه املعلومات متثال                                                          أوال  هذه املعلومات إلجراء الفحص ذي الصلة مبا يشمل تقييم مدى ا

لتتمكن اإلدارات  (BR IFIC)ولية النتائج اليت توصل إليها يف نشرته اإلعالمية الد نشرلو من لوائح الراديو  22 املقررة يف املادة
يقاهتا مبوجب تعل وغوص واملزمع إنشاؤهاأنظمتها القائمة  املؤثرة على احملتملةالتداخل من حتديد/التحقق من سيناريوهات 

                                       غري املستقرة بالنسبة إىل األرض استنادا  إىل األنظمة أو للشبكات        مؤخرا   أجري حتليل وأظهر .من لوائح الراديو 52.9 الرقم
الواردة يف النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت  التنسيق وطلبات معلومات النشر املسبق

 إىل بالنسبة ةتقر املس غري الساتلية األنظمة لنمذجةأنه ينبغي يف بعض احلاالت توفري مزيد من املعلومات  (BR IFIC) الراديوية
بتعديل معلمات الدخل  ITU-R S.1503 التوصية                                          وقد أفضى بعض هذه التحليالت أيضا  إىل مراجعة  .سليم       بشكل   األرض

 ستقرةامل غري بكاتشالأو  نظمةاأل استيفاءمدى  لتحديداليت يستخدمها مكتب االتصاالت الراديوية  وارزميةاليت تتطلبها اخل
         وحتقيقا  . الراديومن لوائح  22يف املادة  (epfd)حلدود كثافة تدفق القدرة املكافئة  الساتليةالثابتة  اخلدمة يف األرض إىل بالنسبة

ة إىل األرض املستقرة بالنسب غرياألنظمة  مشغليزيادة مرونة                                                       للفوائد املرجوة من املراجعات اليت أ جريت هلذه التوصية )أي 
، ولضمان إمكانية لدخلا بياناتأن تتوافر  فمن الالزمتقرة بالنسبة إىل األرض اخلاصة هبم(، غري املس الساتليةاألنظمة  منذجة يف

 للوائح الراديو. 4التذييل  يف البيانات هذه إدراجحتقق ذلك، ينبغي 

 ملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3.8/7/3

 لمتصلةا المسبق النشر بمعلومات المتعلقة الراديوية االتصاالت قطاع دراسات لنتائج وتحليل ملخص 1.3.8/7/3
 غير المستقرة بالنسبة إلى األرض الساتليةلألنظمة  التردد بتخصيصات

ال ختضع ختصيصات الرتدد للشبكات أو األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت يلزم نشر مسبق للمعلومات املتعلقة هبا 
من لوائح الراديو. غري أنه يتعني على مجيع اإلدارات املتأثرة إبالغ شواغلها  9من املادة  IIعليها يف القسم لإلجراءات املنصوص 

من لوائح الراديو. ويتطلب صوغ هذه  3.9                                                                                   املتعلقة بأي تداخل متوقع يتضمن أيا  من أنظمتها القائمة أو املزمع إنشاؤها وفقا  للرقم 
 املستقرة بالنسبة إىل األرض لتحديد سيناريوهات التداخل احملتمل.الشواغل منذجة مدار السواتل غري 

دية، ي                                                                                                                       وبوجه  عام، تستلزم منذجة املدارات الساتلية توف ر جمموعة من املعلمات اليت عادة  ما يشار إليها باعتبارها العناصر املدارية التقل
 على النحو التايل:

 ؛(a)حمور شبه رئيسي  1)

 ؛(Ɛ)االختالف  2)
 ؛(i)وية امليل زا 3)

 مشال؛-، وهو نقطة عبور الساتل ملستوي خط االستواء يف اجتاه جنوب(Ω)الطالع املستقيم للعقدة الصاعدة  4)

 ، وهي الزاوية بني العقدة الصاعدة واحلضيض، وتقاس يف املستوي املداري يف اجتاه احلركة؛(ω)زاوية احلضيض  5)

 فيه العناصر املدارية؛، هو الوقت اليت تشاهد (t)وقت احلقبة  6)

 ، تعطي موقع الساتل يف مساره املداري.(M)زاوية اختالفية متوسطة  7)
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سابع لوتتعلق املعلمتان األوليان بشكل املدار. وتتعلق العناصر الثالثة والرابعة واخلامسة باجتاه املدار بالنسبة إىل األرض. أما العنصر ا
وترتبط  ( على الوقتMو ωو Ω                                               وفضال  على ذلك، تعتمد بعض هذه العناصر )مبا يف ذلك  فيتعلق بالوضع الفعلي للساتل يف املدار.

                           ارتباطا  خاصا  بوقت احلقبة.
 للوائح الراديو التالية: 4 احلايل للوائح الراديو، حتتوي كل معلومات النشر املسبق على معلومات عن بنود التذييل 4ومبوجب التذييل 

 املستوي املداري بالنسبة إىل مستوي خط االستواء األرضي؛ لزاوية مي.أ، 4.ب.A.4البند  -
 الفرتة؛.ج، 4.ب.A.4البند  -
 ؛ارتفاع األوج للمحطة الفضائية، بالكيلومرتات.د، 4.ب.A.4البند  -
 .ارتفاع احلضيض للمحطة الفضائية، بالكيلومرتات.ه، 4.ب.A.4البند  -

إىل  للوائح الراديو معلومات بشأن شكل املدار ولكنها ال توفر معلومات كاملة عن االجتاه الفعلي للمدار بالنسبة 4وتوفر بنود التذييل 
الالزمة  للوائح الراديو املشار إليها أعاله، ال ترد سوى معلمة واحدة من املعلمات الثالث 4األرض. ومن بني البنود األربعة يف التذييل 

 ساتلي بالنسبة إىل األرض )أي زاوية ميل املستويات املدارية(.لتحديد توجيه املدار ال
ومن أجل تقييم أثر هذه املعلومات احملدودة على القدرة على النمذجة السليمة للمدارات الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، 

 هناك حاجة إىل النظر يف أمناط خمتلفة من املدارات لكل حالة على حدة.
 معلومات النشر المسبق للسواتل غير المستقرة بالنسبة إلى األرض ذات المدار الدائري :1الحالة 

يف حالة املدارات الدائرية، اليت تتسم بارتفاع ثابت، ال توجد زاوية حضيض، وبالتايل ال تكون املعلومات املتعلقة بزاوية احلضيض 
 أمهية. ذات

                                                                    مهما  يف حالة مدارات املسار املتكرر للتتبع على سطح األرض. ويف هذه احلالة،  (RAAN)ويبدو الطالع املستقيم للعقدة الصاعدة 
مير الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض بشكل دوري على نفس املواقع من الكرة األرضية. وبالنسبة لألمناط األخرى من املدارات 

ت التداخل ملستقيم للعقدة الصاعدة أمهية بالغة لتحديد سيناريوهاالدائرية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، قد ال ميثل الطالع ا
                                                                                               أنه قد يؤدي دورا  أكثر أمهية يف املناقشات التفصيلية اليت تدور بني اإلدارات/املشغلني خالل عملية التنسيق. احملتملة. غري

للكوكبة.  ة سليمةمزيد من املعلومات إلجراء منذج، يلزم توفري ذات مدار دائري ويف حالة كوكبة سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض
 ويشمل ذلك ما يلي:

 املدارية حول األرض؛توزيع املستويات  1)
                                                        توزيع السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض داخل كل مستو ؛ 2)

 املطاورة بني السواتل الواقعة يف مستويات متجاورة. 3)

 .CR/C للوائح الراديو، ميكن اشتقاق املعلومات اإلضافية املشار إليها أعاله، من القسم اخلاص احلايل 4غري أننا نالحظ أنه يف التذييل 
للوائح الراديو(  4.أ من التذييل 5.ب.A.4                                                                          وللتوضيح، يوفر إدراج الطالع املستقيم للعقدة الصاعدة لكل مستو  مداري )البند 

معلومات كافية للتوصل إىل استنتاجات بشأن توزيع املستويات املدارية حول األرض. وينطبق نفس  CR/Cالقسم اخلاص  يف
للوائح الراديو( بالنسبة إىل توزيع  4.ب من التذييل 5.ب.A.4االستنتاج على زاوية الطور األويل لكل ساتل يف الكوكبة )البند 

املستويات  واملطاورة بني السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف                                                  السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض داخل كل مستو  
       ممكنا .                               .ب يف معلومات النشر املسبق حال  5.ب.A.4و .أ5.ب.A.4املتجاورة. ونتيجة لذلك، يبدو متديد شرط إدراج البندين 

الطالع املستقيم للعقدة الصاعدة( ترتبط بوقت للوائح الراديو )مثل  4أنه كما أشرنا من قبل، فإن بعض عناصر بيانات التذييل  غري
مرحلة                                                                                                           حقبة، وبالتايل، فهي ثابتة زمنيا . ويف واقع األمر، يبدو أن مثة مشكالت تكتنف شرط توفري الطالع املستقيم لكل مستو  يف

ل العقدة خطوط طو                                                                                          مبكرة من تصميم األنظمة وقبل إطالقها. وكبديل للطالع املستقيم، قد يكون من املمكن أيضا  استخدام 
املوقع  الصاعدة جلميع املستويات املدارية املعطاة يف نفس الوقت املرجعي )وال توجد حاجة إىل توفري تاريخ حمدد أو وقت حمدد يف
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كثافة للوائح الراديو وهو مطلوب حلساب   4املناظر خلط طول العقدة الصاعدة(. ويالحظ أن هذا البند موجود بالفعل يف التذييل 
 .ز(.6.ب.A.4يف بعض نطاقات الرتدد )انظر البند  القدرة املكافئة تدفق

وجدير بالذكر أنه ال ميكن توفري املعلومات اإلضافية عن املعلمات املدارية إال لألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت 
ا حتتوي األنظمة ويف بعض احلاالت، عندم                                                                        تكون من منط الكوكبة، اليت ي عرف توزيعها النسيب للمستويات والسواتل املدارية.

ميكن  غري املستقرة بالنسبة إىل األرض على جمموعة من املدارات النمطية اليت يتم تنفيذها عل أساس حالة حبالة، فإنه ال
لفة، ت                                                                                                   وصف املستويات والسواتل املدارية )أي أنظمة التتبع والقياس عن ب عد والتحكم إلطالق املركبات ذات املسارات املخ

 والبعثات املأهولة، وما إىل ذلك(.
 ساتليالمدار وثيقة معلومات النشر المسبق للسواتل غير المستقرة بالنسبة إلى األرض ذات ال :2الحالة 

 (HEO)ة هليلجياإل شديد

د بعض اخلصائص وجو                                                لألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض عموما  لضمان اإلهليلجية يتم اختيار منط املدار الساتلي شديد 
اخلاصة للغاية يف النظام الساتلي املقرر إطالقه، مثل القدرة على تغطية كتلة يابسة حمددة أو أجزاء أخرى من األرض. ويف هذا 
السياق، ال ميكن إجراء اختيار عشوائي جلميع اخلصائص املدارية املتعلقة بتوجيه املستويات املدارية، مبا يف ذلك الطالع املستقيم 

 للعقدة الصاعدة وزاوية احلضيض.
، مت تبليغ معلومات النشر املسبق ألحد أنظمة املدار الساتلي (# 2833)                    حديثة اإلصدار نسبيا   (BR IFIC)نشرة إعالمية دولية ويف 

 اليت تنطوي على اخلصائص املدارية التالية:اإلهليلجية شديد 
 درجة؛ 63,435سبة إىل مستوي خط االستواء األرضي: .أ، زاوية ميل املستوي املداري بالن4.ب.A.4البند  -
 دقيقة؛ 47ساعة و 17.ج، الفرتة: 4.ب.A.4البند  -
          كيلومرتا ؛  795 53.د، ارتفاع أوج احملطة الفضائية بالكيلومرت: 4.ب.A.4البند  -
          كيلومرتا .  313,4 26.ه، ارتفاع حضيض احملطة الفضائية بالكيلومرت: 4.ب.A.4البند  -

 ومن املهم مالحظة أنه، من الناحية النظرية، يوجد عدد غري حمدود من املدارات الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ميكن اشتقاقه
 درجة( 360و 0من هذه املعلومات الناجتة عن التجميعات املتعددة للطالع املستقيم للعقدة الصاعدة )الذي ميكن أن يرتاوح بني 

درجة(. غري أنه، بالنسبة للمدار الدائري، يشكل الطالع املستقيم للعقدة  360و 0)اليت ميكن أن ترتاوح بني احلضيض  وزاوية
الساتلية شديدة  املداراتالصاعدة أمهية بالغة يف حالة املسار التكراري للتتبع على سطح األرض. أما بالنسبة لألنواع األخرى من 

أعاله،  1 ةقيم للعقدة الصاعدة أمهية بالغة يف حتديد سيناريو التداخل احملتمل. وبالنسبة للحالجية، فقد ال يكون للطالع املستاإلهليل
قد يكون بديل الطالع املستقيم للعقدة الصاعدة هو خط طول العقدة الصاعدة جلميع املستويات املدارية يف نفس الوقت املرجعي، 

 د يف املوقع املقابل خلط طول العقدة الصاعدة.مما يغين عن احلاجة إىل توفري تاريخ حمدد أو وقت حمد
                                                                                                         وتوفر زاوية احلضيض معلومات بالغة األمهية لإلدارات عن موقع األرض بالنسبة إىل بؤريت  اإلهليلج الذي يصف مسار الساتل 

وفري خدمات درجة إىل قصد ت 90شديد اإلهليلجية. وللتوضيح، ففي سياق املثال املشار إليه أعاله، تشري زاوية حضيض ذات 
درجة إىل توفري خدمات يف النصف  270اتصاالت راديوية يف النصف اجلنويب من الكرة األرضية يف حني تشري زاوية حضيض ذات 

 الشمايل من الكرة األرضية.
         عد حتما  تسا للوائح الراديو املقرر توفريها يف معلومات النشر املسبق أن 4ومن شأن إضافة زاوية احلضيض إىل قائمة بنود التذييل 

 اإلدارات احملتمل تأثرها يف صوغ تعليقاهتا دون وضع أعباء مفرطة على اإلدارة املبلغة.
                               ة عادة  ما ت ستخدم ألغراض خدماتهليلجياإل شديد ساتليالدار ولوحظ أن األنظمة غري املستقرة بالنسبة لألرض ذات امل

 فهي متثل كذلك كوكبة من عدة سواتل.االتصاالت الراديوية اليت توفر تغطية فورية، وبالتايل 
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للوائح الراديو، فقد يكون من املستصوب  4أي تعديالت معقدة على التذييل  وجتنب Hاجلانب من املسألة  هلذاالتصدي  وبغية
.ج )زاوية 5.ب.A.4.ب )زاوية الطور األويل يف وقت مرجعي( و5.ب.A.4 ببساطة متديد املتطلبات احلالية املتعلقة بتوفري البندين

.ز( فيما يتعلق مبعلومات 6.ب.A.4احلضيض( وخط طول العقدة الصاعدة جلميع املستويات املدارية يف وقت مرجعي )انظر البند 
النشر املسبق لتخصيصات الرتدد لتشمل األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف نطاقات الرتدد غري اخلاضعة للتنسيق مبوجب 

 من لوائح الراديو. 9 ةمن املاد II القسم
وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية المتعلقة بتخصيصات التردد لألنظمة الساتلية  ملخص 2.3.8/7/3

 27 ذات المستويات المدارية المتعددة األرضغير المستقرة بالنسبة إلى 
احلايل من لوائح الراديو، ميكن ربط ختصيصات الرتدد مبستويات مدارية متعددة يف بطاقة تبليغ واحدة بشأن  4للتذييل  طبقا

أن تكون  يفالتحدي أمام اإلدارات احملتمل تأثرها سيكون معلومات النشر املسبق أو طلب التنسيق، حسب االقتضاء. وبالتايل، 
 ذه:قادرة على حتديد ما إذا كانت بطاقة التبليغ ه

 .األرض إىل بالنسبة مستقر غري        واحدا          نظاما   تصف -
 .لتنفيذه األرض إىل بالنسبة مستقر غري واحد لنظام متعددة حمتملة تشكيالت تصف أو -

 مدارية، مستويات أربعة ضمت التنسيق طلبات أو املسبق النشر معلومات بشأن تبليغ بطاقة أي يف فإنه أعاله، النقطتني ولتوضيح
 :يلي ما تنفيذ يف املشغل هدف يتمثل قد
 املدارية، املستويات مجيع يضم األرض إىل بالنسبة مستقر غري نظام -
 األربعة، املدارية املستويات من فقط واحد       مستو   يضم األرض إىل بالنسبة مستقر غري نظام أو -
 .تبليغال بطاقة يف املقدمة املدارية املستويات من جمموعة أي يضم األرض إىل بالنسبة مستقر غري نظام أو -

 هذه الراديوية االتصاالت مكتب يلتمس املتبعة، للممارسة        وتبعا  . املختلفة التنفيذ خبطط املكتب إبالغ جيب املطاف، هناية ويف
 مستويات تضم نسيقت طلبات أو املسبق النشر معلومات بشأن تبليغ بطاقة أي استالم بعد رسائل عرب املبلغة اإلدارة من املعلومات

 .متعددة مدارية
 لتفادي الراديوية االتصاالت مكتب إىل املرسلة األولية التبليغ بطاقة يف املعنية املعلومات تقدمي يف احملتملة التحسينات أحد يتمثل وقد

 .املعنية األطراف بني الضرورية غري املراسالت
 لساتليةاوتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية المتعلقة بتخصيصات التردد لألنظمة  ملخص 3.3.8/7/3

من  22 ي المادةف المقررة المكافئة القدرة تدفق كثافةغير المستقرة بالنسبة إلى األرض التي تخضع لحدود  
 لوائح الراديو

      و ضعت و  ،ITU-R S.1503                                     للوائح الراديو نتيجة مراج عة التوصية  4 التذييل يف التعديالت بدراسة الراديوية االتصاالت قطاع قام
 .التغيريات من عليها    ا  متفق جمموعة تبنيجداول 

 Hأسلوب الوفاء بالمسألة  4.8/7/3
 :                        يف إطار هذا األسلوب، ي قرتح

ن وبطاقات التبليغ ع للوائح الراديو ملعلومات النشر املسبق 4متديد املتطلبات املتعلقة بتوفري البنود التالية يف التذييل  -
 II ختصيصات الرتدد لألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف نطاقات الرتدد غري اخلاضعة للتنسيق مبوجب القسم

 من لوائح الراديو: 9 من املادة

___________________ 
 II لى السواء ألحكام القسمع اخلاضعة وغري اخلاضعةغري املستقرة بالنسبة إىل األرض  الساتلية لألنظمة الرتدد ختصيصات على القسم هذا ينطبق  27

 اخلاصة هبا. التوايل، على ،يف معلومات النشر املسبق وطلبات التنسيق                          وفقا  لصيغة هذه التخصيصات ،9 من املادة
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ج )زاوية احلضيض، اليت ميكن .5.ب.A.4.ب )زاوية الطور األويل يف وقت مرجعي( و5.ب.A.4البندان  -
جلميع املدارات الدائرية أو مدارات خط االستواء(. وجدير بالذكر أن هذه البنود  0ضبطها عند 

ألغراض ختصيصات الرتدد لألنظمة غري املستقرة بالنسبة  CR/C األقسام اخلاصة                مطلوبة حاليا  يف
 من لوائح الراديو. 9للمادة  II إىل األرض يف نطاقات الرتدد اخلاضعة للتنسيق مبوجب القسم

.ز )سيلزم توفر خط طول العقدة الصاعدة جلميع املستويات املدارية يف نفس الوقت 6.ب.A.4البند  -
يف بعض  ةئلقدرة املكافا تدفق ةكثاف                                                        املرجعي(. وجدير بالذكر أن هذا البند مطلوب حاليا  لتقييم  

                                                                                   نطاقات الرتدد. وفضال  على ذلك، فعلى الرغم من اشرتاط توفري تاريخ وتوقيت يرتبط هبذا البند 
 ةكثافيبدو هذا الشرط بالغ األمهية يف تقييم   .ط(، ال6.ب.A.4.ح و6.ب.A.4)انظر البندين 

ط اقرتان خط رت                                                     وال لتحديد سيناريو التداخل احملتمل. ونتيجة  لذلك، ال ي ش ةئلقدرة املكافتدفق ا
تقرة بالنسبة املس                                                                      عرض العقدة الصاعدة بتاريخ أو وقت حمدد لكي يكون مفيدا  يف منذجة األنظمة غري

                                                                               إىل األرض طاملا است خدم نفس الوقت املرجعي عند توفري هذه املعلومات )أي: خط عرض العقدة 
 دون أي إشارة إضافية(. t = 0الصاعدة يف الوقت املرجعي 

نود الواردة أعاله إلزامية إال فيما يتعلق باألنظمة غري املستقرة بالنسبة لألرض من منط الكوكبة، على ولن تكون الب
 للوائح الراديو. 4النحو الذي يوضحه أحد البنود اجلديدة بالتذييل 

يصات عن ختص للوائح الراديو ملعلومات النشر املسبق وبطاقات التبليغ 4إضافة البنود اجلديدة التالية يف التذييل  -
من  II الرتدد لألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف نطاقات الرتدد اليت ال ختضع للتنسيق مبوجب القسم

 الراديو: من لوائح 9 املادة
                                                              بند إلزامي جديد، حيدد ما إذا كان املدار متزامنا  مع الشمس أم ال؛ -
 للمدارات املتزامنة مع الشمس. (LTAN)بند اختياري جديد، ينص على الوقت احمللي للعقدة الصاعدة  -

من لوائح الراديو بشأن تقدمي معلومات خبصوص املستويات املدارية املتعددة  4بندين جديدين يف التذييل  إدراج -
 وعالقتها بالنظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض:

مجيع حيث تشكيلة واحدة تصف  1.ب.A.4ما إذا كانت مجيع املستويات املدارية احملددة يف البند  بيان -
بعضها  أو تشكيالت متعددة يستبعد ،يف آن واحدللنظام الساتلي ستكون يف اخلدمة ختصيصات الرتدد 

لبند اجلديد مطلوب ا                                                                            بعضا  حتدد يف مرحلة التنسيق مع توقع اختيار تشكيلة واحدة يف مرحلة التبليغ. وهذا 
لكل من بطاقات التبليغ عن معلومات النشر املسبق وطلبات التنسيق، حسب االقتضاء، عندما تضم 

 مداري واحد،                              بطاقات التبليغ أكثر من مستو  
لتشكيالت متعددة يستبعد بعضها  1.ب.A.4حالة وصف عدد املستويات املدارية احملددة يف البند  يف -

بتحديد املستويات  جديد وبند       بعضا   بعضها يستبعد اليت التشكيالت عدد بشأن جديد بند            بعضا ، يسمح 
                                                                                          املدارية املرتبطة بكل تشكيلة من التشكيالت اليت يستبعد بعضها بعضا . وهذا البند اجلديد مطلوب لكل 

بند ذا كان الإ فقطمن بطاقات التبليغ عن معلومات النشر املسبق وطلبات التنسيق، حسب االقتضاء، 
 السواتلتعريف كوكبة من  املستويات تعددمن  الغرضوكان  1          خمتلفا  عن  1.ب.A.4اجلديد املقرتح 

 املستقرة بالنسبة إىل األرض، غري
مبراجعة  املتصلة تغيرياتالأو تعديل تلك القائمة إلحداث  4 التذييل إىل جديدة بيانات بنود إضافة -

 .ITU-R S.1503 التوصية
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 Hاالعتبارات التنظيمية واإلجرائية للمسألة  5.8/7/3

 (REV.WRC-15) 4التذييـل 
 IIIتطبيق إجراءات الفصل  قائمة الخصائص التي تستعمل في

 وجداولها اإلجمالية

 2امللحـق 

 خصائص الشبكات الساتلية أو المحطات األرضية
2أو محطات الفلك الراديوي

    12)-(Rev.WRC 
 Dو Cو Bو Aحواشي الجداول 

 



608 

 

MOD 

 Aاجلـدول 

 Rev.WRC)-1519(     الراديوي الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة األرضية أو محطة الفلك
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A -  الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة األرضية
 الراديوي أو محطة الفلك

ييل
لتذ

ود ا
بن

 

 
.4.Aب 

         
في حالة محطات فضائية على متن سواتل غير مستقرة 

 بالنسبة إلى األرض:
.4.Aب 

 .4.A.1ب     X  X   4. عدد املستويات املدارية.A.1ب 

 

.4.A.أ1ب. 

    X  X   

مؤشر عما إذا كان النظام الساتلي غري املستقر بالنسبة إىل 
                                               األرض ميثل "كوكبة"، حيث يصف مصطلح "كوكبة" نظاما  

 .                                                       ساتليا  حيدد له التوزيع النسيب للمستويات والسواتل املدارية

: النظم الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف مالحظة
أو  9A12.أو  12.9نطاقات الرتدد اخلاضعة ألحكام األرقام 

.22C5  22.أوD5  22.أوF5 ."دائما  ما تعترب "كوكبات                         

.4.A.أ1ب. 
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A -  الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة األرضية
 الراديوي أو محطة الفلك

ييل
لتذ

ود ا
بن

 

 

.4.A.ب1ب. 

    +  +   

ما إذا كانت مجيع املستويات املدارية احملددة  بيان
 ايتم فيه تشكيلة واحدة (أتصف  1.ب.A.4 البند يف

 و ب(أ استخدام مجيع ختصيصات الرتدد للنظام الساتلي
يها تعمل ف                    يستبعد بعضها بعضا  تشكيالت متعددة 

احدة للنظام الساتلي على جمموعة و  الفرعية ختصيصات الرتدد
                                                 من اجملموعات الفرعية من املعلمات املدارية اليت ست حدد 

 .مرحلة التبليغ عن النظام الساتلي وتسجيله يف
 :فقط مطلوب
ستقر غري م ساتلي لنظام املسبق النشر ملعلومات 1)

 (،.أ1.ب.A.4)" يشكل "كوكبة بالنسبة لألرض
 ريغ ساتلية أنظمة بشأن التنسيق وطلبات 2)

 .األرض إىل بالنسبة مستقرة

.4.A.ب1ب. 

 

.4.A.ج.1ب 

    +  +   

 احملددة املدارية املستويات عدد وصف حالة يف
لتشكيالت متعددة يستبعد بعضها  1.ب.A.4 البند يف

ملدارية اليت ا اخلصائص الفرعية اجملموعات عدد            بعضا ، حتديد
                    يستبعد بعضها بعضا .

 :فقط مطلوب
ستقر غري م ساتلي لنظام املسبق النشر ملعلومات 1)

 (،.أ1.ب.A.4)" يشكل "كوكبة بالنسبة لألرض
 ريغ ساتلية أنظمة بشأن التنسيق وطلبات 2)

 .األرض إىل بالنسبة مستقرة

.4.A.ج.1ب 
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A -  الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة األرضية
 الراديوي أو محطة الفلك

ييل
لتذ

ود ا
بن

 

 

.4.Aد.1.ب 

    +  +   

 1.ب.A.4يف حالة وصف عدد املستويات املدارية احملددة يف البند 
هوية  رقامأ                                        لتشكيالت متعددة يستبعد بعضها بعضا ، حتديد 

املستويات املدارية املرتبطة بكل تشكيلة من التشكيالت املتعددة 
                    يستبعد بعضها بعضا .اليت 

 فقط مطلوب
ستقر غري م ساتلي لنظام املسبق النشر ملعلومات 1)

 (،.أ1.ب.A.4)" يشكل "كوكبة بالنسبة لألرض
 ريغ ساتلية أنظمة بشأن التنسيق وطلبات 2)

 .األرض إىل بالنسبة مستقرة

.4.A.د.1ب 

 .4.A.2ب     X  X X   4. رمز اجلسم املرجعي.A.2ب 

 
.4.A.3ب 

         
ير نظام خدمة ثابتة ساتلية غ في حالة محطات فضائية في

 لترددانطاق  النطاق مستقرة بالنسبة إلى األرض عاملة في
400 3-200 4 MHz: 

.4.A.3ب 

 
.4.A.أ3ب. 

    X  X   
نظام ساتلي  يف N(N( العدد األقصى من احملطات الفضائية

فس الوقت على ن غري مستقر بالنسبة إىل األرض واليت تبث يف
 الكرة الشمايل نصف اخلدمة الثابتة الساتلية يف نفس الرتدد يف

.4.A.أ3ب. 

 

.4.A.ب3ب. 
    X  X   

نظام ساتلي  يف S(N(العدد األقصى من احملطات الفضائية 
نفس الوقت  غري مستقر بالنسبة إىل األرض واليت تبث يف

نصف الكرة  اخلدمة الثابتة الساتلية يف على نفس الرتدد يف
 اجلنويب

.4.A.ب3ب. 

 .4.A.4.                                                   في حالة كل مستو  مداري، حيث األرض هي الجسم المرجعي:          4ب.A.4ب 

 
.4.A.أ4ب. 

    X  X   
املستوي املداري بالنسبة إىل مستوي خط  )ji(زاوية ميل 

 )  ji 180 (0االستواء األرضي 
.4.A.أ4ب. 

 .4.A.ب4ب.     X  X   4.               كل مستو  مداري عدد السواتل يف.A.ب4ب. 



611 

 

وي
رادي

ك ال
الفل

 

ييل
لتذ

ود ا
بن

 

تلية
 سا

كة
 شب

شأن
مة ب

مقد
يغ 

 تبل
اقة

بط
 

ب 
موج

ية ب
ساتل

ة ال
ثابت

ة ال
خدم

ي ال
ف

 
يل 

تذي
ال

3
0

B
 

ان 
مادت

)ال
و 6

8)
 

كة 
 شب

شأن
مة ب

مقد
يغ 

 تبل
اقة

بط
ة )

اتلي
س

صلة
و

 
يل 

تذي
ب ال

موج
ة( ب

غذي
ت

3
0

A
 

ان 
مادت

)ال
و 4

5)
 

تلية
 سا

كة
 شب

شأن
مة ب

مقد
يغ 

 تبل
اقة

بط
 

 في
ب 

موج
ية ب

ساتل
ة ال

اعي
إلذ

مة ا
خد

ال
 

يل 
تذي

ال
3

0 
ان 

مادت
)ال

و 4
5)

ضية 
ة أر

حط
ن م

بشأ
يق 

تنس
أو 

يغ 
تبل

 
 في

بما
(

 
ب 

موج
غ ب

تبلي
ك ال

ذل
 

ين 
ذييل

الت
3

0
A

 
أو 

3
0

B
)

 

كة 
 شب

شأن
ق ب

نسي
و ت

غ أ
تبلي

تلية
سا

 
رض

 األ
إلى

سبة 
بالن

رة 
ستق

ر م
غي

 

قرة
مست

لية 
سات

كة 
 شب

شأن
ق ب

نسي
و ت

غ أ
تبلي

 
 في

بما
ض )

ألر
ى ا

ة إل
نسب

بال
 

ف 
وظائ

ك 
ذل

دة 
لما

ب ا
موج

ية ب
ضائ

 الف
ات

ملي
الع

2
A  

ين 
ذييل

 الت
من

3
0 

أو 
3

0
A

)
 

قرة
ست

ر م
 غي

تلية
 سا

كة
 شب

شأن
ق ب

مسب
شر 

ن
 

يق 
تنس

ة لل
ضع

 خا
غير

ض 
ألر

ى ا
ة إل

نسب
بال

سم 
 الق

جب
مو

ب
II 

دة 
لما

ن ا
م

9
 

قرة
ست

ر م
 غي

تلية
 سا

كة
 شب

شأن
ق ب

مسب
شر 

ن
 

يق 
تنس

ة لل
ضع

 خا
رض

 األ
إلى

سبة 
بالن

 
سم 

 الق
جب

مو
ب

II 
دة 

لما
ن ا

م
9

 

تلية
 سا

كة
 شب

شأن
ق ب

مسب
شر 

ن
 

رض
 األ

إلى
سبة 

بالن
رة 

ستق
م

 

A -  الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة األرضية
 الراديوي أو محطة الفلك

ييل
لتذ

ود ا
بن

 

 .4.A.ج4ب.     X  X   4. الفرتة.A.ج4ب. 

 .4.A.د4ب.     X  X   4. ارتفاع األوج للمحطة الفضائية، بالكيلومرتات.A.د4ب. 
 .4.A.ه4ب.     X  X   4. ارتفاع احلضيض للمحطة الفضائية، بالكيلومرتات.A.ه4ب. 

 
.4.A.و.4ب 

    X  X   
االرتفاع األدىن للمحطة الفضائية فوق سطح األرض الذي 

 أي ساتل يبث عنده
.4.A.و.4ب 

 

.4.A.ز4.أ5ب. 

    X+     

للمستوي املداري ذي  j(Ω(الطالع املستقيم للعقدة الصاعدة 
ستوي م عكس اجتاه عقارب الساعة يف         مقيسا  يف (j)الرتتيب 

                                                       خط االستواء بدءا  من اجتاه االعتدال الربيعي حنو النقطة اليت 
ط خ مستويمشال -االجتاه جنوب يقطع فيها الساتل يف

يف الوقت املرجعي املبني  احملدد )  j   360(0االستواء 
 .ل.4.ب.A.4و ك.4.ب.A.4 يف البندين

للمحطات الفضائية العاملة يف نطاق  فقط مطلوب
 9A12. أو 12.9الرقمني ترددات خيضع ألحكام 

 ستوياتامل مجيع يف السواتل مجيع تستخدم أن جيب - مالحظة
 قتو  توفري عدم حالة ويف. املرجعي الوقت نفس املدارية
      ي فرتض ل،.4.ب.A.4و ك.4.ب.A.4 البندين يف مرجعي

 t = 0 الوقت يكون أن

.4.A.ز4.أ5ب. 
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.4.A.ح4.ب5ب. 

    X+  +   

املستوي  يف (i)للساتل ذي الرتتيب  )i(زاوية الطور األويل 
، مقيسة من نقطة العقدة = t 0الوقت املرجعي  املداري له يف

 )  i  360(0الصاعدة 
فقط يف حالة األنظمة الساتلية غري املستقرة  مطلوبة

، .أ(1.ب.A.4بالنسبة إىل األرض اليت متثل "كوكبة" )
 :يف التحديد وجيب

تردد  صألي ختصي ،معلومات النشر املسبق 1)
 9من املادة  IIخيضع ألحكام القسم  ال

كام تردد خاضع ألح ختصيص ألي التنسيق،طلب  2)
أو  5C.22أو األرقام  12A.9أو  12.9األرقام 
5D.22 5 أوF.22) 

 احلاالت كل  يفالتبليغ،  3)
زاوية احلضيض والزاوية هي  ةزاوية الطور األولي مالحظة:

 االختالفية احلقيقية

.4.A.ح4.ب5ب. 
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بن

 

 

.4.A.ط4.ج5ب. 

    X+  +   

حلركة، اجتاه ا املستوي املداري، يف مقيسة يف )p(زاوية احلضيض 
 )  p  360(0من العقدة الصاعدة حنو احلضيض 

ة فقط يف حالة األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسب مطلوبة
حيث تكون  ،.أ(1.ب.A.4)إىل األرض اليت متثل "كوكبة" 

 (ه.1.ب.A.4و د.1.ب.A.4) ارتفاعات األوج واحلضيض
 :يف حتديدها خمتلفة وجيب

تردد ال خيضع  ختصيص ألي ، معلومات النشر املسبق -
 9من املادة  IIألحكام القسم 

 مخاضع ألحكاتردد  صألي ختصي ،التنسيقطلب  -
 5D.22أو  5C.22أو األرقام  12A.9أو  12.9األرقام 

 (5F.22 أو
 احلاالت كل  يفالتبليغ،  -

.4.A.ط4.ج5ب. 
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 الراديوي أو محطة الفلك

ييل
لتذ

ود ا
بن

 

 

.4.A.ي.4ب 

    +  +   

للمستوي املداري ذي الرتتيب  )j(خط طول العقدة الصاعدة 
)j( مستوي خط عكس اجتاه عقارب الساعة يف         مقيسا  يف 

                                                        االستواء بدءا  من مستوي زوال غرينتش إىل النقطة اليت يتقاطع 
 مشال، مع مستوي خط-االجتاه جنوب فيها مدار الساتل يف

 )  j  360(0االستواء 

وجيب  .أ(1.ب.A.4"كوكبة" ) ملداراتفقط  مطلوب
 :التحديد يف

تردد ال خيضع  ص، ألي ختصي املسبقمعلومات النشر  -
 9من املادة  IIألحكام القسم 

ألرقام ا تردد خاضع ألحكام صطلب التنسيق، ألي ختصي -
 (5F.22 أو 5D.22أو  5C.22أو األرقام  12A.9أو  12.9

 التبليغ، يف كل احلاالت -
تويات املس جيب أن تستخدم مجيع السواتل يف –مالحظة 

املدارية نفس الوقت املرجعي. ويف حالة عدم توفري وقت 
.ل، 4..بA.4.ك و4..بA.4 البندينيف مرجعي 

 t = 0الوقت أن يكون       ي فرتض

.4.A.ي.4ب 

 
.4.A.ك.4ب 

    O  O   
املوقع  التاريخ )اليوم: الشهر: السنة( الذي يكون فيه الساتل يف

، )انظر املالحظة الواردة )j(احملدد خبط طول العقدة الصاعدة 
 (.ي4..بA.4البند  يف

.4.A.ك.4ب 

 
.4.A.ل.4ب 

    O  O   
املوقع  الوقت )الساعة: الدقيقة( الذي يكون فيه الساتل يف

، )انظر املالحظة الواردة )j(احملدد خبط طول العقدة الصاعدة 
 (.ي4..بA.4البند  يف

.4.A.ل.4ب 
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.4.A.م.4ب 

    +  +   

                                                         مؤشر ملا إذا كانت احملطة الفضائية تستخدم مدارا  متزامنا  مع 
 الشمس أم ال 

لرقمني افقط يف نطاقات الرتدد غري اخلاضعة ألحكام  مطلوب
 9A12.أو  12.9

.4.A.م.4ب 

 

.4.A.ن.4ب 

    O  O   

                                                       يف حالة استخدمت احملطة الفضائية مدارا  غري متزامن مع الشمس 
 ياحملل الوقتإىل احملطة الفضائية أشارت إذا  ،م(4.ب.A.)البند 
 لفضائيةا احملطة قطع عند الشمسي احمللي)الوقت  الصاعدة للعقدة

 (دقائق :اعاتس بالصيغةمشال -جنوب اجتاه يف االستوائي املستوي
 الفضائية ةاحملط قطع عند الشمسي احملليالوقت ) اهلابطة لعقدةلأو 

 (جنوب-مشال اجتاه يف االستوائي املستوي

.4.A.ن.4ب 

 

.4.A.س.4ب 

    O  O   

                                                       استخدمت احملطة الفضائية مدارا  غري متزامن مع الشمس )البند  إذا
A.4.ة، )أو اهلابط الصاعدة للعقدة احمللي الوقت يكون.م(، 4.ب

 طةاحمل قطع عند الشمسي احمللي)الوقت  (ن.4ب.A.4. الرقممبوجب 
 -و مشال)أ مشال-االستوائي يف اجتاه جنوب ياملستو  الفضائية

 (الساعات: الدقائق الصيغةجنوب( ب

.4.A.س.4ب 

 5ب.A.4. غير مستخدم           

 

.4.A6ب. 
         

نطاق تردد خاضع ألحكام  في حالة محطات فضائية عاملة في
                       ، ت ذكر عناصر البيانات 5F.22أو  5D.22أو  5C.22الرقم 

التالية من أجل التحديد الصحيح لخصائص التشغيل اإلضافية 
 الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى األرض:المداري للنظام 

.4.A6ب. 

 

.4.Aمكررا   .6ب        

    X     

ند الب                                            ما إذا كانت مجموعة معلمات التشغيل مقد مة فيبيان 
14.A.مجموعة موسعة من معلمات التشغيل( أو مقد مة في  د(                                              
)مجموعة محدودة من  7.ب.A.4 والبند ،أ.6.ب.A.4البند 

 معلمات التشغيل(

.4.Aمكررا   .6ب        
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A -  الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة األرضية
 الراديوي أو محطة الفلك

ييل
لتذ

ود ا
بن

 

 
.4.Aأ.6.ب 

         
 لكل مدى من خطوط العرض:

 احملدودة من معلمات التشغيل اجملموعة

.4.Aأ.6.ب 

 
.4.A1أ..6.ب 

    +X     
العدد األقصى من السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض 

 اليت ترسل على ترددات مرتاكبة حنو موقع معني
.4.A1أ..6.ب 

 .4.A2أ..6.ب     +X     4. بداية مدى خطوط العرض املعين.A2أ..6.ب 

 .4.A3أ..6.ب     +X     4. هناية مدى خطوط العرض املعين.A3أ..6.ب 
 ب.6.بA.4. غير مستخدم           

 
.4.Aج.6.ب 

    X     
بيان ما إذا كانت احملطة الفضائية تستعمل "احلفاظ على املوقع" 

 لتكرار املسار على سطح األرض
.4.Aج.6.ب 

 

.4.Aد.6.ب 

    +     

عند استعمال احملطة الفضائية "احلفاظ على املوقع" لتكرار املسار 
على سطح األرض، بيان الوقت الالزم بالثواين لتعود الكوكبة إىل 
موقع انطالقها، أي لتعود مجيع السواتل إىل نفس املوقع بالنسبة 

 إىل األرض وبالنسبة إىل بعضها البعض

.4.Aد.6.ب 

 
.4.Aه.6.ب 

    X     
بيان ما إذا كان ينبغي منذجة احملطة الفضائية على أساس معدل 

 2J                  املدار بدال  من احلد  مبادرة معني للعقدة الصاعدة يف
.4.Aه.6.ب 

 

.4.Aو.6.ب 

    +     

إذا كان ينبغي منذجة احملطة الفضائية على أساس معدل 
 ،2J                  املدار بدال  من احلد  مبادرة معني للعقدة الصاعدة يف
عكس اجتاه                اليوم مقيسا  يف يذكر معدل املبادرة بالدرجات يف

 مستوي خط االستواء عقارب الساعة يف

.4.Aو.6.ب 
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A -  الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة األرضية
 الراديوي أو محطة الفلك

ييل
لتذ

ود ا
بن

 

 

.4.Aز.6.ب 

    X     

للمستوي املداري ذي الرتتيب  )j(خط طول العقدة الصاعدة 
)j( مستوي خط عكس اجتاه عقارب الساعة يف         مقيسا  يف 

                                                        االستواء بدءا  من مستوي زوال غرينتش إىل النقطة اليت يتقاطع 
 مشال، مع مستوي خط-االجتاه جنوب فيها مدار الساتل يف

 )  j  360(0االستواء 

فيما يتعلق بتقدير كثافة تدفق القدرة املكافئة  -مالحظة 
ينبغي استعمال مرجع حييل إىل نقطة على سطح األرض 
وبالتايل يلزم ذكر "خط طول العقدة الصاعدة". يتعني على 

 الكوكبة استعمال نفس الوقت املرجعي مجيع السواتل يف
 مستخدم غير

.4.Aز.6.ب 

 

.4.Aح.6.ب 

    X     

التاريخ )اليوم: الشهر: السنة( الذي يكون فيه الساتل 
، )انظر )j(املوقع احملدد خبط طول العقدة الصاعدة  يف

 ز(.6..بA.4البند  املالحظة الواردة يف
 مستخدم غير

.4.Aح.6.ب 

 

.4.Aط.6.ب 

    X     

املوقع  الوقت )الساعة: الدقيقة( الذي يكون فيه الساتل يف
، )انظر املالحظة )j(احملدد خبط طول العقدة الصاعدة 

 ز(.6..بA.4البند  الواردة يف
 مستخدم غير

.4.Aط.6.ب 

 .4.Aي.6.ب     X     4. خط طول العقدة الصاعدة التفاوت املسموح به يف.Aي.6.ب 

 

.4.A7ب. 

         

نطاق تردد خاضع  في حالة محطات فضائية عاملة في
، تذكر عناصر 5F.22 أو 5D.22أو  5C.22ألحكام الرقم 

البيانات التالية من أجل التحديد الصحيح لخصائص األداء 
 المستقر بالنسبة إلى األرض: للنظام الساتلي غير

        مكررا   6.ب.A.4مطلوب إذا قدمت البند القسم  هذا
 المجموعة المحدودة من معلمات التشغيل

.4.A7ب. 
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A -  الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة األرضية
 الراديوي أو محطة الفلك

ييل
لتذ

ود ا
بن

 

 
.4.Aأ..7ب 

    X+     
ليت غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ا السواتلاألقصى من  العدد

طات على ترددات مرتاكبة إشارات من احمل متآونةتستقبل بصورة 
 خلية معينة األرضية املصاحبة يف

.4.Aأ..7ب 

 
.4.Aب.7.ب 

    X+     
 ردداتت على العاملة املصاحبة األرضية احملطات عدد متوسط
 ما خلية داخل مربع كيلومرت  كل يف مرتاكبة

.4.Aب.7.ب 

 .4.Aج.7.ب     X+     4. الكيلومرتاتب الرتدد، يف املشرتكة اخلاليا بني املتوسطة املسافة.Aج.7.ب 

 
.4.Aمكررا  ج .7.ب        

    +     
 مصاحبة ةأرضي حمطة ألي عندها ميكن اليت الدنيا االرتفاع زاوية

 إىل بةبالنس مستقر غري ساتل من تستقبل أو إىل ترسل أن
 األرض

.4.Aمكررا   ج.7.ب        

 
.4.Aد.7.ب 

         
ستقرة بالنسبة امل السواتليتعلق مبنطقة االستبعاد حول مدار  فيما

 إىل األرض:
.4.Aد.7.ب 

 
.4.A1د.7.ب. 

    X+     
املنطقة )احملددة على أساس زاوية رأسها املراقب أو زاوية  منط

لتحديد منطقة  أو أي طريقة أخرى الساتلمرئية من 
 االستبعاد(

.4.A1د.7.ب. 

 
.4.A2د.7.ب. 

    +     
 لىع املنطقة حتديد حالة يف بالدرجات، املنطقة، عرض
 الساتل من مرئية زاوية أو املراقب رأسها زاوية أساس

.4.A2د.7.ب. 

 
.4.A3د.7.ب. 

    +     
 ريقةط استعمال حالة يف التجنب، آللية تفصيلي وصف
 االستبعاد منطقة لتحديد أخرى

 مستخدم غير

.4.A3د.7.ب. 

... ... ... ... ... 
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A -  الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة األرضية
 الراديوي أو محطة الفلك

ييل
لتذ

ود ا
بن

 

 
14.A 

 
نطاق تردد يخضع لألرقام  حالة المحطات العاملة في في

5C.22  5أوD.22 5 أوF.22 :الطيف أقنعة 
14.A 

 
14.Aأ. 

         
 (.e.i.r.p) المتناحيةقناع للقدرة المشعة المكافئة  لكل

 محطة فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى األرض: يستخدم في
14.Aأ. 

 .14.A.1أ     X     14. القناع تعرف شفرة.A.1أ 

 .14.A.2أ     X     14. القناع له يصلح تردد أدىن.A.2أ 
 .14.A.3أ     X     14. القناع له يصلح تردد أقصى.A.3أ 

 

.14.A.4أ 

    X     

 رجعيامل النطاق عرض يف القدرة حيث من       حمددا   القناع خمطط
 حمددة عيةمرج نقطة إىل بالنسبةخارج احملور  الزوايا من لسلسلة
بني  يف احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض املقيسة

واخلط إىل نقطة على القوس  الساتلاخلط إىل نقطة مسقط 
 املستقر بالنسبة إىل األرض، مع عرض النطاق املستخدم.

.14.A.4أ 

 
.14.A.5أ 

    X     
 البند يف الوارد القناعملخطط النطاق املرجعي املستخدم  عرض

.14.A.4أ 
.14.A.5أ 

 .14.Aقناع للقدرة  لكل          بe.i.r.p. 14. محطة أرضية مصاحبة: يستخدم في.Aب 
 .14.A.1ب     X     14. القناع تعرف شفرة.A.1ب 

 .14.A.2ب     X     14. القناع له يصلح تردد أدىن.A.2ب 

 .14.A.3ب     X     14. القناع له يصلح تردد أقصى.A.3ب 

 
.14.A.4ب 

    X     
 مستخدم غير

 ترسل نأ مصاحبة أرضية حمطة أي تستطيع ارتفاع زاوية أدىن
 األرض إىل بالنسبة مستقر غري ساتل إىل عندها

.14.A.4ب 
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A -  الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة األرضية
 الراديوي أو محطة الفلك

ييل
لتذ

ود ا
بن

 

 

.14.A.5ب 

    X     

 مستخدم غير
 إىل بةبالنس املستقر الساتل مدار قوس بني فصل زاوية أدىن

 حيث ةاملصاحب األرضية للمحطة الرئيسية احلزمة وحمور األرض
 غري ساتل ىلإ عندها ترسل أن املصاحبة األرضية احملطة تستطيع
 األرض إىل بالنسبة مستقر

.14.A.5ب 

 

.14.A.6ب 

    X     

 رجعيامل النطاق عرض يف القدرة حيث من       حمددا   القناع خمطط
  لسلسلة من الزوايا خارج احملور بالنسبة إىل نقطة مرجعية حمددة

بني اخلط من خط احملور  خارجكدالة خلط العرض والزاوية 
تسديد احملطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض واخلط 
من احملطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض إىل نقطة 

 املستقر بالنسبة إىل األرضاملدار  قوسعلى 

.14.A.6ب 

 
.14.A.7ب 

    X     
 البند يف الوارد القناعملخطط النطاق املرجعي املستخدم  عرض

.14.A.6ب 
.14.A.7ب 

 

.14.Aج 

         

محطة  يستخدم في (pfd)قناع لكثافة تدفق القدرة  لكل
 فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى األرض:

للمحطة  (pfd)قناع كثافة تدفق القدرة       يعر ف - مالحظة
 الفضائية بأقصى كثافة تدفق للقدرة تولدها أي حمطة فضائية

ب غري املستقر بالنسبة إىل األرض املسب الساتليالنظام  يف
 للتداخل، كما يرى من أي نقطة على سطح األرض

.14.Aج 

 .14.A.1ج     X     14. القناع تعرف شفرة.A.1ج 

 .14.A.2ج     X     14. القناع له يصلح تردد أدىن.A.2ج 

 .14.A.3ج     X     14. القناع له يصلح تردد أقصى.A.3ج 
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A -  الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة األرضية
 الراديوي أو محطة الفلك

ييل
لتذ

ود ا
بن

 

 

.14.A.4ج 

    X     

قائمة التالية: )زاوية منطقة االستبعاد الاألمناط بني  من ،القناع منط
على األرض، الفرق يف خط الطول، خط العرض(، أو )زاوية 

 لطول،ا خط يف الفرق الساتل،منطقة االستبعاد القائمة على 
 (العرض خط الساتل،ارتفاع  الساتل،)مست  أو( العرض خط

.14.A.4ج 

 .14.A.5ج     X     14. بعادأ ثالثة يف        معرفا   القدرة تدفق لكثافة القناع خمطط.A.5ج 

 
.14.A.6ج 

    X     
 البند يف الوارد القناعملخطط النطاق املرجعي املستخدم  عرض

.14.A.5ج 
.14.A.6ج 

 

14.Aد. 

         

لكل مجموعة من معلمات تشغيل النظام الساتلي غير المستقر 
 بالنسبة إلى األرض

استخدام جمموعة         مكررا   6.بA.4.                           يتعني تقدميها، إذا بني  البند 
 موسعة من معلمات التشغيل

ميكن أن تكون هناك جمموعات خمتلفة من املعلمات  - مالحظة
يف نطاقات تردد خمتلفة، ولكن جمموعة واحدة فقط من معلمات 

سبة أي نطاق تردد يستخدمه النظام غري املستقر بالن يفالتشغيل 
 إىل األرض

.14.Aد 

 14.A.14 شفرة تعرف جمموعة املعلمات     +     1.د.A.1.د 

 14.A.14 أدىن تردد يصلح له القناع     +     2.د.A.2.د 

 14.A.14 أقصى تردد يصلح له القناع     +     3.د.A.3.د 

 
14.A.4.د 

    +     
 ريغ األرضية احملطات مواقع عرض خطوط ملدى األدىن احلد

               بالدرجات مشاال   األرض إىل بالنسبة املستقرة
14.A.4.د 

 
14.A.5.د 

    +     
 ريغ األرضية احملطات مواقع عرض خطوط ملدى األقصى احلد

      مشاال   بالدرجات األرض إىل بالنسبة املستقرة
14.A.5.د 
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A -  الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة األرضية
 الراديوي أو محطة الفلك

ييل
لتذ

ود ا
بن

 

 
14.A.6.د 

    +     
 لوقتا يف النشطة ،عدد احملطات األرضية املصاحبة متوسط

 مربع كيلومرت  لكل ،نفسه
14.A.6.د 

 
14.A.7.د 

    +     
 مركز أو داتالرتداملسافة بني مركز اخللية املشرتكة يف  متوسط
 الشعاعية البصمة

14.A.7.د 

 
14.A.8.د 

    +     
 ساتل بتتبع يةأرض حمطة خالهلاستقوم  اليت بالثواين، الدنيا، املدة
 خمتلفة تمديا يفحتول  دونب األرض إىل بالنسبة مستقر غري
 العرض خطوط من

14.A.8.د 

 
14.A.9.د 

    +     
عة                                   غري املستقرة بالنسبة إىل األرض املتتب   للسواتلعدد  أقصى

 يف مديات خمتلفة من خطوط العرض الرتدداتواملشرتكة يف 
14.A.9.د 

 

14.A.10.د 

    +     

 الزاوية الدنيا لقوس أي )بالدرجات(، االستبعاد منطقة زاوية
املستقر بالنسبة إىل األرض عند احملطة األرضية غري املدار 

                                                    املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت ستشغ ل فيها احملطة األرضية 
 العرض طوطخلاملعرفة يف مدى معني 

 نيب االستبعاد منطقة زاوية ختتلف أن ميكن - مالحظة
 مل وإذا .األرض إىل بالنسبة املستقر غري املدار         مستو يات

 مجيع على قتنطب فإهنا املداري، املستوي تعرف شفرة      تعر ف
 املدارية          املستو يات

14.A.10.د 

 
14.A.11.د 

    +     
 املستقرة غري األرضية للمحطة)بالدرجات( االرتفاع الدنيا  زاوية

 معني مدى ضمن ترسل أو تستقبل عندما األرض إىل بالنسبة
 (               )بالدرجات مشاال   والسمت                )بالدرجات مشاال ( العرض طوطخل

14.A.11.د 
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 (I)7بند جدول األعمال 

من أجل األنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة         المعد لالتنظيمي  اإلجراء – Iالمسألة  9/7/3
 إلى األرض في مهمات قصيرة األجل

 ملخص تنفيذي 1.9/7/3
 11و 9 تنيادوجب املمب السواتلسائر  ما تعامل به مبثلجل قصرية األ مهمات السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف        ت عام ل

 هلذهن املفيد كون مي قدف، النمطيةوطبيعة مهماهتا  القصري وعمرها االفرتاضيتطويرها                        . ونظرا  إىل ق ص ر دورة من لوائح الراديو
 (MIFR) األساسي الدويل للرتدداتالسجل  يفمن أجل النشر املسبق والتبليغ والتسجيل  معدلتنظيمي  إجراء وضعاألنظمة 

يف الوقت املناسب  يتطلب جناح التطوير والتشغيل قدلألنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف مهمات قصرية األجل. و 
ذه األنظمة ه لألنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف مهمات قصرية األجل إجراءات تنظيمية تأخذ يف احلسبان طبيعة

 وتوقيت نشرها.
وجيري تطوير العديد من هذه األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض من جانب مؤسسات أكادميية أو منظمات ساتلية 

مية احلالية للشبكات تنطوي اإلجراءات التنظي قدللهواة أو بلدان نامية تستخدم هذه السواتل لبناء درايتها يف جمال املقدرة الفضائية. و 
 انظر) صعوبات بالنسبة لألنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف مهمات قصرية األجلال بعضواألنظمة الساتلية على 

ىل ذلك، إ وباإلضافةة التداخل. جمال إدار  (. وقد يرتتب على ذلك عواقب يفمن لوائح الراديو 11A.9اإلجرائية املتعلقة بالرقم  القواعد
الراديوية  خدمة لالتصاالتأي  يوجد وال خدمة اهلواة الساتلية، خارج العمليف  األجل القصريةهذه األنظمة الساتلية         حاليا   تبدأ

 األرض إىل ةالنسبب املستقرة غري الساتلية األنظمة ولكن،، مكرسة ومرتبطة باستعمال الرتددات لألنظمة الساتلية القصرية األجل
 .صلةال ذاتالتوزيع  لشروط                       للخدمات الساتلية وفقا   ع      املوز   ددالرت  طيف يف جيب أن تعمل األجل قصرية مهمات يف
ية، مشفوع                                                               ، و ضع مشروع قرار جديد لينظر فيه املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديو األجل القصرية للمهمات التنظيمية العملية لتعديلو 

 األجل. مهمات قصرية تنظيمي من أجل األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف بإجراء

 خلفية 2.9/7/3
ظمة ساتلية للهواة والوكاالت احلكومية بتطوير أن الساتليةنظمات امليف السنوات األخرية، قام عدد متزايد من املؤسسات األكادميية و 

استخدام هذه  انطوى وقدباستخدام السواتل الصغرية واملتناهية الصغر.  األجل قصرية مهمات يفغري مستقرة بالنسبة إىل األرض 
 وفقائص مدارية دقيقة تقدمي خص يفإلدارات املبلغة على ااألنواع من السواتل على حتديات تنظيمية خمتلفة، مبا يف ذلك صعوبات 

 .ض احلاالت، حىت قبل إطالق السواتلمن لوائح الراديو يف بداية دورة التطوير، ويف بع 4 لتذييلا
 على تعديالت يف إدخالالنظر ونصه " WRC-19، مقرتح بإدراج بند جديد يف جدول أعمال املؤمتر WRC-15                   ق دم، يف إطار املؤمتر 
 WRC-15 قرر املؤمترو  ."السواتل الصغرية واملتناهية الصغر مهمات ملراعاةتبليغ عن الشبكات الساتلية املتعلقة بالاإلجراءات التنظيمية 

، وخلص إىل أن من األفضل معاجلة هذا املوضوع من جانب قطاع WRC-19عدم إدراج ذلك كبند يف جدول أعمال املؤمتر 
 العاملي لالتصاالت الراديوية. املؤمترجدول أعمال  القائم يف 7االتصاالت الراديوية يف إطار البند 

ئمة ملعاجلة هذه املسألة تتضمن تعديالت على اإلجراءات التنظيمية القا         أسلوبا  ية وضع قطاع االتصاالت الراديو لذلك،          ونتيجة  
من لوائح الراديو لتسهيل تسجيل  9من املادة  IIلشبكات واألنظمة الساتلية اليت ال ختضع للقسم ا املسبق والتبليغ عنللنشر 

 .(MIFR) قصرية األجل يف السجل األساسي الدويل للرتددات يف مهماتاألنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض 

 ملخص وتحليل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3.9/7/3



624 

 

أو  ةشبكة ساتليلدد ختصيصات الرت بشأن معلومات النشر املسبق  تلي تقدميزمنية معينة  مهلةلزم تاإلطار التنظيمي احلايل،  مبوجب
 وذلك من أجل: سبة إىل األرض،نظام ساتلي غري مستقر بالن

تصل  مهلةمن لوائح الراديو  2B.9. ويتيح الرقم ههذ معلومات النشر املسبقنشر مكتب االتصاالت الراديوية ي أن 1)
معلومات النشر لوائح الراديو كاملة لكي ينشر املكتب  من 4إىل ثالثة أشهر من تاريخ استالم معلومات التذييل 

 ؛املهلةمتديد هذه  على إمكانية               وهو ينص أيضا  . املسبق

تصل إىل أربعة أشهر  مهلةمن لوائح الراديو  9.3يتيح الرقم و تحليلها وتقدم تعليقاهتا. باإلدارات املتأثرة أن تقوم  2)
 األنشطة؛ هلذه

 ةزمني مهلة ما منو يف التعليقات املستلمة.       ح ددتأي صعوبات  بتذليلاملتأثرة  اتاإلدارات املبلغة واإلدار أن تقوم  3)
ميكن خالهلا ىن كحد أد  شهرين مهلة تتيحأن اللوائح احلالية ب       علما  ،  ترتبط بتذليل الصعاب املشار إليها أعاله

 .28     ح ددتأي صعوبات  لتذليل تسعىلإلدارات املبلغة واملتأثرة أن 
معلومات النشر شر نكي يتسعة أشهر )ثالثة أشهر للمكتب   ميكن أن تنقضي مدةعند النظر يف خمتلف العناصر املذكورة أعاله، و 

يؤدي  املكتب من استالم معلومات التبليغ. ومن الناحية النظرية، ميكن أن يتمكناحلد األدىن( قبل أن ب ستة أشهر فرتة+  املسبق
ال عملية التسجيل دم إكمبسبب ع ةاعرتاف دويل أو محاية دوليبحمطة فضائية على ختصيصات تردد دون حقوق  تشغيلذلك إىل 

قصرية ال والنشر اإلعدادملشاريع الساتلية ذات دورة اهو حال  ذلك. وقد يكون (MIFR) الدويل للرتددات السجل األساسي يف
         أيضا  أن  الذكربدر جي ولكن                                                                                  جدا  مثل الشبكات أو األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف مهمات قصرية األجل.

 مبدى إبكاريما يتعلق ف املقيدالصعوبات اليت حددهتا اإلدارات املتأثرة هي، يف معظم احلاالت، العامل  بتذليلة املرتبطة األنشط
 هتدف هذه األنشطة إىل ضمان التشغيل يف بيئة خالية قدر اإلمكان من التداخل الضار.و  تقدمي معلومات التبليغ.يف  ماإدارة 

ات إمكانية تسريع توقيت معاجلة ختصيصات الرتدد للشبك، الواردةسامهات امل            استنادا  إىل  ،يةناقش قطاع االتصاالت الراديو و 
. من لوائح الراديو 9من املادة  IIاليت ال ختضع للقسم  األجلالساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف مهمات قصرية  ةنظمواأل

 تضمنتو االستفادة من التطور األخري املتعلق بتنفيذ أداة عرب اإلنرتنت لتقدمي مجيع التبليغات. ب،                      ميكن حتقيق ذلك، جزئيا  و 
 دعو احلاجة إىلتتقدم تعليقاهتا. ويف كلتا احلالتني، قد كي إلدارات املتأثرة  ل املتاحةخفض الفرتة  املعروضةاالحتماالت األخرى 

  ب االتصاالت الراديوية أو اإلدارات.مواصلة النظر يف تأثريات هذه التعديالت على مكت

 Iللوفاء بالمسألة  أساليب  4.9/7/3

 I1 األسلوب 1.4.9/7/3

 .الراديو لوائحتغيريات على  إدخال عدم
 I2 األسلوب 2.4.9/7/3

ت لالتصاالقرار جديد للمؤمتر العاملي  من لوائح الراديو، مبا يف ذلك إضافة 11و 9إدخال تعديالت على املادتني       ي قرتح 
 الراديوية.

___________________ 
أربعة  ومهلة ،بليغممكن الستالم معلومات الت موعدال تقل عن ستة أشهر بني تاريخ نشر معلومات النشر املسبق وأقرب  مهلةحتدد اللوائح احلالية   28

ئي لتقدمي التعليقات شهرين بني املوعد النها يفسحأشهر من نشر معلومات النشر املسبق واملوعد النهائي لتقدمي التعليقات من اإلدارات املتأثرة، وهذا 
 عد ممكن الستالم معلومات التبليغ.وأقرب مو 
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 Iاالعتبارات التنظيمية واإلجرائية بخصوص المسألة  5.9/7/3

 I1 األسلوب 1.5.9/7/3

NOC 

 المواد
 

NOC 

 التذييالت
 

NOC 

 القرارات
 

NOC 

 التوصيات
 

 I2 األسلوب 2.5.9/7/3
MOD 

 9املـادة 

 اإلجراءات الواجب تطبيقها لتحقيق التنسيق مع اإلدارات األخرى 
 MOD 4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9     )1915-(WRC ،3 ،2 ،1الحصول على موافقة هذه اإلداراتأو 

 النشر المسبق للمعلومات الخاصة  - Iالقسم 
 األنظمة الساتلية بالشبكات الساتلية أو

 اعتبارات عامـة
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MOD 

تنوب عن جمموعة من اإلدارات املعينة بأمسائها، قبل املبادرة باختاذ أي  10جيب على اإلدارة أو أي إدارة  1.9
 وصفهق الوارد التنسي إلجراءغري اخلاضعة  بشأن ختصيصات الرتددات لشبكة ساتلية أو نظام ساتلي 11 إجراء مبوجب املادة

ة اإلعالمية النشر  للنظام لغرض النشر املسبق يف                                         ، أن ترسل إىل املكتب وصفا  عاما  للشبكة أو أدناه 9 املادة من II القسم يف
تزيد  ( بفرتة ال44.11                                                                                                 الدولية للرتددات، على أن ترسل ذلك قبل التاريخ املخطط لبدء تشغيل الشبكة أو النظام )انظر أيضا  الرقم

. 4 التذييل يفتقل عن سنتني. واخلصائص الواجب تقدمي املعلومات عنها هلذا الغرض مدرجة  عن سبع سنوات ويفضل أال
استلمها بعد مضي  دقيعترب حينئذ أن املكتب  ولكنالوقت نفسه،  التبليغ إىل املكتب يفب                                وميكن أيضا  إرسال املعلومات اخلاصة 

 WRC)-591(      أشهر على األقل من تاريخ نشر املعلومات اخلاصة بالنشر املسبق. أربعةستة 
 

MOD 

2B.9   شهرينمهلة  يف 11فإنه ينشرها 2.9و 1.9وعندما يستلم املكتب املعلومات الكاملة املرسلة مبوجب الرقمني 
وعندما يكون املكتب غري قادر على االلتزام باملهلة  .IFIC) (BRقسم خاص من نشرته اإلعالمية الدولية للرتددات  يفأشهر ثالثة 

 WRC)-200019(                                                               املذكورة أعاله فهو يعلم اإلدارات بذلك دوريا  ويوضح أسباب ذلك.

 
MOD 

_______________ 
4 4.9.A   15القرار             يطبق أيضا)-(Rev.WRC 49 15القرار  أو)-WRCRev.( 552،  أو مشروع القرار اجلديد NGSO-)I(7[A

19)-(WRC DURATION] SHORT ،لتطبيقهيتعلق بالشبكات الساتلية واألنظمة الساتلية اليت ختضع  حسب االقتضاء، فيما.    )1915-(WRC 

 

 النشر المسبق للمعلومات الخاصة بالشبكات الساتلية  -  IAالقسم الفرعي 
 IIتخضع إلجراء التنسيق بموجب القسم  التي ال أو األنظمة الساتلية

MOD 

، إذا رأت هذه 2B.9عندما تستلم إدارة ما النشرة األسبوعية اليت تتضمن معلومات نشرت مبوجب الرقم   3.9
إهنا ترسل إىل املخطط هلا، ف أنظمتها الساتلية القائمة أو اإلدارة أن تداخالت قد تكون غري مقبولة حيتمل أن حتدث لشبكاهتا أو

خصائص التداخالت املتوقع أن تتعرض هلا أنظمتها الساتلية القائمة  بشأن ADD XXااإلدارة اليت طلبت نشر املعلومات مالحظاهت
                                                                            أربعة أشهر تلي تاريخ إصدار النشرة األسبوعية املذكورة. وترسل أيضا  نسخة عن هذه  املخطط هلا على أن يتم ذلك ضمن مهلة أو

، مبساعدة جهود مشرتكة حلل الصعوبات            عاون معا  يفاملالحظات إىل املكتب. وجيب بعد ذلك أن تسعى كلتا اإلدارتني إىل الت
املكتب إذا طلب ذلك أحد الطرفني، كما تتبادل اإلدارتان أي معلومات إضافية ذات صلة ميكن توفريها. ويفرتض أن اإلدارة اليت 

هلا واليت  لية املخططالشبكات( السات يوجد لديها اعرتاض أساسي على الشبكة )أو ترسل مالحظات خالل املهلة املذكورة ال ال
  WRC)-(19     تنتمي إىل النظام الذي نشرت التفاصيل بشأنه.

 

ADD 
_______________ 

XX 1.3.9 ذا رأت أي إدارة، عند استالم النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات إIFIC) (BR 2 اليت تتضمن معلومات نشرت مبوجب الرقمB.9 
، أن (WRC-19) [A7(I)-NGSO SHORT DURATION]الرتدد لألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت ختضع للقرار  لتخصيصات

قت ممكن و يف غضون أسرع و  املخطط هلا، فإهنا ترسل يف أنظمتها الساتلية القائمة أو تداخالت قد تكون غري مقبولة حيتمل أن حتدث لشبكاهتا أو
. هلا املخطط مة أوأن تتعرض له أنظمتها الساتلية القائرة الناشرة، مع نسخة إىل املكتب، مالحظاهتا بشأن خصائص التداخل املتوقع إىل اإلداأشهر  أربعة

      (WRC-19) لالحتاد. املوقع اإللكرتوين وفور ذلك، جيب أن يتيح املكتب هذه املالحظات "كما وردت" يف
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MOD 

 11املـادة 
  الترددالتبليغ عن تخصيصات 

 MOD 2، 3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8     )1915-(WRC ،1وتسجيلها

 
MOD 

_______________ 
2 2.11.A 15                  يطبق أيضا  القرار)-(Rev.WRC 49  15 القرارأو)-(Rev.WRC 552،  أو مشروع القرار اجلديدSHORT  NGSO-)I[A7(

19)-(WRC DURATION] ،ه.واألنظمة الساتلية اليت ختضع لتطبيقيتعلق بالشبكات الساتلية  حسب االقتضاء، فيما     )1915-(WRC 

 

 (REV.WRC-15) 4التذييـل 
 IIIتطبيق إجراءات الفصل  قائمة الخصائص التي تستعمل في

 وجداولها اإلجمالية

 2امللحـق 
 خصائص الشبكات الساتلية أو المحطات األرضية

 Rev.WRC)-(12     2أو محطات الفلك الراديوي
 Dو Cو Bو Aحواشي الجداول 
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MOD 

 Aاجلـدول 

 Rev.WRC)-1519(    الراديوي الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة األرضية أو محطة الفلك
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A -  الخصائص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة األرضية أو
ييل الراديوي محطة الفلك

لتذ
ود ا

بن
 

 2.A          2 الخدمة تاريخ الوضع في.A 

 

.2.Aأ 

+ + + + + +    

التاريخ )الفعلي أو املتوقع، حسب احلالة( لوضع ختصيص الرتدد  
 اخلدمة                    )اجلديد أو املعد ل( يف

 مستقرة ائيةفض حمطةلتخصيص تردد  اخلدمة يكون تاريخ الوضع يف  
 اردةالو  الرتدد ختصيصات ذلك يف مبا األرض، إىل بالنسبة

 الرقمني يف احملدد النحو على 30B والتذييل 30Aو 30 التذييلني يف
44B.11 2.44.11و 

ىل لنظام ساتلي غري مستقر بالنسبة إ وبالنسبة لتخصيص تردد  
األرض يف مهمة قصرية األجل، يكون تاريخ الوضع يف اخلدمة كما 

NGSO SHORT -)I(7[Aيف مشروع القرار اجلديد  هو حمدد

19)-(WRC DURATION] 
ولدى إجراء تعديل ألي من اخلصائص األساسية للتخصيص   

(، يكون التاريخ أA.1. يفاملعلومات الواردة  )باستثناء أي تغيري يف
 احلالة( الواجب تقدميه تاريخ آخر تعديل )الفعلي أو املتوقع، حسب

 إال للتبليغ. مطلوبةتكون هذه املعلومات  ال  

.2.Aأ 

 

2.Aب. 
    X X X   

انظر ) حالة حمطة فضائية، تذكر مدة صالحية ختصيصات الرتدديف 
مشروع القرار اجلديد و  Rev.WRC 4)-(03القرار 

19)-(WRC SHORT DURATION] NGSO-)I(7[A 
 (االقتضاء حسب

2.Aب. 
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ADD 

 (WRC-19) [A7(I)-NGSO SHORT DURATION]مشروع القرار اجلديد 

 تخصيصات التردد للشبكات معالجةل معدلتنظيمي  إجراء
 ألنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى األرض اأو 

 11و 9بموجب المادتين  1األجل قصيرة مهماتعلى أنها  ةمحددال
 (،2019إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ، 

 إذ يضع يف اعتباره

 مهماهتا فرتات لةطيحىت اآلن       تشغ ل األجلقصرية  مهمات يفأن بعض السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  ( أ 
 ؛تسجيلها أو عنها التبليغدون  الكاملة

يف ة إىل األرض غري املستقرة بالنسب للشبكات أو األنظمة الساتليةالتطوير والتشغيل يف الوقت املناسب أن جناح  ب(
 االعتيادية واملهاملقصري ا التشغيلي يتطلب إجراءات تنظيمية تأخذ يف االعتبار دورة التطوير القصرية والعمر قد األجلقصرية  مهمات

 لكي تأخذ يف االعتبار من لوائح الراديو 11و 9 معينة يف املادتني تطبيق أحكام مث قد حيتاج األمر إىل تكييف ومن هلذه السواتل،
 ؛السواتل طبيعة هذه

                                                                                                أن تطوير هذه السواتل يستغرق عادة  مدة قصرية )من سنة إىل سنتني( وتكلفتها منخفضة، غالبا  ما ت صنع من  ج(
 جاهزة؛ مكونات

                                                                           التشغيلي هلذه السواتل يرتاوح عموما  من عدة أسابيع إىل ما ال يزيد عن ثالث سنوات؛أن العمر  د (
ذلك  يف أن السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف مهمات قصرية األجل تستعمل لطائفة واسعة من التطبيقات، مبا ه (

يا والتثقيف، وعلم الفلك واالتصاالت وجتارب التكنولوج                                                            االستشعار عن ب عد وحبوث الطقس الفضائية وحبوث الغالف اجلوي العلوي
 ومن مث ميكن تشغيلها يف خمتلف خدمات االتصاالت الراديوية؛

مهمات قصرية  يفأن التطورات يف جمال تكنولوجيا السواتل أسفرت عن سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض  و (
 يف األنشطة الفضائية، ركةمن املشالبلدان النامية متكن ا األجل أصبحت وسيلة

 وإذ يضع يف اعتباره كذلك
 لشبكات أو األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرضلعلى ختصيصات الرتدد  11و 9أحكام املادتني أن تطبيق  ( أ 

على املعاجلة                           يؤثر سلبا  أو بطريقة أخرى العلى النحو املنصوص عليه يف هذا القرار ينبغي أ األجلعلى أهنا مهمات قصرية  احملددة
 ؛التنظيمية لألنظمة األخرى

تطبق اإلجراء  واألنظمة اليت ال بالشبكاتاخلاصة حالة التقاسم  يغريينبغي أال  معدلتنظيمي  إجراءأن تطبيق أي  (ب
 املستقرة بالنسبة األنظمة الساتلية غري، لألرض والفضاء على السواء، يف نطاقات الرتدد اليت ميكن أن تستخدمها  املعدلالتنظيمي 

 األجل، مهمات قصرية إىل األرض يف

___________________ 
من  5و 4 قرتنيقصرية األجل وارد يف الف مهمات أهنا على احملددةاألنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  تعريف القرار، هذا ألغراض 1

 يف هذا القرار. "يقرر"
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 يدركوإذ 
الذي يرمي إىل إذكاء الوعي وزيادة املعارف بشأن اإلجراءات التنظيمية القائمة املتعلقة  ITU-R 68القرار إىل  أ ( 

 بالسواتل الصغرية؛
 هي وأبعاد هذه السواتل ةفإن صغر كتل ومع ذلك الرتددات،حجمه من منظور إدارة و أمهية كتلة الساتل  إىل عدم ب(

 ؛من العوامل املسامهة يف جناحها يف البلدان اجلديدة اليت ترتاد الفضاء
 II أن مجيع الشبكات أو األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت تعمل يف نطاقات ال ختضع للقسمإىل  (ج

 ؛الصعوبات تذليلولعملية  9.3ظر عن فرتة صالحية ختصيصات الرتدد املرتبطة هبا، خاضعة للرقم هي، بصرف الن 9من املادة 
 ،األرواح المةسأن أنظمة السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف مهمات قصري املدة ال تستخدم يف خدمات  إىل ( د

 يالحظوإذ 
                                                            والتعاريف واالحتياجات من الطيف للسواتل الصغرية جدا  واملتناهية اخلصائص بشأن " ITU-R SA.2312بالتقرير  أ ( 

 ؛"الصغر وكذلك األنظمة اليت تتألف من هذه السواتل
 اتالشبك لبالتبليغ عن سواتاملتعلقة  الراهنة                                     الذي يتضمن وصفا  للممارسات التنظيمية  ITU-R SA.2348لتقرير با (ب

 هذه، الفضائية
 يقرر

يت حتددها اإلدارة ال األرض إىل بالنسبة املستقرة غري الساتلية األنظمة أو الشبكات على فقط ينطبق القرار هذا أن 1
 ؛األجل ةقصري  اتمهماملبلغة على أهنا 

العاملة  ،جلقصرية األ مهماتعلى أهنا  ةاحملدداألنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض الشبكات أو  أن 2
ختضع ألحكام لوائح جيب أن  ،9من املادة  IIال ختضع لتطبيق القسم  يف نطاقات مبوجب أي خدمة اتصاالت راديوية فضائية

 ذا القرار؛هبالراديو مع االستثناءات املنصوص عليها يف امللحق 
مل قصرية األجل واليت تعأن الشبكات أو األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض احملددة على أهنا مهمات  3
                                                                                                           نطاقات الرتدد املوزعة للخدمات الساتلية، جيب أن تعمل وفقا  للشروط ذات الصلة للخدمة الساتلية اليت لديها توزيعات؛ يف
 اليت تستخدم جل،األقصرية  مهمات أهنا على احملددةغري املستقرة بالنسبة إىل األرض  الشبكات أو األنظمة الساتليةأن  4

 من لوائح الراديو؛ 25                                                               تعمل وفقا  لتعريف خدمة اهلواة الساتلية على النحو الوارد يف املادة  جيب أن الطيف املوزع خلدمة اهلواة الساتلية،

ألجل جيب ا قصرية مهمة حمدد على أنهأن جمموع عدد السواتل يف نظام ساتلي غري مستقر بالنسبة إىل األرض  5
 من سواتل؛ WRC-19 ده املؤمتر/ما حيدسواتل 10 يتجاوز الأ

 حمددألرض نظام ساتلي غري مستقر بالنسبة إىل ا أو شبكة أن احلد األقصى لفرتة تشغيل وصالحية ختصيصات تردد 6
ذا القرار من هب لحقاملجيب أال يتجاوز ثالث سنوات من تاريخ وضع ختصيصات الرتدد يف اخلدمة )انظر  األجلعلى أنه مهمة قصرية 

 املسجلة؛ بعد ذلك التخصيصاتحيث تلغى دون إمكانية أي متديد،  يف اخلدمة(، النظام أو الشبكة هذه وضع تاريخ أجل تعريف
 حملدداالنظام الساتلي غري املستقر بالنسبة إىل األرض  أو الساتلية لشبكةألغراض هذا القرار، أن يكون ل ،جيب أنه 7

بط باإلطالق األول )يف حالة األنظمة متعددة اإلطالق( وأن تاريخ اإلطالق تاريخ إطالق واحد مرت األجلمهمة قصرية  أنه على
مهمة قصرية  يف لنظام الساتلي غري املستقر بالنسبة إىل األرضا أو الساتلية الشبكة يف أول ساتل فيه وضع الذيبأنه التاريخ  حيدد

 ،عنه       املبل غاملداري  املستوييف  األجل
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 الراديويةيكلف مدير مكتب االتصاالت 
بة إىل ألنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسلأو  الشبكاتوسيلة سليمة لتحديد يف أقرب وقت ممكن، ، يضع بأن 1

 ؛القرار ذاهلختضع  اليت األرض يف مهمات قصرية األجل

االعتيادي  النشر إىل جانب، اخلط على األنظمة أو الشبكات هبذه اخلاصة التبليغ بطاقات نشر بأن يستعجل 2
 ؛لبطاقات التبليغ

 املساعدة الالزمة لإلدارات يف تنفيذ هذا القرار، بأن يقدم 3

 يدعو اإلدارات
على أهنا مهمات  حملددةاالساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  ألنظمةا أو بالشبكاتتبادل املعلومات املرتبطة  إىل 1

ل الذي قد يكون غري مقبول للشبكات أو األنظمة الساتلية القائمة أو املخطط بذل كل جهد ممكن حلل التداخإىل و  األجلقصرية 
 ؛األجلقصرية  الشبكات أو األنظمة يف مهماتذلك  يف هلا، مبا

مهمات ا احملددة على أهناألنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  أو الشبكاتنشر املعلومات عن  إىل 2
 ؛ITU-R 68 م القرار                    قصرية األجل وفقا  ألحكا

اليت  (BR IFIC)النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات  استالم عند ،3.9تطبيق الرقم تقدمي مالحظاهتا بشأن  إىل 3
إىل و  املذكورة، أشهر من تاريخ نشر النشرة أربعةأسرع وقت ممكن ويف غضون  يف، 2B.9 تتضمن معلومات نشرت مبوجب الرقم

، مع املبلغةدارة إىل اإل ،املخطط هلا أن تتعرض له أنظمتها الساتلية القائمة أومالحظاهتا بشأن خصائص التداخل املتوقع  إرسال
 .نسخة إىل املكتب

  (WRC-19) [A7(I)-NGSO SHORT DURATION] امللحق مبشروع القرار اجلديد

 على الشبكات واألنظمة 11و 9تطبيق أحكام المادتين 
  غير المستقرة بالنسبة إلى األرض الساتلية

 األجل قصيرة مهمات أنها على المحددة
 حملددةااألنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض الشبكات أو  لوائح الراديو على يف تنطبق األحكام العامة 1

 التالية. /التعديالتمع االستثناءات/اإلضافات األجلقصرية  مهماتأهنا  على
، تقدم اإلدارات أفضل اخلصائص املدارية املقدرة )بند 1.9عند تقدمي معلومات النشر املسبق مبوجب الرقم  2

 وقت التطوير ملشروع الساتل. ة يف مستهل( املعروف4التذييل  يف 4.ب.A.4 البيانات
 إطالق الوقت، وال ميكن تقدميها إال بعد نفس يف التبليغ، ال ميكن إبالغ املكتب مبعلومات 1.9تطبيق الرقم  لدى 3

 لنظام املتعدد اإلطالق.ايف حالة  ساتليف حالة شبكة أو أول  ساتل
مهمات  أهنا على ددةاحملاألرض  ألنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىلا أو بالشبكاتاملتعلقة  التبليغاتترسل  4

، ةمتعدد إطالقات عملي يتطلب نظاميف حالة  الة شبكة ساتلية أو أول ساتلساتل يف حإطالق  قصرية األجل إىل املكتب إال بعد
لشبكات لختصيصات الرتدد  على 25.11              بدال  من الرقم  احلكمهذا  ويسريوضع يف اخلدمة. الشهرين من تاريخ  أكثر من وليس بعد

املبلغ ائص بصرف النظر عن تاريخ استالم اخلصو  .األجلقصرية  اتمهم يفأو األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض 
 تتجاوز املدة مبوجب هذا القرار، جيب أال األجلمهمة قصرية  يفلنظام الساتلي غري املستقر بالنسبة إىل األرض ا أو لشبكةل عنها



632 

 

يف تاريخ انتهاء فرتة الصالحية،  و من هذا القرار.  "يقرر"من  6 الفقرة يف املهلة احملددةختصيصات الرتدد هلذا النظام  لصالحيةالقصوى 
 لقسم اخلاص ذي الصلةا يف إلغاء من هذا القرار، يقوم املكتب بنشر "يقرر"من  6 الفقرة كما هو موضح يف

املهم إدراج متطلب يقتضي بأنه  من سيكون بأنه                         لوائح الراديو أعاله، أقر   من 25.11 إطار وضع بديل لتطبيق الرقم يف: مالحظة
 نظام عن لناتجا                                                                                      رات أن تقدم التزاما  أيضا  إىل املكتب ينص على أهنا تتعهد، يف حال عدم حل التداخل غري املقبول جيب على اإلدا

هذا االلتزام  أنب                                                                                   ، بإزالة التداخل أو خفضه إىل مستوى مقبول توافق عليه اإلدارات املتأثرة. كما أ قر أيضا  األجل القصرية املهمات
 .4بيانات جديد للتذييل  بندوبالتايل ينبغي إدراجه على أنه  ،                                 جزءا  من املعلومات الكاملة للتبليغ      ي عترب

 لنشرةا                                                                 املكتب على موقعه اإللكرتوين املعلومات الكاملة الواردة بدال  من نشرها يف  يتيح 28.11الرقم  تطبيق لدى 5
 .1.28.11                                  يقات على هذه املعلومات وفقا  للرقمرات أن تبدي تعلااإلعالمية الدولية للرتددات. وميكن لإلد

 31.11 الرقم مبوجب املتوصل إليها، ينشر املكتب خصائص النظام مع النتائج 36.11باإلضافة إىل تطبيق الرقم  6
 28.11 الرقم وجبمبمدة ال تزيد عن أربعة أشهر من تاريخ تلقي املعلومات الكاملة  يف .اإللكرتوينموقعه  ويف BR IFICالنشرة  يف

 مع دورية، بصفة     لغ ةاملب اإلدارة إعالم عليه أعاله، إليها املشار الزمنية باملهلةال يكون املكتب يف وضع يسمح له بااللتزام  وعندما
 .لذلك األسباب ذكر

 األرض أو نظام ساتلي غري مستقر بالنسبة إىل لشبكةوضع يف اخلدمة ال، جيب اعتبار تاريخ 44.11تطبيق الرقم  لدى 7
 األرض أو ساتل يف حالة شبكة ساتلية غري مستقرة بالنسبة إىل                                       قصرية األجل تلقائيا  باعتباره تاريخ إطالق مهمة أنه على حمدد

من  "يقـرر"من  7)انظر الفقرة  ساتلي غري مستقر بالنسبة إىل األرض يتطلب عمليات إطالق متعددة نظام الساتل األول يف حالة
 القرار(. هذا

 حملددةااألنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  أو للشبكاتختصيصات الرتدد على  49.11ال ينطبق الرقم  8
 األجل. مهمات قصرية أهنا على
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 (J)7بند جدول األعمال 

 من لوائح الراديو 30بالتذييل  1من الملحق  1حد كثافة تدفق القدرة في القسم  - Jالمسألة  10/7/3
 ملخص تنفيذي 1.10/7/3

 الواردة يف القائمة. (BSS)لشبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية  (pfd)إمكانية جتاوز حد كثافة تدفق القدرة  Jتتناول املسألة 

حلماية شبكات  3و 1الستعمال إضايف يف اإلقليمني  MHz)) 2dB(W/(m 27 · 103,6−البالغ  (pfd)حد كثافة تدفق القدرة       وو ضع
من  23 درجات. ويف حالة تطبيق إدارة ما لألحكام ذات الصلة للمادة ±9اإلذاعية الساتلية خارج قوس التنسيق البالغ  اخلدمة

لوائح الراديو لطلب استبعاد أراضيها من مناطق خدمة شبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية اخلاصة ببلدان أخرى، ال حيق لشبكات 
                                                                                                             اخلدمة اإلذاعية الساتلية تلك اخلاصة بإدارات أخرى طلب احلماية داخل أراضي اإلدارة املعرتضة. وطبقا  للفكرة أعاله، ال ميكن 

إال يف األراضي الوطنية لإلدارة املبلغة شريكة عدم جتاوز حد  MHz)) 2dB(W/(m 27 · 103,6−البالغ  dpf جتاوز حد الكثافة
 هذا على املناطق احلدودية واألراضي األخرى لبلدان أخرى. pfd الكثافة

، 1 على القسم، ويقرتح تعديالت J1، هناك أسلوبان. األسلوب WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  7، البند Jوطبقا للمسألة 
 عدم إجراء أي تغيريات على لوائح الراديو. J2الراديو، فيما يقرتح األسلوب  للوائح 30بالتذييل  1 امللحق

 خلفية 2.10/7/3
قناة لكل إدارة  12و 1قنوات لكل إدارة يف اإلقليم  10                      خطة منقحة خصصت عموما   WRC-2000على الرغم من اعتماد املؤمتر 

تكفي هذه السعة من القنوات لتلبية االحتياجات الوطنية من الطيف للتلفزيون فائق الوضوح أو أي جيل  ال ، فرمبا3 اإلقليم يف
 مستقبلي من هذا التلفزيون.

(، من R BT.2020-ITUمثل التلفزيون فائق الوضوح )انظر التوصية  (BSS)ولتوفري التطبيقات املتقدمة للخدمة اإلذاعية الساتلية 
                                      مثال ( وقيمة عالية لنسبة موجة حاملة إىل  APSKاستخدام الطيف ) الضروري استخدام خمطط تشكيل بكفاءة عالية يف

( ويف هذه احلالة حيتاج األمر إىل قيمة R BO.2397-ITU روالتقري R BO.2098-ITU املطلوبة )انظر التوصية )C/N ( ضوضاء
ضمن منطقة اخلدمة، وذلك لتحقيق تيسر اخلدمة نفسه املتحقق  MHz)) 2dB(W/(m 27 · 103,6− تتجاوز احلد البالغ pfd للكثافة

 التقليدية. اخلدمات اإلذاعية الساتلية يف
 معينة. ميكن جتاوزه يف ظل ظروف MHz)) 2dB(W/(m 27 · 103,6−للوائح الراديو أن احلد البالغ  30بالتذييل  د( 1.2.5وتبني الفقرة 

تجاوز اخلطة، استخدام قدرة مشعة مكافئة متناحية تولد كثافة تدفق قدرة ت يف حالة التبليغ عن ختصيصات واردة يف -
فوق أراضي اإلدارة  30بالتذييل  1من امللحق  1الفقرة  املعطى يف · 27 MHz)) 103,6 2dB(W/(m            احلد  البالغ 

القائمة  صيص يفاخلطة أو خت املبلغة، شريطة أن تكون كثافة تدفق القدرة احملسوبة عند نقاط قياس كل ختصيص يف
لقدرة من التخصيصات الواردة ، تساوي أو تقل عن كثافة تدفق ا4أو ختصيص خمطط له مقدم مبوجب املادة 

 .نفس القناة مع اإلدارة اليت تطبق هذه الفقرة اخلطة األصلية، موجودة يف يف
 هذه تأيت استجابة هلذه املتطلبات املتعلقة بتوفري تطبيقات جديدة للخدمة اإلذاعية الساتلية. Jواملسألة 
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 ةملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوي 3.10/7/3
 الممارسة الحالية للتفحص الذي يقوم به المكتب 1.3.10/7/3

 على النحو التايل: pfdتسري املمارسة احلالية للتفحص الذي يقوم به املكتب حلد الكثافة 
بافرتاض حدوث االنتشار يف الفضاء احلر، فإن كثافة تدفق القدرة الراديو، " للوائح 30بالتذييل  1                           طبقا  للفقرة األوىل من امللحق 

اليت  pfd"، فإن الكثافة MHz)) 103,6− 2dB(W/(m 27 ·لتخصيص جديد أو معدل مقرتح للقائمة جيب أال تتجاوز القيمة 
نقطة اختبار للوصلة  قيد الفحص، حتسب عند أي 4ينتجها كل ختصيص لتبليغ وارد للخدمة اإلذاعية الساتلية مبوجب املادة 

 .MHz)) 2dB(W/(m 27 · 103,6−وتقارن بالقيمة البالغة  3و 1اهلابطة يف اإلقليمني 
 ونقاط اختبار الوصلة اهلابطة اليت يستعملها املكتب يف هذا الفحص هي تلك املرتبطة جبميع ختصيصات اخلدمة اإلذاعية الساتلية:

 ؛3و 1لإلقليمني يف خطة وقائمة اخلدمة اإلذاعية الساتلية  -
 ، ال تزال يف مرحلة تطبق هذه املادة؛3و 1لإلقليمني  4من بني أي تبليغات سابقة للخدمة اإلذاعية الساتلية مبوجب املادة  -
 قيد الفحص. 4ألي تبليغ وارد للخدمة اإلذاعية الثابتة مبوجب املادة  -

 ة.جتاوزه فقط عند نقطة اختبار موجودة داخل أراضي اإلدارة املبلغيؤدي أي جتاوز إىل نتيجة غري مؤاتية حىت إذا كان احلد يتم 

 1 ويف هذا الصدد، جدير بالذكر أنه باستثناء بعض نقاط االختبار املرتبطة بتخصيصات يف خطة اخلدمة اإلذاعية الساتلية لإلقليمني
، فإن أي نقطة 2000العاملي لالتصاالت الراديوية لعام واملؤمتر  1977واليت اعتمدها كل من املؤمتر اإلداري العاملي للراديو لعام  3و

اختبار من النقاط املذكورة أعاله جيب وضعها على أرض داخل منطقة )مناطق( اخلدمة املعنية وأن تكون مرئية من الساتل 
يقبل  البحر، الأن أي نقطة اختبار مقدمة تقع يف  (GIMS)الصلة. إذا حتدد من خالل النظام البياين إلدارة التدخالت  ذي

 املكتب هذه النقطة، بغض النظر عن مدى قرهبا ألراضي أي إدارة.
 نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حد كثافة تدفق القدرة 2.3.10/7/3

الراديو   للوائح 30بالتذييل  1من امللحق  1املشار إليه يف الفقرة األوىل من القسم  pfdتتناول القاعدة اإلجرائية تطبيق حد الكثافة 
كحد صارم جيب عدم جتاوزه من أجل محاية ختصيصات اخلدمة اإلذاعية الساتلية من التداخالت اليت قد تسببها شبكات للخدمة 

 درجات حول شبكة خدمة إذاعية ساتلية مطلوبة. ±9اإلذاعية الساتلية موجودة خارج قوس مقداره 
من لوائح الراديو لطلب استبعاد أراضيها من مناطق خدمة شبكات  23ويف حالة تطبيق إدارة ما األحكام ذات الصلة للمادة 

اخلدمة اإلذاعية الساتلية اخلاصة ببلدان أخرى، ال حيق لشبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية تلك اخلاصة بإدارات أخرى طلب احلماية 
                                                                                        ة )أي اإلدارة املبلغة املذكورة أعاله(. وجدير بالذكر أيضا  أن التنسيق بني شبكات اخلدمة اإلذاعية داخل أراضي اإلدارة املعرتض

 الساتلية املنتمية لنفس اإلدارة املبلغة أمر داخلي هلذه اإلدارة.
سيق إدارات رج قوس تنويف حالة عدم جتاوز احلد خارج أراضي اإلدارة املبلغة، فإن شبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية املوجودة خا

أخرى تتم محايتها خارج أراضي اإلدارة املبلغة. وبالنسبة لشبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية املوجودة داخل قوس تنسيق إدارات 
 أخرى، يستمر تطبيق إجراء التنسيق احلايل.

إال يف األراضي الوطنية لإلدارة املبلغة  MHz)) 2dB(W/(m 27 · 3,610−البالغ  pfd                                          وطبقا  للفكرة أعاله، ال ميكن جتاوز حد الكثافة
هذا على املناطق احلدودية واألراضي األخرى لبلدان أخرى. وبالتايل، ال ينبغي السماح هبذا  pfd شريطة عدم جتاوز حد الكثافة

 ات احملددة.وعة من اإلدار بالنسبة للشبكات اليت تقدمها منظمة ساتلية دولية أو إدارة تعمل بالنيابة عن جمم pfdالتجاوز للكثافة 
 ومن منظور الطيف، ينبغي أال يرتاكب ختصيص الرتدد مع النطاقات احلارسة لضمان محاية اخلدمة يف نطاقات الرتدد اجملاورة.

http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.2020/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BO.2098/en
https://www.itu.int/pub/R-REP-BO.2397
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 Jأساليب للوفاء بالمسألة  4.10/7/3

 J1األسلوب  1.4.10/7/3
الوارد  pfdيو لتمكني ختصيصات القائمة من جتاوز حد الكثافة الراد للوائح 30بالتذييل  1من امللحق  1يقرتح ضرورة تعديل القسم 

احملددة  3و 1 هذا القسم داخل األراضي الوطنية لإلدارة املبلغة شريطة أال يرتاكب التخصيص مع النطاقات احلارسة لإلقليمني يف
هذا على املناطق احلدودية  pfdمن لوائح الراديو وكذلك شريطة عدم جتاوز حد الكثافة  30بالتذييل  5من امللحق  9.3الفقرة  يف

 أو أي أراضي أخرى لبلدان أخرى.
 J2األسلوب  2.4.10/7/3

 1 من امللحق 1املشار إليه يف القسم  pfdيف إطار هذا األسلوب، ال توجد أي تغيريات على لوائح الراديو، ألن حد الكثافة 
الراديو عبارة عن حد صارم جيب عدم جتاوزه من أجل محاية ختصيصات اخلدمة اإلذاعية الساتلية من التداخل  للوائح 30 بالتذييل

إذاعية  شبكة خدمةدرجات حول  ±9الذي قد تتسبب فيه شبكات للخدمة اإلذاعية الساتلية موجودة خارج قوس مقداره 
 مطلوبة. ساتلية
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 Jاالعتبارات التنظيمية واإلجرائية للمسألة  5.10/7/3

 J1 األسلوب 1.5.10/7/3

 (REV.WRC-15) 30*التذييـل 

بشأن الخدمة اإلذاعية  1األحكام بشأن جميع الخدمات والخطتان والقائمة المصاحبة لها
 GHz 12,5-11,7( و3)في اإلقليم  GHz 12,2-11,7 اتنطاقات التردد الساتلية في

      (WRC-03)(2)في اإلقليم  GHz 12,7-12,2و( 1)في اإلقليم 

     (REV.WRC-15) 1امللحـق 
 الحدود المرعية لتحديد ما إذا كانت خدمة تابعة إلحدى اإلدارات متأثرة من تعديل 

  1قائمة اإلقليمين                                    أو من تخصيص مقترح جديد أو معد ل في 2خطة اإلقليم  مقترح في
 25أو عند الحاجة إلى التماس موافقة أي إدارة أخرى بموجب هذا التذييل 3و

MOD 

 3و 1 الحدود التي تنطبق على التداخل المسبب لتخصيصات التردد المطابقة لخطة اإلقليمين 1
 3و 1 قائمة اإلقليمين أو المسبب لتخصيصات جديدة أو معدلة في 3و 1أو لقائمة اإلقليمين 

تتجاوز  الفضاء احلر، فإن كثافة تدفق القدرة لتخصيص جديد أو معدل مقرتح للقائمة جيب أال شار يفبافرتاض حدوث االنت
 .27MHz)) 103,6 2dB(W/(m26 ·– القيمة

... 

 

___________________ 
26 15)-WRC - (SUP 27 · 103,6−احلد البالغ MHz)) 2dB(W/(m  ال ميكن جتاوزه إال يف األراضي الواقعة حتت والية اإلدارة املبلغة، شريطة
هذا على التخصيصات املقدمة من إدارة  (pfd)ويقتصر جتاوز كثافة تدفق القدرة . 3و 1 يرتاكب ختصيص الرتدد مع النطاقات احلارسة لإلقليمني أال

 صالة عن نفسها.ألاتعمل ب
 حالة ويفعلى املناطق احلدودية وأي أراضي أخرى ختضع لوالية أي إدارة أخرى.  MHz)) 2(W/(mdB 27 · 103,6−عدم جتاوز احلد البالغ  جيب

على الفور،  فضختأن  pfdعلى اإلدارة اليت تشغل ختصيصات مع جتاوز لكثافة  إنفاحلد يف أراضي ختضع لواليتها،  هذا جتاوز عن إدارة أي إبالغ
 WRC)-(19    .القدرةتدفق  كثافة  جتاوز عن أبلغت فوق أراضي اإلدارة اليت لو مقب مستوىهذا التجاوز إىل  ،pfdمبجرد استالم تقرير جتاوز الكثافة 
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 J2 األسلوب 2.5.10/7/3

 (REV.WRC-15) 30*التذييـل 

بشأن الخدمة اإلذاعية  1األحكام بشأن جميع الخدمات والخطتان والقائمة المصاحبة لها
 GHz 12,5-11,7( و3)في اإلقليم  GHz 12,2-11,7 اتنطاقات التردد الساتلية في

      (WRC-03)(2)في اإلقليم  GHz 12,7-12,2( و1)في اإلقليم 

     (REV.WRC-15) 1امللحـق 
 الحدود المرعية لتحديد ما إذا كانت خدمة تابعة إلحدى اإلدارات متأثرة 

قائمة                                    أو من تخصيص مقترح جديد أو معد ل في 2خطة اإلقليم  من تعديل مقترح في
 25أو عند الحاجة إلى التماس موافقة أي إدارة أخرى بموجب هذا التذييل 3و 1اإلقليمين 

NOC 

 3و 1 الحدود التي تنطبق على التداخل المسبب لتخصيصات التردد المطابقة لخطة اإلقليمين 1
 3و 1 قائمة اإلقليمين أو المسبب لتخصيصات جديدة أو معدلة في 3و 1قليمين أو لقائمة اإل
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 (K)7بند جدول األعمال 

 12.1.4 بموجب الفقرة B صعوبات بشأن عمليات تفحص الجزء - K المسألة 11/7/3
 30B من التذييل ج( 21.6للوائح الراديو والفقرة  30Aو 30من التذييلين  16.2.4 الفقرة أو

 الراديو للوائح
 ملخص تنفيذي 1.11/7/3

من  16.2.4 الفقرة أو 12.1.4مبوجب الفقرة  Bاجلزء  -                                                              ملعاجلة الصعوبات اليت تواجه اإلدارة املبل غة يف تفحص شبكتها املستجدة
 12.1.4 فحص آخر مبوجب الفقرةتإضافة       ي قرتح، 30Bمن التذييل  ج( 21.6للوائح الراديو أو الفقرة  30Aو 30 التذييلني

                   ، حبيث إذا و جدت أي للوائح الراديو 30Bمن التذييل  ج( 21.6للوائح الراديو والفقرة  30Aو 30التذييلني  من 16.2.4 الفقرة أو
 16.2.4 الفقرة أو 12.1.4لفقرة ا                                                                                    شبكات متبقية متأثرة أ دخلت ختصيصاهتا يف القائمة أو اخلطة، حسب االقتضاء، قبل التبليغ مبوجب 

لوائح الراديو، يواصل املكتب تفحص ما إذا كانت ل 30Bمن التذييل  17.6للوائح الراديو أو الفقرة  30Aو 30 نيمن التذييل
 تزال تعترب متأثرة. القائمة أو اخلطة ال التخصيصات املقابلة املتبقية يف

                           )ي شار إليها فيما بعد باسم  مستجدة ةشبكل Bتفحص اجلزء                                                               وهبذه الطريقة، وجريا  على املمارسة املتبعة اليوم، إذا كانت نتيجة 
 ج( 21.6 للوائح الراديو أو الفقرة 30Aو 30 من التذييلني 16.2.4 الفقرة أو 12.1.4مبوجب الفقرة  "(Bاجلزء  -"الشبكة املستجدة 

ذات  الشبكة"بعد باسم                  ي شار إليها فيما)لشبكة ذات أقدمية  A فيما يتعلق باجلزء للوائح الراديو 30B من التذييل
غري متأثرة،   ("الشبكة ذات األقدمية"بعد باسم                  ي شار إليها فيما)نتيجة مؤاتية، تعترب الشبكة ذات األقدمية  "(A اجلزء - األقدمية

 .حيصل اليوم، ويكف إجراء التفحص كما
 12.1.4 مبوجب الفقرة م                                                                                          ويف الوقت نفسه، تتناول هذه الطريقة الصعوبات اليت تواجهها اإلدارة املبلغة وتسمح لتبليغها املقد  

( B اجلزء - )الشبكة املستجدة للوائح الراديو 30Bمن التذييل  17.6للوائح الراديو أو الفقرة  30Aو 30 من التذييلني 16.2.4 الفقرة أو
التفحص  يف ةمتأثر  غري B اجلزء -                                                                                  باحلصول على نتائج مؤاتية فيما يتعلق بشبكة ذات أقدمية إذا اعت ربت الشبكة ذات األقدمية 

 4أو امللحق ( للوائح الراديو 30Aبالتذييل ) 1أو امللحق ( للوائح الراديو 30بالتذييل ) 1                              اإلضايف استنادا  إىل أسلوب امللحق
ويتجنب ذلك املغاالة يف محاية الشبكة ذات األقدمية على أساس خصائص جتاوزها الزمن ومل تعد (. للوائح الراديو 30B بالتذييل)

 .ضمان محاية كافية للشبكة ذات األقدمية صاحلة، مع
 .K                                            وي قرتح أسلوب واحد فقط لإليفاء مبتطلبات املسألة 

 خلفية 2.11/7/3
إىل التخصيصات اليت سبق أن تلقى املكتب بشأهنا  للوائح الراديو 30Bمن التذييل  ج( 21.6الفقرة  مبوجب التفحصيستند 

 B اجلزء -لشبكة ذات األقدمية احىت لو سبق نشر ( Aاجلزء  -أي الشبكة ذات األقدمية ) 1.6الفقرة  معلومات كاملة مبوجب
 B منشور اجلزء ، ومن(من قبيل تقليص منطقة اخلدمة ومنطقة التغطية)                  خبصائص خمف ضة كثريا   25.6أو الفقرة  23.6 الفقرة مبوجب
 .30B التذييل موجودة يف قواعد بيانات A اجلزء -ذات األقدمية  الشبكةتعود  إياه، ال
يتعلق بالشبكة ذات األقدمية  فيماللوائح الراديو 30A و 30 نيمن التذييل 16.2.4أو الفقرة  12.1.4الفقرة  مبوجب التفحص يستند

أي الشبكة ذات ) 6.2.4أو الفقرة  3.1.4الفقرة  مبوجب كاملة  معلومات بشأهنا املكتب تلقى أن سبق اليت التخصيصات إىل
       خمف ضة خبصائص 19.2.4أو الفقرة  15.1.4الفقرة  مبوجب B اجلزء - األقدمية ذات لشبكةاحىت لو سبق نشر ( Aاجلزء  -األقدمية 

 A اجلزء -ذات األقدمية  الشبكة تعود إياه، ال B اجلزء منشور ومن، (التغطية ومنطقة اخلدمة منطقة تقليص قبيلمن )       كثريا  
 .للوائح الراديو30A و 30 نيالتذييل موجودة يف قواعد بيانات
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أو  30Aو 30 من التذييلني 16.2.4أو الفقرة  12.1.4الفقرة  مبوجب                                                     وهذا خيلق صعوبات لإلدارة املبل غة وقد مينع تبليغها املقدم 
بنتائج مؤاتية ألن  اخلطة أو القائمة يفمن اإلدراج ( B اجلزء -)الشبكة املستجدة  للوائح الراديو 30Bالتذييل  من 17.6 الفقرة

أسفر عن نتيجة غري مؤاتية على الرغم من ( Aاجلزء  -ذات األقدمية  الشبكة)تفحص تبليغها فيما يتعلق بالشبكة ذات األقدمية 
 الشبكة) اخلطة أو لقائمةا يفميكنها يف الواقع أن تتعايش مع الشبكة ذات األقدمية ( Bاجلزء  -)الشبكة املستجدة أن شبكتها 

اخلاص هبا، ستصبح نتيجة  B، وإذا استند التفحص فيما يتعلق بالشبكة ذات األقدمية إىل اجلزء (B اجلزء - األقدمية ذات
 .مؤاتية التفحص

 ملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3.11/7/3
 الفقرة مبوجب Bالصعوبات اليت تواجهها اإلدارة املبلغة لدى تفحص اجلزء  3.11/7/3-1يوضح الرسم البياين الوارد يف الشكل 

 .الراديو للوائح 30B من التذييل ج( 21.6 للوائح الراديو أو الفقرة 30Aو 30من التذييلني  16.2.4الفقرة  أو 12.1.4
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 3.11/7/3-1الشكل 

 

 

 أوالقائمة  يف( الشبكة ذات األقدمية)للوائح الراديو  30Bللوائح الراديو أو التذييل  30Aو 30مبجرد إدراج شبكة التذييلني 
لشبكة ذات ل B اجلزء) التوايل على 25.6أو الفقرة  23.6 الفقرة أو 19.2.4أو الفقرة  15.1.4 الفقرةمبوجب  ونشرها اخلطة

 30B التذييلو للوائح الراديو  30Aو 30 التذييلنييف قواعد بيانات          موجودا   Aاجلزء  -لشبكة ذات األقدمية ليعود  ، ال(األقدمية
                                                                             ويستند مستوى احلماية الذي تستحقه الشبكة ذات األقدمية فيما يتعلق بالشبكة املبل غ . إياه B من منشور اجلزء التوايل على

 .Bاجلزء  -ذات األقدمية  الشبكة                              واملبل غ عنها بعد هذا الوقت إىل  (Network NEW)            عنها حديثا  
يتعلق بالشبكة  إذا أسفر تفحصه فيما Bاجلزء  -                                                                      لذلك، ت عترب الشبكة ذات األقدمية غري متأثرة من حيث املبدأ بالشبكة املستجدة 

 للوائح الراديو(، أو 30Aالتذييل ) 1 امللحقللوائح الراديو(، أو  30التذييل ) 1 امللحقباستخدام أسلوب  B اجلزء -ذات األقدمية 
 .عن نتائج مؤاتية ، حسب االقتضاء،(للوائح الراديو 30Bالتذييل ) 4 امللحق

إىل  A اجلزء -لشبكة املستجدة فيما يتعلق بالشبكة ذات األقدمية ل B                                                  ولكن وفقا  للممارسة احلالية، ميكن أن يؤدي تفحص اجلزء 
 .احلماية على أساس خصائص جتاوزها الزمن ومل تعد صاحلة املغاالة يف

يف هذا الوقت، استعيض عن 
لشبكة ذات ل Bباجلزء  A اجلزء

 .األقدمية يف أحدث قاعدة بيانات

                                وفيما يتعلق بأي شبكات ب لغ عنها 
ات لشبكة ذا                   حديثا ، تستند محاية 

األقدمية إىل اخلصائص الواردة 
 B ءاجلز  - ذات األقدمية الشبكة يف

 :احلالية لوائح الراديو
أو  12.1.4 الفقرةمبوجب يستند التفحص 

للوائح  30Aو 30من التذييلني  16.2.4 الفقرة
 30Bالتذييل  من ج( 21.6الفقرة  الراديو أو

ذات  الشبكةإىل خصائص  للوائح الراديو
اليت يتعذر هبا تعايش   A اجلزء -األقدمية 

 .الشبكتني كلتا
 :Yالصعوبات التي تواجهها اإلدارة 

نتيجة التفحص غري مؤاتية رغم إمكانية تعايش 
 ةستجدامل ةشبكلمع االشبكة ذات األقدمية 

الواقع وإذا استند التفحص فيما يتعلق  يف
اخلاص هبا،  Bبالشبكة ذات األقدمية إىل اجلزء 

 .ستصبح النتيجة مؤاتية

 الشبكة ذات األقدمية والشبكة املستجدة مها شبكتان ساتليتان متجاورتان ضمن قوس التنسيق: االفرتاضات

 - األقدمية ذات الشبكة
 Xاإلدارة  Aاجلزء 

 - األقدمية ذات الشبكة
 Xاإلدارة  Bاجلزء 

 - املستجدة الشبكة
 Yاإلدارة  Aاجلزء 

 - املستجدة الشبكة
 Yاإلدارة  Bاجلزء 

منطقة اخلدمة وتغطيتها: اجلزء املرئي 
 ، مثلمن األرض

منطقة اخلدمة وتغطيتها: اجلزء املرئي 
 ، مثلمن األرض

منطقة اخلدمة وتغطيتها: 
 وطنية/إقليمية، مثل

منطقة اخلدمة وتغطيتها: 
 وطنية/إقليمية، مثل

 خط الزمن نآلا

 التعايش ممكن التعايش متعذر التعايش متعذر
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 3.11/7/3-2 الشكل

 

 B فيما يتعلق باجلزء Bجلزء ا -املستجدة  الشبكةالتأثريات يف االعتبار يف حال تغيري املمارسة املتبعة حبيث يتم تفحص  وتؤخذ
 .(3.11/7/3-2                             ، إذا بـ ل غ عنه )انظر الشكل A اجلزء -ذات األقدمية  الشبكة        بدال  من 

ما، ( مناطق)يف منطقة  Aاجلزء  -ذات األقدمية  الشبكة ميكن أن تكون أكثر حساسية من Bاجلزء  -ذات األقدمية  الشبكةولكن 
ذات  الشبكةأعلى من ذاك يف  Bاجلزء  -ذات األقدمية  الشبكةهذه احلالة، ميكن أن يكون مستوى احلماية املطلوب يف  ويف

 .A اجلزء - األقدمية
 الشبكة        بدال  من  Bفيما يتعلق باجلزء  Bاجلزء  -املستجدة  الشبكةويف حال تغيري القاعدة بطريقة يتم فيها تفحص 

ذات  الشبكةحبيث ميكنها أن تتعايش مع  Bاجلزء  -املستجدة  الشبكة                            ، إذا بـ ل غ عنه، ميكن تصميم  Aاجلزء  - األقدمية ذات
 من 16.2.4 أو 12.1.4 الفقرة يف التفحص مبوجب مؤاتية نتائج                              بـ ل غ عنها وميكنها أن حتصل على  ، إذاAاجلزء  -األقدمية 
فيما يتعلق بالشبكة ذات األقدمية حسب  للوائح الراديو 30Bالتذييل  من ج( 21.6الفقرة  للوائح الراديو أو 30Aو 30 التذييلني

ما، مما ( مناطق)ة منطق يف حال تغيري القاعدة فجأة، تتطلب الشبكة ذات األقدمية آنذاك محاية أكرب يف ولكن. املمارسة املتبعة
ى مقصودة عل ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل عواقب غري. يسفر عن نتيجة غري مؤاتية Bاجلزء  -املستجدة  الشبكة          جعل تفح ص 
تكون  ، ميكن أن الB اجلزء -املستجدة  الشبكة                                                 ففي الوقت الذي تعد فيه اإلدارة املبل غة تبليغها عن (. Yاإلدارة )               اإلدارة املبل غة 

احلسبان كي  اليت سيستحيل عليها أخذها يف Y                                      قد ن شرت وبالتايل فهي جمهولة لدى اإلدارة  B اجلزء -ذات األقدمية  الشبكة
 .اليت جتهلها B اجلزء -ذات األقدمية  الشبكةحتمي 

 12.1.4 الفقرة وجبمبلتفادي العواقب احملتملة غري املقصودة املشار إليها أعاله، يتمثل أحد احللول املمكنة يف إضافة فحص إضايف و 
                       حبيث إذا و جدت أي شبكات  للوائح الراديو 30Bمن التذييل  ج( 21.6 الفقرةللوائح الراديو أو  30Aو 30من التذييلني 16.2.4أو 

، يواصل Bاجلزء  -ستجدة امل الشبكة عنقبل التبليغ  اخلطة أوالقائمة                         متأثرة أ دخلت ختصيصاهتا يف (ذات أقدمية شبكات) متبقية
وإذا كانت نتيجة التفحص اإلضايف  .ما تزال متأثرة B اجلزء -ذات األقدمية  الشبكة تما إذا كان للوقوف على تفحصالاملكتب 

 16.2.4 أو 12.1.4الفقرة  إطار يفنتيجة مؤاتية، تعترب الشبكة ذات األقدمية غري متأثرة  B اجلزء -ذات األقدمية  بالشبكةفيما يتعلق 
منهج  3.11/7/3-3 وضح الرسم البياين الوارد يف الشكلي. و التوايل على ج( 21.6الفقرة  للوائح الراديو أو 30Aو 30  من التذييلني

 .Kإطار األسلوب املعين باملسألة  التفحص املقرتح املكون من مرحلتني يف

 - املستجدة الشبكة
 Bاجلزء 
 Yاإلدارة 

 - املستجدة الشبكة
 Aاجلزء 
 Yاإلدارة 

 ذات الشبكة
 Bاجلزء  - األقدمية

 Xاإلدارة 

 - املستجدة الشبكة
 Bاجلزء 
 Yاإلدارة 

 اآلن خط الزمن

عليها أن حتمي الشبكة ذات األقدمية  ،B اجلزء -عن شبكة مستجدة  Yتبل غ اإلدارة  عندما
أي باستناد التفحص مبوجب  ،βباملستوى الذي تستحقه الشبكة ذات األقدمية يف الوقت 

للوائح الراديو فيما يتعلق بالشبكة ذات األقدمية إىل  30Bج( من التذييل  21.6الفقرة 
 .βوفق الوضع املرجعي يف الوقت  ،A اجلزء -الشبكة ذات األقدمية 

 

يتعلق  فيما θبالنسبة إىل الشبكة ذات األقدمية، فإن مستوى احلماية الذي تستحقه يف الوقت 
. لذلك، Bاجلزء  - ذات األقدمية الشبكةشبكة بـ ل غ عنها حديثا  يف هذا الوقت يتمثل يف ب

إذا  B اجلزء -تجدة املس قدمية غري متأثرة من حيث املبدأ بالشبكةت عترب الشبكة ذات األ
، وفق الوضع املرجعي Bاجلزء  - ذات األقدمية أسفر تفحصها فيما يتعلق بالشبكة

 نتائج مؤاتية. ، عنθ الوقت يف

 املمارسة املتبعة

فكرة النظر يف للشبكة ذات 
 Bاجلزء  - األقدمية
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 3.11/7/3-3الشكل 

 
فيما يتعلق بشبكة ذات  Bاجلزء  - مستجدة ةتفحص شبك                                                              وهبذه الطريقة، وجريا  على املمارسة املتبعة اليوم، إذا كانت نتيجة 

نتيجة مؤاتية، تعترب الشبكة ذات األقدمية غري متأثرة، كما حيصل اليوم، ويكف إجراء التفحص على أساس  A اجلزء -أقدمية 
 .للشبكة ذات األقدمية B اجلزء

 16.2.4 أو 12.1.4الفقرة وجب مب                                                                                           ويف الوقت نفسه، تتناول هذه الطريقة الصعوبات اليت تواجهها اإلدارة املبلغة وتسمح لتبليغها املقد م
باحلصول على ( مستجدة ةشبكل B )اجلزء للوائح الراديو 30Bالتذييل  من 17.6 الفقرةللوائح الراديو أو  30Aو 30من التذييلني 

                      التفحص اإلضايف استنادا   متأثرة يف غري( B اجلزء)                                                                       نتائج مؤاتية فيما يتعلق بشبكة ذات أقدمية إذا اعت ربت الشبكة ذات األقدمية 
للوائح  30Bالتذييل ) 4امللحق  أوللوائح الراديو(،  30Aالتذييل ) 1 امللحقللوائح الراديو(، أو  30التذييل ) 1 امللحقإىل أسلوب 

تعد  ويتجنب ذلك املغاالة يف محاية الشبكة ذات األقدمية على أساس خصائص جتاوزها الزمن ومل. ، حسب االقتضاء(لراديوا
 .صاحلة، مع ضمان محاية كافية للشبكة ذات األقدمية

 Kأسلوب للوفاء بالمسألة  4.11/7/3
 ج( 21.6للوائح الراديو والفقرة  30Aو 30من التذييلني  16.2.4و 12.1.4 الفقرتنيآخر مبوجب     ا  فحصت يضيف هذا األسلوب

قبل التبليغ  اخلطة أو                                                                ، حبيث إذا و جدت أي شبكات متبقية متأثرة أ دخلت ختصيصاهتا يف القائمةللوائح الراديو 30Bالتذييل  من
لوائح الراديو، يواصل ل 30Bلتذييل من ا 17.6للوائح الراديو أو الفقرة  30Aو 30من التذييلني  16.2.4و 12.1.4 تنيلفقر امبوجب 

 ال تزال تعترب متأثرة. اخلطة أو كانت التخصيصات املقابلة املتبقية يف القائمة إذا املكتب تفحص ما
 12.1.4 مبوجب الفقرة Bاجلزء  - مستجدة ةتفحص شبك                                                              وهبذه الطريقة، وجريا  على املمارسة املتبعة اليوم، إذا كانت نتيجة 

فيما يتعلق بشبكة  للوائح الراديو 30Bمن التذييل  ج( 21.6للوائح الراديو أو الفقرة  30Aو 30من التذييلني  16.2.4 الفقرة أو
 .نتيجة مؤاتية، تعترب الشبكة ذات األقدمية غري متأثرة، كما حيصل اليوم، ويكف إجراء التفحص A اجلزء - ذات أقدمية

 12.1.4وجب الفقرة مب                                              يت تواجهها اإلدارة املبلغة وتسمح لتبليغها املقد مويف الوقت نفسه، يتناول هذا األسلوب الصعوبات ال
( B اجلزء - مستجدة ةشبك) للوائح الراديو 30Bمن التذييل  17.6للوائح الراديو أو الفقرة  30Aو 30من التذييلني  16.2.4 الفقرة أو

التفحص  غري متأثرة يف Bاجلزء  -ذات األقدمية  الشبكة                                                               باحلصول على نتائج مؤاتية فيما يتعلق بشبكة ذات أقدمية إذا اعت ربت 
 4 أو امللحق( للوائح الراديو 30Aبالتذييل ) 1أو امللحق ( للوائح الراديو 30بالتذييل ) 1                              اإلضايف استنادا  إىل أسلوب امللحق 

 - املستجدة الشبكة
 Bاجلزء 
 Yاإلدارة 

)املمارسة املتبعة( التفحص  1التفحص 
 قائم على:

 Aاجلزء  -الشبكة ذات األقدمية  -
 βالوضع املرجعي يف الوقت  -

( K )مقرتح جديد يف إطار أسلوب اإليفاء مبتطلبات املسألة 2التفحص 
 تفحص آخر قائم على:

 )يف حالة توفرها( Bاجلزء  -الشبكة ذات األقدمية  -
 θالوضع املرجعي يف الوقت  -

 AP30/30A  

 :مدى الرتدد
GHz 6/4 - مؤاتية 

GHz 13/11-10 - غري مؤاتية 

 مدى الرتدد:
GHz 13/11-10 - مؤاتية 

 الممارسة المتبعة:
 غري مؤاتية = SR-Part Aإزاء الشبكة فحص ال

 تعترب شبكة متأثرة (SR)الشبكة األقدم  ->
 (التفحص قيد 30/30A للتذييلني JR-Part B)الشبكة الكاملة 

 

 :Kأسلوب مقترح للوفاء بالمسألة 
 مدى الرتددعن نتائج مؤاتية يف سائر  2فحص إذا أسفر ال
 شبكة متأثرةتعترب  ال SRالشبكة األقدم  ->

 (التفحص قيد 30B للتذييل JR-Part Bلشبكة ل غري املؤايت مدى الرتدد)

 نتائج التفحص نتائج التفحص

 AP30B  

 الممارسة المتبعة:
 حمددة كشبكة متأثرة SR-Part Aال تزال الشبكة 

 تعترب شبكة متأثرة (SR)الشبكة األقدم  ->
 (التفحص قيد 30/30A للتذييلني JR-Part B)الشبكة الكاملة 

 

 :K أسلوب مقترح للوفاء بالمسألة
 حمددة كشبكة متأثرةغري  SR-Part Bالشبكة 

 شبكة متأثرةتعترب  ال SRالشبكة األقدم  ->
التفحص، باستثناء  قيد 30/30A للتذييلني JR-Part B)الشبكة الكاملة 
 ((GHz 17/14)النهج اخلاص بالنطاق  30Aالتذييل 
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تعد  ويتجنب ذلك املغاالة يف محاية الشبكة ذات األقدمية على أساس خصائص جتاوزها الزمن ومل(. الراديوللوائح  30B بالتذييل)
 .ضمان محاية كافية للشبكة ذات األقدمية صاحلة، مع

 Kاالعتبارات التنظيمية واإلجرائية بشأن المسألة  5.11/7/3

 *Rev.WRC 30)-(15التذييـل 

المصاحبة لها بشأن الخدمة اإلذاعية  1والخطتان والقائمةاألحكام بشأن جميع الخدمات 
 GHz 12,5-11,7( و3)في اإلقليم  GHz 12,2-11,7 اتنطاقات التردد الساتلية في

      (WRC-03)(2)في اإلقليم  GHz 12,7-12,2( و1)في اإلقليم 

      (REV.WRC-15) 4املـادة 
 2اإلقليم  اإلجراءات المتعلقة بالتعديالت الطارئة على خطة

 33و 1اإلقليمين  وعلى االستخدامات اإلضافية في

 3و 1أحكام تنطبق على اإلقليمين  1.4

MOD 

12.1.4XX  اإلدارة اليت ، فإن أعاله 5.1.4 الفقرة املنشور املشار إليه يف احملددة يف التوصل إىل اتفاق مع اإلداراتيتم إذا مل
، وعليها أن تعلم املكتب بذلك 5املادة  تطبيق اإلجراء املناسب الوارد يف ميكنها أن تستمر يف                             تقرتح التخصيص اجلديد أو املعد ل

 WRC)-1519(      مبينة اخلصائص النهائية للرتدد املخصص مع أمساء اإلدارات اليت أبرم اتفاق معها.

 

      (REV.WRC-15) 4املـادة 
 2اإلقليم  اإلجراءات المتعلقة بالتعديالت الطارئة على خطة

 33و 1اإلقليمين  وعلى االستخدامات اإلضافية في

___________________ 
XX  أسلوب  املكتب أن يستخدميتعني ، 12.1.4لفقرة االتبليغ مبوجب تلقي                                                               إذا و جدت أي شبكات متبقية متأثرة أ دخلت ختصيصاهتا يف القائمة قبل

لق بتلك الشبكات املتأثرة وجيرى التفحص فيما يتع املقابلة املتبقية يف القائمة ال تزال تعترب متأثرة.يواصل تفحص ما إذا كانت التخصيصات ل 1امللحق 
وينطبق . 15.1.4                      الذي ن شر مبوجب الفقرة B اخلاص للجزءلقسم املقابلة ل A30و 30 نياملتبقية على حنو مستقل باستخدام قاعدة البيانات الرئيسية للتذييل

 WRC)-(Rev.WRC 548.    19)-(12القرار 



644 

 

 2أحكام تنطبق على اإلقليم  2.4

MOD 

16.2.4XX1 أو إذا مت التوصل 14.2.4الفقرة  إذا مل تستلم اإلدارة اليت تقرتح التعديل أي تعليقات عند انقضاء املهل احملددة يف ،
تطبيق                                                                                                             إىل اتفاق مع اإلدارات اليت كانت أدلت بالتعليقات واليت يعترب االتفاق معها ضروريا ، فإن هذه اإلدارة ميكنها أن تستمر يف

ات اليت ر ، وعليها أن تعلم املكتب بذلك مبينة اخلصائص النهائية للرتدد املخصص مع أمساء اإلدا5املادة  اإلجراء املناسب الوارد يف
 WRC)-(19    أبرم اتفاق معها.

 

 *Rev.WRC 30A)-(15التذييـل 
 المصاحبة لها التي تتعلق بوصالت التغذية 1األحكام والخطتان والقائمة

 GHz 12,7-12,2و 1اإلقليم  في GHz 12,5-11,7الخدمة اإلذاعية الساتلية ) في
 لترددنطاقات ا ( في3اإلقليم  في GHz 12,2-11,7و 2في اإلقليم 

14,5-14,8 GHz2 18,1-17,3و GHz 3و 1اإلقليمين  في 
     (WRC-03) 2اإلقليم  في GHz 17,8-17,3و

     (REV.WRC-15) 4املـادة 

 2اإلقليم  خطة وصالت التغذية في اإلجراءات المتعلقة بإدخال تعديالت في
 3و 1اإلقليمين  وفي االستخدامات اإلضافية في

 3و 1أحكام تنطبق على اإلقليمين  1.4
MOD 

12.1.4XX  اليت  ، فإن اإلدارةأعاله 5.1.4 الفقرة املنشور املشار إليه يف احملددة يف التوصل إىل اتفاق مع اإلداراتيتم إذا مل
أن تعلم املكتب بذلك ، وعليها 5املادة  تطبيق اإلجراء املناسب الوارد يف ميكنها أن تستمر يف                             تقرتح التخصيص اجلديد أو املعد ل

 WRC)-1519(      مبينة اخلصائص النهائية للرتدد املخصص مع أمساء اإلدارات اليت أبرم اتفاق معها.

 

___________________ 
XX1  أسلوب  املكتب يتعني أن يستخدم ،16.1.4لفقرة االتبليغ مبوجب  تلقي قبل اخلطة                                                  إذا و جدت أي شبكات متبقية متأثرة أ دخلت ختصيصاهتا يف

ق بتلك الشبكات املتأثرة وجيرى التفحص فيما يتعل ال تزال تعترب متأثرة.اخلطة يواصل تفحص ما إذا كانت التخصيصات املقابلة املتبقية يف ل 1امللحق 
               الذي ن شر مبوجب  B لقسم اخلاص للجزءاملقابلة ل A30و 30للتذييلني املتبقية على حنو مستقل باستخدام قاعدة البيانات الرئيسية 

 WRC)-(19    .19.2.4 الفقرة
XX  أسلوب  املكتب يتعني أن يستخدم، 12.1.4لفقرة االتبليغ مبوجب تلقي                                                               إذا و جدت أي شبكات متبقية متأثرة أ دخلت ختصيصاهتا يف القائمة قبل

لق بتلك الشبكات املتأثرة وجيرى التفحص فيما يتع املقابلة املتبقية يف القائمة ال تزال تعترب متأثرة.يواصل تفحص ما إذا كانت التخصيصات ل 1امللحق 
. وينطبق 15.1.4                      الذي ن شر مبوجب الفقرة B لقسم اخلاص للجزءاملقابلة ل A30و 30للتذييلني املتبقية على حنو مستقل باستخدام قاعدة البيانات الرئيسية 

 WRC)-(Rev.WRC 548.    19)-(12القرار 
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     (REV.WRC-15) 4املـادة 

 2اإلقليم  خطة وصالت التغذية في اإلجراءات المتعلقة بإدخال تعديالت في
 3و 1اإلقليمين  وفي االستخدامات اإلضافية في

 2أحكام تنطبق على اإلقليم  2.4

MOD 

16.2.4XX1 أو إذا مت التوصل 14.2.4الفقرة  إذا مل تستلم اإلدارة اليت تقرتح التعديل أي تعليقات عند انقضاء املهل احملددة يف ،
تطبيق  ن تستمر يفأ                                                                                                 إىل اتفاق مع اإلدارات اليت كانت أدلت بالتعليقات واليت يعترب االتفاق معها ضروريا ، فإن هذه اإلدارة ميكنها 

، وعليها أن تعلم املكتب بذلك مبينة اخلصائص النهائية للرتدد املخصص مع أمساء اإلدارات اليت 5املادة  اإلجراء املناسب الوارد يف
 WRC)-(19     أبرم اتفاق معها.

 

 30B (Rev.WRC-15)التذييـل 
  اتنطاقات التردداألحكام والخطة المصاحبة بشأن الخدمة الثابتة الساتلية في 

MHz 4 800-4 500 وMHz 7 025-6 725 وGHz 10,95-10,70  
 GHz 13,25-12,75و GHz 11,45-11,20و

      (REV.WRC-15) 6املـادة 
 اإلجراءات الخاصة بتحويل تعيين إلى تخصيص من أجل

 استحداث نظام إضافي أو من أجل إدخال تعديل
 WRC)-(15       1،2القائمة تخصيص وارد في في

MOD 

إىل نتيجة مواتية، يستعمل  17.6لتخصيص استلم مبوجب الفقرة  19.6عندما يؤدي الفحص فيما خيص الفقرة  21.6
 للتأكد مما إذا كانت اإلدارات املتأثرة وما يقابلها من: 4امللحق  املكتب الطريقة احملددة يف

 اخلطة؛ تعيينات يف أ ( 
 ؛1.6تاريخ استالم بطاقة التبليغ اليت مت فحصها واملقدمة مبوجب الفقرة  القائمة يف ختصيصات واردة يف ب(

___________________ 
XX1  املكتب يتعني أن يستخدم ،16.1.4لفقرة االتبليغ مبوجب  تلقي قبل اخلطة                                                  إذا و جدت أي شبكات متبقية متأثرة أ دخلت ختصيصاهتا يف 

فيما يتعلق بتلك  وجيرى التفحص ال تزال تعترب متأثرة. طةيواصل تفحص ما إذا كانت التخصيصات املقابلة املتبقية يف اخلل 1 أسلوب امللحق
 B املقابلة للقسم اخلاص للجزء A30و 30للتذييلني املتبقية على حنو مستقل باستخدام قاعدة البيانات الرئيسية  املتأثرةالشبكات 

 WRC)-(19    .19.2.4 الفقرة مبوجب     ن شر الذي
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من  5.6                         وقام بفحصها وفقا  للفقرة 1.6                                                             ختصيصات سبق للمكتب أن استلم معلومات كاملة خبصوصها وفقا  للفقرة  ج(
 ؛1.6YYمت مبوجب الفقرة تاريخ استالم بطاقة التبليغ اليت مت فحصها وقد هذه املادة يف

، ال تزال تعترب متأثرة 17.6ومل يتم التوصل إىل اتفاق بشأهنا مبوجب الفقرة  7.6إطار الفقرة  القسم اخلاص املنشور يف         مبي نة يف
 WRC)-(19      بذلك التخصيص.

 
  

___________________ 
YY  أسلوب  املكتب يتعني أن يستخدم ،17.6لفقرة االتبليغ مبوجب  تلقي قبل القائمة                                                  إذا و جدت أي شبكات متبقية متأثرة أ دخلت ختصيصاهتا يف

لق بتلك الشبكات املتأثرة وجيرى التفحص فيما يتع يواصل تفحص ما إذا كانت التخصيصات املقابلة املتبقية يف القائمة ال تزال تعترب متأثرة.ل 4 امللحق
 أو 632.                 ن شر مبوجب الفقرة  الذي A6Bلقسم اخلاص ل املقابلة 30Bاملتبقية على حنو مستقل باستخدام قاعدة البيانات الرئيسية للتذييل 

 WRC)-(19    .652. الفقرة
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 1.9بند جدول األعمال 

 من االتفاقية: 7                                                        تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية وإقراره، وفقا  للمادة  النظر يف 9
 ؛2015بشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية منذ املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  1.9

 ار هذا البند من جدول األعمال.تسع مسائل يف إط (CPM19-1) حددت املرحلة األوىل من االجتماع التحضريي للمؤمتر مالحظة:

 1.9(2.1.9)بند جدول األعمال 

 (WRC-15) 761القرار  2.1.9/3

 3و 1اإلقليمني  يف MHz 1 492-1 452 نطاق الرتدد يف التوافق بني االتصاالت املتنقلة الدولية واخلدمة اإلذاعية الساتلية )الصوتية(

 ملخص تنفيذي 1/2.1.9/3

، أجرى قطاع االتصاالت الراديوية الدراسات التنظيمية والتقنية بني االتصاالت املتنقلة (WRC-15) 761             عمال  بالقرار 
، 3و 1 يف اإلقليمني MHz 1 492-1 452يف نطاق الرتدد (( الصوتية) BSS( )الصوتية)واخلدمة اإلذاعية الساتلية  (IMT) الدولية

 (.الصوتية)قلة الدولية واخلدمة اإلذاعية الساتلية مراعاة املتطلبات التشغيلية لالتصاالت املتن مع

 (WRC-15) 761 القرار على النحو الوارد يف "يقرر دعوة قطاع االتصاالت الراديوية"والغرض من هذه الدراسات هو االستجابة لفقرة 
 .من البت يف املسألة، حسب االقتضاء WRC-19لتمكني املؤمتر 

، فيما يتعلق بتنسيق التداخل املمكن من أنظمة االتصاالت يف مجلة أمورمن لوائح الراديو،  19.9ويف الوقت احلايل، ينطبق الرقم 
ة الشبكة عرب احلدود بني خمتلف البلدان داخل منطقة خدم( الصوتية)املتنقلة الدولية على مستقبالت اخلدمة اإلذاعية الساتلية 

                                                                      ح الراديو حاليا  فيما يتعلق بتنسيق التداخل املمكن من حمطة فضائية باخلدمة من لوائ 11.9ويف الوقت نفسه، ينطبق الرقم . الساتلية
 (Rev.WRC-15) 33 وباإلضافة إىل ذلك، تنطبق القرارات. على مستقبالت االتصاالت املتنقلة الدولية( الصوتية)اإلذاعية الساتلية 

                                                     وعلى هذا األساس، جيري النظر حاليا  يف حلول التنسيق وحد  . ذات الصلة (Rev.WRC-15) 528و (Rev.WRC-15) 507و
 .     يضا  هو حل أ( أي عدم إدخال أي تعديالت على لوائح الراديو)                                                    كثافة تدفق القدرة، علما  بأن احلفاظ على الوضع الراهن 

 خلفية 2/2.1.9/3
واخلدمة اإلذاعية  (BS)واخلدمة اإلذاعية  (MS)واخلدمة املتنقلة  (FS)للخدمة الثابتة  MHz 1 492-1 452                 يوز ع نطاق الرتدد 

 لكي تستخدمه اإلدارات الراغبة MHz 1 492-1 452                  ، ح دد نطاق الرتدد WRC-15                         واستنادا  إىل نتائج املؤمتر . (BSS) الساتلية

 انظر( )(WRC-15) 761 والقرار (Rev.WRC-15) 223             وفقا  للقرار  3و 1تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية يف اإلقليمني  يف
الفرتة االنتقالية إدخال أنظمة  جيوز يف، ال (Rev.WRC-15) 528وحسب القرار  (.من لوائح الراديو 346A.5و 346.5 الرقمني

من  Cإىل  Aاألقسام من                               نطاق وفقا  لإلجراءات الواردة يفالمن هذا  MHz 25اجلزء األعلى البالغ  إذاعية ساتلية إال ضمن
(. (Rev.WRC-15) 33 القرار يف"يقرر" من  2و 1حسب احلالة )انظر الفقرتني  14إىل  9املواد من  أو يف (Rev.WRC-15) 33 القرار

 ذلك. ءاوجيوز إدخال اخلدمة اإلذاعية التكميلية لألرض أثناء هذه الفرتة االنتقالية شريطة التنسيق مع اإلدارات اليت قد تتأثر خدماهتا من جر 
                                                                                                                  واستنادا  إىل قاعدة بيانات مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد، هناك العديد من بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية املقدمة 

ع املواقع املدارية للمحطات الفضائية على الصعيد العاملي يف املدار املستقر          حيث توز   MHz 1 492-1 467للتنسيق يف نطاق الرتدد 
ل األساسي الدويل مسجلة بالفعل يف السج ترددهللتشغيل وختصيصات  جاهزوبعض هذه الشبكات الساتلية . رضبالنسبة إىل األ

تطلب من املؤمتر      ، ي  (الصوتية)وهلذا الغرض، ومن أجل تفادي التأثري بأثر رجعي على اخلدمة اإلذاعية الساتلية . (MIFR)للرتددات 
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 التدابري االنتقالية الالزمة للشبكات قيد التشغيل، على سبيل املثال، أو للشبكات اليت استلم مكتب االتصاالت الراديوية البت يف
من لوائح الراديو قبل اليوم األخري من املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  9معلومات تنسيق كاملة مبوجب املادة بشأهنا 

. 2019اليت ستوضع يف اخلدمة قبل اليوم األخري من املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  تأو للشبكا 2019 (WRC-19) لعام
ومن أجل ( الصوتية)وعند البت يف التاريخ املناسب تطبيقه فيما يتعلق بتجنب التأثري بأثر رجعي على اخلدمة اإلذاعية الساتلية 

كن للمؤمتر العاملي لالتصاالت قبل تاريخ التطبيق، مي( املدارية/ختزين املوارد الطيفية)دة اإلدارة املناسبة لتجنب التبليغات املفرطة واملتعد
                                                                     العملية املتعلقة مبرحلة تصميم شبكات االتصاالت الساتلية اليت است لمت بشأهنا/أن ينظر يف اجلدول الزمين 2019 الراديوية لعام

       ا  نشر للتشغيل، من املقرر أيض اهزةوإىل جانب األنظمة الساتلية اجل. سيقللوائح الراديو كاملة من أجل التن 4 معلومات التذييل
                   ا  إجراءات التنسيق وتطبق حالي. إضافية أو الحقة يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرض( للخدمة اإلذاعية الساتلية)أنظمة ساتلية 

شروط التقاسم والتوافق املطلوبة بني اخلدمة اإلذاعية الساتلية ن لوائح الراديو من أجل الوصول إىل م 19.9و 11.9 الواردة يف الرقمني
 .وخدمات األرض

 ملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3/2.1.9/3
 لقطاع االتصاالت الراديوية الساريةالتوصيات والتقارير  1.3/2.1.9/3

 R M.2101-ITUو R P.2001-ITUو R P.1546-ITUو R P.452-ITUو R BO.1130-ITUو R BO.789-ITU التوصيات:
 R M.2292-ITUالتقارير: 
 ITU-R M.[IMT&BSS COMPATIBILITYاألويل للتقرير اجلديد  املشروع

ة أو حممولة أو الساتلية ولألرض والقاصدة إىل مستقبالت ثابت -                             كتي ب اإلذاعة الصوتية الرقمية :  الراديوية االتصاالت           كتي ب قطاع 
 (VHF/UHF)مرتية يموضوعة على منت مركبات يف املوجات املرتية والديس

 .أسلوب تنبؤ بالتداخل حسب خصوصية املسري وهو يتطلب املظهر اجلانيب للتضاريس األرضية R P.452-ITUالتوصية  عرضوت
 .                                                                               فهي تعرض منوذجا  لألرض يف مسري عام وهو منوذج مستمد من قياسات على تضاريس منحدرة بسالسة R P.1546-ITUالتوصية  أما

 (الصوتية) الساتلية اإلذاعية الخدمة تطبيقات 2.3/2.1.9/3

 (يةالصوت) الساتلية اإلذاعية الخدمةعامة على خصائص نظام  نظرة 1.2.3/2.1.9/3
قدرات أساسية يتعذر تكرارها بكفاءة أو بفعالية  MHz 1 492-1 452أنظمة اخلدمة اإلذاعية الساتلية العاملة يف نطاق الرتدد  تقدم

وميكنها أن تقدم تغطية سلسة تشمل دولة أو منطقة أو قارة بأكملها فتصل إىل مليارات من . بواسطة أنظمة أرضية ثنائية االجتاه
. دمات مكافئةأنظمة أرضية ثنائية االجتاه خل تتطلبهدة، وذلك باستخدام نزر يسري من عرض النطاق الذي الناس بقنوات برامج متعد

 الصوت بنسق ة،يوميكن تقدمي الربامج، مبا يف ذلك احملتوى التعليمي واإلشعارات يف حاالت الطوارئ واألخبار والربامج الرتفيه
 أن ميكن حيث ،وارئط حالة أو طبيعية كارثة  وقوع حال ويف. املتنقلة واملطاريف الثابت املوقع مطاريف إىل والفيديو والبيانات

 .اإلذاعة ساتل قدرات تتأثر لن الدمار، أو للتلف األرضية التحتية البنية تتعرض

                                   تقدم خدمات متنقلة للسيارات غالبا ،  MHz 1 492-1 452                                                         حني أن األنظمة الساتلية لإلذاعة املنشورة حاليا  يف نطاق الرتدد  يف
فإن السواتل اجلديدة ذات القدرة العالية ستستفيد من خصائص االنتشار يف نطاق الرتدد للوصول إىل املطاريف احملمولة الصغرية 

ملناطق الريفية ا وتعد هذه القدرة مهمة لدعم متطلبات احلكومة وعامة السكان يف. واحلواسيب اللوحية وغريها من األجهزة املتنقلة
والنائية اليت تعجز اخلدمة اإلذاعية عن خدمتها خبالف ذلك، وكذلك يف املناطق ذات الكثافة السكانية األعلى حيث تكون 

يد من العمالء على الوصول إىل العد الساتلية اإلذاعية اخلدمةوتعد قدرة تطبيقات . اخلدمات املتنقلة لألرض متطورة بشكل جيد
 .للخدمة العمومية بالغة األمهية
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 القدرة عالية( يةالصوت)اإلذاعية الساتلية  الخدمة متطلبات 2.2.3/2.1.9/3

قات جديدة           وختط ط تطبي. السواتل جدارهتا كتكنولوجيا إذاعية هامة وفعالة، خاصة عند تغطية مناطق شاسعة األرجاء أثبتت
، وميكن (ائي خارجي              غري املزو دة هبو )ليصار إىل تقدميها للهواتف الذكية واحلواسيب اللوحية ( الصوتية)للخدمة اإلذاعية الساتلية 

ية بيد أن الوصول إىل مطاريف صغرية مع دعم خدمة عال. هلذه التطبيقات أن تكون مكملة خلدمات االتصاالت املتنقلة الدولية
 .29                   ذا قدرة عالية جدا         ساتال  اجلودة وتقدمي سعة عالية، يتطلب 

ز خسائر من إشارة الساتل جتاو  الساتلية اإلذاعية باخلدمة احملمولة املطاريف مستقبالت تتطلب اخلصوص، وجه وعلى
 القدرة مستويات من احلد شأن من وبالتايل اهلوائي، إشعاع خمططات حتديد ورداءة والتظليل، ة،اهليكل، واملسريات املتعدد

األويل  روعاملش من الصلة ذات األجزاء يف هذه العالية القدرة متطلبات تفاصيلانظر ) اخلدمات هذه مثل يستبعد أن
 .(ITU-R M.[IMT&BSS COMPATIBILITY] اجلديد للتقرير

 (الصوتية) الساتلية اإلذاعية لخدمةاألرضية ل التعزيزات متطلبات 3.2.3/2.1.9/3

                                                                             القائمة واملعتم دة على نطاق واسع تعول على تعزيزات ألرضية للوصول إىل أماكن يتعذر  الساتلية اإلذاعية اخلدمةبرحت أنظمة  ما
الوصول إليها عن طريق السواتل، مثل األخاديد يف املناطق احلضرية أو على طول الطرق السريعة ذات زوايا النظر إىل الساتل 

لربامج                                                          اإلذاعية الساتلية والتعزيزات األرضية متوافقا  ألهنما تذيعان اويف هذه األنظمة، يكون اإلرسال من اخلدمة . منخفضة االرتفاع
 الساتل التخزين املؤقت للربامج لتمكني التبديل السلس بني 1): ما يلي التمكينيةوتشمل التكنولوجيات .                        ذاهتا وتشغ لهما نفس اجلهة

 .اإلمجالية (SNR)ل حتسني نسبة اإلشارة إىل الضوضاء اجلمع بني اإلشارات الساتلية واألرضية من أج 2)و األرضية والتعزيزات

                                                                                                          مبا أن هذه التعزيزات األرضية ت ستخدم يف تطبيقات معينة ال توجد هلا خصائص منطية متاحة، وألن االستقبال الساتلي ي عترب  ولكن
 . دراسات التوافقة بعني االعتبار يفتؤخذ التعزيزات األرضي ال أن                                                          عموما  أكثر حتسسا  للتداخل من أنظمة التعزيز، فقد ات فق على 

 (الصوتية) الساتلية اإلذاعيةحماية الخدمة  متطلب 4.2.3/2.1.9/3

نشر اإلذاعة                 مفضال ، حيث يكون( الصوتية) الساتلية اإلذاعيةمنظور جتنب التداخل، ميكن أن يكون حصر االستخدام باخلدمة  من
 .                                الصوتية األرضية التكميلية عمليا  

كمعيار احلماية   –dB 12,2بقيمة  (I/N)                                      ات فق على استخدام نسبة إشارة إىل ضوضاء  الراديوية، االتصاالت قطاعت دراسا وخالل
من ( الصوتية) لساتليةا اإلذاعية اخلدمة                                      ، ومتكن معاملتها كمتطلب احلماية ملستقب ل (الصوتية) الساتلية اإلذاعية خلدمة         ملستقب ل ا

 .املتنقلة الدولية عرب احلدود الوطنيةالتداخل وحيد املصدر لالتصاالت 

 الدولية المتنقلةاالتصاالت  تطبيقات 3.3/2.1.9/3

 الدولية المتنقلة االتصاالت نظام خصائص 1.3.3/2.1.9/3

 فضلب أن تقدم تطبيقات متنقلة عريضة النطاق MHz 1 492-1 452ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية العاملة يف نطاق الرتدد  ميكن
 عمليات من خمتلفة أنواع وجود       ي توقع لذلك،. املباين داخل ذلك يف مبا        نسبيا   كبرية  مساحات فوق والتغطية السعة يف التوازن حسن

 .والصغرية الكلية اخلاليا دامباستخ املباين وضمن واحلضرية الريفية البيئات يف الرتدد نطاق هذا يف الدولية املتنقلة االتصاالت نشر

وتستند الرتتيبات . R M.1036-ITU                                                                             على ذلك، يقوم قطاع االتصاالت الراديوية بإعداد ترتيبات ترددية يف مراج عة التوصية  وعالوة
زدواج بتقسيم اال )‘2’دولية فقط إرسال حمطة قاعدة االتصاالت املتنقلة ال مع (FDD)زدواج بتقسيم الرتدد اال )‘1’الرتددية إىل 

زدواج اال )‘3’وحمطة اإلرسال املتنقلة  (IMT)ترتيب مزاوج مع حمطة قاعدة االتصاالت املتنقلة الدولية  باستخدام (FDD)الرتدد 
___________________ 

M.[IMT&BSS  R-ITU األويل للتقرير اجلديد املشروعمن  A-3يف اجلدول ( الصوتية) انظر خصائص ساتل اخلدمة اإلذاعية الساتلية  29

COMPATIBILITY] يف النطاق  (الصوتية) بشأن دراسات التوافق بني أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية وأنظمة اخلدمة اإلذاعية الساتلية
MHz 1 492-1 452  3و 1يف خمتلف البلدان يف اإلقليمني. 

https://www.itu.int/rec/R-REC-BO.789/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-BO.1130/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-P.452/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-P.1546/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-P.2001/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2101/en
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2292
http://www.itu.int/pub/R-HDB-20/en
http://www.itu.int/pub/R-HDB-20/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-P.452/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-P.1546/en
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ولذلك،  .ترتيب غري مزاوج مع حمطة قاعدة االتصاالت املتنقلة الدولية وحمطة اإلرسال املتنقلة باستخدام (TDD)بتقسيم الزمن 
 الساتلية اإلذاعية مةاخلداقتضت الضرورة النظر يف محاية حمطات القاعدة واحملطات املتنقلة لالتصاالت املتنقلة الدولية من أنظمة 

 .يف دراسات التقاسم والتوافق( الصوتية)
 الدولية المتنقلة االتصاالت حماية متطلب 2.3.3/2.1.9/3

يتعلق خبصائص أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية املعدة لالستخدام يف دراسات التقاسم والتوافق، يرد تعريف معلمات حمطات  فيما
 (I/N) فيه نسبة إشارة إىل ضوضاء          الذي حتد د  R M.2292-ITUالقاعدة واحملطات املتنقلة لالتصاالت املتنقلة الدولية يف التقرير 

دراسات التقاسم  ويف. كمعيار احلماية حملطات القاعدة واحملطات املتنقلة لالتصاالت املتنقلة الدولية على التوايل  –dB 6بقيمة 
أجل  االتصاالت املتنقلة الدولية وحماكاهتا منوأنظمة منذجة شبكات  - R M.2101-ITU التوصيةوالتوافق، ميكن استخدام 

 دراسات التقاسم والتوافق. االستعمال يف

 2.1.9الممكنة فيما يتعلق بالمسألة  اإلجراءات 4.3/2.1.9/3

 .2.1.9املسألة  ،WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  1.9إعداد اإلجراءات املمكنة التالية فيما يتعلق بالبند  جرى
 (الراديو لوائح على تغييرات إدخال عدمأي ) الراهن الوضع على الحفاظ: 1الممكن  اإلجراء 1.4.3/2.1.9/3

الشروط التقنية ألن اللوائح احلالية و ( أي عدم إدخال تغيريات على لوائح الراديو)هذا اإلجراء يف احلفاظ على الوضع الراهن  يتمثل
 1 يف اإلقليمني MHz 1 492-1 452يف نطاق الرتدد ( الصوتية)لضمان توافق االتصاالت املتنقلة الدولية واخلدمة اإلذاعية الساتلية 

 .كافية وتغيريها غري مطلوب  3و

 علقيت فيما( الراديو لوائح على تغييرات إدخال عدمأي ) الراهن الوضع على الحفاظ: 2الممكن  اإلجراء 2.4.3/2.1.9/3
 (IMT)                                                                 بالبلدان التي لم يحد د فيها نطاق التردد لالتصاالت المتنقلة الدولية 

     حيد د  دان اليت ملفيما يتعلق بالبل( أي عدم إدخال تغيريات على لوائح الراديو)احلفاظ على الوضع الراهن  يف اإلجراء هذا يتمثل
 .ت املتنقلة الدوليةلالتصاال الرتدد نطاقفيها 

 .ممكنة أخرى إجراءات تطبيق يلزم قد الدولية، املتنقلة لالتصاالت الرتدد نطاق                             يتعلق بالبلدان اليت حتد د فيها  فيما: مالحظة

: الحفاظ على الوضع الراهن )أي عدم إدخال تغييرات على لوائح الراديو( من أجل حماية 3الممكن  اإلجراء 3.4.3/2.1.9/3
الخدمة اإلذاعية الساتلية )الصوتية( والنص على حدود لكثافة تدفق القدرة من أجل حماية االتصاالت 

 3و 1المتنقلة الدولية في اإلقليمين 

اتلية حلماية اخلدمة اإلذاعية الس(                               ت دخل تغيريات على لوائح الراديو أي ال)                                   هذا اإلجراء، حياف ظ على الوضع الراهن  مبوجب
 .                                  من لوائح الراديو املعمول به حاليا   19.9من خالل تطبيق الرقم ( الصوتية)وتتحقق محاية اخلدمة اإلذاعية الساتلية (. الصوتية)

من  "دركي إذ"من ( ناحية أخرى، بالنسبة إىل محاية االتصاالت املتنقلة الدولية، على النحو املبني يف الفقرة ج ومن
 احلماية يؤم ن االستقرار الطويل األجل لتشغيل االتصاالت املتنقلة الدولية ألن ال 11.9الرقم  تطبيق فإن ،(WRC-15) 761 القرار

 وإذا خالهلا، قطوف القادمة، الثالث السنوات خالل اخلدمة يف ستوضع اليت الدولية تنقلةامل االتصاالت أنظمة سوى تشمل لن
 البلدان يف مناسب بشكل حممية تكون ال قد الدولية املتنقلة االتصاالت أنظمة أن يعين الوضع وهذا .تنسيقها على املوافقة متت
( أنظمة)إذا كانت أراضي تلك البلدان مشمولة مبنطقة خدمة الشبكة الساتلية اليت يقدمها نظام  املستقبل، يف لنشرها ختطط اليت

لقدرة، على كثافة تدفق ا(  حدود)يهدف هذا اإلجراء إىل حتديد حد  ولذلك، .يف بلد آخر( الصوتية) الساتلية اإلذاعية اخلدمة
 اإلقليمني يف MHz 1 492-1 452يف نطاق الرتدد ( الصوتية)لساتلية سطح األرض، الناجتة عن حمطة فضائية يف اخلدمة اإلذاعية ا

 2و 1البديالن  وينص .اإلجراء هذا يف متاحة بدائل ثالثة وهناك .هذا اإلجراء إطار يف 11.9 الرقم يسري ال عندئذ، .3و 1
من لوائح  16.21يف لوائح الراديو مبوجب الرقم  21-4يف اجلدول  3و 1كثافة تدفق القدرة يف اإلقليمني (  حدود)أدناه على حد 

كثافة تدفق قدرة يف حاشية (  حدود)أدناه حد  3البديل  ويشرتط الراديو مع مراعاة محاية حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية،

https://www.itu.int/rec/R-REC-M.1036/en
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 .(WRC-15) 761عمال  بالقرار ( الصوتية) الساتلية اإلذاعية اخلدمةمع مراعاة املتطلبات التشغيلية لنظام  3و 1جديدة لإلقليمني 
 (FDD)زدواج بتقسيم الرتدد لرتتيبات ترددية لال 2لرتتيب ترددي للوصلة اهلابطة حصرا ، فيما يـ ع د البديل  1البديل  ويـ ع د
 .(TDD)زدواج بتقسيم الزمن ولال

 :1 البديل

 –112,0 )2dB(W/m  1يف MHz األفقي، املستوي فوق الورود زوايا جلميع 
                                                                                                         ي ستخرج هذا احلد لكثافة تدفق القدرة من نتائج دراسات التقاسم والتوافق فيما يتعلق حبماية حمطات متنقلة لالتصاالت  حيث

 .dB 1املتنقلة الدولية بافرتاض خسارة هيكل نسبتها 
 :2 البديل

 –131,3 )2dB(W/m  1يف MHz ورود  لزوايا) > δ > ( ،فوق املستوي األفقي 

 –131,3 + 5)16/20 –(δ  )2dB(W/m 1 يف MHz  لزوايا ورود)5 > δ > 52( ،فوق املستوي األفقي 

 –115,3 )2dB(W/m 1 يف MHz  25لزوايا ورود) > δ > 90( ،فوق املستوي األفقي 

 وكذلك القاعدة اتحمط حبماية يتعلق فيما والتوافق التقاسم دراسات نتائج من هذه القدرة تدفق كثافة  حدود        ت ستخرج حيث
 .الدولية املتنقلة لالتصاالت املتنقلة احملطات
 :3 البديل

لوائح الراديو، وتؤخذ فيها املتطلبات التشغيلية بعني  إىل A912.5احلاشية رقم هذا البديل تقييد كثافة تدفق القدرة بإضافة  حيدد
 ،(WRC-15) 761االعتبار بشكل مناسب على النحو املطلوب بالقرار 

 –91,5 )2dB(W/m  4يف MHz، 
سب حد كثافة تدفق القدرة هذا من قيمة يف نطاق الرتدد  dBW 70,8البالغة  (.e.i.r.p) القدرة املشعة املكافئة املتناحية                                          حيث حي 

ت ؛ غري أن حد كثافة تدفق القدرة هذا ال يكفي حلماية حمطات االتصاال(الصوتية) هذا حملطة فضائية باخلدمة اإلذاعية الساتلية
 .                                                     املتنقلة الدولية وفقا  لنتائج دراسات التقاسم والتوافق

 .اجلديدة احلواشي على أمثلة يلي وفيما

https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2292
https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2101/en
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 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2)انظر الرقم 

MOD 
MHz 1 525-1 300 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
1 492-1 452 

 ثابتة

 باستثناء املتنقلة متنقلة 

 346.5للطريان 

 إذاعية
 208B.5  ADD A912.5  إذاعية ساتلية

1 492-1 452 

 ثابتة  

 346A.5  343.5  341B.5  متنقلة  

 إذاعية  
  208B.5  ADDA912.5  إذاعية ساتلية  

341.5  342.5  345.5   341.5  344.5  345.5 

 

 2و 1البديالن 
ADD 

A912.5  الرتدد لنطاقإن استعمال اخلدمة اإلذاعية الساتلية واخلدمة اإلذاعية MHz 1 492-1 452 يقتصر  3و 1اإلقليمني  يف
كثافة   3و 1أراضي البلدان يف اإلقليمني  على       وتطب ق. (Rev.WRC-15) 528على اإلذاعة السمعية الرقمية وخيضع ألحكام القرار 

 WRC)-19(     .الساتلية اإلذاعية للخدمة( 4-21)اجلدول  21 املادةاألرض املنصوص عليها يف سطح  على (pfd)تدفق القدرة 
 

 21املـادة 
 خدمات األرض والخدمات الفضائية التي تتقاسم

 GHz 1نطاقات تردد تفوق 
 حدود كثافة تدفق القدرة الناتجة عن المحطات الفضائية  -  Vالقسم 
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 (1)البديل 
MOD 

 Rev.WRC)-1915(       4-21اجلدول 

 *الخدمة نطاق الترددات

  2dB(W/m(                     الحد مقدرا  بالوحدات 
 فوق المستوي األفقي ()لزاوية وصول 

عرض 
 النطاق

 25°-90° 5°-25° 0°-5° المرجعي

... ... ... ...  

452 1-492 1 MHz 

)ينطبق على أراضي 
اإلدارات احملددة 

 (3و 1اإلقليمني  يف

 MHz 1 –112 ساتليةإذاعية  

... ... ... ... 

 
 (2)البديل 
MOD 

 Rev.WRC)-1915(       4-21اجلدول 

 *الخدمة نطاق الترددات

  2dB(W/m(                     الحد مقدرا  بالوحدات 
 فوق المستوي األفقي ()لزاوية وصول 

عرض 
 النطاق

 25°-90° 5°-25° 0°-5° المرجعي

... ... ... ... ... ... 

452 1-492 1 MHz 

)ينطبق على أراضي اإلدارات 
 (3و 1اإلقليمني  احملددة يف

 MHz 1 90°-25° 25°-5° 5°-0° ساتلية إذاعية

–131,3 –131,3  +5) –16/20(δ  –115,3  

... ... ... ... ... ... 

 
 (3)البديل 

ADD 

A912.5  الرتدد لنطاقإن استعمال اخلدمة اإلذاعية الساتلية واخلدمة اإلذاعية MHz 1 492-1 452 يقتصر  3و 1اإلقليمني  يف
. وقبل أن تضع إدارة ما يف اخلدمة شبكة ساتلية (Rev.WRC-15) 528على اإلذاعة السمعية الرقمية وخيضع ألحكام القرار 

، (pfd) القدرةعليها أن تضمن أال تتجاوز كثافة تدفق  ،MHz 1 492-1 452للخدمة اإلذاعية الساتلية )الصوتية( يف نطاق الرتدد 
                                    ، ما مل ي تفق على خالف ذلك بني اإلدارات MHz 4يف  –dB(W/m2) 91,5 على سطح األرض، الناجتة عن احملطة الفضائية القيمة

     (WRC-19).11.9ينطبق الرقم  وال .املعنية
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ية من أجل حما : الحفاظ على الوضع الراهن )أي عدم إدخال تغييرات على لوائح الراديو(4الممكن  اإلجراء 4.4.3/2.1.9/3
 االتاالتصاإلذاعية الساتلية )الصوتية( والنص على حدود لكثافة تدفق القدرة من أجل حماية  الخدمة

 3و 1بلدان اإلقليمين  بعضالمتنقلة الدولية في 

اتلية حلماية اخلدمة اإلذاعية الس(                                    أي ال ت دخل تغيريات على لوائح الراديو)                                   هذا اإلجراء، حياف ظ على الوضع الراهن  مبوجب
 .       حاليا   به املعمول الراديو لوائح من 19.9من خالل تطبيق الرقم ( الصوتية) الساتلية اإلذاعية اخلدمةوتتحقق محاية (. الصوتية)

 من "ركيد"وإذ من  ج(يف الفقرة  املبنيالنحو  لىع الدولية، املتنقلة االتصاالت محايةإىل  بالنسبةناحية أخرى،  ومن
الطويل األجل لتشغيل االتصاالت املتنقلة  االستقرار يوفر المن لوائح الراديو  11.9الرقم  تطبيق فإن ،(WRC-15) 761 القرار

لثالث القادمة، ا السنوات خالل اخلدمة يف ستوضع اليت الدولية املتنقلةلن تشمل سوى أنظمة االتصاالت  احلماية ألنالدولية 
ل وهذا الوضع يعين أن أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية قد ال تكون حممية بشك. تنسيقها على املوافقة تمت وإذاوفقط خالهلا، 

مناسب يف البلدان اليت ختطط لنشرها يف املستقبل، إذا كانت أراضي تلك البلدان مشمولة مبنطقة خدمة شبكة ساتلية يقدمها نظام 
كثافة تدفق   (حدود)ولذلك، يهدف هذا اإلجراء إىل حتديد حد . يف بلد آخر( الصوتية)اخلدمة اإلذاعية الساتلية ( أنظمة تقدمها)

 MHz 1 492-1 452يف نطاق الرتدد ( الصوتية)القدرة، على سطح األرض، الناجتة عن حمطة فضائية يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية 
دد من أجلها  3و 1اإلقليمني  يف نطاق الرتدد هذا الستعماله يف االتصاالت املتنقلة                                             فيما يتعلق بأراضي اإلدارات اليت حي 

من لوائح الراديو  9.11عندئذ، ال يكون التنسيق مبوجب الرقم . من لوائح الراديو 346A.5و 346.5             وفقا  للرقمني  (IMT) الدولية
ا ثالثة بدائل متاحة يف هذ وهناك .                                          من لوائح الراديو ضروريا  يف إطار هذا اإلجراء 346A.5و 346.5مع اإلدارات احملددة يف الرقمني 

يف لوائح  21-4يف اجلدول  3و 1إىل اإلقليمني  بالنسبةكثافة تدفق القدرة (  حدود)أدناه على حد  2و 1وينص البديالن اإلجراء. 
من لوائح الراديو مع مراعاة  346A.5و 346.5من لوائح الراديو فوق أراضي اإلدارات احملددة يف الرقمني  16.21الراديو مبوجب الرقم 

 1 لإلقليمنيكثافة تدفق قدرة يف حاشية جديدة (  حدود)أدناه حد  3محاية حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية، ويشرتط البديل 
اإلذاعية  ةمن لوائح الراديو مع مراعاة املتطلبات التشغيلية لنظام اخلدم 346A.5و 346.5فوق أراضي اإلدارات احملددة يف الرقمني  3و

 2                                                    لرتتيب ترددي للوصلة اهلابطة حصرا ، فيما يـ ع د البديل 1                 . ويـ ع د البديل (WRC-15) 761             عمال  بالقرار ( الصوتية)الساتلية 
 .(TDD)ولالزدواج بتقسيم الزمن  (FDD)لرتتيبات ترددية لالزدواج بتقسيم الرتدد 

 :1 البديل
 –112,0 )2dB(W/m  1يف MHz األفقي، املستوي فوق الوصول زوايا جلميع 

                                                                                                             حيث ي ستخرج هذا احلد لكثافة تدفق القدرة من نتائج دراسات التقاسم والتوافق فيما يتعلق حبماية حمطات متنقلة لالتصاالت 
 . ويرد أدناه مثال هبذا الشأن: dB 1 مقدارهااملتنقلة الدولية بافرتاض خسارة هيكل 
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 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2)انظر الرقم 

MOD 
MHz 1 525-1 300 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
1 492-1 452 

 ثابتة

 باستثناء املتنقلة متنقلة 

 346.5للطريان 

 إذاعية
 208B.5  ADD A912.5  إذاعية ساتلية

1 492-1 452 

 ثابتة  

 346A.5  343.5  341B.5  متنقلة  

 إذاعية  
  208B.5  ADDA912.5  إذاعية ساتلية  

341.5  342.5  345.5   341.5  344.5  345.5 

 

ADD 
A912.5  الرتدد لنطاقإن استعمال اخلدمة اإلذاعية الساتلية واخلدمة اإلذاعية MHz 1 492-1 452 3و 1 اإلقليمني يف 

تطبيق حدود كثافة تدفق القدرة  ويقتصر .(Rev.WRC-15) 528يقتصر على اإلذاعة السمعية الرقمية وخيضع ألحكام القرار 
دد نطاق الرتدد هذا من أجلها الستعماله يف االتصاالت  16.21يف الرقم  21-4الواردة يف اجلدول                                                                        على أراضي اإلدارات اليت حي 

 ساتليةال اإلذاعية للخدمة الفضائية احملطات أجل من التنسيق يلزم وال. 346A.5و 346.5             وفقا  للرقمني  (IMT)املتنقلة الدولية 
 346A.5.    )19-(WRCو 346.5فيما يتعلق باإلدارات احملددة يف الرقمني  11.9                       الرتدد املعين وفقا  للرقم  نطاق يف

 
 21املـادة 

 خدمات األرض والخدمات الفضائية التي تتقاسم
 GHz 1نطاقات تردد تفوق 

 حدود كثافة تدفق القدرة الناتجة عن المحطات الفضائية  -  Vالقسم 

MOD 

 Rev.WRC)-1915(       4-21اجلدول 

 *الخدمة نطاق الترددات

  2dB(W/m(                     الحد مقدرا  بالوحدات 
 فوق المستوي األفقي ()لزاوية وصول 

عرض 
 النطاق

 25°-90° 5°-25° 0°-5° المرجعي

MHz 1 700-1 670 استكشاف األرض الساتلية 
 األرصاد اجلوية الساتلية

133– 
 )القيمة على أساس التقاسم مع خدمة مساعدات األرصاد اجلوية(

MHz 1,5 

MHz 1 525-1 518 º0 δ  º4  º4δ  º20 
 

º20 δ  º60 
 

º60  δ º90 
 

kHz 4 
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)ينطبق على أراضي الواليات 
 2م اإلقلي املتحدة الواقعة يف

      غربا   71بني خطي العرض 
       غربا ( 125و

 لية املتنقلة السات
 أرض(-)فضاء

181,0–  193,0–

20 log δ 

(35,6 log δ + 

213,3–) 
150,0–  

MHz 1 525-1 518 

)ينطبق على أراضي 
الواليات املتحدة الواقعة 

 (2اإلقليم  يف

 املتنقلة الساتلية 
 أرض(-)فضاء

43,4 δ  º60  δ  º43,4 º90  δ º60 kHz 4 

155,0– (35,6 log δ + 213,3–) 150,0–  

452 1-492 1 zMH 

)ينطبق على أراضي 
اإلدارات احملددة يف الرقمني 

 (346A.5و 346.5

 MHz 1 –112 ساتلية إذاعية

... ... ... ... 

 

 (REV.WRC-15) 5التذييـل 
 تعرف هوية اإلدارات التي ينبغي التنسيق معها
 9                                          أو الحصول على موافقتها وفقا  ألحكام المادة 
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MOD 

 Rev.WRC)-1915(     1-5اجلدول 
 الشروط التقنية الالزمة إلجراء التنسيق

 (9 انظر املادة)

 مرجع 
 الحالة 9المادة 

 نطاقات التردد )واإلقليم(
 هابشأن للخدمة المطلوب التنسيق

 مالحظات طريقة الحساب العتبة/الشرط

... ... ... ... ... ... 

 11.9الرقم 
GSO  

 /non GSOو
 لألرض

حمطة فضائية تابعة للخدمة اإلذاعية 
 أي نطاق تتقامسه على الساتلية يف

أساس أويل وبتساوي احلقوق 
خدمات األرض وحيث ال ختضع  مع

اخلدمة اإلذاعية الساتلية خلطة ما، 
 بالنسبة إىل خدمات األرض

MHz 790-620  انظر(
 ((WRC-07) 549 القرار

MHz 1 492-1 452  
MHz 2 360-2 310  (393.5)الرقم 
MHz 2 655-2 535  

 (418.5و 417A.5)الرقمان 
GHz 17,8-17,7  (2)اإلقليم 

GHz 76-74 

عروض النطاق ترتاكب: الشروط املفصلة لتطبيق 
 MHz 2 655-2 630النطاقني  يف 11.9 الرقم

معروضة  MHz 2 630-2 605و
لألنظمة غري  (Rev.WRC-03) 539 القرار يف

ساتلية اخلدمة اإلذاعية ال املستقرة بالنسبة إىل األرض يف
معروضة و ، 418.5و 417A.5                       )الصوتية( عمال  بالرقمني 

للشبكات املستقرة  418.5و 417A.5الرقمني  يف
اعية الساتلية اخلدمة اإلذ بالنسبة إىل األرض يف

                            )الصوتية( عمال  هبذه األحكام. 
مفصلة تتعلق بشروط  معلومات A912.5يف الرقم       ي قدم

 MHz 1 492-1 452يف نطاق الرتدد  11.9تطبيق الرقم 
 من أجل أنظمة اخلدمة اإلذاعية الساتلية )الصوتية(

التحقق باستعمال الرتددات 
 املخصصة وعروض النطاق

 

... ... ... ... ... ... 
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 :2 البديل

 –131,3 )2dB(W/m  1يف MHz وصول لزوايا ) > δ > ( ،فوق املستوي األفقي 

 –131,3 + 5)16/20 –(δ  )2dB(W/m 1 يف MHz  وصوللزوايا )5 > δ > 52( ،فوق املستوي األفقي 

 –115,3 )2dB(W/m 1 يف MHz  25 وصوللزوايا) > δ > 90( ،فوق املستوي األفقي 

                                                                                                        ت ستخرج حدود كثافة تدفق القدرة هذه من نتائج دراسات التقاسم والتوافق فيما يتعلق حبماية حمطات القاعدة وكذلك  حيث
 :الشأن هبذا مثال ويردأدناه. احملطات املتنقلة لالتصاالت املتنقلة الدولية

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2)انظر الرقم 

MOD 
MHz 1 525-1 300 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
1 492-1 452 

 ثابتة

 باستثناء املتنقلة متنقلة 

 346.5للطريان 

 إذاعية
 208B.5  A912.5 ADD  إذاعية ساتلية

1 492-1 452 

 ثابتة  

 346A.5  343.5  341B.5  متنقلة  

 إذاعية  
 208B.5  ADD A912.5  إذاعية ساتلية  

341.5  342.5  345.5   341.5  344.5  345.5 

 

ADD 
A912.5  الرتدد لنطاقإن استعمال اخلدمة اإلذاعية الساتلية واخلدمة اإلذاعية MHz 1 492-1 452 3و 1 اإلقليمني يف 

تطبيق حدود كثافة تدفق القدرة  ويقتصر .(Rev.WRC-15) 528يقتصر على اإلذاعة السمعية الرقمية وخيضع ألحكام القرار 
دد نطاق الرتدد هذا من أجلها الستعماله يف االتصاالت  16.21يف الرقم  21-4الواردة يف اجلدول                                                                        على أراضي اإلدارات اليت حي 

 ساتليةال اإلذاعية للخدمة الفضائية احملطات أجل من التنسيق يلزم وال. 346A.5و 346.5قمني           وفقا  للر  (IMT)املتنقلة الدولية 
 346A.5.    19)-(WRCو 346.5فيما يتعلق باإلدارات احملددة يف الرقمني  11.9                       الرتدد املعين وفقا  للرقم  نطاق يف
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 21املـادة 
 خدمات األرض والخدمات الفضائية التي تتقاسم

 GHz 1نطاقات تردد تفوق 
 حدود كثافة تدفق القدرة الناتجة عن المحطات الفضائية  -  Vالقسم 

MOD 

 Rev.WRC)-1915(       4-21اجلدول 

 *الخدمة نطاق الترددات

  2dB(W/m(                     الحد مقدرا  بالوحدات 
 فوق المستوي األفقي ()لزاوية وصول 

عرض 
 النطاق

 25°-90° 5°-25° 0°-5° المرجعي

MHz 1 700-1 670 استكشاف األرض الساتلية 
 األرصاد اجلوية الساتلية

133– 
 )القيمة على أساس التقاسم مع خدمة مساعدات األرصاد اجلوية(

MHz 1,5 

MHz 1 525-1 518 

)ينطبق على أراضي الواليات 
بني  2املتحدة الواقعة يف اإلقليم 

 125       غربا  و 71خطي العرض 
       غربا (

 املتنقلة الساتلية 
 أرض(-)فضاء

º0 δ  º4  º4δ  º20 
 

º20 δ  º60 
 

º60  δ º90 
 

kHz 4 

181,0–  193,0–

20 log δ 

35,6 log δ + 

213,3 
150,0–  

MHz 1 525-1 518 

)ينطبق على أراضي الواليات 
 (2املتحدة الواقعة يف اإلقليم 

 املتنقلة الساتلية 
 أرض(-)فضاء

43,4 δ  º60  δ  º43,4 º90  δ º60 kHz 4 

155,0– (35,6 log δ + 213,3) 150,0–  

452 1-492 1 MHz 

)ينطبق على أراضي اإلدارات 
 346.5احملددة يف الرقمني 

 (346A.5و

 MHz 1 90°-25° 25°-5° 5°-0° ساتلية إذاعية

–131,3 –131,3 +5) –16/20(δ  –115,3  

... ... ... ... ... ... 

 

 (REV.WRC-15) 5التذييـل 
 تعرف هوية اإلدارات التي ينبغي التنسيق معها
 9                                          أو الحصول على موافقتها وفقا  ألحكام المادة 
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MOD 

 Rev.WRC)-1915(     1-5اجلدول 
 الشروط التقنية الالزمة إلجراء التنسيق

 (9 انظر املادة)

 مرجع 
 الحالة 9المادة 

 نطاقات التردد )واإلقليم(
 للخدمة المطلوب التنسيق بشأنها

 مالحظات طريقة الحساب العتبة/الشرط

... ... ... ... ... ... 

 11.9الرقم 
GSO  

 /non GSOو
 لألرض

حمطة فضائية تابعة للخدمة اإلذاعية 
 أي نطاق تتقامسه على الساتلية يف

أساس أويل وبتساوي احلقوق 
األرض وحيث ال ختضع خدمات  مع

اخلدمة اإلذاعية الساتلية خلطة ما، 
 بالنسبة إىل خدمات األرض

MHz 790-620  انظر(
 ((WRC-07) 549 القرار

MHz 1 492-1 452  
MHz 2 360-2 310  (393.5)الرقم 
MHz 2 655-2 535  

 (418.5و 417A.5)الرقمان 
GHz 17,8-17,7  (2)اإلقليم 

GHz 76-74 

ترتاكب: الشروط املفصلة لتطبيق عروض النطاق 
 MHz 2 655-2 630النطاقني  يف 11.9 الرقم

معروضة  MHz 2 630-2 605و
لألنظمة غري  (Rev.WRC-03) 539 القرار يف

ساتلية اخلدمة اإلذاعية ال املستقرة بالنسبة إىل األرض يف
معروضة و ، 418.5و 417A.5                       )الصوتية( عمال  بالرقمني 

للشبكات املستقرة  418.5و 417A.5الرقمني  يف
اخلدمة اإلذاعية الساتلية  بالنسبة إىل األرض يف

                            )الصوتية( عمال  هبذه األحكام. 
معلومات مفصلة تتعلق بشروط  A912.5يف الرقم       ي قدم

 MHz 1 492-1 452يف نطاق الرتدد  11.9تطبيق الرقم 
 .من أجل أنظمة اخلدمة اإلذاعية الساتلية )الصوتية(

باستعمال الرتددات التحقق 
 املخصصة وعروض النطاق

 

... ... ... ... ... ... 
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 :3 البديل

لخدمة للوائح الراديو، وتؤخذ فيها املتطلبات التشغيلية  إىل A912.5هذا البديل تقييد كثافة تدفق القدرة بإضافة احلاشية رقم  حيدد
 ،(WRC-15) 761االعتبار بشكل مناسب على النحو املطلوب بالقرار  بعني( يةالساتلية )الصوتاإلذاعية 

 –91,5 )2dB(W/m  4يف MHz، 
سب حيث يف نطاق الرتدد  dBW 70,8البالغة  (.e.i.r.p) القدرة املشعة املكافئة املتناحية قيمة من هذا القدرة تدفق كثافة  حد     حي 

ت ؛ غري أن حد كثافة تدفق القدرة هذا ال يكفي حلماية حمطات االتصاال(الصوتية) الساتلية اإلذاعية اخلدمةهذا حملطة فضائية ب
 .وفيما يلي مثال على احلاشية اجلديدة.                                                     املتنقلة الدولية وفقا  لنتائج دراسات التقاسم والتوافق

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2الرقم  )انظر

MOD 
MHz 1 525-1 300 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
1 492-1 452 

 ثابتة

 باستثناء املتنقلة متنقلة 

 346.5للطريان 

 إذاعية
 208B.5  ADD A912.5  إذاعية ساتلية

1 492-1 452 

 ثابتة  

 346A.5  343.5  341B.5  متنقلة  

 إذاعية  
  208B.5  ADDA912.5  ساتليةإذاعية   

341.5  342.5  345.5   341.5  344.5  345.5 

 

ADD 

A912.5  الرتدد لنطاقإن استعمال اخلدمة اإلذاعية الساتلية واخلدمة اإلذاعية MHz 1 492-1 452 يقتصر  3و 1اإلقليمني  يف
. وقبل أن تضع إدارة ما يف اخلدمة شبكة ساتلية (Rev.WRC-15) 528على اإلذاعة السمعية الرقمية وخيضع ألحكام القرار 

دداليت  باإلداراتيتعلق  فيماعليها أن تضمن  ،MHz 1 492-1 452للخدمة اإلذاعية الساتلية )الصوتية( يف نطاق الرتدد   طاقن     حي 
أال تتجاوز كثافة تدفق  ،346A.5و 346.5             وفقا  للرقمني  (IMT)الرتدد هذا من أجلها الستعماله يف االتصاالت املتنقلة الدولية 

                     ، ما مل ي تفق على خالف MHz 4يف  91,52dB(W/m (– ، على سطح األرض، الناجتة عن احملطة الفضائية القيمة(pfd) القدرة
دد من أجلها  11.9ينطبق الرقم  وال .ذلك بني اإلدارات املعنية الت االتصا يف الستعمالهالرتدد هذا  نطاق                                      فيما يتعلق باإلدارات اليت حي 

     346A.5.(WRC-19)و 346.5             وفقا  للرقمني  (IMT)املتنقلة الدولية 
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 (REV.WRC-15) 5التذييـل 
 تعرف هوية اإلدارات التي ينبغي التنسيق معها
 9                                          أو الحصول على موافقتها وفقا  ألحكام المادة 

MOD 

 Rev.WRC)-1915(     1-5اجلدول 
 التقنية الالزمة إلجراء التنسيقالشروط 

 (9 انظر املادة)

 مرجع 
 الحالة 9المادة 

 نطاقات التردد )واإلقليم(
 للخدمة المطلوب التنسيق بشأنها

 مالحظات طريقة الحساب العتبة/الشرط

... ... ... ... ... ... 

 11.9الرقم 
GSO  

 /non GSOو
 لألرض

حمطة فضائية تابعة للخدمة اإلذاعية 
 أي نطاق تتقامسه على الساتلية يف

أساس أويل وبتساوي احلقوق 
خدمات األرض وحيث ال ختضع  مع

اخلدمة اإلذاعية الساتلية خلطة ما، 
 بالنسبة إىل خدمات األرض

MHz 790-620  انظر(
 ((WRC-07) 549 القرار

MHz 1 492-1 452  
MHz 2 360-2 310  (393.5)الرقم 
MHz 2 655-2 535  

 (418.5و 417A.5)الرقمان 
GHz 17,8-17,7  (2)اإلقليم 

GHz 76-74 

عروض النطاق ترتاكب: الشروط املفصلة لتطبيق 
 MHz 2 655-2 630النطاقني  يف 11.9 الرقم

معروضة  MHz 2 630-2 605و
لألنظمة غري  (Rev.WRC-03) 539 القرار يف

ساتلية اخلدمة اإلذاعية ال املستقرة بالنسبة إىل األرض يف
معروضة و ، 418.5و 417A.5                 ية( عمال  بالرقمني )الصوت

للشبكات املستقرة  418.5و 417A.5الرقمني  يف
اخلدمة اإلذاعية الساتلية  بالنسبة إىل األرض يف

                           )الصوتية( عمال  هبذه األحكام.
معلومات مفصلة تتعلق بشروط  A912.5يف الرقم       ي قدم

 MHz 1 492-1 452يف نطاق الرتدد  11.9تطبيق الرقم 
 من أجل أنظمة اخلدمة اإلذاعية الساتلية )الصوتية(.

التحقق باستعمال الرتددات 
 املخصصة وعروض النطاق

 

... ... ... ... ...  
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ية من أجل حما( الراديوأي عدم إدخال تغييرات على لوائح )الحفاظ على الوضع الراهن : 5الممكن  اإلجراء 5.4.3/2.1.9/3
والنص على حدود لكثافة تدفق القدرة من أجل حماية الخدمة اإلذاعية الساتلية  الدولية المتنقلةاالتصاالت 

 3و 1في اإلقليمين ( الصوتية)

ملتنقلة حلماية حمطات االتصاالت ا(                                    أي ال ت دخل تغيريات على لوائح الراديو)                                   هذا اإلجراء، حياف ظ على الوضع الراهن  مبوجب
 .       حاليا   به املعمول الراديو لوائح من 11.9وتتحقق محاية حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية من خالل تطبيق الرقم . الدولية

من لوائح الراديو، يطبق اإلجراء اإللزامي حلماية مستقبالت اخلدمة  19.9ناحية أخرى، ومن أجل تسهيل التنسيق مبوجب الرقم  ومن
 19.9 الرقم يسري عندئذ، ال. من لوائح الراديو 1.2.21                                              الذي يتعني أن يؤخذ فيه بعني االعتبار أيضا  الرقم ( الصوتية)لية اإلذاعية السات

من لوائح الراديو، ينص هذا اإلجراء على حد لكثافة  346A.5و 346.5وبتعديل الرقمني . من لوائح الراديو يف إطار هذا اإلجراء
 .البلدان ذات الصلة، على النحو التايل تدفق القدرة عرب احلدود بني

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2)انظر الرقم 

MOD 
MHz 1 525-1 300 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

1 492-1 452 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة  متنقلة

 MOD 346.5للطريان 

 إذاعية
 208B.5  إذاعية ساتلية

1 492-1 452 

 ثابتة  

 341B.5  343.5 MOD 346A.5  متنقلة  

 إذاعية  
 208B.5 إذاعية ساتلية  

341.5  342.5  345.5   341.5  344.5  345.5 

 

MOD 
اجلزائر وأنغوال واململكة العربية السعودية والبحرين وبنن وبوتسوانا وبوركينا  يف MHz 1 492-1 452حيدد نطاق الرتدد  346.5

فاصو وبوروندي والكامريون ومجهورية إفريقيا الوسطى والكونغو وكوت ديفوار وجيبويت ومصر واإلمارات العربية املتحدة وغابون 
وس وموريتانيا لبنان وليبرييا ومدغشقر ومالوي ومايل واملغرب وموريشيوغامبيا وغانا وغينيا والعراق واألردن وكينيا والكويت وليسوتو و 
وقطر ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا والسنغال وسيشيل  **                                                       وموزمبيق وناميبيا والنيجر ونيجرييا وع مان وأوغندا وفلسطني

س وزامبيا وزمبابوي، لكي تستعمله اإلدارات اليت وتنزانيا وتشاد وتوغو وتون والسودان وجنوب السودان وجنوب إفريقيا وسوازيالند
. وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل (Rev.WRC-15) 223             وفقا  للقرار  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية ترغب يف

اق لتنفيذ هذا النط لوائح الراديو. واستعمال مينح أولوية يف نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال
فيما يتعلق باخلدمة املتنقلة للطريان املستعملة للقياس  21.9االتصاالت املتنقلة الدولية خيضع للحصول على موافقة مبوجب الرقم 

 لالتصاالت                               أن تضع إدارة ما يف اخلدمة نظاما   وقبل .WRC 761)-(15                    . انظر أيضا  القرار342.5                           عن ب عد للطريان وفقا  للرقم 
الناجتة عن أي حمطة  )pfd(عليها أن تضمن أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة  ،MHz 1 492-1 452يف نطاق الرتدد  الدولية املتنقلة
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فوق سطح األرض ألي نقطة يف أراضي أي إدارة أخرى تقع ضمن منطقة  m 3إرسال لالتصاالت املتنقلة الدولية على ارتفاع 
 على      ي تفق مل ما ،kHz))⋅ 2dB(W/(m 4 4,159–القيمة  ،هذا الرتدد اعية الساتلية يف نطاقخدمة شبكة ساتلية يف اخلدمة اإلذ

 WRC)-1915(      .املعنية اإلدارات بني ذلك خالف

 

MOD 

346A.5  نطاق الرتددحيدد MHz 1 492-1 452 تنفيذ االتصاالت املتنقلة  اليت ترغب يف 3اإلقليم  لكي تستعمله اإلدارات يف
. واستعمال اإلدارات املذكورة أعاله لنطاق الرتدد (WRC-15) 761والقرار  (Rev.WRC-15) 223             وفقا  للقرار (IMT) الدولية

من البلدان اليت تستعمل حمطات اخلدمة  21.9 هذا لتنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية خيضع للحصول على املوافقة مبوجب الرقم
حيدد أولوية  يد دون أن يستعمل هذا النطاق أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق والحيول هذا التحد املتنقلة للطريان. وال

عليها  ،MHz 1 492-1 452 نطاق الرتدد يف الدولية املتنقلة التصاالتل    ا  نظام اخلدمة يف ما إدارة تضع أن وقبل لوائح الراديو يف
سطح  فوق m 3الناجتة عن أي حمطة إرسال لالتصاالت املتنقلة الدولية على ارتفاع  )pfd(تدفق القدرة  كثافةأن تضمن أال تتجاوز  

 طاق الرتددن أي إدارة أخرى تقع ضمن منطقة خدمة شبكة ساتلية يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف أراضي يف نقطة يأل رضاأل
 WRC)-1915(    .املعنية اإلدارات بني ذلك خالف على      ي تفق مل ما ،m)/kHz))⋅ 2dB(W 4 4,159– القيمةهذا، 

 

وضع حدود لكثافة تدفق القدرة من أجل حماية االتصاالت المتنقلة الدولية وكذلك : 6الممكن  اإلجراء 6.4.3/2.1.9/3
 3و 1في اإلقليمين ( الصوتية)الخدمة اإلذاعية الساتلية 

                                                                                                           هذا اإلجراء، ت شرتط حدود لكثافة تدفق القدرة من أجل محاية االتصاالت املتنقلة الدولية وكذلك اخلدمة اإلذاعية الساتلية  مبوجب
 .3و 1يف اإلقليمني ( الصوتية)

أما محاية مستقبالت اخلدمة اإلذاعية . 3.4.3/2.1.9/3حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية هي نفسها الواردة يف القسم  ومحاية
 .5.4.3/2.1.9/3فهي نفسها الواردة يف القسم ( الصوتية)الساتلية 

وضع حدود لكثافة تدفق القدرة من أجل حماية االتصاالت المتنقلة الدولية وكذلك : 7الممكن  اإلجراء 7.4.3/2.1.9/3
 3و 1اإلقليمين  بلدان بعضفي ( الصوتية) الساتليةالخدمة اإلذاعية 

 الساتليةإلذاعية اخلدمة ا وكذلك                                                                              هذا اإلجراء، ت شرتط حدود لكثافة تدفق القدرة من أجل محاية االتصاالت املتنقلة الدولية  مبوجب
 .من لوائح الراديو 346A.5و 346.5يف الرقمني  احملددة 3و 1 اإلقليمني بلدان بعضيف ( الصوتية)

ستقبالت مل املمنوحةماية واحل. 4.4.3/2.1.9/3املبينة يف القسم  تلكاالت املتنقلة الدولية هي نفسها طات االتصحمل املمنوحة واحلماية
 .5.4.3/2.1.9/3يف القسم  املبينةهي ذاهتا تلك ( الصوتية) الساتليةاخلدمة اإلذاعية 

خدمة ال وكذلك جديدة لحماية االتصاالت المتنقلة الدولية تنسيق عتبةالنص على : 8الممكن  اإلجراء 8.4.3/2.1.9/3
 3و 1في اإلقليمين ( الصوتية)اإلذاعية الساتلية 

( الصوتية) ساتليةال اإلذاعية اخلدمة وكذلك جديدة حلماية االتصاالت املتنقلة الدولية عتبة تنسيق      ت شرتط اإلجراء، هذا مبوجب
 .3و 1 اإلقليمني يف

 خلدمةامن لوائح الراديو ملعاجلة التداخل من نظام االتصاالت املتنقلة الدولية على حمطة أرضية ب 19.9التنسيق مبوجب الرقم        ويطب ق
اإلذاعية  باخلدمة األرضية ةاحملط        مستقب ل يستقبل أن وميكن. القدرة تدفق كثافة  عتبة        ت تجاوز حيثما( الصوتية) الساتليةاإلذاعية 
 .                                                                                 تداخال  إمجاليا  من إرساالت االتصاالت املتنقلة الدولية وهو أمر حيتاج إىل مزيد من الدراسات( الصوتية) الساتلية

 على (الصوتية) الساتليةاإلذاعية  اخلدمة منمن لوائح الراديو ملعاجلة التداخل  11.9ق التنسيق مبوجب الرقم      يطب   نفسه،ويف الوقت 
ثافة تدفق القدرة كلإلزامي  حد                  ولذلك، ال ي فرض أي . القدرة تدفق كثافة  عتبة        ت تجاوز حيثماالتصاالت املتنقلة الدولية ا نظام

افة تدفق القدرة وال يقام حد إلزامي لكث( الصوتية) الساتليةاإلذاعية  باخلدمةالفضائية  احملطةمن لوائح الراديو على  21مبوجب املادة 
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قرتح     وي  . من لوائح الراديو 1.2.21النظر أيضا يف الرقم  ينبغيافة إىل ذلك، باإلضو . MHz 1 492-1 452عرب احلدود يف نطاق الرتدد 
 .على ذلك                             الصلة يف لوائح الراديو بناء   ذاتحكام األإضافة 

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2)انظر الرقم 

MOD 
MHz 1 525-1 300 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
... 

1 492-1 452 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة متنقلة 

 MOD 346.5للطريان 

 إذاعية
   208B.5B912.5 ADD  إذاعية ساتلية

1 492-1 452 

 ثابتة  

  341B.5 MOD346A.5  343.5  متنقلة  

 إذاعية  
 208B.5ADD   B912.5 إذاعية ساتلية  

341.5  342.5  345.5   341.5  344.5  345.5 

 

MOD 

دد نطاق الرتدد  346.5 اجلزائر وأنغوال واململكة العربية السعودية والبحرين وبنن وبوتسوانا وبوركينا  يف MHz 1 492-1 452                حي 
فاصو وبوروندي والكامريون ومجهورية إفريقيا الوسطى والكونغو وكوت ديفوار وجيبويت ومصر واإلمارات العربية املتحدة وغابون 

وس وموريتانيا لبنان وليبرييا ومدغشقر ومالوي ومايل واملغرب وموريشيوغامبيا وغانا وغينيا والعراق واألردن وكينيا والكويت وليسوتو و 
وقطر ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا والسنغال وسيشيل  **                                                       وموزمبيق وناميبيا والنيجر ونيجرييا وع مان وأوغندا وفلسطني

اإلدارات اليت  س وزامبيا وزمبابوي، لكي تستعملهوالسودان وجنوب السودان وجنوب إفريقيا وسوازيالند وتنزانيا وتشاد وتوغو وتون
. وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل (Rev.WRC-15) 223             وفقا  للقرار  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية ترغب يف

اق لتنفيذ هذا النط لوائح الراديو. واستعمال مينح أولوية يف نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال
فيما يتعلق باخلدمة املتنقلة للطريان املستعملة للقياس  21.9االتصاالت املتنقلة الدولية خيضع للحصول على موافقة مبوجب الرقم 

 التصاالتل    ا  نظام اخلدمة يف ما إدارة تضع أن وقبل .WRC 761)-(15                    . انظر أيضا  القرار342.5                           عن ب عد للطريان وفقا  للرقم 
الناجتة عن أي حمطة  )pfd( القدرة تدفق كثافة  تتجاوز أال تضمن أنهلا  ينبغي ،MHz 1 492-1 452الرتدد  نطاقيف  الدولية املتنقلة

 منطقة ضمن تقع أخرى إدارة أي ضيافوق سطح األرض ألي نقطة يف أر  m 3إرسال لالتصاالت املتنقلة الدولية على ارتفاع 
 على      ي تفق مل ما ،kHz)) 4 ⋅ 2dB(W/(m 4,159– القيمةهذا،  نطاق الرتدد اإلذاعية الساتلية يف اخلدمة يف ساتلية شبكة خدمة

 WRC)-1915(      .املعنية اإلدارات بني ذلك خالف

 

MOD 

346A.5  نطاق الرتددحيدد MHz 1 492-1 452 تنفيذ االتصاالت املتنقلة  اليت ترغب يف 3اإلقليم  لكي تستعمله اإلدارات يف
. واستعمال اإلدارات املذكورة أعاله لنطاق الرتدد (WRC-15) 761والقرار  (Rev.WRC-15) 223             وفقا  للقرار (IMT) الدولية
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طات اخلدمة من البلدان اليت تستعمل حم 21.9 هذا لتنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية خيضع للحصول على املوافقة مبوجب الرقم
حيدد أولوية  حيول هذا التحديد دون أن يستعمل هذا النطاق أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال املتنقلة للطريان. وال

ينبغي  ،MHz 1 492-1 452يف نطاق الرتدد  الدولية املتنقلة التصاالت                                     وقبل أن تضع إدارة ما يف اخلدمة نظاما  ل لوائح الراديو. يف
فوق  m 3الناجتة عن أي حمطة إرسال لالتصاالت املتنقلة الدولية على ارتفاع  )pfd(هلا أن تضمن أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة 

طاق ن سطح األرض ألي نقطة يف أراضي أي إدارة أخرى تقع ضمن منطقة خدمة شبكة ساتلية يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف
 WRC)-1915(     .املعنية اإلدارات بني ذلك خالف على      ي تفق مل ما ،m)/kHz)) 4   2dB(W 4159,– القيمةهذا،  ددالرت 
 

لوائح الراديو، وال يقام حد إلزامي  من 19.9و 11.9                                                            إطار هذا اإلجراء، ي قرتح أيضا  اإلبقاء على التطبيق احلايل للرقمني  يف: مالحظة
حلدود الوطنية أو عرب ا( الصوتية) الساتلية اإلذاعية اخلدمةمن لوائح الراديو يف حمطة فضائية ب 21لكثافة تدفق القدرة يف إطار املادة 

 .من لوائح الراديو 1.2.21باإلضافة إىل ذلك، ينبغي النظر يف الرقم . MHz 1 492-1 452يف نطاق الرتدد 
ADD 

B912.5  الرتدد لنطاقإن استعمال اخلدمة اإلذاعية الساتلية واخلدمة اإلذاعية MHz 1 492-1 452 يقتصر  3و 1 اإلقليمني يف
وقبل أن تضع إدارة ما يف اخلدمة شبكة ساتلية  .(Rev.WRC-15) 528على اإلذاعة السمعية الرقمية وخيضع ألحكام القرار 

 ،(pfd)ينبغي أن تضمن أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة  ،MHz 1 492-1 452يف نطاق الرتدد ( الصوتية)للخدمة اإلذاعية الساتلية 
                                  ما مل ي تفق على خالف ذلك بني اإلدارات  ،MHz)) · 2dB(W/(m 106–على سطح األرض، الناجتة عن احملطة الفضائية، القيمة 

 52C.9.    19)-(WRCو 11.9ويستمر العمل بالرقمني . املعنية
 

سب :مالحظة  ).e.i.r.p( القدرة املشعة املكافئة املتناحية قيمةمن  ،m)/MHz)) · 2dB(W 106–تدفق القدرة البالغة  كثافةقيمة       حت 
 (.الصوتية) الساتلية اإلذاعية اخلدمةللمحطة الفضائية ب MHz 25يف  dBW 70,8 البالغة

خدمة ال وكذلك جديدة لحماية االتصاالت المتنقلة الدولية تنسيق عتبةالنص على : 9الممكن  اإلجراء 9.4.3/2.1.9/3
 3و 1 اإلقليمينبلدان  بعض في( الصوتية)اإلذاعية الساتلية 

( الصوتية)لية اخلدمة اإلذاعية السات وكذلك جديدة حلماية االتصاالت املتنقلة الدولية عتبة تنسيق      ت شرتط اإلجراء، هذا مبوجب
 .من لوائح الراديو 346A.5و 346.5يف الرقمني  احملددة 3و 1 اإلقليمني بلدان بعض يف

 خلدمةامن لوائح الراديو ملعاجلة التداخل من نظام االتصاالت املتنقلة الدولية على حمطة أرضية ب 19.9التنسيق مبوجب الرقم        ويطب ق
اإلذاعية  باخلدمة األرضية ةاحملط        مستقب ل يستقبل أن وميكن. القدرة تدفق كثافة  عتبة        ت تجاوز حيثما( الصوتية) الساتليةاإلذاعية 
 .                                                                                 تداخال  إمجاليا  من إرساالت االتصاالت املتنقلة الدولية وهو أمر حيتاج إىل مزيد من الدراسات( الصوتية) الساتلية

 على (الصوتية) يةالساتلاإلذاعية  اخلدمة منمن لوائح الراديو ملعاجلة التداخل  11.9ق التنسيق مبوجب الرقم      يطب   نفسه،ويف الوقت 
ثافة تدفق القدرة كلإلزامي  حد                  ولذلك، ال ي فرض أي . القدرة تدفق كثافة  عتبة        ت تجاوز حيثماالتصاالت املتنقلة الدولية ا نظام

لقدرة افة تدفق اوال يقام حد إلزامي لكث( الصوتية) الساتليةاإلذاعية  باخلدمةالفضائية  احملطةمن لوائح الراديو على  21مبوجب املادة 
قرتح     وي  . من لوائح الراديو 1.2.21النظر أيضا يف الرقم  ينبغيباإلضافة إىل ذلك، و . MHz 1 492-1 452عرب احلدود يف نطاق الرتدد 

 .على ذلك                             الصلة يف لوائح الراديو بناء   ذاتحكام األإضافة 
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 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2)انظر الرقم 

MOD 
MHz 1 525-1 300 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
... 

1 492-1 452 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة متنقلة 

 MOD 346.5للطريان 

 إذاعية
   208B.5B912.5 ADD  إذاعية ساتلية

1 492-1 452 

 ثابتة 

  341B.5 MOD346A.5  343.5  متنقلة 

 إذاعية 
 208B.5ADD   B912.5 إذاعية ساتلية 

341.5  342.5  345.5  341.5  344.5  345.5 

 

MOD 

دد نطاق الرتدد  346.5 اجلزائر وأنغوال واململكة العربية السعودية والبحرين وبنن وبوتسوانا وبوركينا  يف MHz 1 492-1 452                حي 
فاصو وبوروندي والكامريون ومجهورية إفريقيا الوسطى والكونغو وكوت ديفوار وجيبويت ومصر واإلمارات العربية املتحدة وغابون 

وس وموريتانيا لبنان وليبرييا ومدغشقر ومالوي ومايل واملغرب وموريشيوغامبيا وغانا وغينيا والعراق واألردن وكينيا والكويت وليسوتو و 
وقطر ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا والسنغال وسيشيل  **                                                       وموزمبيق وناميبيا والنيجر ونيجرييا وع مان وأوغندا وفلسطني

اإلدارات اليت  س وزامبيا وزمبابوي، لكي تستعملهوالسودان وجنوب السودان وجنوب إفريقيا وسوازيالند وتنزانيا وتشاد وتوغو وتون
. وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل (Rev.WRC-15) 223             وفقا  للقرار  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية ترغب يف

اق لتنفيذ هذا النط لوائح الراديو. واستعمال مينح أولوية يف نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال
فيما يتعلق باخلدمة املتنقلة للطريان املستعملة للقياس  21.9االتصاالت املتنقلة الدولية خيضع للحصول على موافقة مبوجب الرقم 

 قلةاملتن التصاالتل    ا  نظام اخلدمة يف ما إدارة تضع أن وقبل .WRC 761)-(15                    . انظر أيضا  القرار342.5                           عن ب عد للطريان وفقا  للرقم 
الناجتة عن أي حمطة إرسال  )pfd( القدرة تدفق كثافة  تتجاوز أال تضمن أنهلا  ينبغي ،MHz 1 492-1 452الرتدد  نطاقيف  الدولية

 خدمة منطقة ضمن تقع أخرى إدارة أي ضيافوق سطح األرض ألي نقطة يف أر  m 3لالتصاالت املتنقلة الدولية على ارتفاع 
 خالف على      ي تفق مل ما ،kHz)) 4 ⋅ 2dB(W/(m 4,159– القيمةهذا،  نطاق الرتدد اإلذاعية الساتلية يف اخلدمة يف ساتلية شبكة
 WRC)-1915(      .املعنية اإلدارات بني ذلك

 

MOD 

346A.5  نطاق الرتددحيدد MHz 1 492-1 452 تنفيذ االتصاالت املتنقلة  اليت ترغب يف 3اإلقليم  لكي تستعمله اإلدارات يف
. واستعمال اإلدارات املذكورة أعاله لنطاق الرتدد هذا (WRC-15) 761والقرار  (Rev.WRC-15) 223             وفقا  للقرار (IMT) الدولية

طات اخلدمة املتنقلة من البلدان اليت تستعمل حم 21.9 لتنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية خيضع للحصول على املوافقة مبوجب الرقم
لوائح  ولوية يفحيدد أ حيول هذا التحديد دون أن يستعمل هذا النطاق أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال للطريان. وال

ن ينبغي هلا أ ،MHz 1 492-1 452يف نطاق الرتدد  الدولية املتنقلة التصاالت                                     وقبل أن تضع إدارة ما يف اخلدمة نظاما  ل الراديو.
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فوق سطح  m 3الناجتة عن أي حمطة إرسال لالتصاالت املتنقلة الدولية على ارتفاع  )pfd(تضمن أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة 
 ددطاق الرت ن األرض ألي نقطة يف أراضي أي إدارة أخرى تقع ضمن منطقة خدمة شبكة ساتلية يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف

 WRC)-1915(     .املعنية اإلدارات بني ذلك خالف على      ي تفق مل ما ،m)/kHz)) 4   2dB(W 159,4– القيمةهذا، 
 

لوائح الراديو، وال يقام حد إلزامي  من 19.9و 11.9                                                            إطار هذا اإلجراء، ي قرتح أيضا  اإلبقاء على التطبيق احلايل للرقمني  يف: مالحظة
حلدود الوطنية أو عرب ا( الصوتية) الساتلية اإلذاعية اخلدمةمن لوائح الراديو يف حمطة فضائية ب 21لكثافة تدفق القدرة يف إطار املادة 

 .من لوائح الراديو 1.2.21باإلضافة إىل ذلك، ينبغي النظر يف الرقم . MHz 1 492-1 452يف نطاق الرتدد 

ADD 
B912.5  الرتدد لنطاقإن استعمال اخلدمة اإلذاعية الساتلية واخلدمة اإلذاعية MHz 1 492-1 452 يقتصر  3و 1 اإلقليمني يف

وقبل أن تضع إدارة ما يف اخلدمة شبكة ساتلية  .(Rev.WRC-15) 528على اإلذاعة السمعية الرقمية وخيضع ألحكام القرار 
 ،(pfd)ينبغي أن تضمن أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة  ،MHz 1 492-1 452يف نطاق الرتدد ( الصوتية)للخدمة اإلذاعية الساتلية 

دد يف  الرتدد هذا من أجلها الستعماله نطاق                                                                  على سطح األرض، الناجتة عن احملطة الفضائية، على أراضي اإلدارات اليت حي 
                   ما مل ي تفق على خالف  ،MHz)) · 2dB(W/(m 106– القيمة ،346A.5و 346.5             وفقا  للرقمني  (IMT)االتصاالت املتنقلة الدولية 

 52C.9.    19)-(WRCو 11.9ويستمر العمل بالرقمني . ذلك بني اإلدارات املعنية
 

سب :مالحظة  ).e.i.r.p( القدرة املشعة املكافئة املتناحية قيمةمن  ،m)/MHz)) · 2dB(W 106–تدفق القدرة البالغة  كثافةقيمة       حت 
 (.الصوتية) الساتلية اإلذاعية اخلدمةللمحطة الفضائية ب MHz 25يف  dBW 70,8 البالغة

 استنتاجات 4/2.1.9/3
أعاله، جرى إعداد اإلجراءات  4.3/2.1.9/3االتصاالت الراديوية على النحو املفصل يف القسم  قطاع دراسات نتائج إىل          استنادا  

 نطاق يف( الصوتية)املمكنة التالية أدناه من أجل تسهيل االستقرار طويل األجل لالتصاالت املتنقلة الدولية واخلدمة اإلذاعية الساتلية 
 .3و 1اإلقليمني  يف MHz 1 492-1 452الرتدد 

 (الراديو لوائح على يراتتغي إدخال عدمأي ) الراهن الوضع على الحفاظ: 1الممكن  اإلجراء
التقنية  ألن اللوائح احلالية والشروط( أي عدم إدخال تغيريات على لوائح الراديو)هذا اإلجراء احلفاظ على الوضع الراهن  يقرتح

 1ليمني يف اإلق MHz 1 492-1 452يف نطاق الرتدد ( الصوتية)لضمان توافق االتصاالت املتنقلة الدولية واخلدمة اإلذاعية الساتلية 
 .كافية وتغيريها غري مطلوب  3و

 التي لدانبالب يتعلق فيما( الراديو لوائح على تغييرات إدخال عدمأي ) الراهن الوضع على الحفاظ: 2الممكن  اإلجراء
 (IMT)فيها نطاق التردد لالتصاالت المتنقلة الدولية       يحد د لم

              مل حيد د فيها فيما يتعلق بالبلدان اليت( إدخال تغيريات على لوائح الراديوأي عدم )هذا اإلجراء احلفاظ على الوضع الراهن  يقرتح
 تطبيق ميكن الدولية، نقلةاملت لالتصاالت النطاق                                   وفيما يتعلق بالبلدان اليت حتد د فيها . نطاق الرتدد لالتصاالت املتنقلة الدولية

 .مناسب بشكل الراديو لوائح يف احلالية األحكام على التعديالت

 الخدمة حماية أجل من( الراديو لوائح على تغييرات إدخال عدمأي ) الراهن الوضع على الحفاظ: 3الممكن  اإلجراء
 لدوليةا المتنقلة االتصاالت حماية أجل من القدرة تدفق لكثافة حدود على والنص( الصوتية) الساتلية اإلذاعية

 3و 1 اإلقليمين في

 على لوائح الراديو( حلماية مستقبالت اخلدمة اإلذاعية تغيرياتإدخال  عدمهذا اإلجراء احلفاظ على الوضع الراهن )أي  يقرتح
الساتلية )الصوتية(، والنص على حد لكثافة تدفق القدرة، على سطح األرض، الناجتة عن حمطة فضائية يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية 
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على حد )حدود( كثافة تدفق القدرة  2و 1. وينص البديالن 3و 1اإلقليمني  يفاملتنقلة الدولية )الصوتية( حلماية االتصاالت 
      عمال   من لوائح الراديو مع مراعاة محاية االتصاالت املتنقلة الدولية 16.21يف لوائح الراديو مبوجب الرقم  21-4 اجلدول يف

 .(WRC-15) 761 بالقرار
قدرة يف حاشية جديدة مع مراعاة املتطلبات التشغيلية لنظام الكثافة تدفق ل( حدود)على حد  3إىل ذلك، ينص البديل  وباإلضافة

 .(WRC-15) 761             عمال  بالقرار ( الصوتية)اخلدمة اإلذاعية الساتلية 
 الخدمةية حمابيتعلق  فيما( أي عدم إدخال تغييرات على لوائح الراديو)الحفاظ على الوضع الراهن : 4الممكن  اإلجراء

لية في بعض المتنقلة الدو  االتصاالتأجل حماية  منوالنص على حدود لكثافة تدفق القدرة ( الصوتية) الساتليةاإلذاعية 
 3و 1 اإلقليمين بلدان

اخلدمة  ستقبالتم حبمايةيتعلق  فيما( الراديو لوائح على تغيريات إدخال عدمأي ) الراهن الوضع على احلفاظ اإلجراء هذا يقرتح
من ( الصوتية) ساتليةالالفضائية يف اخلدمة اإلذاعية  للمحطاتوالنص على حد لكثافة تدفق القدرة  ،(الصوتية) الساتلية اإلذاعية

من لوائح الراديو. وينص  346A.5و 346.5احملددة يف الرقمني  3و 1 اإلقليمنيبعض بلدان  يفمحاية االتصاالت املتنقلة الدولية  أجل
 ،من لوائح الراديو 16.21إطار الرقم  يف الراديو لوائح يف 21-4هذه يف اجلدول  القدرة تدفق كثافة)حدود(   حدعلى  2و 1البديالن 

 .(WRC-15) 761القرار  بأحكام      عمال   الدولية، املتنقلة االتصاالتمحاية  مراعاة مع

قدرة يف حاشية جديدة مع مراعاة املتطلبات التشغيلية لنظام الكثافة تدفق ل( حدود)على حد  3إىل ذلك، ينص البديل  وباإلضافة
 .(WRC-15) 761             عمال  بالقرار ( الصوتية)اخلدمة اإلذاعية الساتلية 

من أجل حماية االتصاالت ( أي عدم إدخال تغييرات على لوائح الراديو)الحفاظ على الوضع الراهن : 5الممكن  اإلجراء
 (الصوتية)لكثافة تدفق القدرة من أجل حماية الخدمة اإلذاعية الساتلية  والنص على حدود الدولية المتنقلة

 3و 1 اإلقليمين في

 املتنقلة تاالتصاال حمطات حلماية( الراديو لوائح على تغيريات إدخال عدمأي ) الراهن الوضع على احلفاظ اإلجراء، هذا يقرتح
والنص على حد لكثافة تدفق القدرة من االتصاالت املتنقلة الدولية من أجل محاية مستقبالت اخلدمة اإلذاعية الساتلية  ،الدولية

 .من لوائح الراديو 346A.5و 346.5وذلك بتعديل الرقمني ( الصوتية)

وضع حدود لكثافة تدفق القدرة من أجل حماية االتصاالت المتنقلة الدولية وكذلك الخدمة اإلذاعية : 6الممكن  اإلجراء
 3و 1في اإلقليمين ( الصوتية)الساتلية 

أما محاية مستقبالت اخلدمة اإلذاعية الساتلية . 3حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية هي نفسها الواردة يف اإلجراء املمكن  ومحاية
 .5فهي نفسها الواردة يف اإلجراء املمكن ( ةالصوتي)

لكثافة تدفق القدرة لحماية االتصاالت المتنقلة الدولية وكذلك الخدمة اإلذاعية  حدودالنص على : 7 الممكن اإلجراء
 3و 1في بعض بلدان اإلقليمين ( الصوتية)الساتلية 

 ملستقبالتاملمنوحة  واحلماية. 4 املمكن اإلجراء يفاملبينة  تلك االتصاالت املتنقلة الدولية هي نفسها حملطات املمنوحة مايةاحلو 
 .5اإلجراء املمكن  يفاملبينة  تلكهي نفسها ( الصوتية) الساتليةاخلدمة اإلذاعية 

جديدة لحماية االتصاالت المتنقلة الدولية وكذلك الخدمة اإلذاعية الساتلية  تنسيق عتبةالنص على : 8الممكن  اإلجراء
 3و 1في اإلقليمين ( الصوتية)

                                                                    من لوائح الراديو استنادا  إىل قيم جديدة لكثافة تدفق القدرة بغية حتقيق  19.9و 11.9يقرتح هذا اإلجراء وضع عتبة تنسيق للرقمني 
 .3و 1التعايش حلماية اخلدمة اإلذاعية الساتلية )الصوتية( واالتصاالت املتنقلة الدولية يف اإلقليمني 
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جديدة لحماية االتصاالت المتنقلة الدولية وكذلك الخدمة اإلذاعية الساتلية  تنسيق عتبةالنص على : 9الممكن  اإلجراء
 3و 1في بعض بلدان اإلقليمين ( الصوتية)

                                              من لوائح الراديو استنادا  إىل قيم جديدة لكثافة  19.9و 11.9يتعلق بأحكام الرقمني  فيما هذا اإلجراء النص على عتبة تنسيق يقرتح
 بعض يف يةاالتصاالت املتنقلة الدولو ( الصوتية)اخلدمة اإلذاعية الساتلية تدفق القدرة لبلوغ مستوى التعايش الالزم حلماية 

 .من لوائح الراديو 346A.5و 346.5يف الرقمني  احملددة 3و 1 اإلقليمني بلدان

 ،WRC-19 من جدول أعمال املؤمتر 1.9                                                       التايل اإلجراءات املمكنة كما ذ كرت أعاله فيما يتعلق بالبند  1اجلدول  يلخص
 .3و 1يف اإلقليمني  2.1.9 املسألة

 1 اجلدول

  ،WRC-19من جدول أعمال المؤتمر  1.9الممكنة فيما يتعلق بالبند  اإلجراءات
 WRC) 761-(15             عمال  بالقرار  ،3و 1في اإلقليمين  2.1.9 المسألة

 الدولية المتنقلة االتصاالت محطات حماية الممكن اإلجراء
 الساتلية اإلذاعية الخدمة مستقبالت حماية

 (الصوتية)

1 
 ىعل تغيريات إدخال عدمأي ) الراهن الوضع على احلفاظ

 (.الراديو لوائح
 تغيريات إدخال عدمأي ) الراهن الوضع على احلفاظ

 (.الراديو لوائح على

2 
 لوائح ىعل تغيريات إدخال عدمأي ) الراهن الوضع على احلفاظ
 الرتدد طاقن فيها     حيد د مل اليت بالبلدان يتعلق فيما( الراديو

 الدولية املتنقلة لالتصاالت

 تغيريات إدخال عدمأي ) الراهن الوضع على احلفاظ
 فيها     حيد د مل اليت بالبلدان يتعلق فيما( الراديو لوائح على

 الدولية املتنقلة لالتصاالت الرتدد نطاق

3 

 ةفضائي حمطة من القدرة تدفق لكثافة حدود على النص
 .3و 1 اإلقليمني يفاإلذاعية الساتلية )الصوتية(  اخلدمة يف

 .اإلجراء هذا يف متاحة بدائل ثالثة وهناك
 4-21                                       ي نص على حد لكثافة تدفق القدرة يف اجلدول : 1 البديل

من لوائح الراديو مع مراعاة  16.21يف لوائح الراديو مبوجب الرقم 
 .محاية حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية

 4-21                                       ي نص على حد لكثافة تدفق القدرة يف اجلدول : 2 البديل
من لوائح الراديو مع مراعاة  16.21يف لوائح الراديو مبوجب الرقم 

 .ليةمحاية حمطات االتصاالت املتنقلة الدو 
 يةحاش يف القدرة تدفق لكثافة حد على     ي نص :3 البديل
 إلذاعيةا اخلدمةمراعاة املتطلبات التشغيلية لنظام  مع جديدة
 (.الصوتية) الساتلية

 تغيريات إدخال عدمأي ) الراهن الوضع على احلفاظ
 (.الراديو لوائح على

4 

 للمحطاتلكثافة تدفق القدرة ( حدود)النص على حد 
 بعض بلدان يف( الصوتية)الفضائية يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية 

من لوائح  346A.5و 346.5احملددة يف الرقمني  3و 1اإلقليمني 
 يف هذا اإلجراء. بدائل ثالثة       وت تاح. الراديو
 4-21 اجلدول يفالنص على حد كثافة تدفق القدرة  :1 البديل

مع  الراديومن لوائح  16.21لوائح الراديو يف إطار الرقم  يف
 .لدوليةا املتنقلةمحاية احملطات املتنقلة لالتصاالت مراعاة 
 4-21على حد كثافة تدفق القدرة يف اجلدول  النص :2 البديل

من لوائح الراديو مع  16.21لوائح الراديو يف إطار الرقم  يف
 املتنقلة لالتصاالتمحاية احملطات القاعدة وتلك املتنقلة مراعاة 
 .الدولية

 تغيريات إدخال عدم أي) الراهن الوضع على احلفاظ
 (.الراديو لوائح على
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النص على حد كثافة تدفق القدرة يف حاشية جديدة  :3 البديل
 لساتليةااملتطلبات التشغيلية لنظام اخلدمة اإلذاعية  تراعي

 )الصوتية(.

5 
 ىعل تغيريات إدخال عدمأي ) الراهن الوضع على احلفاظ

 (.الراديو لوائح
 حمطات من القدرة تدفق لكثافة حد على     ي نص

من  346A.5و 346.5وذلك بتعديل الرقمني ( االتصاالت
 لوائح الراديو

6 

 حمطة فضائية من القدرة تدفق لكثافة حدود على     ي نص
 .3و 1 اإلقليمني يفاإلذاعية الساتلية )الصوتية(  اخلدمة يف

 .اإلجراء هذا يف متاحة بدائل ثالثة وهناك
 4-21                                       ي نص على حد لكثافة تدفق القدرة يف اجلدول : 1 البديل

من لوائح الراديو مع مراعاة  16.21يف لوائح الراديو مبوجب الرقم 
 .محاية حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية

 4-21                                      ي نص على حد لكثافة تدفق القدرة يف جلدول : 2 البديل
من لوائح الراديو مع مراعاة  16.21يف لوائح الراديو مبوجب الرقم 

 .محاية حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية
 يةحاش يف القدرة تدفق لكثافة حد على     ي نص: 3 البديل
 إلذاعيةا اخلدمةمراعاة املتطلبات التشغيلية لنظام  مع جديدة
 (.الصوتية) الساتلية

 حمطات من القدرة تدفق لكثافة حد على     ي نص
من  346A.5و 346.5وذلك بتعديل الرقمني ( االتصاالت

 لوائح الراديو

7 

على حد )حدود( كثافة تدفق القدرة للمحطات الفضائية  النص
)الصوتية( يف بعض بلدان  الساتليةيف اخلدمة اإلذاعية 

من لوائح  346A.5و 346.5احملددة يف الرقمني  3و 1 اإلقليمني
 اإلجراء.                                 الراديو. وت تاح ثالثة بدائل يف هذا 

 4-21كثافة تدفق القدرة يف اجلدول   حدعلى  النص :1 البديل
من لوائح الراديو مع  16.21لوائح الراديو يف إطار الرقم  يف

 .محاية احملطات املتنقلة لالتصاالت املتنقلة الدوليةمراعاة 
 4-21النص على حد كثافة تدفق القدرة يف اجلدول  :2 البديل

من لوائح الراديو مع  16.21لوائح الراديو يف إطار الرقم  يف
 املتنقلة لالتصاالتمحاية احملطات القاعدة وتلك املتنقلة مراعاة 
 .الدولية
 جديدة حاشية يف القدرة تدفق كثافة  حد على النص: 3 البديل
 لساتليةا اإلذاعية اخلدمة لنظام التشغيلية املتطلبات تراعي

 )الصوتية(.

كثافة تدفق القدرة حملطات االتصاالت   حدود على النص
 346A.5و 346.5املتنقلة الدولية بتعديل أحكام الرقمني 

 .الراديو من لوائح

8 

من لوائح  11.9بشأن الرقم  جديدة تنسيق عتبة على     ي نص
 .3و 1قليمني اإل يفتدفق القدرة  كثافة                          الراديو استنادا  إىل قيمة  

 مع دةجدي حاشية يف القدرة تدفق كثافة  قيمة على      وي نص
 ).e.i.r.p( القدرة املشعة املكافئة املتناحية قيمة مراعاة
 ساتليةال اإلذاعية اخلدمةيف حمطة فضائية ب dBW 70,8 البالغة

 (.الصوتية)

من  19.9على عتبة تنسيق جديدة بشأن الرقم      ي نص
 بغية درةالق تدفق كثافة                                لوائح الراديو استنادا  إىل قيمة  

 يةاإلذاع اخلدمة مستقبالت حلماية تعايش إىل التوصل
 (.الصوتية) الساتلية

9 

 11.9رقم يتعلق بأحكام ال فيما على عتبة تنسيق جديدة النص
                                                         من لوائح الراديو استنادا  إىل قيم كثافة تدفق القدرة يف بعض 

 346A.5و 346.5احملددة يف الرقمني  3و 1 اإلقليمنيبلدان 
 من لوائح الراديو.

 تراعي ةجديد حاشية يفتدفق القدرة  كثافة  قيمة على النص
 للمحطات (.e.i.r.p) املتناحيةاملشعة املكافئة  القدرة قيمة

 لبالغةا)الصوتية(،  الساتليةالفضائية يف اخلدمة اإلذاعية 
70,8 BWd. 

 أحكامب يتعلق فيما على عتبة تنسيق جديدة النص
تدفق  ةكثاف                                   من لوائح الراديو استنادا  إىل قيمة   19.9 الرقم

 محاية يضمن الذيمستوى التعايش  لبلوغ الالزمةالقدرة 
 .(الصوتية)اخلدمة اإلذاعية الساتلية مستقبالت 
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 إلغاء        عندئذ   كنومي الراديوية، لالتصاالت العاملي للمؤمتر جديد قرار يف أعاله املوصوفة املمكنة اإلجراءات بعض إدراج وميكن
 .WRC) 761-(15القرار  عة      مراج   متكن بديل، وكحل. WRC) 761-(15 القرار
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 1.9(3.1.9)بند جدول األعمال 

 (WRC-15) 157قرار ال 3.1.9/3

نطاقات  دراسة املسائل التقنية والتشغيلية واألحكام التنظيمية املتعلقة باألنظمة اجلديدة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف
 املوزعة للخدمة الثابتة الساتلية MHz 7 025-6 725و MHz 6 425-5 925و MHz 4 800-4 500و MHz 4 200-3 700 الرتدد

 ملخص تنفيذي 1/3.1.9/3

نظمة دراسة املسائل التقنية والتشغيلية واألحكام التنظيمية املتعلقة باألقطاع االتصاالت الراديوية إىل  (WRC-15) 157القرار  يدعو
املوزعة للخدمة الثابتة  MHz 7 025و 700 3 يف عدد من نطاقات الرتدد بني (non-GSO)اجلديدة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض 

 .ضمان احلماية للخدمات احلالية مع، (FSS) الساتلية
 ،"يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد"من  د( ، يف الفقرةMHz 7 025-6 725نطاق الرتدد  يفوعلى وجه التحديد، 

أرض -االجتاه فضاء العاملة يف (MSS)يطلب املؤمتر أن تتناول الدراسات محاية وصالت التغذية ألنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية 
                                                                                                               من التداخل غري املقبول من الرتددات املشرتكة، وفقا  للمعايري احلالية، الصادر من احملطات األرضية لألنظمة غري املستقرة بالنسبة 

 فضاء.-االجتاه أرض اخلدمة الثابتة الساتلية العاملة يف إىل األرض يف
 .WRC-19 من جدول أعمال املؤمتر 1.9الواردة حتت البند  3.1.9يارات ملعاجلة املسألة ، وضعت خ(WRC-15) 157                 واستجابة  للقرار 

 خلفية 2/3.1.9/3
اخلدمتني                                                                                                  من لوائح الراديو أحكاما  لضمان توافق عمليات اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض مع 21تتضمن املادة 

اخلدمة الثابتة  لألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف حدود كثافة تدفق القدرة شكل الثابتة واملتنقلة. وهذه األحكام يف
لوائح  من 22 يف املادة (epfd)حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة الساتلية. ومثلما كان الوضع مع احلاالت اليت أدت إىل وضع 

من  21 يف املادة (epfd)كثافة تدفق القدرة املكافئة ل حلماية األنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض، وضعت احلدود احلالية الراديو
 (HEO) أنظمة املدارات شديدة اإلهليلجيةعلى أساس دراسات التقاسم فقط بني  MHz 4 200-3 700 للنطاق لوائح الراديو

األرض اليت تسعى إىل  ألنظمة اجلديدة غري املستقرة بالنسبة إىلالثابتة واملتنقلة. وميكن ل دمتنيواخل املستقرة بالنسبة إىل األرض غري
                                                    نطاقات الرتدد هذه أن تستعمل أمناطا  خمتلفة من املدارات. العمل يف

ىل األرض مع بالنسبة إ                                                                              من لوائح الراديو أحكاما  لضمان توافق عمليات اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة  22وتتضمن املادة 
الشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض. ومن بني هذه األحكام حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة للوصلة الصاعدة والوصلة 

( حلماية الشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض من التداخل غري املقبول. واستندت األحكام التنظيمية ↓epfdو ↑epfd) اهلابطة
من لوائح الراديو للتقاسم بني األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية والشبكات  22املادة  يفالواردة 

إىل منط معني من األنظمة غري املستقرة  GHz 4/6املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية العاملة يف نطاقات الرتدد 
نطاقات  يف ↓epfdحدود كثافة تدفق القدرة املكافئة . ومل تأخذ مدارات شديدة اإلهليلجيةرض تستعمل بالنسبة إىل األ

 MHz 6 725-5 925 يف نطاقات الرتدد ↑epfdأرض( وحدود كثافة تدفق القدرة املكافئة -)فضاء MHz 4 200-3 700 الرتدد
القائمة  وهي بالتايل أكثر صرامة من تلك رض يف مدار دائرياألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األفضاء( يف االعتبار -)أرض

 .ض يف مدار دائرياألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األر اليت أخذت يف االعتبار  خرى للخدمة الثابتة الساتليةاأل نطاقات الرتدد يف
لألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  ↑epfdو ↓epfd من لوائح الراديو حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة 22 وال تتضمن املادة

، (FSS) فضاء( املوزعني للخدمة الثابتة الساتلية-)أرض MHz 7 025-6 725أرض( و-)فضاء MHz 4 800-4 500 نطاقي الرتدد يف
 للوائح الراديو. 30Bخيضع استعماهلا ألحكام التذييل  اليت
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دراسة املسائل التقنية والتشغيلية تدعو إىل  WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  1.9                       ، ح ددت مسألة حتت البند WRC-15 ويف املؤمتر
يف بعض نطاقات الرتدد من بينها  (non-GSO)واألحكام التنظيمية املتعلقة باألنظمة اجلديدة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض 

 .MHz 7 025-6 725 النطاق
أرض للخدمة الثابتة -على وصالت التغذية اهلابطة فضاء MHz 7 075-6 700 الرتدد قد وزع نطاق WRC-95وكان املؤمتر 

واحد غري مستقر  على أساس أويل. وهناك نظاماخلدمة املتنقلة الساتلية يف  ألرضإىل انظمة غري املستقرة بالنسبة الساتلية من األ
 خمتلف توصيات قطاع االتصاالت الراديوية، ويعمل يف LEO-Dبالنسبة إىل األرض يف اخلدمة املتنقلة الساتلية، ويشار إليه باسم 

. وهناك احتمال تداخل قائم من استعمال الرتددات 1998 بشكل مستمر على مستوى العامل يف نطاق الرتدد هذا منذ عام
              طقة. وي ستعملإذا كان موقع احملطات األرضية يف نفس املن رضيةاأل اتطاحملفضائية و ال اتركباملشرتكة هلذين التطبيقني بني امل

من لوائح الراديو على  22 للوائح الراديو. وتنص املادة 30B              وفقا  للتذييل كوصلة صاعدة         أيضا   MHz 7 075-6 725 الرتدد نطاق
مدار  حول °5+وضمن زاوية ميل تبلغ  عند مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض كثافة تدفق القدرة الكلية القصوىأن  

ية جيب عن نظام ساتلي غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتل الناجتةو  السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض
 من لوائح الراديو(. 5A.22)انظر الرقم  kHz 4 أي نطاق قدره يف W/m dB)2( 168− يتجاوز أال

ك يوجد أدىن ش لراديو تعريف املنطقة املدارية. ويف املنطقة املدارية، المن لوائح ا 21.5و 20.5إىل  16.5وتتضمن األرقام من 
. وتستوعب خصائص MHz 6 425-5 925و MHz 4 200-3 700موثوقية األنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض يف نطاقي الرتدد  يف

 تستعمل نطاقي األنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض اليتنطاقي الرتدد هذين توهني األمطار القائم يف املنطقة املدارية. ويعترب وجود 
                                                                     يف البلدان النامية اليت تقع على وجه اخلصوص يف املناطقة املدارية مهما  جدا   MHz 6 425-5 925و MHz 4 200-3 700 الرتدد

واخلدمات املالية  واالتصاالتلدعم النمو االقتصادي للبلدان من خالل التوزيع املنصف للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 
 احلكومي. والقطاع

قرة بالنسبة إىل عند مدار السواتل املست كثافة تدفق القدرة الكلية القصوىوال توجد طريقة حساب بشأن كيفية قياس و/أو حساب  
ة عن نظام اتلية والناجتيف اخلدمة الثابتة الس مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض حول °5+وضمن زاوية ميل تبلغ  األرض

ساتلي غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية. وبالفعل، من شأن إضافة فئة جديدة من اخلدمات إىل تلك املوزعة 
الساتلية  ة                                                                                                       حاليا  لألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض سيزيد الشك حول كيفية محاية احملطة الفضائية املستقبلة للخدمة الثابت

للوائح الراديو. وباإلضافة إىل ذلك، ال توجد معلومات يف هذه املرحلة عن األنظمة الساتلية اجلديدة غري املستقرة  30Bالتذييل  يف
. وبالتايل، سيكون هناك عدم يقني WRC-19 بالنسبة إىل األرض على النحو املشار إليه يف بند جدول األعمال/املسألة للمؤمتر

ضمن زاوية و  عند مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض كثافة تدفق القدرة الكلية القصوى  يفية قياس و/أو حسابتام حول ك
اخلدمة  من جانب أنظمة ساتلية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض حول °5+ميل تبلغ 

 ر إليه أعاله.الثابتة الساتلية على النحو املشا
 458.5 من لوائح الراديو ملعاجلة محاية بعض اخلدمات املنفعلة وكذلك خدمة الفلك الراديوي )انظر األرقام 5 وترد حواشي يف املادة

 من لوائح الراديو(. 458B.5و 458A.5و

 ملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3/3.1.9/3

 قطاع االتصاالت الراديوية وتقاريره ومنشوراته األخرى ذات الصلةقائمة توصيات  1.3/3.1.9/3
 ITU-R S.[NGSO FSS 6/4 GHZ SHARING] عمل من أجل مشروع أويل لتقرير جديد تاوثيق        ، أ عدت WRC-19             حتضريا  للمؤمتر
من جدول  1.9من البند  3.1.9، وتتضمن الوثيقتان دراسات ومناقشات تتعلق باملسألة ITU-R S.[NGSO_6/4-GHz]وتقرير جديد 
 .WRC-19 أعمال املؤمتر



675 

 

 املسألة: وباإلضافة إىل ذلك، ترد أدناه قائمة غري شاملة ملنشورات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تكون أحدث نسخة منها ذات صلة هبذه
 ITU-R S.740و ITU-R S.739و ITU-R S.738و ITU-R S.737و ITU-R S.672و ITU-R S.580و ITU-R S.465التوصيات 

 .ITU-R S.1781و ITU-R S.1529و ITU-R S.1328و ITU-R S.1325و ITU-R S.1323و ITU-R S.741و

 ملخص لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 2.3/3.1.9/3

 .(WRC-15) 157                                                                                    أجريت دراسات التقاسم املتعلقة باألنظمة اجلديدة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض وفقا  للقرار 
 MHz 4 200-3 700التقاسم مع األنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف نطاقي الرتدد  أ ( 

 MHz 6 425-5 925و
ملستقرة بالنسبة إىل اوالشبكات  األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف مدار دائريأجريت دراسات فيما يتعلق بالتقاسم بني 

، حيدث أدىن قدر GHz 4/6 الرتدد . ويف نطاقاتWRC-19 من جدول أعمال املؤمتر 1.9من البند  3.1.9املسألة يف إطار  األرض
                                                                                 وبالتايل هتيمن إحصاءات التداخل بالكامل تقريبا  على هامش احلماية. ونظرت هذه الدراسات  خسائر االنتشارمن التدهور نتيجة 

ية. ومت توليد يهدف إىل توفري خدمات النطاق العريض العامل لنسبة إىل األرض يف مدار دائريغري مستقر بامتثيلي  نظامتشغيل  يف
                                                                                 استنادا  إىل اإلحصاءات اجملمعة لتشغيل النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض هذا ومقارنتها  ↓epfdمالمح كثافة تدفق القدرة املكافئة 
يف  ئريمدار دا يف غري مستقر بالنسبة إىل األرض نظام. وتظهر الدراسة أن تشغيل ITU-R S.1323مبعايري احلماية الواردة يف التوصية 

يؤدي إىل عدم محاية األنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية )يصل جتاوز معايري  GHz 4/6نطاقات الرتدد 
 حلماية.                                                   يت ن ظر فيها يف الدراسة تأثريا  كبريا  ملنع جتاوز معايري ا(. وال يؤثر تطبيق تقنيات ختفيف األثر الdB 40احلماية إىل 

 MHz 4 800-4 500التقاسم مع األنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف نطاقي الرتدد  ب(
 MHz 7 025-6 725و

أرض( -)فضاء MHz 4 800-4 500من لوائح الراديو، جيب أن يكون استعمال نطاقي الرتدد  441.5                                من اجلدير بالذكر أنه وفقا  للرقم 
للوائح الراديو، الذي يقتصر على  30B                                                         فضاء( من جانب اخلدمة الثابتة الساتلية وفقا  ألحكام التذييل-)أرض MHz 7 025-6 725و

 .يف اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرضالشبكات 
والشبكات  ساتليةيف اخلدمة الثابتة ال املستقرة بالنسبة إىل األرضغري ويف الوقت احلايل، مل جتر دراسات التقاسم بني األنظمة 

 يف نطاقات الرتدد هذه. يف اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض
 MHz 4 200-3 700يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف نطاقي الرتدد  دارات شديدة اإلهليلجيةامل التقاسم مع ج(

 MHz 6 425-5 925و
يف مدار دائري  ليةيف اخلدمة الثابتة السات املستقرة بالنسبة إىل األرضغري أجريت دراسة واحدة لتقييم احتمال التداخل من األنظمة 

 MHz 3 900-3 700تلية اليت تعمل يف نطاقي الرتدد يف اخلدمة الثابتة السا دارات شديدة اإلهليلجيةنظام امل يف
 I/N . ومبوجب االفرتاضات ذات الصلة للخصائص ومعايري التداخل، تظهر الدراسة أنه ميكن جتاوز نسبةMHz 6 225-5 925و

اليت تتسبب  LEO FSSمن الوقت حسب منط احملطة األرضية املتأثرة، وإعدادات ومعلمات كوكبة  0,15%-1,25% خالل
ذات زوايا ميل كبرية معايري التداخل على املدى الطويل  LEO سيناريو الوصلة الصاعدة، ميكن أن تتجاوز كوكبات التداخل، ويف يف

ة. وبالنظر اليت تعمل مع احملطة األرضية يف خطوط العرض العالي املدارات شديدة اإلهليلجيةتداخل يف نظام  وميكن أن تتسبب يف
ملدارات شديدة اتوجد معايري تنسيق وتقنيات لتخفيف أثر احلماية بني األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات  إىل أنه ال

ج تنظيمية لضمان التعاون بني األنظمة غري املستقرة بال يف اإلهليلجية نسبة                                                                                                     اخلدمة الثابتة الساتلية ويف مدارات دائرية، يقرتح وضع هن 
 .LEO يف اخلدمة الثابتة الساتلية وأنظمة شديدة اإلهليلجية املداراتإىل األرض ذات 
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 MHz 7 025-6 700أرض( يف نطاق الرتدد -التقاسم مع اخلدمة الثابتة الساتلية )فضاء د (
 ة.يهناك حالتان للتداخل للتشغيل ثنائي االجتاه، ومها التداخل بني مركبة فضائية ومركبة فضائية وتداخل بني حمطة أرضية وحمطة أرض

يكون  ، قدITU-R S.[NGSO FSS 6/4 GHZ SHARING] ديداجلتقرير لويل لاألمشروع للعمل ال ةوثيقوعلى النحو املدرج يف 
                                                                                                 مركبة فضائية ومركبة فضائية ممكنا ، حسب اخلصائص احملددة للمركبة الفضائية، مثل أمناط اهلوائيات، باستعمال التنسيق بني 

                                                                                 ن التنسيق بني حمطة أرضية وحمطة أرضية ممكنا  باستعمال اإلجراءات القائمة للمحطات املنشأة إجراءات التنسيق القائمة. وسيكو 
مة عنها، ولكن قد تصبح حالة حمطات وصلة التغذية اجلديدة ألنظمة اخلد جرى تبليغ قطاع االتصاالت الراديويةبالفعل واليت 

اتلية على أساس  ديدة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساملتنقلة الساتلية إشكالية إذا مت نشر احملطات األرضية اجل
                                                                                                          كامل أو شبه كامل نظرا  ألنه ميكن وقف العمل يف مناطق جغرافية كبرية إلنشاء حمطات أرضية لوصلة التغذية نتيجة أرجحية 

اخلدمة   األرض يفاألرضية غري املستقرة بالنسبة إىلالتداخل القوية بسبب تقاسم حمطات وصلة التغذية للرتددات عند إرسال احملطات 
 الثابتة الساتلية يف نفس املنطقة اجلغرافية.

 MHz 4 800-4 500و MHz 4 200-3 700التقاسم مع اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة يف نطاقات الرتدد  ه (
 MHz 7 025-6 725و MHz 6 425-5 925و

الساتلية واألنظمة  ةتقاسم بني األنظمة اجلديدة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتمل جتر يف هذه املرحلة دراسات 
 .ةالقائمة واملخطط هلا يف اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقل

 االستنتاجات 4/3.1.9/3
نطاقات  ري يفلساتلية يف مدار دائتشري إحدى الدراسات إىل أن العمليات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة ا

( من معايري احلماية لألنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض dB 40ميكن أن تؤدي إىل جتاوزات كبرية )تصل إىل  GHz 4/6 الرتدد
للنطاق                                                                                                       وختلص إىل أنه سيكون من الصعب جدا  تشغيل نظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف مدار دائري ألغراض الشبكة العاملية

كثافة تدفق ) 22 . وبالتايل، ال توجد حاجة إىل مراجعة قيم احلدود احلالية الواردة يف املادةGHz 4/6العريض يف نطاقات الرتدد 
 MHz 4 800-4 500و MHz 4 200-3 700( من لوائح الراديو لنطاقات الرتدد كثافة تدفق القدرة) 21 ( واملادةالقدرة املكافئة

 .MHz 7 025-6 725و MHz 6 425-5 925و

بني األنظمة غري املستقرة  MHz 6 425-5 925و MHz 4 200-3 700وتقرتح دراسة أخرى وضع إجراء تنسيق يف نطاقي الرتدد 
من لوائح الراديو. وختلص هذه الدراسة إىل أنه ال توجد حاجة إىل  12.9بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية مبوجب الرقم 

( من لوائح الراديو كثافة تدفق القدرة) 21 ( واملادةكثافة تدفق القدرة املكافئة) 22قيم احلدود القائمة الواردة يف املادة  مراجعة
 .MHz 7 025-6 725و MHz 6 425-5 925و MHz 4 800-4 500و MHz 4 200-3 700لنطاقات الرتدد 
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 1.9(9.1.9)بند جدول األعمال 

 (WRC-15) 162قـرار ال 9.1.9/3
 لخدمة الثابتة الساتليةل( فضاء-)أرض GHz 51,4-52,4 رتددالنطاق إمكانية توزيع الطيف و  باالحتياجات منالدراسات املتعلقة 

 ملخص تنفيذي 1/9.1.9/3
الطيف  نم ضافيةاإل االحتياجات تنظر يفدراسات على دعوة قطاع االتصاالت الراديوية إىل إجراء  (WRC-15) 162قـرار الينص 

لية لتوزيعات األو مالءمة التحديد مدى والتوافق مع اخلدمات القائمة  التقاسمدراسات وإجراء  (FSS) لتطوير اخلدمة الثابتة الساتلية
على أن يقتصر على وصالت بوابات اخلدمة  (فضاء-)أرض GHz 52,4-51,4 نطاق الرتدد اجلديدة للخدمة الثابتة الساتلية يف

 واإلجراءات التنظيمية املصاحبة املمكنة. بالنسبة إىل األرضاملدار املستقر  الستخدام يفمن أجل االثابتة الساتلية 
. ويرد يف مشروع التقرير اجلديد (WRC-15) 162وأجرى قطاع االتصاالت الراديوية الدراسات املطلوبة مبوجب القرار 

ITU-R S.[SPECTRUM_NEEDS] الطيف. ويرد يف املشروع التمهيدي للتقرير اجلديد  نتائج حتليل االحتياجات اإلضافية من
ITU-R S.[SPECTRUM_SHARING] نتائج دراسات التقاسم والتوافق مع اخلدمات القائمة مبا يف ذلك اخلدمة الثابتة (FS) 

التقاسم مع و  (RAS) )املنفعلة( وخدمة علم الفلك الراديوي (EESS) وخدمة استكشاف األرض الساتلية (MS) واخلدمة املتنقلة
 .2020-التطبيقات احملتملة لالتصاالت املتنقلة الدولية

                                                                                                                وجرى حتليل االحتياجات من الطيف واست نتج أن التوزيع اإلضايف للخدمة الثابتة الساتلية الذي ي نظر فيه حاليا  مفيد إلتاحة 
 .(HTS) يبتوصيالت النطاق العريض للمجتمعات على حنو ما حتققه األنظمة الساتلية عالية الصب

 GHz 52,4-51,4فضاء( واخلدمات القائمة يف نطاق الرتدد -وقد أثبتت الدراسات اليت أجريت بني اخلدمة الثابتة الساتلية )أرض
نطاقات الرتدد اجملاورة إمكانية التقاسم والتوافق بواسطة مسافات الفصل بني احملطات وكذلك من خالل احلد من اإلرساالت  ويف
                                                          . واست نتج أنه ميكن حتقيق التعايش بني اخلدمة الثابتة الساتلية GHz 54,25-52,6املطلوبة اليت تقع يف نطاق الرتدد املنفعل  غري

واخلدمة الثابتة من خالل مسافات الفصل بني احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية وحمطات اخلدمة الثابتة. وفيما يتعلق باخلدمة 
طاع االتصاالت الراديوية عدم وجود توصيات أو تقارير صادرة عن القطاع تتضمن خصائص األنظمة و/أو متطلبات ق املتنقلة، أكد

. ومع ذلك، ال يستبعد هذا التأكيد أي استعمال حايل GHz 52,4-51,4احلماية لألنظمة يف اخلدمة املتنقلة العاملة يف نطاق الرتدد 
من أجل  GHz 52,4-51,4 مة املتنقلة. وباإلضافة إىل ذلك، جيري النظر يف نطاق الرتددمقبل لنطاق الرتدد هذا من جانب اخلد أو

؛ ولذلك، أجريت دراسات التقاسم مع هذا التطبيق. والتقاسم من خالل مسافات 2020-حتديد نطاقات لالتصاالت املتنقلة الدولية
 .ممكن 2020-الت املتنقلة الدوليةالفصل بني احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية وحمطات االتصا

وخدمة األحباث )املنفعلة(  (EESS)                                                                               واستنادا  إىل نتائج الدراسات وبغية ضمان احلماية ألنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية
رسال غري ، ي قرتح تطبيق حدود قدرة اإلGHz 54,25-52,6( اليت لديها توزيعات حاليا  يف نطاق الرتدد )املنفعلة (SRS) الفضائية

ابتة الساتلية. وجيري وائي احملطة األرضية للخدمة الثهل زاوية االرتفاعل املطلوب على احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية، تبعا  
حد أدىن حلجم هوائي احملطة األرضية ملعاجلة إمكانية منح توزيع للخدمة الثابتة الساتلية يقتصر على وصالت               النظر أيضا  يف

دار قوس امل                                                املقبلة )املنفعلة(، سيكون فصل مداري أدىن مطلوبا  يف  GSO EESS أجهزة استشعارابات. وفيما خيص محاية البو 
 بني احملطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية وخدمة استكشاف األرض الساتلية. املستقر بالنسبة إىل األرض

من لوائح الراديو.  556.5م قوطنية وفقا  للر  اتفاقاتمبوجب  GHz 51,4-54,25يف نطاق الرتدد  أرصاد الفلك الراديويجتري  قدو 
 وفقا   الراديوي الفلك أرصاد حلمايةضرورية  ستكون km 10-100املدى  يففصل  مسافاتإىل أن  التوافقوخلصت دراسات 

محاية حمطات  املستقرة بالنسبة إىل األرضملشغلي اخلدمة الثابتة الساتلية املمكن  منكون ي، وقد األسوأ للحالة ساكن لتحليل
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طات األرضية للخدمة نشر احملل تخطيطالاختيار املواقع املناسبة عند  طريق عن مهل اجملاورة انالبلدأو  مالفلك الراديوي يف بلداهن
 .الساتلية الثابتة

 خلفية 2/9.1.9/3
تعمل وتوقعات العريض مبعدالت بيانات عالية لتلبية طلبات املس                                                         ت ستعمل األنظمة الساتلية على حنو متزايد لتقدمي خدمات النطاق 

إىل أكثر  Mbit/s 100 اخلدمة يف العامل. ومن املتوقع أن تقدم الشبكات الساتلية من اجليل التايل خدمات مبعدالت بيانات من
من  ري للعديداتلية من التوصيل الفو                                                                   على قناة واحدة جلميع املستعملني بغض النظر عن موقعهم. ومتك ن األنظمة الس Gbit/s 1 من

املشرتكني، بغض النظر عن موقعهم، بشبكات النطاق العرض والشبكات األساسية لإلنرتنت بإطالق التشغيل من مرة واحدة فقط، 
ة استخدام إعادوامل عباملقارنة مع التنفيذ نقطة بنقطة. ومن خالل تنفيذ التكنولوجيات املتقدمة كاهلوائيات ذات احلزم النقطية و 

، وزعن الطيف املنفس الكمية متصل األنظمة عالية الصبيب إىل صبيب السواتل التقليدية عدة مرات باستعمال  الرتدد العايل،
 .(Gbit/s) يف الثانية اجليغابتات من تكلفة يؤدي إىل احلد مما

-إىل-فضاء )بوابة-صلة األمامية يف القسم أرض                                                                        ويتمثل العامل املقي د لشبكات السواتل عالية الصبيب يف كمية الطيف املوزع للو 
 الساتل(. وصلة

فضاء لكل من وصالت املستعمل ووصالت البوابة -                            أساسا  وتستعمل التوزيعات أرض Kaاحلالية يف النطاق  HTSتعمل األنظمة 
لني هذا. وبغية حتقيق معدالت بيانات أعلى وحتسني اخلدمات املقدمة للمستعمنطاق الرتدد  يف الطيفيةاملوارد مما يؤدي إىل قلة 

من أجل الوصلة الصاعدة  GHz 40/50نطاق الرتدد فضاء( يف -النهائيني، ي قرتح استعمال التوزيع للخدمة الثابتة الساتلية )أرض
ة الصاعدة فضاء( من أجل الوصل-ابتة الساتلية )أرضللخدمة الث Kaللبوابة )من البوابة إىل احملطة الفضائية( وتوزيعات النطاق 

مطاريف املستعمل إىل احملطة الفضائية(. وبالتايل، يلزم النظر يف توزيعات أولية جديدة للخدمة الثابتة الساتلية  للمستعمل )من
 فضاء( تقتصر على وصالت بوابات اخلدمة الثابتة الساتلية.-)أرض GHz 52,4-51,4 نطاق الرتدد يف
 3و 2و 1 يف األقاليم GHz 50/40فضاء( يف نطاقات الرتدد -دى الرتدد احلايل للتوزيعات األولية للخدمة الثابتة الساتلية )أرضوم
اقي نط فضاء( يف-. وإن التوزيعني للخدمة الثابتة الساتلية )أرضGHz 51,4-50,4و GHz 50,2-47,2و GHz 43,5-42,5 هو

مناسبة لتشغيل املوجات احلاملة  GHz 4                                     متالصقان تقريبا  مما جيعل هذه التوزيعات  GHz 51,4-50,4و GHz 50,2-47,2 الرتدد
 GHz 5النفاذ إىل  GHz 52,4-51,4فضاء( يف نطاق الرتدد -عريضة النطاق. وسيتيح التوزيع اإلضايف للخدمة الثابتة الساتلية )أرض

 GHz 43,5-42,5اإلضافة إىل ذلك، سيتيح التوزيع                                                       الطيف املتجاور تقريبا  من أجل اتصاالت الوصلة الصاعدة؛ وب من
يوفر خدمات  أنسب مما FSSفضاء. وهذا الوضع سيجعل تشغيل األنظمة -الطيف لالتصاالت أرض من GHz 6 جمموعه ما

 مبعدالت بيانات عالية على الصعيد العاملي مع مستويات تيسر مرضية.

 ت الراديويةملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاال 3/9.1.9/3
 دراسات بشأن االحتياجات من الطيف 1.3/9.1.9/3

العريض  من اجليل التايل أن تستفيد من التكنولوجيات املبتكرة لتوفري جمموعة واسعة من خدمات النطاق FSSميكن لألنظمة الساتلية 
من أجل املستعملني املنزليني والتجاريني واملؤسسيني واملهنيني يف العامل بغض النظر عن موقعهم. وميكن حتقيق ذلك عن طريق إعادة 

بغية الوفاء مبتطلبات و                                                                                                      استخدام الرتدد بتغطية منطقة جغرافية معينة بعدد من احلزم النقطة بدال  من استعمال احلزم الواسعة التقليدية. 
      خاصة                                                                                                      لرتدد املستعملة من أجل بوابات الوصلة الصاعدة، ي قرتح ترحيل الوصالت الصاعدة للبوابات إىل نطاقات تردد أعلىنطاقات ا

 .GHz 40/50 نطاق الرتدد
، جيري حتليل االحتياجات من الطيف لتطوير اخلدمة الثابتة الساتلية ITU-R S.[SPECTRUM_NEEDS]ويف مشروع التقرير اجلديد 

: وأجريت هذه الدراسات مع GHz 52,4-51,4نطاق الرتدد فضاء( يف -للخدمة الثابتة الساتلية )أرض GHz 1توزيع اإلضايف وتربير ال
 مراعاة العديد من اجلوانب منها:
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                                                                                               احلاجة إىل املسامهة يف توفري التوصيلية لسكان العامل الذين ليست لديهم حاليا  إمكانية للنفاذ إىل اإلنرتنت؛ أ ( 
 العايل عوامل إعادة استخدام الرتددالتقدم يف جمال التكنولوجيا الساتلية كاهلوائيات ذات احلزم النقطية و  أوجه ب(

 امسة لتقدمي خدمات النطاق العريض يف كل مكان، مبا يف ذلك املناطق الريفية واملعزولة؛احل األمهية ذات
والتبسيطات التقنية للحموالت الساتلية  GHz 40/50نطاقات الرتدد التوزيعات احلالية للخدمة الثابتة الساتلية يف  ج(

 حال منح التوزيع اجلديد للخدمة الثابتة الساتلية؛ يف نطاقات الرتدد هذه يف
حتسني مستويات التيسر اليت ميكن حتقيقها من خالل شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية العاملة يف نطاقات الرتدد هذه  د (

 اطات كبرية بسبب االنتشار.الحنطاخلاضعة 
جلعل توصيالت             يكون مفيدا  سحبثه  التوزيع اإلضايف للخدمة الثابتة الساتلية الذي جيريمجيع هذه اجلوانب إىل أن  ويشري النظر يف

 ،جلغرايفوقعها امخالل االتصاالت الساتلية بغض النظر عن من  احمللية النطاق العريض املوثوقة متاحة على حنو متزايد للمجتمعات
 .السواتل عالية الصبيب على حنو ما حتققه

 توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة 2.3/9.1.9/3
من جدول أعمال املؤمتر  1.9فيما يلي توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة بدراسات التقاسم والتوافق يف إطار البند 

 :9.1.9، املسألة 2019العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
- ITU-R S.1328 ،ITU-R S.1557 ،ITU-R S.465 ،ITU-R F.758 ،ITU-R F.1495 ،ITU-R F.1496 ،

ITU-R F.1565 ،ITU-R F.1606 ،ITU-R F.2086 ،ITU-R P.452 ،ITU-R P.525 ،ITU-R P.676 ،ITU-

R P.840 ،ITU-R RA.517 ،ITU-R RA.611 ،ITU-R RA.769 ،ITU-R RA.1031 ،ITU-R SM.1542 ،
ITU-R SM.1633 ،ITU-R RS.1861 ،ITU-R M.2101 ،ITU-R RS.2017 

من جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت  1.9فيما يلي تقارير قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة بالدراسات يف إطار البند 
 :9.1.9، املسألة 2019 لعام الراديوية

- ITU-R S.2361 ،ITU-R RA.2131 ،ITU-R RA.2126 ،ITU-R RA.2188 ،ITU-R SM.2091 
 والتقريران اجلديدان لقطاع االتصاالت الراديوية اللذان أعدا من أجل هذه املسألة مها:

 ITU-Rومشروع التقرير األويل اجلديد  ITU-R S.[SPECTRUM_NEEDS]مشروع التقرير اجلديد  -

S.[SPECTRUM_SHARING]  

 دراسات التوافق والتقاسم 3.3/9.1.9/3
، دراسات التقاسم والتوافق بني اخلدمة الثابتة الساتلية ITU-R S.[SPECTRUM_SHARING]تناول مشروع التقرير األويل اجلديد 

احملتملة( وخدمة علم الفلك  2020-املتنقلة )مبا فيها تطبيقات االتصاالت املتنقلة الدوليةاجلديدة احملتملة واخلدمة الثابتة واخلدمة 
                                                                                   الراديوي وخدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( استنادا  إىل املعلومات املتاحة حىت اآلن.

لثابتة، من املطلوب ية محاية حمطات اخلدمة افضاء( واخلدمة الثابتة. وبغ-وأجريت دراسات التقاسم بني اخلدمة الثابتة الساتلية )أرض
رضية إلرسال احملطة األ للقدرة املشعة املكافئة املتناحيةعند افرتاض مستوى كثافة طيفية  km 33مسافات فصل تصل إىل 

ض يختف. واستند احلساب إىل تضاريس مستوية مما يعين أنه ميكن m 4,5قدره  حد أدىن لقطر اهلوائيو  dBW/MHz 47 قدره
 خدمة الثابتة الساتليةللإىل أن احملطات الفضائية       أيضا  خلصت الدراسات و يف االعتبار.  التضاريس احلقيقية تؤخذاملسافة عندما 

 تتعرض لتداخل ضار من حمطات اخلدمة الثابتة. لن
ات أو تقارير صادرة م وجود توصيوفيما خيص التقاسم مع اخلدمة املتنقلة، أكد فريق اخلرباء التابع لقطاع االتصاالت الراديوية عد

            يوجد حاليا   ؛ كما أكد فريق اخلرباء هذا أنه الGHz 52,4-51,4عن القطاع تتضمن خصائص اخلدمة املتنقلة الربية يف نطاق الرتدد 
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وبالتايل ال تتوفر أي متطلبات تشغيلية أو  GHz 52,4-51,4أي أنظمة حبرية أو أنظمة متنقلة للطريان حمددة يف نطاق الرتدد 
خصائص تقنية لقطاع االتصاالت الراديوية. ومع ذلك، ال يستبعد هذا التأكيد أي تشغيل للخدمة املتنقلة وال أي استعمال حايل 

 أو مقبل لنطاق الرتدد من جانب اخلدمة املتنقلة.
للخدمة املتنقلة إىل أن  2020-بيقات املمكنة لالتصاالت املتنقلة الدوليةوتشري دراسات التقاسم بني اخلدمة الثابتة الساتلية والتط

مسافات املفصل املطلوبة بني احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية واحملطة القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية ومعدات مستعمل 
كن زيادة ختفيض هذه القيم مبراعاة خسائر االنتشار باإلضافة إىل                    مرتا  على التوايل. ومي 330و 260االتصاالت املتنقلة الدولية تبلغ 

                                           يف االجتاهات فضال  عن تسديد احملطة األرضية للخدمة  2020-خسارة الفضاء احلر، وتسديد هوائيات االتصاالت املتنقلة الدولية
جيهية من النموذج الثابتة الساتلية أكثر تو  الثابتة الساتلية، ووجود احتمال كبري أن يكون منوذج اهلوائي للمحطة األرضية للخدمة

 .log θ 25-29املفرتض يف التحليل املعرب عنه بالصيغة 
 نطاق إجراء أرصاد الفلك الراديوي يف من لوائح الراديو إىل إمكانية 556.5وفيما يتعلق خبدمة الفلك الراديوي، يشري الرقم 

 km 100إىل  10 منمسافات فصل  فإن األسوأ، للحالة ساكن لتحليل        ووفقا   مبوجب ترتيبات وطنية. GHz 54,25-51,4 الرتدد
 يقوم مشغلو ظروف معينة، أن . ومع ذلك، من املمكن، يفحلماية عمليات الرصد اخلاصة خبدمة الفلك الراديويضرورية  ستكون

بلداهنم  اق الرتدد هذا يفنط حبماية حمطات الفلك الراديوي العاملة يف شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض
 ساتلية.للخدمة الثابتة ال والبلدان اجملاورة باختيار مواقع مناسبة للمحطات األرضية أثناء ختطيط نشر احملطات األرضية

)املنفعلة(  دمة استكشاف األرض الساتليةوأجريت العديد من دراسات التوافق لتحديد حدود قدرة اإلرسال غري املطلوب حلماية خ
 .GHz 54,24-52,6 نطاق الرتدد يف

األربعة خلدمة استكشاف األرض أجهزة االستشعار حتليل التداخل من خالل فحص  1الدراسة مشلت  
يف تسع مناطق قياس خمتلفة عرب العامل. وحددت هذه  ITU-R RS.1861-0)املنفعلة( الواردة يف التوصية  الساتلية

)أمريكا اجلنوبية االستوائية( وجتاوزت معايري  Iحالة تداخل يف هذا التحليل كانت يف منطقة القياس  الدراسة أن أسوأ
باستعمال قدرة إرسال غري مطلوب من حمطات أرضية للخدمة الثابتة الساتلية  dB 49,12 احلماية مبقدار

نطاق الرتدد املنفعل. ومع ذلك، ميكن النظر يف حدود قدرة إرسال غري  تقع ضمن MHz 100/dBW 0 مبقدار
درجة دون النظر  75أجل حمطات أرضية ذات زوايا ارتفاع أقل من  من MHz 100/dBW 34,35 مطلوب مبقدار

 الساتلية. تقسيم معيار احلماية خلدمة استكشاف األرض يف
التقسيم  ميكن الوفاء مبعايري احلماية خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( عند النظر يف إىل أنه 2الدراسة تشري  

ضمن اخلدمات، عندما تكون اإلرساالت غري املطلوبة من كل حمطة أرضية للخدمة الثابتة الساتلية الواقعة يف نطاق 
فيما خيص احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية ذات زوايا  MHz 100/dBW 39الرتدد املنفعل حمدودة بقيمة 

. وفيما خيص احملطات األرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية بزوايا ارتفاع أعلى، 78االرتفاع اليت تساوي أو تقل عن 
. وباإلضافة MHz 100/dBW 52 ينبغي أن تكون اإلرساالت غري املطلوبة يف نطاق الرتدد املنفعل حمدودة بقيمة

إىل ذلك، ستتطلب محاية حمساس خدمة استكشاف األرض الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض احملدد باعتباره 
اتلية وسواتل بني سواتل اخلدمة الثابتة الس قوس املدار املستقر بالنسبة إىل األرضمباعدة زاوية دنيا يف  A30احملساس 

املطلوب                      تبعا  حلدود اإلرسال غري 2و 0,5وح هذه املباعدة املدارية بني خدمة استكشاف األرض الساتلية؛ وترتا
                                                                     اليت أ خذت يف االعتبار بالنسبة للمحطات األرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية.

___________________ 
 (.J10، احملساس 11.6)انظر القسم  RS.1861 R-ITUيف املشروع األويل ملراجعة التوصية  Aترد معلومات بشأن احملساس   30
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م التقسي إىل أنه ميكن الوفاء مبعايري احلماية خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( عند النظر يف 3الدراسة تشري  
ضمن اخلدمات، عندما تكون اإلرساالت غري املطلوبة من كل حمطة أرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية الواقعة يف نطاق 

فيما خيص احملطات األرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية ذات زوايا  MHz 100/dBW 37الرتدد املنفعل حمدودة بقيمة 
خيص احملطات األرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية بزوايا ارتفاع أعلى، . وفيما 74 االرتفاع اليت تساوي أو تقل عن

 .MHz 100/dBW 52 ينبغي أن تكون اإلرساالت غري املطلوبة يف نطاق الرتدد املنفعل حمدودة بقيمة
إىل األرض،  ةيف مدارات السواتل غري املستقرة بالنسب املسح املخروطي إىل أنه فيما خيص أجهزة استشعار 4الدراسة تشري  

ابتة يف مستويات تداخل خمتلفة صادرة من حمطات أرضية يف اخلدمة الث االرتفاعات املدارية املختلفةميكن أن تتسبب 
(، ITU-R RS.1861-0 يف خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( )التوصية J2الساتلية. وبغية محاية احملساس 

ة من كل حمطة أرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية حمدودة ينبغي أن تكون اإلرساالت غري املطلوب
يف خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(، ينبغي أن  JX31. وبغية محاية احملساس 64,6 100/dBW MHz بقيمة

. MHz 100/dBW 61,8 تكون اإلرساالت غري املطلوبة من كل حمطة أرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية حمدودة بقيمة
وينبغي أال تقل املباعدة املدارية بني سواتل اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض وسواتل خدمة استكشاف 

)املنفعلة( عندما تكون  GSO EESS حلماية األنظمة 0,9األرض الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض )املنفعلة( عن 
 .MHz 100/dBW 45 اإلرساالت غري املطلوبة من كل حمطة أرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية حمدودة بقيمة

خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( بافرتاض عامل  M-Meteor32حتليل محاية احملساس  5الدراسة  مشلت 
 MHz 100/dBW 19,7 وقدرة إرسال غري مطلوب مبقدار EESSللخدمة  من أجل معيار احلماية dB 3توزيع قدره 

أسوأ حالة للتداخل  خيص سيناريو للمحطات األرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية. وأشار التحليل السكوين إىل أنه فيما
. وحدد التحليل السكوين أنه سيكون dB 72,1 من مصدر وحيد بني حزم رئيسية، سيتم جتاوز عتبة التداخل مبقدار

دمة اخل ضمن الفص الرئيسي حملطة اإلرسال األرضية يف Meteor-M عندما يقع الساتل dB 7,4                     هناك أيضا  عجز مبقدار 
 للمحساس املنفعل. (IFOV) جمال الرؤية اآلينالثابتة الساتلية الواقعة خارج 

)ينطبق  MHz 100/dBW 172اوز مستوى عتبة التداخل البالغ                                              ووفقا  لنتائج التحليل الدينامي للتداخل، يتم جت 
من الوقت )املقابل لعدم تيسر بيانات احملساس  10%ألكثر من  dB 17( مبقدار dB 3تقسيم قدره 

لكل بيكسل( فيما خيص حمطة أرضية وحيدة يف اخلدمة الثابتة الساتلية مع هوائي يبلغ  Meteor-M املنفعل
 dB 22 ( ومبقدارMHz 100/dBW 19,7املنفعل البالغ نطاق الرتدد رسال غري املطلوب يف )قدرة اإل m 13,5 قطره

(. MHz 100/dBW 10,2املنفعل البالغ نطاق الرتدد )قدرة اإلرسال غري املطلوب يف  m 4,5مع هوائي يبلغ قطره 
نطاق ضمن  MHz 100/dBW 36,7وسيكون من املطلوب فرض قيود على اإلرساالت غري املطلوبة البالغة 

نطاق الرتدد خيص حمطة إرسال أرضية للخدمة الثابتة الساتلية تعمل يف  فيما GHz 54,25-52,6 الرتدد
 من أجل محاية احملساس املنفعل. GHz 52,4 دون

 )املنفعلة(: رض الساتليةاستكشاف األ ويلخص اجلدول التايل النتائج املستمدة من دراسات التوافق اخلمس بني اخلدمة الثابتة الساتلية وخدمة

 الدراسة
تقسيم معايير 
حماية خدمة 

استكشاف األرض 
 الساتلية

 non-GSO EESSحماية الخدمة 
التوصية  في)المنفعلة( 

ITU-R RS.1861-0 حدود :
 اإلرسال غير المطلوب وزاوية

االرتفاع للمحطات األرضية في 
 الخدمة الثابتة الساتلية

 االستشعارأجهزة حماية 
 non-GSO EESS 

)المنفعلة( األخرى: حدود 
اإلرسال غير المطلوب 

للمحطات األرضية 
 الخدمة الثابتة الساتلية في

 الخدمة في A1حماية المحساس 
 non-GSO EESS  المنفعلة(: حدود(

المطلوب للمحطات  اإلرسال غير
 ،األرضية في الخدمة الثابتة الساتلية

تة الخدمة الثابزاوية الفصل بين سواتل 
الساتلية وسواتل خدمة استكشاف 

 األرض الساتلية

1 No MHz 100/dBW 34− ،°75>   

___________________ 
 (.J8، احملساس 11.6)انظر القسم  RS.1861 R-ITU                              يف املشروع األويل ملراج عة التوصية  JXترد معلومات بشأن احملساس   31
 ((.      )احملد ث J4، احملساس 11.6)انظر القسم  RS.1861 R-ITUعة التوصية                     يف املشروع األويل ملراج   M-Meteorترد معلومات بشأن احملساس   32
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100/dBW 49− MHz ،<°75 

2 dB 3 MHz 100/dBW 39− ،°78> 

100/dBW 52− MHz ،<°78 

 :JX2احملساس 
MHz 100/dBW 25− 

MHz 100/dBW 39− ،°1,8 

MHz 100/dBW 52− ،°0,5 

3 dB 3 MHz 100/dBW 37− ،°74> 

100/dBW 52− MHz ،<°74 

  

4 No MHz 100/dBW 64,6−  احملساسJX2: 

MHz 100/dBW 61,8− 

MHz 100/dBW 45− ،°0,9 

5 dB 3   احملساسM-Meteor3: 
MHz 100/dBW 36,7− 

 

 (.J10، احملساس 11.6)انظر القسم  RS.1861 R-ITUيف املشروع األويل ملراجعة التوصية  Aترد معلومات بشأن احملساس  1
 (.J8، احملساس 11.6)انظر القسم  RS.1861 R-ITUيف املشروع األويل ملراجعة التوصية  JXترد معلومات بشأن احملساس  2
 J4، احملساس 11.6)انظر القسم  RS.1861 R-ITUيف املشروع األويل ملراجعة التوصية  M-Meteorترد معلومات بشأن احملساس  3

          )احملد ث((.

 ستنتاجاتاال 4/9.1.9/3
                                                                                          ، أعد قطاع االتصاالت الراديوية تقريري ن: تقرير بشأن االحتياجات من الطيف لتطوير اخلدمة الثابتة (WRC-15) 162             عمال  بالقرار 

 الساتلية وتقرير بشأن التقاسم والتوافق بني اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمات احلالية.
، يقتصر على وصالت بوابات اخلدمة GHz 52,4-51,4فضاء( يف نطاق الرتدد -)أرض الساتليةالثابتة  للخدمةتوزيع              وي نظر يف منح 

الثابتة الساتلية من أجل االستخدام يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرض مع محاية اخلدمات احلالية اليت لديها توزيع يف نفس نطاق 
 التايل: الرتدد ويف نطاقات الرتدد اجملاورة على النحو

عند افرتاض تضاريس مستوية مما يعين أنه ميكن ختفيض املسافة  km 33بغية محاية حمطات اخلدمة الثابتة، يلزم مسافات فصل تصل إىل 
نطاق  اخلدمة املتنقلة يف يف 2020-. وفيما يتعلق بالتطبيقات املمكنة لالتصاالت املتنقلة الدوليةالتضاريس احلقيقية يف االعتبار عندما تؤخذ

ومعدات  ةالرتدد ذاته، تبلغ مسافات الفصل املطلوبة بني احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية واحملطة القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولي
قد جتري من لوائح الراديو،  556.5من املعرتف به أنه مبوجب الرقم و                  مرتا  على التوايل. 330و 260مستعمل االتصاالت املتنقلة الدولية 

 .        ضرورية   km 10-100مسافات فصل يف املدى أرصاد الفلك الراديوي مبوجب اتفاقات وطنية، ويف هذه احلاالت، ستكون 
باحلد من  GHz 54,25-52,6)املنفعلة( العاملة يف نطاق الرتدد  non-GSO EESSوميكن توفري احلماية ألجهزة استشعار اخلدمة 

 اإلرساالت غري املطلوبة للمحطات األرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية اليت تقع يف نطاق الرتدد املنفعل على النحو التايل:
)املنفعلة( بالنسبة  EESSمن نطاق تردد اخلدمة  MHz 100يف أي  dBW 34و 39 بنيما  يرتاوح قدرة مستوى 

 ؛78 و 74 بني ما ترتاوح قيمةساتلية ذات زوايا ارتفاع اهلوائي أقل من للمحطات األرضية للخدمة الثابتة ال
)املنفعلة( بالنسبة  EESSمن نطاق تردد اخلدمة  MHz 100يف أي  dBW 49و 52مستوى قدرة يرتاوح ما بني   

 74 بني ما ترتاوح قيمةللمحطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية ذات زوايا ارتفاع اهلوائي اليت تساوي أو تفوق 
 .78إىل 

 GSO FSS)املنفعلة( يف املستقبل، اتضح أن مباعدات زاوية بني سواتل اخلدمة  EESSفيما يتعلق حبماية أجهزة استشعار اخلدمة 
درجة ستكون ضرورية ملستويات اإلرسال غري املطلوب للمحطات  3,2إىل  0,0)املنفعلة( يف حدود  GSO EESS وسواتل اخلدمة

على  MHz 100/dBW 34و MHz 100/dBW 84ية للخدمة الثابتة الساتلية اليت تقع يف نطاق الرتدد املنفعل البالغ األرض
 التوايل. وميكن تنفيذ أحد اإلجراءات التالية )أو إجراءات بديلة( ملعاجلة هذه املسألة.
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 :1الخيار 
تة الساتلية بني احملطات الفضائية للخدمة الثاب رضقوس املدار املستقر بالنسبة إىل األضمان مباعدة زاوية دنيا يف  

درجة تبعا  ملستويات اإلرسال  3,2و 0,0وخدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(. وسترتاوح املباعدة املدارية بني 
وميكن أن يتمثل التنفيذ  املنفعل.نطاق الرتدد غري املطلوب للمحطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية اليت تقع يف 

 ضمن)املنفعلة( العاملة  GSO EESSالتنظيمي هلذا اإلجراء يف حتديد مكتب االتصاالت الراديوية لسواتل اخلدمة 
درجة من املوقع املداري االمسي للمحطة الفضائية يف اخلدمة الثابتة الساتلية وإدراجها ضمن متطلبات التنسيق  3,2

 ابتة الساتلية.لشبكة اخلدمة الث
 :2الخيار 

جهزة أإعطاء األولوية لعدد حمدود من املواقع املدارية يف قوس املدار املستقر بالنسبة إىل األرض من أجل تشغيل  
على  اليت تستخدم حمطات فضائية تقع GSO FSS. وينبغي للشبكات )املنفعلة( GSO EESS اخلدمةاستشعار 

ن م الناجم عن احملطات األرضية املطلوب غري البث مستويات ضبطمن هذه املواقع،  درجة 3,2 عنمسافة فصل تقل 
 إىل اجةح وهناك)املنفعلة( على منت الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض.  EESSاخلدمة أجهزة استشعار أجل محاية 

 إىل بالنسبة املستقرة السواتل منت على)املنفعلة(  EESSاخلدمة استشعار  جهزةألاملواقع املدارية التالية  يف احلماية
       شرقا ، 105       شرقا ، 99,5       شرقا ، 86,5       شرقا ، 79       شرقا ، 76       شرقا ، 41,5       شرقا ، 9,5و       شرقا   3,5و 0 :األرض
112 ، شرقا       123,5 ، شرقا       133 ، شرقا       165,8 ، شرقا       3,2 ، غربا       14,5 ، غربا       75 ، غربا       137  . غربا        

بارات ت عرض االعت "اإلجراءات التنظيمية املصاحبة املمكنة"اليت تشمل  (WRC-15) 162من القرار  "يقرر"من  2                  ومتاشيا  مع الفقرة 
 (Rev.WRC-15) 750والقرار  7والتذييل  21واملادة  5التنظيمية ذات الصلة على النحو التايل وتشمل إدخال تعديالت على املادة 

 من لوائح الراديو.
 .ممكن تنظيمي حلل مثال أدناه يردو 

 المثال:

فضاء( يف لوائح -)أرض GHz 52,4-51,4                                                                  هذا املثال، سي منح توزيع أويل جديد للخدمة الثابتة الساتلية يف النطاق  إىل بالنسبة
 .لالستخدام يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرضالراديو يقتصر على وصالت بوابات اخلدمة الثابتة الساتلية 

هذا املثال       ينف ذ ال بالنسبة إىل األرض، املستقرةاستكشاف األرض الساتلية  خلدمة املنفعلةيتعلق حبماية أجهزة االستشعار  وفيما
 . 2سوى اخليار 

  .1 اخليار لتنفيذيتم إعداد مثال  ومل
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 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
GHz 55,78-51,4 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
 338A.5  ثابتة 51,4-52,652,4

 ADD A919.5  فضاء(-)أرض ساتلية-ثابتة  
 متنقلة  
  556.5   547.5338A.5 MOD   

 MOD 338A.5  ثابتة 51,452,4-52,6

 متنقلة  
  556.5   547.5 

 فضاء(.-للخدمة الثابتة الساتلية )أرضتوزيع  األسباب:
MOD 

338A.5  1519(ينطبق القرار-(Rev.WRC 750 1 400-1 350نطاقات الرتدد  يف MHz 1 452-1 427و MHz 
 GHz 86-81و GHz 52,6-52,4و GHz 52,4-51,4و GHz 50,9-50,4و GHz 50,2-49,7و GHz 31,3-30و GHz 23,55-22,55و
 GHz.      )1519-(WRC 94-92و

تطبيق احلدود املتعلقة باإلرساالت غري املطلوبة للمحطات األرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية على النحو الوارد  األسباب:
 .(Rev.WRC-15) 750املراجعة املقرتحة للقرار  يف

ADD 

A919.5 لنطاق الرتدد فضاء( -ر استعمال اخلدمة الثابتة الساتلية )أرضيقتصGHz 52,4-51,4  الشبكات الساتلية على
من  4,5ائي يبلغ أدىن لقطر اهلو  حدالساتلية  الثابتة اخلدمة يف األرضية للمحطات يكونأن  وجيباملستقرة بالنسبة إىل األرض 

       (WRC-19)األمتار على األقل.

 اخلدمة الثابتة الساتلية. إىل األرض يفقصر استعمال التوزيع اجلديد على البوابات العاملة يف الشبكات املستقرة بالنسبة  األسباب:
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 21املـادة 
 خدمات األرض والخدمات الفضائية التي تتقاسم

 GHz 1نطاقات تردد تفوق 
 حدود القدرة التي تنطبق على محطات األرض  -  IIالقسم 

MOD 
 Rev.WRC)-1519(     2-21اجلدول 

 الخدمة نطاق الترددات
 الحدود المعينة 
 في األرقام التالية

... ... ... 

10,7-GHz 11,7
 (1)اإلقليم  5

12,5-GHz 12,75
 (496.5و 494.5)الرقمان  5

12,7-GHz  12,75
 (2)اإلقليم  5
GHz 13,25-12.75  

GHz 14-13,75  (500.5و 499.5)الرقمان 
GHz 14,25-14,0  (505.5)الرقم 
GHz 14,3-14,25  (508.5و 505.5)الرقمان 

14,3-GHz 14,45  (3و 1)لإلقليمني 
GHz 14,5-14,4 
GHz 14,8-14,5 

51,4-52,4 GHz 

 5.21و 3.21و 2.21 اخلدمة الثابتة الساتلية

... ... ... 

دود املنصوص فضاء( من أجل تطبيق احل-إدراج نطاق الرتدد املقرتح للتوزيع اجلديد للخدمة الثابتة الساتلية )أرض األسباب:
 .من لوائح الراديو 5.21و 3.21و 2.21عليها يف األرقام 

 حدود القدرة التي تنطبق على المحطات األرضية  -  IIIالقسم 
MOD 

 Rev.WRC)-1519(       3-21اجلدول 
 الخدمات نطاق الترددات

... ... ... 
14,3-GHz 14,46  (3و 1)لإلقليمني  
14,4-GHz 14,8   
17,7-GHz 18,1  اخلدمة الثابتة الساتلية 

22,55-23,15 GHz  خدمة استكشاف األرض الساتلية 
27,0-GHz 27,56  اخلدمة املتنقلة الساتلية (3و 2)لإلقليمني 
27,5-GHz 29,5  خدمة األحباث الفضائية 
31,0-GHz 31,3 (545.5الرقم  )بالنسبة إىل البلدان املعددة يف  
34,2-GHz 35,2 (549.5الرقم  جتاه البلدان املعددة يف 550.5الرقم  )للبلدان املعددة يف  
51,4-52,4 GHz  اخلدمة الثابتة الساتلية 

دود املنصوص فضاء( من أجل تطبيق احل-إدراج نطاق الرتدد املقرتح للتوزيع اجلديد للخدمة الثابتة الساتلية )أرض األسباب:
 .من لوائح الراديو 8.21عليها يف الرقم 
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 (REV.WRC-15) 4التذييـل 

 IIIتطبيق إجراءات الفصل  قائمة الخصائص التي تستعمل في
 وجداولها اإلجمالية

 2امللحـق 

 خصائص الشبكات الساتلية أو المحطات األرضية
 Rev.WRC)-(12     2أو محطات الفلك الراديوي

 Dو Cو Bو A الجداول حواشي
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MOD 
 Cالجـدول 

 الخصائص الواجب توفيرها لكل مجموعة من تخصيصات التردد في حالة حزمة هوائي ساتل أو هوائي محطة أرضية
 Rev.WRC)-1915(      أو محطة فلك راديوي
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C - أو  الة حزمة هوائي ساتلالخصائص الواجب توفيرها لكل مجموعة من تخصيصات التردد في ح
ييل هوائي محطة أرضية أو محطة فلك راديوي

لتذ
ود ا

بن
 

            ... 

 

10.C.7.د 

 X   + +    

 7.د.C.10 قطر اهلوائي، باألمتار 
نطاقات الرتدد  ، مطلوب لشبكات اخلدمة الثابتة الساتلية العاملة يف30Aيف غري حاالت التذييل   

GHz 14-13,75 وGHZ 14,75-14,5 )163 القرار البلدان املدرجة يف يف (WRC-15)  لغري وصالت تغذية
لغري وصالت  (WRC-15) 164القرار  )يف البلدان املدرجة يف GHz 14,8-14,5اخلدمة اإلذاعية الساتلية( و

( 3)اإلقليم  GHz 24,75-24,65( و1 )اإلقليم GHz 25,25-24,65تغذية اخلدمة اإلذاعية الساتلية(، و
   GHz 14,5-14النطاق  لية العاملة يفولشبكات اخلدمة املتنقلة البحرية السات GHz 52,4-51,4و

            ... 

 من لوائح الراديو. A919.5 رقميف احلاشية  GHz 51,4-52,4نطاق الرتدد يف قطر اهلوائي لقرتح حدود    ت   األسباب:
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 (REV.WRC-15) 7التذييـل 

 نطاقات التردد أرضية تعمل في طرائق تحديد منطقة التنسيق حول محطة
 GHz 105و MHz 100المحصورة بين 

 7امللحـق 

                                                    معلمات النظام ومسافات التنسيق المعينة مسبقا  لتحديد
 منطقة التنسيق حول محطة أرضية
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MOD 
 Rev.WRC)-1219(     ج7اجلدول 

 لة محطة إرسال أرضيةحا المعلمات الالزمة لتعيين مسافة التنسيق في

 تسمية خدمة
 االتصال الراديوي
 الفضائي لإلرسال

 ثابتة
 ساتلية

 ثابتة
 2ساتلية

 ثابتة
 3ساتلية

 أبحاث
 فضائية

 استكشاف األرض
 ساتلية وأبحاث فضائية

 ثابتة ساتلية ومتنقلة ساتلية
 ومالحة راديوية ساتلية

 ثابتة ساتلية-ثابتة
 2ساتلية

 24,65-25,25 (GHz)نطاقات الرتدد 
27,0-29,5 

28,6-29,1 29,1-29,5 34,2-34,7 40,0-40,5 42,5-47 
47,2-50,2 
50,4-51,4 

51,4-52,4 47,2-50,2 

ديد ثابتة ومتنقلة وحت ومتنقلة ثابتة ومتنقلة ثابتة ثابتة ومتنقلة تسمية خدمة األرض لالستقبال
 راديوي للموقع

 ثابتة ومتنقلة  ومتنقلة ثابتة
 ومالحة راديوية

 ومتنقلة ثابتة متنقلةو  ثابتة

 2.2 1.2 2.2و 1.2 2.2و 1.2  2.2 2.2 1.2 الطريقة املستعملة )الفقرات(

 N N N  N N N N 1حمطة األرض يف التشكيل

التداخل  معلمات ومعايري
 األرض حمطة يف

0,005 0,005 0,005 0,005  0,005 0,005 0,005 0,001 

1 1 2 1  1 1 1 1 

0,005 0,005 0,0025 0,005  0,005 0,005 0,005 0,001 

0 0 0 0  0 0 0 0 

25 25 25 25  25 25 25 25 

0 0 0 0  0 0 0 0 

 46 42 42 42  50 50 50 50 معلمات حمطة األرض

2 000 2 000 2 000 2 000  2 600 2 600 600 2 2 000 

 106 106 106  106 106 106 106 عرض النطاق املرجعي
106 

 –111 110– –110 –110  –111 –111 –111 –111 هب التداخل املسموح قدرة
 1 A ،تشكيل متاثلي :N.تشكيل رقمي : 

 اخلدمة الثابتة الساتلية. سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف 2
 اخلدمة املتنقلة الساتلية. األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف وصالت التغذية يف 3
 نظام التغذية. تؤخذ باحلسبان اخلسارات يفمل  4
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MOD 

 REV.WRC 750)-1519(القـرار 
 التوافق بين خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(

 والخدمات النشيطة ذات الصلة
 (،2019شرم الشيخ، 2015جنيف، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )

... 
 وإذ يالحظ

 ورة أو قريبةنطاقات تردد جما أن دراسات التوافق بني اخلدمات النشيطة ذات الصلة واخلدمات املنفعلة العاملة يف أ (
 ؛S.[SPECTRUM_SHARING] R-ITU اجلديد للتقرير األويل شروعامليف و  SM.2092 R-ITUالتقرير  موثقة يف

نطاقي  دراسات التوافق بني أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية يف      يوث ق ITU-R RS.2336أن التقرير  (ب
نطاق  وأنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( يف MHz 1 452-1 427و MHz 1 400-1 375 الرتدد
 ؛MHz 1 427-1 400 الرتدد

نطاق  لة يفاخلدمة الثابتة العام يتضمن نتائج الدراسات اليت تغطي عدة سيناريوهات بني ITU-R F.2239 أن التقرير ج(
 ؛GHz 92-86 نطاق الرتدد وخدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( العاملة يف GHz 94-92و/أو  GHz 86-81 الرتدد

                                                    تقدم معايري التداخل لالستشعار الساتلي املنفعل عن ب عد، RS.1029 R-ITUS.2017R R-ITUأن التوصية  ( د
... 

 1-1اجلدول 
الموزع لخدمة  النطاق

استكشاف األرض 
 )المنفعلة( (EESS) الساتلية

النطاق الموزع 
 حدود قدرة اإلرساالت غير المطلوبة من محطات الخدمة النشيطة  الخدمة النشيطة لخدمات نشيطة

  1في عرض نطاق محدد لخدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(
... ... ... ... 

GHz 54,25-52,6 GHz 52,6-51,4 اخلدمة الثابتة 

تامية اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخل بالنسبة للمحطات اليت وضعت يف
 : (WRC-07)للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

-33 dBW  )ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة
 MHz 100 قدره

52,6-54,25 GHz 51,4-452, GHz 
 ساتلية-ثابتة
 فضاء(-)أرض

ية اليت وضعت يف اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتام لنسبة للمحطاتبا
 :2019لعام  للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية

من نطاق  MHz 100يف أي  34 dBWو 39 بني ما يرتاوح قدرة مستوى
ائي احملطات األرضية ذات زوايا ارتفاع اهلو بالنسبة إىل )املنفعلة(  EESSاخلدمة 

 ؛78إىل  74 بني ما ترتاوح قيمةأقل من 
من نطاق  MHz 100يف أي  49 dBWإىل  52مستوى قدرة يرتاوح ما بني 

)املنفعلة( بالنسبة للمحطات األرضية ذات زوايا ارتفاع اهلوائي  EESSاخلدمة 
 .78إىل  74قيمة ترتاوح ما بني  اليت تساوي أو تفوق

فصل  اتذللمحطات العاملة مع حمطة فضائية للخدمة الثابتة الساتلية  بالنسبة
 GSO للخدمةاحملطات الفضائية  من 3,2 يساويمن أو  أصغر Δ مداري

EESS (املنفعلة) شرقا   °9,5و       شرقا   °3,5و °0: االمسية املدارية املواقع ذات       
       شرقا   °105و       شرقا   °99,5و       شرقا   °86,5و       شرقا   °79و       شرقا   °76و       شرقا   °41,5و
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الموزع لخدمة  النطاق
استكشاف األرض 

 )المنفعلة( (EESS) الساتلية
النطاق الموزع 
 حدود قدرة اإلرساالت غير المطلوبة من محطات الخدمة النشيطة  الخدمة النشيطة لخدمات نشيطة

  1في عرض نطاق محدد لخدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(
 °14,5و       غربا   °3,2و       شرقا   °165,8و       شرقا   °133و       شرقا   °123,5و       شرقا   °112و

 :   ا  غرب °137و       غربا   °75و       غربا  
−84 + 200 Δ (dBW/100 MHz) for 0°≤ Δ < 0,1° 

−67 + 22.8 Δ (dBW/100 MHz) for 0,1°= ≤ Δ < 0,5° 

−61 + 11.3 Δ (dBW/100 MHz)  for 0,5° ≤ Δ < 1,9° 

−47 + 4Δ (dBW/100 MHz） for 1,9° ≤ △ ≤ 3,2° 

نطاق  احلد من اإلرساالت غري املطلوبة الصادرة من احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية والواقعة يف األسباب:
 ارتفاعها.                                                       محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( وفقا  لزاوية من أجل  GHz 54,25-52,6 الرتدد
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 4الفصل 
 الخدمات العلمية

 (من جدول األعمال 7.1و 3.1و 2.1بنود ال)

 جدول المحتويات
 الصفحة

 693  ..................................................................................... 2.1بند جدول األعمال 

 693  ............................................................................... ملخص تنفيذي 1/2.1/4

 693  ........................................................................................ خلفية 2/2.1/4

 695  ........................................... نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وحتليل ملخص 3/2.1/4
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 702  .................................................................. االعتبارات التنظيمية واإلجرائية 5/2.1/4

 707  ..................................................................................... 3.1بند جدول األعمال 

 707  ............................................................................... ملخص تنفيذي 1/3.1/4

 707  ........................................................................................ خلفية 2/3.1/4

 708  ........................................... ملخص وحتليل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3/3.1/4

 709  .............................................................. أساليب الوفاء ببند جدول األعمال 4/3.1/4

 711  .................................................................. االعتبارات التنظيمية واإلجرائية 5/3.1/4

 723  ..................................................................................... 7.1بند جدول األعمال 

 723  ............................................................................... ملخص تنفيذي 1/7.1/4

 723  ........................................................................................ خلفية 2/7.1/4

 724  ........................................... قطاع االتصاالت الراديوية ملخص وحتليل نتائج دراسات 3/7.1/4

 731  .............................................................. أساليب الوفاء ببند جدول األعمال 4/7.1/4

 732  .................................................................. االعتبارات التنظيمية واإلجرائية 5/7.1/4
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 2.1بند جدول األعمال 
وية اخلدمة املتنقلة الساتلية وخدمة األرصاد اجل النطاق من أجل احملطات األرضية العاملة يف حدود القدرة يف النظر يف 2.1

 ؛(WRC-15) 765               ، وفقا  للقرارMHz 400,05-399,9و MHz 403-401 نطاقي الرتدد الساتلية يفالساتلية وخدمة استكشاف األرض 

خدمة و  اخلدمة املتنقلة الساتلية النطاق من أجل احملطات األرضية العاملة يف وضع حدود للقدرة يف - (WRC-15) 765القرار 
 .MHz 400,05-399,9و MHz 403-401 نطاقي الرتدد يف األرض الساتلية خدمة استكشافو  األرصاد اجلوية الساتلية

 ملخص تنفيذي 1/2.1/4
النظر  يف WRC-19 من جدول أعمال املؤمتر 2.1 مع أخذ نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية يف االعتبار، يتمثل الغرض من البند

 MHz 400,05-399,9 النطاقني ت احملطات األرضية يفوضع حدود للقدرة داخل النطاق بلوائح الراديو ليتسىن تطبيقها على إرساال يف
                                                                                                    لضمان تشغيل األنظمة احلالية واملستقبلية اليت تطبق عادة  قيما  منخفضة أو متوسطة لقدرة اخلرج يف أنظمة اخلدمة  MHz 403-401و

 .(MetSat) وخدمة األرصاد اجلوية الساتلية (EESS)وخدمة استكشاف األرض الساتلية  (MSS) املتنقلة الساتلية
 WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  2.1يتم جتميع العناصر املتعلقة باملعلومات األساسية عن البند  ITU-R SA.2430-0 التقريرويف 

من  23.1                                            يرتبط هبا من وظائف عمليات فضائية طبقا  للرقم  وما MetSatو EESSو MSSواالعتبارات التقنية بشأن اخلدمات 
                                                       . ويتضمن هذا التقرير قسما  حتليليا  يوفر توجيها  من أجل MHz 403-401و MHz 400,05-399,9طاقني لوائح الراديو يف الن

يف إطار بند جدول األعمال هذا مع اإلقرار  .e.i.r.p احملتملة وكثافة القدرة (.e.i.r.p)اشتقاق حدود القدرة املشعة املكافئة املتناحية 
هذين النطاقني  من لوائح الراديو يف 23.1                                       تستخدم وظائف عمليات فضائية طبقا  للرقم  بأن بعض األنظمة احلالية واملخططة اليت

 لن تتمكن من االمتثال جملموعة بعينها من احلدود.
 أساليب خمتلفة. أربعة         ، اقرت حت MHz 400,05-399,9بالنسبة للنطاق 

 .خمتلفة أساليب             ، اقرت ح ثالثةMHz 403-401وبالنسبة للنطاق 

 خلفية 2/2.1/4
-للخدمة املتنقلة الساتلية )أرض MHz 400,05-399,9الرتدد مها: يدخل يف نطاق بند جدول األعمال هذا نطاقان من نطاقات 

هذان فضاء(. و -فضاء( وخدمة األرصاد اجلوية الساتلية )أرض-خلدمة استكشاف األرض الساتلية )أرض MHz 403-401فضاء( و
وميكن استعماهلما  (DCP)وأنظمة منصات مجع البيانات  (DCS)ظمة مجع البيانات               بشكل  أساسي ألن مستخدمانالنطاقان 

العاملة يف هذين النطاقني  MetSatو EESSو MSSمن لوائح الراديو. وأنظمة اخلدمات  23.1                          عمليات فضائية طبقا  للرقم وظائف ل
هذين النطاقني،  ود متوسطة/منخفضة للقدرة. ويف                                                                  تستخدم حاليا  أو خمطط استعماهلا من قبل أنظمة مجع البيانات اليت تطبق حد

                                                                                                            يتم نشر حمطات أرضية، تسمى أيضا  منصات، تقوم بإرسال معلومات حمددة إىل سواتل خمصصة تتوىل مجع البيانات املقابلة عندما 
ىل أن العمالء إتكون املنصات ضمن منطقة تغطية الساتل. وتكون معظم هذه املنصات نشطة يف مجيع األوقات. وجدير باإلشارة 

 األغلب إىل استخدام قيم بالغة االخنفاض للقدرة لضمان فرتة خدمة ممتدة للمنصات. مييلون يف

استخدام أنظمة مجع البيانات.  من أجل MHz 401-403 الرتدد لنطاقاألساسي العام  التقسيم ITU-R SA.2045التوصية        وتبني  
 .األرض إىل النسبةب املستقرة وغري املستقرة البيانات، مجع منصات تستخدمها اليت احملددة بالقنواتهذا التقسيم قائمة  ويورد



694 

 

 
 ITU-R SA.2430 التقرير وإىل جانب ذلك، يستخدم النطاقان يف وظائف العمليات الفضائية ذات الصلة كما هو موضح يف

                                                                                                        الذي يوفر خصائص بعض الوصالت يف كل من هذين النطاقني. وو ضع بند جدول األعمال هذا نتيجة  للزيادة الكبرية مؤخرا  
                                                      ألغراض التحكم عن ب عد. وتعزى هذه الزيادة بشدة إىل زيادة  MHz 400,05-399,9و MHz 403-401استعمال نطاقي الرتدد  يف

 نات التجارية بالسعي حنو تشغيل أساطيل وكوكبات ضخمة من السواتل. وهناك عدد كبرياهتمام املؤسسات التعليمية وبعض الكيا
من هذه الشبكات الساتلية مسجلة بالفعل يف كال النطاقني، وكما ميكن أن يتبني من املعلمات املسجلة يف قاعدة بيانات قطاع 

 MHz 403-401طط الستعمال نطاقي الرتدد                                                             االتصاالت الراديوية )أي قيم كسب اإلرسال للوصالت الضخمة، مثال (، خت
من لوائح الراديو( يف إطار توزيعات  135.1 فضاء( )انظر الرقم-                                 ألغراض التحكم عن ب عد )يف االجتاه أرض MHz 400,05-399,9و

 من لوائح الراديو. 23.1                                 عمليات فضائية مصاحبة طبقا  للرقم  لوظائف، MSSأو  MetSatأو  EESSاخلدمات 
                                                                                                 ستعمال ألغراض التحكم عن ب عد هذا ميكن أن يؤثر على استعمال عدد كبري من حمطات أنظمة مجع البيانات منخفضة وانتشار اال

القدرة القائمة اليت تتصل مبستقبالت حساسة على السواتل املستقرة وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض. ومستويات قدرة اخلرج 
أن تكون  فضاء( واليت ترسل معدالت بيانات أعلى، ميكن-                      لتحكم عن ب عد هذه )أرضلبعض احملطات األرضية املرتبطة بوصالت ا

أكرب بكثري من مستويات القدرة املستعملة يف تشغيل أنظمة مجع البيانات يف نطاقي الرتدد هذين. ويف ضوء هذه االختالفات 
 .األجل طويل اسأس على أنظمة مجع البياناتمستويات القدرة، ستكون هناك ضرورة لتدابري ختفيف لضمان محاية منصات  يف

دراسة تدابري التخفيف )استخدام هوائيات ذات كسب مرتفع وجتنب قوس املدار املستقر بالنسبة إىل األرض(  ومتت
 .ITU-R SA.2430 التقرير يف

شغل               ب عد األرضية ست                                                                                    وجدير باإلشارة أن عدد حمطات التحكم عن ب عد األرضية هذه املنشورة حمدود وأن حمطات التحكم عن
                                                                                                               عموما  هبوائيات إرسال توجيهية توفر العزل عند التسديد حنو اجتاهات منفصلة يف الفضاء عن األنظمة الساتلية جلمع البيانات.

                                                                                     ، يوجد حاليا  عشرات اآلالف من حمطات أنظمة مجع البيانات اليت تتصل بسواتل مستقرة وغري مستقرة MHz 403-401ويف النطاق 
ة إىل األرض منشورة يف شىت أحناء العامل بغرض مجع البيانات الضرورية املتعلقة بالطقس واملناخ. وتقوم منصات مجع البيانات بالنسب

بأنشطة مجع املعلومات املتعلقة باألرض والبيئة والتطبيقات العلمية والطقس والرصد البيئي: مراقبة األرصاد اجلوية ومراقبة احمليطات 
علم الرباكني أو علوم األرض والقياسات الدينامية لألرض أو مراقبة سفن صيد األمساك أو تتبع احليوانات الربية أو  ورصد الزالزل أو

ه ااألمن الوطين وإنفاذ القانون أو االختبار والتقييم أو مراقبة شحنات السلع اخلطرة أو تطبيقات الشؤون اإلنسانية أو إدارة موارد املي
تسونامي وما إىل ذلك. والبيانات اليت جتمعها منصات مجع البيانات ترسل وتستقبل بواسطة السواتل املوجودة أو أنظمة اإلنذار بال

 حمددة. جمال تغطية هذه املنصات، حيث تقوم بإعادة إرسال املعلومات املستخرجة إىل حمطات أرضية يف
لتطوير من املخطط تشغيلها يف إطار توزيع اخلدمة ، هناك العديد من الكوكبات الضخمة قيد اMHz 400,05-399,9 ويف النطاق

 من لوائح الراديو. 23.1                                                                                           الثابتة الساتلية واليت ميكن أن تشمل يف بعض احلاالت تشغيل وظائف عمليات فضائية مصاحبة طبقا  للرقم 
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 نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وتحليل ملخص 3/2.1/4
 الراديوية وتقاريره ذات الصلةتوصيات قطاع االتصاالت  1.3/2.1/4

 ITU-R SA.1164-3و ITU-R SA.1163-3و ITU-R SA.2044-0توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة: 
االتصاالت وتقرير قطاع  ITU-R M.2046-0و ITU-R SA.2045-0و ITU-R SA.1159-4و ITU-R SA.1627-0و

 .ITU-R SA.2430-0الراديوية: 

 الدراسات المتعلقة بحدود القدرة 2.3/2.1/4
لساتلية للشبكات ا بالنسبةقطاع االتصاالت الراديوية، فإن قيم قدرة اخلرج  دراسات         ، طبقا  لMHz 403-401يف نطاق الرتدد 

بعض  (. ويفHz 6 400)عرض نطاق  dBW 7( إىل Hz 800)عرض نطاق  –dBW 3من  ترتاوحغري املستقرة بالنسبة إىل األرض 
اقات ضمن بعض النط باستخدام تقنيات مثل النفاذ املتعدد بتمديد الطيف. ويف –dBW 25التطبيقات، قد تنخفض القدرة إىل 

للوصلة الصاعدة للساتل يف أنظمة مجع البيانات ذات املدار األرضي  .e.i.r.p، فإن القدرة MHz 403-401 املدى
سبة للنظام احلايل خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل بالن dBW 12، ميكن أن تصل إىل (LEO) املنخفض

تتجاوز قيمة كسب              ، وعمليا ، الdBi 3(. وتقل القيمة القصوى لكسب اهلوائي املقابل عن Meteor-3M األرض )أي النظام
وائيات سوطية. وأي استعمال إضايف، . ويف معظم األحيان، تكون اهلوائيات شاملة االجتاهات مع استخدام هdBi 0اهلوائي 

خالف أنظمة مجع البيانات، هلذا املورد احملدود واملتفرد من الطيف بالنسبة ألنظمة مجع البيانات، سيتطلب مزجه مع مستويات 
 حيدث تداخل عن استقبال اإلشارات الصادرة عن منصات مجع البيانات عرب مستقبالت السواتل. القدرة املناسبة حبيث ال

الت منصات مجع البيانات قيد التشغيل ترتاوح فيها و                                                                                                               بالنسبة للشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض، هناك أنواع خمتلفة من مرس 
أكثر باستخدام هوائي شامل االجتاهات.  أو W 40عند استخدام هوائي اجتاهي، أو  W 20و W 10و W 5                    قدرة اخلرج عموما  من 

. وتستند أنظمة مجع البيانات ذات املدارات شديدة dBW 22و 6ة للوصلة الصاعدة بني الناجت .e.i.r.pوترتاوح القدرة 
مما جيعل خصائصها مشاهبة خلصائص منصات مجع البيانات  km 40 000إىل مدارات ذات أوج مقداره  (HEO) اإلهليلجية

، (ARCTICA-M) املستقرة بالنسبة إىل األرض. وبالنسبة ملنصات مجع البيانات العاملة مع سواتل ذات مدارات شديدة اإلهليلجية
 .dBW 18-16للوصلة الصاعدة املدى  .e.i.r.p لن تتجاوز القدرة

يت                                                                               مستويات القدرة ملنصات مجع البيانات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض مقارنة  باملنصات ال                            ونظرا  لالختالف الكبري يف مديات 
ورد  تقوم باالتصاالت مع سواتل خدميت األرصاد اجلوية الساتلية واستكشاف األرض الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض، كما

التفريق بني أنظمة مجع البيانات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  .e.i.r.pأعاله، فإنه سيكون من احملتم عند وضع حدود للقدرة 
( وتلك املستقرة بالنسبة إىل األرض/ذات املدارات الشديدة اإلهليلجية (MEO)واملتوسطة  (LEO))ذات املدارات األرضية املنخفضة 

 .MHz 403-401يف نطاق الرتدد 
 MHz 403-401 الرتدد نطاقداخل النطاق يف  .e.i.r.pمن حدود القدرة ويف هذا الصدد، سيتعني عند وضع جمموعة مناسبة 
لضمان محاية االستعمال احلايل واملستقبلي لعمليات  ITU-R SA.2045-0مراعاة اإلطار احملدد بالتقسيم العام الوارد يف التوصية 

 فضاء(( يف نطاق-يف االجتاه أرضاألرصاد اجلوية )خدمة األرصاد اجلوية الساتلية وخدمة استكشاف األرض الساتلية )
 (LEO)ألنظمة مجع البيانات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض )ذات املدارات األرضية املنخفضة  MHz 403-401 الرتدد

 ( وتلك املستقرة بالنسبة إىل األرض/ذات املدارات الشديدة اإلهليلجية.(MEO) واملتوسطة
التقنية ونتائج الدراسات اجلارية يف قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حدود القدرة اخلصائص  ITU-R SA.2430 التقريرويتضمن 

خدميت  ويف MHz 400,05-399,9 نطاق الرتدد داخل النطاق اليت ميكن تطبيقها على احملطات األرضية يف اخلدمة املتنقلة الساتلية يف
. ويظهر التقرير أن حدود القدرة للمحطات MHz 403-401دد األرصاد اجلوية الساتلية واستكشاف األرض الساتلية يف نطاق الرت 

تستند إىل فئتني.  MHz 403-401 نطاق الرتدد األرضية العاملة يف خدميت استكشاف األرض الساتلية واألرصاد اجلوية الساتلية يف
ت املدارات ة بالنسبة إىل األرض )ذااألنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض/ذات املدارات شديدة اإلهليلجية واألنظمة غري املستقر 
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(. وفيما يتعلق باخلدمة املتنقلة الساتلية يف نطاق الرتدد (MEO) واملدارات األرضية املتوسطة (LEO) األرضية املنخفضة
MHz 400,05-399,9 ىل إ                                                                                        ، فنظرا  القتصار هذا النطاق على األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، لن تكون هناك ضرورة إال

 جمموعة واحدة من احلدود ألنظمة مجع البيانات، مع مالحظة أن هذه احلدود لن تدعم وظائف العمليات الفضائية ذات الصلة.
القصوى للمحطات  .e.i.r.pأدناه( هو أن القدرة  3/2.1/4-2و 3/2.1/4-1)انظر اجلدولني  ITU-R SA.2430 التقريروما خلص إليه 

 MHz 400,05-399,9نطاق الرتدد  ت غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة املتنقلة الساتلية يفاألرضية ألنظمة مجع البيانا
لى حد سواء املستقرة بالنسبة إىل األرض ع وغري شديدة اإلهليلجيةذات مدارات /األرض إىل بالنسبةوأنظمة مجع البيانات املستقرة 

 ، جيب أن تستويف الشروط التالية:MHz 403-401 لية يف نطاق الرتددخدميت األرصاد اجلوية واستكشاف األرض السات يف

 3/2.1/4-1اجلدول 
 الحد األقصى للقدرة المشعة المكافئة المتناحية للمحطات األرضية نطاق التردد

399,9-400,05 MHz 5 dBW 

 3/2.1/4-2اجلدول 

 يةللمحطات األرضالحد األقصى للقدرة المشعة المكافئة المتناحية  نطاق التردد

401-403 MHz 

أنظمة مستقرة بالنسبة إىل 
األرض/ذات مدارات شديدة 

 اإلهليلجية
22 dBW 

أنظمة غري مستقرة بالنسبة إىل 
األرض/ذات مدارات أرضية متوسطة 

 ومدارات أرضية منخفضة
7 dBW(1) 

القصوى لنظام خدمة األرصاد اجلوية الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض العاملة  .e.i.r.pميكن زيادة القدرة  (1)
 .dBW 12حىت  MHz 402,522-401,898 النطاق يف

                                                                              القصوى للمحطة األرضية للتحكم عن ب عد لوظائف العمليات الفضائية ذات الصلة يف نطاق  .e.i.r.pوالقدرة 
ظل أسلوب التشغيل العادي، بيد أن هذه القيمة ميكن جتاوزها بزيادة  يف dBW 18تبلغ  MHz 400,05-399,9 الرتدد

 لفرتات زمنية قصرية فقط يف حاالت الطوارئ. dB 14 تصل إىل

 .e.i.r.pالدراسات المتعلقة بحدود كثافة القدرة  3.3/2.1/4
درة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حدود الق اخلصائص التقنية ونتائج الدراسات اجلارية يف ITU-R SA.2430-0 التقريريتضمن 

 MHz 403-401داخل النطاق اليت ميكن تطبيقها على خدميت األرصاد اجلوية الساتلية واستكشاف األرض الساتلية يف نطاق الرتدد 
                                             ووصالت التحكم عن ب عد املصاحبة يف هذه النطاقات.

نطاق  ات الصلة لألنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض املنشورة يفذ .e.i.r.pوقد أظهرت إحدى الدراسات أن كثافة القدرة 
ميكن استعماهلا، بيد أنه من املهم مراعاة شرط التعايش لألنواع املختلفة للموجات احلاملة العاملة داخل  MHz 403-401 الرتدد

من بينها  ت عرب استخدام أساليب متنوعة                                                                         هذه الرتددات، مبا يف ذلك عمليات التحكم عن ب عد مع ضمان محاية أنظمة مجع البيانا
اختاذ تدابري للتخفيف. وميكن زيادة تطوير أساليب التخفيف وإدراجها يف توصيات قطاع االتصاالت الراديوية، حسب االقتضاء. 

             فع ال واألمثل لاحلدود اليت ميكن فرضها على خمتلف أنواع العمليات يف النطاق املعين لضمان االستعمال ا 3/2.1/4-3ويوفر اجلدول 
املستعمل من جانب األنظمة احلالية. وجيب مالحظة أن هذه القيم ال تتسق  .ei.r.pكثافة القدرة   مدى يف تقع اليتو هلذا النطاق 

                        مع وصالت التحكم عن ب عد. إال
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 3/2.1/4-3اجلدول 
 ةالمشعة المكافئة المتناحية للمحطات األرضي لكثافة القدرةالحد األقصى  نطاق التردد

401-403 MHz 
 أنظمة مجع البيانات املستقرة بالنسبة إىل األرض/

 ذات املدارات شديدة اإلهليلجية
2 dBW/Hz 

أنظمة مجع البيانات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض/ذات 
 املدارات األرضية املتوسطة واملدارات األرضية املنخفضة

–27 dBW/Hz(1) 
لنظام خدمة األرصاد اجلوية الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض احلايل  .e.i.r.pميكن زيادة الكثافة القصوى للقدرة  (1)
 .dBW/Hz 20–حىت  MHz 402,522-401,898 النطاق يف

للمحطات  .e.i.r.pلقدرة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، فإن الكثافة القصوى ل (SOS)وفيما يتعلق خبدمة العمليات الفضائية 
 .–dBW/Hz 5األرضية تبلغ 

طاق ن ذات الصلة لألنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض املنشورة يف .e.i.r.pأن كثافة القدرة  ITU-R SA.2430-0التقرير  وأظهر
 5 من .e.i.r.p )مدى القدرة dB 28مما يعطي مدى مقداره  dBW/Hz 2و –25,8، ميكن أن تقع ما بني MHz 403-401 الرتدد
                                                                                            (. وهذا املدى الواسع إرشادي للمحطات األرضية املنشورة يف هذا النطاق وتستعمل وصالت استنادا  إىل مدى dBW/ 22إىل 

                                                                                           و/أو معلمات عرض النطاق. وعالوة  على ذلك، فإنه بالنسبة ألنظمة مجع البيانات الساتلية غري املستقرة  .e.i.r.p واسع للقدرة
 –dBW/Hz 20و –35للمحطات األرضية النمطية ترتاوح بني  .e.i.r.pرض يف هذا النطاق، فإن قيم الكثافة للقدرة بالنسبة إىل األ

                                            (. وفيما يتعلق بوصالت التحكم عن ب عد املوصوفة ICARUS)مع استثناء النظام  dBW 13إىل  –3من  .e.i.r.pأو مدى للقدرة 
 .e.i.r.pأو مبدى للقدرة  –dBW/Hz 6,4و –17,8بني  .e.i.r.pلقصوى للقدرة ترتاوح الكثافة ا، ITU-R SA.2430-0 التقرير يف

ملنصات مجع البيانات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  .e.i.r.pمستويات كثافة القدرة  األكرب يف ىمدلل         . ونظرا  dBW 39و 27بني 
ة إىل األرض، كما كشاف األرض الساتلية املستقرة بالنسبمقارنة باملنصات اليت تقوم باالتصال بسواتل خدميت األرصاد اجلوية واست

، سيتعني التمييز بني أنظمة مجع البيانات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض .e.i.r.pورد أعاله، فإنه عند وضع حدود لكثافة القدرة 
نطاق  رات شديدة اإلهليلجية يف)ذات املدارات األرضية املنخفضة/املتوسطة( وتلك املستقرة بالنسبة إىل األرض/ذات املدا

 .MHz 403-401 الرتدد
 تلك اشتقت على افرتاض شكل منتظم لطيف املوجات احلاملة. .e.i.r.pوجدير باإلشارة أن أرقام كثافة القدرة 

 الكسب ذات واهلوائيات ألرضا إىل بالنسبة املستقر املدار قوس جتنب تقنية استعمال إىل بالنظر التخفيف تقنيات بعض        واقرت حت
 .الدراسات من املزيد تستدعي ولكنها املرتفع،

 دراسات التوافق بين أنظمة جمع البيانات وخدمة العمليات الفضائية 4.3/2.1/4
 MHz 400,05-399,9نطاق التردد  1.4.3/2.1/4

بة إىل                                                                                التحكم عن ب عد الصادرة عن احملطات األرضية للخدمة املتنقلة الساتلية غري املستقرة بالنس عملياتأجريت دراستان لتقييم تأثري 
فضاء( حنو املستقبالت الساتلية ألنظمة مجع البيانات غري املستقرة بالنسبة لألرض. وأظهر التحليل أن مستويات التداخل -األرض )أرض

      تقب ل لمحطة األرضية يف اخلدمة املتنقلة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض حنو املس                                         من إشارات التحكم عن ب عد للوصلة الصاعدة ل
. ITU-R M.2046 التوصية يفالواردة  احلماية                                                                               الساتلي ألنظمة مجع البيانات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ميكن أن تتجاوز كثريا  معايري

 .           ددات ممكنا  لن يكون االستخدام املشرتك للرت وبالتايل، 

 MHz 403-401نطاق التردد  2.4.3/2.1/4
                                                                  لتقييم تأثري إشارات التحكم عن ب عد الصادرة من احملطات األرضية للسواتل  ITU-R SA.2430-0 التقرير يفأجريت ثالث دراسات 

النسبة إىل األرض. وأظهرت ستقرة ب                                                                                 غري املستقرة بالنسبة إىل األرض حنو املستقب الت الساتلية ألنظمة مجع البيانات املستقرة وغري امل
سبة إىل فضاء( غري املستقرة بالن-                                                                            مجيع التحليالت أن مستويات التداخل من إشارات التحكم عن ب عد للمحطات األرضية )أرض
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          ريا  معايري ث                                                                                                    األرض حنو املستقب الت الساتلية ألنظمة مجع البيانات املستقرة و/أو غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ميكن أن تتجاوز ك
التداخل ذات الصلة لقطاع االتصاالت الراديوية. وميكن باستخدام تقنيات التخفيف خفض التداخل على عمليات الوصالت 
                                                                                                            الصاعدة للمستقب الت الساتلية ألنظمة مجع البيانات املستقرة وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض. وأظهرت إحدى الدراسات اليت 

                                 أن إشارات التحكم عن ب عد للمحطات  ITU-R F.699-8اهلوائيات عالية االجتاهية ال تغطيه التوصية استخدمت نوع معني من 
األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ميكن أن متتثل ألحدث معايري التداخل ألنظمة مجع البيانات املستقرة بالنسبة إىل األرض 

 (TT&C) عد                                                               غري مستقرة بالنسبة إىل األرض للقياس عن ب عد والتتبع والتحكم عن ب   بفرض زاوية التجنب املقاسة من هوائي حمطة أرضية
 يسدد يف االجتاه حنو سواتل أنظمة مجع البيانات املستقرة بالنسبة إىل األرض.

 ملخص جميع دراسات التوافق 3.4.3/2.1/4
                                                                                                             تظهر نتائج الدراسات أن عمليات التحكم عن ب عد غري املستقرة بالنسبة إىل األرض غري متوافقة مع العمليات منخفضة القدرة 

غري دمة استكشاف األرض الساتلية خلالقدرة  ةمنخفض العملياتو  ،MHz 400,05-399,9النطاق  يف MSSألنظمة اخلدمات 
 .MHz 403-401ق النطا يف جلوية الساتليةبالنسبة لألرض وخدمة األرصاد ا املستقرة

، مل يتم التوصل إىل أي تدبري آخر حلل قضية التوافق بني أنظمة MHz 400,05-399,9وإىل جانب احتمال التقسيم يف النطاق 
                                    مجع البيانات وعمليات التحكم عن ب عد.

، مع العمليات MHz 403-401يف النطاق ، إىل األرضغري املستقرة بالنسبة                                                وعالوة  على ذلك، ال تتوافق عمليات التحكم عن ب عد 
                                   إال إذا ط بقت تدابري التخفيف املمكنة. MetSatو EESS منخفضة القدرة ألنظمة خدميت

                                                                                                           وقد يكون النتشار استخدام التحكم عن ب عد أثر كبري على عدد كبري من احملطات احلالية ملنصات مجع البيانات منخفضة القدرة 
                                                                       باالتصال مبستقب الت حساسة على منت سواتل مستقرة وغري مستقرة بالنسبة إىل األرض.اليت تقوم 

وإىل جانب ذلك، حيتاج األمر إىل تدابري ضرورية يف النطاقني لتمكني التشغيل املستمر لتخصيصات الرتدد للشبكات واألنظمة 
أو كثافة  .e.i.r.p تتجاوز عملياهتا احلدود املقرتحة للقدرة واليت WRC-19 اليت يكون التاريخ املؤكد لوضعها يف اخلدمة قبل املؤمتر

 (.3/2.1/4، حسب االقتضاء )انظر القسم .e.i.r.p القدرة

 أساليب الوفاء ببند جدول األعمال 4/2.1/4
 MHz 400,05-399,9نطاق التردد  1.4/2.1/4

 A NOCاألسلوب  1.1.4/2.1/4
 Bاألسلوب  2.1.4/2.1/4

النطاق  بإضافة حاشية جديدة يف 2.3/2.1/4ذات الصلة الواردة يف القسم  .e.i.r.pاديو حدود القدرة أن تدرج بلوائح الر 
MHz 400,03-399,9 من لوائح الراديو، مع ترك النطاق 5 يف جدول توزيع نطاقات الرتدد باملادة MHz 400,05-400,03  بدون

 .اخلدمات املتنقلة الساتليةالعاملة يف  األنظمة لبعض 2024نوفمرب  22 حىت انتقاليةهذا األسلوب فرتة  ويقرتح. .e.i.r.pحدود للقدرة 
 المزايا

                                                                                                           سيضمن تشغيل األنظمة احلالية اليت تطبق عادة  قيما  منخفضة أو متوسطة لقدرة اخلرج يف أنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية. -
 .                       تحكم عن ب عد عايل القدرةاليت تستعمل ال اخلدمة املتنقلة الساتلية أنظمة تأمني إمكانية -
                           للتحكم عن ب عد عايل القدرة. احلاليةتأمني مرحلة انتقالية لألنظمة  -
ة لنظام مجع على األجل الطويل، للشبكة العامليجودة بيانات األرصاد اجلوية والبيانات البيئية،  وضمانحتقيق التيسر  -

 .اخلدمة املتنقلة الساتليةالبيانات العامل يف 
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 العيوب

وقد يتعذر  (kHz 20)                                                                                 ميكن لوصالت التحكم عن ب عد عالية القدرة استعمال جزء من نطاق اخلدمة املتنقلة الساتلية  -
                                                                                              استعمال هذا اجلزء من النطاق من جانب أنظمة مجع البيانات، وهو ما ينطوي ضمنا  على تقليص نطاق الرتدد 

 .املخصص جلمع البيانات
 عرضاستعمال  فضةاملنخذات القدرة  املرسالتاليت تستعمل خدمة املتنقلة الساتلية للألنظمة املستقبلية ل ال ميكن -

 .القدرة واألداء ألغراض مجع البيانات وهو ما ينطوي على تقليص ،kHz 150 مبجمله البالغة قيمته النطاق
احلالية  (DCS)لضمان تشغيل أنظمة مجع البيانات  765 (WRC-15)أهداف القرار ب األسلوب هذا يفيال  -

 .يف نطاق الرتدد بأكمله واملستقبلية على املدى الطويل

 Cاألسلوب  3.1.4/2.1/4
ويف النطاق  kHz 4عرض النطاق املرجعي الذي يبلغ  يفالصلة  ذات .e.i.r.pاألسلوب املقرتح يف إدراج حدود القدرة  يتمثل

MHz 400,05-399,9،   بلوائح الراديو، بإضافة حاشية جديدة يف النطاق  1.3/2.1/4 القسم يف الواردةإىل األرقام          استنادا
MHz 400,05-399,9  للنطاق         حدودا  األسلوب  هذا ويطرحمن لوائح الراديو.  5يف جدول توزيع نطاقات الرتدد باملادة
MHz 400,05-399,9، األنظمة لبعض 2024نوفمرب  22 حىت انتقالية فرتة       أيضا  يقرتح و  فرعية نطاقات إىل تقسيمه دون بأكمله 

 .اخلدمات املتنقلة الساتليةالعاملة يف 
 المزايا

                                                                                                    سيضمن تشغيل األنظمة احلالية واملستقبلية اليت تطبق عادة  قيما  منخفضة أو متوسطة لقدرة اخلرج يف أنظمة اخلدمة  -
 .املتنقلة الساتلية

 .MSS                                 للتحكم عن ب عد عايل القدرة للخدمة  احلاليةتأمني مرحلة انتقالية لألنظمة  -
ة لنظام مجع على األجل الطويل، للشبكة العامليجودة بيانات األرصاد اجلوية والبيانات البيئية،  وضمانحتقيق التيسر  -

 .اخلدمة املتنقلة الساتليةالبيانات العامل يف 
 العيوب

كن  - غري املستقرة بالنسبة إىل  MSSلألنظمة الساتلية للخدمة  القدرة ةعالي     ب عد عن التحكم عمليات          قد ال مت 
 األرض بوصالت االتصاالت القريبة.

 .2024نوفمرب  22بعد  MSSللخدمة القدرة  ةعالي     ب عد عن التحكم عمليات             سي منع تشغيل  -
 Dاألسلوب  4.1.4/2.1/4

بلوائح الراديو، بإضافة حاشية جديدة  2.3/2.1/4ذات الصلة الواردة يف القسم  .e.i.r.pيتمثل األسلوب املقرتح يف إدراج حدود القدرة 
 MHz 400,05-400,02 من لوائح الراديو مع ترك النطاق 5يف جدول توزيع نطاقات الرتدد باملادة  MHz 400,02-399,9النطاق  يف

 .املتنقلة الساتلية ةاخلدمالعاملة يف  األنظمة لبعض 2029 فمربنو  22 حىت انتقاليةهذا األسلوب فرتة  ويقرتح. .e.i.r.pبدون حدود للقدرة 
 عرض باستخدام يسمحمن شأنه أن  .e.i.r.pدون قيم حدية للقدرة  kHz 30مدى تردد يبلغ  استخدامبعض اإلدارات أن  رىت

+ إزاحة  kHz 9,6: عرض النطاق النمطي للوصلة وهو املثال سبيل على) الدوبلرآثار إزاحة  يراعي             تحكم عن ب عد لل أكرب نطاق
 (.kHz ±8دوبلر قدرها 

 المزايا

 .                                                                                                         سيضمن تشغيل األنظمة احلالية اليت تطبق عادة  قيما  منخفضة أو متوسطة لقدرة اخلرج يف أنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية -
                           التحكم عن ب عد عايل القدرة.اليت تستعمل اخلدمة املتنقلة الساتلية  إمكانية تأمني أنظمة -
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                                                             تأمني مرحلة انتقالية لألنظمة احلالية للتحكم عن ب عد عايل القدرة. -
حتقيق التيسر وضمان جودة بيانات األرصاد اجلوية والبيانات البيئية، على األجل الطويل، للشبكة العاملية لنظام مجع  -

 .اخلدمة املتنقلة الساتليةالبيانات العامل يف 
 بالعيو 

وقد يتعذر  (kHz 30)                                                                                 ميكن لوصالت التحكم عن ب عد عالية القدرة استعمال جزء من نطاق اخلدمة املتنقلة الساتلية  -
 .استعمال هذا اجلزء من النطاق من جانب أنظمة مجع البيانات

فضة استعمال عرض املنخ القدرة اليت تستعمل املرسالت ذاتلخدمة املتنقلة الساتلية لميكن لألنظمة املستقبلية  ال -
 .القدرة واألداء ألغراض مجع البيانات تقليصعلى ، وهو ما ينطوي kHz 150النطاق مبجمله البالغة قيمته 

احلالية  (DCS) مجع البيانات لضمان تشغيل أنظمة 765 (WRC-15)أهداف القرار ب األسلوب هذايفي  ال -
 .أكملهيف نطاق الرتدد ب واملستقبلية على املدى الطويل

 MHz 403-401للنطاقات  2.4/2.1/4
 Eاألسلوب  1.2.4/2.1/4

 kHz 4عرض النطاق املرجعي الذي يبلغ  يفذات الصلة  .e.i.r.pهذا األسلوب يف إدراج حدود القدرة  يتمثل
بلوائح الراديو، بإضافة حاشية جديدة  2.3/2.1/4يف القسم  الواردةإىل األرقام          استنادا   ،MHz 403-401 النطاق ويف
للقدرة         حدودا  هذا األسلوب  قدميو  من لوائح الراديو. 5يف جدول توزيع نطاقات الرتدد باملادة  MHz 403-401 النطاق يف

e.i.r.p. 22اريخ حتديدها بترتح يقو                                      اليت ست طبق بانقضائها اللوائح اجلديدة،  وهناية الفرتة االنتقالية بأكملهالرتدد  لنطاق 
 .WRC-19املؤمتر  حبسب قرار ،هذا التاريخ( WRC-19 )سيحدد املؤمتر 2029 أو 2024نوفمرب 
 المزايا

ستضمن حدود القدرة داخل النطاق اليت ميكن تطبيقها على احملطات األرضية تشغيل األنظمة احلالية واملستقبلية  -
 .MetSatو EESS                                                              اليت تطبق عادة  قيما  منخفضة أو متوسطة لقدرة اخلرج ألنظمة اخلدمتني 

                                                             تأمني مرحلة انتقالية لألنظمة احلالية للتحكم عن ب عد عايل القدرة. -
ق التيسر وضمان جودة بيانات األرصاد اجلوية والبيانات البيئية، على األجل الطويل، للشبكة العاملية لنظام مجع حتقي -

 .اخلدمة املتنقلة الساتليةالبيانات العامل يف 
 العيوب

 2029أو  2024نوفمرب  22بعد  MetSatو EESSللخدمتني      ب عد عن التحكم عمليات أغلب             سي منع تشغيل  -
 هذا التاريخ(. WRC-19 املؤمتر سيحدد)

 Fاألسلوب  2.2.4/2.1/4
بلوائح الراديو  3.3/2.1/4و 2.3/2.1/4الواردة يف القسمني  .e.i.r.pوكثافة القدرة  .e.i.r.pيتمثل األسلوب املقرتح يف إدراج حدود القدرة 

من لوائح الراديو.  5 يع نطاقات الرتدد باملادةيف جدول توز  MHz 403-401النطاقات املختلفة بإضافة حاشية جديدة يف النطاقات  يف
 .MetSatو EESS                          عن ب عد لضمان محاية اخلدمتني للتحكم حمددة تدابريويقرتح هذا األسلوب 

 المزايا

ستقبلية احلالية وامل القدرة عالية     ب عد عن التحكميسمح باستمرار عمليات  األسلوب هذا أن اإلدارات بعض ترى -
 .MetSatو EESSنطاقات تردد اخلدمتني  يف
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 خدمات حبماية ،(WRC-15) 765 القرار أهداف حيقق أن ميكن األسلوب هذا أناألخرى  اإلدارات بعض ترى -
 .املالئمة التخفيف تقنيات نشر عرب البيانات، مجع

                                                             تأمني مرحلة انتقالية لألنظمة احلالية للتحكم عن ب عد عايل القدرة. -
 العيوب:

                                                                                                    ستمنع حدود القدرة داخل النطاق املطبقة على احملطات األرضية تشغيل األنظمة احلالية واملستقبلية اليت تطبق عادة   -
 .MetSatو EESS                                               قيما  منخفضة أو متوسطة لقدرة اخلرج ألنظمة اخلدمتني 

بكة العاملية لنظام ، للشاألجل الطويل علىوضمان جودة بيانات األرصاد اجلوية والبيانات البيئية، قد ال حيقق التيسر  -
 . MetSatو EESSاخلدمتني مجع البيانات العامل يف 

 .MetSatو EESSأنظمة مجع البيانات يف نطاقات تردد اخلدمتني  قد ال حيمي -
إىل أن حدود        نظرا   ،(WRC-15) 765القرار  أهدافيتعارض مع  األسلوب هذابعض اإلدارات أن  ترى -

املقرتحة، غري املربرة بدراسات تقنية، ليس من شأهنا أن تضمن احلماية والتشغيل املستقبلي ألنظمة  .e.i.r.p الكثافة
 مجع البيانات.

 Gاألسلوب  3.2.4/2.1/4
 بلوائح الراديو، بإضافة حاشية جديدة 2.3/2.1/4ذات الصلة الواردة يف القسم  .e.i.r.pيتمثل هذا األسلوب يف إدراج حدود القدرة 

 من لوائح الراديو. 5يف جدول توزيع نطاقات الرتدد باملادة  MHz 403-401يف النطاق 
مع  عد                    عمليات التحكم عن ب   يةستمرار                                         )ال يزال قيد اإلعداد( يتضمن أحكاما  بشأن ا WRC-19                         هذا األسلوب قرارا  للمؤمتر  يضم

                                     . وطبقا  ملقرتحي هذه األساليب، ميكن توقع 2029 يناير 1بعد تلك الرتدد  اتيف نطاق MetSatو EESSخدميت ضمان محاية 
 املزايا التالية:

ستضمن حدود القدرة داخل النطاق اليت ميكن تطبيقها على احملطات األرضية تشغيل األنظمة احلالية واملستقبلية  -
                  تأمني أيضا  األنظمة  مع MetSatو EESS                                                              اليت تطبق عادة  قيما  منخفضة أو متوسطة لقدرة اخلرج ألنظمة اخلدمتني 

 .               والتحكم عن ب عد MSSعالية القدرة للخدمة 
                                                             تأمني مرحلة انتقالية لألنظمة احلالية للتحكم عن ب عد عايل القدرة. -
لعاملية لنظام مجع ، للشبكة ااألجل الطويل علىحتقيق التيسر وضمان جودة بيانات األرصاد اجلوية والبيانات البيئية،  -

 .MetSatو EESSاخلدمتني يف البيانات العامل 
 احلماية توفري مع ،MetSatو EESS خدميت تردد نطاقات يف عد   ب   عن التحكم عمليات بعض باستمرار السماح -

 .2029 يناير 1 بعد البيانات، مجع أنظمة مبنصات املتعلقة العمليات جلميع
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 االعتبارات التنظيمية واإلجرائية 5/2.1/4
 MHz 400,05-399,9النطاق  1.5/2.1/4

 Aاألسلوب  1.1.5/2.1/4

 5 املـادة
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

NOC 
MHz 410-335,4 

 

 Bاألسلوب  2.1.5/2.1/4
MOD 

MHz 410-335,4 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

   209.5A12.5 ADD   220.5  فضاء(-)أرض ساتليةمتنقلة  399,9-400,05

 

ADD 
A12.5  يف نطاق الرتددMHz 400,03-399,9 ال تتجاوز القدرة املشعة املكافئة املتناحية القصوى للمحطات األرضية ،

، ال يطبق هذا احلد على األنظمة الساتلية اليت استلم مكتب 2024نوفمرب  22. وحىت dBW 5 احلداخلدمة املتنقلة الساتلية  يف
هذا التاريخ. وتشجع اإلدارات  قبلووضعت يف اخلدمة  2019نوفمرب  22االتصاالت الراديوية بشأهنا معلومات تبليغ كاملة حبلول 

     (WRC-19) .2024مرب نوف 22قبل  MHz 400,03-399,9على بذل كل اجلهود العملية لالمتثال للحدود يف نطاق الرتدد 
 

 Cاألسلوب  3.1.5/2.1/4
MOD 

MHz 410-335,4 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 ADD12B 5.  209.5   220.5  فضاء(-)أرض متنقلة ساتلية 399,9-400,05
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ADD 
B12.5 نطاق الرتدد  يفMHz 400,05-399,9،  طاتاحمل من إرساالت أليالقصوى  املتناحيةال تتجاوز القدرة املشعة املكافئة 

ية لكل حمطة أرض القصوى املتناحية املكافئة املشعة القدرة تتجاوز وال ،kHz 4 أي يف dBW 5 احلد الساتليةاملتنقلة  اخلدمة األرضية يف
ال يطبق هذا احلد على  ،2024 نوفمرب 22بأكمله. وحىت  399,9-400,05يف نطاق الرتدد  dBW 5 احلداخلدمة املتنقلة الساتلية  يف

هذا  قبلاخلدمة  ووضعت يف 2019نوفمرب  22اليت استلم مكتب االتصاالت الراديوية بشأهنا معلومات تبليغ كاملة حبلول  الساتليةاألنظمة 
     (WRC-19) .تطبق هذه احلدود على مجيع األنظمة يف اخلدمة املتنقلة الساتلية العاملة يف نطاق الرتدد هذا 2024 نوفمرب 22وبعد التاريخ. 

 

 Dاألسلوب  4.1.5/2.1/4
MOD 

MHz 410-335,4 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 ADD12C 5.  209.5  220.5  فضاء(-)أرض متنقلة ساتلية 399,9-400,05

 
ADD 

C12.5  يف نطاق الرتددMHz 400,02-399,9 ال تتجاوز القدرة املشعة املكافئة املتناحية القصوى للمحطات األرضية ،
، ال يطبق هذا احلد على األنظمة الساتلية اليت استلم مكتب 2029نوفمرب  22. وحىت dBW 5 احلداخلدمة املتنقلة الساتلية  يف

هذا التاريخ. وتشجع اإلدارات  قبلووضعت يف اخلدمة  2019نوفمرب  22االتصاالت الراديوية بشأهنا معلومات تبليغ كاملة حبلول 
     (WRC-19) .2029مرب نوف 22قبل  MHz 400,02-399,9على بذل كل اجلهود العملية لالمتثال للحدود يف نطاق الرتدد 

 

 MHz 403-401 النطاق 2.5/2.1/4
 Eاألسلوب  1.2.5/2.1/4

MOD 
MHz 410-335,4 

 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 مساعدات أرصاد جوية 402-401

 أرض(-)فضاء عمليات فضائية  

 فضاء(-)أرضاستكشاف األرض الساتلية   

 فضاء(-)أرض أرصاد جوية ساتلية  

 ثابتة  

 متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان  
  D12.5 ADD 

 مساعدات أرصاد جوية 403-402

 فضاء(-)أرض استكشاف األرض الساتلية  

 فضاء(-)أرض أرصاد جوية ساتلية  

 ثابتة  

 متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان  
  D12.5 ADD 
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ADD 
D12.5 الرتدد نطاق يف MHz 403-401،  ضية للمحطات األر  بث أليالقصوى  املتناحيةال تتجاوز القدرة املشعة املكافئة

لألنظمة املستقرة وغري  kHz 4 أي يف dBW 22القيمة  الساتليةوخدمة استكشاف األرض  الساتليةاألرصاد اجلوية  خدمة يف
لألنظمة غري  kHz 4 أي يف dBW 7والقيمة  km 35 786جه أو يزيد عن                                                  املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املدار الذي يساوي أو  

وال تتجاوز القدرة املشعة املكافئة املتناحية القصوى لكل  ،km 35 786املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املدار الذي يقل أوجه عن 
تقرة وغري املستقرة لألنظمة املس dBW 22حمطة أرضية يف خدميت األرصاد اجلوية الساتلية واستكشاف األرض الساتلية القيمة 

لألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  dBW 7أو أكثر والقيمة  km 35 786بالنسبة إىل األرض ذات املدار الذي يعادل أوجه 
 .بأكمله MHz 403-401 يف نطاق الرتدد km 35 786 مبدار يقل أوجه عن

د ية الساتلية وخدمة استكشاف األرض الساتلية يف نطاق الرتدوال تطبق هذه األحكام على مجيع األنظمة يف خدمة األرصاد اجلو 
 التاريخ. ووضعت يف اخلدمة قبل هذا 2019نوفمرب  22هذا اليت استلم مكتب االتصاالت الراديوية بشأهنا معلومات تبليغ كاملة قبل 

تطبق هذه احلدود على مجيع األنظمة يف خدمة األرصاد اجلوية  ،(املوعد WRC-19املؤمتر  يقرر) 2029أو  2024نوفمرب  22 وبعد
 األرض إىل بالنسبة قرةاملست غري الساتلية األنظمة باستثناء ،يف نطاق الرتدد هذا العاملة الساتليةوخدمة استكشاف األرض  الساتلية

 املكافئة املشعة القدرة ميكن زيادة ، وحيث2007 أبريل 28اليت استلم مكتب االتصاالت الراديوية بشأهنا معلومات تبليغ كاملة قبل 
      dBW 12. (WRC-19)إىل  MHz 402,522-401,898يف نطاق الرتدد  األرضية محطاتلل القصوى املتناحية

 
 Fاألسلوب  2.2.5/2.1/4

MOD 
MHz 410-335,4 

 

ADD 
E12.5  يف نطاق الرتددMHz 402,850-401,7 ال تتجاوز القدرة املشعة املكافئة املتناحية القصوى للمحطات األرضية ،

لألنظمة املستقرة وغري املستقرة بالنسبة إىل  dBW 22 احلد خدمة األرصاد اجلوية الساتلية وخدمة استكشاف األرض الساتلية يف
 للمحطات .e.i.r.pأو يزيد عن ذلك. وجيب أال تتجاوز الكثافة القصوى للقدرة  km 786 35أوج مدارها  يساوي اليتاألرض 

 بالنسبة املستقرة غري لألنظمة dBW/Hz −17,8 الساتليةلألرصاد اجلوية وخدمة استكشاف األرض  الساتليةاخلدمة  األرضية يف

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 جويةمساعدات أرصاد  402-401

 أرض(-)فضاء عمليات فضائية  

 فضاء(-)أرضاستكشاف األرض الساتلية   

 فضاء(-)أرض أرصاد جوية ساتلية  

 ثابتة  

 متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان  
  12.5 ADD  E12.5 ADDE ا  مكرر    

 مساعدات أرصاد جوية 403-402

 فضاء(-)أرض استكشاف األرض الساتلية  

 فضاء(-)أرض أرصاد جوية ساتلية  

 ثابتة  

 متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان  
  12.5 ADD  E12.5 ADDE ا  مكرر    
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اليت استلم  الساتليةهذا احلد على األنظمة  يطبق ال ،2029نوفمرب  22 وحىت .km 35 786 عن مدارها أوج يقل اليت األرض إىل
     (WRC-19) هذا التاريخ. قبلووضعت يف اخلدمة  2019نوفمرب  22مكتب االتصاالت الراديوية بشأهنا معلومات تبليغ كاملة حبلول 

 
ADD 
E12.5  الرتدد     ي  نطاق ويف        مكرراMHz 401,7-401 وMHz 403-402,850، القصوى املتناحية املكافئة املشعة القدرة تتجاوز ال 

املستقرة  لألنظمة املستقرة وغري dBW 22 احلد األرصاد اجلوية الساتلية وخدمة استكشاف األرض الساتلية خدمة يف األرضية للمحطات
لألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املدار  dBW 7 واحلد km 35 786أو يزيد عن  مدارها يساوي أوج اليتبالنسبة إىل األرض 

على األنظمة اليت استلم مكتب االتصاالت الراديوية  احلدودتنطبق هذه  ال ،2029نوفمرب  22وحىت . km 35 786الذي يقل أوجه عن 
     (WRC-19) .التاريخ هذا قبلووضعت يف اخلدمة  2019نوفمرب  22 حبلولبشأهنا معلومات تبليغ كاملة 

 

 G األسلوب 3.2.5/2.1/4
MOD 

MHz 410-335,4 

 
ADD 
F12.5  يف نطاق الرتددMHz 403-401 ال تتجاوز القدرة املشعة املكافئة املتناحية القصوى للمحطات األرضية يف خدمة ،

لألنظمة املستقرة وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات  dBW 22 احلداألرصاد اجلوية الساتلية وخدمة استكشاف األرض الساتلية 
 دارهام يقل أوج اليتلألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  dBW 7 واحلد km 35 786املدار الذي يساوي أوجه أو يزيد عن 

 . km 35 786عن 
وال تطبق هذه األحكام على مجيع األنظمة يف خدمة األرصاد اجلوية الساتلية وخدمة استكشاف األرض الساتلية يف نطاق الرتدد 

 ووضعت يف اخلدمة قبل هذا التاريخ. 2019نوفمرب  22هذا اليت استلم مكتب االتصاالت الراديوية بشأهنا معلومات تبليغ كاملة قبل 
لراديوية ا                                                       ، باستثناء أنظمة التحكم عن ب عد اليت استلم مكتب االتصاالتتطبق هذه احلدود على مجيع األنظمة ،2029يناير  1 وبعد

خدمة و  الساتليةيف خدمة األرصاد اجلوية ووضعت يف اخلدمة قبل هذا التاريخ،  2019نوفمرب  22بشأهنا معلومات تبليغ كاملة قبل 
 .الرتدد هذا يف نطاقالعاملة  الساتليةاستكشاف األرض 

 الخدمات على التوزيع
 3 اإلقليم 2 اإلقليم 1 اإلقليم

 مساعدات أرصاد جوية 402-401

 أرض(-)فضاء عمليات فضائية  

 فضاء(-)أرضاستكشاف األرض الساتلية   

 فضاء(-)أرض ساتليةأرصاد جوية   

 ثابتة  

 متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان  
  G12.5 ADD  F12.5 ADD 

 مساعدات أرصاد جوية 403-402

 فضاء(-)أرض استكشاف األرض الساتلية  

 فضاء(-)أرض أرصاد جوية ساتلية  

 ثابتة  

 متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان  
  G12.5 ADD  F12.5 ADD 
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، فإن القدرة املشعة املكافئة املتناحية القصوى للمحطات األرضية للنظام MHz 402,522-401,898ويف نطاق الرتدد 
ميكن زيادهتا  2007أبريل  28اليت استلم مكتب االتصاالت الراديوية بشأهنا معلومات تبليغ كاملة حبلول  METEOR-3M الساتلي

     dBW 12.(WRC-19)إىل 
 

ADD 
G12.5   يف النطاق  الفضائية                              عمليات التحكم عن ب عد للمحطات  متتثلجيب أنMHz 403-401 ( 23.1 )مبوجب الرقم

     (WRC-19).            ]يحدد الحقا [ (WRC-19)ملشروع قرار جديد  2029يناير  1 بعد
 

ADD 

 [      الحقا  ]حيدد (WRC-19)  جديدقرار  مشروع
       الحقا  حيدد 

 

 Gو Fو Eو Dو Cو Bو Aجميع األساليب  3.5/2.1/4
SUP 

 (WRC-15) 765القرار 
 النطاق من أجل المحطات األرضية العاملة  وضع حدود للقدرة في

  خدمة استكشافو  خدمة األرصاد الجوية الساتليةو  الخدمة المتنقلة الساتلية في
 MHz 400,05-399,9و MHz 403-401 نطاقي التردد في األرض الساتلية
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 3.1بند جدول األعمال 

األرض  أرض( وخدمة استكشاف-إمكانية رفع التوزيع الثانوي خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية )فضاء النظر يف 3.1
نطاق  ( يفأرض-أرض( إىل وضع أويل وإمكانية منح توزيع أويل خلدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاء-الساتلية )فضاء

 ؛(WRC-15) 766               ، وفقا  للقرارMHz 470-460 الرتدد

وضع أويل ومنح  أرض( إىل-إمكانية رفع التوزيع الثانوي خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية )فضاء النظر يف - (WRC-15) 766القرار 
 MHz 470-460الرتدد  نطاق أرض( يف-توزيع أويل خلدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاء

 ملخص تنفيذي 1/3.1/4
وضع  أرض( إىل-جدول األعمال إىل حتديد إمكانية رفع التوزيع الثانوي خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية )فضاء منيهدف هذا البند 

 .MHz 470-460الرتدد  نطاق أرض( يف-أويل وإضافة توزيع أويل خلدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاء
يت النطاق وعدم فرض قيود إضافية على هذه اخلدمات ال هذا وجيب القيام بذلك مع تقدمي احلماية للخدمات األولية القائمة يف

من لوائح  289.5                                                                                               و زع هلا نطاق الرتدد بالفعل وعلى اخلدمات يف نطاقات الرتدد اجملاورة، واحلفاظ على الشروط الواردة يف الرقم 
 .4kHz2dBW/m/ 152–               أقل تقييدا  من  (pfd)وباإلضافة إىل ذلك، لن يكون القناع الناتج لكثافة تدفق القدرة . الراديو

من جدول أعمال املؤمتر العاملي  3.1لدراسات وجيمع العناصر ذات الصلة خبلفية البند  ITU-R SA.2429-0التقرير ويقدم 
مة خدو                                                                               ويتضمن هذا التقرير أيضا  اعتبارات تقنية أولية بشأن خدمة استكشاف األرض الساتلية . 2019لالتصاالت الراديوية لعام 

واخلدمات األخرى اليت هلا توزيعات يف هذا النطاق والنطاقات اجملاورة، أي  MHz 460-470األرصاد اجلوية الساتلية يف النطاق 
 .اخلدمة املتنقلة واخلدمة املتنقلة البحرية واخلدمة املتنقلة الساتلية واخلدمة الثابتة واخلدمة اإلذاعية

 السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض وحدود منفصلة من أجلة تدفق القدرة وقد أسفرت الدراسات عن وضع حدود لكثاف
لكثافة تدفق القدرة من أجل السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض، ومن شأن ذلك أن حيمي عمليات اخلدمة القائمة يف النطاق 

 .نفسه ويف القناة اجملاورة

 (RR) تغيريات يف لوائح الراديو Cواألسلوب  Bأي تغيريات، يف حني يقرتح األسلوب  A                                     وي قرتح ثالثة أساليب، إذ ال يقرتح األسلوب 
 املناسبة األحكام ضافةوإللالرتقاء بالتوزيعات خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية وخدمة استكشاف األرض الساتلية إىل توزيعات أولية 

 . MHz 470-460يف نطاق الرتدد  احلالية اخلدمات حلماية

 خلفية 2/3.1/4
اتل وترسل سو . بسبب وجود توزيع ثانوي خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية MHz 470-460سبق أن ترسخ استخدام نطاق الرتدد 

 األرصاد اجلوية بالفعل يف هذا النطاق للتحكم يف منصات مجع البيانات ولتهيئتها.
أنظمة خدمة األرصاد اجلوية  رة بالنسبة إىل األرض يفيف مدارات مستقرة وغري مستق (DCS)أنظمة مجع البيانات وتعمل 
)الوصلة  MHz 403-401نطاقي الرتدد  فضاء( يف-)أرض (EESS)وخدمة استكشاف األرض الساتلية  (MetSat) الساتلية

احمليطات واملوارد  ةضرورية ملراقبة تغري املناخ والتنبؤ به، ومراقبوأنظمة مجع البيانات اهلابطة(.  )الوصلة MHz 470-460الصاعدة( و
 البحر.                                             محاية التنو ع البيولوجي، فضال  عن تعزيز األمن يف املائية، والتنبؤ بأحوال الطقس، واملساعدة يف

من  290.5على الصعيد العاملي مبوجب توزيع ثانوي وعلى أساس أويل يف بعض البلدان مبوجب الرقم أنظمة مجع البيانات وتعمل 
وقد أدى ذلك إىل اختالف القيود ومعايري . من لوائح الراديو 21.9                                                           لوائح الراديو، ولكن هذا االستخدام مقي د بالتنسيق مبوجب الرقم 

 .                                                                             احلماية، وشكل حاجزا  أمام تنفيذ مكونات أنظمة مجع البيانات األساسية على أساس عاملي
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                    أيضا  لتطبيقات خدمة  MHz 1 710-1 690و MHz 470-460دام النطاقني جيوز استخمن لوائح الراديو،" 289.5             ووفقا  للرقم 
أرض، شريطة -ءاالجتاه فضا استكشاف األرض الساتلية اليت هي غري تطبيقات خدمة األرصاد اجلوية الساتلية، لإلرساالت يف

 للجدول".                                        تسبب تداخال  ضارا  باحملطات العاملة وفقا   أال
 اف األرض الساتلية/األرصاد اجلوية الساتلية منصات مجع البيانات اليت جتمع معلومات تتعلقومن بني استعماالت خدميت استكش

 باألرض والبيئة والتطبيقات العلمية والطقس والرصد البيئي. وترسل البيانات اليت تقوم جبمعها املنصات األرضية إىل السواتل املقابلة
                                                                طات أرضية مكرسة. وأنظمة مجع البيانات مفيدة على حنو  خاص من أجل مجع اليت تقوم بإعادة إرسال املعلومات اجملمعة إىل حم

البيانات من املواقع النائية واليت ال تكون البيئة فيها مؤاتية حيث قد تكون اخليار الوحيد احملتمل لرتحيل البيانات. وألنظمة مجع 
بيانات إىل أن                                          املتقدمة جدا . ومتيل املنشآت الالزمة لرتحيل ال                                                            البيانات أيضا  استعماالت كثرية جدا  يف املناطق ذات البىن التحتية

                                                                          تكون غري باهظة الثمن وسهلة االستعمال وعادة  ما تندمج بسهولة يف البيئة احمللية.
وهو نظام  ARGOS                                                                                         ستخدم هذا النطاق حاليا ، من بني استخدامات أخرى، يف نظام مجع البيانات املتقدم الذي يسمى أيضا      وي  

من نوعه يف العامل لتحديد املواقع ومجع البيانات وهو خمصص لدراسة احمليطات والظروف اجلوية، وصون األحياء الربية ومراقبتها، فريد 
 .ومراقبة الرباكني وأساطيل الصيد وشحنات البضائع اخلطرة والتطبيقات اإلنسانية وإدارة املوارد املائية

زام بلوائح                                                                        علمي يف حتسني مراقبة بيئتنا وفهمها، فهي أيضا  تساعد دوائر الصناعة على االلتوإذ تساعد أنظمة مجع البيانات اجملتمع ال
ات احمليطية                                                                  وتسمح هذه القدرة على حتديد املواضع أيضا  بتطبيقات مثل مراقبة العوام. محاية البيئة اليت تنفذها احلكومات املختلفة

 .املنجرفة ودراسة مسارات هجرة األحياء الربية
أرض( يف نطاق -)فضاء توزيع أويل خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية وخدمة استكشاف األرض الساتليةشأن  ومن

، أن مينح الثقة لوكاالت الفضاء واألرصاد اجلوية املنخرطة يف برامج مجع البيانات الساتلية والقطاعات العامة MHz 470-460 الرتدد
ارا  على مدى عقود مسعى  طويل األجل واستثموقد تضمنت هذه الربامج الفضائية ة. األنظم اليت تقوم بتمويل تطوير وتشغيل هذه

مرحلة  بني الوقت الذي تقرر فيه الربنامج بشكل رمسي، وتطويره، ومرحلة اإلطالق، والوقت الذي أصبحت فيه السواتل املختلفة يف
ضا  وتستثمر وكاالت الفضاء واألرصاد اجلوية أي. ستمرة                                                      مع مراعاة أن العديد من السواتل ت نشر عادة لتقدمي خدمة مالتشغيل، 

 MHz  نطاق الرتددومن شأن رفع وضع التوزيع يفالحق،  وقت استمرارية هذه الربامج بتقدمي سواتل ومحوالت نافعة على متنها يف يف

إن حدود  وإضافة إىل ذلك، ف. أن يقدم االستمرارية الالزمة على املدى الطويل هلذه الربامج اليت ختدم املصلحة العامة 470-460
 .ستقدم محاية موثوقة خلدمات األرض القائمة دون فرض قيود (pfd) كثافة تدفق القدرة

اسع. أساس أويل وتستخدمه هاتان اخلدمتان على نطاق و                                          موزع حاليا  للخدمتني الثابتة واملتنقلة على  MHz 470-460ونطاق الرتدد 
وعدم إعاقة  MHz 470-460الثابتة واملتنقلة يف نطاق الرتدد إىل أن هناك حاجة حلماية اخلدمتني  (WRC-15) 766ويشري القرار 

الستعمال اإلدارات  MHz 470-450من لوائح الراديو نطاق الرتدد  286AA.5تطورمها يف املستقبل. وعالوة على ذلك، حيدد الرقم 
 .(IMT) الدولية تنفيذ االتصاالت املتنقلة اليت ترغب يف

 دراسات قطاع االتصاالت الراديويةملخص وتحليل نتائج  3/3.1/4
. 2019من جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  3.1الدراسات املتعلقة بالبند  ITU-R SA.2429 التقريريقدم 

واخلدمة  (MS)املتنقلة  اخلدمة أنظمة                                                        الدراسة تقييدا  ملستويات كثافة تدفق القدرة املطلوبة حلماية  نتائجلتقرير إىل أكثر ويستند هذا ا
 .خدمة استكشاف األرض الساتلية/من الوصالت اهلابطة لسواتل خدمة األرصاد اجلوية الساتلية (FS)الثابتة 

 .4kHz2dBW/m/ 152–نة أربع حاالت كان فيها حد كثافة تدفق القدرة أكثر صرامة من وقد أظهرت نتائج التحليالت الساك
       وع رفت  MHz2dBW/m/ 152–                                   لكثافة تدفق القدرة أكثر تقييدا  من  حد                                               وأ جري حتليل دينامي حيثما أدى التحليل الساكن إىل 

ومن نقطة إىل عدة  (P-P)مة الثابتة من نقطة إىل نقطة وكانت تلك هي حالة اخلد. (RFI)القيود الزمنية لتداخل الرتددات الراديوية 
، وكذلك حالة مجيع التطبيقات (RF CSA)، وأنظمة إنذار احملطة املركزية للشبكة املتشابكة للرتددات الراديوية (P-MP)نقاط 

 .اورةالراديوي يف النطاقات اجمل                                                           وأ جري حتليل ساكن أيضا  ملعاجلة محاية اخلدمة اإلذاعية وعلم الفلك . اخلدمة املتنقلة يف
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وقد بينت الدراسات أن حدود كثافة تدفق القدرة يف إرساالت الوصلة اهلابطة للسواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض والسواتل 
 :هي ()املستقرة بالنسبة إىل األرض كدالة لزاوية الورود 

 :فيما خيص السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض

      2

157                                          0 5   

pfd  dBW / m ·4 kHz       157 0.5 α 5                    5 15

152                                        1  5 90

  


     
  

  

 :وفيما خيص السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض

 :1اخليار 

      2

162                                             0 15  

pfd  dBW / m ·4 kHz       162 0.5 α 15              1  5 35

152                                          35 90

  


     
   

  

 :2اخليار 

    2pfd  dBW/ m ·4 kHz       156 0.033 α                      0 90       

، جنم عن التعمق يف املناقشات والنظر يف األقنعة الواردة أعاله للسواتل املستقرة بالنسبة إىل ITU-R SA.2429ومنذ اعتماد التقرير 
 .لن يضمن محاية اخلدمات الثابتة واملتنقلة 2األرض االتفاق على أن قناع اخليار 

بة إىل األرض املستقرة بالنس وترى بعض اإلدارات أنه يلزم إجراء املزيد من الدراسات ملعاجلة حدود كثافة تدفق القدرة للسواتل
 ل                                                                                                                   واالنتهاء إىل قناع واحد وأنه يلزم أيضا  إجراء املزيد من الدراسات ملراعاة األنظمة يف اخلدمة املتنقلة اليت تتطلب محاية أعلى، مث

النسبة إىل األرض بمحاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث، من السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض والسواتل غري املستقرة 
 .ITU-R M.1808-0على النحو الوارد يف التوصية 

وترى بعض اإلدارات األخرى أن قناع كثافة تدفق القدرة للسواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض وقناع كثافة تدفق القدرة للسواتل 
 .ثابتة واملتنقلةسيضمنان محاية اخلدمات ال 1املستقرة بالنسبة إىل األرض الواردين يف اخليار 

ة املوضح كثافة تدفق القدرةوبعضها ال يستويف أقنعة حدود   MHz 470-460وقد استخدمت عدة أنظمة ساتلية نطاق الرتدد 
األنظمة اليت تلقى  اهوتقتضي الضرورة وضع ترتيب مناسب لضمان إمكانية مواصلة تشغيل األنظمة الساتلية القائمة، مبا في. أعاله

ي كاملة أو طلب تنسيق أو معلومات النشر املسبق قبل هناية املؤمتر العامل  مكتب االتصاالت الراديوية بشأهنا معلومات تبليغ
 .                                    ، امتثاال  لألحكام املعتمدة يف ذلك املؤمتر2019لالتصاالت الراديوية لعام 

 أساليب الوفاء ببند جدول األعمال 4/3.1/4
 A NOCاألسلوب  1.4/3.1/4

 .(WRC-15) 766                                                        ال ت قرتح تغيريات على لوائح الراديو، باستثناء إلغاء القرار 

 B األسلوب 2.4/3.1/4

دمة أرض( من وضع ثانوي إىل وضع أويل، وإضافة توزيع أويل خل-ميكن رفع وضع التوزيع خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية )فضاء
 خدمة األرصاد اجلوية الساتليةشريطة استمرار أولوية  MHz 470-460نطاق الرتدد  أرض( يف-استكشاف األرض الساتلية )فضاء
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                                                                                                              على خدمة استكشاف األرض الساتلية على النحو الوارد حاليا  يف لوائح الراديو، وضمان محاية اخلدمات األولية يف نطاق الرتدد 
 .نطاقات الرتدد اجملاورة ويف

                                                                                                          ومن أجل محاية خدمات األرض، ت قرتح حدود كثافة تدفق القدرة للسواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض والسواتل املستقرة 
 .خدمة استكشاف األرض الساتلية/خدمة األرصاد اجلوية الساتليةبالنسبة إىل األرض على السواء يف 

خدمة استكشاف األرض و  خدمة األرصاد اجلوية الساتليةالراديو ألن من لوائح  290.5وباإلضافة إىل ذلك، يقرتح إلغاء الرقم 
 .مها خدمتان أوليتان يف نطاق الرتدد الساتلية

خدمة استكشاف /ةخلدمة األرصاد اجلوية الساتلي                                                                     وأخريا ، ي قرتح قرار جديد يبني التدابري االنتقالية لتخصيصات الرتدد القائمة
 األرض الساتلية.

 :المزايا
 خدمات محاية حتسني مع الساتلية األرض استكشاف وخدمة الساتلية اجلوية األرصاد خلدمة األويل التوزيع وضع منح -

 .القدرة تدفق كثافة  أقنعة تنفيذ خالل من احلالية األرض
 :العيوب

ن مهناك احتمال بالتسبب يف تداخل ضار مبحطات خدمات األرض يف حالة التشغيل املتزامن ألكثر من ساتلني  -
السواتل املستقرة وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف خدمة األرصاد اجلوية الساتلية/خدمة استكشاف األرض 

 الساتلية يف نفس نطاق الرتدد ضمن نفس منطقة اخلدمة.

 Cاألسلوب  3.4/3.1/4
ع أويل خلدمة أويل، وإضافة توزيأرض( من وضع ثانوي إىل وضع -ميكن رفع وضع التوزيع خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية )فضاء

 خدمة األرصاد اجلوية الساتليةشريطة استمرار أولوية  MHz 470-460نطاق الرتدد  أرض( يف-استكشاف األرض الساتلية )فضاء
 د                                                                                                            على خدمة استكشاف األرض الساتلية على النحو الوارد حاليا  يف لوائح الراديو، وضمان محاية اخلدمات األولية يف نطاق الرتد

 .ويف نطاقات الرتدد اجملاورة

                                                                                                             وي قرتح قرار جديد لتوفري التدابري التنظيمية املتعلقة بتخصيصات الرتدد خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية/خدمة استكشاف األرض 
بة إىل سالساتلية احلالية ومحاية خدمات األرض من خالل إدخال حدود لكثافة تدفق القدرة من أجل كل من السواتل املستقرة بالن

 األرض وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية/خدمة استكشاف األرض الساتلية.
خدمة استكشاف األرض و  خدمة األرصاد اجلوية الساتليةمن لوائح الراديو ألن  290.5وباإلضافة إىل ذلك، يقرتح إلغاء الرقم 

 .رتددمها خدمتان أوليتان يف نطاق ال الساتلية
 المزايا:

محاية خدمات  حتسني مع الساتلية األرض استكشاف وخدمة الساتلية اجلوية األرصاد خلدمة األويل التوزيع وضع منح -
 األرض احلالية من خالل تنفيذ أقنعة كثافة تدفق القدرة.

 العيوب:
لني من املتزامن ألكثر من ساتهناك احتمال بالتسبب يف تداخل ضار مبحطات خدمات األرض يف حالة التشغيل  -

السواتل املستقرة وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف خدمة األرصاد اجلوية الساتلية/خدمة استكشاف األرض 
 الساتلية يف نفس نطاق الرتدد ضمن نفس منطقة اخلدمة.
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 االعتبارات التنظيمية واإلجرائية 5/3.1/4
 A األسلوب 1.5/3.1/4

NOC 

 المواد
 

SUP 

 (WRC-15) 766القرار 

أرض( -إمكانية رفع التوزيع الثانوي لخدمة األرصاد الجوية الساتلية )فضاء النظر في
أرض( -وضع أولي ومنح توزيع أولي لخدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاء إلى

 MHz 470-460التردد  نطاق في
 

 Bاألسلوب  2.5/3.1/4

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

 
 

MOD 
MHz 890-460 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 أرض(-)فضاء استكشاف األرض الساتلية 460-470
 ثابتة  

 أرض(-)فضاءأرصاد جوية ساتلية  

 286AA.5 متنقلة 
 أرض(-أرصاد جوية ساتلية )فضاء 
 288.5  287.5290.5  289.5   A13.5 ADD  
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MOD 
                                 أيضا  لتطبيقات خدمة استكشاف األرض  MHz 1 710-1 690 النطاق و MHz 470-460النطاقني  جيوز استخدام 289.5

                 سبب تداخال  ضارا  أرض، شريطة أال ت-االجتاه فضاء الساتلية اليت هي غري تطبيقات خدمة األرصاد اجلوية الساتلية، لإلرساالت يف
 WRC)-91(    .للجدول                      باحملطات العاملة وفقا  

 .MHz 470-460يف نطاق الرتدد ( أرض-فضاء)                                                     أ درج، يف اجلدول، توزيع أويل خلدمة استكشاف األرض الساتلية  األسباب:
SUP 

290.5  

 تغيري يرتتب على املقرتح. األسباب:
 1 الخيار Bاألسلوب 

ADD 
A13.5 نطاق الرتدد  يفMHz 470-460( أرض-)فضاءخدمة األرصاد اجلوية الساتلية  ، جيب على احملطات األرضية يف

تطالب حبماية                                                     تسبب تداخال  ضارا  مبحطات اخلدمتني الثابتة واملتنقلة وأال أرض( أال-وخدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاء
 (WRC-19)    منها، وجيب أال تطالب حبماية من اخلدمة اإلذاعية يف النطاقات اجملاورة.

 
 2 الخيار Bاألسلوب 

ADD 
A13.5  يف نطاق الرتددMHz 470-460( أرض-خدمة األرصاد اجلوية الساتلية )فضاء ، جيب على احملطات األرضية يف

أرض( أال تطالب باحلماية من التداخل الضار الذي تسببه حمطات اخلدمتني الثابتة -وخدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاء
      (WRC-19)ة.واملتنقلة وجيب أال تطالب حبماية من اخلدمة اإلذاعية يف النطاقات اجملاور 

                                                               للخدمة اإلذاعية يف مجيع األقاليم الثالثة على أساس أويل، وت ستعمل هذه   MHz 694-470                 ي وزع نطاق الرتدد  األسباب:
اخلدمة نطاق الرتدد املذكور على حنو واسع. وبالنظر إىل أن خدمة األرصاد اجلوية الساتلية وخدمة استكشاف األرض الساتلية لن 

لراديوية "يقرر أن يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت ا تطالبا حبماية من اخلدمات يف النطاقات اجملاورة، وذلك باالستناد إىل فقرة
، ينبغي ضمان التوافق بني خدمة األرصاد اجلوية الساتلية وخدمة استكشاف األرض (WRC-15) 766 يف القرار "2019 لعام

 حبماية من اخلدمة اإلذاعية يف النطاقات اجملاورة.مطالبتهما الساتلية واألهم من ذلك عدم 

 )تابع( Bاألسلوب 
ADD 
B13.5  يف نطاق الرتددMHz 470-460أرض( -، جيب أن تتقيد احملطات الفضائية يف خدمة األرصاد اجلوية الساتلية )فضاء

 أرض( حبدود كثافة تدفق القدرة التالية.-وخدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاء
 فيما خيص احملطات الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض:

     2

157                                           0 5   

pfd  dBW / m · 4 kHz       157 0.5 α 5                    5 15

152                                        1  5 90

     


        
      

  

 وفيما خيص احملطات الفضائية املستقرة بالنسبة إىل األرض:
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 :1اخليار 

     2

162                                             0 15  

pfd  dBW / m · 4 kHz       162 0.5 α 15               1  5 35

152                                          35 90

     


        
      

  

 :2اخليار 

   2pfd  dBW / m · 4 kHz       156 0.033 α                      0 90           

 هي زاوية الورود فوق املستوي األفقي بالدرجات. ɑحيث 

وتنطبق هذه احلدود يف نطاق الرتدد هذا على مجيع احملطات الفضائية يف خدمة األرصاد اجلوية الساتلية وخدمة استكشاف األرض 
ملؤمتر العاملي لالتصاالت االساتلية اليت تلقى مكتب االتصاالت الراديوية بشأهنا معلومات تبليغ كاملة أو طلب تنسيق بعد هناية املؤمتر 

      (WRC-19).(WRC-19) [A13]القرار  وينطبق. 2019م الراديوية لعا
 

ADD 
C13.5  يف نطاق الرتددMHz 470-460تسبب  أرض( أال-، جيب على احملطات يف خدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاء

      (WRC-19)أرض(، وأال تطالب حبماية منها.-                                                      تداخال  ضارا  باحملطات يف خدمة األرصاد اجلوية الساتلية )فضاء

 

 (REV.WRC-15) 7التذييـل 
 نطاقات التردد طرائق تحديد منطقة التنسيق حول محطة أرضية تعمل في

 GHz 105و MHz 100المحصورة بين 

 7امللحـق 
                                                    معلمات النظام ومسافات التنسيق المعينة مسبقا  لتحديد

 منطقة التنسيق حول محطة أرضية

 استقبال أرضية حيال محطة إرسال أرضيةاتجاه األفق لهوائي محطة  الكسب في 3
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MOD 
 Rev.WRC)-1912(     أ 8اجلدول 

 حالة محطة استقبال أرضية المعلمات الالزمة لتعيين مسافة التنسيق في
 تسمية خدمة

 االتصال الراديوي
 الفضائي لالستقبال

عمليات 
فضائية 
وأبحاث 
 فضائية

أرصاد جوية 
 ساتلية ومتنقلة

 ساتلية

أبحاث 
 فضائية

أبحاث 
فضائية 

وعمليات 
 فضائية

عمليات 
 فضائية

متنقلة 
 ساتلية

أرصاد جوية 
 ساتلية

عمليات  أبحاث فضائية ةمتنقلة ساتلي
 فضائية

أرصاد جوية 
 ساتلية 

متنقلة  إذاعية ساتلية
 ساتلية

 إذاعية ساتلية
(DAB) 

ساتلية متنقلة 
ة ومتنقلة برية ساتلي
ومتنقلة بحرية 

 ساتلية
 -137-138 137-138 143,6 (MHz)نطاقات الرتدد 

143,65 
174-184 163-167 

272-2735 
335,4- 
399,9 

400,15-401 400,15-401 400,15-401 401-402 460-470 620-790 856-890 1 492-1 452 1 530-1 518 
1 559-1 555 

160 2-200 21 
ثابتة  تسمية خدمة األرض لإلرسال

 ومتنقلة
ة ثابتة ومتنقل ثابتة ومتنقلة

وحتديد 
راديوي 
 للموقع

لة ثابتة ومتنق
 وإذاعية

ثابتة 
 ومتنقلة

ثابتة 
 ومتنقلة

مساعدات 
 أرصاد جوية

مساعدات 
 أرصاد جوية

مساعدات 
 أرصاد جوية

مساعدات 
أرصاد جوية 
 وثابتة ومتنقلة

 ثابتة ومتنقلة ثابتة ومتنقلة
 وإذاعية

ة ثابتة ومتنقل
 وإذاعية

ثابتة ومتنقلة 
 وإذاعية

 ثابتة ومتنقلة

 6.4.1 5.4.1 6.4.1 5.4.1 2.1 1.2 - 6.4.1 6.4.1 6.4.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 الطريقة املستعملة )الفقرات(
 N  N  N    N N    N N 2احملطة األرضية التشكيل يف

معلمات ومعايري 
 التداخل

 األرضيةيف احملطة 

(%) 0p 0,1  0,1  1,0  0,012  0,1 0,1 012,0    10 
n  2  2  1  1  2 2 1    1 

p(%)  0,05  0,05  1,0  0,012  0,05 0,05 0,012    10 
(dB)  LN 0  0  0  0  0 0     0 
(dB)  sM 1  1  1  4,3  1 1     1 

W (dB)  0  0  0  0  0 0     0 
  E (dBW) األرضمعلمات حمطة 

 B3 يف 
A –  –  15    – – 5   38 37 4 
N –  –  15    – – 5   38 37 

(dBW) tP 
 B يف 

A –  –  1–    – – –11   3 0 
N –  –  1–    – – –11   3 0 

(dBi)  xG –  –  16    – – 16   35 37 
 B (Hz)  1  1  103  5,177×103  1 1 85   25×103 4×103 عرض النطاق املرجعي

 rP (p) (dBW) قدرة التداخل املسموح به
 B يف 

199–  199–  173–  148–  208– 208– –178    176– 

 MHz 2 690-2 500 هذا النطاق، ميكن استخدام املعلمات املرافقة للنطاق االعتبار يف خط البصر. وإذا كانت إحدى اإلدارات تعتقد أن األنظمة عرب األفق جيب أن تؤخذ يف معلمات حمطة األرض املصاحبة للمرحالت الراديوية يف MHz 2 200-2 160النطاق  استعملت يف 1
 لتحديد منطقة التنسيق.

2 A ،تشكيل متاثلي :Nمي.: تشكيل رق 
 عرض النطاق املرجعي. بأهنا القدرة املشعة املكافئة املتناحية حملطة األرض املسببة للتداخل يف Eتعرف  3
                      نسبيا  للمحطة األرضية.عرض النطاق الضيق                                                                                                 عن القيمة االمسية ألغراض حتديد منطقة التنسيق، نظرا  إىل أن االحتمال الضعيف لوقوع إرساالت كبرية القدرة يف dBW 50هذه القيمة خمفضة بقدر  4
 .MHz 167-163، ال تنطبق إال على النطاق MHz 273-272و MHz 167-163العمود لنطاقي الرتدد  معلمات اخلدمة الثابتة املبينة يف 5
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SUP 

 (WRC-15) 766القرار 
أرض( -إمكانية رفع التوزيع الثانوي لخدمة األرصاد الجوية الساتلية )فضاء النظر في

أرض( -وضع أولي ومنح توزيع أولي لخدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاء إلى
 MHz 470-460التردد  نطاق في

 
هذا القرار بعناية يف جماالت                                     : نظرا  لضيق الوقت، تعذر استعراض نص(CPM-19))مالحظة إىل االجتماع التحضريي للمؤمتر 

معينة حتتوي على حالة التخصيص اليت ينبغي إدراجها عادة يف جدول توزيع نطاقات الرتدد واحلواشي املرتبطة به، وتدعو احلاجة 
 إىل استعراض هذا القرار بعناية ونقل حالة التخصيص إىل احلواشي املقابلة ومواءمة النص كي يفهمه القراء بوضوح.(

                              أن الشبكات احلالية املبل غ عنها  (1: يهدف هذا القرار إىل ضمان ما يلي: (CPM-19)ظة إىل االجتماع التحضريي للمؤمتر )مالح
من لوائح الراديو ستظل حتظى بنفس احلقوق،  21.9من لوائح الراديو على أساس أويل أو املنسقة مبوجب الرقم  290.5 مبوجب الرقم

                                                      أن الشبكات احلالية املبل غ عنها مبوجب التوزيعات الثانوية  (2، و21.9                           اء  على اتفاقات مبوجب الرقم مبا فيها احلقوق املكتسبة بن
من لوائح الراديو( اليت ال تتقيد حبدود كثافة تدفق القدرة، ميكن أن حتظى  289.5خلدمة استكشاف األرض الساتلية )انظر الرقم 

الساتلية مبوجب التوزيع األويل اجلديد خلدمة استكشاف األرض الساتلية حبقوق مماثلة إزاء شبكات خدمة استكشاف األرض 
(. وسيلزم احلصول على آراء املكتب للتأكد من أن األحكام خدمة األرصاد اجلوية الساتلية)وكذلك األمر بالنسبة إىل أنظمة 

 ب(.( أدناه ستحقق تلك األهداف على النحو الواج"يكلف مدير املكتب"و "يقرر"املقرتحة )
ADD 

 (WRC-19) [A13]مشروع القرار اجلديد 
 التدابير االنتقالية للشبكات واألنظمة الساتلية القائمة 

 أرض( وخدمة استكشاف األرض -في خدمة األرصاد الجوية الساتلية )فضاء
 MHz 470-460التردد  نطاق أرض( في-الساتلية )فضاء
 (،2019يخ، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الش

 اعتباره إذ يضع يف

رصاد أنظمة خدمة األ مدارات مستقرة وغري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف تعمل يف (DCS)أن أنظمة مجع البيانات  (أ  
 ؛MHz 403-401نطاق الرتدد  فضاء( يف-)أرض (EESS)وخدمة استكشاف األرض الساتلية  (MetSat)اجلوية الساتلية 

ة ضرورية ملراقبة تغري املناخ، ومراقبة احمليطات واملوارد املائية، والتنبؤ بأحوال الطقس، واملساعدأن أنظمة مجع البيانات  ب(
 البحر؛                                      محاية التنو ع البيولوجي، وتعزيز األمن يف يف

 أرض( يف نطاق-أن معظم أنظمة مجع البيانات هذه قد استخدمت وصالت ساتلية هابطة )فضاء ج(
ساعدت على حتسني عمل أنظمة مجع البيانات الساتلية، مثل إرسال املعلومات لتحقيق االستعمال األمثل  MHz 470-460 دالرتد

 ملنصات مجع البيانات األرضية؛



716 

 

                                                                           يستخدم أيضا  يف الوصلة اهلابطة لبيانات الرحلة الفضائية والقياس عن ب عد ألغراض  MHz 470-460 أن نطاق الرتدد د (
 رصاد اجلوية واستكشاف األرض؛استكشاف األ

موزع للخدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل وتستخدمه هاتان اخلدمتان  MHz 470-460أن نطاق الرتدد  ( ه
        واسعا ؛           استخداما  

 ةدمة األرصاد اجلويقد رفع وضع التوزيع الثانوي خل (WRC-19) 2019أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ( و
طاق الرتدد يف ن( أرض-فضاء)                                                           إىل وضع أويل وأضاف توزيعا  أوليا  خلدمة استكشاف األرض الساتلية ( أرض-فضاء) الساتلية

MHz 470-460 ،أقنعة كثافة تدفق قدرة يف أحكام الرقم  ووضعB13.5  لتوفري احلماية خلدمات األرض احلالية اليت سبق أن و زع                                               
 اجملاورة؛ نطاق الرتدد هلا ويف نطاقات الرتدد

أ  8واملعلمات ذات الصلة الواردة يف اجلدول  290.5قد ألغى الرقم  2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أن  ز (
اتفاق يتم          ، رهنا  ب(أرض-فضاء) دمة األرصاد اجلوية الساتليةهلا توزيع أويل خل الذي حدد بعض اإلدارات اليت كان 7 من التذييل

أن من الضروري أعاله، و  "إذ يضع يف اعتباره"من  (و، يف ضوء رفع وضع التوزيع املذكور يف الفقرة 21.9احلصول عليه مبوجب الرقم 
ت املؤمتر العاملي لالتصاال                                 بوضعها التنظيمي اعتبارا  من هناية  290.5                                                        توفري بعض التدابري لألنظمة الساتلية اليت ستحتفظ وفقا  للرقم 

 ،2019الراديوية لعام 
                وإذ يأخذ علما  

 اتليةخدمة األرصاد اجلوية السبأن العديد من الشبكات واألنظمة الساتلية يف خدمة استكشاف األرض الساتلية و  ( أ 
                             قد ب لغ عنها وو ضعت يف اخلدمة؛ MHz 470-460يف نطاق الرتدد 

اد اجلوية خدمة األرصبعض هذه الشبكات واألنظمة الساتلية أعاله يف خدمة استكشاف األرض الساتلية و  بأن ب(
اجة تستدعي اإلذن هلا ، ولكن احل"إذ يضع يف اعتباره"من  (والواردة يف الفقرة  كثافة تدفق القدرةقد ال تفي بأقنعة   الساتلية
 عملها، مبواصلة

 يقرر
اتلية واستكشاف األرض الس( أرض-فضاء)أن الشبكات واألنظمة الساتلية يف خدميت األرصاد اجلوية الساتلية  1
واليت تلقى مكتب االتصاالت الراديوية بشأهنا معلومات تبليغ كاملة أو طلب  MHz 470-460يف نطاق الرتدد ( أرض-فضاء)

يسمح هلا مبواصلة التشغيل بنفس املعلمات املقدمة مبوجب ، 2019لعام صاالت الراديوية لعام تنسيق قبل هناية املؤمتر العاملي لالت
 للتنسيق أو التبليغ؛ 4 التذييل

لشبكة ساتلية تلقى مكتب االتصاالت الراديوية بشأهنا معلومات تبليغ كاملة أو طلب تنسيق أن ختصيص الرتدد  2
واستكشاف األرض ( أرض-فضاء)، يف خدميت األرصاد اجلوية الساتلية 2019ديوية لعام قبل هناية املؤمتر العاملي لالتصاالت الرا

لواردة ا كثافة تدفق القدرةال تفي فيه احملطات الفضائية حبدود   حيث، MHz 470-460يف نطاق الرتدد ( أرض-فضاء)الساتلية 
 اخلدمتني الثابتة واملتنقلة؛                                                ، جيب أن ي ستخدم على أساس ثانوي فيما يتعلق مبحطات B13.5الرقم  يف
، "اعتباره ضع يفإذ ي"من  (زاملشار إليها يف الفقرة ( أرض-فضاء)أن األنظمة الساتلية يف خدمة األرصاد اجلوية الساتلية  3

لالتصاالت  قبل هناية املؤمتر العاملي 21.9اليت تلقى مكتب االتصاالت الراديوية بشأهنا معلومات التنسيق الكاملة ذات الصلة بالرقم 
 9 ، ميكنها أن تعمل على أساس أويل، ويستمر، بالنسبة هلذه األنظمة، تطبيق األحكام ذات الصلة من املادتني2019الراديوية لعام 

العاملي لالتصاالت سارية املفعول بعد هناية املؤمتر  21.9، وتبقى االتفاقات ذات الصلة اليت مت احلصول عليها مبوجب الرقم 11و
 ،2019الراديوية لعام 
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 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
                                                     دون أن يقرتح على اإلدارة أن تقدم ختصيصا  جديدا  ليحل حمل  50.11النتيجة اليت مت التوصل إليها مبوجب الرقم  بأن يستعرض

واستكشاف ( أرض-فضاء)صاد اجلوية الساتلية التخصيص السابق، فيما يتعلق بتخصيص الرتدد لشبكة ساتلية يف خدميت األر 
تلقى مكتب االتصاالت الراديوية بشأهنا معلومات تبليغ كاملة أو طلب تنسيق قبل هناية املؤمتر ( أرض-فضاء)األرض الساتلية 

الدويل  يوجيب االحتفاظ بتاريخ هذا التسجيل األصلي للتخصيص يف السجل األساس. 2019العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
 .(MIFR)للرتددات 

 

 Cاألسلوب  3.5/3.1/4

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

 
 

MOD 
MHz 890-460 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 أرض(-)فضاء استكشاف األرض الساتليةثابتة 460-470

 ثابتة  

 أرض(-)فضاءأرصاد جوية ساتلية   
 286AA.5 متنقلة 
 أرض(-أرصاد جوية ساتلية )فضاء 
 288.5  287.5290.5  289.5   13.5 ADD D 

 

MOD 
MHz 1 710-1 660 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

1 700-1 690 

 مساعدات أرصاد جوية

 أرض(-)فضاء أرصاد جوية ساتلية

 ثابتة

 متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان

1 700-1 690 

 مساعدات أرصاد جوية  

 أرض(-)فضاء أرصاد جوية ساتلية  

MOD 382.5  341.5  289.5  MOD 381.5  341.5  289.5 
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1 710-1 700 
 ثابتة  

 أرض(-)فضاء أرصاد جوية ساتلية  

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة  

1 710-1 700 

 ثابتة

 أرض(-)فضاء أرصاد جوية ساتلية

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

 MOD 341.5  289.5 MOD 384.5  341.5  289.5 

 

MOD 
                                 أيضا  لتطبيقات خدمة استكشاف األرض  MHz 1 710-1 690و MHz 470-460النطاق النطاقني جيوز استخدام  289.5

                 سبب تداخال  ضارا  أرض، شريطة أال ت-االجتاه فضاء الساتلية اليت هي غري تطبيقات خدمة األرصاد اجلوية الساتلية، لإلرساالت يف
 WRC)-(19     للجدول.                      باحملطات العاملة وفقا  

 

SUP 
290.5 

 
ADD 

D13.5  ينطبق القرار[E13] (WRC-19)  الرتدد يف نطاقMHz 470-460. (WRC-19)      

 

 (REV.WRC-15) 7التذييـل 
 نطاقات التردد طرائق تحديد منطقة التنسيق حول محطة أرضية تعمل في

 GHz 105و MHz 100المحصورة بين 

 7امللحـق 
                                                    معلمات النظام ومسافات التنسيق المعينة مسبقا  لتحديد

 منطقة التنسيق حول محطة أرضية

 اتجاه األفق لهوائي محطة استقبال أرضية حيال محطة إرسال أرضية فيالكسب  3
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MOD 
 Rev.WRC)-1912(     أ 8اجلدول 

 حالة محطة استقبال أرضية المعلمات الالزمة لتعيين مسافة التنسيق في
 تسمية خدمة

 االتصال الراديوي
 الفضائي لالستقبال

عمليات 
فضائية 
وأبحاث 
 فضائية

أرصاد جوية 
ساتلية 
ومتنقلة 
 ساتلية

أبحاث 
 فضائية

أبحاث 
فضائية 

وعمليات 
 فضائية

عمليات 
 فضائية

متنقلة 
 ساتلية

أرصاد جوية 
 ساتلية

عمليات  أبحاث فضائية ةمتنقلة ساتلي
 فضائية

أرصاد جوية 
 ساتلية 

متنقلة  إذاعية ساتلية
 ساتلية

 إذاعية ساتلية
(DAB) 

متنقلة ساتلية 
ة ومتنقلة برية ساتلي
ومتنقلة بحرية 

 ساتلية
 -137-138 137-138 143,6 (MHz)نطاقات الرتدد 

143,65 
174-184 163-167 

272-2735 
335,4- 
399,9 

400,15-401 400,15-401 400,15-401 401-402 460-470 620-790 856-890 1 492-1 452 1 530-1 518 
1 559-1 555 

160 2-200 21 
ثابتة  األرض لإلرسالتسمية خدمة 

 ومتنقلة
ثابتة ومتنقلة  ةثابتة ومتنقل

وحتديد راديوي 
 للموقع

لة ثابتة ومتنق
 وإذاعية

ثابتة 
 ومتنقلة

ثابتة 
 ومتنقلة

مساعدات 
 أرصاد جوية

مساعدات 
 أرصاد جوية

مساعدات 
 أرصاد جوية

مساعدات 
أرصاد جوية 
 وثابتة ومتنقلة

ثابتة ومتنقلة  ثابتة ومتنقلة
 وإذاعية

ة ثابتة ومتنقل
 وإذاعية

ثابتة ومتنقلة 
 وإذاعية

 ثابتة ومتنقلة

 6.4.1 5.4.1 6.4.1 5.4.1 2.1 1.2 - 6.4.1 6.4.1 6.4.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 الطريقة املستعملة )الفقرات(
 N  N  N    N N    N N 2احملطة األرضية التشكيل يف

 معلمات ومعايري التداخل
 يف احملطة األرضية

(%) 0p 0,1  0,1  1,0  0,012  0,1 0,1 012,0    10 
n  2  2  1  1  2 2 1    1 

p(%)  0,05  0,05  1,0  0,012  0,05 0,05 0,012    10 
(dB)  LN 0  0  0  0  0 0     0 
(dB)  sM 1  1  1  4,3  1 1     1 

W (dB)  0  0  0  0  0 0     0 
  E (dBW) معلمات حمطة األرض

 B3 يف 
A –  –  15    – – 5   38 37 4 
N –  –  15    – – 5   38 37 

(dBW) tP 
 B يف 

A –  –  1–    – – –11   3 0 
N –  –  1–    – – –11   3 0 

(dBi)  xG –  –  16    – – 16   35 37 
 B (Hz)  1  1  103  5,177×103  1 1 85   25×103 4×103 عرض النطاق املرجعي

 rP (p) (dBW) قدرة التداخل املسموح به
 B يف 

199–  199–  173–  148–  208– 208– –178    176– 

 MHz 2 690-2 500 هذا النطاق، ميكن استخدام املعلمات املرافقة للنطاق االعتبار يف خط البصر. وإذا كانت إحدى اإلدارات تعتقد أن األنظمة عرب األفق جيب أن تؤخذ يف معلمات حمطة األرض املصاحبة للمرحالت الراديوية يف MHz 2 200-2 160النطاق  استعملت يف 1
 لتحديد منطقة التنسيق.

2 A ،تشكيل متاثلي :N رقمي.: تشكيل 
 عرض النطاق املرجعي. بأهنا القدرة املشعة املكافئة املتناحية حملطة األرض املسببة للتداخل يف Eتعرف  3
                                       عرض النطاق الضيق نسبيا  للمحطة األرضية.                                                                                                عن القيمة االمسية ألغراض حتديد منطقة التنسيق، نظرا  إىل أن االحتمال الضعيف لوقوع إرساالت كبرية القدرة يف dBW 50هذه القيمة خمفضة بقدر  4
 .MHz 167-163، ال تنطبق إال على النطاق MHz 273-272و MHz 167-163العمود لنطاقي الرتدد  معلمات اخلدمة الثابتة املبينة يف 5
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SUP 

 (WRC-15) 766القرار 
أرض( -إمكانية رفع التوزيع الثانوي لخدمة األرصاد الجوية الساتلية )فضاء النظر في

أرض( -وضع أولي ومنح توزيع أولي لخدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاء إلى
 MHz 470-460التردد  نطاق في

 
ADD 

 (WRC-19) [B13]مشروع القرار اجلديد 
 أرض( -تنفيذ الشبكات واألنظمة الساتلية في خدمة األرصاد الجوية الساتلية )فضاء

 MHz 470-460التردد  نطاق أرض( في-وخدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاء
 (،2019إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ، 

 اعتباره إذ يضع يف

رصاد أنظمة خدمة األ مدارات مستقرة وغري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف تعمل يف (DCS)أن أنظمة مجع البيانات  (أ  
 ؛MHz 403-401نطاق الرتدد  فضاء( يف-)أرض (EESS)وخدمة استكشاف األرض الساتلية  (MetSat)اجلوية الساتلية 

واملساعدة  خ، ومراقبة احمليطات واملوارد املائية، والتنبؤ بأحوال الطقس،ضرورية ملراقبة تغري املنا أن أنظمة مجع البيانات  ب(
 البحر؛                                      محاية التنو ع البيولوجي، وتعزيز األمن يف يف

 أرض( يف نطاق-أن معظم أنظمة مجع البيانات هذه قد استخدمت وصالت ساتلية هابطة )فضاء ج(
ساعدت على حتسني عمل أنظمة مجع البيانات الساتلية، مثل إرسال املعلومات لتحقيق االستعمال األمثل  MHz 470-460 الرتدد

 ملنصات مجع البيانات األرضية؛
                                                                           يستخدم أيضا  يف الوصلة اهلابطة لبيانات الرحلة الفضائية والقياس عن ب عد ألغراض  MHz 470-460 أن نطاق الرتدد د (

 استكشاف األرض؛استكشاف األرصاد اجلوية و 

موزع للخدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل وتستخدمه هاتان اخلدمتان  MHz 470-460أن نطاق الرتدد  ( ه
د د لالتصاالت املتنقلة         واسعا             استخداما    ؛على أساس شامل (IMT) الدولية                              كما أنه حي 

 دمة األرصاد اجلوية الساتليةع وضع التوزيع الثانوي خلقد رف 2019أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ( و
يف نطاق الرتدد ( أرض-فضاء)                                                           إىل وضع أويل وأضاف توزيعا  أوليا  خلدمة استكشاف األرض الساتلية ( أرض-فضاء)

MHz 470-460 ،ردد هلا ت                                                                                  حدود كثافة تدفق القدرة اليت توفر احلماية للخدمات األولية احلالية اليت سبق أن و زع نطاق ووضع
                                    اجملاورة وال تفرض قيودا  إضافية عليها؛ نطاقات الرتدد ويف

على حساب أنظمة خدمة استكشاف األرض  (MetSat)                                                  أن األولوية ت عطى ألنظمة خدمة األرصاد اجلوية الساتلية  ( ز
من التداخل  (MetSat)لضمان محاية أنظمة خدمة األرصاد اجلوية الساتلية  MHz 470-460يف نطاق الرتدد  (EESS)الساتلية 

 ؛(EESS)الصادر عن العدد املتزايد من األنظمة الساتلية الصغرية العاملة يف خدمة استكشاف األرض الساتلية 
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أ  8صلة الواردة يف اجلدول واملعلمات ذات ال 290.5قد ألغى الرقم  2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أن  (ح
اتفاق يتم          ، رهنا  ب(أرض-فضاء) دمة األرصاد اجلوية الساتليةالذي حدد بعض اإلدارات اليت كان هلا توزيع أويل خل 7 من التذييل

ن من الضروري أعاله، وأ "إذ يضع يف اعتباره"من  (و، يف ضوء رفع وضع التوزيع املذكور يف الفقرة 21.9احلصول عليه مبوجب الرقم 
ي املؤمتر العاملهناية  بعد بوضعها التنظيمي  لالحتفاظ 290.5                                                                توفري بعض التدابري التنظيمية لألنظمة الساتلية اليت تعمل وفقا  للرقم 

 ،2019لالتصاالت الراديوية لعام 
                وإذ يأخذ علما  

دمة األرصاد خ خدمة استكشاف األرض الساتلية و بأن ختصيصات الرتدد للعديد من الشبكات واألنظمة الساتلية يف ( أ 
 ؛2019نوفمرب  22                                قد ب لغ عنها وو ضعت يف اخلدمة قبل  MHz 470-460يف نطاق الرتدد  اجلوية الساتلية

ة خدمة األرصاد اجلويبعض هذه الشبكات واألنظمة الساتلية يف خدمة استكشاف األرض الساتلية و  بأن ب(
اجة لالستمرار يف ، ولكن هناك ح"إذ يضع يف اعتباره"من  (والواردة يف الفقرة  كثافة تدفق القدرةقد ال تفي حبد   الساتلية

 اإلذن هلا مبواصلة عملياهتا،
 يقرر

، جيب أن تتقيد كثافة تدفق القدرة على سطح األرض اليت تنتجها احملطات MHz 470-460يف نطاق الرتدد  1
 يفباحلدود املدرجة أدناه ( أرض-فضاء)وخدمة استكشاف األرض الساتلية ( أرض-فضاء)خدمة األرصاد اجلوية الساتلية  يف

 :املفرتضة لالنتشار يف الفضاء احلر بالنسبة جلميع أساليب التشكيل الظروف
 :فيما خيص احملطات الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض

      2

157 0 5

  dBW / m · 4 kHz       157 0.5 5 5 15

152 15 90

pfd

  


     

  

  

 :املستقرة بالنسبة إىل األرضوفيما خيص احملطات الفضائية 

      2

162 0 15

  dBW / m · 4 kHz       162 0.5 15 15 35

152 35 90

pfd

  


     

  

  

 حيث

 ɑ: .هي زاوية الورود فوق المستوي األفقي بالدرجات 

وتنطبق هذه احلدود يف نطاق الرتدد هذا على مجيع احملطات الفضائية يف خدمة األرصاد اجلوية الساتلية وخدمة استكشاف األرض 
رض الت الراديوية بشأهنا معلومات تبليغ كاملة من أجل شبكات ساتلية غري مستقرة بالنسبة إىل األالساتلية اليت تلقى مكتب االتصا

ملؤمتر العاملي اأو طلب تنسيق أو معلومات النشر املسبق من أجل شبكات ساتلية مستقرة بالنسبة إىل األرض بعد هناية املؤمتر 
 . 2019لالتصاالت الراديوية لعام 

اتلية واستكشاف األرض الس( أرض-فضاء)أن الشبكات واألنظمة الساتلية يف خدميت األرصاد اجلوية الساتلية  2
ومات أو معل                                                      اليت تلقى مكتب االتصاالت الراديوية بشأهنا طلب تنسيق كامال   MHz 470-460يف نطاق الرتدد ( أرض-فضاء)

 نسبة إىل األرض أو معلومات تبليغ كاملة من أجل شبكات ساتلية غريمن أجل شبكات ساتلية مستقرة بالالنشر املسبق الكاملة 
                                  ي سمح لتلك احملطات الفضائية اليت تفي ، و 2019لعام مستقرة بالنسبة إىل األرض قبل هناية املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 للتنسيق أو التبليغ؛ 4 فس املعلمات املقدمة مبوجب التذييلمبواصلة التشغيل بنيقرر" " 1 حبدود كثافة تدفق القدرة الواردة يف الفقرة
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لشبكة وأنظمة ساتلية تلقى مكتب االتصاالت الراديوية بشأهنا معلومات تبليغ كاملة من أجل أن ختصيص الرتدد  3
مستقرة بالنسبة  ةمن أجل شبكات ساتلي أو معلومات النشر املسبقشبكات ساتلية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض أو طلب تنسيق 

 واستكشاف( أرض-فضاء)، يف خدميت األرصاد اجلوية الساتلية 2019إىل األرض قبل هناية املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
        ي ستخدم ، جيب أن 1 يقرررة الفق الواردة يف كثافة تدفق القدرةالفضائية حبدود   واليت ال تفي حمطاهتا، (أرض-فضاء)األرض الساتلية 

                                     ضارا  مبحطات اخلدمتني الثابتة واملتنقلة؛                                   على أساس أويل شريطة أال تسبب تداخال  
، "اعتباره ضع يفإذ ي"من  (زاملشار إليها يف الفقرة ( أرض-فضاء)أن األنظمة الساتلية يف خدمة األرصاد اجلوية الساتلية  4

قبل هناية املؤمتر العاملي لالتصاالت  21.9يق الكاملة ذات الصلة بالرقم اليت تلقى مكتب االتصاالت الراديوية بشأهنا معلومات التنس
 9 ، ينبغي أن تعمل على أساس أويل، ويستمر، بالنسبة هلذه األنظمة، تطبيق األحكام ذات الصلة من املادتني2019الراديوية لعام 

العاملي لالتصاالت سارية املفعول بعد هناية املؤمتر  21.9، وتبقى االتفاقات ذات الصلة اليت مت احلصول عليها مبوجب الرقم 11و
 ؛2019الراديوية لعام 

رتدد الأنه جيب أال تقيد خدمتا األرصاد اجلوية الساتلية واستكشاف األرض الساتلية العاملتان يف نطاق  5
MHz 470-460  قالنطا يف اليت هلا توزيعاتتطوير أو نشر اخلدمات الثابتة واملتنقلة واإلذاعية MHz 470-460 ويف النطاقات اجملاورة؛ 

، جيب أال تطالب احملطات األرضية العاملة يف خدمة األرصاد اجلوية MHz 470-460الرتدد أنه يف نطاق  6
املة أرض( باحلماية من حمطات اخلدمتني الثابتة واملتنقلة الع-أرض( وخدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاء-)فضاء الساتلية

م احلصول ما مل يت اجملاور النطاق يف العاملة اإلذاعية اخلدمة حمطات من باحلماية تطالب أال وجيب MHz 470-460الرتدد نطاق  يف
 ؛43A.5. وال ينطبق الرقم 2019العاملي لالتصاالت الراديوية لعام املؤمتر  هنايةقبل  21.9الرقم على املوافقات األخرى مبوجب 

، جيب أال تتسبب احملطات العاملة يف خدمة استكشاف األرض الساتلية MHz 470-460يف نطاق الرتدد أنه  7
 ،هاأرض( وأال تطالب حبماية من-أرض( يف تداخل ضار باحملطات العاملة يف خدمة األرصاد اجلوية الساتلية )فضاء-)فضاء

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
                                                        دون أن يطلب من اإلدارة أن تقدم ختصيصا  جديدا ، فيما يتعلق  50.11مبوجب الرقم  النتيجة اليت مت التوصل إليها بأن يستعرض

( أرض-فضاء)واستكشاف األرض الساتلية ( أرض-فضاء)بتخصيص الرتدد لشبكة ساتلية يف خدميت األرصاد اجلوية الساتلية 
االت الراديوية هناية املؤمتر العاملي لالتص تلقى مكتب االتصاالت الراديوية بشأهنا معلومات تبليغ كاملة أو طلب تنسيق قبل

بالنسبة و . (MIFR) وجيب االحتفاظ بتاريخ هذا التسجيل األصلي للتخصيص يف السجل األساسي الدويل للرتددات. 2019 لعام
ال تفي يت أرض(، ال-أرض( وخدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاء-لألنظمة الساتلية خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية )فضاء

عدم ب                                                  ، يقرتح املكتب على اإلدارة املبل غة أن تقدم التزاما  "يقرر"من  1حمطاهتا الفضائية حبدود كثافة تدفق القدرة الواردة يف الفقرة 
يصات الرتدد . ويف حالة استالم هذا االلتزام، فينبغي أن يكون لتخصالتسبب يف تداخل ضار مبحطات اخلدمتني الثابتة واملتنقلة

مع إدراج  (BR IFIC) اإلعالمية الدولية للرتددات الصلة وضع أويل وينشرها املكتب يف األجزاء ذات الصلة من النشرةذات 
إذا مل تقدم اإلدارة املبلغة و                                                                                             مالحظة أن اإلدارة املعنية قدمت التزاما  بعدم التسبب يف تداخل ضار مبحطات اخلدمتني الثابتة واملتنقلة.

 السجل األساسي ألغراض ، جيب االحتفاظ بالتخصيص يف4.4                                        بقاء التخصيص وأفادت بتشغيله طبقا  للرقمإطلبت هذا االلتزام و 
                                      يوما  من تاريخ رسالة املكتب، فإنه يرسل  30ويف حالة عدم استالم أي رد يف غضون . 5.8 اإلعالم مبوجب الشروط احملددة يف الرقم

التذكري، يلغي املكتب التخصيص املسجل رسالة                يوما  من تاريخ  30غضون  نية يفرسالة تذكري. وإذا مل يرد أي رد من اإلدارة املع
 .(MIFR) املعين من السجل األساسي الدويل للرتددات
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 7.1بند جدول األعمال 
لفضائية من أجل خدمة العمليات ا                                                                      دراسة االحتياجات من الطيف فيما يتعلق بالتتبع والتحكم والقياس عن ب عد يف 7.1

، ة                                                                                                                   السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املهمات القصرية املدة، بغية تقييم مالء مة التوزيعات احلالية خلدمة العمليات الفضائي
 ؛(WRC-15) 659                            توزيعات جديدة، وفقا  للقرار  وإن استدعى األمر، النظر يف

بة إىل من أجل السواتل غري املستقرة بالنس العمليات الفضائيةخدمة  دراسات لتلبية املتطلبات يف - (WRC-15) 659القرار 
 ذات املهمات القصرية املدة. األرض

 ملخص تنفيذي 1/7.1/4

لراديوية دراسات بشأن االحتياجات من الطيف فيما يتعلق بالتتبع والتحكم ، أجرى قطاع االتصاالت ا(WRC-15) 659             وفقا  للقرار 
من أجل السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املهمات القصرية  (SOS)خدمة العمليات الفضائية  يف (TT&C)                والقياس عن ب عد 

 ديدة.العمليات الفضائية، وإن استدعى األمر، النظر يف توزيعات ج                                          ، بغية تقييم مالء مة التوزيعات احلالية خلدمة (non-GSO SD) املدة
خدمة العمليات الفضائية من أجل السواتل  يف (TT&C)                                                              وو ضعت املعلمات التقنية النمطية للتتبع والتحكم والقياس عن ب عد 

 .الدراسات               ، كي ت ستخدم يف(non-GSO SD)املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املهمات القصرية املدة  غري
للوصلة الصاعدة حملطة  MHz 0,938و MHz 0,682ترتاوح بني  non-GSO SD وتبني الدراسات أن كمية الطيف الالزمة ألنظمة

 non-GSO SD خدمة للوصلة اهلابطة لساتل يف MHz 2,5و MHz 0,625وبني ( حسب السيناريو) non-GSO SDخدمة  أرضية يف
 (.السيناريو حسب)

 .والتقاسم التوافق                                                                  وعالوة  على ذلك، أجريت الدراسات التقنية والتنظيمية مبا يف ذلك دراسات 
               توزيعا  جديدا   B2و B1ويقرتح األسلوبان . وأعدت أربعة أساليب ونصوص تنظيمية مرتبطة هبا لتلبية هذا البند من جدول األعمال

من  2انظر الفقرة )استخدام التوزيعات القائمة  Cفيما يقرتح األسلوب ( (WRC-15) 659من القرار " يدعو"من  3انظر الفقرة )
 :(WRC-15) 659) القرار من" يدعو"
 أي تغيري يف لوائح الراديو؛ Aال يقرتح األسلوب  -
مدى  يف non-GSO SDفضاء( يف أنظمة -                                          توزيعا  جديدا  خلدمة العمليات الفضائية )أرض B1يقرتح األسلوب  -

 ؛MHz 404-403 الرتدد
مدى  يف non-GSO SDيف أنظمة ( فضاء-أرض)                                      توزيعا  جديدا  خلدمة العمليات الفضائية B2يقرتح األسلوب  -

 ؛MHz 405-404الرتدد 
للوصلة اهلابطة  MHz 138-137استخدام توزيع خدمة العمليات الفضائية يف نطاق الرتدد  Cيقرتح األسلوب  -

للوصلة الصاعدة وتقدمي أحكام تنظيمية مالئمة مرتبطة به يف لوائح الراديو من أجل  MHz 149,9-148والنطاق 
 .non-GSO SDوصالت التحكم عن بعد يف مهمات 

 خلفية 2/7.1/4
إىل إجراء دراسات لتلبية املتطلبات من الطيف للتتبع والتحكم والقياس عن  WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  7.1يدعو البند 

خدمة العمليات الفضائية من أجل السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املهمات القصرية  يف (TT&C)     ب عد
تجدين للمسالتكلفة للنفاذ إىل املوارد املدارية )الطيف واملدار(  ميسورةهذه السواتل وسيلة وتقدم ، (non-GSO SD) املدة

حديثة البلدان  مادها لدىواعتجناحها  يف    ا  ري كث  وأبعادها كتلة هذه السواتل  . وقد سامهتالفضاء استخدام التطبيقات القائمة يف يف
من  ولكن(. يةخاصة خلدمة العمليات الفضائ). وبالتايل، يرجح أن يزداد الطلب على التوزيعات املناسبة الفضاء اديرتا العهد يف

        املخو لة  اخلدماتو  نظمةاألعلى داخل ضار ت تستخدم الرتددات الراديوية التسبب يف املهم ضمان أن تتفادى أي عمليات ساتلية
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جمموعة  ( يفMHz 420-400,15و MHz 174-150,05                       لتوزيع جديد أو مر تق  ) GHz 1األدىن من  نطاقا الرتدد                  القائمة. وي ستعمل 
تضع التوزيعات اجلديدة                                اما  كثيفا . ومع ذلك، ينبغي أال                                                                 واسعة ومتنوعة من التطبيقات األرضية والفضائية، وي ستعمل بعضها استخد

 داعي هلا على اخلدمات القائمة.                      هذه النطاقات قيودا  ال خلدمة العمليات الفضائية يف
العادة  تتجاوز يف يشري إىل مهمة مدة صالحيتها حمدودة "ال ،(WRC-15) 659القرار  ومصطلح "مهمة قصرية املدة"، املستعمل يف

تحقق مهمة قصرية فعلى سبيل املثال، ت. يرتبط مباشرة بعمر املركبة الفضائية "قصرية املدةمهمة "ولذلك، فإن مصطلح  ."سنوات 3
قصرية  حقق مهمةتت وال. تبديلها                                                       سنوات عادة، ومل يطلق املشغ ل مركبة فضائية أخرى لرفدها أو 3املدة إذا قل عمر مركبة فضائية عن 

مركبات  أو)سنوات عادة، وأطلق املشغل مركبة فضائية  3عن ( مركبات فضائية متعددة أو)املدة إذا قل عمر مركبة فضائية واحدة 
 .سنوات عادة مواظبة لفرتة أطول من ثالث                            يكون لدى املشغ ل ختصيصات ترددتبديلها، حبيث  لرفدها أو( فضائية متعددة

 MHz 406,1-406الساتلية في نطاق التردد الخدمة المتنقلة  1.2/7.1/4
 MHz 420-400,15                                                          املوزع حصريا  للخدمة املتنقلة الساتلية ضمن مدى الرتدد املدروس MHz 406,1-406يقع نطاق الرتدد 

باألحكام  (WRC-15) 659ويقر القرار . (WRC-15) 659من القرار  "يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"من  3فقرة ال يف
ويستخدم . (Rev.WRC-15) 205من لوائح الراديو والقرار  267.5من لوائح الراديو والرقم  266.5التنظيمية الواردة يف الرقم 

هذا النطاق ألغراض سالمة األرواح، وبالتايل ينبغي أال  (COSPAS-SARSAT)النظام الدويل لشبكة سواتل البحث واإلنقاذ 
ويرد وصف إضايف حلماية أنظمة سالمة األرواح العاملة يف . خلدمة العمليات الفضائية MHz 406,1-406توزيع النطاق         ي نظر يف

      ي نظر  MHz 420-406,1و MHz 406-400,15ومبا أن نطاقي الرتدد . للوائح الراديو 15 والتذييل 31نطاق الرتدد هذا يف املادة 
                                                                                                           فيهما بشأن التوزيع خلدمة العمليات الفضائية، فقد د رس التداخل من النطاق اجملاور للنظام الدويل لشبكة سواتل البحث 

 .1.3.3.3.3/7.1/4 القسم وعوجل يف (COSPAS-SARSAT) واإلنقاذ

 قطاع االتصاالت الراديوية ملخص وتحليل نتائج دراسات 3/7.1/4

 وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلةتوصيات  1.3/7.1/4
 F.758-6و F.699-8و SA.609-2و SA.514-3و P.452-16و SA.363-5توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة: 

 SA.2044-0و M.1808-0و M.1478-3و F.1336-4و RS.1263-2و .1165RS-3و SA.1164-3و SA.1163-3و RA.769-2و
 .M.1232-0و M.1231-0و M.1230-0و M.1184-3و P.2108-0و SA.2045-0و M.2046-0و

 .SA.2427-0التقرير و  SA.2426-0التقرير و  SA.2425-0التقرير تقارير قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة: 

واألنظمة الساتلية  MHz 137حتت  (R)التوافق يف النطاق اجملاور بني أنظمة اخلدمة املتنقلة للطريان  دراسات               النظر حاليا  يف  وجيري
 MHz 138-137دمة العمليات الفضائية املقرتحة يف نطاقي الرتدد خلاملستقرة بالنسبة إىل األرض  ذات املهام قصرية املدة غري

 .(R)لخدمة املتنقلة للطريان لمبا يف ذلك حتديد معايري احلماية املناسبة  ،فضاء(-)أرض MHz 149,9-148أرض( و-)فضاء

 نتائج دراسة احتياجات الطيف 2.3/7.1/4
الالزمة للمهمات  (TT&C)                                                      دراسات لتحديد كمية طيف التتبع والتحكم والقياس عن ب عد  ITU-R SA.2425-0 التقريرحيوي 

 .ITU-R SA.363-5                                                                                           القصرية املدة للسواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، استنادا  إىل معايري احلماية املبي نة يف التوصية 
إمكانية جتاوز معايري احلماية يف العديد من السيناريوهات املختلفة لزوج  ITU-R SA.2425-0 التقرير يفوتبني الدراسات الواردة 

          عالوة  على  .                                                     يكون بعض التنسيق بني املشغلني ضروريا  من الناحية العملية لذلك، قد.                              احملطة األرضية، ولكن ليس دائما  -الساتل
توليفة  300                                       وأخريا ، ي توقع التحكم مركزيا  يف بعض من. تعداد السواتل                                                  ذلك، قد يكون هذا التنسيق ضروريا  ملراعاة التغريات يف

قيق زيادات                                         ، حيث ينس ق استخدام الطيف، وبالتايل ميكن حت(األرضية واحملطات)احملطة األرضية يف أنظمة متعددة السواتل -للساتل
ذات املهمات  النسبة إىل األرضيشري هذا التقرير إىل أن االحتياجات من الطيف ألنظمة السواتل غري املستقرة بو  .يف الكفاءة



725 

 

 MHz 0,682أرض ويف املدى من -االجتاه فضاء يف MHz 2,5 إىل MHz 0,625 ، تقع يف املدى من(non-GSO SD)القصرية املدة 
 .فضاء، حسب السيناريو التشغيلي-يف االجتاه أرض MHz 0,938إىل 

 التوافق نتائج دراسات التقاسم أو 3.3/7.1/4
                                                                                      الذي يدرس املعلمات النمطية للتتبع والتحكم والقياس عن ب عد يف السواتل غري املستقرة بالنسبة  ITU-R SA.2426-0التقرير ضع    و  

التوافق مع اخلدمات القائمة؛ وترد نتائج /إلجراء دراسات التقاسم (non-GSO SD TT&C)إىل األرض ذات املهمات القصرية املدة 
 .ITU-R SA.2427-0التقرير  التوافق هذه يف/دراسات التقاسم

 GHz 1مدى صالحية التوزيعات القائمة لخدمة العمليات الفضائية في مدى التردد تحت  1.3.3/7.1/4
من لوائح  21.9 ال خيضع للرقم GHz 1                                              يوجد حاليا  طيف خمصص خلدمة العمليات الفضائية حتت  فضاء، ال-يف االجتاه أرض

، فإن توزيعات خدمة العمليات الفضائية اليت (WRC-15) 659من القرار  "إذ يدرك"من  (أوعلى النحو املبني يف الفقرة . الراديو
 21.9 بيق الرقمإذا أزيل تطو  غري مناسبة للمهمات القصرية املدة للسواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض. 21.9ينطبق عليها الرقم 

                                                    النطاق أن يصبح مرشحا  الستيعاب متطلبات املهمات القصرية ، من شأن هذا MHz 149,9-148لوائح الراديو يف نطاق الرتدد  من
 .من لوائح الراديو 21.9وال يزال يتعني استقصاء تأثري إزالة الرقم . املدة

خلدمة  موزعة GHz 1حتت                              هناك حاليا  ثالثة نطاقات تردد أن( أرض-فضاء)ويبني فحص ملخص الوصلة اهلابطة للقياس عن بعد 
الرتدد  نطاقيبيد أن . MHz 402-401و MHz 273-272و MHz 138-137: ى أساس أويل وهيالعمليات الفضائية عل

MHz 273-272 وMHz 402-401 النطاق توزيعل وميكن.                                  ي ستخدمان بكثافة يف األنظمة القائمة MHz 138-137  خلدمة العمليات
 قصرية مهماتلل النطاق هذا بيد أن النظر يف املدة، القصرية للمهمات الطيف من االحتياجات يؤمن أن( أرض-فضاء)الفضائية 

تنطبق على  11A.9أن القاعدة اإلجرائية احلالية املتعلقة بالرقم  ويالحظ .والتقنية التنظيمية الدراسات منإىل املزيد  حيتاج املدة
 .MHz 137,825-137,175و MHz 137,025-137الرتدد                                  خدمة العمليات الفضائية يف نطاقي  

 MHz 174-150,05نتائج دراسات التقاسم والتوافق في نطاق التردد  2.3.3/7.1/4
فضاء -أرض) non-GSO SD                           أن التقاسم غري جمد  بني أنظمة  MHz 174-150,05تبني مجيع الدراسات اليت أجريت يف مدى الرتدد 

 .واخلدمات القائمة احلالية يف نطاق الرتدد هذا، على النحو املبني أدناه( أرض-وفضاء
 (RAS)خدمة علم الفلك الراديوي  - MHz 153-150,05 النطاق 1.2.3.3/7.1/4

أرض -فضاء وفضاء-يف اجتاهي أرض non-GSO SDو RASتظهر دراسة أجريت على سيناريو التقاسم داخل النطاق بني سواتل 
بني حمطة  km 697فضاء، تلزم مسافة فصل تبلغ -ففي اجتاه أرض. عدم جدوى التواجد املشرتك يف القناة نفسها يف هذا النطاق

                           أرض، ت تجاوز عتبات التداخل -ويف اجتاه فضاء. non-GSO SDوحمطة أرضية تعمل مع سواتل  (RAS)خدمة علم الفلك الراديوي 
 .dB 72لنطاقات خدمة علم الفلك الراديوي هبامش يصل إىل 

الفلك الراديوي  علمخدمة  علىغري املستقر بالنسبة إىل األرض  النظام هلذا ةاملطلوبغري اإلرساالت دراسات التوافق بشأن أثر  وتبني
اية التخفيف لضمان مح تقنيات من غريها أو ةحارس نطاقاتمن املطلوب وجود  أنفضاء -أرض وأرض-كال االجتاهني فضاءل

 .خدمة علم الفلك الراديوي
 (خدمة متنقلة برية) MHz 174-150,05النطاق  2.2.3.3/7.1/4

 :ما يلي MHz 174-150,05تبني دراسات التقاسم مع األنظمة املتنقلة الربية يف نطاق الرتدد 
 ؛وحمطات األنظمة املتنقلة الربية non-GSO SDعدم جدوى التقاسم بني سواتل  1

 .وحمطات األنظمة املتنقلة الربية non-GSO SDعدم جدوى التقاسم بني احملطات األرضية لسواتل  2
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http://www.itu.int/rec/R-REC-RA.769/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1163/en
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http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1165/en
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 (رادارات المراقبة الفضائية) MHz 156-154النطاق  3.2.3.3/7.1/4
                                                أن تسبب تداخال  غري مقبول على أنظمة خدمة العمليات  MHz 156-154ميكن لرادارات املراقبة الفضائية العاملة يف نطاق الرتدد 

. اتلالس املقبول إىل فقدان التحكم يفوقد يؤدي التداخل غري . non-GSO SDفضاء للتحكم يف سواتل -الفضائية يف اجتاه أرض
                                                                                                                   وتبني أيضا  أن رادارات املراقبة الفضائية العاملة يف هذا نطاق الرتدد ميكن أن تتعرض لتداخل غري مقبول من هذه األنظمة يف االجتاه 

لتحديد ة اأنظمو ( أرض-فضاء وفضاء-أرض)أنظمة خدمة العمليات الفضائية  التقاسم بنيولذلك، ال جدوى من . أرض-فضاء
 .الراديوي للموقع يف نطاق الرتدد هذا

 ((GMDSS)النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في البحر ) MHz 162,0375-156النطاق  4.2.3.3/7.1/4
رض يف خدمة العمليات الفضائية من أجل السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األميكن أن تتسبب حمطات فضائية وحمطات أرضية 

العاملي لالستغاثة والسالمة  يف حدوث تداخل على حمطات استقبال النظام (SOS non-GSO SD) املهمات القصرية املدةذات 
 :يف السيناريوهات التالية (GMDSS) البحر يف
على الرتددات  SOS non-GSO SDتداخل على حمطات سفن ناجم عن حمطات فضائية وحمطات أرضية خلدمة  1

MHz 156,3و ،MHz 156,525و ،MHz 156,650و ،MHz 156,8و ،MHz 161,975و ،MHz 162,025؛ 
على الرتددات  SOS non-GSO SDتداخل على حمطات ساحلية ناجم عن حمطات فضائية وحمطات أرضية خلدمة  2

MHz 156,3و ،MHz 156,525و ،MHz 156,650و ،MHz 156,8و ،MHz 161,975و ،MHz 162,025؛ 
على الرتددين  SOS non-GSO SDتداخل على حمطات فضائية ناجم عن حمطات فضائية وحمطات أرضية خلدمة  3

MHz 161,975 وMHz 162,025؛ 
على الرتددات  SOS non-GSO SDتداخل على حمطة طائرات ناجم عن حمطات فضائية وحمطات أرضية خلدمة  4

MHz 156,3و ،MHz 156,525و ،MHz 156,8و ،MHz 161,975و ،MHz 162,025؛ 
 .kHz 12,5±                                                              وي ذكر أن عرض نطاق القناة، لكل تردد يرد أعاله، هو الرتدد املركزي  5

 MHz 420-400,15نتائج دراسات التقاسم والتوافق ضمن مدى التردد  3.3.3/7.1/4
 MHz 403-400,15نتائج دراسات التقاسم والتوافق ضمن مدى التردد  1.3.3.3/7.1/4

 non-GSO SD                           أن التقاسم غري جمد  بني أنظمة  MHz 403و 400,15تبني مجيع الدراسات اليت أجريت يف مدى الرتدد بني 
 .واخلدمات القائمة احلالية على النحو املبني أدناه

 خدمة األرصاد الجوية الساتلية/(SRS) خدمة األبحاث الفضائية MHz 401-400,15النطاق  1.1.3.3.3/7.1/4
(MetSat) 

إرساالت خدمة و ( أرض-فضاء) خدمة األحباث الفضائيةتشري دراسات احملاكاة إىل أن مستويات التداخل املتبادل بني إرساالت 
من شأهنا أن تتجاوز عتبات معايري احلماية ذات الصلة  MHz 401-400,15يف نطاق الرتدد ( أرض-فضاء)العمليات الفضائية 

اقم ومن شأن التداخل الكلي أن يف. واحد مصدر منالتداخل الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبقادير كبرية يف حاالت 
خدمة العمليات الفضائية واألنظمة القائمة يف  non-GSO SDوبالتايل، ال جدوى من التقاسم على تردد مشرتك بني نظام . التجاوز

 .وخدمة األحباث الفضائية يف هذا النطاق
الفضائية  واإلرساالت الساتلية خلدمة العمليات( أرض-فضاء) خدمة األرصاد اجلوية الساتليةوتبني دراسات التقاسم بني إرساالت 

يف نطاق  (non-GSO SD)ملدة من أجل السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املهمات القصرية ا( أرض-فضاء)
جتاوز عتبات معايري التداخل ذات الصلة يف قطاع االتصاالت الراديوية عند النظر يف التشغيل على تردد  MHz 401-400,15 الرتدد

من توزيع ثانوي إىل  (أرض-فضاء)وبالتايل، تبني نتائج الدراسات عدم جدوى ترقية التوزيع خلدمة العمليات الفضائية . مشرتك
 .(WRC-15) 659من القرار  "يدعو"من  3                       توزيع أويل وفقا  للفقرة 



727 

 

/خدمة استكشاف األرض (MetSat) خدمة األرصاد الجوية الساتلية) MHz 402-401النطاق  2.1.3.3.3/7.1/4
 ((EESS) الساتلية

)خدمة األرصاد الجوية الساتلية/خدمة استكشاف األرض الساتلية(  MHz 402-401النطاق  1.2.1.3.3.3/7.1/4
 أرض(-في االتجاه فضاء non-GSO SD )ساتل

                                             أرض من شأهنا أن تسبب تداخال  ضارا  على مستقبالت -يف االجتاه فضاء non-GSO SDتبني الدراسات أن تشغيالت ساتل 
ال تتوافق  ولذلك، .املستقرة بالنسبة إىل األرض وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض (DCS)املركبات الفضائية ألنظمة مجع البيانات 

مع مستقبالت املركبات الفضائية ألنظمة مجع البيانات املستقرة بالنسبة إىل األرض ( أرض-فضاء) non-GSO SDأنظمة سواتل 
 .ر يف التشغيل على تردد مشرتكعند النظ MHz 402-401وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف نطاق الرتدد 

)خدمة األرصاد الجوية الساتلية/خدمة استكشاف األرض الساتلية(  MHz 402-401النطاق  2.2.1.3.3.3/7.1/4
 فضاء(-في االتجاه أرض non-GSO SD )ساتل

أنظمة مجع فضاء حنو مستقبالت -يف االجتاه أرض non-GSO SDتبني الدراسات أن مستويات التداخل من إرساالت ساتل 
تتوافق  البيانات املستقرة بالنسبة إىل األرض وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض من شأهنا أن تتجاوز عتبات معايري احلماية؛ ولذلك، ال

مع مستقبالت املركبات الفضائية ألنظمة مجع البيانات املستقرة بالنسبة إىل األرض ( فضاء-أرض) non-GSO SDأنظمة سواتل 
 .تقرة بالنسبة إىل األرض عند النظر يف التشغيل على تردد مشرتكوغري املس

 (خدمة استكشاف األرض الساتلية/خدمة األرصاد الجوية الساتلية) MHz 403-402 النطاق 3.2.1.3.3.3/7.1/4
األرصاد  وأنظمة خدمة non-GSO SDبشأن التوافق بني سواتل  MHz 402-401                                            استنادا  إىل الدراسات اليت أجريت يف نطاق الرتدد 

لتشابه        نظرا   MHz 403-402 خدمة استكشاف األرض الساتلية، ينبغي تطبيق االستنتاجات نفسها على نطاق الرتدد/اجلوية الساتلية
خدمة /قصرية املدة وأنظمة خدمة األرصاد اجلوية الساتلية NGSOولذلك، فإن التقاسم على تردد مشرتك بني سواتل . التشغيالت

 .ف األرض الساتلية يف نطاق الرتدد هذا غري متوافق يف كال االجتاهنياستكشا
 non-GSO SD ساتل) (MetAids) خدمة مساعدات األرصاد الجوية MHz 403-400,15 النطاق 4.2.1.3.3.3/7.1/4

 (فضاء-أرض وأرض-اتجاهي فضاء في
خدمة فضاء وبني أنظمة -أرض وأرض-يف اجتاهي فضاء non-GSO SDأجريت دراسات التقاسم والتوافق بني تشغيالت ساتل 

 (.املسابري الراديوية واملسابري اهلابطة واملسابري الصاروخية) (MetAids) مساعدات األرصاد اجلوية
                                                                                                        ت ظهر نتائج الدراسة جتاوز معايري احلماية طويلة األجل وكذلك معايري احلماية قصرية األجل خلدمة مساعدات األرصاد اجلوية و 
أنظمة خدمة مساعدات األرصاد اجلوية و  non-GSO SDعند تشغيل ساتل ( املسابري الراديوية واملسابري اهلابطة واملسابري الصاروخية)

 .MHz 403إىل  400,15يف نفس القناة ضمن نطاق الرتدد من 
نطاق  رصاد اجلوية العاملة يفوأنظمة خدمة مساعدات األ non-GSO SDولذلك، ال جدوى من التقاسم يف قناة مشرتكة بني ساتل 

 .MHz 403-400,15الرتدد 
 إرساالت( خدمة استكشاف األرض الساتلية/خدمة األرصاد الجوية الساتلية) MHz 403-402 النطاق 5.2.1.3.3.3/7.1/4

 MHz 404-403في النطاق  non-GSO SDخارج النطاق من تشغيالت ساتل 
غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  (DCS)مستقبالت أنظمة مجع البيانات تبني نتائج إحدى الدراسات وجود تداخل على 

لذلك، لن يتوافق استخدام . MHz 404-403يف النطاق  non-GSO SDمن تشغيالت ساتل  MHz 403-402,85 النطاق يف
 .يف حال عدم تطبيق نطاق حارس MHz 404-403 للنطاق non-GSO SDأنظمة 
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 MHz 406-403نتائج دراسات التقاسم والتوافق ضمن مدى التردد  2.3.3.3/7.1/4
خدمة فضاء وبني أنظمة -أرض وأرض-يف اجتاهي فضاء non-GSO SDأجريت دراسات التقاسم والتوافق بني تشغيالت ساتل 

 (.املسابري الراديوية واملسابري اهلابطة واملسابري الصاروخية) (MetAids) مساعدات األرصاد اجلوية
من أجل  الفضائيةالعمليات  خلدمةوتبني الدراسات استنتاجات خمتلفة فيما يتعلق جبدوى التقاسم بني التوزيعات اجلديدة احملتملة 

 .على النحو املبني أدناه MHz 406-403واخلدمات القائمة يف املدى  non-GSO SDاألنظمة 
كذلك معايري احلماية قصرية األجل خلدمة مساعدات تبني ثالث دراسات جتاوز معايري احلماية طويلة األجل و  ( أ 

أنظمة خدمة مساعدات و  non-GSO SDعند تشغيل ساتل ( املسابري الراديوية واملسابري اهلابطة واملسابري الصاروخية)األرصاد اجلوية 
عدم  ات الثالث إىلوعليه، خلصت هذه الدراس. MHz 406إىل  400,15األرصاد اجلوية يف نفس القناة ضمن نطاق الرتدد من 

 نطاق الرتدد من وأنظمة خدمة مساعدات األرصاد اجلوية العاملة يف non-GSO SDجدوى من التقاسم يف قناة مشرتكة بني ساتل 
 من جزء     أي   يف الفضائية العمليات خلدمةجديد  توزيع أي بأن الدراسات هذه توحي مث ومن .MHz 406إىل  400,15
 الستخدامل القابل غريإىل جتزئة نطاق الرتدد  يف الواقعسيؤدي ( على سبيل املثال MHz 404-403) MHz 406-403 النطاق

 هذا أي توزيع خلدمة العمليات الفضائية يف ضمنخدمة مساعدات األرصاد اجلوية  عملياتاستبعاد استخدام باملسابري،  ألغراض
املنظمة العاملية /وعلى النحو املنصوص عليه يف الكتيب اإلرشادي لالحتاد الدويل لالتصاالت .النطاق، وكذلك من نطاقات جماورة

مراقبة الطقس واملياه واملناخ والتنبؤ هبا، يلزم النطاق : لألرصاد اجلوية بشأن استخدام الطيف الراديوي لألرصاد اجلوية
MHz 406-400,15  يف املستقبل املنظوربأكمله لتشغيل خدمة مساعدات األرصاد اجلوية. 

 مساعدات وخدمة( فضاء-أرض)العمليات الفضائية خدمة التعايش بني  أشارت إحدى الدراسات إىل إمكانية (ب
 مث ومن ،على أجزاء كبرية من العامل بالضرورة تسري الظل ظروف نشر معينة  يف MHz 406-403األرصاد اجلوية يف النطاق 

 هذه تنظر ومل. non-GSO SD            دعما  ملهمات  MHz 405-403 خلدمة العمليات الفضائية يف النطاق جديد توزيع منح إمكانية
الدراسة  املسابري اهلابطة واملسابري الصاروخية؛ بل استخدمت هذه محايةأي حتليل للتقاسم والتوافق ملعاجلة موضوع  يف الدراسة

 kHz 6مفصلة عن التضاريس األرضية واستخدام األراضي، وعرض نطاق  مثل عدد حمطات املسابري الراديوية، وبيانات)حمددة  حالة
                                                                       بدال  من حالة أعم من شأهنا أن تضمن محاية مستقبالت املسبار الراديوي من سواتل (                                     للمستقب ل، وارتفاع هوائي احملطة األرضية

non-GSO SD على أساس عاملي. 
جلوية مساعدات األرصاد او ( فضاء-أرض)التعايش بني العمليات الفضائية  إمكانية                          أشارت دراسة أخرى أيضا  إىل  (ج

            دعما  ملهمات  MHz 405-403 ، ومن مث إمكانية منح توزيع جديد خلدمة العمليات الفضائية يف النطاقMHz 406-403يف النطاق 
non-GSO SD . األرض  غري مستقر بالنسبة إىل واحدونظرت هذه الدراسة يف سيناريو حيتوي على حمطة أرضية واحدة وساتل

، (e.i.r.p) فئة املتناحيةالقدرة املشعة املكامثل تقليل ) حمتملةختفيف  لتقنيات متنوعة أمثلةباإلضافة إىل  املدة؛ قصرية مهمات ذيو 
 .وينبغي أن تنظر دراسات أخرى يف إجراء عمليات حماكاة وقياس إضافية إلثبات جدوى تقنيات التخفيف هذه (.وجتنب التوجيه

طبق هذه الدراسة قيمة ومل ت.                                                                                       وجدير بالذكر أيضا  عدم إمكانية التقاسم مع املسابري اهلابطة ما مل تستخدم تقنيات ختفيف فع الة
قد تكون أقل من قيم  50%. ومسافات الفصل الناجتة باستعمال القيمة 50%ة املوصى هبا ولكنها افرتضت القيم 20%النسبة 

 املوصى هبا. 20%هذه املسافات املشتقة من استعمال القيمة 
مل يفسر االختالف  لكذوأظهر حتليل مقارن الستخدام توصيات قطاع االتصاالت الراديوية املختلفة اليت تتناول مناذج االنتشار أن 

ل قواعد بيانات أعاله، وميكن توضيح ذلك باستعما( وج( أعاله والدراسات يف الفقرتني ب( يف النتائج بني الدراسات يف الفقرة أ
 .(اجللبة)خمتلفة للتضاريس مع استخدام قاعدة بيانات خاصة باستغالل األراضي 

 مهمات وذي األرض إىل بالنسبة مستقر غري ديوية على مستقبالت ساتلدراسة أجريت لتحديد التداخل من املسابري الرا وختلص
      حتليال  دراسات إحدى ال وأجرت. فضاء إىل جدوى التقاسم على تردد مشرتك مع املسابري الراديوية-يف االجتاه أرض املدة قصرية

قبالت ساتل يف نفس الرتدد باجتاه مست عدم جدوى التقاسم مع املسابري الراديويةحيد وعدة مصادر وأظهرت و  ملصدر           استاتيكيا  
 .فضاء-يف االجتاه أرضغري مستقر بالنسبة إىل األرض وذي مهمات قصرية املدة 
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ألي توزيعات جديدة خلدمة العمليات الفضائية من أجل استعماالت األنظمة  MHz 406-405وينبغي عدم النظر يف نطاق الرتدد 
يف نطاق الرتدد  COSPAS-SARSATهمات القصرية املدة، وذلك حلماية النظام غري املستقرة بالنسبة إىل األرض وذات امل

MHz 406,1-406. 
خدمة علم الفلك الراديوي  علىغري املستقر بالنسبة إىل األرض  النظام هلذا ةاملطلوبغري  اإلرساالت دراسات التوافق بشأن أثر وتبني

 محاية مانلض التخفيف تقنيات من غريها أو ةحارس نطاقاتمن املطلوب وجود  أنفضاء -أرض وأرض-كال االجتاهني فضاءل
 .الراديوي الفلك علم خدمة

 MHz 420-406نتائج دراسات التقاسم والتوافق ضمن مدى التردد  3.3.3.3/7.1/4
واخلدمات  non-GSO SD                           أن التقاسم غري جمد  بني أنظمة  MHz 420و 406تبني مجيع الدراسات اليت أجريت يف مدى الرتدد بني 

 .القائمة احلالية على النحو املبني أدناه
النظام الدولي لشبكة سواتل البحث  -الخدمة المتنقلة الساتلية ) MHz 406,1-406النطاق  1.3.3.3.3/7.1/4

 ((COSPAS-SARSAT) واإلنقاذ
اية فاحلم. بشأن توزيع خلدمة العمليات الفضائية MHz 406,1-406                            ينبغي أال ي نظر يف نطاق الرتدد  1.2/7.1/4                 كما ذ كر يف القسم 

                                                                    مبنع أي إرسال قادر على التسبب يف تداخالت ضارة على االستخدامات املخو ل هبا )من لوائح الراديو  267.5اليت يقدمها الرقم 
تشمل كذلك احلماية من اإلرساالت خارج النطاق من اخلدمات اليت قد تعمل على ترددات جتاور ( MHz 406,1-406للنطاق 
 .MHz 406,1-406النطاق 

إىل أن اإلرساالت ستتجاوز  MHz 406,1-406املقرتحة العاملة يف ترددات جتاور النطاق  non-GSO SDوخلص حتليل أنظمة ساتل 
غري أن تنفيذ نطاقات حارسة . (EPIRB)املنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ  احلد األقصى املسموح به من التداخل على

من شأنه أن حيمي مستقبالت النظام الدويل لشبكة سواتل البحث واإلنقاذ  MHz 406وحتت  MHz 406,1فوق  kHz 100بعرض 
(COSPAS-SARSAT)  احملمولة يف الفضاء والعاملة يف نطاق الرتددMHz 406,1-406 إرسال ساتل  منnon-GSO SD اجتاه  يف

 MHz 406,1 فوق kHz 900وبعرض  MHz 406حتت  MHz 1وباإلضافة إىل ذلك، فإن تنفيذ نطاق حارس بعرض . أرض-فضاء
من شأنه أن حيمي مستقبالت النظام الدويل لشبكة سواتل البحث واإلنقاذ  non-GSO SD                              ليطب ق على احملطات األرضية لساتل 

(COSPAS-SARSAT) احملمولة يف الفضاء. 

 (، الخدمة الثابتة، خدمة علم الفلك الراديويالخدمة المتنقلة البرية) MHz 410-406,1النطاق  2.3.3.3.3/7.1/4
 MHz 410-406,1وبني احملطات املتنقلة الربية واحملطات الثابتة يف نطاق الرتدد  non-GSO SDأظهر حتليل التقاسم بني سواتل 

وبني احملطات املتنقلة  non-GSO SD                                                             وأظهر التحليل أيضا  أن التقاسم غري جمد  بني احملطات األرضية لسواتل .                التقاسم غري جمد   أن
 .عند النظر يف تشغيل على تردد مشرتك MHz 410-406,1الربية واحملطات الثابتة يف نطاق الرتدد 

 non-GSO SDوأظهرت دراسة أجريت على سيناريو التقاسم داخل النطاق بني مهمات خدمة علم الفلك الراديوي وسواتل 
ضاء، تلزم مسافة ف-ففي اجتاه أرض.                                                أرض أن التعايش يف نفس القناة غري جمد  يف هذا النطاق-فضاء وفضاء-اجتاهي أرض يف

أرض، -ويف اجتاه فضاء. non-GSO SDديوي وحمطة أرضية تعمل مع سواتل بني حمطة خدمة علم الفلك الرا km 560فصل تبلغ 
 .dB 68                                                                  ت تجاوز عتبات التداخل لنطاقات خدمة علم الفلك الراديوي هبامش يصل إىل 

لكل من اجتاهي الوصلة  MHz 410-406,1من كل حافة يف مدى الرتدد  MHz 1,5وتبني النتائج لزوم نطاق حارس بعرض 
لة km 4اهلابطة مع مسافة فصل مصاحبة تصل إىل الصاعدة والوصلة  ولكن إذا زادت مسافة الفصل .                       للمحطات األرضية املرس 

 .MHz 1,5سيقل النطاق احلارس عن  km 4عن 
 (خدمة األبحاث الفضائية والخدمة المتنقلة البرية والخدمة الثابتة) MHz 420-410النطاق  3.3.3.3.3/7.1/4

خدمة العمليات  يفالسواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املهمات القصرية املدة                                   د رست مثانية سيناريوهات للتوافق بني 
يف خدمة األحباث الفضائية من حمطة الفضاء  (SSCS)فضاء -وبني نظام االتصاالت باجتاه فضاء (SOS non-GSO SD)الفضائية 
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وتشري النتائج املستخلصة من السيناريوهات (. الرتدد الرديف) MHz 417,1و( الرتدد األساسي) MHz 414,2الدولية على الرتددين 
 .الثمانية املختلفة إىل عدم جدوى التقاسم عند النظر يف التشغيل على تردد مشرتك

 MHz 420-410وبني احملطات املتنقلة الربية واحملطات الثابتة يف نطاق الرتدد  non-GSO SDوأظهر حتليل التقاسم بني سواتل 
رضية                                                  وأظهر التحليل أيضا  أن التقاسم غري جمد  بني احملطات األ.                                               التقاسم غري جمد  عند النظر يف تشغيل على تردد مشرتك أن

عند النظر يف تشغيل على  MHz 420-410نطاق الرتدد وبني احملطات املتنقلة الربية واحملطات الثابتة يف  non-GSO SD لسواتل
 .مشرتك تردد

 ملخص الدراسات 4.3.3/7.1/4
 ITU-R SA.2425-0التقرير  يرد تلخيص نتائج الدراسة أدناه؛ وميكن االطالع على مزيد من التفاصيل عن مجيع الدراسات يف

 .ITU-R SA.2427-0 والتقرير
 non-GSO SDملخص الدراسة عن االحتياجات من الطيف ألنظمة 

 MHz 2,5إىل  MHz 0,625تقع يف املدى من  non-GSO SDيشري تقرير املتطلبات إىل أن االحتياجات من الطيف ألنظمة 
 .السيناريو التشغيلي حسبفضاء، -يف االجتاه أرض MHz 0,938إىل  MHz 0,682أرض ويف املدى من -االجتاه فضاء يف

 GHz 1ملخص الدراسات عن مدى صالحية التوزيعات القائمة لخدمة العمليات الفضائية في مدى التردد تحت 
 21.9 ختضع للرقم GHz 1فضاء، أن مجيع التوزيعات الرتددية خلدمة العمليات الفضائية حتت -تبني الدراسات، يف االجتاه أرض

 .من لوائح الراديو
فضاء، -اجتاه أرض يف MHz 149,9-148من لوائح الراديو يف نطاق الرتدد  21.9وتوحي بعض الدراسات يف حال إزالة تطبيق الرقم 

من لوائح الراديو  21.9 وال يزال يتعني استقصاء تأثري إزالة الرقم. متطلبات املهمات القصرية املدة استيعاب ميكنهأن هذا النطاق 
 .الصدد هذا يف ضروريةالنظر يف أي أحكام تنظيمية وتقنية  وينبغي

 لمهماتلاالحتياجات من الطيف  تأمني (أرض-فضاء)القائم خلدمة العمليات الفضائية  MHz 138-137ميكن للتوزيع يف النطاق و 
 .نيةوالتق التنظيمية الدراسات من املزيد يتطلب النطاق هذا يف النظراإلدارات ترى أن  بعضأن  بيد املدة،القصرية 

 GHz 1ملخص الدراسات عن احتمال ترقية التوزيعات القائمة لخدمة العمليات الفضائية تحت 
( أرض-فضاء)إىل عدم جدوى ترقية التوزيع خلدمة العمليات الفضائية  MHz 401-400,15خلصت دراسة أجريت يف نطاق الرتدد 

 .ألن من شأن ذلك أن يتجاوز معايري محاية خدمة األرصاد اجلوية الساتلية وخدمة األحباث الفضائية non-GSO SDيف مهمات 
 MHz 174-150,05ملخص الدراسات عن توزيعات جديدة محتملة لخدمة العمليات الفضائية في مدى التردد 

( أرض-فضاء وفضاء-أرض) non-GSO SD                                                                   ت ظهر مجيع الدراسات اليت أجريت يف مدى الرتدد عدم جدوى التقاسم بني أنظمة 
 .وبني اخلدمات القائمة احلالية يف هذا نطاق الرتدد

 MHz 420-400,15ملخص الدراسات عن توزيعات جديدة محتملة لخدمة العمليات الفضائية في مدى التردد 
 non-GSO SD عدم جدوى التقاسم بني أنظمة MHz 403إىل  400,15                                            ت ظهر مجيع الدراسات اليت أجريت يف مدى الرتدد من 

 .وبني اخلدمات القائمة احلالية يف هذا نطاق الرتدد( أرض-فضاء وفضاء-أرض)
استنتاجات متباينة بشأن جدوى التقاسم بني التوزيعات اجلديدة  MHz 406-403                                      وت ظهر الدراسات اليت أجريت يف مدى الرتدد

 .2.3.3.3/7.1/4اد اجلوية على النحو املبني يف القسم وبني مساعدات األرص non-GSO SDألنظمة 
فضاء -أرض) non-GSO SDعدم جدوى التقاسم بني أنظمة  MHz 420-406                                          وت ظهر مجيع الدراسات اليت أجريت يف مدى الرتدد 

 .وبني اخلدمات القائمة احلالية يف نطاق الرتدد هذا( أرض-وفضاء
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 MHz 406,1-406ملخص الدراسات عن حماية األنظمة العاملة في الخدمة المتنقلة الساتلية في النطاق 
 MHz ددنطاقي الرت ويف .                                  ينبغي أن ي نشأ، بسبب تأثري التداخل MHz 406,1-406أظهرت دراسة أن ما من توزيع جديد يف النطاق 

مهمات                                                  ديد حمتمل ينبغي أن ي نشأ خلدمة العمليات الفضائية يف، أظهرت دراسة أن ما من توزيع جMHz 407-406,1و 406-405
non-GSO SD  ألن اإلرساالت خارج النطاق من شأهنا أن تتجاوز معايري محاية (فضاء-أرض)و( أرض-فضاء)يف كال االجتاهني ،

 .MHz 406,1-406يف النطاق اجملاور  (COSPAS-SARSAT)النظام الدويل لشبكة سواتل البحث واإلنقاذ 

 أساليب الوفاء ببند جدول األعمال 4/7.1/4
 A NOCاألسلوب  1.4/7.1/4
 Bاألسلوب  2.4/7.1/4

 MHz 404-403 ، يف النطاقnon-GSO SDفضاء، يقتصر على أنظمة ساتل -خلدمة العمليات الفضائية يف اجتاه أرض MHz 1توزيع 
ختضع  وأدناه، واليت ال 2.3.3.3/7.1/4بني يف القسم املعلى النحو ( B2انظر األسلوب ) MHz 405-404أو ( B1انظر األسلوب )

 .من لوائح الراديو 9من املادة  IIللتنسيق مبوجب القسم 
 :مزاياال
ة                                                فضاء أن يقدم بديال  متوافقا  مع القواعد التنظيمي-توزيع خلدمة العمليات الفضائية يف اجتاه أرض من شأن -

بشأن التتبع  WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  2.1لالستخدام احلايل واملتوقع للنطاقات قيد النظر يف إطار البند 
يضع  أن WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  2.1 فضاء والذي يسعى البند-                                  والتحكم والقياس عن ب عد يف اجتاه أرض

 .(e.i.r.p) لقدرة املشعة املكافئة املتناحية               حدودا  من حيث اله 
 العيوب:

النطاق  تبني عدة دراسات عدم جدوى التقاسم يف قناة مشرتكة مع خدمة مساعدات األرصاد اجلوية يف -
MHz 406-403  لنطاق الرتددومن مث لن يتحقق االستخدام احلايل واملستقبلي MHz 406-403 خدمة مساعدات  يف

 .رصاد اجلويةاأل
 .يقرتح هذا األسلوب نطاق وصلة هابطة مرتبط بنطاق الوصلة الصاعدة هذا ال -

كطيف مصاحب للوصلة اهلابطة وأهنم سيقدمون   MHz 138-137يؤيد مقرتحو هذا األسلوب استعمال النطاق : 1 املالحظة
 .، إىل جانب األحكام التنظيميةWRC-19                     مقرتحا  مفصال  يف املؤمتر 

 MHz 137حتت  AM(R)Sبشأن التوافق بني أنظمة اخلدمة أن الدراسات بعض اإلدارات  ترى: 2 املالحظة
 داخل قطاع االتصاالت الراديوية       بعد  مل تكتمل أرض( -)فضاء MHz 138-137املقرتحة يف نطاق الرتدد  non-GSO SD واألنظمة

 Cاألسلوب  3.4/7.1/4
الرتدد     ي  استخدام التوزيع القائم خلدمة العمليات الفضائية يف نطاق( 1.3.3/7.1/4راجع القسم )يقرتح هذه األسلوب 

MHz 138-137 للوصلة اهلابطة وMHz 149,9-148 ح الراديو لوائ للوصلة الصاعدة، وتقدمي أحكام تنظيمية مالئمة مرتبطة به يف
 .non-GSO SDلوصالت التحكم عن بعد يف سواتل 

 مبوجب خيضع للتنسيق بشأن توزيع ال non-GSO SD، ومن أجل االلتزام مبتطلبات املهمات يف MHz 149,9-148ويف نطاق الرتدد 
 وعدمالراديو  من لوائح 218.5من لوائح الراديو يف الرقم  21.9                                            من لوائح الراديو، ي قرتح حذف اإلحالة إىل الرقم  9من املادة  IIالقسم 

 .من لوائح الراديو 11A.9تطبيق الرقم 
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ال خيضع للتنسيق مبوجب  لتوزيع بالنسبة non-GSO SD مهماتمن أجل االمتثال ملتطلبات  ،MHz 138-137ويف نطاق الرتدد 
أن يطبق على حمطات  Cمن شأن األسلوب  ،من لوائح الراديو عن طريق ضمان محاية خدمات األرض 9من املادة  IIالقسم 

التنسيق مع خدمات األرض كتلك اخلاصة باحملطات الفضائية يف اخلدمة نفس عتبة ( أرض-فضاء)خدمة العمليات الفضائية 
ومن شأنه أال يطبق  ،(للوائح الراديو 5بالتذييل  1من امللحق  2.1.1و 1.1.1 انظر القسمني( )أرض-فضاء)املتنقلة الساتلية 

ية داخل قطاع االتصاالت الراديوية إلثبات إمكان      بعد  أن الدراسات مل تكتمل بعض اإلدارات  وترى. من لوائح الراديو 11A.9 الرقم
وال ما إذا كان يكفي هذا لضمان محاية األنظمة القائمة يف نفس النطاق  non-GSO SDعتبة من أجل التطبيقات ال تلكتطبيق 

 ويف النطاقات اجملاورة من تطبيقات خدمة العمليات الفضائية قصرية املدة.
 :المزايا

 .NGSO SD ألنظمةاعلى خصوصية  التعرفو استخدام التوزيع القائم خلدمة العمليات الفضائية بكفاءة يف هذا النطاق  -
محاية خدمات األرض بقدر أكرب من  MHz 138-137سيضمن تعريف حد كثافة تدفق القدرة للتنسيق يف النطاق  -

 .احلالية احلماية
 .ستخدم اهلوائي نفسه لإلرسال واالستقبال                                    سيتحسن تصميم املعدات املصاحبة حيث سي   -

 العيوب:
ال سيما على ) MHz 149,9-148نطاق الرتدد  يفمن لوائح الراديو  21.9أثر إزالة الرقم  استقصاء يتعني يزال ال -

 (.non-GSO SDمهمات 
 .                                     مزيدا  من الدراسات التنظيمية والتقنية non-GSO SDملهمات  MHz 138-137وقد يتطلب النظر يف نطاق الرتدد  -

قصرية املدة ال ماتواألنظمة ذات امله MHz 137حتت  (R) للطريان املتنقلةالتوافق بني أنظمة اخلدمة  دراسات -
 MHz 149,9-148أرض( و-)فضاء MHz 138-137املستقرة بالنسبة إىل األرض املقرتحة يف نطاقي الرتدد ) غري

 .الراديوية االتصاالت قطاع داخل      بعد   تكتمل ملفضاء(( -)أرض

 االعتبارات التنظيمية واإلجرائية 5/7.1/4
 Aاألسلوب  1.5/7.1/4

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

NOC 

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 
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SUP 

 (WRC-15) 659القرار 
 من أجل الفضائية العملياتخدمة  دراسات لتلبية المتطلبات في

 ذات المهمات القصيرة المدة السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى األرض
 

 B1األسلوب  2.5/7.1/4

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
MHz 410-335,4 

 

ADD 
A17.5 فضاء( للنطاق -يقتصر استخدام خدمة العمليات الفضائية )أرضMHz 404-403  على السواتل غري املستقرة

بالنسبة إىل األرض ذات املهمات القصرية املدة بفرتة صالحية حمدودة ال تزيد عن ثالث سنوات )انظر 
      (WRC-19)(.(Rev.WRC-03) 4 القرار

 
تشمل الدراسات اليت أجريت لدعم هذا األسلوب عناصر مثل مسافات فصل ونطاقات حارسة يتعني االلتزام هبا.  :مالحظة

 وبالتايل، ينبغي إدراج مثل هذه املعلومات الناقصة يف األجزاء التنظيمية على النحو الواجب.

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 مساعدات أرصاد جوية 403-406404

 ADD A17.5فضاء(  -)أرض الفضائية العمليات  
 ثابتة  
 متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان  
  265.5 

 مساعدات أرصاد جوية 403404-406

 ثابتة  
 متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان  
  265.5 
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 B2األسلوب  3.5/7.1/4

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 توزيع نطاقات الترددجدول   -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

 
 

MOD 
MHz 410-335,4 

 

ADD 
B17.5 فضاء( للنطاق -يقتصر استخدام خدمة العمليات الفضائية )أرضMHz 405-404  على السواتل غري املستقرة

بالنسبة إىل األرض ذات املهمات القصرية املدة بفرتة صالحية حمدودة ال تزيد عن ثالث سنوات )انظر القرار 
4 (Rev.WRC-03).)(WRC-19)    

 

. اتشمل الدراسات اليت أجريت لدعم هذا األسلوب عناصر مثل مسافات فصل ونطاقات حارسة يتعني االلتزام هب :مالحظة
 وبالتايل، ينبغي إدراج مثل هذه املعلومات الناقصة يف األجزاء التنظيمية على النحو الواجب.

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 مساعدات أرصاد جوية 403-406440

 ثابتة  
 متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان  
  265.5 

 مساعدات أرصاد جوية 403404-406405

 ADD B17.5فضاء(  -)أرض عمليات فضائية  
 ثابتة  
 متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان  
  265.5 

 مساعدات أرصاد جوية 403405-406

 ثابتة  
 متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان  
  265.5 
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SUP 

 (WRC-15) 659القرار 
 من أجل العمليات الفضائيةخدمة  دراسات لتلبية المتطلبات في

 ذات المهمات القصيرة المدة السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى األرض
 

 Cاألسلوب  4.5/7.1/4

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
MHz 137,175-75,2 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 ADD C17.5  أرض(-)فضاء عمليات فضائية 137-137,025
 أرض(-)فضاء أرصاد جوية ساتلية  
 208A.5   208B.5  209.5أرض( -)فضاء متنقلة ساتلية  
 أرض(-)فضاء أبحاث فضائية  
 ثابتة  
 (R)متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان   
  208.5   207.5   206.5   205.5   204.5 

 ADD C17.5  أرض(-)فضاء عمليات فضائية 137,025-137,175
 أرض(-)فضاء أرصاد جوية ساتلية  
 أرض(-)فضاء أبحاث فضائية  
 ثابتة  
 (R)متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان   
 208A.5   208B.5  209.5أرض( -متنقلة ساتلية )فضاء  
  208.5   207.5   206.5   205.5   204.5 
 

ADD 
C17.5  الرتدد  ينطاقاستخدام إنMHz 138-137 وMHz 149,9-148 وصالت أجل من يةئالفضا العمليات خدمة يف 

للقرار  ضعخي املدة القصرية املهمات ذات األرض إىل بالنسبة املستقرة غري للسواتل     ب عد عن والقياس والتحكم التتبع
[A17-METHOD-C] (WRC-19).(WRC-19)    
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MOD 
MHz 148-137,175 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 ADD C17.5  أرض(-)فضاء عمليات فضائية 137,175-137,825

 أرض(-)فضاء أرصاد جوية ساتلية  
  208B.5   208A.5   209.5أرض( -)فضاء متنقلة ساتلية  

 أرض(-)فضاء أبحاث فضائية  
 ثابتة  
 (R)متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان   

  208.5   207.5   206.5   205.5   204.5 

 C17.5 ADD  أرض(-)فضاء عمليات فضائية 137,825-138

 أرض(-)فضاء أرصاد جوية ساتلية  
 أرض(-)فضاء أبحاث فضائية  

 ثابتة  

 (R)متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان   

 208A.5  208B.5  209.5أرض( -متنقلة ساتلية )فضاء  

  208.5   207.5   206.5   205.5   204.5 
 

MOD 
MHz 161,9375-148 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

149,9-148 

 ثابتة

 (R)باستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة

  متنقلة ساتلية
 209.5  فضاء(-)أرض

 فضاء(-)أرض الفضائية العمليات
MOD 218.5  ADD C17.5 

149,9-148 

 ثابتة  

 متنقلة  

 209.5فضاء( -)أرض متنقلة ساتلية  

 MOD 218.5  ADD C17.5فضاء( -)أرض الفضائية العمليات  

18.52  221.5   219.5   218.5   221.5   219.5 

 

MOD 

فضاء( على أساس أويل، -                                 أيضا  خلدمة العمليات الفضائية )أرض MHz 149,9-148يوزع النطاق  وزيع إضايف:ت 218.5
 من ما أن يتجاوز إرسال فردي أينطاق  عرضيزيد  أال وجيب وال جيوز لعرض .21.9 شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم

 kHz 25.    19)-(WRC±عن  MHz 149,9-148حمطات خدمة العمليات الفضائية يف النطاق 
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ADD 

 (WRC-19) [A17-METHOD-C]مشروع القرار اجلديد 
                                للتتبع والتحكم والقياس عن ب عد  المستخدمة نطاقات التردد

 ذات المهمات القصيرة المدة بالنسبة إلى األرضالسواتل غير المستقرة  في
 (،2019، شرم الشيخإن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )

 اعتباره إذ يضع يف
جاوز تت هذا القرار يشري إىل مهمة مدة صالحيتها حمدودة ال أن املصطلح "مهمة قصرية املدة" املستعمل يف (أ  

 ؛سنوات 3 العادة يف
التتبع والتحكم والقياس عن بعد يف السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املهمات القصرية أن وصالت  ب(

 املدة تندرج يف إطار خدمة العمليات الفضائية؛
 أن هذه السواتل عليها قيود من حيث استخدام قدرة منخفضة على متنها وكسب منخفض للهوائي؛ ج(

 التطبيقات؛ ملثل هذه( فضاء-أرض) MHz 149,9-148و( أرض-فضاء) MHz 138-137حيدد النطاقني  C17.5 أن الرقم ( د
من  (داألخرى غري تلك املذكورة يف الفقرة  الرتددأن دراسات قطاع االتصاالت الراديوية قد أشارت إىل أن نطاقات  ( ه
 ليست مناسبة هلذه التطبيقات، GHz 1املوزعة خلدمة العمليات الفضائية حتت " إذ يضع يف اعتباره"

 اإلدارات يدعو
 ،"يقرر"من  2خلدمة العمليات الفضائية املذكورة يف الفقرة  pfdإىل استخدام برجمية مكتب االتصاالت الراديوية لتفحص قيم الكثافة 

 يقرر
ملستقرة بالنسبة إىل األرض السواتل غري ل                                                اليت ترغب يف تنفيذ التتبع والتحكم والقياس عن ب عد  أن تستعمل اإلدارات 1

 أعاله؛ "إذ يضع يف اعتباره"من  (دالفقرة يف النطاقات املشار إليها  صرية املدةذات املهمات الق
، جيب أال تتجاوز احملطات الفضائية خلدمة العمليات الفضائية أرض(-)فضاء MHz 138-137يف النطاق  أنه 2

 11A.9 لرقمينطبق ا احلاالت اليت نسقت فيها قيمة أخرى. وإذا مت جتاوز هذا املستوىفيما عدا  ،kHz)) . 2dB(W/(m 4 140– القيمة
 ؛يف هذا النطاقخدمة العمليات الفضائية  يفالعاملة نظمة األشبكات أو العلى 

على شبكات خدمة العمليات  11A.9فضاء(، ال ينطبق الرقم -أرض) MHz 149,9-148يف نطاق الرتدد  أنه 3
 ،فضاء(-أرض) (SOS)الفضائية 

 يقرر كذلك
ىل األرض للسواتل غري املستقرة بالنسبة إ "إذ يضع يف اعتباره"من  (دأن استخدام النطاقات املذكورة يف الفقرة  1
ام النطاق ألي حيول دون استخد خدمة العمليات الفضائية ذات املهمات القصرية املدة ال يشكل أولوية يف لوائح الراديو وال يف

 ؛                    للخدمات اليت يوز ع هلاتطبيق 

يف نطاق  اواستعماهلم واملتنقلة الثابتة اخلدمتني تطويرخدمة العمليات الفضائية جيب أال تقيد  أن 2
 ،MHz 149,9-148 الرتدد
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 الراديوية االتصاالت مكتب يكلف
أثناء  الفقرةذه الواردة يف ه القدرة تدفق كثافةمن التطابق مع قيمة   التبليغيف مرحلة  ""يقررمن  2الفقرة يتحقق، عند تطبيق  بأن

حقق إذا مت جتاوز القيمة، يتو اتية؛ ؤ تكون النتيجة م القيمة،هلذه  االمتثاليف حالة : 31.11الذي جيريه مبوجب الرقم  الفحص
 .32.11مبوجب الرقم  مؤاتيةنتيجة غري  يصدر وإال                       مسبقا  بشأن هذا الساتل       أ رسل قد تنسيق طلبإذا كان  مااملكتب 

 
 مالحظات:

 .يف احلواشي ذات الصلة "يقرر"من  1يتعني إدراج الفقرة  1
 ."يقرر"من  3و 2الفقرتني                                  تلزم آليات مناسبة ت ستخدم لتطبيق  2
 ."الراديوية االتصاالت مكتب يكلف"فقرة                             آليات مناسبة ت ستخدم لتطبيق تلزم 3

 (REV.WRC-15) 5التذييـل 
 ينبغي التنسيق معهاتعرف هوية اإلدارات التي 

 9                                          أو الحصول على موافقتها وفقا  ألحكام المادة 
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MOD 

 )Rev.WRC-1915(    )تابع( 1-5اجلدول 
  مرجع
 الحالة 9 المادة

 (واإلقليم) التردد نطاقات
 بشأنها التنسيق المطلوب للخدمة

 مالحظات الحساب طريقة الشرط/العتبة

 13.9 الرقم
GSO/ 

non-GSO 
ة شبكة السواتل املستقرة بالنسب حمطة يف

نطاقات الرتدد اليت يوجد  إىل األرض يف
أو  11A.9بشأهنا حاشية حتيل إىل الرقم 

، بالنسبة إىل أي شبكة أخرى 13.9الرقم 
تستخدم سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل 

طات احملاألرض، باستثناء التنسيق بني 
اجتاه اإلرسال  األرضية العاملة يف

 املعاكس

نطاقات الرتدد اليت يوجد بشأهنا حاشية 
 13.9الرقم  أو 11A.9حتيل إىل الرقم 

 عروض النطاق ترتاكب 1)
يتعلق  فيما MHz 1 668,4-1 668بالنسبة للنطاق  2)

مع  (MSS) بتنسيق شبكة اخلدمة املتنقلة الساتلية
)املنفعلة(،  (SRS)لفضائية شبكات خدمة األحباث ا

باإلضافة إىل تراكب عرض النطاق، فإن كثافة القدرة 
شبكة  املشعة املكافئة املتناحية حملطات أرضية متنقلة يف

للخدمة املتنقلة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض 
، dB 2,5 (W/kHz 4)-هذا النطاق تتجاوز  وتعمل يف

طات ود هبا هوائيات احملأو تتجاوز كثافة القدرة اليت تز 
 األرضية املتنقلة مقدار 

-(W/kHz 4) dB 10 

التحقق باستعمال  (1
الرتددات املخصصة 

 وعروض النطاق
التحقق باستعمال بيانات  (2

بشأن شبكة  4التذييل 
 اخلدمة املتنقلة الساتلية

 

-non/ 14.9الرقم 

GSO  لألرض 
 لألرضGSO/و

شبكة ساتلية  حمطة فضائية يف
نطاقات الرتدد اليت يوجد بشأهنا  يف

أو إىل  11A.9حاشية حتيل إىل الرقم 
، بالنسبة إىل حمطات 14.9الرقم 

خدمات األرض اليت يكون فيها جتاوز 
 )قيم( العتبة  ةلقيم

نطاقات الرتدد اليت يوجد بشأهنا  1)
 ؛11A.9حاشية حتيل إىل الرقم 

 
 
 

(2 GHz 12,2-11,7 
 (FSS GSO ،2)اإلقليم 

 
 
 
 
 
 

(3 030 5-091 5 MHz  

(4 137-138 MHz (SOS) 

 النطاقات هبذا التذييل؛ يف 1من امللحق  1انظر الفقرة  1)
ترد الشروط املفصلة لتطبيق  414A.5الرقم  احملددة يف

بالنسبة إىل شبكات  414A.5الرقم  يف 14.9الرقم 
 اخلدمة املتنقلة الساتلية

 (:FSS GSO ،2 )اإلقليم GHz 12,2-11,7النطاق  يف  2)
 -124 MHz)) · 2dB(W/(m من أجل5    0° 
 -124  +0,5 ) –MHz)) (5  · 2dB(W/(m  
    25 > °5من أجل  
 -114 MHz)) · 2dB(W/(m   من أجل25 >  
زاوية الوصول للموجة الواردة فوق املستوي  حيث  

 األفقي )بالدرجات(
 النطاقات عروض تراكب 3)
: MHz (SOS) 138-137النطاق  يف 4)

–140 4kHz))  (W/(m² dB 

 1من امللحق  1انظر الفقرة  1)
 هبذا التذييل
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SUP 

 (WRC-15) 659القرار 
 من أجل العمليات الفضائيةخدمة  دراسات لتلبية المتطلبات في

 ذات المهمات القصيرة المدة المستقرة بالنسبة إلى األرضالسواتل غير 
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 5الفصل 
 الخدمات البحرية وخدمات الطيران وخدمات الهواة

 (جدول األعمال( من 4.1.9)املسألة  1.9و 10.1و 1.9.1و 8.1و 1.1)البنود 

 جدول المحتويات
 الصفحة

 743  ..................................................................................... 1.1بند جدول األعمال 

 743  ............................................................................... ملخص تنفيذي 1/1.1/5

 743  ........................................................................................ خلفية 2/1.1/5

 744  ........................................... ملخص وحتليل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3/1.1/5

 747  .............................................................. ببند جدول األعمالأساليب الوفاء  4/1.1/5

 749  .................................................................. االعتبارات التنظيمية واإلجرائية 5/1.1/5

 759  ..................................................................................... 8.1بند جدول األعمال 

 759  ............................................................................... ملخص تنفيذي 1/8.1/5

 759  ........................................................................................ خلفية 2/8.1/5

 760  ........................................... ملخص وحتليل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3/8.1/5

 766  .............................................................. أساليب للوفاء ببند جدول األعمال 4/8.1/5

 772  .................................................................. االعتبارات التنظيمية واإلجرائية 5/8.1/5

 791  ................................................................................... 1.9.1بند جدول األعمال 

 791  ............................................................................... ملخص تنفيذي 1/1.9.1/5

 791  ........................................................................................ خلفية 2/1.9.1/5

 792  ........................................... ملخص وحتليل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3/1.9.1/5

 795  .............................................................. الأساليب للوفاء ببند جدول األعم 4/1.9.1/5

 796  .................................................................. االعتبارات التنظيمية واإلجرائية 5/1.9.1/5

 800  ................................................................................... 2.9.1بند جدول األعمال 

 800  ............................................................................... ملخص تنفيذي 1/2.9.1/5

 801  ........................................................................................ خلفية 2/2.9.1/5

 801  ........................................... ملخص وحتليل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3/2.9.1/5

 803  .............................................................. أساليب للوفاء ببند جدول األعمال 4/2.9.1/5
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 806  ...................................................................... اعتبارات تنظيمية وإجرائية 5/2.9.1/5

 844  .................................................................................... 10.1بند جدول األعمال 

 844  ............................................................................... ملخص تنفيذي 1/10.1/5

 844  ........................................................................................ خلفية 2/10.1/5

 845  ........................................... نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وحتليل ملخص 3/10.1/5

 846  .............................................................. أساليب للوفاء ببند جدول األعمال 4/10.1/5

 847  .................................................................. االعتبارات التنظيمية واإلجرائية 5/10.1/5

 853  .............................................................................. 1.9(4.1.9)بند جدول األعمال 

 853  ........................................................................ (WRC-15) 763لقرار ا 4.1.9/5

 853  ............................................................................... ملخص تنفيذي 1/4.1.9/5

 853  ........................................................................................ خلفية 2/4.1.9/5

 853  ........................................... ملخص وحتليل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3/4.1.9/5

 855  .................................................................................. ستنتاجاتاال 4/4.1.9/5
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 1.1بند جدول األعمال 

 ؛(WRC-15) 658             وفقا  للقرار  MHz 54-50نطاق الرتدد  يف 1اإلقليم  منح توزيع خلدمة اهلواة يف النظر يف 1.1
 MHz 54-50نطاق الرتدد  يف 1اإلقليم  توزيع خلدمة اهلواة يف - (WRC-15) 658القرار 

 ملخص تنفيذي 1/1.1/5
مبواءمة كاملة  MHz 54-50يف نطاق الرتدد  1اإلقليم  يتناول هذا البند من جدول األعمال توزيعا  ممكنا  جديدا  خلدمة اهلواة يف

 .3و 2يف اإلقليمني  MHz 4جزئية على الصعيد العاملي مع التوزيعات األولية القائمة مبقدار  أو
لدراستني إىل وأشارت إحدى ا. االحتياجات من الطيف خلدمة اهلواة تويف دراستني استخدمتا هنجا  قائما  على التطبيقات، ح دد

 .MHz 1,75بينما أشارت الدراسة األخرى إىل أن الطيف املطلوب هو  MHz 4أن الطيف املطلوب هو 
اللذين ال يزاالن ساريني  GE8934و ST6133اإلقليميني  ، توجد إدارات أطراف يف االتفاقني1يف أجزاء من اإلقليم و 

 .MHz 54-50 النطاق يف
 .مع اخلدمة اإلذاعية القائمة واخلدمة املتنقلة الربية وخدمة التحديد الراديوي للموقع التقاسموأجريت دراسات لتقييم إمكانية 

                               وعالوة  على ذلك، ستدعو احلاجة إىل. مع اخلدمات القائمة التقاسمأظهرت الدراسات لزوم مسافات فصل كبرية من أجل  وقد
مسافات  ITU-R M.[AMATEUR_50_MHz]                                                   وتبعا  للخدمة القائمة اليت جتب محايتها، ترد يف التقرير . تنفيذ األحكام التنظيمية

 .محاية خمتلفة وبعض التدابري
 :أسلوب عدم التغيريوتقد م أربعة أساليب للوفاء ببند جدول األعمال مبا يف ذلك 

 أو جزء منه؛ MHz 54-50يف النطاق  1اإلقليم  توزيع خلدمة اهلواة على أساس أويل يف :Aاألسلوب  -
( B1 األسلوب) MHz 50,280-50,080يف النطاق  1ساس ثانوي يف اإلقليم توزيع خلدمة اهلواة على أ :Bاألسلوب  -

 ؛(B2 األسلوب) MHz 52-50أو يف النطاق 
 MHz 54-50على أساس أويل جزئيا  وثانوي جزئيا  يف كل نطاق الرتدد  1اإلقليم  توزيع خلدمة اهلواة يف :Cاألسلوب  -

 أو يف جزء منه؛
 .MHz 54-50ال تغيري يف نطاق الرتدد  :Dاألسلوب  -

 .ويقد م أيضا  النص التنظيمي لتنفيذ األساليب املقرتحة

 خلفية 2/1.1/5

للخدمة اإلذاعية على أساس أويل، مع توزيعات إضافية  MHz 54-50يوز ع نطاق الرتدد لالحتاد الدويل لالتصاالت،  1يف اإلقليم 
د أو خدمة التحديد الراديوي للموقع املقتصرة على رادارات رص/أو اخلدمة املتنقلة و/أو للخدمة الثابتة و/أو بديلة خلدمة اهلواة و

 .لدانيف بعض الب (WPR)خصائص الرياح 
علما   ؛اللذين ال يزاالن ساريني GE89و ST61ألحكام االتفاقني اإلقليميني  1يف معظم اإلقليم  MHz 68-47وخيضع نطاق الرتدد 

 .مل تكن طرفا  يف االتفاقات األصلية 1بأن عدة بلدان يف اإلقليم 

___________________ 
 يف املنطقة اإلذاعية األوروبية. (”ST61“)( 2006بصيغتها املراجعة يف جنيف،  1961ؤمتر اإلذاعات األوروبية )ستوكهومل، مل الوثائق اخلتامية  33
 .يف املنطقة اإلذاعية اإلفريقية والبلدان اجملاورة )“GE89”(( 2006بصيغتها املراجعة يف جنيف،  1989جنيف، )اإلفريقية اإلذاعات الوثائق اخلتامية ملؤمتر   34
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الحتاد، فإن املواءمة الكاملة ل 3و 2اإلقليمني موز ع خلدمة اهلواة على أساس أويل يف  MHz 54-50وإذ يالحظ أيضا  أن نطاق الرتدد 
من شأنه أن يعزز اجلهود العاملية هلواة الراديو الرامية  MHz 54-50اجلزئية للتوزيع على الصعيد العاملي خلدمة اهلواة يف نطاق الرتدد  أو

راض يب الذايت واالستقصاءات التقنية واالتصاالت البينية جملموعة متنوعة من األغإىل حتقيق أغراض خدمة اهلواة اليت تشمل التدر 
 .منها االتصاالت الداعمة لإلغاثة يف حاالت الكوارث

. 3 موز عان على اخلدمات اإلذاعية على أساس أويل يف اإلقليم MHz 54-68و MHz 47-50وإذ يالحظ أيضا  أن نطاقي الرتدد 
موزع على اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة واخلدمة اإلذاعية على أساس أويل  MHz 50-54وعالوة  على ذلك، فإن نطاق الرتدد 

 من لوائح الراديو. 167.5وفقا  للحاشية رقم  3بعض بلدان اإلقليم  يف

 ملخص وتحليل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3/1.1/5

 الطيف من االحتياجات 1.3/1.1/5
عند النظر يف احلاجة إىل مواءمة الطيف عرب األقاليم الثالثة، يتعني حساب املقدار املطلوب من الطيف لتطبيقات اهلواة احلالية 

 .(Rev.WRC-12) 34واملستقبلية، مع مراعاة املبادئ الواردة يف التوصية 
، 3و 2 يف اإلقليمني MHz 54-50                                                                                 وقد ط ور وات فق على هنج قائم على التطبيقات، استنادا  إىل االستخدام احلايل لنطاق الرتدد 

والنتائج اليت يقدمها هذا النهج . MHz 54-50من الطيف لتطبيقات اهلواة احلالية واملتوخاة يف نطاق الرتدد  االحتياجاتحلساب 
مت احلصول                                      وت ستخدم يف إحدى الدراستني املعلمات اليت. تمد بشدة على معلمات املدخالت املستخدمةالقائم على التطبيقات تع

 .عليها من خالل حتليل إشغال الطيف وبيانات سجل املسابقة، يف حني تستند معلمات الدراسة األخرى إىل التقديرات
من نقطة إىل نقطة وبالتشكيل  (SSB)جانيب وحيد اإلرسال الصويت يف نطاق : ونظرت الدراستان يف التطبيقات التالية

، وأساليب رقمية واسعة النطاق وتطبيقات البنية التحتية باستخدام جمموعة متنوعة من FM، وأنظمة مكرر الصوت (FM) الرتددي
 .بروتوكوالت اإلرسال

 للطيفوسط مت استخدام :                                                              دراستني، ح سبت االحتياجات من الطيف حلالتني خمتلفتني من استخدام الطيفالويف إحدى 
 2% حوايل يف حيدث( املثال سبيل مسابقة علىيف ) للطيف مكثف استثنائي واستخدام( عادي يوم) الوقت من 98% حوايل يف

 .الوقت من
مثانية أيام )لفة املستخدمة يف حساب الطيف لكل حالة استخدام من خالل حتليل بيانات مراقبة الطيف املخت املعلمات       وت شتق

 (IARU) لدى احتاد راديو اهلواة الدويل MHz 50أثناء مسابقة )وكذلك من خالل حتليل بيانات مسابقة اهلواة ( 2018فقط يف أبريل 
. 2km/حمطة 0,117 اهلواة تعداد كثافةوتعترب النتائج اليت مت احلصول عليها ممثلة للبلدان األوروبية حيث يبلغ متوسط  (. 2017يونيو  يف

 .الدراسة هلذه الطيف االحتياجات من حساب نتائج 1.1/5-1 اجلدول ويلخص
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 1.1/5-1اجلدول 
 االحتياجات من الطيف لمزيج مختلف من تطبيقات الهواة وحاالت االستخدام 

 القائمة على قياسات إشغال الطيف وتحليل بيانات السجل
 (kHz)الطيف المطلوب 

 التطبيقات
 متوسط االستخدام

 300%+ بهامش 
 (من الوقت %98)

 استخدام مكثف
 (من الوقت %2)

SSB ،FM765 540 ، نطاق واسع 

SSB ،FM1 865 740 ، نطاق واسع، مكررات** 

SSB ،FM4 865 240 1 تية، نطاق واسع، مكررات، بنية حت** 

465 1* 

                                                      ال ي نظر يف البنية التحتية واملكررات إال يف احلالة املتوسطة. *

حساب االحتياجات من الطيف فيما يتعلق بالبنية التحتية واملكررات يف حالة االستخدام املكثف يفرتض القيمة نفسها بالنسبة  **
                                     ؛ ولكن ي ستبعد حدوث مثل هذه احلالة من (SSB)جلزء من حمطات اهلواة النشطة اليت تستخدم النطاق اجلانيب الوحيد 

 جتاهلها.الناحية العملية ولعل احلاجة تدعو إىل 

تستخدم دراسة أخرى نفس النهج القائم على التطبيقات، ولكنها تكتفي باستخدام املعلمات املقد رة على أساس أمناط استخدام 
، واملكرر ومنار االنتشار، واملستكم لة خارجيا  لتطبيقات النطاق الواسع FM، وSSBالنطاق على املدى الطويل لتطبيقات 

 .2-1.1/5قدم االحتياجات من الطيف املوضحة يف اجلدول ، وهي ت)++(املستقبل  يف
كثافة تعداد حاملي ، مبتوسط  (CEPT)وباستخدام املعلمات النمطية لبلدان املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت 

سب الطيف املطلوب بزيادة طفيفة عن (2km/حمطة 0,07) تراخيص اهلواة الطيف املقدر  2-1.1/5ويبني اجلدول . MHz 4، حي 
 .التطبيقات الالزم لكل من

 1.1/5-2اجلدول 
                                                                        االحتياجات من الطيف لتطبيقات الهواة المختلفة استنادا  إلى تقدير المعلمات

 (kHz)الطيف المطلوب 
 (من الوقت 100%)متوسط االستخدام  التطبيقات

SSB 87 

FM 25 

 500 ++أساليب النطاق الواسع

 950 (FM)مكررات 

 500 2 ++البنية التحتية

 100 منارات االنتشار

 162 4 المجموع الكلي لجميع التطبيقات

 1التقاسم مع الخدمة اإلذاعية في اإلقليم  2.3/1.1/5

 1 قليميف اإل MHz 54-50أدى االنتقال إىل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية إىل خفض كبري يف إشغال اخلدمة اإلذاعية لنطاق الرتدد 
 MHz 54-50الكثري من ختصيصات الرتدد يف نطاق الرتدد  GE89و ST61ولكن ال يزال يف خطيت االتفاقني اإلقليميني . لالحتاد

 .لالحتاد 1 قليمعلى مئات التدوينات ألجهزة إرسال اخلدمة اإلذاعية يف اإل (MIFR)وحيتوي السجل األساسي الدويل للرتددات 
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دمة اإلذاعية من التداخل الضار تتطلب عدم جتاوز شدة اجملال من حمطة هواة على حافة منطقة وقد أظهرت الدراسات أن محاية اخل
وترتاوح املسافة الفاصلة النمطية بني  .فوق األرض m 10من الوقت على ارتفاع  10%ملدة  dB(μV/m) 6خدمة مرسل إذاعي 

 .km 175و 70أنظمة خدمة اهلواة وحمطات اخلدمة اإلذاعية بني 

 1التقاسم بين خدمة الهواة والخدمة المتنقلة البرية في اإلقليم  3.3/1.1/5
الدراسات أن محاية اخلدمة املتنقلة الربية تتطلب مسافة فصل ترتاوح  أظهرت ،dB 6– = I/Nبالنسبة إىل نسبة احلماية من التداخل 

 وحسب .هاملدى نفس ضمن الفصل مسافات تقع اجلبلية، املناطق ويف .العادية التضاريسيف  km 500وأكثر من  km 170بني 
مدى  يصل  قناة اتصاالت متنقلة يف 25واة واحدة يف وقت  واحد إىل أكثر من ه حمطةمن  تداخل حيدث قد، اهلواة خدمة تطبيق

الثابتة أو املتنقلة )ونظرا  للطبيعة املتنقلة ألنظمة االتصاالت احلكومية، فإن تطبيقات خدمة اهلواة اجلديدة والقائمة . km 170إىل 
 .جتعل التقاسم صعبا   MHz 54-50اليت تستخدم النطاق ( أو احملمولة

ة التحتية اجلديدة، والبني( يف حاالت النشاط املرتفع)وقد أظهرت إحدى الدراستني أن بعض تطبيقات خدمة اهلواة، مثل املكررات 
ولكن ميكن لبعض تطبيقات خدمة اهلواة األخرى، . MHz 54-50 النطاق                                         تداخال  ضارا  باخلدمة املتنقلة إذا ش غ لت يف ميكن أن تولد

مع  MHz 54-50، أن تتقاسم النطاق (يف حاالت النشاط املنخفض)وأساليب النطاق الواسع واملكررات  FMو SSB مثل
 (SSB) لوحيدجلانيب ا                                                وح سب أيضا  أن االحتياجات من الطيف ألنظمة النطاق ا. املتنقلة يف ظل ظروف تشغيلية حمددة اخلدمة

. MHz 1,75متكن تلبيتها ضمن طيف  MHz 54-50وأساليب النطاق الواسع واملكررات يف النطاق  (FM) والتشكيل الرتددي
، ختلص هذه الدراسة إىل أن أي توزيع للطيف ضمن (WRC-15) 658من القرار  "يدعو"من  2و 1الفقرتني ضوء  وبالتايل، يف

 .MHz 1,75خلدمة اهلواة ينبغي أن يقتصر على  MHz 54-50 النطاق

حماكاة مونت كارلو، اليت أجريت بدون تقنيات ختفيف، أن احتمال التداخل يعتمد بدرجة كبرية على كثافة استخدام  عمليات وأظهرت
يرتاوح  (I/Nللنسبة  –dB 6                                  )استنادا  إىل جتاوز معيار محاية يبلغ ، تبني أن احتمال حدوث تداخل ضار SSBوبأسلوب . اهلواة للنطاق

.         تقريبا   28%، تبلغ النسبة FMوبأسلوب .                                                                نظرا  لعدد قنوات اهلواة النشطة اليت ي نظر فيها ضمن نصف قطر احملاكاة 86%و 8بني 
 قناة 20مما يؤثر على ما يصل إىل )يف احلالة ضمن النطاق  93%احتمال التداخل حوايل  وباألسلوب الرقمي الواسع النطاق، يبلغ

 .ويقل يف البث خارج النطاق( متنقلة برية
                                                                                                              ومل ت درس، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، تدابري التخفيف من التداخل مثل التنسيق بني اخلدمات يف البلدان املتجاورة، 

 .يد الطيفدوالقيود التشغيلية على حمطات اهلواة، والتشغيل باالستطالع قبل اإلرسال؛ وال وسائل تقنية مثل تقنيات مت

 (الرياحرصد خصائص رادارات )خدمة الهواة وخدمة التحديد الراديوي للموقع  بينالتقاسم  4.3/1.1/5
لبلدان، وعلى عدد من ا                                                                               من لوائح الراديو توزيعا  إضافيا  خلدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس ثانوي يف 162A.5مينح الرقم 

 .(WPR)أن هذا التوزيع يقتصر على تشغيل رادارات رصد خصائص الرياح 
ومسافات  km 29رتاوح بني الرياح تصد خصائص وتبني الدراسات أن املسافة الفاصلة النمطية بني أنظمة خدمة اهلواة ورادارات ر 

 .، مما يؤكد احلاجة إىل تدابري محاية حمددةkm 300تفوق 
ورمبا العدد املنخفض )أو يف النطاقات اجملاورة له مباشرة  MHz 54-50ومع مراعاة األعداد احملدودة من األنظمة يف نطاق الرتدد 

النظر يف التقاسم على أساس كل حالة على حدة، ومثال ، ميكن (الرياحصد خصائص املتوقع ألنظمة اهلواة يف جوار منشآت ر 
 .ذلك إقامة مناطق تنسيق ضمن املساحات اجلغرافية املتضررة

تعذر إمكانية وكفاءة هذا النهج، يف الوقت الراهن، إال إذا ض منت التدابري التنظيمية املناسبة يف لوائح الراديو ت ساوي وجيدر بالذكر 
 .MHz 54-50حديد الراديوي للموقع ضمن النطاق وضع خدمة اهلواة وخدمة الت
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 توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة 5.3/1.1/5

 P.2001-2و P.1546-5و P.526-14و M.1825-0و M.1732-2و M.1651-0و M.1634-0توصيات قطاع االتصاالت الراديوية 
 .R M.2013-ITU-0والتقرير  BT.2033-1و BT.1368-13و SM.1055-0و SM.851-1و

 تقارير قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة 6.3/1.1/5

 .BT.2387 R-ITU-0والتقرير  R M.[AMATEUR_50_MHz]-ITUملشروع التمهيدي للتقرير اجلديد ا

 ببند جدول األعمالأساليب الوفاء  4/1.1/5
 .(WRC-15) 658                                                                 ت قرتح أربعة أساليب للوفاء ببند جدول األعمال وكلها تفيد حبذف القرار 

 Aاألسلوب  1.4/1.1/5
أو جزء منه؛ مع حواش  مناسبة لتوفري احلماية للخدمات اليت  MHz 54-50النطاق  كاملمة اهلواة على أساس أويل يف  توزيع خلد

 .لديها بالفعل توزيع يف النطاق
 المزايا:

 .1يف اإلقليم  MHz 54-50سيلىب جزئيا  أو كليا  متطلب احلصول على توزيع خلدمة اهلواة يف نطاق الرتدد  -
ستتحقق املواءمة اجلزئية أو الكاملة للطيف من أجل خدمة اهلواة يف مجيع األقاليم الثالثة لالحتاد، وبالتايل ست حرتم  -

 .(Rev.WRC-12) 34املبادئ الواردة يف التوصية 
 العيوب:

تداخل  ب يفبميكن أن حتتاج اإلدارات إىل اعتماد تدابري حمددة أو وضع اتفاقات متعددة األطراف لضمان عدم التس -
 .حطات اخلدمات القائمة املشغ لة داخل أراضيها أو يف األراضي اجملاورةمبضار 

 3 اإلقليم والبلدان اجملاورة له يف 1ميكن أن تتسبب خدمة اهلواة يف حدوث تداخل ضار باخلدمات القائمة، يف اإلقليم  -
 .قد يصعب حله

 .يتعلق خبدمة التحديد الراديوي للموقعميكن أن ال يتحقق هنج التقاسم املقرتح فيما  -
 .3والبلدان اجملاورة له يف املنطقة  1ميكن أن يؤثر على االستخدام احلايل واملستقبلي للنطاق يف اإلقليم  -

 B1 األسلوب 2.4/1.1/5
لتوفري أو نص تنظيمي مناسب ؛ مع حواش  مناسبة MHz 50,280-50,080توزيع خلدمة اهلواة على أساس ثانوي يف نطاق الرتدد 
 .احلماية للخدمات اليت لديها بالفعل توزيع يف النطاق

 المزايا:
 .1يف اإلقليم  MHz 54-50سيلىب جزئيا  متطلب احلصول على توزيع خلدمة اهلواة يف نطاق الرتدد  -
ت حرتم املبادئ اد، وبالتايل سستتحقق املواءمة اجلزئية للطيف من أجل خدمة اهلواة يف مجيع األقاليم الثالثة لالحت -

 .(Rev.WRC-12) 34الواردة يف التوصية 
 .اخلدمات القائمة اليت لديها توزيع أويل تظل حممية وال تضع قيودا  على اخلدمات الثانوية القائمة -
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 العيوب:
 .ةوضع اخلدمتتحقق املواءمة الكاملة للطيف يف مجيع أقاليم االحتاد الثالثة خلدمة اهلواة من حيث لن  -
إذا كان وضع خدمة اهلواة ثانويا ، فإهنا ميكن أن تتأثر سلبا  بإدخال خدمات أولية جديدة مستقبال  ضمن النطاق  -

 .أو جزءا  منه MHz 54-50من لوائح الراديو يشمل كل نطاق الرتدد  5أو بتعديل للمادة 
 .1 اإلقليم يف MHz 54-50 الرتدد نطاق يف الطيف من اهلواة خدمةلن تلىب احتياجات  -

 B2 األسلوب 3.4/1.1/5

؛ مع حواش  مناسبة لتوفري احلماية للخدمات اليت لديها بالفعل MHz 52-50توزيع خلدمة اهلواة على أساس ثانوي يف نطاق الرتدد 
 .توزيع يف النطاق

 المزايا:
 .وفقا  إلحدى الدراسات MHz 54-50نطاق الرتدد  يف 1 اإلقليم ستلىب احتياجات خدمة اهلواة من الطيف يف -
ستتحقق املواءمة اجلزئية للطيف من أجل خدمة اهلواة يف مجيع األقاليم الثالثة لالحتاد، وبالتايل ست حرتم املبادئ  -

 .(Rev.WRC-12) 34الواردة يف التوصية 
 .الثانوية القائمةاخلدمات القائمة اليت لديها توزيع أويل تظل حممية وال تضع قيودا  على اخلدمات  -

 العيوب:
 .أخرى وفقا  لدراسة           جزئيا  فقط  MHz 54-50نطاق الرتدد  يف 1 اإلقليم ستلىب احتياجات خدمة اهلواة من الطيف يف -
 .تتحقق املواءمة الكاملة للطيف يف مجيع أقاليم االحتاد الثالثة خلدمة اهلواة من حيث وضع اخلدمةلن  -
إذا كان وضع خدمة اهلواة ثانويا ، فإهنا ميكن أن تتأثر سلبا  بإدخال خدمات أولية جديدة مستقبال  ضمن النطاق  -

 .أو جزءا  منه MHz 54-50من لوائح الراديو يشمل كل نطاق الرتدد  5أو بتعديل للمادة 

 C األسلوب 4.4/1.1/5
أو يف جزء منه؛ مع حواش  مناسبة لتوفري  MHz 54-50توزيع خلدمة اهلواة على أساس أويل جزئيا  وثانوي جزئيا  يف كل نطاق الرتدد 

 .احلماية للخدمات اليت لديها بالفعل توزيع يف النطاق
 المزايا:

 .جزئيا  أو كليا   1ليم يف اإلق MHz 54-50سيلىب متطلب احلصول على توزيع خلدمة اهلواة يف نطاق الرتدد  -
ستتحقق املواءمة اجلزئية للطيف من أجل خدمة اهلواة يف مجيع األقاليم الثالثة لالحتاد، وبالتايل ست حرتم املبادئ  -

 .جزئيا  أو كليا   (Rev.WRC-12) 34الواردة يف التوصية 
 .أساس وطين أو متعدد اجلنسيات من لوائح الراديو لتنفيذ توزيعات الطيف على 4.4ميكن جتنب استخدام الرقم  -

 العيوب:
 1 يف اإلقليم MHz 54-50ميكن أن تلىب احتياجات خدمة اهلواة من الطيف ومواءمة الطيف يف نطاق الرتدد ال  -

 .جزئيا   إال
اتفاقات إىل اعتماد تدابري حمددة أو وضع  3والبلدان اجملاورة له يف اإلقليم  1ميكن أن حتتاج اإلدارات يف اإلقليم  -

ل مبحطات اخلدمات القائمة املشغ لة داخ( قد يصعب حله)تداخل ضار  متعددة األطراف لضمان عدم التسبب يف
 .أراضيها أو يف األراضي اجملاورة

https://www.itu.int/rec/R-REC-M/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-M.1634
https://www.itu.int/rec/R-REC-M/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-M.1651
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1732/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-M/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-M.1825
https://www.itu.int/rec/R-REC-P/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-P.526
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.1546/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-P/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-P.2001
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.851
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1055
https://www.itu.int/rec/R-REC-BT/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-BT.1368
https://www.itu.int/rec/R-REC-BT/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-BT.2033
https://www.itu.int/pub/R-REP-M/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-M.2013
https://www.itu.int/pub/R-REP-M/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-M.2013
https://www.itu.int/pub/R-REP-BT/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-BT.2387
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 .ميكن أن ال يتحقق هنج التقاسم املقرتح فيما يتعلق خبدمة التحديد الراديوي للموقع -
 .3والبلدان اجملاورة له يف اإلقليم  1ملستقبلي للنطاق يف اإلقليم ميكن أن يؤثر على االستخدام احلايل وا -

 D األسلوب 5.4/1.1/5
 .MHz 54-50يف نطاق الرتدد ( ال تغيري)بعدم إجراء أي تغيريات  Dيقضي األسلوب 

 المزايا:
اخلدمة املتنقلة و تجنب فرض قيود إضافية على عمليات حمطات اخلدمة اإلذاعية، وخدمة التحديد الراديوي للموقع، ي -

 .الربية واخلدمة الثابتة، ويتجنب أي تداخل حمتمل من خدمة اهلواة
 :العيوب

 .ال يفي مبتطلبات خدمة اهلواة -

 االعتبارات التنظيمية واإلجرائية  5/1.1/5

 (WRC-15) 658جميعها، إلغاء القرار  Dو Cو B2و B1و Aبشأن األساليب  1.5/1.1/5

SUP 

 (WRC-15) 658القرار 

 MHz 54-50نطاق التردد  في 1اإلقليم  توزيع لخدمة الهواة في
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 Aبشأن األسلوب  2.5/1.1/5

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
MHz 75,2-47 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

47-6850 
 إذاعية

 
 

165.5   164.5   163.5   162A.5 
171.5   169.5 

50-47 
 ثابتة

 متنقلة

50-47 
 ثابتة

 متنقلة
 إذاعية

 
162A.5 

4750-68[x]5 
 هواة

 إذاعية
162A.5163.5   165.5   164.5    
ADD   11.5A  171.5  169.5   

ADD 11.5B 

54-50 
 هواة  
 

 
 

170.5   168.5   167A.5   167.5   162A.5 
475[x]-68 

 إذاعية
 

68-54 
 إذاعية

 ثابتة
 متنقلة

68-54 
 ثابتة

 متنقلة
 إذاعية

165.5   164.5   163.5   162A.5  
]169.5[171.5     

 
172.5 

 
162A.5 

 

ADD 

A11.5  ضمن نطاق الرتدد  1يف اإلقليمMHz 5[x]-50 جيب أال تسبب حمطات 169.5، وباستثناء البلدان املدرجة يف الرقم ،
عدم جتاوز  1 اإلقليم                                                                                تداخال  ضارا  مبحطات اخلدمة اإلذاعية، وأال تطالب باحلماية منها. وجيب أن تضمن اإلدارات يفخدمة اهلواة 

فوق األرض عند حدود منطقة اخلدمة  m 10على ارتفاع  +dB(μV/m) 6شدة اجملال املنبعث من حمطة هواة قيمة حمسوبة قدرها 
                مل ي تفق على خالف  من الوقت، ما 10%ألكثر من  3والبلدان اجملاورة يف اإلقليم  1قليم يف بلدان اإل للمحطات اإلذاعية العاملة
      (WRC-19)ذلك بني اإلدارات املتأثرة.

 



751 

 

ADD 

B11.5  ضمن نطاق الرتدد  1يف اإلقليمMHz 5[x]-50 جيب أال تسبب حمطات 169.5، وباستثناء البلدان املدرجة يف الرقم ،
                                                                                                                       خدمة اهلواة تداخال  ضارا  مبحطات اخلدمتني الثابتة واملتنقلة ورادارات رصد خصائص الرياح العاملة يف خدمة التحديد الراديوي للموقع

 (WRC-19)     .((WRC-19) [A11-WPR]تطالب باحلماية منها. )انظر القرار  وأال 3والبلدان اجملاورة يف اإلقليم  1اإلقليم  يف

 

ADD 

 (WRC-19) [A11-WPR]القرار 
  (WPR)التعايش بين خدمة الهواة ورادارات رصد خصائص الرياح 

 1في اإلقليم  MHz 54-50في نطاق التردد 

 (،2019لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ،  العاملياملؤمتر  إن

 اعتباره إذ يضع يف
اديوية من أجل خدمات االتصاالت الر على الصعيد العاملي        جزئيا                                             أنه يستحسن وجود نطاقات تردد منسقة كليا  أو (أ  

 الدويل؛ لتحقيق قابلية التشغيل
 عالية اجلودة عن الرياح بالقرب من سطح األرض ومن مستوى مرتفع يف الغالف اجلوي؛ أن التنبؤ بالطقس يتطلب بيانات ب(
 ؛km 20                                            ميك ن من إجراء القياسات على ارتفاعات تزيد عن  MHz 50ار أن الطيف جبو  ج(

                                              تؤدي دور ا مهم ا يف أحباث الغالف اجلوي التجريبية؛ (WPR)رادارات رصد الرياح أن  ( د
وحتليالت خمتلف سيناريوهات  (WPR)يعرض خصائص رادارات رصد خصائص الرياح  ITU-R M.2013أن التقرير  ( ه

وخيلص إىل أن نطاق  MHz 50تقاسم الطيف مع خدمات االتصاالت الراديوية األخرى مبا يف ذلك خدمة اهلواة يف النطاق 
                                                                                          مناسب عموما  من وجهة نظر التقاسم شريطة أن تكون كثافة رادار رصد خصائص الرياح منخفضة وكثافة  MHz 80-40 الرتدد

 ؛           خفضة أيضا  حمطات اإلذاعة من
                            عادة  ما تكون عالية االجتاهية  MHz 50نطاق اليف  (WPR)أن اهلوائيات اخلاصة برادارات رصد خصائص الرياح  ( و

                                                حبيث أهنا مسد دة يف اجتاه السماء مع كسب أفقي منخفض؛
، وافق هذا املؤمتر MHz [54,0]-50,0يف نطاق الرتدد  1أنه على الرغم من تقدمي توزيع أويل خلدمة اهلواة يف اإلقليم  ( ز

احلماية الالزمة هلا جيب أن توفر  2019نوفمرب  22القائمة يف  (WPR)على أن احملطات اخلاصة برادارات رصد خصائص الرياح 
 أدناه؛ "يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"ملواصلة عملياهتا يف نطاق الرتدد هذا، انظر فقرة 

 خدمة، نطاقات تردد من أجل إمكانية توزيع إضايف للرتددات ألي عند النظر يفهناك حاجة لوضع شروط التقاسم  أن ح(
 وإذ يالحظ

من لوائح الراديو ينص على توزيع إضايف خلدمة التحديد الراديوي للموقع يف نطاق  162A.5أن الرقم  (أ  
وأن هذا التوزيع يقتصر على تشغيل رادارات رصد خصائص الرياح عدد من البلدان،  على أساس ثانوي يف MHz 68-46 الرتدد

 ؛(WRC-97) 217             وفقا  للقرار
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                                                                        يبني  أن أجزاء النطاقات املوزعة خلدمة اهلواة حيث تكون اإلشارات ضعيفة ت ستعمل  ITU-R M.2013أن التقرير  ب(
 جتنبها؛ (WPR)يف جتريب امناط االنتشار خارج خط البصر وأمناط االنتشار غري العادية وينبغي لرادارات رصد خصائص الرياح 

اإلشارات ضعيفة توجد يف نطاق  تكونالنطاقات املوزعة على الصعيد العاملي خلدمة اهلواة حيث  أن أجزاء ج(
 ؛MHz 50,5-50,0 الرتدد

                         تعمل حاليا  يف أوروبا ضمن  (WPR)أن الوثائق املتاحة تشري إىل أن هناك تسعة رادارات لرصد خصائص الرياح  ( د
 ؛MHz 54-50، ثالثة رادارات منها فقط تعمل يف نطاق الرتدد MHz 66-45نطاق الرتدد 

                           ، غالبا  يف املناطق النائية، 1املتأثرة يف اإلقليم  (WPR)دد الصغري من رادارات رصد خصائص الرياح الع         نظرا  إىلأنه  ( ه
رادارات حيث سيخضع الطيف الذي تستعمله هذه الرادارات السيكون بإمكان اإلدارات إقامة مناطق تنسيق حول مواقع هذه 
 هذه الرادارات،حلدود مناسبة، وذلك بغرض تسهيل التعايش بني خدمة اهلواة و 

 يقرر
 بعد فيما حيدد

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
 حيدد فيما بعد

 

 B1بشأن األسلوب  3.5/1.1/5

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
MHz 75,2-47 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

47-68,08050 
 إذاعية

 
 

165.5   164.5   163.5   169.5    

162A.5 
169.5171.5    

50-47 
 ثابتة

 متنقلة

50-47 
 ثابتة

 متنقلة
 إذاعية

 
162A.5 
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47,08050-680,2805 
 إذاعية

 هواة
  169.5  162A.5163.5   165.5   164.5   

ADD 11.5DADD   11.5C  171.5 

54-50 
 هواة  
 

 
 

  170.5   168.5   167A.5   167.5   162A.5 

470,2805-68 
 إذاعية

 

68-54 
 إذاعية

 ثابتة
 متنقلة

68-54 
 ثابتة

 متنقلة
 إذاعية

165.5   164.5   163.5   162A.5  
]169.5[171.5     

 
172.5 

 
162A.5 

 

ADD 

C11.5  جيب أال تتسبب حمطات اهلواة يف النطاق 169.5باستثناء البلدان املدرجة يف الرقم ،MHz 50,280-50,080 حدوث  يف
 (WRC-19)     .خدمة التحديد الراديوي للموقع، وأال تطالب باحلماية منها رادارات رصد خصائص الرياح العاملة يفبتداخل ضار 

 

ADD 

D11.5  يكون استخدام حمطات اهلواة للرتددات يف نطاق الرتدد 169.5باستثناء البلدان املدرجة يف الرقم ،MHz 50,280-50,080 
                                                                                                              رهنا  باحلصول على إذن خاص مسبق من اإلدارة املعنية، إىل جانب موافقة اإلدارات األخرى اليت ميكن أن تتأثر خدمتها اإلذاعية. 

فوق  m 10 على ارتفاع dB(μV/m) 6القيمة اجملال  شدةأال تتجاوز ، جيب 1 اإلقليم ولتحديد اإلدارات اليت حيتمل تأثرها يف
 (WRC-19)     .عند حدود أراضي أي إدارة أخرىمن الوقت  10% لنسبةاألرض 
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 B2بشأن األسلوب  4.5/1.1/5

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
MHz 75,2-47 

 الخدماتالتوزيع على 
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

47-6850 
 إذاعية

 

 
165.5   164.5   163.5   162A.5 

171.5   169.5 

50-47 
 ثابتة

 متنقلة

50-47 
 ثابتة

 متنقلة
 إذاعية

 
162A.5 

4750-6852 
 إذاعية

 هواة

162A.5163.5   165.5   164.5    
171.5   169.5    

D11.5 ADD C11.5 ADD 

54-50 

 هواة  
 

 
 
 
 
 
  170.5   168.5   167A.5   167.5   162A.5 

4752-6854 

 إذاعية
162A.5163.5   165.5   164.5    
171.5   169.5    

4754-68 

 إذاعية
68-54 

 إذاعية
 ثابتة

 متنقلة

68-54 

 ثابتة
 متنقلة
 إذاعية

165.5   164.5   163.5   162A.5    
171.5169.5    

 
172.5 

 
162A.5 

 

ADD 

C11.5  جيب أال تتسبب حمطات اهلواة يف النطاق 169.5باستثناء البلدان املدرجة يف الرقم ،MHz 52-50 حدوث تداخل  يف
 (WRC-19)     .خدمة التحديد الراديوي للموقع، وأال تطالب باحلماية منها رصد خصائص الرياح العاملة يف براداراتضار 
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ADD 

D11.5  يكون استخدام حمطات اهلواة للرتددات يف نطاق الرتدد 169.5باستثناء البلدان املدرجة يف الرقم ،MHz 52-50   رهنا      
باحلصول على إذن خاص مسبق من اإلدارة املعنية، إىل جانب موافقة اإلدارات األخرى اليت ميكن أن تتأثر خدمتها اإلذاعية. 

فوق  m 10 على ارتفاع dB(μV/m) 6 القيمةاجملال أال تتجاوز شدة ، جيب 1 اإلقليم ولتحديد اإلدارات اليت حيتمل تأثرها يف
 (WRC-19)     .دارةهذه اإلحدود أراضي على من الوقت  10% لنسبةاألرض 

 

 Cبشأن األسلوب  5.5/1.1/5

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
MHz 75,2-47 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

47-6850 

 إذاعية
 

 

165.5   164.5   163.5   162A.5 
171.5   169.5 

50-47 
 ثابتة

 متنقلة

50-47 

 ثابتة
 متنقلة
 إذاعية

 
162A.5 

4750-68]x[x 
 هواة

 إذاعية

162A.5163.5   165.5   164.5    
ADD   511.F   171.5   169.5   

ADD 11.5G 

54-50 

 هواة  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 170.5   168.5   167A.5   167.5   162A.5 

47]xx[-68]>54[ 
 إذاعية

 هواة
162A.5163.5   165.5   164.5    

 I11.5ADD171.5   169.5   

ADD H11.5 

47]>54[-68 

 إذاعية
 

68-54 

 إذاعية
 ثابتة

 متنقلة

68-54 

 ثابتة
 متنقلة
 إذاعية

165.5   164.5   163.5   162A.5  
]169.5[171.5     

 
172.5 

 
162A.5 
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ADD 

F11.5  ضمن نطاق الرتدد  1يف اإلقليمMHz [xx]-50 جيب أال تسبب احملطات 169.5، وباستثناء البلدان املدرجة يف الرقم ،
عدم  1 قليماإل منها. ويتعني أن تضمن اإلدارات يف                                                               خدمة اهلواة تداخال  ضارا  مبحطات اخلدمة اإلذاعية، وأال تطالب باحلماية  يف

فوق األرض عند حدود منطقة اخلدمة  m 10على ارتفاع  +dB(μV/m) 6جتاوز شدة اجملال املنبعث من حمطة هواة قيمة حمسوبة قدرها 
                                    من الوقت، ما مل ي تفق على خالف ذلك بني  10%ألكثر من  3والبلدان اجملاورة يف اإلقليم  1يف اإلقليم للمحطات اإلذاعية العاملة 

 (WRC-19)     .املتأثرة اإلدارات

 

ADD 

G11.5  ضمن نطاق الرتدد  1يف اإلقليمMHz [xx]-50 جيب أال تسبب حمطات 169.5، وباستثناء البلدان املدرجة يف الرقم ،
وي للموقع، رصد خصائص الرياح العاملة يف خدمة التحديد الرادي                                                               خدمة اهلواة تداخال  ضارا  مبحطات اخلدمتني الثابتة واملتنقلة ورادارات 

 (WRC-19)     .((WRC-19) [B11-WPR]تطالب باحلماية منها. )انظر القرار  وأال 3والبلدان اجملاورة يف اإلقليم  1بلدان اإلقليم  يف

 
ADD 

H11.5  يف نطاق الرتدد يكون استخدام حمطات اهلواة للرتدداتMHz [54 >-xx] ،169.5 الرقم باستثناء البلدان املدرجة يف ،
                                                                                                              رهنا  باحلصول على إذن خاص مسبق من اإلدارة املعنية، إىل جانب موافقة اإلدارات األخرى اليت ميكن أن تتأثر خدمتها اإلذاعية. 

فوق األرض  m 10 ارتفاععلى  dB(μV/m) 6 القيمةاجملال أن تبلغ شدة ، جيب 1 اإلقليم ولتحديد اإلدارات اليت حيتمل تأثرها يف
 (WRC-19)     .دارةهذه اإلحدود أراضي على من الوقت  10% لنسبة

 
ADD 
I11.5  جيب أال تتسبب حمطات اهلواة يف النطاق 169.5باستثناء البلدان املدرجة يف الرقم ،MHz [54>]-[xx] حدوث تداخل  يف
 (WRC-19)     .الراديوي للموقع، وأال تطالب باحلماية منهاخدمة التحديد  رادارات رصد خصائص الرياح العاملة يفبضار 

 
ADD 

 (WRC-19) [B11-WPR]القرار 
  (WPR)التعايش بين خدمة الهواة ورادارات رصد خصائص الرياح 

 1في اإلقليم  MHz 54-50في نطاق التردد 

 (،2019لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ،  العاملياملؤمتر  إن

 اعتباره يفإذ يضع 
اديوية من أجل خدمات االتصاالت الر على الصعيد العاملي        جزئيا                                             أنه يستحسن وجود نطاقات تردد منسقة كليا  أو (أ  

 الدويل؛ لتحقيق قابلية التشغيل
 عالية اجلودة عن الرياح بالقرب من سطح األرض ومن مستوى مرتفع يف الغالف اجلوي؛ أن التنبؤ بالطقس يتطلب بيانات ب(
 ؛km 20                                            ميك ن من إجراء القياسات على ارتفاعات تزيد عن  MHz 50أن الطيف جبوار  ج(
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 يف أحباث الغالف اجلوي التجريبية؛       مهما              تؤدي دورا   (WPR)رادارات رصد الرياح أن  ( د
وحتليالت خمتلف سيناريوهات  (WPR)يعرض خصائص رادارات رصد خصائص الرياح  ITU-R M.2013أن التقرير  ( ه

وخيلص إىل أن نطاق  MHz 50تقاسم الطيف مع خدمات االتصاالت الراديوية األخرى مبا يف ذلك خدمة اهلواة يف النطاق 
                                                                                          مناسب عموما  من وجهة نظر التقاسم شريطة أن تكون كثافة رادار رصد خصائص الرياح منخفضة وكثافة  MHz 80-40 الرتدد

 ؛           خفضة أيضا  حمطات اإلذاعة من
                            عادة  ما تكون عالية االجتاهية  MHz 50نطاق اليف  (WPR)أن اهلوائيات اخلاصة برادارات رصد خصائص الرياح  ( و

                                                حبيث أهنا مسد دة يف اجتاه السماء مع كسب أفقي منخفض؛
، وافق هذا املؤمتر MHz [54,0]-50,0يف نطاق الرتدد  1أنه على الرغم من تقدمي توزيع أويل خلدمة اهلواة يف اإلقليم  ( ز

احلماية الالزمة هلا جيب أن توفر  2019نوفمرب  22القائمة يف  (WPR)على أن احملطات اخلاصة برادارات رصد خصائص الرياح 
 أدناه؛ "يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"ملواصلة عملياهتا يف نطاق الرتدد هذا، انظر فقرة 

 خدمة، نطاقات تردد من أجل إمكانية توزيع إضايف للرتددات ألي عند النظر يفهناك حاجة لوضع شروط التقاسم  أن ح(
 وإذ يالحظ

 نطاق من لوائح الراديو ينص على توزيع إضايف خلدمة التحديد الراديوي للموقع يف 162A.5أن الرقم  (أ  
وأن هذا التوزيع يقتصر على تشغيل رادارات رصد خصائص الرياح عدد من البلدان،  على أساس ثانوي يف MHz 68-46 الرتدد

 ؛(WRC-97) 217             وفقا  للقرار
                                                                        يبني  أن أجزاء النطاقات املوزعة خلدمة اهلواة حيث تكون اإلشارات ضعيفة ت ستعمل  ITU-R M.2013أن التقرير  ب(

 جتنبها؛ (WPR)االنتشار خارج خط البصر وأمناط االنتشار غري العادية وينبغي لرادارات رصد خصائص الرياح  أمناطجتريب  يف
اإلشارات ضعيفة توجد يف نطاق  النطاقات املوزعة على الصعيد العاملي خلدمة اهلواة حيث تكون أن أجزاء ج(

 ؛MHz 50,5-50,0 الرتدد
                         تعمل حاليا  يف أوروبا ضمن  (WPR)أن الوثائق املتاحة تشري إىل أن هناك تسعة رادارات لرصد خصائص الرياح  ( د

 ؛MHz 54-50، ثالثة رادارات منها فقط تعمل يف نطاق الرتدد MHz 66-45نطاق الرتدد 
                           ، غالبا  يف املناطق النائية، 1قليم املتأثرة يف اإل (WPR)العدد الصغري من رادارات رصد خصائص الرياح          نظرا  إىلأنه  ( ه

رادارات حيث سيخضع الطيف الذي تستعمله هذه الرادارات السيكون بإمكان اإلدارات إقامة مناطق تنسيق حول مواقع هذه 
 حلدود مناسبة، وذلك بغرض تسهيل التعايش بني خدمة اهلواة وهذه الرادارات،

 يقرر
 حيدد فيما بعد

 الراديويةيدعو قطاع االتصاالت 
 حيدد فيما بعد
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 Dبشأن األسلوب  6.5/1.1/5

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

NOC 
MHz 75,2-47 
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 8.1بند جدول األعمال 

ودعم  (GMDSS) البحر لدعم حتديث النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف املمكنةاإلجراءات التنظيمية  النظر يف 8.1
 ؛(Rev.WRC-15) 359                    البحر، وفقا  للقرار النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف إدخال أنظمة ساتلية إضافية يف

 البحر مة يفعاملي لالستغاثة والسالتطبيق أحكام تنظيمية من أجل حتديث وعصرنة النظام ال النظر يف - (REV.WRC-15) 359القرار 

 ملخص تنفيذي 1/8.1/5
األول هو حتديث النظام العاملي لالستغاثة والسالمة . على بندين منفصلني WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  8.1يشتمل البند 

. (Rev.WRC-15) 359من القرار  االتصاالت الراديوية"يقرر أن يدعو قطاع " من 1الذي تناولته الفقرة  (GMDSS) البحر يف
والثاين هو إدخال نظام ساتلي ". Aاملسألة "البحر باسم  هذا الفصل يشار إىل حتديث النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف ويف

االتصاالت يقرر أن يدعو قطاع " من 2إطار الفقرة  ويتم تناول ذلك يف. إضايف يف النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر
إىل إدخال أنظمة ساتلية إضافية يف النظام العاملي لالستغاثة والسالمة  ويشار. (Rev.WRC-15) 359من القرار  الراديوية"

 ".Bاملسألة "باسم  (GMDSS) البحر يف

 "2019"يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام من  1، الفقرة (Rev.WRC-15) 359القرار  1.1/8.1/5
 .، تعرض ثالثة أساليب أدناه إلبرازها يف لوائح الراديوWRC-19من جدول أعمال املؤمتر  8.1يف إطار البند  Aلتلبية متطلبات املسألة 

 .ويقضي األسلوب األول بعدم التغيري -
 (MF) اهلكتومرتية باملوجات (NAVDAT) ويشمل األسلوب الثانية الرتددات اليت يتعني استعماهلا يف أنظمة بيانات املالحة -

 .(GMDSS) البحر                                              دعما  لتحديث النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف ،(HF) املوجات الديكامرتيةوب
 األسلوب الثالث مشابه للثاين مع الشروط التالية: -

  أال يرسل النظامNAVDAT إال من حمطات ساحلية 
  صل عليها من اإلدارة  املتأثرة.                                              أن ي رهن استعماله مبوافقة حي 

 "2019"يدعو المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام من  2، الفقرة (Rev.WRC-15) 359القرار  2.1/8.1/5
                                             ، ت عرض أدناه عدة أساليب لرتد يف لوائح الراديو WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  8.1يف إطار البند  Bلتلبية متطلبات املسألة 

مدعو ألن  WRC-19                علما  بأن املؤمتر  غري املستقر بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة املتنقلة الساتليةالساتلي  GMDSS ترددات نظام
ة املتنقلة ألرض للخدمإىل اغري مستقر بالنسبة  اعرتفت بنظام ساتلي اليت (IMO) يأخذ يف االعتبار أنشطة املنظمة البحرية الدولية

 .GMDSSإضايف التصاالت نظام  كمقدمالساتلية  

 خلفية 2/8.1/5
. (GMDSS) البحر بالنظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف( (Rev.WRC-15) 359القرار )من جدول أعمال املؤمتر  8.1يتعلق البند 

إدخال مقدمي  "يقرر" من 2 البحر، بينما تتناول الفقرة حتديث النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف "يقرر" من 1وتتناول الفقرة 
 .خدمات ساتلية إضافيني ضمن النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر



760 

 

 البحر : تحديث النظام العالمي لالستغاثة والسالمة فيAالمسألة  1.2/8.1/5
على االتفاقية الدولية لسالمة  1988كجزء من تعديالت عام   (GMDSS)                                              اعت مد النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر 

وقد أحسن خدمة البحارة والصناعات البحرية منذ . 1999                    ون فذ بالكامل يف عام . 1974لعام  (SOLAS)البحار  األرواح يف
 .بعض تكنولوجيات هذا النظام مل حتقق كامل إمكاناهتا، وميكن تنفيذ بعض وظائفه بتكنولوجيات أحدث إنشائه، ولكن

حتتوي على  (GMDSS)خطة لتحديث النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر  (IMO)ة البحرية الدولية واعتمدت املنظم
.                                                                          وي ظهر االستعراض التفصيلي واخلطة أن استعمال بعض اخلدمات القائمة آخذ يف الرتاجع. استعراض إمجايل واستعراض تفصيلي

احملدث، مثل نظام تبادل البيانات  GMDSS لوجيات اجلديدة يف نظاماحتمال إدخال بعض التكنو                        ويف الوقت نفسه، ي نظر يف
 2015 وقد سبق أن غطى املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام. (NAVDAT)ونظام بيانات املالحة  (VDES) باملوجات املرتية

                              التايل ال ي طلب اختاذ إجراء بشأن من جدول األعمال املكون الساتلي، وب 2.9.1 للمكون األرضي، ويغطي البند VDES النظام
 .من جدول األعمال 8.1إطار البند  يف VDES النظام

لنشر معلومات السالمة البحرية اليت جرى التعريف هبا  GMDSSيف اللوائح اخلاصة بنظام  (NAVTEX)وأدمج النص املالحي 
صل اخلامس من لوائح االتفاقية الدولية لسالمة ، وبعد ذلك أصبحت إلزامية مبوجب الف1999إىل  1992مرحلة انتقالية من  يف

 .(SOLAS)البحار  األرواح يف
 نظامخصائص نظام رقمي يسمى "بعنوان  ITU-R M.2010، وافق قطاع االتصاالت الراديوية على التوصية 2012ويف مارس 

، 2014 ويف أبريل. "kHz 500إىل السفن يف النطاق  الساحل من واألمن البحرية بالسالمة املتعلقة املعلومات إلذاعة املالحية البيانات
 إلذاعة املالحية البياناتنظام  يسمى رقمي نظام"خصائص  بعنواناألخرى  ITU-R M.2058                          املوافقة أيضا  على التوصية  متت

بيانات ويعد نظام " البحري HF الرتدد نطاق يف السفن إىل الساحل من واألمن البحرية بالسالمة املتعلقة املعلومات
ي اجليل التايل من النظام العامل                                   القائم وميكن اعتباره نظاما  حمتمال  يف (NAVTEX)للنظام املالحي         حتسينا   (NAVDAT) املالحة

 .(GMDSS)البحر  لالستغاثة والسالمة يف

                                            وي عترب هذا النطاق األكثر مالءمة لتطبيق بيانات. للخدمة املتنقلة البحرية kHz 505-495توزيع نطاق الرتدد  WRC-12وتناول املؤمتر 
 (NAVDAT) ولكن ال تزال احلاجة تدعو ألحكام تنظيمية لبيانات املالحة (MF) باملوجات اهلكتومرتية (NAVDAT)املالحة 

 .     معا   (HF) املوجات الديكامرتيةوب (MF) باملوجات اهلكتومرتية

 2 افية في النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في البحر )الفقرة: إدخال أنظمة ساتلية إضBالمسألة  2.2/8.1/5
 ("يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية" من

 .GMDSS" األنظمة"سوى نظام ساتلي واحد يف نظام  (IMO)حىت اآلن، مل تدرج املنظمة البحرية الدولية 
يعمل يف نطاق الرتدد  35إىل األرض يف اخلدمة املتنقلة الساتليةواعرتفت املنظمة البحرية الدولية بنظام غري مستقر بالنسبة 

MHz 1 626,5-1 616  يتوقع أن يدخل اخلدمة يف النظامGMDSS  2020يف أوائل عام. 

 .ويرد أدناه جتميع لتوصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة

 يويةنتائج دراسات قطاع االتصاالت الرادملخص وتحليل  3/8.1/5

 :Aالتوصيات والتقارير القائمة ذات الصلة باملسألة 

 .R M.2201-ITU، التقرير R P.368-ITUو R M.1798-ITUو R M.2058-ITUو R M.2010-ITUالتوصيات 

___________________ 
لشركة إيريديوم  LLC"بيان اعرتاف خبدمات متنقلة ساتلية حبرية يقدمها الساتل  للمنظمة البحرية الدولية MSC.451(99)انظر القرار   35

 (.2018 )مايو
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 :Bالتوصيات والتقارير القائمة ذات الصلة باملسألة 
ITU-و R M.1583-ITU-1و R RA.1513-ITUو R RA.769-ITUو R M.1188-ITU-1و R M.1184-ITU-2التوصيات 

0-R RA.1631،  0التقرير-R M.2369-ITUويل لتقرير جديداألشروع ، امل SATREG]-DSSM.[GM R-ITU شروع وامل
 .ITU-R M.[RAS-COMPAT] ويل لتقرير جديداأل

يقرر أن يدعو قطاع " من 1البحر )الفقرة  تحديث النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في: Aالمسألة  1.3/8.1/5
 ("االتصاالت الراديوية

 (SOLAS)                                                                            على مراج عة الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف البحار (IMO)ستوافق املنظمة البحرية الدولية 
ال املؤمتر البحر يف جدول أعم السبب، من املهم استمرار إدراج حتديث النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف وهلذا. 2022يف عام 

WRC-23 .ذها يف املؤمتر بعض اإلجراءات واختا ولكن ميكن النظر يفWRC-19 . وميكن لالعرتاف التنظيمي برتددات لبيانات
          وهو أيضا  . WRC-23أن ييسر العمل أثناء املؤمتر  (HF) املوجات الديكامرتيةوب (MF) باملوجات اهلكتومرتية (NAVDAT) املالحة

 .الديكامرتية املوجاتبو  باملوجات اهلكتومرتية املالحةحال توفر الوقت الكايف على إتاحة تلك الرتددات لبيانات  يف اتسيساعد اإلدار 

 .الرقمية إلذاعة للمعلومات املتعلقة بالسالمة البحرية واألمن من الساحل إىل السفينةونظام بيانات املالحة هو أحد األنظمة 
الذي ميكن  (NAVTEX)النص املالحي للفواصل الزمنية على غرار نظام  توزيع (NAVDAT)بيانات املالحة يستعمل نظام و 

 (MF) ةوميكن أن تعمل بيانات املالحة يف نطاقات تردد باملوجات اهلكتومرتيللمنظمة البحرية الدولية أن تنسقه بنفس األسلوب. 
ويستعمل النظام تعدد اإلرسال بالتقسيم . هي عرض النطاق الالزم لكل نظام kHz 10وقناة بعرض . (HF)باملوجات الديكامرتية و 

                                                                                تكنولوجيا تشكيل لإلرسال الرقمي، وتشك ل كل موجة حاملة فرعية باستعمال تشكيل االتساع  وهو (OFDM) التعامدي للرتدد
 .QAM-4أو  QAM-16أو  QAM-64مثل  (QAM) الرتبيعي

، فمن شأن نطاق ITU-R P.368-9يقدم تغطية جيدة على النحو املبني يف التوصية  kHz 500ومبا أن نطاق الرتدد 
 (MF) باملوجات اهلكتومرتية (NAVDAT)                                                     اخلاص باخلدمة املتنقلة البحرية أن ي ستعمل لبيانات املالحة  kHz 526,5-415 الرتدد

 .ITU-R M.2010على النحو املوصوف يف التوصية 
أن استعماالت الطباعة املباشرة الضيقة  (GMDSS)ويبني االستعراض التفصيلي للنظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر 

معلومات السالمة  التصاالت املتابعة آخذة يف االخنفاض إىل حد كبري، وأن (HF)باملوجات الديكامرتية  (NBDP) النطاق
 (NAVDAT) بيانات املالحة ، مثلNBDP                                ميكن إيصاهلا أيضا  بوسائل أخرى غري  (HF)باملوجات الديكامرتية  (MSI) البحرية

 MHz 12و MHz 8و MHz 6و MHz 4قنوات على التوايل يف نطاقات الرتدد  . ومن شأن ست(HF)املوجات الديكامرتية ب
 (HF NAVDAT) باملوجات الديكامرتيةبيانات املالحة ل                            من لوائح الراديو أن ت ستعمل 17واملدرجة يف التذييل  MHz 22و MHz 16و

 .ITU-R M.2058على النحو املوصوف يف التوصية 
وظيفة بث رسائل تتعلق بسالمة املالحة واألمن والقرصنة والبحث واإلنقاذ ورسائل  (NAVDAT)بيانات املالحة  بنظاموتناط 

وتدعو احلاجة إىل وضع معايري دولية منسقة، تشمل اخلصائص التقنية . األرصاد اجلوية ورسائل التوجيه أو امليناء وما إىل ذلك
جانب  مثل حتديد األولويات والربوتوكول وتصنيف الرسائل وهيكل البيانات وخمططات التنسيق الالزمة منوالتشغيلية بالتفصيل، 
ك وسيضمن ذل.                                             صراحة  لوائح الراديو بقطاع االتصاالت الراديوية حتدده، ونطاق تردد منسق (IMO) املنظمة البحرية الدولية

الدولية اليت  (NAVTEX) يشبه إىل حد كبري تنفيذ خدمة النص املالحي وهذا. نظام بيانات املالحة على الصعيد العاملي تنفيذ
 .kHz 518ترسل رسائل باللغة اإلنكليزية وتعمل على 

إلرسال املعلومات املتعلقة بالسالمة  (NAVDAT)ومن ناحية أخرى، ميكن للسلطة الوطنية أن تستعمل نظام بيانات املالحة 
 منسقة                                                                    وقد ال يعمل هذا النوع من التطبيقات الوطنية لبيانات املالحة طبقا  ملعايري. ائف احملددةواألمن باللغة الوطنية أو لبعض الوظ

ات املالحة الوطنية إىل أنظمة بيان وقد حتتاج.                                                                       عامليا ، ومثال ذلك التشغيل يف هياكل بيانات خمتلفة، أو يف نطاقات تردد خمتلفة
ويتشابه ذلك إىل . ، حسب نطاقات الرتدد اليت تستعملها(IMO) بحرية الدوليةاستيفاء خمططات التنسيق اليت تضعها املنظمة ال

http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2010/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2058/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1798/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-P.368/en
http://www.itu.int/rec/R-REP-M.2201/en
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السلطة  حتددهانطاقات تردد أخرى  أو kHz 490للرسائل احمللية العامل على  (NAVTEX)حد كبري مع إرسال النص املالحي 
 .                              الوطنية وفقا  لدليل النص املالحي

 نطاق التردد المتوسطتحليالت بشأن 
أحد أهم العناصر احملتملة املشاركة يف حتديث النظام العاملي لالستغاثة  (NAVDAT)بيانات املالحة  نظامحىت اآلن، يشكل 

. اديوالر  لوائحولكن ال يوجد أي نطاق تردد حمدد للتطبيق يف . وكذلك املالحة اإللكرتونية (GMDSS)البحر  والسالمة يف
                                         حصرا  يف اخلدمة املتنقلة البحرية على الصعيد  kHz 505-495                     ، ال يوز ع سوى النطاق kHz 526,5-415يتعلق بنطاق الرتدد  وفيما

 .وبالتايل، سيكون هذا النطاق اخليار األفضل لإلذاعة الدولية لبيانات املالحة. العاملي
. (NAVDAT)                                 مناسبة أيضا  لتطبيق بيانات املالحة  kHz 526,5-415                                                      ومن الناحية التقنية، ت عترب األجزاء األخرى من نطاق الرتدد 

         وعمليا ، . لوائح الراديو من 79.5                                                                                       غري أن استعمال اخلدمة املتنقلة البحرية هلذه النطاقات يقتصر على اإلبراق الراديوي وفقا  للرقم 
جيدي  دوق. البلدان العديد من ، تراجع استعمال اإلبراق الراديوي إىل حد كبري يف(NAVTEX)باستثناء خدمات النظام املالحي 

ض ومن شأن وجود بع. الوطنية هلذه النطاقات يف اخلدمة املتنقلة البحرية (NAVDAT)السماح باستعمال أنظمة بيانات املالحة 
 .النهج التنظيمية املناسبة أن مينح اإلدارات فرصة لتعزيز تطوير ونشر هذا النوع من التكنولوجيا املتقدمة اجلديدة

مع إقرار بيانات املالحة  (GMDSS)يف مناهج إضافية للحماية أثناء تنفيذ حتديث النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر         وسي نظر
ومن املقرر القيام بذلك يف دورة الدراسة . ، ووضع خمطط التنسيق(GMDSS)العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر  النظام يف

 .(IMO)احملرز يف أنشطة املنظمة البحرية الدولية  للتقدم         ، وفقا  WRC-23 للمؤمتر

 تحليالت بشأن نطاق التردد العالي
                                                            من لوائح الراديو للبث املشك ل رقميا  يف اخلدمة املتنقلة البحرية  17بعض نطاقات الرتدد الواردة يف التذييل  WRC-12عني املؤمتر 

أصدر قطاع االتصاالت و  .(عيف احلاشية  2017يناير  1            اعتبارا  من ( ITU R M.1798املوصوف يف أحدث صيغة للتوصية  كذلك)
 MHz 6و MHz 4ويوصى باستعمال ست قنوات على التوايل يف نطاق . 2014يف فرباير  ITU-R M.2058-0 الراديوية التوصية

         وذلك جمد  . (HF NAVDAT)الديكامرتية  باملوجاتبيانات املالحة ل ع(مع احلاشية  MHz 22و MHz 16و MHz 12و MHz 8و
        وعالوة  . هذه النطاقات للعمل يف (NAVDAT)بيد أنه يتعني اختاذ إجراءات إلعطاء الوضع التنظيمي لتطبيق بيانات املالحة .        تقنيا  

ات نطاقات املوج، يتعني النظر يف هنج محاية إضافية على (MF NAVDAT)باملوجات اهلكتومرتية بيانات املالحة على ذلك، وكحال 
                                  تبعا  للحالة املتعلقة بيانات املالحة  (GMDSS)أثناء تنفيذ حتديث النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر  (HF) الديكامرتية

   ا  ، وفقWRC-23                                                  ومن املقرر أيضا  القيام بذلك يف دورة الدراسة للمؤمتر. الصلة املعرتف هبا يف هذا النظام ووضع خمطط التنسيق ذي
 .(IMO)للتقدم احملرز يف أنشطة املنظمة البحرية الدولية 

 باملوجاتبيانات املالحة أن نطاقات الرتدد املقرتحة لتنفيذ نظام  (MIFR)وأظهر حتليل السجل األساسي الدويل للرتددات 
لة يف اخلدمة  (HF NAVDAT) الديكامرتية زيعات الطيف                           املتنقلة البحرية رهنا  بتو                                                    يستعملها عدد كبري من احملطات الساحلية املرس 

جزء   الديكامرتية يف باملوجاتبيانات املالحة                                                    تسبب تلك احملطات تداخال  ضارا  على تشغيل مستقب الت سفن  وميكن أن. القائمة
عداد املناسب للتدابري إلسيتطلب ا الديكامرتية باملوجاتبيانات املالحة                                 لذلك، فإن التنفيذ الفع ال ألنظمة. كبري من حميطات العامل

          حاليا  إىل  (NAVDAT) وال حتيل بيانات املالحة.                                      احملطات املتنقلة البحرية القائمة حاليا   معالتنظيمية والتقنية اليت حتقق توافقها 
 بيانات ردد لنظامولذلك، يبدو من غري املناسب إدراج نطاقات ت. (IMO)                                                        األنظمة املنسقة دوليا  اليت اعتمدهتا املنظمة البحرية الدولية 

 .من لوائح الراديو 15يف التذييل  الديكامرتية باملوجاتاملالحة 

http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1184/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1188/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RA.769/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RA.1513/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1583/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RA.1631/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RA.1631/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RA.1631/en
http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2369


763 

 

 2 الفقرة)إدخال أنظمة ساتلية إضافية في النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في البحر : Bالمسألة  2.3/8.1/5
 ("يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية" من

ثة ا                                                                                                                     يوجد حاليا  نظام واحد غري مستقر بالنسبة إىل األرض للخدمة املتنقلة الساتلية ميكن أن يقدم التشغيل العاملي للنظام العاملي لالستغ
مدى  توزيعات اخلدمة املتنقلة الساتلية يف ضمن، مبا يف ذلك املناطق القطبية والقطبية اجلنوبية (GMDSS)والسالمة يف البحر 

 .MHz 1 626,5-1 616 الرتدد
. BR IFIC 2418                      ، وأ بلغ عنه يف النشرةRES46/C/40 ،BR IFIC 2081                                           ون شر هذا النظام ألول مرة يف إطار القسم اخلاص 

 .ة إىل األرضأنظمة أخرى للخدمة املتنقلة الساتلية غري املستقرة واملستقرة بالنسب       أيضا  تستعمله  النظام هذا يستعمله الذي والتوزيع
من لوائح الراديو  9لتنسيق الرتدد مبوجب املادة  MHz 1 626,5-1 610دمة املتنقلة الساتلية يف النطاق باخلوختضع األنظمة الساتلية 

من لوائح الراديو، إىل جانب القواعد  11A.9وعلى وجه التحديد، فإن الرقم . من لوائح الراديو 364.5على النحو املبني يف الرقم 
تقرة به، يدعو إىل التنسيق بني الشبكات الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض والشبكات الساتلية غري املس املرتبطة (RoP) اإلجرائية

عاله                                      وقد ن سقت وصلتا اخلدمة للنظام املذكور أ. اخلدمات األخرى اليت هلا حقوق متساوية بالنسبة إىل األرض على السواء، ومع
اليت هلا من لوائح الراديو مع تلك اخلدمات  11A.9مبوجب الرقم ( الصاعدة والوصلة اهلابطة كلتامهاالوصلة )ضمن هذا النطاق 

ف                   ويؤك د اليوم، بصر . لوائح الراديو يف السجل األساسي الدويل للرتددات من 11                                 واملبل غ عنها واملسج لة مبوجب املادة نفس الوضع
غري أن العديد من  .معايري راسخة لتفعيل التنسيق مع الشبكات الساتلية األخرىالنظر عن التحقق من تراكب الرتدد، عدم وجود 

من لوائح  11A.9 وبالتايل، ينبغي أال يفسر التطبيق الناجح للرقم. عمليات التنسيق قد جرت وجتري على أساس تراكب الرتدد
                                   وجيدر بالذكر أيضا  أن الوصالت اهلابطة . ئح الراديولوا من 7.9 الرقم الراديو على أنه تنسيق ناجح شبيه بالتنسيق املرتقب مبوجب

 .وضع ثانويتسجل على أهنا ذات  (MSS)للخدمة املتنقلة الساتلية 
باستعمال نفس الرتدد  (IMO)، يعمل النظام الساتلي الذي تنظر فيه املنظمة البحرية الدولية MHz 1 626,5-1 616وضمن النطاق 

وميكن االطالع على وصف كامل هلذه العملية . لكل من الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة، إىل كل حمطة أرضية متنقلة
 .ITU-R M.2369 التقرير يف

، MHz 1 626,5-1 618,725                                                                                      مبوجب اإلذن الصادر من اإلدارة املبلغة، ي سمح حملطات النظام الساتلي الفضائية بالعمل يف النطاق 
النطاق  أساس مشرتك مع شبكة أخرى غري مستقرة بالنسبة إىل األرض وعلى مسؤولية اإلدارة املبلغة نفسها يف وعلى

MHz 1 618,725-1 617,775. 
 :                              وأ عرب عن رأيني بشأن هذا املوضوع

الوصالت اهلابطة الثانوية حتظى حبماية فعلية بوصالت االتصاالت األولية للوصلة الصاعدة يقول بأن  :1 الرأي -
                                       نظرا  ألن هذه التخصيصات ت شغ ل باستعمال  MHz 1 626,5-1 618,725                                  وتتمتع عمليا  بنفس احلقوق يف النطاق 

وال يوجد .  نطاق الرتدد نفسه                                  ل وتستقب ل وحدات املشرتكني والسواتل يف           ، حيث ترس  (TDD) بتقسيم الزمن االزدواج
آخر قيد التشغيل على ترددات مشرتكة مع نظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض  (MSS)نظام خدمة متنقلة ساتلية 
يف   ومن املنظور العملي للتخصيصات ومحايتها، تتوفر محاية مناسبة الستعمال الرتددات. يف اخلدمة املتنقلة الساتلية

رض التشغيل الذي تنفرد به الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة للنظام غري املستقر بالنسبة إىل األكال االجتاهني بفضل 
تتمتع هبا بطاقة  وأولوية التاريخ اليت"( االزدواج بتقسيم الزمن)"نفس نطاق الرتدد  يف اخلدمة املتنقلة الساتلية يف

 .ع األويل للوصلة الصاعدةالتوزي ووضعة املتنقلة الساتلية التبليغ عن النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض يف اخلدم
هذا  أداء من األمهية مبكان حلسنمبا أن الساتل يدير التزامن وختصيصات القنوات املذكورة أعاله، فيقول  :2 الرأي -

لتشغيل  لك، فإنذ           وعالوة  على .                                                                  ت ستقبل الوصلة اهلابطة دون انقطاع وهو أمر ال ميكن ضمانه بتوزيع ثانوي النظام أن
إزاء أي خدمة أولية داخل النطاق نفسه " عدم التداخل، وعدم احلماية"وصلة النظام الساتلي اهلابطة وضع 

                                                                                                     النطاقات اجملاورة، وبغياب معايري تنسيق موثوقة حاليا  لتحقيق التنسيق، عدا تراكب الرتدد الذي يعد أحد معايري  ويف
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                                                                       هذا التوزيع مرشحا  لتوفري سالمة جوانب احلياة على النحو الذي يتطلبه النظام  التداخل األخرى، ينبغي أال يكون
 .(GMDSS)العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر 

 التوزيعات واألحكام التنظيمية األخرى التي يتعين أخذها في الحسبان 1.2.3/8.1/5
 :ات التاليةللخدم MHz 1 626,5-1 610,0                            أيضا  أجزاء خمتلفة من النطاق       توز ع

 ،(AMS(R)S) خلدمة املتنقلة الساتلية للطريانا -

 ،(ARNS)خدمة املالحة الراديوية للطريان  -

 ،(FS)اخلدمة الثابتة  -

 ،(RAS)خدمة علم الفلك الراديوي  -

 .(RDSS)خدمة االستدالل الراديوي الساتلية  -

 التوزيعات والشؤون ذات الصلة 1.1.2.3/8.1/5
 .وحالتها التشغيلية احلالية 1.2.3/8.1/5يتواصل هنا حبث اخلدمات املذكورة يف القسم 

على أساس أويل يف النطاق  (R) للطريان                                               من لوائح الراديو، ت وزع اخلدمة املتنقلة الساتلية 367.5            عمال  بالرقم  -
MHz 1 626,5-1 610 21.9                                                                              يف اجتاهي الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة، رهنا  باتفاق يتم احلصول عليه مبوجب الرقم 

 .من لوائح الراديو
 :                          وأ عرب عن رأيني يف هذا الصدد 
                                        اعتمدت، استنادا  إىل هذا التوزيع، املعايري  (ICAO)                                  يذك ر بأن منظمة الطريان املدين الدويل : 1الرأي  •

فيما يتعلق بإبالغ الفئات املختلفة من رسائل سالمة اخلدمة املتنقلة  (SARP)واملمارسات املوصى هبا 
لتقدمي النظام  (IMO)عرب النظام الساتلي اليت تنظر فيها املنظمة البحرية الدولية  (R) للطريان الساتلية

 .(GMDSS)السالمة يف البحر العاملي لالستغاثة و 
حاجة للحديث عن املعايري واملمارسات املوصى هبا ومعايري منظمة الطريان املدين الدويل،  ال يرى :2الرأي  •

وبغض النظر عن اإلجراءات املتخذة يف إطار هذا . االجتماع التحضريي للمؤمتربغية إدراجها يف نص 
ة ان املدين الدويل تطبيق املعايري فيما يتعلق اخلدمة املتنقلالبند من جدول األعمال، تواصل منظمة الطري 

على ذلك، ليس من ضمن والية أو اختصاص جلان دراسات قطاع         وعالوة  . (R) للطريان الساتلية
االتصاالت الراديوية تأكيد أو عدم تأكيد االلتزام بتشغيل أي نظام وفق معايري منظمة الطريان املدين 

 .الدويل
. وال يوجد نظام هلذه اخلدمة خمطط أو جاهز MHz 1 626,5-1 610مة املالحة الراديوية للطريان يف النطاق         توز ع خد -

 هذا النطاق. للعمل يف
على أساس أويل. ويدعو  MHz 1 613,8-1 610,6يف نطاق الرتدد  (RAS)تعمل خدمة علم الفلك الراديوي  -

إىل النظر يف التأثري على  2019 (WRC-19)املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  (Rev.WRC-15) 359 القرار
من لوائح الراديو. ويف هذا الصدد، أبلغت بعض اإلدارات اليت  372.5                                         محاية خدمة علم الفلك الراديوي وفقا  للرقم 

من عمليات الوصلة  1998تشغل خدمة علم الفلك الراديوي يف نطاق الرتدد أعاله عن حدوث تداخل ضار منذ عام 
ذلك. ووصفت ب 37واإلدارة املسؤولة عن النظام الساتلي 36                 هذا. وأ بلغ االحتاد اهلابطة لنظام اخلدمة املتنقلة الساتلية

___________________ 
 .R RRB 17.1-ITU ]2[انظر الوثيقة   36
 .R RRB 17.1-ITU ]2[الوثيقة ب 11و 10و 9و 8و 7و 6و 4املرفقات  انظر  37
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                                                   وجهة نظرها، مشكلة التداخل. )انظر أيضا  وثيقة العمل  اليت تتخذها واليت ستحل، من 38اإلدارة املسؤولة التدابري
 .(PDN ITU-R M.[RAS.COMPAT]املمهدة ملشروع أويل للتقرير 

 359.5                  ؛ علما  بأن الرقمMHz 1 626,5-1 610                                               من لوائح الراديو، ت وزع اخلدمة الثابتة يف النطاق  359.5            عمال  بالرقم  -
وحتث اإلدارات على أن تبذل مجيع اجلهود املمكنة ( يفيد مبا يلي: "WARC-92من لوائح الراديو )املعتمد قبل املؤمتر 

 ".نطاقات الرتدد هذه                                                    عمليا  من أجل جتنب تشغيل حمطات جديدة للخدمة الثابتة يف
، وعلى 2على أساس أويل يف اإلقليم توزيع  MHz 1 626,5-1 610دمة االستدالل الراديوي الساتلية يف النطاق خل -

 11A.9 من لوائح الراديو، للتنسيق يف إطار الرقم 364.5، وختضع، مبوجب الرقم 3و 1أساس ثانوي يف اإلقليمني 
دمة االستدالل الراديوي الساتلية خل توزيع من لوائح الراديو على 369.5ذلك، ينص الرقم إىل  لوائح الراديو. باإلضافة من

احلاشية،  احملددة يف 3و 1على أساس أويل لبعض البلدان يف اإلقليمني  MHz 1 626,5-1 610فضاء( يف النطاق -)أرض
 يف لوائح الراديو من البلدان غري املدرجة يف هذا احلكم. 21.9                        رهنا  مبوافقة مبوجب الرقم 

                            وأ عرب عن رأيني يف هذا الصدد: 
                                                        ، ال ميكن للوصلة اهلابطة اليت تستعمل توزيعا  ثانويا  للخدمة MHz 1 626,5-1 613,8يف النطاق : 1الرأي  •

أن تطالب باحلماية من التداخل الضار من الوصلة الصاعدة للشبكات ( أرض-فضاء)املتنقلة الساتلية 
 .راديو                     وتعمل وفقا  للوائح ال( فضاء-أرض)الساتلية اليت تستعمل التوزيع األويل 

                                                  ، ال ميكن للمحطات اليت تستعمل توزيعا  ثانويا  للخدمة MHz 1 626,5-1 613,8يف النطاق : 2الرأي  •
أن تطالب باحلماية من التداخل الضار من حمطات تستعمل خدمة ( أرض-فضاء)املتنقلة الساتلية 

وفيما عدا اإلدارات ، 3و 1ولكن يف اإلقليمني (. فضاء-أرض) (RDSS)االستدالل الراديوي الساتلية 
من لوائح الراديو، يكون توزيع خدمة االستدالل الراديوي الساتلية  369.5العشرين املذكورة يف الرقم 

التوزيع  وبالتايل، فإن. 3واإلقليم  1اإلدارات املائة ومثاين وثالثني املتبقية يف اإلقليم لدى         ثانويا  ( فضاء-أرض)
( أرض-فضاء) لخدمة املتنقلة الساتليةوكذلك التوزيع ل( فضاء-أرض)خلدمة االستدالل الراديوي الساتلية 

لخدمة املتنقلة التوزيع الثانوي ل وبغض النظر عن احلالة املوصوفة أعاله، وقبل النظر يف. هلما وضع ثانوي
، (اءفض-أرض) ل الراديوي الساتليةدمة االستدالمقابل التوزيع األويل خل( أرض-فضاء)الساتلية 

نسيق الناجح                 أن ينجز أوال  الت( فضاء-أرض) دمة االستدالل الراديوي الساتلية                    مشغ ل التوزيع األويل خل على
الساتلية  ويف حالة نظام اخلدمة املتنقلة(. فضاء-أرض)املتنقلة الساتلية  مع مشغل التوزيع األويل للخدمة

، سيكون لنظام اخلدمة "يقرر" من 2، وعلى أساس الفقرة (IMO)بحرية الدولية الذي تنظر فيه املنظمة ال
نه بعد                                            نظام خلدمة االستدالل الراديوي الساتلية يبل غ ع املتنقلة الساتلية أولوية من حيث التاريخ على أي

لساتلية اهذه احلالة، قد يصعب إجراء تنسيق ناجح بني الوصالت الصاعدة للخدمة املتنقلة  ويف. ذلك
           وعالوة  على  .على أساس تراكب الرتدد يف املنطقة اجلغرافية نفسها الراديوي الساتلية خدمة االستداللو 

ظام الساتلي على نفس الن( فضاء-أرض)ذلك، فإن التنسيق مع التوزيع األويل للخدمة املتنقلة الساتلية 
وتكفل . يما بعد           يبل غ عنه ف( فضاء-أرض) ليةدمة االستدالل الراديوي السات                           سيتطلبه أيضا  أي نظام أويل خل

املتطلبات املذكورة أعاله يف الواقع العملي محاية التخصيصات الثانوية للخدمة املتنقلة 
 .(IMO) نظام اخلدمة املتنقلة الساتلية الذي تنظر فيه املنظمة البحرية الدولية على( أرض-فضاء) الساتلية

 (.فضاء-أرض)للخدمة املتنقلة الساتلية  MHz 1 660,5-1 626,5                       يوز ع نطاق الرتدد اجملاور  -
واألنظمة  GMDSS                                                                        عن التوافق بني نظام اخلدمة املتنقلة الساتلية املعرتف به حديثا  من أجل النظام                وأ عرب عن رأيني  

 اجملاور: MHz 1 660,5-1 626,5العاملة يف النطاق 

___________________ 
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تتعدد شبكات وأنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية اليت تستعمل نطاقات جتاور، سواء فوق وحتت، : 1الرأي  •
يف الوصالت الصاعدة من  (GMDSS)تلك املقرتحة لتشغيل النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر 

 النطاق يف األرضيةاإلرسال املتنقلة  حمطاتهناك تداخل حمتمل من و . (MES)احملطات األرضية املتنقلة 
MHz 1 660,5-1 626,5  األرضية املتنقلة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت ميكن استعماهلا احملطاتإىل 

ومن املهم للمحطات األرضية املتنقلة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض املزمع  اجلديد. GMDSSيف النظام 
                                                والسالمة يف البحر أن تصم م وترك ب على حنو يقلل من،  العاملي لالستغاثة استعماهلا خلدمات النظام

نسبة إىل املطاريف غري املستقرة بالنسبة إىل األرض واملستقرة بال ويسمح بتجاوز، تأثري التداخل احملتمل من
االتصاالت ويف  GMDSSاألرض اليت تعمل يف النطاقات اجملاورة، مبا يف ذلك املطاريف املستعملة للنظام 

. ومن املهم أن تأخذ اإلدارات هذه املسألة يف احلسبان عند (GMPCS)املتنقلة الساتلية العاملية  الشخصية
اجلديد يف البيئة  GMDSSلوائح الراديو لضمان تشغيل النظام إدخال تعديالت على إمكانية البت يف 

 .للتداخل احلالية
املزمع استعماهلا  (MSS)للخدمة املتنقلة الساتلية  (MES)ينبغي للمحطات األرضية املتنقلة : 2الرأي  •

      تصم م  أن MHz 1 626,5-1 616خدمات النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر ضمن نطاق الرتدد  يف
                                                                                     وترك ب على منت السفن على حنو يقلل من، ويسمح بتجاوز، تأثري التداخل احملتمل من مطاريف اخلدمة 

حدة اخلبرية ويف هذا الصدد، تقدم وكالة األمم املت.                                   خرى القائمة املشغ لة يف النطاق اجملاوراملتنقلة الساتلية األ
، معايري أداء حملطات السفن األرضية (IMO)يف جمال اتصاالت السالمة البحرية، أي املنظمة البحرية الدولية 

على ذلك، من         وعالوة  . DSSGM(39(املعدة لالستعمال يف النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر 
املهم مالحظة أن إدارة أجهزة االتصاالت اليت قد تعمل على منت السفن هي شأن متواصل تنفذه سلطات 

 .الوطنية الرتخيص
 أحكام تنظيمية أخرى 2.1.2.3/8.1/5

 .                                        من لوائح الراديو، الذي يعر ف خدمة السالمة 59.1الرقم  -
على (         إن و جدت)من لوائح الراديو وإمكانية تطبيقه  10.4من لوائح الراديو، الذي يشري إىل الرقم  368.5الرقم  -

 .خدمة االستدالل الراديوي الساتليةاخلدمة املتنقلة الساتلية و 
الراديو، من لوائح  48.9من لوائح الراديو والرقم  47.9من لوائح الراديو، مبا يف ذلك اإلشارة إىل الرقم  52C.9الرقم  -

 .الذي يصف طبيعة التنسيق
من لوائح الراديو على مجيع الرتددات ونطاقات الرتدد اليت يستعملها النظام العاملي لالستغاثة  15حيتوي التذييل  -

 .(GMDSS)والسالمة يف البحر 
 .ة إىل التنسيقمن لوائح الراديو اليت تصف احلاج 11A.9من القواعد اإلجرائية ذات الصلة بالرقم  3.2الفقرة  -
من لوائح الراديو اليت تشرح دور مكتب االتصاالت الراديوية  50.11من القواعد اإلجرائية ذات الصلة بالرقم  5الفقرة  -

 .خدمة قائمة رفع وضعالناتج عن 

 أساليب للوفاء ببند جدول األعمال 4/8.1/5
 .B باملسألة للوفاء أساليبأربعة        وي قرتح ،A باملسألة للوفاءثالثة أساليب       ي قرتح

___________________ 
معايري األداء حملطة السفن األرضية املعدة لالستعمال يف النظام العاملي لالستغاثة " بعنوان MSC.434(98)قرار املنظمة البحرية الدولية  ،انظر  39

 (.2017يونيو " )البحر والسالمة يف
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يقرر أن يدعو قطاع "من  1الفقرة البحر ) تحديث النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في: Aالمسألة  1.4/8.1/5
 ("االتصاالت الراديوية

 A1األسلوب  1.1.4/8.1/5

 .ال تغيري يف لوائح الراديو
 A2األسلوب  2.1.4/8.1/5

 (MF NAVDAT)الهكتومترية  بالموجاتبيانات المالحة  نظام

 .على الصعيد الدويل (MF NAVDAT)باملوجات اهلكتومرتية بيانات املالحة  نظاميف  kHz 505-495يراد استعمال نطاق الرتدد 

اخلدمة  يف( 2 اإلقليم يف kHz 505-510) kHz 526,5-505و kHz 495-415وينبغي تعديل القيود املفروضة على استعمال النطاقني 
ومرتية هلذه النطاقات باملوجات اهلكتبيانات املالحة ومتكن إتاحة إمكانية استعمال .                                              املتنقلة البحرية بواسطة اإلبراق الراديوي حصرا  

 .الوطين على الصعيد

 (HF NAVDAT)الديكامترية  بالموجاتبيانات المالحة نظام 

 ITU-R M.2058ت الرتدد املوصوفة يف أحدث صيغة للتوصية للوائح الراديو للسماح باستعمال نطاقا 17يلزم تعديل التذييل 
. وينبغي كذلك وضع أحكام تنظيمية مناسبة لضمان توافق أنظمة (HF NAVDAT)باملوجات الديكامرتية بيانات املالحة نظام  يف

                        هنا  بالتوزيعات القائمة الرتدد املعنية ر باملوجات الديكامرتية مع األنظمة املتنقلة البحرية الرقمية اليت تشغل نطاقات بيانات املالحة 
 .الصلة ذات

بعد أن تكون املنظمة البحرية الدولية  (GMDSS)يف حتديث النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر  WRC-23وسينظر املؤمتر 
 .الراديو للوائح 15لتذييل لذلك، سيتسىن يف ذلك الوقت النظر يف إمكانية مراجعة ا. قد اختتمت أعماهلا بشأن هذا املوضوع

 A3األسلوب  3.1.4/8.1/5
 (MF NAVDAT)الهكتومترية  بالموجاتبيانات المالحة  نظام

 .على الصعيد الدويل (MF NAVDAT)باملوجات اهلكتومرتية بيانات املالحة  نظاميف  kHz 505-495يراد استعمال نطاق الرتدد 

اخلدمة  يف( 2 يف اإلقليم kHz 510-505) kHz 526,5-505و kHz 495-415وتنبغي إزالة القيود املفروضة على استعمال النطاقني 
ومرتية هلذه النطاقات باملوجات اهلكتبيانات املالحة ومتكن إتاحة إمكانية استعمال .                                              املتنقلة البحرية بواسطة اإلبراق الراديوي حصرا  

 احملطاتيف  ةاهلكتومرتي باملوجاتبيانات املالحة  لنظامحمطات اإلرسال  حصر شريطة الوطين الصعيد على kHz 505-495 والنطاق
 .مع اإلدارة املتأثرة اليت تستعمل خدمة املالحة الراديوية للطريانيتم التوصل إليه  التفاق استعماهلا إخضاع مع الساحلية

 (HF NAVDAT)الديكامترية  بالموجاتبيانات المالحة نظام 

 ITU-R M.2058للوائح الراديو للسماح باستعمال نطاقات الرتدد املوصوفة يف أحدث صيغة للتوصية  17يلزم تعديل التذييل 
. وينبغي كذلك وضع أحكام تنظيمية مناسبة لضمان توافق أنظمة (HF NAVDAT)باملوجات الديكامرتية بيانات املالحة نظام  يف

                                                                                                           باملوجات الديكامرتية مع األنظمة املتنقلة البحرية الرقمية اليت تشغل نطاقات الرتدد املعنية رهنا  بالتوزيعات القائمةبيانات املالحة 
الساحلية فقط  احملطاتب الديكامرتيةبيانات املالحة باملوجات  لنظامحمطات اإلرسال  تقييدتشمل هذه األحكام  وقد. الصلة ذات

 .يتم التوصل إليه مع اإلدارة املتأثرة التفاقإخضاع استعماهلا  مع
احملطات الساحلية وقدرهتا على  حمصورة يف HF NAVDAT و MF NAVDATاإلرسال يف النظامني  حمطات :األسباب
أن تنص األحكام  وخىيت انطاقات الرتدد املعنية. لذ يفباألنظمة القائمة يف اخلدمة البحرية املتنقلة          مقارنة  بكثري  أعلىاإلرسال 

 .القائمة واخلدمات األنظمة مع املالحة بيانات أنظمة توافق على أعالهملقرتحة ا
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بعد أن تكون املنظمة البحرية الدولية  (GMDSS)يف حتديث النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر  WRC-23وسينظر املؤمتر 
 .الراديو للوائح 15لذلك، سيتسىن يف ذلك الوقت النظر يف إمكانية مراجعة التذييل . قد اختتمت أعماهلا بشأن هذا املوضوع

 2 الفقرة)إدخال أنظمة ساتلية إضافية في النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في البحر : Bالمسألة  2.4/8.1/5
 ("يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية" من

 B1األسلوب  1.2.4/8.1/5

، فإن تقسيم نطاق الرتدد للخدمة املتنقلة (MSS)                                                                          نظرا  لتمييز اهلوائي احملدود الذي تقدمه احملطات األرضية للخدمة املتنقلة الساتلية 
رددات اخلدمة املتنقلة الساتلية ويف حالة ت. الساتلية هو هنج تنسيقي راسخ فيما بني األنظمة الساتلية املنسقة باخلدمة املتنقلة الساتلية

اليت يستعملها نفس مطراف مستعمل النظام الساتلي يف كال اجتاهي الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة، عند تنسيق استعمال هذه 
نع الشبكات الساتلية األخرى فعليا  من النفاذ إىل هذه الرتددات يف املنطقة اجلغرافية نفسها شأن  ومن .                                                                                                        الرتددات يف اجتاه واحد، مت 

ساتلية أخرى يف نفس النطاق داخل املنطقة اجلغرافية املنسقة أن يكفل محاية استعمال الرتددات نفسها  غياب البث من أنظمة
 .االجتاهني على نفس الرتددات االجتاه اآلخر لإلرسال من جانب النظام الساتلي الذي يعمل يف يف

ألكثر من عشرين  اخلدمة املتنقلة الساتلية ظل يعملوقد اعرتفت املنظمة البحرية الدولية بنظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف 
. تغيريات تقنية أو تشغيلية على النظام GMDSSومل يتطلب اعرتاف املنظمة البحرية الدولية هبذا النظام لتوفري النظام .       عاما  
لوائح الراديو ل ولكن ستلزم من منظور تنظيمي تعديالت تنظيمية. توزيعات جديدة أو دراسات مرتبطة هبا تتطلب أي وال
نطاق  يف GMDSSبالنظام قيد النظر كمقدم خدمة ساتلية لنظام  (IMO)البحرية الدولية  املنظمة" اعرتاف"تنفيذ  أجل من

 :، مبا يف ذلكMHz 1 626,5-1 616 الرتدد
 ؛(GMDSS) البحر سالمة يفوالحاشية يف توزيعات اخلدمة املتنقلة الساتلية لتحديد استعماهلا يف النظام العاملي لالستغاثة  أ ( 

من لوائح الراديو لتجنب أي عدم اتساق وغموض بشأن الوضع التنظيمي  368.5و 364.5تعديل أحكام الرقمني  ب(
 ؛GMDSSعند استعماهلما يف نظام  MHz 1 626,5-1 616للخدمة املتنقلة البحرية الساتلية يف النطاق 

 50.33                                    للوائح الراديو، فضال  عن أحكام الرقم 15يف التذييل  15-2إىل اجلدول  MHz 1 626,5-1 616إضافة النطاق  ج(
 .من لوائح الراديو 33من لوائح الراديو يف املادة  53.33من لوائح الراديو والرقم 

فعند إدخال  ،                                                                                                   عالوة  على ذلك، على الرغم من أن أحكام لوائح الراديو فيما يتعلق خبدمات السالمة ال ترتبط حبالة توزيع معينة
للوائح الراديو، ولتفادي إمكانية اعتبار التوزيع الثانوي للوصلة اهلابطة سابقة وحبكم الطبيعة الفريدة  15هذا نطاق الرتدد يف التذييل 

كال  يف (MSS)                                                                                                     نظام اخلدمة املتنقلة الساتلية غري املستقر بالنسبة إىل األرض الذي ت ستعمل فيه ترددات اخلدمة املتنقلة الساتلية 
 :نفس نطاق الرتدد، ميكن إرفاق مالحظة هبذا النطاق تنص على ما يلي اجتاهي الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة يف

لألغراض العادية غري املرتبطة بالسالمة، فإنه يستعمل ألغراض  MHz 1 626,5-1 616إىل استعمال النطاق      فة  إضا" 
طة الشبكات الساتلية بواس اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية يف أرض-وفضاء فضاء-أرض باجتاهي االستغاثة والسالمة

 ".                                        اليت تستخدم نفس القناة يف كال االجتاهني حصرا  
 B2األسلوب  2.2.4/8.1/5

 بني التوافق ضمان مع ،(GMDSS) العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر النظام يفالنظام الساتلي اجلديد  إضافةهذا األسلوب  يؤيد
يتعلق  فيما MHz 1 626,5-1 616ويتناول هذه األسلوب بشكل خاص احلالة التنظيمية للنطاق  .احلالية واخلدماتالنظام اجلديد 

                                    وي ستعمل النطاق اجملاور من جانب احملطات . MHz 1 660,5-1 626,5نطاق الرتدد اجملاور  بعمليات اخلدمة املتنقلة الساتلية يف
 شبكات اخلدمة املتنقلة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض، مبا يف ذلك احملطات األرضية للسفن املستعملة يف (MES) املتنقلةاألرضية 

 .(GMDSS) البحر النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف يف
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هو توزيع ثانوي، يف حني أن التوزيع  MHz 1 626,5-1 616يف النطاق ( أرض-فضاء)والتوزيع احلايل للخدمة املتنقلة الساتلية 
 .هو توزيع أويل ،MHz 1 660,5-1 626,5يف النطاق ( فضاء-أرض)للخدمة املتنقلة الساتلية 

( أرض-فضاء)أن تغري الوضع التنظيمي للتوزيع للخدمة املتنقلة الساتلية ( B4و B1)بعض األساليب  ومن شأن
إىل توزيع  (MSS)التوزيع للخدمة املتنقلة الساتلية  وضع، مما يرفع بشكل فعلي أو مباشر من MHz 1 626,5-1 616 النطاق يف

قرة بالنسبة املست اخلدمة املتنقلة الساتليةوقد يؤدي ذلك إىل وضع قيود جديدة على عمليات . GMDSS أويل عند استعماهلا لنظام
وقد حيد ( MHz 1 660,5-1 626,5 النطاق يف املتنقلة األرضية احملطات تإرساال تقييد احتمال)يف نطاق الرتدد اجملاور  إىل األرض
 .املختلفة البحرية االتصاالتتقدمي  على امن قدرهت
 B5و B1 األسلوبني تكميلأجل  من، )ب(B2واألسلوب ( أ)B2األسلوب : )أسلوبني فرعيني إىلاألسلوب هذا  وينقسم

الساتلية املستقرة بالنسبة  يتعلق بعمليات اخلدمة املتنقلة بنص تنظيمي إضايف حيافظ على الوضع التنظيمي احلايل فيما التوايل، على
 .إىل األرض يف النطاق اجملاور

 تنقلةمن لوائح الراديو، ينص على أال تطالب احملطات األرضية امل 5                                                        ويطبق هذا األسلوب حكما  تنظيميا  إضافيا  يف حاشية يف املادة 
 .اجملاور MHz 1 660,5-1 626,5باحلماية من احملطات األرضية املتنقلة اليت ترسل يف النطاق  MHz 1 626,5-1 616املستقبلة يف النطاق 

من لوائح الراديو. ومن شأن التغيريات  364.5يتم فيها تغيري الرقم  ال B1                                                   ويقرتح هذا األسلوب، عالوة  على ذلك، صيغة خمتلفة لألسلوب 
أن حتط من حالة خدمة املالحة الراديوية للطريان، مبا يف ذلك  B1 من لوائح الراديو املقرتحة يف األسلوب 364.5املقرتحة على الرقم 

يقع  إزاء نفس اخلدمات، وهو ما AMS(R)S                                                                               املساعدات اإللكرتونية احملمولة جوا  للمالحة اجلوية واخلدمة الثابتة وستغري من حالة اخلدمة 
)أ(، عدم إجراء B2. ولتجنب هذه التغريات، يقرتح، يف إطار األسلوب WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  8.1خارج نطاق البند 
 من لوائح الراديو. 364.5تغيريات على الرقم 

 :اآليت النحو على نيفرعي أسلوبني إىل األسلوب هذا وينقسم

 ( أ )B2 األسلوب 1.2.2.4/8.1/5
ض( يف النطاق أر -دمة املتنقلة الساتلية )فضاءاخل)أي اإلبقاء على الوضع الثانوي للتوزيع اخلاص ب B1لألسلوب  مماثل

MHz 1626,5-1613,8 نع فرضوإضافة حاشية ملمن لوائح الراديو  364.5عدا عدم إجراء تغيريات على الرقم  فيما 
 القيود على اخلدمات املتنقلة الساتلية يف النطاق اجملاور.

 (ب)B2 األسلوب 2.2.2.4/8.1/5
إىل  MHz 1621,35-1626,5أرض( يف النطاق -)أي رفع وضع التوزيع اخلاص باخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء B4مماثل لألسلوب 

 الوضع األويل( وإضافة حاشية ملنع فرض القيود على اخلدمات املتنقلة الساتلية يف النطاق اجملاور.
 B3األسلوب  3.2.4/8.1/5

                                                                         نظرا  لعدم دراسة عدد من اإلشكاالت، مبا فيها الوضع التنظيمي للنظام غري املستقر  (NOC)                  ، ال ي قرتح أي تغيري B3باألسلوب 
ة داخل النطاق وأي تأثري سليب حمتمل ألي تغيري يف الوضع التنظيمي لألنظمة الواقع اخلدمة املتنقلة الساتلية يف بالنسبة إىل األرض

ل إشكاالت        عالوة  . من لوائح الراديو 368.5عدم االتساق الظاهر والقيود احملتملة على الرقم  ويف النطاق اجملاور، أو                       على ذلك، مل حت 
 .الراديوي الفلكعلم  التوافق املتعلقة حبماية

بالنظام  (IMO)لدولية ا البحريةاملنظمة " عرتافا"حتقيق لوائح الراديو، من أجل على تعديالت تنظيمية  تنظيمي، منظورمن  ستلزم،
 إضايف تأثري أيوجود  عدم ضمان مع ،(GMDSS)والسالمة يف البحر  لالستغاثة العاملي للنظام ساتلية خدمةكمورد   النظر، قيد

 .نطاقات الرتدد اجملاورة اخلدمات القائمة، املوزعة يف نفس نطاق الرتدد أو يفعلى 
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من  مباشرة MHz 1 626,5-1 616النطاق  يفأرض( -)فضاء الساتلية املتنقلة للخدمةالتوزيع الثانوي  يستخدم ،B1األسلوب  ويف
 عدمينها يف اآلراء بشأهنا، ومن ب توافق                                              توجد بعض القضايا اليت مل ت درس و/أو مل ي توصل إىل  ولكن. (GMDSS)أجل النظام 

 ،(GMDSS) وضع "ال تداخل، ال محاية" وجانب محاية األرواح على حنو ما يستلزمه النظامال معاالتساق بني التوزيع الثانوي 
اء( يف النطاق فض-التوزيع األويل للخدمة املتنقلة الساتلية )أرض ذات املتنقلة األرضية احملطات من الضار التداخل وإمكانية

MHz 1 626,5-1 610، ( يف النطاق أرض-للخدمة املتنقلة الساتلية )فضاء الثانوي على احملطة األرضية املتنقلة ذات التوزيع
MHz 1 626,5-1 616، ت شغل اليت القائمة واألنظمة اخلدمات بشأن الراديو لوائح ألحكاماحملتملة  للتعديالت احملتمل والتأثري      

 .اورةاجمل رتددال نطاقات ويف الرتدد نطاق نفس يف االجتاهني يف
 توزيعات أوليةاف تضتوزيع أويل أو إىل أرض( -)فضاء الساتلية املتنقلة للخدمة الثانوي التوزيع          ي رفع وضع ،B4األسلوب  ويف

 هبا: االضطالع       يتعني  وفيما يلي الدراسات اليت  MHz 1 626,5-1 621,35جتاهني يف النطاق اال يف جديدة

                                                                     القواعد اإلجرائية، يسرتعي املكتب انتباه اإلدارة املبل غة إىل التخصيص املسجل  من 50.11الرقم  ،5 بالفقرة      عمال   -
تخصيص ال حمل ليحلاإلدارة تقدمي ختصيص جديد  هذهويقرتح على  ثانوي،                            املعين الذي كان له سابقا  وضع 

ة له يف هذه                    ت عطى أي أولوية خاص                                                                     السابق. وتنطبق إجراءات التنسيق ذات الصلة على التخصيص املقدم حديثا  وال
التنسيق  نقصي ولكن                                                            وضع التخصيص إال إذا ط بقت مجيع أحكام لوائح الراديو ذات الصلة.  رفع ميكن والالعملية. 

 طاق الرتدد.يف نفس ن املعاكس اإلرسال اجتاه يف وتعملع احملطات األرضية املتنقلة اليت هلا نفس الوض بني
 لعاملةاواألنظمة القائمة  اخلدماتتعديالت على أحكام لوائح الراديو بشأن  إدخالاحملتمل إلمكانية  التأثري -

 .اجملاورة الرتدد ونطاقات الرتدد نطاق نفس يفجتاهني اال يف
 إىل النظر يف املوضوع واختاذ اإلجراء الالزم، حسب االقتضاء. WRC-19املؤمتر  يدعى أعاله،     ذ كرما  ضوء ويف

 B4األسلوب  4.2.4/8.1/5

، جيب أن يكون نطاق الرتدد الذي (GMDSS) البحر لالستغاثة والسالمة يفمن أجل إدخال نظام ساتلي إضايف يف النظام العاملي 
وفيما يتعلق بنطاق . للوائح الراديو 15هذه الشبكة الساتلية على حالة أولية وأن يدرج يف التذييل /سيستعمله هذا النظام الساتلي

يف النظام الستعمال لأرض -التوزيع الثانوي للخدمة املتنقلة الساتلية باجتاه فضاء ميكن النظر يف ، الMHz 1 626,5-1 616,1الرتدد 
تقرة بالنسبة للخدمة املتنقلة الساتلية غري املس" عدم التداخل، وعدم احلماية"وضع ، بسبب البحر لالستغاثة والسالمة يفالعاملي 

 .النطاقات اجملاورة إزاء أي خدمة أولية داخل النطاق نفسه ويف إىل األرض
إن اللجنة مع اعرتافها " من لوائح الراديو ) 11A.9من القواعد اإلجرائية املتعلقة بتطبيق الرقم  3.2                              وعالوة  على ذلك، ووفقا  للفقرة 

، ن جهةم WRC-97و WRC-95و WARC-92 اليت أضافتها املؤمترات 5بالصعوبات اليت تطرحها جمانسة نصوص حواشي املادة 
، حسب مقتضى احلال، 17A.9( والرقم 16.9إىل  12.9)مبا يف ذلك األرقام من  11A.9الرقم  وجمانسة نصوص احلكم الوارد يف

 إىل أن اإلجراء ينطبق على مجيع اخلدمات اللجنة ن جهة أخرى، خلصتم  ينطبق عليها هذا احلكمفيما خيص اخلدمات اليت
ق عليها هذا ذكورة يف احلواشي اخلاصة اليت ينطباملو  األخرى الفضائية ولألرض اليت وزعت عليها نطاقات بالتساوي يف احلقوق

انظر )إىل هذا احلكم يف جدول توزيع نطاقات الرتددات  يلاحلكم. ونطاقات الرتددات هي النطاقات اليت تتضمن حاشية حت
                                                     أيضا  إىل اخلدمات الفضائية األخرى اليت ينطبق عليها أيضا  أدناه(. كما يشري هذان اجلدوالن  11A.9-2و 11A.9-1 نياجلدول

اخلدمة املتنقلة  يفووصالت التغذية على اخلدمة املتنقلة الساتلية وخدمة االستدالل الراديوي الساتلية                           إجراء التنسيق هذا )عالوة  
 (."يف هذه احلواشي درجةاملغري املستقرة بالنسبة إىل األرض  اخلدمة الثابتة الساتليةغري املستقرة بالنسبة إىل األرض و الساتلية 

أرض باستخدام النطاق -وتشغيل النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض للخدمة املتنقلة الساتلية قيد البحث يف االجتاه فضاء
MHz 1 626,5-1 616 /الثانوي  دام التوزيع . وماوضع أويلال يتطلب التنسيق مع أي خدمة فضائية أو لألرض هلا توزيع أويل

الرتدد  نطاق يف وضع التوزيع من ثانوي إىل أويل ولكن حبصرهقرتح رفع    ي   ،GMDSSدمة خدمة سالمة مثل اخليتوافق مع  ال
MHz 1 626,5-1 621,35 . ويعود سبب ذلك إىل أن الشبكة الساتلية قيد النظر ستكون الشبكة العاملة الوحيدة يف نطاق الرتدد

 .GMDSSنظام              متاما  لتشغيل MHz 5,15ويكفي . هذا ولن تتقاسم مع شبكة ساتلية أخرى
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بشكل مباشر أو صريح هلذا التوزيع، اقتضى الواجب األساسي لتخصيصات الوصلة اهلابطة للنظام  وضع أويل                     وبالتايل، إذا ما م نح
على هذا اإلجراء                         وأخريا ، جيب حتليل ما يرتتب. القيام بالتنسيق املطلوب مع مجيع اخلدمات الفضائية واألرضية، حسب االقتضاء

 .بعناية وإدراجه يف لوائح الراديو من تداعيات
التعديالت يف اخلدمة  ألن فقطأرض( -املتنقلة البحرية الساتلية )فضاء اخلدمة إىل اليت نوقشتتشري التعديالت  أن       أيضا         وي قرتح

 هامة تغيريات إىل وستؤدي WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  8.1نطاق البند  خارجستكون  أرض(-)فضاء املتنقلة الساتلية
 .القائمة األخرى واخلدماتاألنظمة  مع التقاسم شروط يف

ولتنفيذ أحكام لوائح الراديو املطبقة، يقرتح  GMDSSويف ضوء ما سبق، ولاللتزام مبتطلبات جوانب محاية األرواح للنظام 
 كما هو موضح أدناه.  B4 األسلوب

التزام  هتاون يف على أنه أرض(-)فضاء MMSSللخدمة  MHz 1 626,5-1 621,35التوزيع لنطاق الرتدد  رفع وضع     فس ر ينبغي أال ي
نطاق  يف MSSللخدمة  الوضع الثانوي املستمرأن  ويف هذا الصدد، يالحظ. حبماية علم الفلك الراديوي MMSSأنظمة اخلدمة 

لفلك حلماية خدمات ا الفلك الراديوي بسبب غياب حدود تنظيمية خدمةالتداخل على  مينعمل  MHz 1 621,35-1 613,8 الرتدد
. الفلك الراديوي مةخد                                                                    لذلك، يقرتح أن حتد د حدود البث غري املطلوب يف لوائح الراديو مبا يضمن محاية .                    الراديوي بشكل فع ال

نطاق  ية يفللوصلة اهلابطة للخدمة املتنقلة الساتل الوضع الثانوي احلايلومن شأن احلد التنظيمي أن يقدم محاية أكرب بكثري من 
 .هذا الرتدد

 .وسريضي هذا األسلوب اجملتمع البحري وسيحسن كذلك من محاية علم الفلك الراديوي
 :وفيما يلي املقرتح التنظيمي بشأن هذا األسلوب

من توزيع ثانوي إىل توزيع أويل للخدمة اخلدمة املتنقلة البحرية  MHz 1 626,5-1 621,35النطاق  وضع توزيع رفع -
 كما هو  MHz 1 626,5-1 613,8مجيع التوزيعات األخرى يف نطاق الرتدد  وضعظل وي(. أرض-فضاء) الساتلية

 .ريتغي بدون
للوائح الراديو ألغراض النظام العاملي لالستغاثة والسالمة  15هذا يف التذييل  MHz 1 626,5-1 621,35حتديد نطاق  -

لألغراض  MHz 1 626,5-1 621,35إضافة إىل استعمال النطاق " :مع مالحظة مثل (GMDSS)البحر  يف
 أرض-فضاءو  فضاء-أرض باجتاهي غري املرتبطة بالسالمة، فإنه يستعمل ألغراض االستغاثة والسالمة العادية

باألولوية  GMDSSم النظا املتنقلة البحرية الساتلية. وتتمتع اتصاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة يف اخلدمة يف
 ق."النطا هذا يف

فع ر لتبديد أي غموض ناجم عن  ،يف إطار األساليب ذات الصلة ،من لوائح الراديو 368.5و 364.5لرقمني تعديل ا -
 .جزء الوصلة اهلابطة وضع

 (epfd) من لوائح الراديو إلدخال أقصى قيمة لكل من كثافة تدفق القدرة املكافئة 372.5يقرتح تعديل الرقم  -
جلعل محاية علم الفلك الراديوي إلزامية وتقييمها  (Rev.WRC-15) 739احملددة يف القرار  (pfd)تدفق القدرة  وكثافة
 .      كميا           تقييما  

للكف عن اإلشارة إىل  (Rev.WRC-15) 739من لوائح الراديو والقرار  208B.5تعديل الرقم  -
وعلى  .فعالية من حد تنظيميوهي أقل " أفضل جهد"فيكتفي القرار بذكر عتبة . MHz 1 626,5-1 613,8 النطاق

بسبب تعديل  MHz 1 626,5-1 613,8من لوائح الراديو بشأن النطاق  208B.5أي حال، ميكن إلغاء الرقم 
 .الراديو لوائح من 372.5 الرقم

 .من لوائح الراديو ترتتب على ما سبق 33                           ي قرتح إدخال تعديالت يف املادة  -
 ."يقرر" من 2فيما يتعلق بالفقرة  (Rev.WRC-15) 359إلغاء القرار  -
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 A2بالنسبة إلى األسلوب  2.1.5/8.1/5
 (MF NAVDAT)الهكتومترية  بالموجاتبيانات المالحة 

 :تعترب التعديالت احملتملة ألحكام لوائح الراديو كما يلي

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
( 2 اإلقليم يف 505-510 kHz) kHz 526,5-505و kHz 495-415للنطاقني  املتنقلة البحريةخلدمة استعمال ايقتصر إن  79.5

صيغة                          ينبغي أن يكون طبقا  ألحدث  NAVDAT وهذا االستعمال للنظام .NAVDAT النظام وعلى على اإلبراق الراديويمقصور 
 WRC)-(19     برتتيبات خاصة بني اإلدارات املهتمة واملتأثرة.         ، رهنا  R M.2010-ITUللتوصية 

وميكن أن يستعملهما يف املستقبل ومها سيحتاجان .                     هذين النطاقني حاليا   (NAVTEX)يستعمل نظام النص املالحي  األسباب:
 .بني اإلدارات املعنيةللفواصل الزمنية إىل توزيع 

MOD 
kHz 1 800-495 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 A18.5 ADD  متنقلة بحرية 495-505

 

ADD 
A18.5  ي ستعمل النطاق               kHz 505-495  لنظام بيانات املالحة(NAVDAT)  الدويل املوصوف يف أحدث صيغة
      ITU-R M.2010.(WRC-19) للتوصية

 (NAVDAT)املالحة  بيانات لنظام النطاقني نهذي استعمال اجلديدة احلاشية هذه تضمن: األسباب
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 (HF NAVDAT)الديكامترية  بالموجاتبيانات المالحة 

 :احملتملة ألحكام لوائح الراديو كما يلي               ت عترب التعديالت 
MOD 

 REV.WRC 17)-1519(التذييـل 
 الترددات وترتيبات القنوات الواجب استعمالها

 للخدمة المتنقلة البحرية (HF)الموجات الديكامترية  نطاقات في
 (52)انظر املادة 

... 

 WRC)-1915(     2امللحـق 
 استعمالهاالترددات وترتيبات القنوات الواجب 

 ،للخدمة المتنقلة البحرية (HF)في نطاقات الموجات الديكامترية 
 WRC)-1912(     2017يناير  1                                    والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا  من

 
MOD 

 WRC)-1219(      جدول النطاقات المجزأة  -  Aزء ـالج
 kHz 4 000النطاقات المحصورة بين  الواجب استعمالها في (kHz)جدول الترددات 

 )تتمة(                                       والموزعة حصرا  للخدمة المتنقلة البحرية kHz 27 500و

 4 6 8 12 16 18/19 22 25/26 (MHz)النطاقات 

 4 221 6 332,5 8 438 12 658,5 16 904,5 19 705 22 445,5 26 122,5 (kHz)احلدود 

 ترددات ميكن ختصيصها
، أو ألنظمة النطاق الواسع

الطبصلة )الفاكس( 
اإلرسال اخلاصة، أنظمة  أو
إرسال املعطيات،  أو
 اإلبراق بطباعة مباشرة وأ

 م( ع( ق( عع(

        

 4 351 6 501 8 707 13 077 17 242 19 755 22 696 26 145 (kHz)احلدود 

...         

... 
 .ITU R M.2058وصوف يف أحدث صيغة للتوصية املعلى النحو  )NAVDAT(                                                     ت سن د هذه النطاقات الفرعية أيضا  لنظام بيانات املالحة  (عع
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SUP 

 (REV.WRC-15) 359القرار 
 تطبيق أحكام تنظيمية من أجل تحديث وعصرنة النظر في

 البحر النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في
 

 A3بالنسبة إلى األسلوب  3.1.5/8.1/5
MOD 

kHz 1 800-495 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 MOD .579  متنقلة بحرية 495-505

 
MOD 

 kHz 526,5-505و kHz 495-415 نيلنطاقيف اللنطاقني املتنقلة البحرية  لخدمةالتوزيعات لخلدمة اإن استعمال  79.5
(505-510 kHz مقصور على اإلبراق الراديوي.2 اإلقليم يف ) فضال   نيالنطاق ينوباإلضافة إىل ذلك، ميكن استعمال هذ      

، R M.2010-ITUالنحو املوصوف يف أحدث صيغة للتوصية على  )NAVDAT(لنظام بيانات املالحة  kHz 505-495 عن
 واحتمال أن الساحلية احملطاتيف  )MF NAVDAT( اهلكتومرتيةبيانات املالحة باملوجات  نظامحمطات اإلرسال ل حصر شريطة

 WRC)-(19     .خدمة املالحة الراديوية للطرياناليت تستعمل أثرة املت اتمع اإلدار  يتم التوصل إليهخيضع استعماهلا التفاق 
 



776 

 

 (HF NAVDAT)الديكامترية  بالموجاتبيانات المالحة 

 :                                                 ت عترب التعديالت احملتملة ألحكام لوائح الراديو كما يلي
MOD 

 REV.WRC 17)-1519(التذييـل 
 استعمالهاالترددات وترتيبات القنوات الواجب 

 للخدمة المتنقلة البحرية (HF)الموجات الديكامترية  نطاقات في
 (52)انظر املادة 

 WRC)-1915( 2امللحـق 
 الترددات وترتيبات القنوات الواجب استعمالها

 ،للخدمة المتنقلة البحرية (HF)في نطاقات الموجات الديكامترية 
 WRC)-1912(     1720يناير  1                                    والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا  من

 
MOD 

 WRC)-1912(     جدول النطاقات المجزأة  -  Aزء ـالج
 kHz 4 000النطاقات المحصورة بين  الواجب استعمالها في (kHz)جدول الترددات 

 )تتمة(                                       والموزعة حصرا  للخدمة المتنقلة البحرية kHz 27 500و

 4 6 8 12 16 18/19 22 25/26 (MHz)النطاقات 

 4 221 6 332,5 8 438 12 658,5 16 904,5 19 705 22 445,5 26 122,5 (kHz)احلدود 

 ترددات ميكن ختصيصها
، أو ألنظمة النطاق الواسع

الطبصلة )الفاكس( 
أنظمة اإلرسال اخلاصة،  أو
إرسال املعطيات،  أو
 اإلبراق بطباعة مباشرة وأ

 م( ع( ق( عع(

        

 4 351 6 501 8 707 13 077 17 242 19 755 22 696 26 145 (kHz)احلدود 

...         

... 
 ITU R M.2058وصوف يف أحدث صيغة للتوصية املعلى النحو  )NAVDAT(                                                     ت سن د هذه النطاقات الفرعية أيضا  لنظام بيانات املالحة  (عع

واحتمال أن خيضع يف احملطات الساحلية  (HF NAVDAT)شريطة حصر حمطات اإلرسال لنظام بيانات املالحة باملوجات اهلكتومرتية 
 .املتأثرة اتيتم التوصل إليه مع اإلدار  التفاق استعماهلا
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SUP 

 (REV.WRC-15) 359القرار 
 تطبيق أحكام تنظيمية من أجل تحديث وعصرنة النظر في

 البحر النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في
 

 Bبالنسبة إلى المسألة  2.5/8.1/5
 B1بالنسبة إلى األسلوب  1.2.5/8.1/5

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

MOD 
فضاء( -فضاء( وخدمة االستدالل الراديوي الساتلية )أرض-إن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية )أرض 364.5
 . وجيب أال تتجاوز كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية11A.9خيضع للتنسيق مبوجب الرقم  MHz 1 626,5-1 610 للنطاق

جزء  يف –dB(W/4 kHz) 15هذا النطاق، القيمة  من هاتني اخلدمتني يف أي القصوى اليت تنتجها أي حمطة متنقلة أرضية تعمل يف
(، إال إذا اتفقت اإلدارات املتأثرة 10.4ينطبق عليها الرقم  )واليت 366.5                                                 النطاق الذي تستعمله أنظمة تعمل وفقا  ألحكام الرقم

ة يتجاوز متوسط كثافة القدرة املشعة املكافئ تعمل فيه هذه األنظمة فيجب أال جزء النطاق الذي ال على غري ذلك. أما يف
 أال تطالب حبماية جتاه حمطات خدمة تليةوجيب على حمطات اخلدمة املتنقلة السا .dB(W/4 kHz) 3 القيمة (.e.i.r.p) املتناحية

 ،359.5                                         اخلدمة الثابتة اليت تعمل وفقا  ألحكام الرقم وحمطات 366.5                                                         املالحة الراديوية للطريان واحملطات اليت تعمل وفقا  ألحكام الرقم
ب ويتوج .(فضاء-أرض)يف اخلدمة املتنقلة الساتلية  MHz 1 626,5-616 1                                             ما مل ت ستعمل ألغراض االستغاثة والسالمة يف النطاق 

                                                                                                               على اإلدارات املسؤولة عن التنسيق بشأن الشبكات املتنقلة الساتلية أن تبذل كل اجلهود املمكنة عمليا  كي تؤمن محاية احملطات 
 WRC)-(19    .366.5                         املشغلة وفقا  ألحكام الرقم

بني االتصاالت البحرية واتصاالت الطريان ألغراض  MHz 1 626,5-1 616,1ملنح التوزيع حالة التعادلية يف النطاق  األسباب:
 (GMDSS)لالعرتاف جبوانب خدمة السالمة يف عمليات النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر االستغاثة والسالمة و 

 .MHz 1 626,5-1 616 النطاق يف
MOD 

، بشأن خدمة االستدالل الراديوي الساتلية MHz 1 1616 626,5-1 610النطاق  يف 10.4ال تنطبق أحكام الرقم  368.5
 WRC)-(19     واخلدمة املتنقلة الساتلية، باستثناء خدمة املالحة الراديوية الساتلية للطريان.

من  10.4وبالتايل، يسري الرقم .                           ي ستعمل لتقدمي خدمات السالمة MHz 1 626,5-1 616لالعرتاف بأن النطاق  األسباب:
 .لوائح الراديو
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 .أخرى حاشية مع مدجمة أو مستقلة حاشية الراديو لوائح من 5 املادة يف B1-GMDSS.5 للرقم التالية اإلضافة تكون أن ميكن
ADD 

B1-GMDSS.5  جيوز أيضا  استعمال النطاق                         MHz 1 626,5-1 616 أرض لتقدمي -فضاء وفضاء-يف االجتاهني أرض
-2، اجلدول 15. انظر التذييل (GMDSS)النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر  اتصاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة يف

     (WRC-19).53.33والرقم  50.33 الرقمو ، 15
 (GMDSS)البحر  على أنه متاح لتقدمي النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف MHz 1 626,5-1 616حتديد النطاق  األسباب:

 .بواسطة أنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية
MOD 

 REV.WRC 15)-1519(التذييـل 
 الترددات الواجب استعمالها التصاالت االستغاثة والسالمة

 (GMDSS)البحر  في النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في
 (31)انظر املادة 

املتعلقني بالرتددات  15-2و 15-1اجلدولني  يف GMDSSالنظام  ترد ترددات اتصاالت االستغاثة والسالمة الواجب استعماهلا يف
 على التوايل. MHz 30أو فوق  MHz 30حتت 

 
NOC 

     (WRC-07) 15-1اجلدول 
 MHz 30ترددات تحت 

 
MOD 

 WRC)-1519(     2-15اجلدول 
 MHz 30فوق  (VHF/UHF)ترددات مترية/ديسيمترية 

 التردد

(MHz) 
 مالحظات وصف االستعمال

.... ... .... 
544 1-545 1* OPS-D&S  يقتصر استعمال النطاقMHz 1 545-1 544 أرض( على عمليات االستغاثة والسالمة -)فضاء

 لرتحيل إرساالت املنارات(، اليت تشمل وصالت تغذية السواتل الضرورية 356.5)انظر الرقم 
-الراديوية للتحديد الساتلي ملواقع الطوارئ إىل احملطات األرضية ووصالت النطاق الضيق )فضاء

 أرض( من احملطات الفضائية إىل احملطات املتنقلة.
166 1-,5266 1 COM-SAT  626,5-1 616إضافة إىل استعمال النطاق MHz 1 إنه سالمة، فلألغراض العادية غري املرتبطة بال

تنقلة البحرية اخلدمة امل يف أرض-وفضاء فضاء-أرض باجتاهي يستعمل ألغراض االستغاثة والسالمة
وتتمتع  .                                                                بواسطة الشبكات الساتلية اليت تستخدم نفس القناة يف كال االجتاهني حصرا   الساتلية
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 التردد

(MHz) 
 مالحظات وصف االستعمال

ق تتقدم على طاهذا الن بأولوية يف GMDSSالنظام  اتصاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة يف
 WRC)-(19    .ضمن النظام الساتلي نفسه غري املرتبطة بالسالمة أولوية االتصاالت

626,5 1-645,5 1 COM-SAT  إضافة إىل استعمال النطاقMHz 1 645,5-1 626,5  ،لألغراض العادية غري املرتبطة بالسالمة
اتلية. وتتمتع اخلدمة املتنقلة البحرية الس فضاء( يف-فإنه يستعمل ألغراض االستغاثة والسالمة )أرض

هذا النطاق )انظر  باألولوية يف GMDSSالنظام  اتصاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة يف
 (.353A.5 الرقم

... ... ... 

 الشرح:
... 

التصاالت االستغاثة والسالمة يف النظام العاملي لالستغاثة     ا  متاح باعتباره MHz 1 626,5-1 616إلضافة النطاق  األسباب:
 .(GMDSS) البحر والسالمة يف

 33املـادة 
 اإلجراءات التشغيلية التصاالت الطوارئ والسالمة 

 (GMDSS)البحر  في إطار النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في
 2البحر إرسال معلومات السالمة في  -  Vالقسم 

49.33 E - إذاعة معلومات السالمة البحرية عرب ساتل 
MOD 

 النطاقاستخدام باخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية،  ميكن إرسال معلومات السالمة البحرية عرب ساتل يف 26البند  50.33
 WRC)-91(      (.15)انظر التذييل  MHz 1 626,5-1 616و MHz 1 545-1 530النطاقني باستعمال 

 .على أنه متاح إلرسال معلومات السالمة البحرية عرب الساتل MHz 1 626,5-1 616إلدراج النطاق  األسباب:

      (WRC-07)استعمال ترددات أخرى للسالمة  -  VIIالقسم 
MOD 
ميكن إقامة االتصاالت الراديوية ألغراض السالمة فيما يتعلق باتصاالت اإلبالغ عن أحوال السفن،  28البند  53.33

واالتصاالت املتعلقة باملالحة، وحتركات السفن واحتياجاهتا، ورسائل رصد األحوال اجلوية، على أي تردد اتصاالت مناسب، 
اية النطاقات هلذه الغ تستعملتستخدم أنظمة األرض،  مية. ويفللمراسالت العمو املستعملة املستخدمة ذلك الرتددات  يف مبا

kHz 535-415 (، و52 )انظر املادةkHz 4 000-1 606,5  (، و52)انظر املادةkHz 27 500-4 000 (، 17 )انظر التذييل
 النطاقاتني النطاق الرتددات يف تستعملتستخدم اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية  (. ويف18 )انظر التذييل MHz 174-156و

530 1-544 1 MHz 1 626,5-1 616و MHz 1 645,5-1 626,5و MHz  هلذه الوظيفة وألغراض إنذارات االستغاثة )انظر
 WRC)-1907(     (.2.32 الرقم
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كي تستعمله أنظمة اخلدمة املتنقلة   MHz 1 626,5-1 610من لوائح الراديو على النطاق  53.33تطبيق الرقم ل األسباب:
 .البحر لالستغاثة والسالمة يفالساتلية اليت وافقت عليها املنظمة البحرية الدولية للمشاركة يف النظام العاملي 

 B2بالنسبة إلى األسلوب  2.2.5/8.1/5
 (أ)B2 األسلوبإلى  بالنسبة 1.2.2.5/8.1/5

 يتعلقشرط إضايف  لتطبيقمن لوائح الراديو،  5املادة  إىل حاشيةإضافة  ولكن مع ،(الثانوي التوزيع على اإلبقاء) B1 كاألسلوب
 :على النحو اآليت MHz 626,5 1-660,5 1املتنقلة الساتلية يف النطاق اإلرسال بعدم فرض قيود إضافية حملطات 

ADD 

B2-GMDSS.5أيضا  استعمال النطاق  جيوز أ                     MHz 1 626,5-1 616 أرض لتقدمي -فضاء وفضاء-يف االجتاهني أرض
-2 اجلدول ،15. انظر التذييل (GMDSS)العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر  النظام اتصاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة يف

ا يتعلق باجلهاز فيم MHz 626,5 1-660,5 1على اإلرساالت من النطاق  2.31ينطبق الرقم  وال. 53.33والرقم  50.33 الرقمو  ،15
نطاق ال األرضية املتنقلة يف االستقبال طاتحمتطالب  الجيب أو . MHz 1 626,5-1 616يف النطاق  (GDMSS)                املستقب ل للنظام 

MHz 1 626,5-1 616 626,5 1-660,5 1 النطاق يف املتنقلة األرضية اإلرسال حمطات من باحلماية MHz.(WRC-19)     

الوضع التنظيمي احلايل فيما يتعلق بعمليات اخلدمة املتنقلة الساتلية دون فرض قيود إضافية عليها للحفاظ على  سباب:األ
 .MHz 1 660,5-1 626,5النطاق  يف

NOC 
364.5 

واخلدمة املتنقلة الربية الساتلية إزاء اخلدمات األخرى وتفادي تغيري حالة  AMS(R)Sلتجنب تغيري حالة اخلدمة  األسباب:
من لوائح الراديو واحملطات العاملة  366.5                                                                             احملطات العاملة يف خدمة املالحة الراديوية للطريان واحملطات العاملة طبقا  ألحكام الرقم 

 يف اخلدمة الثابتة إزاء احملطات األرضية املتنقلة البحرية.
 (ب)B2 األسلوبإلى  بالنسبة  2.2.2.5/8.1/5

إىل الوضع األويل( وإضافة  MHz 1621,35-1626,5)أي رفع وضع التوزيع للخدمة املتنقلة الساتلية يف النطاق  B4مماثل لألسلوب 
 كحاشية مستقلة على النحو اآليت:  5حاشية إىل املادة 

ADD 

B2-GMDSS.5من النطاق  على اإلرساالت 2.31ال ينطبق الرقم  بMHz 1 660,5-1 626,5  فيما يتعلق جبهاز االستقبال
النطاق  أال تطالب حمطات االستقبال األرضية املتنقلة يف جيب.و  MHz 1 626,5-1 621,35النطاق  يف (GDMSS) للنظام

MHz 1 626,5-1 621,35  باحلماية من حمطات اإلرسال األرضية املتنقلة يف النطاقMHz 1 660,5-1 626,5.(WRC-19)      
اتلية يف النطاق فيما يتعلق بعمليات اخلدمة املتنقلة الس إضافية قيود فرض دونللحفاظ على الوضع التنظيمي احلايل  سباب:األ

MHz 1 660,5-1 626,5. 
 B3بالنسبة إلى األسلوب  3.2.5/8.1/5

NOC 

 المــواد
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NOC 

 التذييالت
 

NOC 

 القرارات
 

NOC 

 التوصيات
، جيب إدخال نطاق (GMDSS) البحر لالستغاثة والسالمة يفمن أجل إدخال نظام ساتلي إضايف يف النظام العاملي  األسباب:

ميكن  ، الMHz 1 626,5-1 613,8وفيما يتعلق بنطاق الرتدد . من لوائح الراديو 15الرتدد الذي سيستعمله هذا النظام يف التذييل 
 .البحر لالستغاثة والسالمة يفأرض يف النظام العاملي -املتنقلة الساتلية باجتاه فضاءالتوزيع الثانوي للخدمة  النظر يف

 :والنظام الساتلي الذي يكون فيه للوصلة اهلابطة
 إزاء أي خدمة أولية ضمن النطاق نفسه ويف النطاقات اجملاورة؛" عدم التداخل، وعدم احلماية"وضع  1)
ملعايري تنسيق موثوقة يف الوقت الراهن، بصرف النظر عن تراكب الرتدد الذي يعد أحد معايري التداخل األخرى  انعدام 2)

النظام العاملي                                                                                 لتحقيق التنسيق؛ ينبغي أال يكون مرشحا  لإلحاطة جبوانب سالمة األرواح على النحو مطلوب يف
 .البحر لالستغاثة والسالمة يف

إن اللجنة مع اعرتافها " من لوائح الراديو ) 11A.9من القواعد اإلجرائية املتعلقة بتطبيق الرقم  3.2لفقرة                         وعالوة  على ذلك، ووفقا  ل
، ن جهةم WRC-97و WRC-95و WARC-92 اليت أضافتها املؤمترات 5بالصعوبات اليت تطرحها جمانسة نصوص حواشي املادة 

، حسب مقتضى احلال، 17A.9( والرقم 16.9إىل  12.9)مبا يف ذلك األرقام من  11A.9الرقم  وجمانسة نصوص احلكم الوارد يف
 إىل أن اإلجراء ينطبق على مجيع اخلدمات اللجنة ن جهة أخرى، خلصتم فيما خيص اخلدمات اليت ينطبق عليها هذا احلكم

نطبق عليها هذا واشي اخلاصة اليت يذكورة يف احلاملو  األخرى الفضائية ولألرض اليت وزعت عليها نطاقات بالتساوي يف احلقوق
انظر )هذا احلكم يف جدول توزيع نطاقات الرتددات إىل  احلكم. ونطاقات الرتددات هي النطاقات اليت تتضمن حاشية حتيل

جراء إ                                                     أيضا  إىل اخلدمات الفضائية األخرى اليت ينطبق عليها أيضا  أدناه(. كما يشري هذان اجلدوالن  11A.9-2و 11A.9-1 نياجلدول
غري دمة املتنقلة الساتلية اخل يفعلى اخلدمة املتنقلة الساتلية وخدمة االستدالل الراديوي الساتلية ووصالت التغذية                     التنسيق هذا )عالوة  

 (."شييف هذه احلوا املدرجةغري املستقرة بالنسبة إىل األرض  اخلدمة الثابتة الساتليةاملستقرة بالنسبة إىل األرض و 
من الوصلة اهلابطة لنظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة املتنقلة الساتلية اليت تستعمل النطاق           ومل ي تطلب 

MHz 1 626,5-1 613,8  أساس  على) وضع أويل                     وبالتايل، إذا ما م نح. وضع أويلأن تنسق مع أي خدمة فضائية أو أرضية ذات
هلذا التوزيع، اقتضى الواجب األساسي لتخصيصات الوصلة اهلابطة لنظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة املتنقلة ( مؤقت

ام                                                                                                               الساتلية القيام بالتنسيق املطلوب مع مجيع اخلدمات الفضائية واألرضية املبل غ عنها إىل املكتب حىت يتسىن البت يف حتديدها للنظ
 .تداعيات                                          وأخريا ، جيب حتليل ما يرتتب على هذا اإلجراء من. (GMDSS) البحر السالمة يفلالستغاثة و العاملي 

يتعلق  عندما)" من لوائح الراديو 52C.9                               من لوائح الراديو، وعمال  بالرقم  11A.9وباإلضافة إىل غياب معايري موثوقة بشأن تطبيق الرقم 
غضون  يف 52.9 ترد مبوجب الرقم ، فإن اإلدارة اليت ال21.9والرقم  14.9إىل الرقم  11.9األمر بطلبات التنسيق مبوجب األرقام من 
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األرقام من  احلاالت املذكورة يف يف 49.9و 48.9املهلة ذاهتا اليت تبلغ أربعة أشهر سوف تعترب غري متأثرة، وتنطبق أحكام الرقمني 
ت أن اإلدارات اليت ختلف إجراء التنسيق هو من النوع الضمين، أي من لوائح الراديو، فإن 7.9وعلى خالف الرقم  .14.9إىل  11.9

 .                                                              عن الرد على طلب التنسيق اعت ربت غري متأثرة حىت وإن تأثرت يف الواقع
 :اليةهبذا البند من جدول األعمال، يلزم إجراء الدراسات الت للوفاءهذا التوزيع من ثانوي إىل أويل  لرفع وضعويف إطار أي حماولة 

        ي ستعمل  (MSS)                                              يف حني أن النطاق املوز ع للخدمة املتنقلة الساتلية  GMDSSمقدار عرض النطاق الالزم لنظام  أ ( 
                                      أيضا  ألغراض اعتيادية ال تتعلق بالسالمة؛

تقاسم وتوافق نظام اخلدمة املتنقلة الساتلية يف نطاق الرتدد املدروس مع اخلدمات القائمة يف النطاق نفسه  ب(
 اجملاورة؛ النطاقات ويف

التأثري احملتمل إلمكانية إدخال تعديالت على أحكام لوائح الراديو بشأن التقاسم والتوافق مع اخلدمات واألنظمة  ج(
 .هذا نطاق الرتدد ونطاقات الرتدد اجملاورة األخرى يف

 368.5و 364.5 منيل الوارد يف لوائح الراديو يف الرق                                 ومل ي درس عدم االتساق والتقييد احملتم.                                    ومل ت درس أو حتل القضايا املذكورة أعاله
                   ائما  يف نطاق الرتدد أرض ق-يزال التداخل الضار الذي تسببه عمليات اخلدمة املتنقلة الساتلية باجتاه فضاء وال. لوائح الراديو من

MHz 1 613,8-1 1610,6 تصاالت لدى قطاع اال لوائح الراديوجلنة الفلك الراديوي، وجتري عدة إدارات اتصاالت مستمرة مع  لعلم
، أو أي جزء منه، غري مناسب MHz 1 626,5-1 613,8                          وبالتايل، ي عترب نطاق الرتدد . الراديوية بشأن مشكلة التداخل هذه

 .                         طاملا مل تنف ذ هذه الدراسات (GMDSS) البحر لالستغاثة والسالمة يفلالستعمال يف النظام العاملي 
 B4إلى األسلوب بالنسبة  4.2.5/8.1/5

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

 

MOD 
MHz 1 660-1 610 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

613,8 1-626,5 1,3511 62 
 متنقلة ساتلية

 351A.5فضاء(  -)أرض
 مالحة راديوية للطيران

 أرض(-متنقلة ساتلية )فضاء
208B.5 

613,8 1-626,5 1,3511 62 
 متنقلة ساتلية

 351A.5فضاء(  -)أرض
 مالحة راديوية للطيران

 استدالل راديوي ساتلية 
 فضاء(-)أرض

 أرض(-متنقلة ساتلية )فضاء
208B.5 

613,8 1-626,5 1,3511 62 
 متنقلة ساتلية

 351A.5فضاء(  -)أرض
 مالحة راديوية للطيران

 أرض(-متنقلة ساتلية )فضاء
208B.5 

 استدالل راديوي ساتلية 
 فضاء(-)أرض

341.5  355.5  359.5 MOD 364.5  
365.5  366.5  367.5 MOD 368.5  
369.5  371.5  MOD 372.5 

341.5  MOD 364.5  365.5  366.5 
367.5  MOD 368.5  370.5MOD   
372.5 

341.5  355.5  359.5  MOD 364.5  
365.5  366.5  367.5  MOD 368.5  
369.5 MOD 372.5 

613,8 11 621,35-626,5 1 613,8 11 621,35-626,5 1 613,8 11 621,35-626,5 1 
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 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 ساتلية بحريةمتنقلة 
 ADD GMDSS.5-4B أرض(-)فضاء

 متنقلة ساتلية
 351A.5فضاء(  -)أرض

 مالحة راديوية للطيران
 أرض( -متنقلة ساتلية )فضاء

 ةساتليال البحريةباستنثاء املتنقلة 
 208B.5 أرض(-)فضاء

 ساتلية بحريةمتنقلة 
 GMDSS.5 ADD-B4أرض( -)فضاء

 متنقلة ساتلية
 351A.5فضاء(  -)أرض

 مالحة راديوية للطيران
 استدالل راديوي ساتلية 

 فضاء(-)أرض
 أرض( -متنقلة ساتلية )فضاء

 ةساتليال البحريةباستنثاء املتنقلة 
 208B.5 أرض(-)فضاء

 ساتلية بحريةمتنقلة 
 GMDSS.5 ADD-B4أرض( -)فضاء

 متنقلة ساتلية
 351A.5فضاء(  -)أرض

 مالحة راديوية للطيران
 أرض( -متنقلة ساتلية )فضاء

 ةساتليال البحريةباستنثاء املتنقلة 
 208B.5 أرض(-)فضاء

  استدالل راديوي ساتلية
 فضاء(-)أرض

341.5  355.5  359.5  MOD 364.5  
365.5  366.5  367.5  MOD 368.5  
369.5 371.5  MOD 372.5 

341.5  MOD 364.5  365.5  366.5 
367.5  MOD 368.5  370.5  MOD 

372.5 

341.5  355.5  359.5  MOD 364.5  
365.5  366.5  367.5  MOD 368.5  
369.5 MOD 372.5 

 351A.5(  فضاء-أرض) ساتلية متنقلة 660 626,5-1 1
  341.5  351.5  353A.5  354.5  355.5 357A.5   359.5  362A.5  374.5   

 375.5  376.5 

 
MOD 

208B.5* :يف النطاقات 
 MHz 138-137، 
 MHz 390-387، 
 MHz 401-400,15، 
 MHz 1 492-1 452، 
 1 525-1 610 MHz، 

 1 613,8-626,5 1 MHz، 
 MHz 2 690-2 655، 
 GHz 22-21,4، 

 1519-(WRC(    .Rev.WRC 739)-(15ينطبق القرار 

 
ADD 

B4-GMDSS.5 لنطاق الرتدد  الساتليةاملتنقلة البحرية  اخلدمةاستعمال  إنMHz 1 626,5-1 621,35  لدعم النظام العاملي
 من بينهامسائل  مما يتطلبه ب املتصلةوالقواعد اإلجرائية  11A.9الرقم  خيضع لتطبيق (GMDSS)لالستغاثة والسالمة يف البحر 

 لى أساساليت هلا توزيعات ع ،له يف نطاق الرتدد هذا والنطاقات اجملاورة وخدمات األرضالتنسيق مع مجيع اخلدمات الفضائية 
 (WRC-19)     .أويل

نطاق الرتدد  ستخدمي ذيالغري املستقر بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة املتنقلة الساتلية  للنظامالوصلة اهلابطة  إن :األسباب
MHz 1 626,5-1 613,8  5 التذييل يف 1                               فوفقا  للحاشية املضافة إىل امللحق بالتايل،. و ثانوي أساس على        حاليا   موزعة             أو جزءا  منه 

)على     ا  أولي    ا  ضعو                                                                                                     للوائح الراديو، ال يلزم التنسيق مع أي خدمات فضائية أو أرضية ذات وضع أويل. غري أنه إذا م نح هذا التوزيع 
يف  ،ليةغري املستقر بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة املتنقلة الساتاملبلغة عن النظام  اإلدارة                يلزم أساسا  علىائم(، أساس مؤقت أو د
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 رضيةواأل الفضائية اخلدمات مجيع مع الالزم التنسيقأن تنفذ  ،GDMSSلدعم النظام  ساتليةحال استعماله كخدمة متنقلة حبرية 
 .الساتلية البحريةللخدمة املتنقلة  اجلديد األويل التوزيع نفاذ تاريخ يفاملكتب  هبا يبلغ اليت

 ، يقرتح خياران:B4من لوائح الراديو يف إطار األسلوب  364.5وبالنسبة للمثال التنظيمي للرقم 
 :1الخيار 
MOD 

فضاء( للنطاق -فضاء( وخدمة االستدالل الراديوي الساتلية )أرض-إن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية )أرض 364.5
MHz 1 626,5-1 610  11خيضع للتنسيق مبوجب الرقمA.9 وجيب أال تتجاوز كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية القصوى اليت تنتجها .

جزء النطاق الذي تستعمله  يف –dB(W/4 kHz) 15هذا النطاق، القيمة  ن هاتني اخلدمتني يفم أي أي حمطة متنقلة أرضية تعمل يف
طاق الن جزء (، إال إذا اتفقت اإلدارات املتأثرة على غري ذلك. أما يف10.4ينطبق عليها الرقم  )واليت 366.5                             أنظمة تعمل وفقا  ألحكام الرقم

 .dB(W/4 kHz) 3القيمة  (.e.i.r.p)يتجاوز متوسط كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية  تعمل فيه هذه األنظمة فيجب أال الذي ال
                                                                                                              وجيب على حمطات اخلدمة املتنقلة الساتلية أال تطالب حبماية جتاه حمطات خدمة املالحة الراديوية للطريان واحملطات اليت تعمل وفقا  

يف البحر                                     ما مل ت ستعمل ألغراض االستغاثة والسالمة  ،359.5                       تعمل وفقا  ألحكام الرقموحمطات اخلدمة الثابتة اليت  366.5ألحكام الرقم 
ويتوجب على اإلدارات املسؤولة عن التنسيق بشأن الشبكات املتنقلة الساتلية  .(15 )انظر التذييل MHz 1 5,626-1 21,356 النطاق يف

 WRC)-(19     .366.5                         املشغلة وفقا  ألحكام الرقم                                       اجلهود املمكنة عمليا  كي تؤمن محاية احملطات  أن تبذل كل

 
 :2الخيار 
NOC 
364.5 

من  364.5                                                                         ، االعتبارات التنظيمية واإلجرائية، أ ثريت نقطة خبصوص التضارب الواضح بني الرقم5يف إطار القسم  األسباب:
 (.WRC-12                     )الذي اعت مد يف املؤمتر  367.5                                                    لوائح الراديو )الذي أ قر من سنوات عديدة مضت( والرقم 

 من لوائح الراديو. 364.5بعض التعديالت على الرقم  B1وملعاجلة هذا التضارب الواضح، اقرتح مقدمو األسلوب 
                                                                                                            فقد مت التأكيد على أن مدير مكتب االتصاالت الراديوية مل يبلغ بأي من أوجه التضارب هذه، وعالوة  على ذلك، فإنه ملعاجلة 

من جدول أعمال  7والبند  3ضارب الواضح، هناك بندان من جدول األعمال ميكن استعماهلما هلذا الغرض ومها البند هذا الت
وال إىل جلان دراسات قطاع  WRC-15مع العلم بأن هذا التضارب مل يثر يف إطار هذين البندين، ال إىل املؤمتر  WRC-19 املؤمتر

 البندين من جدول األعمال.االتصاالت الراديوية املسؤولة عن هذين 
، ال يزال باإلمكان استعماهلا 1.9و 7و 3، وهي البنود WRC-19وينبغي الوضع يف االعتبار أن البنود احلالية جلدول أعمال املؤمتر 

 .WRC-19لرفع األمر إىل املؤمتر 
 حالة أولية فائقة صرحية للوصلة الصاعدة                           من لوائح الراديو سي فضي إىل 364.5                                             ومت التأكيد أيضا  على التعديل املقرتح على الرقم 

يف حالة استعماهلا كخدمة متنقلة  GMDSSللخدمة املتنقلة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، قيد البحث، لدعم النظام 
يف البحر والرب احلاالت اخلاصة بسالمة األرواح  إحدىوهي  AMRSساتلية حبرية مما يؤثر بالسلب على احلالة األولية للخدمة 

من لوائح الراديو الذي وما مينحه من حقوق جلميع  10.4                                                                   واجلو. وهذه احلالة األولية الفائقة الصرحية تتناقض أيضا  مع أهداف الرقم 
 .AMRSخدمات السالمة، مبا يف ذلك اخلدمة 

من لوائح الراديو، كما هو  364.5رقم على ال (NOC)ويف ضوء ما سبق، ولتفادي هذه اآلثار السلبية، يقرتح عدم إجراء تغيريات 
 .B4وارد كأحد اخليارات لألسلوب 
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 )تابع( B4بالنسبة إلى األسلوب 
MOD 

، بشأن خدمة االستدالل الراديوي الساتلية واخلدمة املتنقلة MHz 1 626,5-1 610النطاق  يف 10.4ال تنطبق أحكام الرقم  368.5
عند  MHz 1 626,5-1 35,621يف النطاق  الساتليةالبحرية  واخلدمة املتنقلة الراديوية الساتلية للطريانالساتلية، باستثناء خدمة املالحة 

 GMDSS.    19)-(WRCاستعماهلا يف نظام 
 

MOD 

ة الساتلية الربية )مبا يف ذلك اخلدمات املتنقل جيب على حمطات خدمة االستدالل الراديوي الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية 372.5
نطاق التستعمل  تستخدمتداخل ضار حملطات خدمة علم الفلك الراديوي اليت  أال تتسبب يف وللطريان والبحرية(

610,6 1-613,8 1 MHz  لعاملةا جيب أال تتجاوز األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرضو  (.13.29)وتنطبق أحكام الرقم 
 20   dB(W/(m² ((258 kHzقيمتها  )epfd(كثافة تدفق قدرة مكافئة   MHz 1 5,626-1 8,613يف النطاق  يف اخلدمات املذكورة

جيب أال تتجاوز الشبكات و ، 2%، ما مل يكن فقدان البيانات الناتج عن جتاوز هذا احلد أقل من MHz 1 8,613-1 6,610النطاق  يف
قيمتها  )pfd(كثافة تدفق قدرة   MHz 1 5,626-1 8,613النطاق  بالنسبة إىل األرض العاملة يفالساتلية املستقرة 

194 kHz)) 20   dB(W/(m² 1 8,613-1 6,610النطاق  يف MHz، يف هذا  رصد بعمليات عند أي حمطة علم فلك راديوي تقوم
لألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض باستعمال                                                    وي تحقق من االلتزام بعتبة كثافة تدفق القدرة املكافئة . النطاق
 R RA.1631-ITU .    19)-(WRC-0التوصية  وخمطط إشعاع اهلوائي والكسب األقصى للهوائي الواردين يف M.1583 R-ITU-1 التوصية

 

 33املـادة 
 اإلجراءات التشغيلية التصاالت الطوارئ والسالمة 

 (GMDSS)البحر  في إطار النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في
 2البحر إرسال معلومات السالمة في  -  Vالقسم 

49.33 E - إذاعة معلومات السالمة البحرية عرب ساتل 
MOD 

 النطاقاستخدام باخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية،  ميكن إرسال معلومات السالمة البحرية عرب ساتل يف 26البند  50.33
 WRC)-(19     (.15)انظر التذييل  MHz 1 626,5-1 621,35و MHz 1 545-1 530 النطاقنيباستعمال 

 
MOD 

 ).WRCRev-9107(     استعمال ترددات أخرى للسالمة  -  VIIالقسم 
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MOD 
ميكن إقامة االتصاالت الراديوية ألغراض السالمة فيما يتعلق باتصاالت اإلبالغ عن أحوال السفن،  28البند  53.33

واالتصاالت املتعلقة باملالحة، وحتركات السفن واحتياجاهتا، ورسائل رصد األحوال اجلوية، على أي تردد اتصاالت مناسب، 
اية النطاقات هلذه الغ تستعملتستخدم أنظمة األرض،  مية. ويفللمراسالت العمو املستعملة املستخدمة ذلك الرتددات  يف مبا

kHz 535-415 (، و52 )انظر املادةkHz 4 000-1 606,5  (، و52)انظر املادةkHz 27 500-4 000 (، 17 )انظر التذييل
 النطاقاتني النطاق الرتددات يف تستعملتستخدم اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية  (. ويف18 )انظر التذييل MHz 174-156و

530 1-544 1 MHz 1 5626,-1 621,35و MHz 1 645,5-1 626,5و MHz  هلذه الوظيفة وألغراض إنذارات االستغاثة )انظر
 WRC)-1907(     (.2.32 الرقم

 
MOD 

 REV.WRC 15)-1519(التذييـل 
 الترددات الواجب استعمالها التصاالت االستغاثة والسالمة

 (GMDSS)البحر  في النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في
 (31)انظر املادة 

املتعلقني بالرتددات  15-2و 15-1اجلدولني  يف GMDSSالنظام  ترد ترددات اتصاالت االستغاثة والسالمة الواجب استعماهلا يف
 على التوايل. MHz 30أو فوق  MHz 30 حتت

 
MOD 

 RC(W-1519(    (النهاية)  2-15اجلدول 

 التردد

(MHz) 
 مالحظات وصف االستعمال

... ... .... 
53,621 1-,5626 1 COM-SAT  626,5-1 621,35إضافة إىل استعمال النطاق MHz 1  ،لألغراض العادية غري املرتبطة بالسالمة

خلدمة املتنقلة ا يف أرض-وفضاء فضاء-أرض باجتاهيفإنه يستعمل ألغراض االستغاثة والسالمة 
باألولوية  GMDSSالنظام  . وتتمتع اتصاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة يفالبحرية الساتلية

 WRC)-(19     ق.هذا النطا يف

... ... ... 
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MOD 

 REV.WRC 739)-1519(القـرار 

 التوافق بين خدمة الفلك الراديوي والخدمات الفضائية النشيطة
 التردد المجاورة أو القريبةفي بعض نطاقات 

 (،2019شرم الشيخ، 2015جنيف، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )
... 

 ) WRCREV.739-1519(بالقـرار  1امللحـق 

... 
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 1-1اجلدول 
 سويات عتبة كثافة تدفق القدرة لإلرساالت غير المطلوبة 

 موقع محطة للفلك الراديوي من أي محطة فضائية مستقرة بالنسبة إلى األرض في

نطاق خدمة الفلك  نطاق الخدمة الفضائية الخدمة الفضائية
 الراديوي

 الرصد المتواصل، 
 هوائي مكافئي وحيد

 رصد الخطوط الطيفية، 
 حيدهوائي مكافئي و 

 قياس تداخل ذو خط أساس
 (VLBI)           طويل جدا  

 شرط التطبيق:
أن يستلم المكتب 

معلومات النشر المسبق 
عقب دخول الوثائق 
الختامية للمؤتمرات 

 التالية حيز النفاذ:
كثافة تدفق 

 (1)القدرة
عرض النطاق 

 المرجعي
كثافة تدفق 

  (1)القدرة
عرض النطاق 

 المرجعي
كثافة تدفق 

  (1)القدرة
عرض النطاق 

 المرجعي

(MHz) (MHz) ))2(dB(W/m (MHz) ))2(dB(W/m (kHz) ))2(dB(W/m (kHz) 
 أرض(-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء

390-387 328,6-322 189– 6,6 204– 10 177– 10 WRC-07 

 اخلدمة اإلذاعية الساتلية 
 أرض(-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء

1 492-1 452 
1 559-1 525 

1 427-1 400 180– 27 196– 20 166– 20 WRC-03 

 أرض(-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء
 أرض(-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء

1 525-1 559 
1 613,8-1 626,5 

1 613,8-1 610,6 NA NA 194– 20 166– 20 WRC-03 

 خدمة املالحة الراديوية الساتلية
 NA NA 194– 20 166– 20 WRC-07 610,6 1-613,8 1 559 1-610 1 أرض(-)فضاء

 اخلدمة اإلذاعية الساتلية 
 NA NA 161– 20 WRC-03 10 –177 690 2-700 2 655 2-670 2 أرض(-اخلدمة الثابتة الساتلية )فضاء

 670 2-690 2 أرض(-اخلدمة الثابتة الساتلية )فضاء
2 700-2 690 

 NA NA 161– 20 WRC-03 10 –177 (3و 1)يف اإلقليمني 

 (GHz) (GHz) – – - – – –  

 250 –128 250 –162 290 –146 22,21-22,5 21,4-22,0 اخلدمة اإلذاعية الساتلية 
WRC-03  بالنسبة إىل

-WRCو VLBIالرصد 

بالنسبة إىل أنواع  07
 األخرى الرصد

NA : هذا النطاق. جتري قياسات من هذا النمط يف ال ينطبق، ال 
 ثانية. 000 2متكاملة عرب عرض النطاق املرجعي بزمن تكامل قدره   (1)
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 1-2اجلدول 
 لإلرساالت غير المطلوبة  (1)سويات عتبة كثافة تدفق القدرة المكافئة

 موقع محطة للفلك الراديوي من جميع المحطات الفضائية لنظام ساتلي غير مستقر بالنسبة إلى األرض في

 الخدمة الفضائية
الخدمة نطاق 

 الفضائية
نطاق خدمة الفلك 

 الراديوي

 الرصد المتواصل، 
 هوائي مكافئي وحيد

 رصد الخطوط الطيفية، 
 هوائي مكافئي وحيد

قياس تداخل ذو خط أساس طويل 
 (VLBI)      جدا  

 شرط التطبيق:
أن يستلم المكتب 

معلومات النشر المسبق 
عقب دخول الوثائق 
الختامية للمؤتمرات 

 النفاذ:التالية حيز 

كثافة تدفق 
 (2)القدرة

عرض النطاق 
 المرجعي

كثافة تدفق 
 (2)القدرة

عرض النطاق 
 المرجعي

كثافة تدفق 
  (2)القدرة

عرض النطاق 
 المرجعي

(MHz) (MHz) ))2(dB(W/m (MHz) ))2(dB(W/m (kHz) ))2(dB(W/m (kHz) 
 أرض(-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء

138-137 153-150,05 238– 2,95 NA NA NA NA WRC-07 

 أرض(-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء
390-387 328,6-322 240– 6,6 255– 10 228– 10 WRC-07 

 أرض(-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء
401-400,15 410-406,1 242– 3,9 NA NA NA NA WRC-07 

 أرض(-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء
1 559-1 525 1 427-1 400 243– 27 259– 20 229– 20 WRC-07 

 NA NA 258– 20 230– 20 WRC-07 610,6 1-613,8 1 559 1-610 1 أرض(-الساتلية )فضاء (3)خدمة املالحة الراديوية 

 أرض(-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء
1 559-1 525 1 613,8-1 610,6 NA NA 258– 20 230– 20 WRC-07 

 أرض(-الساتلية )فضاء اخلدمة املتنقلة
1 613,8-1 626,5 1 610,6-1 613,8 NA NA –258 20 –230 20 03-WRC 

NA : هذا النطاق. جتري قياسات من هذا النمط يف ال ينطبق، ال 

 من الزمن. 2%ينبغي عدم جتاوز سويات عتبة كثافة تدفق القدرة املكافئة هذه ملا يزيد على  (1)
 ثانية. 000 2متكاملة عرب عرض النطاق املرجعي بزمن تكامل قدره   (2)
الصلة  التبليغ ذات بغض النظر عن تاريخ استالم معلومات التنسيق أو MHz 1 610-1 559نطاق الرتدد  يف M-GLONASS/GLONASSال ينطبق هذا القرار على التخصيصات احلالية واملستقبلية لنظام املالحة الراديوية الساتلية  (3)

، ولالتفاقات IUCAF ونظام GLONASS/GLONASS-M                                                                   وستستمر وفقا  لالتفاق الثنائي بني االحتاد الروسي واإلدارة املبل غة لنظام  MHz 1 613,8-1 610,6نطاق الرتدد                                                 حسب االقتضاء. وت كف ل محاية خدمة الفلك الراديوي يف
 الثنائية الالحقة مع إدارات أخرى.
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SUP 

 (REV.WRC-15) 359القرار 
 تطبيق أحكام تنظيمية من أجل تحديث وعصرنة النظر في

 البحر النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في
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 1.9.1بند جدول األعمال 

                                                           استنادا  إىل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، فيما يلي:النظر  9.1

فيما يتعلق باألجهزة الراديوية البحرية املستقلة حلماية  MHz 162,05-156إطار نطاق الرتدد  اإلجراءات التنظيمية يف 1.9.1
 ؛(WRC-15) 362 للقرار        ، وفقا  (AIS) ونظام التعرف األوتومايت (GMDSS)البحر  النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف

 MHz 162,05-156األجهزة الراديوية البحرية املستقلة العاملة يف نطاق الرتدد  - (WRC-15) 362القرار 

 ملخص تنفيذي 1/1.9.1/5
من أجل تعزيز  (AMRD) اهلدف من هذا البند من جدول األعمال هو منع التشغيل غري املنظم لألجهزة الراديوية البحرية املستقلة

وهو النظام الوحيد التصاالت االستغاثة  (GMDSS)سالمة املالحة وضمان سالمة النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر 
وعالوة على ذلك، جيب ضمان سالمة نظام جتنب االصطدام ونظام . والطوارئ والسالمة واالتصاالت الروتينية للشحن العام

 .(AIS VHF) باملوجات املرتيةاألوتومايت نظام التعرف  ذلك احتياجات وصلة بيانات يف ، مبا(AIS) التعرف األوتومايت
 B اجملموعةو سالمة املالحة  تعززاألجهزة اليت  هذه من Aاجملموعة  على أهنا وحتديدهااألجهزة الراديوية البحرية املستقلة  جتميع يتم

بالقرار  2من امللحق  4                 علما  بأن الفقرة . أساليب لتلبية هذا البند من جدول األعمال               وقد و ضعت أربع  اليت ال تعزز سالمة املالحة.
ITU-R 2-7 ب                                                            ثل أسلوبا  حمتمال  يف مجيع احلاالت وال يلزم ذكره يف العادة بني األساليمت - تغيري ال - أساليب أن"، تنص على." 

األجهزة الراديوية البحرية  من Aللوائح الراديو للسماح للمجموعة  18يف التذييل  (ويف تعديالت للحاشية  Aاألسلوب  وينظر
 .بالعمل على قنوات معينة (AMRD) املستقلة

 . (AMRD) األجهزة الراديوية البحرية املستقلة من Bاستخدام الطيف يف اجملموعة  واءمةم              ثالثة نـ ه ج يف، تنظر Bويف إطار األسلوب 
نظام التعرف للوائح الراديو بشأن تكنولوجيا  18على النحو الوارد يف التذييل  2006استخدام القناة  B1األسلوب  ويقرتح

 .(AIS) األوتومايت
 (AIS) األوتومايتالتعرف  نظامللوائح الراديو بشأن تكنولوجيا  18يف التذييل  2006 القناةاستخدام  B2 األسلوب ويقرتح

 . (AIS) نظام التعرف األوتومايتمن لوائح الراديو للتكنولوجيا املغايرة ل 18يف التذييل  2079و 2019و 2078 والقنوات
 (AIS) األوتومايتالتعرف  نظامللوائح الراديو بشأن تكنولوجيا  18يف التذييل  2006 القناةاستخدام  B3 األسلوبويقرتح 
إدراج حد  مع، (AIS) نظام التعرف األوتومايتمن لوائح الراديو، للتكنولوجيا املغايرة ل 18 التذييل 2079و 2019و 2078 والقنوات

 .لوائح الراديو يف (.e.i.r.p) املتناحيةاملشعة املكافئة  للقدرة

 خلفية 2/1.9.1/5
 :(AMRD) ة البحرية املستقلةإىل التعريف التايل لـألجهزة الراديوي WRC-19تستند الدراسات بشأن هذا البند من جدول أعمال املؤمتر 

حمطة أو  نةحمطة سفي                                  تشغ ل يف البحر وترسل بشكل مستقل عن  ؛حمطة متنقلةهو  (AMRD)        ذاتيا   اجلهاز الراديوي البحري املستقل
 :(AMRD)األجهزة الراديوية البحرية املستقلة                  وحتد د جمموعتان من . ساحلية

 اليت تعزز سالمة املالحة؛ (AMRD)األجهزة الراديوية البحرية املستقلة : Aاجملموعة  -
 األجهزة الراديوية البحرية املستقلة)اليت ال تعزز سالمة املالحة  (AMRD): األجهزة الراديوية البحرية املستقلة Bاجملموعة  -

 (.املالحة املالح وأن تضعف سالمةاليت تقدم إشارات أو معلومات ال تتعلق بالسفينة ميكن أن تشتت أو تضلل 
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الصلة  موضوع احلاجة إىل "تعزيز سالمة املالحة". واملصطلح ذو (WRC-15) 362من القرار  إذ يضع يف اعتباره""من  أ(وتطرح الفقرة 
سالمة "وضمنها حيمل الفصل اخلامس عنوان . ، بصيغتها املعدلة(SOLAS)مشتق من االتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف البحار 

 (AMRD) حرية املستقلةاألجهزة الراديوية البوبالتايل، يتمثل معيار التمييز بني فئيت . وحيتوي على مجيع اللوائح ذات الصلة" املالحة
وتصل إىل املالح  (AMRD) ستقلةاألجهزة الراديوية البحرية املوميكن ألي إشارة أو معلومات تصدر عن . التأثري على سالمة املالحة يف

الرموز اليت ستظهر على الرادار وعلى النظام اإللكرتوين لعرض ) (AIS)نظام التعرف األوتومايت يشمل ذلك و  .أن تؤثر على سالمة املالحة
أي حال،  ويف(. 70 والقناة 16 قنوات العمل، القناة) (VHF) واملوجات املرتية( ، إذا كان من ضمن العتاد(ECDIS) اخلرائط واملعلومات

زة الراديوية حاالت أخرى، ميكن لألجه ولكن يف .ويف حالة إجيابية، ستتعزز سالمة املالحة.                                   على املالح أن يقرر كيفية املضي قدما  
 .اليت تقدم إشارات أو معلومات ال تتعلق بالسفينة أن تشتت أو تضلل املالح وأن تضعف سالمة املالحةالبحرية املستقلة 

 لتقييم وضروري صلة ذو" سالمة املالحة"فهم       ي عترب مدى أي إىل ITU-R M.[AMRD] األويل للتقرير اجلديد املشروعويوضح 
 .(AMRD)األجهزة الراديوية البحرية املستقلة  فئات

هل : على السؤال التايل، ينبغي اإلجابة (AMRD)األجهزة الراديوية البحرية املستقلة                                    ونتيجة  لذلك، لدى التمييز بني جمموعيت 
 تعززت سالمة املالحة، أم تردت إىل حد ما؟

 ةالبحري املنظمة للوائح ختضع أن ميكن املالحة سالمة تعزز اليت Aاجملموعة  من (AMRD)الراديوية البحرية املستقلة  األجهزةو 
سواها من  ام عترب   ي   أن جيوزو . بشأن تقدمي املعلومات إىل املالحني على منت السفن (IMO SOLAS) األجهزة هبذه اخلاصة الدولية

 Bو A اجملموعتني علمات   م   ردوت .معينة علمات    وم   خلصائص      تبعا   Bعداد أجهزة اجملموعة  يفاملستقلة  البحريةالراديوية  األجهزة
  .ITU-R M.[AMRD]التوصية  يف

يف اخلدمة املتنقلة واخلدمات  (AMRD)األجهزة الراديوية البحرية املستقلة وستدعو احلاجة إىل دراسات بشأن التقاسم والتوافق بني 
بحرية املستقلة ألجهزة الراديوية الالقائمة األخرى، مبا يف ذلك اخلدمة املتنقلة الربية، لضمان التوافق مع اخلدمات القائمة إذا كان ل

 .للوائح الراديو 18م ترددات غري مدرجة يف التذييل تستخد أن

 نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديويةملخص وتحليل  3/1.9.1/5

 األجهزة الراديوية البحرية المستقلةبالتطبيقات  1.3/1.9.1/5

 .                   است خدم هنج ذو خطوتني (AMRD)األجهزة الراديوية البحرية املستقلة للتمييز بني فئتني من 
السوق  اليت ميكن العثور عليها يف (AMRD)األجهزة الراديوية البحرية املستقلة لت اخلطوة األوىل يف جتميع التطبيقات احلالية من متث
إىل الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت مع استبيان لطلب  LCCE/64/5                       وأ رسلت الرسالة املعممة . مجيع أحناء العامل يف

يوية البحرية األجهزة الرادمعلومات عن هذه األجهزة بغية احلصول على منظور شامل واضح بشأن هذه األجهزة، وجتميع وتصنيف 
 .ن منظمة غري حكومية واحدة ذات عضويةإدارة من اإلدارات األعضاء وم 16ووردت ردود من . القائمة يف خمتلف البلداناملستقلة 

 .ITU-R M.[AMRD]ويرد موجز الردود يف وثيقة العمل للمشروع األويل للتقرير اجلديد 
ومشلت التطبيقات اليت جاء وصفها يف الردود على االستبيان، استخدامات .                                       ود جمت املعلومات إلعطاء وصف عام للتطبيقات

ح اإلبالغ عن سقوط شخص من على سطيف فئة        وض منت عوامات النجاة/االستغاثة حاالت الطوارئ وشاخصات الغطاسني يف
 .وأنشئت فئة منفصلة لوظائف الغطاسني االعتيادية: حيث تظهر الوظيفة نفسها (MOB) السفينة

تخدم وتس. يف نطاقات الرتدد للخدمة املتنقلة البحرية (AIS)نظام التعرف األوتومايت                                           وت ظهر النتيجة أن بعض األجهزة تستخدم قنوات 
هويات اخلدمة قدرة إرسال وفواصل زمنية وأنساق رسائل خمتلفة ورسائل بشأن  (AMRD)األجهزة الراديوية البحرية املستقلة هذه 

 .      منظ مة غري (MMSI) املتنقلة البحرية
 .                                                 على اخلطر وحتديد موقعه؛ وواحدة النتشال الشباك حصرا  واحدة للتعرف .                                     وق سمت مؤشرات شباك صيد السمك إىل فئتني
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مساعدة "شاء احتمال إن             مستقبال  بشأن وفئة عامة حمتملة"                                 تتبع كائن ال يشكل خطرا  على املالحة"بشأن  وأنشئت فئة عامة
األرصاد اجلوية وميكن إدراج عالمة سباق وعوامة ".                             ألي كائن يشكل خطرا  على املالحة( متنقلة AtoN) مالحية متنقلة

 .الفئتني أي من األوقيانوغرافية يف
 (AIS-SART) ومرسالت البحث واإلنقاذ ألنظمة التعرف األوتومايت (EPIRB)وباعتبار أن املنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ 

 .(AMRD) هزة الراديوية البحرية املستقلةفهما ال يعتربان من األج (GMDSS)مها مكونان يف النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر 
 .                                           يف املستقبل ميكن أن تضم أنواعا  افرتاضية ومادية (AtoN)وأشارت جهتان من اجلهات املشاركة إىل أن املساعدة املالحية املتنقلة 

 .(ISM)وأبلغت إحدى اجلهات املشاركة عن أجهزة تعمل على ترددات صناعية وعلمية وطبية 
                     وتطبيقاهتا. وقد ر صدت  (AMRD)ومتثلت اخلطوة الثانية يف سرد التفاصيل التقنية ملختلف األجهزة الراديوية البحرية املستقلة 

أو الصوت االصطناعي أو مزيج من  (DSC) النداء االنتقائي الرقميأو  (AIS)تكنولوجيات خمتلفة، مثل نظام التعرف األوتومايت 
ونطاقات تردد أخرى خارج اخلدمة املتنقلة البحرية، تستخدم  AIS 2و AIS 1و 6/16/70إىل قنوات  التكنولوجيات. وباإلضافة

أخرى من أجهزة وتستخدم . MHz 406أو /و MHz 121,5           بشكل  خاطئ  (AMRD)األجهزة الراديوية البحرية املستقلة بعض 
 .MMSIهوية هذه األجهزة هويات يف اخلدمة املتنقلة البحرية مثل 

                                                    إذ ي نشر بعضها يف البحر، وحيمل الغطاسون غريها لت ستخدم .       أيضا   (AMRD)األجهزة الراديوية البحرية املستقلة تشغيل  ويتنوع
احلية، وميكن أن يف البحار مبا يف ذلك املناطق الساألجهزة الراديوية البحرية املستقلة لذا، ميكن استخدام . السفينة ويف جوارها يف

لب إىل اليابسة أو   .                           أن تنجرف إىل الشاطئ ع ر ضا                     جت 
يفتقر إىل املعايري التقنية ونطاقات الرتدد  (AMRD)األجهزة الراديوية البحرية املستقلة                                      وميكن أن ي ستخلص من الدراسات أن تطبيق 

ستخدمت ا                                                                                          ويتنوع تشغيلها أيضا ، وميكن استخدامها يف مناطق تسبب فيها تداخالت على اخلدمة املتنقلة الربية إذا . املنسقة
األجهزة الراديوية البحرية شأن وتعترب املعايري التقنية ب. واخلدمة املتنقلة الربية نطاقات الرتدد نفسهااألجهزة الراديوية البحرية املستقلة 

ت املستخدمة اضرورية إلجراء دراسات التقاسم والتوافق، وينبغي أن تشمل هذه املعايري قدرة اإلرسال والفواصل الزمنية والتقنياملستقلة 
الراديوية البحرية  األجهزةويف الوقت نفسه، تقتضي الضرورة إجياد نطاقات تردد مناسبة لتطبيق . وأنساق الرسائل وما إىل ذلك

 .، سواء ضمن نطاقات الرتدد للخدمة املتنقلة البحرية أو خارجها، دون التسبب يف أي تداخل على اخلدمات القائمةاملستقلة
 توافق نتضم ةلمرسل يف األجهزة الراديوية البحرية املستقلل (.e.i.r.p)قيود للقدرة املشعة املكافئة املتناحية  ديدحت       أيضا   ويتعني

 .العاملة يف نطاقات الرتدد املتأثرة باألجهزة الراديوية البحرية املستقلة األخرى الراديوية اخلدمات أنظمة معجهزة األ هذه

 :والتقارير القائمة ذات الصلة على النحو التاليالتوصيات        ت در ج 2.3/1.9.1/5

 R M.[AMRD]-ITU املشروع األويل للتقرير اجلديدو ، 1371R M-ITU.-5و R M.585-ITU-7و R M.493-ITU-14التوصيات 
 .ITU-R M.[AMRD]ة اجلديد للتوصيةاملشروع األويل و ، ITU-R M.[NEW_MARNUM] املشروع األويل للتقرير اجلديدو 

 تحليالت بشأن المتطلبات من الطيف 3.3/1.9.1/5

احلايل للوائح  18 اليت يراد تشغيلها على ترددات التذييل A                  موص فة ضمن اجملموعة  (AMRD)األجهزة الراديوية البحرية املستقلة 
د د أي متطلبات إضافية من الطيف هلذه الفئة من األجهزة. الراديو ائمة التطبيقات بيد أن هذه اجملموعة ستتقيد بق.                                                              وعليه، مل حت 

 .ITU-R M.[AMRD]الواردة يف التوصية اجلديدة 
 :                                  ، ن ظر يف املتطلبات التالية من الطيفB                   املوص فة ضمن اجملموعة  (AMRD)األجهزة الراديوية البحرية املستقلة وبالنسبة إىل 

األجهزة الراديوية البحرية من أجل دعم تطبيقات  (AIS)التعرف األوتومايت ال يلزم سوى قناة واحدة فقط لنظام  -
األجهزة وال ميكن توقع كمية هائلة من . W 1رة اإلرسال على وينخفض ارتفاع اهلوائي وتقتصر قد. (AMRD) املستقلة

 ؛kHz 25                                              وت ستبعد زيادة حتميل هذه القناة اليت يبلغ عرضها. يف منطقة معينة (AMRD)الراديوية البحرية املستقلة 
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اليت تستخدم تكنولوجيات أخرى ثالث قنوات عرض   (AMRD)تتطلب األجهزة الراديوية البحرية املستقلة  -
القنوات  ويصبح التقاسم يف. W 1وينخفض ارتفاع اهلوائي وتقتصر قدرة اإلرسال على . kHz 25 كل منها

 .                     ضروريا  إذا دعت احلاجة

 نطاقات التردد المناسبة 4.3/1.9.1/5

اليت تعزز سالمة املالحة، أن تستخدم الرتددات الواردة  (AMRD)األجهزة الراديوية البحرية املستقلة  من Aللمجموعة  يراد
 .                                  وقد و زعت هذه الرتددات لتشغيل السفن. احلايل للوائح الراديو 18 التذييل يف

اليت ال تعزز سالمة املالحة، ولكنها تعمل يف البيئة البحرية، فينبغي  (AMRD)األجهزة الراديوية البحرية املستقلة  من Bأما اجملموعة 
لصادرة عن هذه واإلشارات أو املعلومات ا.                                                                        ي سمح هلا باستخدام الرتددات اليت تتسبب بأي قيود على اخلدمات املتنقلة القائمة أال

 .تتعلق بتشغيل السفن الاألجهزة اجملموعة من 
لراديو على اخلدمات للوائح ا 18غري املنتظم يف قنوات بالتذييل  MHz 162,05-156                                      وقد سبق أن و زع ذلك اجلزء من مدى الرتدد 

. العامل أحناء شىت يف                                                                                                        الثابتة واملتنقلة، وتستخدم اخلدمة املتنقلة الربية هذه النطاقات الفرعية استخداما  واسعا  يف العديد من البلدان 
ولذلك فإن . لكوارثا حاالت بعض البلدان حلماية العموم واإلغاثة يف                           النطاقات الفرعية ت ستخدم يف هذهوينبغي اإلشارة إىل أن 

 .(AMRD)الراديوية البحرية املستقلة  األجهزةال تناسب  ةهذه النطاقات الفرعي
يقتصر و  (MMS) املتنقلة البحرية خدمةفقط لل MHz 156,8125-156,7875و MHz 156,5625-156,4875ويوزع نطاقا الرتدد 

أساس أويل  املتنقلة البحرية على لخدمةلنطاقات الرتدد األخرى  توزع مجيعو . االستغاثةونداءات  إشاراتاستعماهلما على إرسال 
أنظمة اخلدمات  مع املقرتحةالراديوية البحرية املستقلة  األجهزةوضع تدابري لضمان توافق  الضروريويف هذا الصدد، من . مشرتك

املتناحية للمرسل  بري تقييد القدرة املشعة املكافئةأن يكون أحد هذه التداوميكن . املتأثرة الرتدد نطاقاتالعاملة يف األخرى  الراديوية
 .ةجهزة الراديوية البحرية املستقليف األ

                                  أصال  لالستخدام التجرييب يف التطبيقات ( 2006القناة ) MHz 160,900                             من لوائح الراديو، ح جز الرتدد  18ويف التذييل 
 من B هذا الرتدد للمجموعةباستخدام  (AIS)نظام التعرف األوتومايت ويراد أن تنفرد تكنولوجيا . ((ص انظر احلاشية) املستقبلية

 .(AMRD) األجهزة الراديوية البحرية املستقلة
 MHz 161,525اليت تستخدم تكنولوجيات أخرى على الرتددات األجهزة الراديوية البحرية املستقلة  من Bوميكن تشغيل اجملموعة 

 (.2079القناة ) MHz 161,575و( 2019القناة ) MHz 161,550و( 2078 القناة)

 متطلبات التعرف على الجهاز تحليالت بشأن 5.3/1.9.1/5

 M.585R -ITU-7خمطط الرتقيم الوارد يف التوصية  Aاملدرجة يف اجملموعة  )AMRD(األجهزة الراديوية البحرية املستقلة ينبغي أن تستخدم 
األجهزة الراديوية البحرية وقد تقتضي الضرورة مراجعة التوصيات لعرض . R M.1371-ITU-5والرموز الواردة يف التوصية 

 .(ECDIS)اخلاصة على النظام اإللكرتوين للعرض واملعلومات  (AMRD) املستقلة

املشروع ) اإلعداد                      نظام ترقيم جديدا  قيد  Bاملدرجة يف اجملموعة  (AMRD)األجهزة الراديوية البحرية املستقلة وينبغي أن تستخدم 
 (.ITU-R M.[NEW_MARNUM]األويل للتقرير اجلديد 

http://www.itu.int/rec/R-REC-M.493/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.585/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1375/en


795 

 

 أساليب للوفاء ببند جدول األعمال 4/1.9.1/5

 ية المستقلةاألجهزة الراديوية البحر  من Aلمجموعة ا 1.4/1.9.1/5

 A األسلوب 1.1.4/1.9.1/5

للوائح الراديو للسماح بتشغيل  18يف التذييل  (و                     ، ي قرتح تعديل احلاشية من األجهزة الراديوية البحرية املستقلة Aاجملموعة  لتشغيل
 MHz 161,975 (AIS 1)( و70)القناة  MHz 156,525على قنوات الرتددات  من األجهزة الراديوية البحرية املستقلة A اجملموعة

 .MHz 162,025 (AIS 2)و

 األجهزة الراديوية البحرية المستقلة من Bالمجموعة  2.4/1.9.1/5

 الية:الت الثالثة              ت قرتح األساليب  من األجهزة الراديوية البحرية املستقلة، Bلتشغيل مجيع التكنولوجيات املتنوعة للمجموعة 

 B1األسلوب  1.2.4/1.9.1/5

                ، ي قرتح استخدام (AIS)نظام التعرف األوتومايت باستخدام تكنولوجيا  (AMRD)األجهزة الراديوية البحرية املستقلة لتشغيل 
للوائح الراديو  18 يف التذييل (صوهذا يتطلب تعديل احلاشية (. اجلديد AMRD AIS( )2006القناة ) MHz 160,900 الرتدد

 .ITU-R M.[AMRD]                                                         وينبغي أن يكون هذا االستخدام مطابقا  ألحدث نسخة من التوصية . االقتضاء حسب

 B2األسلوب  2.2.4/1.9.1/5

 (AIS)اليت تستخدم تكنولوجيا نظام التعرف األوتومايت  (AMRD)من األجهزة الراديوية البحرية املستقلة  B اجملموعة تشغيل ينبغي
 اليتاألجهزة الراديوية البحرية املستقلة  من Bميكن تشغيل اجملموعة  ذلك، إىل وباإلضافة(. 2006)القناة  MHz 160,900الرتدد  على

، (2078القناة ) MHz 161,525على الرتددات  (AIS) نظام التعرف األوتومايتتستخدم تكنولوجيات مغايرة لتكنولوجيا 
للوائح الراديو  18 التذييل يف (مم يتطلب تعديل احلاشيةوهذا (. 2079 القناة) MHz 161,575و( 2019القناة ) MHz 161,550و

 .ITU-R M.[AMRD]                                                         وينبغي أن يكون هذا االستخدام مطابقا  ألحدث نسخة من التوصية . حسب االقتضاء

 B3األسلوب  3.2.4/1.9.1/5

                ، ي قرتح استخدام (AIS)نظام التعرف األوتومايت باستخدام تكنولوجيا  (AMRD)األجهزة الراديوية البحرية املستقلة لتشغيل 
للوائح الراديو  18 يف التذييل (صوهذا يتطلب تعديل احلاشية (. اجلديد AMRD AIS( )2006القناة ) MHz 160,900 الرتدد

 لقدرةاتقييد  ويتعني ITU-R M.[AMRD]                                                         وينبغي أن يكون هذا االستخدام مطابقا  ألحدث نسخة من التوصية . االقتضاء حسب
 .dBW[       الحقا   حتددبالقيمة ] ةلألجهزة الراديوية البحرية املستقل املتناحيةاملشعة املكافئة 

 التعرف ظامنتستخدم تكنولوجيات مغايرة لتكنولوجيا  اليتالراديوية البحرية املستقلة  األجهزة من Bتشغيل اجملموعة  ميكنو 
 MHz 161,575و( 2019القناة ) MHz 161,550و، (2078القناة ) MHz 161,525على الرتددات  (AIS) األوتومايت

وينبغي أن يكون هذا االستخدام . للوائح الراديو حسب االقتضاء 18 التذييل يف (مم احلاشية تعديل يتطلب وهذا(. 2079 القناة)
وية البحرية الراديتقييد القدرة املشعة املكافئة املتناحية لألجهزة  وينبغي ITU-R M.[AMRD]                             مطابقا  ألحدث نسخة من التوصية 

 .dBW [      الحقا   ددحت]ة بالقيمة املستقل

http://www.itu.int/rec/R-REC-m.585/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-m.1371/en
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 االعتبارات التنظيمية واإلجرائية 5/1.9.1/5
 Aبالنسبة إلى األسلوب  1.5/1.9.1/5

MOD 

 WRCREV.( 18-1519(التذييـل 
 (VHF)نطاق الموجات المترية  جدول ترددات اإلرسال في

 الموزع للخدمة المتنقلة البحرية
 (52)انظر املادة 

... 
 الجدول بشأنمالحظات 

... 
 حمددةمالحظات 

... 
 MHz 161,975 (AIS 1)( و16)القناة  MHz 156,800( و70)القناة  MHz 156,525( و06)القناة  MHz 156,300جيوز أن تستخدم الرتددات  ( و

 جانب حمطات الطائرات ألغراض عمليات البحث واإلنقاذ وغريها من االتصاالت املتعلقة بالسالمة.         أيضا  من  MHz 2) (AIS 162,025و
 MHz 1) (AIS 161,975و (70)القناة  MHz 156,525 الرتدداتمن األجهزة الراديوية البحرية املستقلة  A اجملموعة وجيوز أن تستخدم

وينبغي أن يكون هذا االستخدام  .)AIS(األوتومايت للنداء االنتقائي الرقمي على التوايل يف تكنولوجيا نظام التعرف  AIS) (MHz 2 162,025و
 R M.[AMRD]-ITU.    )1907-(WRC                             مطابقا  ألحدث نسخة من التوصية 

 

 B1بالنسبة إلى األسلوب  2.5/1.9.1/5

MOD 

 WRCREV.( 18-1519(التذييـل 
 (VHF)نطاق الموجات المترية  جدول ترددات اإلرسال في

 الموزع للخدمة المتنقلة البحرية
 (52)انظر املادة 

... 
 الجدول بشأن مالحظات

... 
 حمددةمالحظات 

... 
 اجملموعة يف ةاملستقلاألجهزة الراديوية البحرية  ستخدامال        حمجوزا   البحرية املتنقلة اخلدمة يف( 2006قناة ال) MHz 900,160 الرتدد هذا يكون (ص

B األوتومايت التعرف نظام تكنولوجياتستعمل  اليت )(AIS التوصية من نسخة أحدث يف املبني النحو على ]M.[AMRD R-ITU. لالستعمال 
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 ظهر على من ألشخاصا سقوط كشف  وأنظمة اجلديدة، األوتومايت التعرف نظام تطبيقات مثل) املستقبلية األنظمة أو للتطبيقات يالتجريب
      خو لت ما إذاو . SAIجترييب للتطبيقات أو األنظمة املستقبلية للتكنولوجيا  ساسأ                                 وجيوز استخدام هذا الرتدد أيضا  على  (.وغريها السفينة،
 يتسبب أال فيجب AISوالقائمة على التكنولوجيا  B اجملموعة يف املستقلة البحرية الراديوية األجهزة استعمال يالتجريب االستعمال اإلدارات
  WRC)-1912(    .منها باحلماية املطالبةب يستدعي وأال واملتنقلة الثابتة اخلدمتني يف العاملة باحملطات ضار تداخل يف التشغيل

 

SUP 

 (WRC-15) 362القرار 
 MHz 162,05-156األجهزة الراديوية البحرية المستقلة العاملة في نطاق التردد 

 

 B2بالنسبة إلى األسلوب  3.5/1.9.1/5
MOD 

 WRCREV.( 18-1519(التذييـل 
 (VHF)نطاق الموجات المترية  جدول ترددات اإلرسال في

 الموزع للخدمة المتنقلة البحرية
 (52)انظر املادة 

... 
 الجدول بشأن مالحظات

... 
 حمددةمالحظات 

... 
                                                                                                               يقتصر اإلرسال على هذه القنوات على احملطات الساحلية. وجيوز هلذه القنوات أن ت ستخدم من جانب حمطات السفن لإلرسال إذا كان  م(م

 AIS 1                                                                                                                 ذلك مسموحا  به من جانب اإلدارات وحمددا  يف اللوائح الوطنية. وينبغي اختاذ مجيع االحتياطات لتفادي التداخل الضار بالقنوات 
 .2028*و 2027*و AIS 2و
 )AMRD(من األجهزة الراديوية البحرية املستقلة  B               أيضا  يف اجملموعة  2079و 2019و 2078وباإلضافة إىل ذلك، ميكن استخدام القنوات  

        ، رهنا  R M.[AMRD]-ITU على النحو املوصوف يف أحدث صيغة للتوصية )AIS(األوتومايت للتكنولوجيات املغايرة لنظام التعرف 
  WRC)-1915(    اإلدارات املتأثرة. بالتنسيق مع

 .ASM 2اسم  2028 والقناة ASM 1اسم  2027                  سي طلق على القناة  ،2019يناير  1من           اعتبارا     * 
 B اجملموعة يف املستقلةستخدام األجهزة الراديوية البحرية ال                              اخلدمة املتنقلة البحرية حمجوزا   يف( 2006)قناة  MHz 900,160الرتدد هذا يكون  ص(

 لالستعمال .M.[AMRD R-ITU[ التوصية من نسخة أحدث يف املبني النحوعلى  AIS)( األوتومايت التعرف نظام تكنولوجيااليت تستعمل 
 ظهر على من ألشخاصا سقوط كشف  وأنظمة اجلديدة، األوتومايت التعرف نظام تطبيقات مثل) املستقبلية األنظمة أو للتطبيقات يالتجريب

      خو لت ما إذاو . SAIساس جترييب للتطبيقات أو األنظمة املستقبلية للتكنولوجيا أ                                 وجيوز استخدام هذا الرتدد أيضا  على  (.وغريها السفينة،
 يتسبب أال فيجب AISوالقائمة على التكنولوجيا  Bاألجهزة الراديوية البحرية املستقلة يف اجملموعة استعمال  يالتجريب االستعمال اإلدارات
  WRC)-1912(    .منها باحلماية املطالبةب يستدعي وأال واملتنقلة الثابتة اخلدمتني يف العاملة باحملطات ضار تداخل يف التشغيل
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 B3 بالنسبة إلى األسلوب 4.5/1.9.1/5

MOD 

 WRCREV.( 18-1519(التذييـل 
 (VHF)نطاق الموجات المترية  جدول ترددات اإلرسال في

 البحريةالموزع للخدمة المتنقلة 
 (52)انظر املادة 

... 
 الجدول بشأن مالحظات

... 
 حمددةمالحظات 

... 
 بواسطة تكنولوجيا نظام التعرف Bستخدام األجهزة الراديوية البحرية املستقلة اجملموعة ال                              اخلدمة املتنقلة البحرية حمجوزا   يكون هذا الرتدد يف  ص(

ي للتطبيقات لالستعمال التجريب .M.[AMRD] R-ITUألحدث نسخة من التوصية       وفقا  . وينبغي أن يكون هذا االستخدام )AIS( األوتومايت
أو األنظمة املستقبلية )مثل تطبيقات نظام التعرف األوتومايت اجلديدة، وأنظمة كشف سقوط األشخاص من على ظهر السفينة، وغريها(. 

                        ني الثابتة واملتنقلة وأال  اخلدمت تداخل ضار باحملطات العاملة يف يتسبب التشغيل يف             ي، فيجب أال  ل التجريب                     خو لت اإلدارات االستعما وإذا ما
 ددحت]بالقيمة  Bيف اجملموعة  ةالراديوية البحرية املستقلتقييد القدرة املشعة املكافئة املتناحية لألجهزة ويتعني  .يستدعي باملطالبة باحلماية منها

 dBW.    19)12-(WRC [      الحقا  

 

MOD 

 WRCREV.( 18-1519(التذييـل 
 (VHF)نطاق الموجات المترية  جدول ترددات اإلرسال في

 الموزع للخدمة المتنقلة البحرية
 (52)انظر املادة 

... 
 الجدول بشأن مالحظات

... 
 حمددةمالحظات 

... 
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                                                                                                               يقتصر اإلرسال على هذه القنوات على احملطات الساحلية. وجيوز هلذه القنوات أن ت ستخدم من جانب حمطات السفن لإلرسال إذا كان  م(م
 AIS 1                                                                                                                 ذلك مسموحا  به من جانب اإلدارات وحمددا  يف اللوائح الوطنية. وينبغي اختاذ مجيع االحتياطات لتفادي التداخل الضار بالقنوات 

 .2028*و 2027*و AIS 2و
 )AMRD(من األجهزة الراديوية البحرية املستقلة  B               أيضا  يف اجملموعة  2079و 2019و 2078وباإلضافة إىل ذلك، ميكن استخدام القنوات  

ويتعني  ،R M.[AMRD]-ITU على النحو املوصوف يف أحدث صيغة للتوصية )AIS(األوتومايت للتكنولوجيات املغايرة لنظام التعرف 
 dBW.     )1519-(WRC [      الحقا   ددحت]بالقيمة  Bيف اجملموعة  ةالراديوية البحرية املستقلتقييد القدرة املشعة املكافئة املتناحية لألجهزة 

 .ASM 2اسم  2028 والقناة ASM 1اسم  2027                  سي طلق على القناة  ،2019يناير  1 من          اعتبارا     * 
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 2.9.1بند جدول األعمال 

 :                                                         استنادا  إىل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، فيما يليالنظر  9.1
-ذلك توزيعات جديدة للطيف للخدمة املتنقلة البحرية الساتلية )أرض يف إدخال تعديالت على لوائح الراديو، مبا 2.9.1

 MHz 162,0375-160,6125و MHz 157,4375-156,0125 أرض( ويفضل أن يكون ذلك ضمن نطاقي الرتدد-فضاء وفضاء
هذا  يؤدي ، مع ضمان أال(VDES) مكون ساتلي جديد لنظام تبادل البيانات يف نطاق املوجات املرتية، إلتاحة 18 التذييل يف

، ونظام التعرف (ASM) ، وعمليات الرسائل اخلاصة بالتطبيقVDES الوقت ذاته إىل ترد ي املكو نات األرضية احلالية لنظام املكو ن يف
هذه النطاقات ويف نطاقات الرتدد اجملاورة املشار إليها  وأال يفرض قيودا  إضافية على اخلدمات القائمة يف (AIS) األوتومايت

 ؛(Rev.WRC-15) 360"إذ يدرك" من القرار  من(  د ( وه الفقرتني يف

كون مكني امللت الساتلية لخدمة املتنقلة البحريةأحكام تنظيمية وتوزيعات الطيف ل النظر يف - (Rev.WRC-15) 360القـرار 
 املعززة. واالتصاالت الراديوية البحرية (VDES) الساتلي لنظام تبادل البيانات يف نطاق املوجات املرتية

 ملخص تنفيذي 1/2.9.1/5

رية البحاجلديد املمكن للخدمة املتنقلة  التوزيع، دراسات بشأن (Rev.WRC-15) 360                                          أجرى قطاع االتصاالت الراديوية، وفقا  للقرار 
 MHz 157,4375-156,0125 الرتدد                                   (، مع تفضيل أن يكون ذلك ضمن نطاقي  أرض-فضاءو) (فضاء-أرض) (MMSS) الساتلية

 .البحرية الراديوية لالتصاالت الرقمي التطور لدعمللوائح الراديو  18التذييل  الواردين يف MHz 162,0375-160,6125و
 WRC-15 باملؤمتر اخلاصةالدراسة  فرتة يفإعدادها  مت اليت ITU-R M.2092-0التوصية  يف والتوافق التقاسمنتائج دراسات  وترد
 .هذهوضع يف فرتة الدراسة  الذي ITU-R M.2435-0 التقرير ويف

من جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  2.9.1                                                            واستنادا  إىل نتائج الدراسات، مت وضع ستة أساليب الستيفاء البند 
قرر فرضهما على املوقناع كثافة تدفق القدرة  اتيف خطة الرتدد األساليببني االختالف الرئيسي  نمويك (WRC-19) 2019 لعام

 .ITU-R M.2435-0يف التقرير تناوله بتفصيل أكثر يرد وهو ما أرض(، -الساتلية )فضاء البحريةاخلدمة املتنقلة إرساالت 

 Aاألسلوب 

لذلك، لن يكون هناك          ونتيجة   .(Rev.WRC-15) 360على لوائح الراديو فيما عدا إلغاء القرار  (NOC)عدم إدخال أي تغيري 
 .(VDE-SAT) املرتيةتوزيعات تردد للمكون الساتلي لنظام تبادل البيانات يف نطاق املوجات 

 Bاألسلوب 
أرض(، -ضاءفو) (فضاء-)أرض الساتليةهذا األسلوب منح توزيعات جديدة على أساس أويل للخدمة املتنقلة البحرية  يقرتح

 األرض إزاء خدمات آلية التنسيق وتقدم. 2.2.3/2.9.1/5من خطة الرتددات على النحو املوصوف يف القسم  2باستخدام اخليار 
 .2.5/2.9.1/5، على النحو املفصل يف القسم pfdن لقناع الكثافة من لوائح الراديو مع خياري 14.9مبوجب الرقم 

 Cاألسلوب 

جديد على أساس ثانوي للخدمة  توزيعولكن مع منح  Bيستعمل هذا األسلوب نفس خطة الرتددات اليت يستعملها األسلوب 
 أرض(.-فضاء( و)فضاء-املتنقلة البحرية الساتلية )أرض

 اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية بني توجد حاجة إىل التنسيقال  للتوزيع للخدمة املتنقلة البحرية الساتلية، للحالة الثانوية املقرتحة        ونظرا  
 .الراديو للوائح 5إدخال أي تعديالت على التذييل األرض، وبالتايل ليست هناك حاجة إىل  اتوخدم
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 Dاألسلوب 

                                          من لوائح الراديو محاية  خلدمات األرض. ويتضمن  5ة تدفق القدرة يف املادة                        ولكن مع إضافة حد  لكثاف Cهذا األسلوب مماثل لألسلوب 
 .3.5/2.9.1/5هذا األسلوب خيارين مع وصف لقناع كثافة تدفق القدرة كما يرد بالتفصيل يف القسم 

 Eاألسلوب 

                 نا  مبوافقة طبقا  أرض( ره-و)فضاءفضاء( -ية الساتلية )أرضوية جديدة للخدمة املتنقلة البحر يقرتح هذا السلوب توزيعات ثان
 .لضمان التوافق مع اخلدمات القائمة VDESمن لوائح الراديو حبيث تقتصر على استعماالت املكون الساتلي للنظام  21.9 للرقم

 Fاألسلوب 

( باستعمال أرض-فضاء)و (فضاء-)أرض الساتليةهذا األسلوب توزيعات جديدة على أساس أويل للخدمة املتنقلة البحرية  يقرتح
تفاصيل عن قناع كثافة تدفق القدرة من أجل تنسيق  ردتو . 3.2.3/2.9.1/5الرتددات على النحو املوضح يف القسم  طةخل 3 اخليار

 .5.5/2.9.1/5يف القسم  أرض( إزاء خدمات األرض-)فضاء الساتليةاخلدمة املتنقلة البحرية 

 خلفية 2/2.9.1/5

عن وضع  (WRC-15) 2015من جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  1.16متخضت الدراسات املرتبطة بالبند 
. وجيمع النظام بني نظام ITU-R M.2092-0الوارد يف التوصية  (VDES)مفهوم لنظام تبادل البيانات يف نطاق املوجات املرتية 

 (VDE) املرتية املوجات نطاق يف البيانات تبادلنظام و ، (ASM)احلايل، والرسائل اخلاصة بالتطبيقات  (AIS)التعرف األوتومايت 
 .(VDE-SAT) ساتلي ومكون (VDE-TER) أرضي مكون له ذيال

الوصلة الصاعدة  ذلك يف مبا ،VDES للنظام األرضي للمكون ترددات 2015 املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ووزع
واخلدمات األخرى العاملة يف نفس  VDE-SAT الساتلي املكون بني والتقاسم التوافق دراساتمن  املزيد طلب ولكنه ،ASM للساتل

 نطاقات الرتدد املتجاورة. يفنطاقات الرتدد و 

 نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديويةملخص وتحليل  3/2.9.1/5
 مناقشة بشأن التوافق مع الخدمات القائمة 1.3/2.9.1/5

واخلدمات القائمة. وترد هذه  (VDES)ملكون الساتلي لنظام تبادل البيانات يف نطاق املوجات املرتية أجريت دراسات التوافق بني ا
 VDES ، إىل جانب ملخص ألسباب احلاجة إىل توزيعات من أجل املكون الساتلي لنظامITU-R M.2435-0 التقريرالدراسات يف 

 .VDESام وحتديد املتطلبات من الطيف ووصف تقين للمكون الساتلي لنظ
 واخلدمتني املتنقلة والثابتة. VDES                                                                            وات بعت منهجيتان لدراسة تقييم التوافق بني الوصلة اهلابطة للمكون الساتلي لنظام 

                                                                                                                    وتستخدم إحدى املنهجيتني حتليال  قائما  على نسبة املوجة احلاملة إىل التداخل لتقييم ما إذا كان قناع كثافة تدفق القدرة الوارد 
يوفر احلماية الالزمة للخدمات القائمة. ويستخدم حتليل التداخل للخدمات الثابتة قيم معدل اخلطأ  ITU-R M.2092-0التوصية  يف
يتعلق  فيما C/(N+I)وعتبة نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء والتداخل  ITU-R F.758البتات على النحو املنصوص عليه يف التوصية  يف

ويستخدم حتليل التداخل للخدمات املتنقلة عتبة نسبة . ITU-R F.1101بتات، الواردة يف التوصية عدل اخلطأ يف البتلك القيم مل
 .ITU-R M.1808وقيم معدل اخلطأ يف البتات على النحو املنصوص عليه يف التوصية  (SINAD)اإلشارة إىل الضوضاء والتشوه 

، dB 6- = I/N الضوضاء يستند إىل معايري محاية هذه النسبة حبيث                                                       وتستخدم املنهجية األخرى حتليال  قائما  على نسبة التداخل إىل
 .ITU-R F.758و ITU-R M.1808على النحو املنصوص عليه يف التوصيتني 

                                                                                                                  وتؤدي منهجيتا الدراسة، نظرا  الستنادمها إىل افرتاضات خمتلفة كما ذكر أعاله، إىل أربعة أقنعة خمتلفة لكثافة تدفق القدرة تتيح 
 ع اخلدمات القائمة املتنقلة منها والثابتة.التوافق م



802 

 

واخلدمة  (VDE-SAT)وتشري دراسة بشأن التوافق بني الوصلة الصاعدة للمكون الساتلي لتبادل البيانات يف نطاق املوجات املرتية 
ميكن أن يتعرض لتداخل ناجم عن حمطات خدمات األرض. وتشري  VDE-SAT الساتلي املكون                            املتنقلة الربية إىل أن مستقب ل

واخلدمة املتنقلة الربية عند استخدام شكل  VDE-SATدراسة أخرى مدعومة بالقياسات إىل التوافق بني الوصلة الصاعدة للمكون 
        متانة . املوجة األكثر

 خطط الترددات 2.3/2.9.1/5
خلطط الرتددات  فقط 3و 2 اخليارينمالحظة أن  ويرجى. ITU-R M.2435-0 التقريردراسة خطط الرتددات الثالث التالية يف  جرت

 .األساليب يف تستعمل
 لخطط الترددات 1الخيار  1.2.3/2.9.1/5
للوائح الراديو بطريقة  18الواردة يف التذييل  86و 26و 85و 25و 84و 24القنوات  باستعمالخلطط الرتددات  1يسمح اخليار 

نطاق  املكون الساتلي لتبادل البيانات يفو  (VDE-TER)متقامسة بني املكون األرضي لتبادل البيانات يف نطاق املوجات املرتية 
 .(VDE-SAT)املوجات املرتية 

ينة إىل ن السفينة إىل الساحل ومن السفم لالتصاالت 1085و 1025و 1084و 1024يتم تقاسم القنوات األربع  -
 (.VDE-SATالساتل )الوصلة الصاعدة للمكون الساتلي 

من السفينة إىل الساتل )الوصلة الصاعدة للمكون  مت حتديدمها لالتصاالت 1086و 1026القناتان  -
 .VDE-TER األرضيتستعمالن من أجل املكون  وال (VDE-SAT الساتلي

من الساحل إىل السفينة ومن السفينة إىل  االتصاالت بني 2085و 2025و 2084و 2024يتم تقاسم القنوات األربع  -
 (.VDE-SATالسفينة ومن الساتل إىل السفينة )الوصلة اهلابطة للمكون الساتلي 

 (VDE-SATالساتل إىل السفينة )الوصلة اهلابطة للمكون الساتلي  من لالتصاالتحتديدمها  مت 2086و 2026القناتان  -
 .VDE-TERتستعمالن من أجل املكون األرضي  وال

 لخطط الترددات 2الخيار  2.2.3/2.9.1/5

 للوصلة 86و 26 القناتان حتدد بينما ،VDE-TER األرضي للمكون 85و 25و 84و 24 القنواتخلطط الرتددات  2 اخليار حيدد
 للمكون. وتتاح الوصلة الصاعدة VDE-TERاملكون األرضي  من أجل، وال تستعمالن VDE-SATالصاعدة للمكون الساتلي 

هذه  يف VDE-TER                            تفرض قيودا  على املكون األرضي  ينبغي أال ولكن 85و 25و 84و 24                أيضا  يف القنوات  VDE-SAT الساتلي
غري الوارد  MHz 161,4875-160,9625 ضمن مدى الرتدد VDE-SATالقنوات. وحتدد ترددات للوصلة اهلابطة للمكون الساتلي 

 للوائح الراديو.  18 التذييل يف

السفينة  من االتصاالتالسفينة إىل الساحل، ولكن  من لالتصاالت 1085و 1025و 1084و 1024األربع  القنواتحتدد  -
 السفينة من االتصاالتدون فرض قيود على  ممكنة تكون قد( VDE-SATإىل الساتل )الوصلة الصاعدة للمكون الساتلي 

 .الساحل إىل
من الساحل إىل السفينة ومن السفينة إىل السفينة،  لالتصاالت 2085و 2025و 2084و 2024القنوات األربع حتدد  -

دون  ممكنةتكون  قد( VDE-SATولكن اخلدمات من السفينة إىل الساتل )الوصلة الصاعدة للمكون الساتلي 
 .السفينة إىل السفينة ومن السفينة إىل الساحل من االتصاالتفرض قيود على 

لالتصاالت من السفينة إىل الساتل )الوصلة الصاعدة للمكون  2086و 2026و 1086و 1026األربع  القنواتحتدد  -
 .VDE-TERاملكون األرضي  أجل منوال تستعمل  ،(VDE-SATالساتلي 

الرتدد ( ضمن مدى VDE-SATمن الساتل إىل السفينة )الوصلة اهلابطة للمكون الساتلي  لالتصاالت تردداتحتدد  -
MHz 161,4875-160,9625  للوائح الراديو. 18غري الوارد يف التذييل 
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 لخطط الترددات 3الخيار  3.2.3/2.9.1/5

 لبياناتا لتبادل والساتلي األرضي املكونني بني متقامسة بطريقة 85و 25و 84و 24خلطط الرتددات باستعمال القنوات  3يسمح اخليار 
تستعمالن من  وال VDE-SAT للمكون الساتلي 86و 26القناتان حتدد (، بينما VDE-SATو VDE-TER) املرتية املوجات نطاق يف

 .VDE-TERأجل املكون األرضي 
 السفينة ومن الساحل إىل السفينة من التصاالتا بني 1085و 1025و 1084و 1024تقاسم القنوات األربع  يتم -

 (.VDE-SATومن الساحل إىل السفينة ومن السفينة إىل الساتل )الوصلة الصاعدة للمكون الساتلي  السفينة إىل
 ،(VDE-SAT الساتلي للمكون الصاعدة)الوصلة  الساتل إىل السفينة من لالتصاالت 1086و 1026 القناتانحتدد  -

 .VDE-TERوال تستعمالن من أجل املكون األرضي 
من الساتل إىل السفينة )الوصلة اهلابطة للمكون  لالتصاالت 2085و 2025و 2084و 2024القنوات األربع حتدد  -

 دماتاخل على قيود فرض دون ممكنة السفينة إىل الساحل من االتصاالت تكون قد(، بينما VDE-SATالساتلي 
 .السفينة إىل الساتل من

 ،(VDE-SATالساتل إىل السفينة )الوصلة اهلابطة للمكون الساتلي  من لالتصاالت 2086و 2026 القناتانحتدد  -
 .VDE-TERتستعمالن يف املكون األرضي  وال

 ترد التوصيات والتقارير القائمة ذات الصلة على النحو التالي: 3.3/2.9.1/5
 .M.2435 R-ITU التقرير ،R F.758-ITU ،R F.1101-ITU، R M.1808-ITU، R M.2092-ITUالتوصيات 

 أساليب للوفاء ببند جدول األعمال 4/2.9.1/5
 Aاألسلوب  1.4/2.9.1/5

                                           أنظمة اخلدمة املتنقلة الربية، ي قرتح عدم إدخال  مع VDE-SATلصعوبة تقاسم الوصلتني الصاعدة واهلابطة للمكون الساتلي        نظرا  
 .(Rev.WRC-15) 360أي تغيريات على لوائح الراديو فيما عدا إلغاء القرار 

 Bاألسلوب  2.4/2.9.1/5

 .لدعم التطور الرقمي لالتصاالت البحرية VDE-SAT الساتليهذا األسلوب تغيريات على لوائح الراديو من أجل إدراج املكون  يقرتح
ة املتنقلة البحريعلى أساس أويل للخدمة  ةجديد اتخلطط الرتددات ويقرتح منح توزيع 2يستند هذا األسلوب إىل اخليار و 

 الرتدد نطاقايقابل و  161,7875-161,9375و MHz 157,3375-157,1875 دالرتد ينطاقفضاء(، يف -)أرض (MMSS) الساتلية
السفينة إىل  منلالتصاالت  86و 26 القناتانحتدد و للوائح الراديو.  18من التذييل  86و 26و 85و 25و 84و 24 القنوات هذان

 ،VDE-TERللمكون األرضي  ،85و 25و 84و 24القنوات  حتدد(. و VDE-SATالساتل )الوصلة الصاعدة للمكون الساتلي 
 على قيود فرض دون ممكنةتكون  قد( VDE-SAT الساتلي للمكون الصاعدةالسفينة إىل الساتل )الوصلة  من االتصاالت ولكن

 .الساحل إىل السفينة من اخلدمات
 MHz 161,4875-160,9625 نطاق الرتدد أرض( يف-                                                           توزيعا  أوليا  جديدا  للخدمة املتنقلة البحرية الساتلية )فضاء      أيضا  قرتح هذا األسلوب    ي  و 

 .(VDE-SATاحملدد لالتصاالت من الساتل إىل السفينة )الوصلة اهلابطة للمكون الساتلي 
خدمات  إزاء MHz 161,4875-160,9625أرض( يف نطاق الرتدد -املتنقلة البحرية الساتلية )فضاء اخلدمة ختصيصاتتنسيق  تحققوي

ويقرتح إدراج خيارين لقناع  من لوائح الراديو. A192.5من لوائح الراديو والذي مت إدخاله باحلاشية اجلديدة  14.9مبوجب الرقم  األرض
 :للوائح الراديو 5 يف التذييل pfd الكثافة

 ؛ITU-R M.2092-0الوارد يف التوصية  pfd: قناع الكثافة 1اخليار  
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 .ITU-R M.2435-0من التقرير  2 امللحقالوارد يف  pfd: قناع الكثافة 2اخليار  
لضمان  (Rev.WRC-15) 739بالتقرير  1وامللحق من لوائح الراديو  208B.5والرقم  208A.5ويقرتح هذا األسلوب تعديل الرقم 
 .MHz 328,6-322و MHz 153-150,05الرتدد  نطاقي محاية خدمة علم الفلك الراديوي يف

 Cاألسلوب  3.4/2.9.1/5
حرية الساتلية الب املتنقلةعلى أساس ثانوي للخدمة  ةجديد اتخلطط الرتددات ويقرتح منح توزيع 2هذا األسلوب إىل اخليار  يستند
( 1086و 1026و 1085و 1025و 1084و 1024)القنوات  MHz 157,3375-157,1875نطاق الرتدد ب يتعلق فيمافضاء(، -)أرض

 1086و 1026(. والقنوات 2086و 2026و 2085و 2025و 2084و 2024)القنوات  MHz 161,9375-161,7875ونطاق الرتدد 
 1024 القنوات اوأم(. VDE-SATمن السفينة إىل الساتل )الوصلة الصاعدة للمكون الساتلي  لالتصاالت حمددة 2086و 2026و
 الساتل إىل السفينة من االتصاالت ولكن الساحل، إىل السفينة منحمددة لالتصاالت  فهي ،1085و 1025و 1084و

 .الساحل إىل السفينة من االتصاالت على قيود فرض دون ممكنة( VDE-SATللمكون الساتلي  الصاعدة )الوصلة
 MHz 161,4875-160,9625 نطاق الرتدد أرض( يف-                                            جديدا  للخدمة املتنقلة البحرية الساتلية )فضاء         ثانويا                          يقرتح هذا األسلوب توزيعا  و 

 .(VDE) تبادل البيانات يف نطاق املوجات املرتية اتصاالتوتغطية أجل حتسني قدرة من 
من لوائح الراديو لضمان  (Rev.WRC-15) 739بالقرار  1 وامللحق 208B.5والرقم  208A.5ويقرتح هذا األسلوب تعديل الرقم 
 .MHz 322-328,6و MHz 150,05-153 الرتدد ينطاق محاية خدمة علم الفلك الراديوي يف

 لباتمتطيوجد  ال الساتلية،اخلدمة املتنقلة البحرية  يف VDE-SATمنحه للمكون الساتلي  ةاملقرتح ةالثانوي التوزيعات حلالة        ونظرا  
 5 لى التذييلأي تعديل ع إدخالتنسيق بني اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية وخدمة األرض، وبالتايل ليست هناك حاجة إىل 

 لوائح الراديو. يف

 Dاألسلوب  4.4/2.9.1/5

لتضمينه  C                                               إضافة  إىل ذلك، إدخال تغيريات تنظيمية على األسلوب ،خلطط الرتددات ويقرتح 2يستند هذا األسلوب إىل اخليار 
 .VDE-SATحدود كثافة تدفق القدرة للوصلة اهلابطة للمكون الساتلي 

دد. القدرة تدفق كثافة  لقناع مقرتحان خياران ويوجد  ITU-R من التقرير 2.3.2.2.1.6يف القسم  1للخيار  القدرة تدفق كثافة  قناع      وحي 

M.2435-0 دد قناع كثافة تدفق القدرة للخيار  .ITU-R M.2435-0التقرير  من 2.2.2.1.6يف القسم  2                                      . وحي 

 Eاألسلوب  5.4/2.9.1/5

حرية الب املتنقلةللخدمة ثانوي أساس على  ةجديد اتخلطط الرتددات ويقرتح منح توزيع 2هذا األسلوب إىل اخليار  يستند
 1085و 1025و 1084و 1024)القنوات  MHz 157,3375-157,1875الرتدد  يفضاء(، يف نطاق-)أرض (MMSS) الساتلية

 1026 (. والقنوات2086و 2026و 2085و 1025و 2084و 2024 وات)القن MHz 161,9375-161,7875و( 1086و 1026و
ا (. وأمVDE-SATالسفينة إىل الساتل )الوصلة الصاعدة للمكون الساتلي حمددة لالتصاالت من  2086و 2026و 1086و

 الساتل إىل السفينة مناالتصاالت  ولكن الساحل، إىل السفينة منحمددة لالتصاالت فهي  ،1085و 1025و 1084و 1024 القنوات
 .الساحل إىل السفينة مناالتصاالت  على قيود فرض دون ممكنة( VDE-SAT الساتلي للمكون الصاعدة)الوصلة 

 MHz 161,4875-160,9625 نطاق الرتدد أرض( يف-                                            جديدا  للخدمة املتنقلة البحرية الساتلية )فضاء         ثانويا                         قرتح هذا األسلوب توزيعا     ي  و 
 .(VDE) اتصاالت تبادل البيانات يف نطاق املوجات املرتية وتغطيةأجل حتسني قدرة  من

أرض( -                                                                                                                  وبغية ضمان التوافق مع اخلدمات القائمة، ي قرتح أن يكون استعمال التوزيعات اجلديدة للخدمة املتنقلة البحرية الساتلية )فضاء
        ، رهنا  VDES                                 مقتصرا  على املكون الساتلي للنظام MHz 156-162فضاء( يف مدى الرتدد -واخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية )أرض

 من لوائح الراديو. 21.9وافقة مبوجب الرقم باحلصول على امل

http://www.itu.int/rec/R-REC-F.758/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1101en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1808/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2092/en
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2435
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من لوائح الراديو  (Rev.WRC-15) 739بالقرار  1وامللحق  208B.5والرقم  208A.5ويقرتح هذا األسلوب تعديل أحكام الرقم 
 .MHz 322-328,6و MHz 150,05-153يف نطاقي الرتدد  (RAS) لضمان محاية خدمة علم الفلك الراديوي

 Fاألسلوب  6.4/2.9.1/5

فضاء(، -املتنقلة البحرية الساتلية )أرضخلطط الرتددات ويقرتح منح توزيع أويل جديد للخدمة  3يستند هذا األسلوب إىل اخليار 
 18 الواردة يف التذييل 1086و 1026و 1085و 1025و 1084و 1024)القنوات  MHz 157,3375-157,1875نطاق الرتدد ل

 الراديو(. للوائح

 MHz 161,9375-161,7875 نطاق الرتددلأرض( -للخدمة املتنقلة الساتلية البحرية )فضاء   ا  جديد       أوليا      ا  األسلوب توزيعيقرتح هذا و 
وتغطية ( من أجل حتسني قدرة للوائح الراديو 18الواردة يف التذييل  2086و 2026و 2085و 2025و 2084و 2024 )القنوات

 .املرتيةاتصاالت تبادل البيانات يف نطاق املوجات 

يقرتح هذا األسلوب القيام  VDE-TERاألرضي  املكونو  VDE-SATلتعقيد التقاسم بني الوصلة اهلابطة للمكون الساتلي           وتفاديا  
 على النحو التايل. األرضي املكونخطة الرتددات  بتعديل

نطاق  ( لتبادل البيانات يف1085و 1025و 1084و 1024للوائح الراديو )القنوات  18                              ت ستعمل األطراف الدنيا للتذييل  -
 لسفينة ومن السفينة إىل السفينة.من السفينة إىل الساحل ومن الساحل إىل ا املوجات املرتية

نطاق  ( لتبادل البيانات يف2085و 2025و 2084و 2024للوائح الراديو )القنوات  18                              ت ستعمل األطراف العليا للتذييل  -
اتلي غري عندما تكون الوصلة اهلابطة للمكون الس السفينة إىل السفينة ومنسفينة من الساحل إىل ال املوجات املرتية

 متاحة.

من لوائح الراديو لضمان  (Rev.WRC-15) 739بالقرار  1 وامللحق 208B.5والرقم  208A.5ويقرتح هذا األسلوب تعديل الرقم 
 MHz 322-328,6و MHz 150,05-153نطاقي الرتدد  يف محاية خدمة علم الفلك الراديوي

ف ويرد وصإىل لوائح الراديو لضمان تنسيق خدمات األرض يف نفس نطاق الرتدد.  B192.5إضافة الرقم ويقرتح هذا األسلوب 
يل تعد أرض( إزاء خدمات األرض يف-للخدمة املتنقلة الساتلية البحرية )فضاء VDEتنسيق احملطات الفضائية لتبادل البيانات 

 .                                   اديو يقرتح قناعا  لكثافة تدفق القدرةللوائح الر  5 للتذييل



806 

 

 اعتبارات تنظيمية وإجرائية 5/2.9.1/5
 Aفيما يتعلق باألسلوب  1.5/2.9.1/5

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد - IVالقسم 
 (1.2)انظر الرقم 

NOC 
MHz 161,9375-148 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

161,9375-156,8375 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

161,9375-156,8375 
 ثابتة  
 متنقلة  

226.5   226.5 

 

SUP 

 (REV.WRC-15) 360القـرار 
 لخدمة المتنقلة البحرية الساتليةأحكام تنظيمية وتوزيعات الطيف ل النظر في

 (VDES) نطاق الموجات المترية تبادل البيانات فينظام                           لتمكين المكو ن الساتلي من 
 المعززة واالتصاالت الراديوية البحرية

 حيث لن تكون هناك حاجة إليه بعد استكمال الدراسات. (Rev.WRC-15) 360                   ي قرتح إلغاء القرار  األسباب:
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 B باألسلوبفيما يتعلق  2.5/2.9.1/5

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 توزيع نطاقات التردد جدول - IVالقسم 
 (1.2 )انظر الرقم

MOD 
MHz 161,9375-148 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

156,8375-161,9375157,1875 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

156,8375-161,9375157,1875 
 ثابتة  
 متنقلة  

226.5   226.5 

8375,1561875,157-9375,1613375,157 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريانمتنقلة 

 فضاء(-)أرض متنقلة بحرية ساتلية

MOD .5AA228 

8375,1561875,157-9375,1613375,157 
 ثابتة  
 متنقلة  

 فضاء(-)أرضمتنقلة بحرية ساتلية   

  MOD .5AA228 
226.5 226.5 
8375,1563375,157-9375,1615269,601 

 ثابتة
 باستثناء املتنقلة للطريانمتنقلة 

8375,1563375,157-9375,1615269,160 
 ثابتة  
 متنقلة  

226.5   226.5 
8375,1569625,160-9375,1614875,161 

 ثابتة
 باستثناء املتنقلة للطريانمتنقلة 

( أرض-فضاء) ساتليةبحرية  متنقلة
MOD 208A.5 208B.5 MOD 

ADD .5A192 

8375,1565629,160-9375,1617584,161 

 ثابتة  
 متنقلة  

 208A.5 MOD 208B.5 MOD أرض(-)فضاء ساتليةبحرية  متنقلة  

  ADD A192.5 

226.5   226.5 

8375,1567584,161-9375,1618757,161 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريانمتنقلة 

8375,1567584,161-9375,1618757,161 
 ثابتة  
 متنقلة  

226.5   226.5 

8375,1568757,161-161,9375 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريانمتنقلة 

 فضاء(-)أرض ساتليةبحرية  متنقلة

MOD 228AA.5 

8375,1568757,161-161,9375 
 ثابتة  
 متنقلة  

 فضاء(-)أرض ساتليةبحرية  متنقلة  

  MOD 228AA.5 

226.5   226.5 

 



808 

 

MOD 

228AA.5 157,3375-157,1875 الرتددلنطاقي لنطاقات فضاء( -)أرض الساتليةاستعمال اخلدمة املتنقلة البحرية  يقتصر MHz 
                          على األنظمة اليت تعمل وفقا   MHz 162,0125-161,9875و MHz 161,9625-161,9375و MHz 161,9375-161,7875و

 WRC)-1915(    .18 للتذييل

 
ADD 

A192.5  أرض( لنطاق الرتدد-املتنقلة البحرية الساتلية )فضاءيقتصر استعمال اخلدمة MHz 161,4875-160,9625 األنظمة  على
مرهون بتطبيق وهذا االستخدام  .ITU-R M.2092 للتوصية صيغة ألحدث                                       املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت تعمل وفقا   غري الساتلية

 (WRC-19)     .14.9أحكام الرقم 
 

MOD 

208A.5 النطاقات  اخلدمة املتنقلة الساتلية يف جيب على اإلدارات، عندما ختصص ترددات للمحطات الفضائية يف
137-138 MHz 387و-MHz 390 400,15و-MHz 401 أرض( -)فضاء ساتليةال البحرية تنقلةامل دمةاخل ويف

حلماية خدمة الفلك الراديوي                                     ، أن تتخذ مجيع التدابري املمكنة عمليا  MHz 161,4875-160,9625 النطاق يف
من التداخالت الضارة  MHz 614-608و MHz 410-406,1و MHz 328,6-322و MHz 153-150,05 النطاقات يف

التوصية  ينة يفمب هي كما  وسويات العتبة للتداخالت الضارة خبدمة الفلك الراديوي. املطلوبة النامجة عن اإلرساالت غري
 WRC)-1907(    االحتاد. االتصاالت الراديوية يفذات الصلة الصادرة عن قطاع 

 

MOD 
208B.5* :يف النطاقات 

 MHz 138-137، 
 160,9625-161,4875 MHz، 
 MHz 390-387، 
 MHz 401-400,15، 
 MHz 1 492-1 452، 
 MHz 1 610-1 525، 
 MHz 1 626,5-1 613,8، 
 MHz 2 690-2 655، 
 GHz 22-21,4، 

 1915-(WRC(    .Rev.WRC 739)-1915(ينطبق القرار 
 

___________________ 
                                         سابقا . وأعيد ترقيمه حفاظا  على التسلسل. 347A.5كان رقم هذا احلكم  *
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MOD 

 REV.WRC) 18-1519(التذييـل 

 (VHF)جدول ترددات اإلرسال في نطاق الموجات المترية 

 الموزع للخدمة المتنقلة البحرية
 (52)انظر املادة 

... 

 مالحظات رقم القناة

 ترددات اإلرسال
(MHz) بين السفن 

 العمليات المينائية
 المراسالت وحركة السفن

من محطات  العمومية
 السفن

من المحطات 
 الساحلية

 ترددان تردد وحيد

…/… …/… …/… …/… …/… …/… …/… …/… 
 ،ث(ث(، ث 24

 (خخخ(، 
157,200 161,800  x x x 

 (،ثثث(،  1024
 ( أأأ، (خخخ(، 

200,157      

 ،ث(ث(، ث 2024
 ( أأأ، (خخخ(، 

800,161 800,161 x 
 )رقمية فقط(

   

 ،ث(ث ث(، 84
 (خخخ(، 

157,225 161,825  x x x 

 ،ث(ث(، ث 1084
 ( أأأ، (خخخ(، 

225,157      

 (،ثث(، ث 2084
 ( أأأ، (خخخ(، 

825,161 825,161 x 
 )رقمية فقط(

   

 ،ث(ث(، ث 25
 (خخخ(، 

157,250 161,850  x x x 

 (، ثثث(،  1025
 ( أأأ، (خخخ(، 

250,157      

 (،ثث(، ث 2025
 ( أأأ، (خخخ(، 

161,850 161,850 x 
 )رقمية فقط(

   

 ،ث(ث(، ث 85
 (خخخ(، 

157,275 161,875  x x x 

 (،ثث(، ث 1085
 ( أأأ، (خخخ(، 

157,275      

 (،ثث(، ث 2085
 ( أأأ، (خخخ(، 

161,875 161,875 x 
 )رقمية فقط(

   

 x x x  161,900 157,300 ، خ(ث(ث(، ث 26

، (، خ(ثث(، ث 1026
 ( أأأ

157,300      

، (، خ(ثث(، ث 2026
 ( أأأ

 161,900     

 x x x  161,925 157,325 ، خ(ث(ث(، ث 86

، (، خ(ثث(، ث 1086
 ( أأأ

157,325      

، (، خ(ثث(، ث 2086
 ( أأأ

 161,925     

 x x   161,950 157,350 خ(ضض(  27

   x  157,350 157,350 (ضضض(،  1027

     161,950 161,950 ض( 2027*

   x  157,375 157,375 (ضضض(  87

 x x   162,000 157,400 خ(ضض(،  28
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 مالحظات رقم القناة

 ترددات اإلرسال
(MHz) بين السفن 

 العمليات المينائية
 المراسالت وحركة السفن

من محطات  العمومية
 السفن

من المحطات 
 الساحلية

 ترددان تردد وحيد

   x  157,400 157,400 (ضضض(،  1028

     162,000 162,000 ض( 2028*

   x  157,425 157,425 (ضضض(،  88

AIS 1 )161,975 161,975 و(، ل(، ع     

AIS 2 )162,025 162,025 و(، ل(، ع     

 .ASM 2اسم  2028                   وسي طلق على القناة  ASM 1اسم  2027                    ، سي طلق على القناة 2019يناير  1            اعتبارا  من    *

 مالحظات الجدول

... 

 حمددة مالحظات
... 
 :3و 1 اإلقليمني يف (ث

 24: القنوات يقابالن اللذين) 161,800161,925 MHzو 157,200157,325 MHz الرتدد نطاقي استخدام جيوز ،2017 يناير 1 حىت  
 القنوات هذه دمتستخ اليت احملطات على وجيب. املتأثرة اإلدارات مع التنسيق شريطة        رقميا ،        املشك لة لإلرساالت( 86و 26و 85و 25و 84و
 .منها باحلماية تطالب أو ،5 للمادة       وفقا   العاملة األخرى باحملطات       ضارا          تداخال   تسبب أال                       لإلرساالت املشك لة رقميا   الرتدد نطاقات أو

 MHz 157,1875-157,3375 MHz 161,925-161,800و MHz 157,325-157,200 الرتدد نطاقا حيدد ،2017 يناير 1 من           واعتبارا   
 املوجات نطاق يف البيانات تبادل نظام الستخدام( 86و 26و 85و 25و 84و 24 :القنوات يقابالن اللذان) MHz 161,9375-161,7875و

 دالرتد نطاقات استخدام ذلك يف ترغب اليت لإلدارات       أيضا   وجيوز. ITU-R M.2092 للتوصية صيغة أحدث يف املوصوف (VDES) املرتية
 العاملة األخرى باحملطات ضار تداخل يف تتسبب أال شريطة ،ITU-R M.1084 للتوصية صيغة أحدث يف املوصوف التماثلي للتشكيل هذه

 WRC)-1915(      .املتأثرة تاإلدارا مع التنسيق وشريطة منها باحلماية تطالب وأال        رقميا   مشكلة إرساالت تستخدم اليت البحرية املتنقلة اخلدمة يف
 :3و 1يف اإلقليمني  أ(ث

 21و 80 القنوات: يقابالن )اللذين MHz 161,775-161,625و MHz 157,175- 157,025الرتدد ينطاق استخدام، 2017يناير  1جيوز حىت  
                                                                                               لإلرساالت املشك لة رقميا ، شريطة التنسيق مع اإلدارات املتأثرة. وجيب على احملطات اليت تستخدم هذه القنوات  (83و 23و 82و 22و 81و
 نها.وأال تطالب باحلماية م 5                                                                                         نطاقات الرتدد لإلرساالت املشكلة رقميا  أال حتدث تداخال  ضارا  باحملطات األخرى العاملة وفقا  للمادة أو

MHz 161,700-و MHz157,025 -MHz 157,100 157,1125-157,0125 حيدد نطاقا الرتدد، 2017يناير  1             واعتبارا  من  

161,6125-161,7125 MHz161,625 :( الستخدام األنظمة الرقمية املوصوفة يف أحدث 22و 81و 21و 80 )اللذان يقابالن القنوات
 .kHz 25باستخدام قنوات متالصقة متعددة  ITU-R M.1842صيغة للتوصية 

MHz 161,775-و MHz157,150 -MHz 157,175 157,1875-157,1375 حيدد نطاقا الرتدد، 2017يناير  1             واعتبارا  من  

7375,161-161,7875 MHz161,750 ( الستخدام األنظمة الرقمية املوصوفة يف أحدث صيغة 83و 23: القناتنياللذان يقابالن )للتوصية 
R M.1842-ITU متالصقتني قناتني باستخدام kHz 25.   الرتددانحيدد  ،2017 يناير 1 من           واعتباراMHz 157,125  وMHz 161,725 

 .ITU-R M.1842 أحدث صيغة للتوصية ( الستخدام األنظمة الرقمية املوصوفة يف82: القناةاللذان يقابالن )
 MHz 161,775-و MHz157,025 -MHz 157,175 1875157,-157,0125الرتدد  ينطاق استخدام وميكن 

161,6125-161,7875 MHz161,625  :( أيضا  للتشكيل التماثلي املوصوف 83و 23و 82و 22و 81و 21و 80)اللذين يقابالن القنوات                                
باحلماية من احملطات األخرى ذلك شريطة أال تطالب  إلدارات اليت ترغب يفا جانب من، ITU-R M.1084 لتوصيةيف أحدث صيغة ل

 WRC)-1915(                                                                                                        العاملة يف اخلدمة املتنقلة البحرية واليت تستخدم إرساالت مشكلة رقميا  وشريطة التنسيق مع اإلدارات املتأثرة.

... 
 MHz 157,1875753157,3 MHz 161,925-161,800و MHz 157,325-157,200                   ، ي عني نطاقا الرتدد2 اإلقليم يف ثث(

                                        ( لإلرساالت املشكلة رقميا  وفقا  ألحدث صيغة 86و 26و 85و 25و 84و 24)اللذان يقابالن القنوات:  MHz 161,9375-161,7875و
 .ITU-R M.1842للتوصية 



811 

 

 157,200,275MHz187157,1875 157,2875 MHz، ميكن استعمال نطاقي الرتدد2019 يناير 1            اعتبارا  من يف كندا وبربادوس،  
                             ( لإلرساالت املشكلة رقميا  كتلك 85و 25و 84و 24)اللذين يقابالن القنوات:  8875,161161,800161,875 MHz-161,7875و

 WRC)-1915(      وشريطة التنسيق مع اإلدارات املتأثرة. M.2092 R-ITUاملوصوفة يف أحدث صيغة للتوصية 
 157,125157,325MHz 157,3375-157,1125                 ي عني نطاقا الرتدد، 2017 يناير 1            اعتبارا  من  خ(

( 86و 26و 85و 25و 84و 24و 83و 23و 82)اللذان يقابالن القنوات:  161,9375161,725161,925 MHz-161,7125و
ية يبيا ومجهور وموريشيوس وموزامبيق ونام البلدان التالية: أنغوال وبوتسوانا وليسوتو ومدغشقر ومالوي                        لإلرساالت املشكلة رقميا  يف

 وزمبابوي. زانيا وزامبياالكونغو الدميقراطية وسيشيل وجنوب إفريقيا وسوازيالند وتن
 157,150157,325MHz 157,3375-157,1375                 ي عني نطاقا الرتدد، 2017 يناير 1             واعتبارا  من  

( 86و 26و 85و 25و 84و 24و 83و 23)اللذان يقابالن القنوات:  161,9375161,750161,925 MHz-161,7375و
  WRC)-1912(      الصني.                        لإلرساالت املشكلة رقميا  يف

... 
ذات عرض نطاق  منفردةقنوات واحدة مزدوجة قناة لتشكيل  85و 25و 84و 24ميكن دمج القنوات ، 2019يناير  1            اعتبارا  من  خخ(

املوصوف على النحو  (VDES) املرتيةنظام تبادل البيانات يف نطاق املوجات ل األرضي       املكو نمن أجل تشغيل  kHz 100 يبلغ
 M.2092 R-ITU.      )1915-(WRC أحدث صيغة للتوصية يف

... 
دون التسبب  (AIS)، جيوز استخدام هذه القنوات إلجراء اختبارات حمتملة للتطبيقات املستقبلية لنظام التعرف األوتومايت 2019 يناير 1 حىت ض(

 منها. اخلدمتني الثابتة واملتنقلة أو املطالبة باحلماية تداخل ضار بالتطبيقات القائمة واحملطات العاملة يف يف
 2028و 2027 القناتان         وت ستعمل. مفردتني قناتني إىل القنوات هذه من قناة 28و 27 القناتني هاتني تا         ت قس م كل، 2019 يناير 1من           اعتبارا   

أحدث  على النحو املوصوف يف (ASM)على التوايل من أجل الرسائل اخلاصة بالتطبيق  ASM 2 واسم ASM 1 اسم عليهما يطلق اللتان
 M.2092 RITU.      )1915-(WRC صيغة للتوصية

... 
كقنوات متاثلية وحيدة الرتدد من أجل عمليات املوانئ   88و 87و 1028و 1027 القنواتتستعمل ، 2019يناير  1            اعتبارا  من  (ضض

 WRC)-1915(      .السفن وحركة
 النحو املوصوف يف علىفضاء( -أرض) الساتليةاملتنقلة البحرية  لخدمةل القنوات هذه VDES للنظام الساتلييستخدم املكون  أن ميكن  (أأأ

 : التالية بالطريقة ،M.2092 R-ITUأحدث صيغة للتوصية 

من السفينة إىل الساتل  االتصاالت كونت قد من السفينة إىل الساحل، ولكن لالتصاالت 1085و 1025و 1084و 1024حتدد القنوات   -
 من السفينة إىل الساحل. االتصاالت( ممكنة دون فرض قيود على SAT-VDE)الوصلة الصاعدة للمكون الساتلي 

 االتاالتصلالتصاالت من الساحل إىل السفينة ومن السفينة إىل السفينة، ولكن قد تكون  2085و 2025و 2084و 2024حتدد القنوات   -
من الساحل إىل السفينة  االتصاالت( ممكنة دون فرض قيود على SAT-VDEمن السفينة إىل الساتل )الوصلة الصاعدة للمكون الساتلي 

 ومن السفينة إىل السفينة.
 وال ،(SAT-VDE الساتلي)الوصلة الصاعدة للمكون  الساتلمن السفينة إىل  لالتصاالت 2086و 2026و 1086و 1026 القنواتحتدد   -

 VDES.     19)-(WRC للنظام األرضي املكون يستعملها
 .عمالاأل جدول من البند هبذا تتعلق ال ألهنا تغيري يوجد ال: ( ذو ،(ت إىل( ن ومن ،(ل إىل(  أ من املالحظات :األسباب

 لوائح حتديث أجل منتغيريات  إدخال: (ض ضو (ضو ،(خ خو (خو (ث ثو ،(ثو ،أ( ثو ،(ث واملالحظات 
 وتصحيح نطاقات الرتدد. الراديو

 مقرتحة تغيريات توجد ال (:خ ض املالحظة 
 احلافتني الدنيا والعليا كال  على 18 التذييل يف VDES (VDE-SAT)للنظام  الساتلي املكون درج   ي  (: أأأ املالحظة 

       وفقا  ( VDE-SAT الساتلي للمكون الصاعدة الوصلة) الساتل إىل السفينة من لالتصاالت 86و 26و 85و 25و 84و 24 للقنوات
 .ITU-R M.2092 للتوصية صيغة ألحدث
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MOD 

 REV.WRC 739)-1915(القـرار 

 خدمة الفلك الراديوي والخدمات الفضائية النشيطةالتوافق بين 

 في بعض نطاقات التردد المجاورة أو القريبة
 (،2019شرم الشيخ، 2015، جنيفإن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )

... 

 ) WRCREV.739-1915(بالقـرار  1امللحـق 

 غير المطلوب للبثسويات العتبة 
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 1-2اجلدول 
 لإلرساالت غير المطلوبة  (1)تدفق القدرة المكافئةسويات عتبة كثافة 

 موقع محطة للفلك الراديوي من جميع المحطات الفضائية لنظام ساتلي غير مستقر بالنسبة إلى األرض في

 

 

 الخدمة الفضائية
 نطاق الخدمة الفضائية

نطاق خدمة الفلك 
 الراديوي

 الرصد المتواصل، 
 هوائي مكافئي وحيد

 ، رصد الخطوط الطيفية
 هوائي مكافئي وحيد

قياس تداخل ذو خط أساس 
 (VLBI)          طويل جدا  

 شرط التطبيق:
أن يستلم المكتب 
معلومات النشر 

المسبق عقب دخول 
الوثائق الختامية 

للمؤتمرات التالية حيز 
 النفاذ:

كثافة تدفق 
 (2)القدرة

عرض النطاق 
 المرجعي

كثافة تدفق 
 (2)القدرة

عرض النطاق 
 المرجعي

تدفق كثافة 
  (2)القدرة

عرض النطاق 
 المرجعي

(MHz) (MHz) ))2(dB(W/m (MHz) ))2(dB(W/m (kHz) ))2(dB(W/m (kHz) 

 أرض(-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء
138-137 153-150,05 238– 2,95 NA NA NA NA WRC-07 

 NA NA NA NA 19-WRC 95,2 238− 153-05,150 4875,161-160,9625 (أرض-اءفض) الساتليةاملتنقلة البحرية  اخلدمة

 WRC-19 10 228– 10 255– 6,6 402− 328,6-322 4875,161-160,9625 (أرض-اءفض) الساتليةاملتنقلة البحرية  اخلدمة

 أرض(-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء
390-387 328,6-322 240– 6,6 255– 10 228– 10 WRC-07 

 أرض(-)فضاءاخلدمة املتنقلة الساتلية 
401-400,15 410-406,1 242– 3,9 NA NA NA NA WRC-07 

 أرض(-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء
1 559-1 525 1 427-1 400 243– 27 259– 20 229– 20 WRC-07 

 NA NA 258– 20 230– 20 WRC-07 610,6 1-613,8 1 559 1-610 1 أرض(-الساتلية )فضاء (3)خدمة املالحة الراديوية 

 أرض(-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء
1 559-1 525 1 613,8-1 610,6 NA NA 258– 20 230– 20 WRC-07 

 أرض(-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء
1 626,5-1 613,8 1 613,8-1 610,6 NA NA 258– 20 230– 20 WRC-03 
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SUP 

 (REV.WRC-15) 360القـرار 
 لخدمة المتنقلة البحرية الساتليةأحكام تنظيمية وتوزيعات الطيف ل النظر في

 (VDES) نطاق الموجات المترية نظام تبادل البيانات في                          لتمكين المكو ن الساتلي من 
 المعززة واالتصاالت الراديوية البحرية

 االتلالتص العاملي املؤمتر يوافق عندما إليه حاجة هناك تكون لن نهإ حيث (Rev.WRC-15) 360 القرار إلغاء      ي قرتح: األسباب
 املكون كنيمت أجل من الالزمة الساتليةالبحرية  املتنقلة للخدمة الطيف وتوزيعات التنظيمية األحكام على 2019لعام  الراديوية
 .(VDE-SAT) املرتية املوجات نطاق يف البيانات لتبادل الساتلي

 1 بالخيار يتعلقفيما  1.2.5/2.9.1/5
MOD 

 REV.WRC) 5-1915(التذييـل 
 تعرف هوية اإلدارات التي ينبغي التنسيق معها
 9                                          أو الحصول على موافقتها وفقا  ألحكام المادة 
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MOD 
 Rev.WRC)-1915(     )تابع( 1-5اجلدول 

 مرجع 
 الحالة 9المادة 

 نطاقات التردد )واإلقليم(
 للخدمة المطلوب التنسيق بشأنها

 مالحظات طريقة الحساب العتبة/الشرط

 14.9الرقم 
/non-GSO 

 لألرض 
 لألرضGSO/و

شبكة ساتلية  حمطة فضائية يف
نطاقات الرتدد اليت يوجد بشأهنا  يف

أو إىل  11A.9حاشية حتيل إىل الرقم 
، بالنسبة إىل حمطات 14.9الرقم 

اوز خدمات األرض اليت يكون فيها جت
 )قيم( العتبة  ةلقيم

نطاقات الرتدد اليت يوجد بشأهنا  1)
 ؛11A.9حاشية حتيل إىل الرقم 

 
 
 
 

(2 GHz 12,2-11,7 
 (FSS GSO ،2)اإلقليم 

 
 
 
 
 
 

(3 5 030-5 091 MHz  

(4 160,9625-161,4875 MHz 
 تليةالسااملتنقلة البحرية  اخلدمة)

 (غري املستقرة بالنسبة إىل األرض

هبذا التذييل؛  1من امللحق  1انظر الفقرة  1)
ترد الشروط  414A.5الرقم  النطاقات احملددة يف يف

 414A.5الرقم  يف 14.9املفصلة لتطبيق الرقم 
 بالنسبة إىل شبكات اخلدمة املتنقلة الساتلية

 GHz 12,2-11,7النطاق  يف  2)
 (:FSS GSO ،2 )اإلقليم

 -124 MHz)) · 2dB(W/(m من أجل5    0° 
 -124  +0,5 ) –MHz)) (5  · 2dB(W/(m  
    25 > °5من أجل  
 -114 MHz)) · 2dB(W/(m  من أجل25 >  
زاوية الوصول للموجة الواردة فوق املستوي   حيث 

 األفقي )بالدرجات(
 عروض النطاقات تراكب 3)
 اخلدمة) MHz 161,4875-160,9625النطاق  يف 4)

ة إىل غري املستقرة بالنسب الساتليةاملتنقلة البحرية 
 (:األرض

 -9140,16 +   Hz))k 4 · 2dB(W/(m  من
 54 <   0°أجل

 -214  +30,5 ) – °54Hz)) (k 4 · 2dB(W/(m  
  60 <   45°من أجل  
 -4310,1 + ) ° – °(60 Hz))k 4 · 2dB(W/(m  

   60° ≥ 90من أجل 
الواردة فوق املستوي زاوية الوصول للموجة   حيث 

 األفقي )بالدرجات(

من  1انظر الفقرة  1)
 هبذا التذييل 1 امللحق
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 لوصلةفيما يتعلق با الراديو لوائح من 14.9 الرقم إحاالت أجل من 5-1 اجلدول يف تنسيق عتبة أعاله التعديل حيدد :األسباب
 عتبة قناع ITU-R M.2029-0التوصية يف  دد   حي  و . األرض خدمات مع التوافق ضمانل VDE-SAT الساتلي للمكون اهلابطة

 .ITU-R M.2435 التقرير يف الواردة للدراسات        ووفقا   التنسيق

 2 بالخيارفيما يتعلق   2.2.5/2.9.1/5
MOD 

 REV.WRC) 5-1915( التذييـل
 تعرف هوية اإلدارات التي ينبغي التنسيق معها
 9                                          أو الحصول على موافقتها وفقا  ألحكام المادة 
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MOD 
)Rev.WRC-1915(     )تابع( 1-5اجلدول 

 

 مرجع 
 الحالة 9المادة 

 نطاقات التردد )واإلقليم(
 للخدمة المطلوب التنسيق بشأنها

 مالحظات طريقة الحساب العتبة/الشرط

-non/ 14.9الرقم 

GSO  لألرض 
 لألرضGSO/و

نطاقات  شبكة ساتلية يف حمطة فضائية يف
الرتدد اليت يوجد بشأهنا حاشية حتيل إىل 

، بالنسبة 14.9أو إىل الرقم  11A.9الرقم 
إىل حمطات خدمات األرض اليت يكون 

 )قيم( العتبة  ةفيها جتاوز لقيم

نطاقات الرتدد اليت يوجد بشأهنا حاشية  1)
 ؛11A.9حتيل إىل الرقم 

 
 
 

(2 GHz 12,2-11,7 
 (FSS GSO ،2)اإلقليم 

 
 
 
 
 

(3 030 5-091 5 MHz  

(4 160,9625-161,4875 MHz 
غري  ةالساتلياملتنقلة البحرية  اخلدمة)

 املستقرة بالنسبة إىل األرض(

النطاقات احملددة  هبذا التذييل؛ يف 1من امللحق  1انظر الفقرة  1)
الرقم  يف 14.9الرقم ترد الشروط املفصلة لتطبيق  414A.5الرقم  يف

414A.5 بالنسبة إىل شبكات اخلدمة املتنقلة الساتلية 
 (:FSS GSO ،2 )اإلقليم GHz 12,2-11,7النطاق  يف  2)

 -124 MHz)) · 2dB(W/(m من أجل5    0° 
 -124  +0,5 ) –MHz)) (5  · 2dB(W/(m  
    25 > °5من أجل  
 -114 MHz)) · 2dB(W/(m  من أجل25 >  
زاوية الوصول للموجة الواردة فوق املستوي األفقي  حيث  

 )بالدرجات(
 عروض النطاقات تراكب 3)
املتنقلة البحرية  اخلدمة) MHz 161,4875-160,9625النطاق  يف 4)

 غري املستقرة بالنسبة إىل األرض(: الساتلية
 –141,72–°/16.47)*12+8,15(2  kHz)) · 4 2dB(W/(m 

    0° > 8.5 أجل من
 -1490,16 +   kHz)) 4 · 2dB(W/(m من أجل45 <   °8.5 
 -142  +0,53 ) – kHz)) (45° 4 · 2dB(W/(m  
  58.5 <   45°من أجل  
 –6,85+ 141,72  kHz)) 4 · 2dB(W/(m   من أجل

90 ≤   58.5° 
زاوية الوصول للموجة الواردة فوق املستوي األفقي   حيث 

 )بالدرجات(

من امللحق  1انظر الفقرة  1)
 هبذا التذييل 1

 

 دد   حي  و . األرض خدمات مع التوافق ضمانل VDE-SAT الساتلي للمكون اهلابطة لوصلةفيما يتعلق با الراديو لوائح من 14.9 الرقم إحاالت أجل من 5-1 اجلدول يف تنسيق عتبة أعاله التعديل حيدد األسباب:
 .التنسيق عتبة قناع ITU-R M.2435-0 للتقرير 2امللحق  يف
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 Dو Cفيما يتعلق باألسلوبين  3.5/2.9.1/5

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 توزيع نطاقات التردد جدول - IVالقسم 
 (1.2 انظر الرقم)

MOD 
MHz 161,9375-148 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

156,8375-161,9375157,1875 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

156,8375-161,9375157,1875 
 ثابتة  
 متنقلة  

226.5   226.5 

8375,1561875,157-9375,1613375,157 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

 فضاء(-)أرض ساتليةحبرية  متنقلة
ADD A192.5 

8375,1561875,157-9375,1613375,157 
 ثابتة  
 متنقلة  

 ADD A192.5 فضاء(-متنقلة حبرية ساتلية )أرض  

226.5   226.5 
8375,1563375,157-9375,1615269,601 

 ثابتة
 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

8375,1563375,157-9375,1615269,160 
 ثابتة  
 متنقلة  

226.5   226.5 
8375,1569625,160-9375,1614875,161 

 ثابتة
 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
 208A.5 MOD (أرض-)فضاء ساتليةحبرية  متنقلة

208B.5 MOD ADD 192.5B 

8375,1565629,160-9375,1617584,161 
 ثابتة  
 متنقلة  

 208A.5 MOD 208B.5 MOD( أرض-)فضاء ساتليةحبرية  متنقلة 
ADD 5192.B 

226.5   226.5 

8375,1567584,161-9375,1618757,161 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

8375,1567584,161-9375,1618757,161 
 ثابتة  
 متنقلة  

226.5   226.5 

8375,1568757,161-161,9375 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
  ADDA192.5 فضاء(-ساتلية )أرض متنقلة حبرية

8375,1568757,161-161,9375 
 ثابتة  
 متنقلة  
  ADDA192.5 فضاء(-حبرية ساتلية )أرض متنقلة  

226.5   226.5 
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ADD 

A192.5 الرتدد قيفضاء( لنطا-يقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية )أرض MHz 157,3375-157,1875 
 (WRC-19)     .18                       اليت تعمل وفقا  للتذييلغري املستقرة بالنسبة إىل األرض و  الساتليةعلى األنظمة  MHz 161,9375-161,7875و

من لوائح الراديو على أن التوزيع يف اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية  5                                      ينص التعديل أعاله الذي أ دخل على املادة  األسباب:
                      ، ينبغي أن يعمل وفقا  ITU-R M.2435 التقريرعلى النحو الوارد وصفه يف  VDESفضاء( للمكون الساتلي من نظام -)أرض

 للوائح الراديو. 18 للتذييل
MOD 

208A.5 اقات النط اخلدمة املتنقلة الساتلية يف ص ترددات للمحطات الفضائية يفيجيب على اإلدارات، عندما ختصMHz 138-137 
، MHz 161,4875-160,9625نطاق الأرض( يف -)فضاء الساتليةاملتنقلة البحرية  اخلدمة ويف MHz 401-400,15و MHz 390-387و

 MHz 328,6-322و MHz 153-150,05النطاقات                                                               أن تتخذ مجيع التدابري املمكنة عمليا  حلماية خدمة الفلك الراديوي يف
ارة وسويات العتبة للتداخالت الض. بةمن التداخالت الضارة النامجة عن اإلرساالت غري املطلو  MHz 614-608و MHz 410-406,1و

 WRC)-1907(    االحتاد. التوصية ذات الصلة الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية يف مبينة يف هي كما  خبدمة الفلك الراديوي

 .(RAS)                                                      ي قرتح التعديل أعاله لضمان محاية خدمة علم الفلك الراديوي  األسباب:
MOD 

208B.5* :يف النطاقات 
 MHz 138-137، 

 160,9625-161,4875 MHz، 

 MHz 390-387، 
 MHz 401-400,15، 
 MHz 1 492-1 452، 
 MHz 1 610-1 525، 
 MHz 1 626,5-1 613,8، 
 MHz 2 690-2 655، 
 GHz 22-21,4، 

 1915-(WRC(    .Rev.WRC 739)-1915(ينطبق القرار 
 .(RAS)                                                      ي قرتح التعديل أعاله لضمان محاية خدمة علم الفلك الراديوي  األسباب:

___________________ 
                                         سابقا . وأعيد ترقيمه حفاظا  على التسلسل. 347A.5كان رقم هذا احلكم  *
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MOD 

 WRCREV.( 18-1915(التذييـل 
 (VHF)نطاق الموجات المترية  جدول ترددات اإلرسال في

 الموزع للخدمة المتنقلة البحرية
 (52)انظر املادة 

... 

 مالحظات رقم القناة

 ترددات اإلرسال
(MHz) بين السفن 

 المينائيةالعمليات 
 المراسالت وحركة السفن

من محطات  العمومية
 السفن

من المحطات 
 الساحلية

 ترددان تردد وحيد

.../... .../... .../... .../... .../... .../... .../... .../... 
 (،ث(، ثث 24

 (خخ (،خ
157,200 161,800  x x x 

 (،ثثث(،  1024
 ( ، أأأ(خخخ(، 

200,157      

 ،ث(ثث(،  2024
 ( ، أأأ(خخخ(، 

800,161 800,161 x 
 (فقط)رقمية 

   

 (،ث(، ثث 84
 (خخ(، خ

157,225 161,825  x x x 

 ،ث(ث ث(، 1084
 ( ، أأأ(خخخ(، 

225,157      

 (،ثث(، ث 2084
 ( ، أأأ(خخخ(، 

825,161 825,161 x 
 (فقط)رقمية 

   

 (،ث(، ثث 25
 (خخ(، خ

157,250 161,850  x x x 

 (، ثث(، ث 1025
 ( ، أأأ(خخ ،(خ

250,157      

 (،ثث(، ث 2025
 ( ، أأأ(خخخ(، 

161,850 161,850 x 
 (فقط)رقمية 

   

 (،ث(، ثث 85
 (خخ(، خ

157,275 161,875  x x x 

 (،ثث(، ث 1085
 ( ، أأأ(خخخ(، 

157,275      

 (،ثث(، ث 2085
 ( ، أأأ(خخخ(، 

161,875 161,875 x 
 (فقط)رقمية 

   

 x x x  161,900 157,300 (خ(، ث(، ثث 26

      157,300 ( ، أأأ(، خ(ثث(، ث 1026

     161,900  ( ، أأأ(، خ(ثث(، ث 2026

 x x x  161,925 157,325 (خ(، ث(، ثث 86

      157,325 ( ، أأأ(، خ(ثث(، ث 1086

     161,925  ( ، أأأ(، خ(ثث(، ث 2086

 x x   161,950 157,350 خ(ض (ض 27

   x  157,350 157,350 (ضض (،ض 1027

     161,950 161,950 ض( 2027*

   x  157,375 157,375 (ضض (ض 87

 x x   162,000 157,400 خ(ض، (ض 28

   x  157,400 157,400 (ضض (،ض 1028

     162,000 162,000 ض( 2028*
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 مالحظات رقم القناة

 ترددات اإلرسال
(MHz) بين السفن 

 المينائيةالعمليات 
 المراسالت وحركة السفن

من محطات  العمومية
 السفن

من المحطات 
 الساحلية

 ترددان تردد وحيد

   x  157,425 157,425 (ضض ،(ض 88

AIS 1 )161,975 161,975 و(، ل(، ع     

AIS 2 )162,025 162,025 و(، ل(، ع     

 .ASM 2اسم  2028                   وسي طلق على القناة  ASM 1اسم  2027                  سي طلق على القناة  ،2019يناير  1من           اعتبارا     *

 مالحظات الجدول

... 

 حمددةمالحظات 
... 

 :3و 1 اإلقليمني يف ث(
 24: القنوات يقابالن اللذين) 161,800161,925 MHzو 157,200157,325 MHz الرتدد نطاقي استخدام جيوز ،2017 يناير 1 حىت 

 القنوات هذه دمتستخ اليت احملطات على وجيب. املتأثرة اإلدارات مع التنسيق شريطة        رقميا ،        املشك لة لإلرساالت( 86و 26و 85و 25و 84و
 .منها باحلماية تطالب أو ،5 للمادة       وفقا   العاملة األخرى باحملطات       ضارا          تداخال   تسبب أال                       لإلرساالت املشك لة رقميا   الرتدد نطاقات أو

 MHz 157,1875-157,3375 MHz 161,925-161,800و MHz 157,325-157,200 الرتدد نطاقا حيدد ،2017 يناير 1 من           واعتبارا   
 املوجات نطاق يف البيانات تبادل نظام الستخدام( 86و 26و 85و 25و 84و 24: القنوات يقابالن اللذان) MHz 161,9375-161,7875و

 دالرتد نطاقات استخدام ذلك يف ترغب اليت لإلدارات       أيضا  وجيوز . ITU-R M.2092 للتوصية صيغة أحدث يف املوصوف (VDES) املرتية
 العاملة األخرى حملطاتبا ضار تداخل يف تتسبب أال شريطة ،ITU-R M.1084 للتوصية صيغة أحدث يف املوصوف التماثلي للتشكيل هذه

 WRC)-1915(      .املتأثرة تاإلدارا مع التنسيق وشريطة منها باحلماية تطالب وأال        رقميا   مشكلة إرساالت تستخدم اليت البحرية املتنقلة اخلدمة يف
 :3و 1يف اإلقليمني  ( أث

 21و 80 القنوات: يقابالن )اللذين MHz 161,775-161,625و MHz 157,175- 157,025الرتدد ينطاق استخدام، 2017يناير  1جيوز حىت  
                                                                                               لإلرساالت املشك لة رقميا ، شريطة التنسيق مع اإلدارات املتأثرة. وجيب على احملطات اليت تستخدم هذه القنوات  (83و 23و 82و 22و 81و
 وأال تطالب باحلماية منها. 5                        رى العاملة وفقا  للمادة                                                                 نطاقات الرتدد لإلرساالت املشكلة رقميا  أال حتدث تداخال  ضارا  باحملطات األخ أو

 MHz 161,700 157,0125-157,1125 MHz-161,625و MHz 157,100- 157,025حيدد نطاقا الرتدد، 2017يناير  1             واعتبارا  من  
ية للتوص املوصوفة يف أحدث صيغة( الستخدام األنظمة الرقمية 22و 81و 21و 80 اللذان يقابالن القنوات:) MHz 161,7125-161,6125و

ITU-R M.1842 متعددة باستخدام قنوات متالصقةkHz 25 . 
 MHz 161,775 157,1375-157,1875 MHz-161,750و MHz 157,175- 157,150حيدد نطاقا الرتدد، 2017يناير  1             واعتبارا  من  

 األنظمة الرقمية املوصوفة يف أحدث صيغة للتوصية( الستخدام 83و 23: القناتنياللذان يقابالن ) MHz 161,7875-161,7375و
ITU-R M.1842 متالصقتني قناتني باستخدام kHz 25 . الرتددان، حيدد 2017 يناير 1             واعتبارا  من MHz 157,125 وMHz 161,725 

 .ITU-R M.1842 ( الستخدام األنظمة الرقمية املوصوفة يف أحدث صيغة للتوصية82: القناةاللذان يقابالن )
 MHz 161,775  157,0125-157,1875 MHz-161,625و MHz 157,175- 157,025الرتددي نطاق وميكن استخدام 

للتشكيل التماثلي املوصوف يف        أيضا   (83و 23و 82و 22و 81و 21و 80يقابالن القنوات: )اللذين  MHz 161,7875-161,6125و
ذلك شريطة أال تطالب باحلماية من احملطات األخرى  ترغب يفإلدارات اليت من جانب ا، ITU-RUM.1084لتوصية أحدث صيغة ل

 WRC)-1915(      .                                                                                                 العاملة يف اخلدمة املتنقلة البحرية واليت تستخدم إرساالت مشكلة رقميا  وشريطة التنسيق مع اإلدارات املتأثرة
 ,161,9375MHz-161,7875و ,157,1875753157,3 157,200157,325MHz                   ، ي عني نطاقا الرتدد 2 اإلقليم يف (ثث

161,800161,925  :( لإلرساالت املشكلة رقميا  وفقا  ألحدث صيغة للتوصية 86و 26و 85و 25و 84و 24)اللذان يقابالن القنوات                                                
ITU-RUM.1842. 

 157,200,275MHz,187 157,1875157,2875 MHz، ميكن استعمال نطاقي الرتدد2019 يناير 1            اعتبارا  من يف كندا وبربادوس،  
                             ( لإلرساالت املشكلة رقميا  كتلك 85و 25و 84و 24)اللذين يقابالن القنوات:  ,8875,161161,800161,875MHz-161,7875و

 WRC)-1915(      وشريطة التنسيق مع اإلدارات املتأثرة. رساالت R-ITUاملوصوفة يف أحدث صيغة للتوصية 
 ,157,125157,325MHz 157,3375-157,1125 الرتدد           ي عني نطاقا ، 2017 يناير 1            اعتبارا  من  خ(

( 86و 26و 85و 25و 84و 24و 83و 23و 82)اللذان يقابالن القنوات:  ,161,9375161,725161,925MHz-161,7125و
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ناميبيا ومجهورية و وموريشيوس وموزامبيق  البلدان التالية: أنغوال وبوتسوانا وليسوتو ومدغشقر ومالوي                        لإلرساالت املشكلة رقميا  يف
 وزمبابوي. زانيا وزامبياالكونغو الدميقراطية وسيشيل وجنوب إفريقيا وسوازيالند وتن

 ,157,150157,325MHz 157,3375-157,1375                 ي عني نطاقا الرتدد، 2017 يناير 1             واعتبارا  من  
( 86و 26و 85و 25و 84و 24و 83و 23)اللذان يقابالن القنوات:  ,161,9375161,750161,925MHz-161,7375و

  WRC)-1912(      الصني.                        لإلرساالت املشكلة رقميا  يف
ذات عرض نطاق  منفردة قنواتواحدة قناة مزدوجة لتشكيل  85و 25و 84و 24ميكن دمج القنوات ، 2019يناير  1            اعتبارا  من  خخ(

املوصوف على النحو  (VDES) نطاق املوجات املرتيةنظام تبادل البيانات يف ل األرضي       املكو نمن أجل تشغيل  kHz 100 يبلغ
 M.2092 R-ITU.      )1915-(WRC أحدث صيغة للتوصية يف

... 
دون التسبب  (AIS)، جيوز استخدام هذه القنوات إلجراء اختبارات حمتملة للتطبيقات املستقبلية لنظام التعرف األوتومايت 2019 يناير 1 حىت (ض

 منها. اخلدمتني الثابتة واملتنقلة أو املطالبة باحلماية تداخل ضار بالتطبيقات القائمة واحملطات العاملة يف يف
 اللتان 2028و 2027                                   إىل قناتني مفردتني. وت ستعمل القناتان 28و 27 هاتني منقناة من هذه القنوات كل         ت قس م، 2019 يناير 1من           اعتبارا   

أحدث صيغة  على النحو املوصوف يف (ASM)على التوايل من أجل الرسائل اخلاصة بالتطبيق  ASM 2 اسمو  ASM 1 اسم عليهما يطلق
 M.2092 RITU.      )1519-(WRC للتوصية

... 
كقنوات متاثلية وحيدة الرتدد من أجل عمليات املوانئ وحركة   88و 87و 1028و 1027 القنواتتستعمل ، 2019يناير  1            اعتبارا  من  ض(ض

 WRC)-1915(      .السفن
 النحو املوصوف يف علىفضاء( -أرض) الساتليةاملتنقلة البحرية  لخدمةل القنوات هذه VDES للنظام الساتلييستخدم املكون  أن ميكن ( أأأ 

 : التالية بالطريقة ،M.2092 R-ITUأحدث صيغة للتوصية 
من السفينة إىل  االتصاالت كونت قد من السفينة إىل الساحل، ولكن لالتصاالت 1085و 1025و 1084و 1024حتدد القنوات  -

 من السفينة إىل الساحل. االتصاالت( ممكنة دون فرض قيود على SAT-VDEالساتل )الوصلة الصاعدة للمكون الساتلي 
 لالتصاالت من الساحل إىل السفينة ومن السفينة إىل السفينة، ولكن قد تكون 2085و 2025و 2084و 2024حتدد القنوات  -

من  االتصاالت( ممكنة دون فرض قيود على SAT-VDEمن السفينة إىل الساتل )الوصلة الصاعدة للمكون الساتلي  االتصاالت
 الساحل إىل السفينة ومن السفينة إىل السفينة.

 ،(SAT-VDE الساتلي)الوصلة الصاعدة للمكون  الساتلمن السفينة إىل  لالتصاالت 2086و 2026و 1086و 1026 القنواتحتدد  -
 VDES.     19)-(WRC للنظام األرضي املكون يستعملها وال

 حتديث لوائح الراديو.  األسباب:
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MOD 

 REV.WRC 739)-1915(القـرار 

 والخدمات الفضائية النشيطةالتوافق بين خدمة الفلك الراديوي 

 في بعض نطاقات التردد المجاورة أو القريبة

 (،2019شرم الشيخ، 2015، جنيفإن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )

 ) WRCREV.739-1915(بالقـرار  1امللحـق 

 غير المطلوب للبثسويات العتبة 
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 1-2اجلدول 
 لإلرساالت غير المطلوبة  (1)سويات عتبة كثافة تدفق القدرة المكافئة

 موقع محطة للفلك الراديوي من جميع المحطات الفضائية لنظام ساتلي غير مستقر بالنسبة إلى األرض في

 الخدمة الفضائية
 نطاق الخدمة الفضائية

نطاق خدمة الفلك 
 الراديوي

 الرصد المتواصل، 
 هوائي مكافئي وحيد

 رصد الخطوط الطيفية، 
 هوائي مكافئي وحيد

قياس تداخل ذو خط أساس 
 (VLBI)          طويل جدا  

 شرط التطبيق:
أن يستلم المكتب 
معلومات النشر 

المسبق عقب دخول 
الوثائق الختامية 

للمؤتمرات التالية 
 النفاذ: حيز

كثافة تدفق 
 (2)القدرة

عرض النطاق 
 المرجعي

كثافة تدفق 
 (2)القدرة

عرض النطاق 
 المرجعي

كثافة تدفق 
  (2)القدرة

النطاق عرض 
 المرجعي

(MHz) (MHz) ))2(dB(W/m (MHz) ))2(dB(W/m (kHz) ))2(dB(W/m (kHz) 

 (أرض-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء
138-137 153-150,05 238– 2,95 NA NA NA NA WRC-07 

 NA NA NA NA 19-WRC 95,2 238− 153-05,150 4875,161-160,9625 (أرض-ضاءف) الساتليةاملتنقلة البحرية  اخلدمة

 WRC-19 10 228– 10 255– 6,6 240– 328,6-322 161,4875-160,9625 أرض(-اء)فضالساتلية اخلدمة املتنقلة البحرية 

 (أرض-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء
390-387 328,6-322 240– 6,6 255– 10 228– 10 WRC-07 

 (أرض-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء
401-400,15 410-406,1 242– 3,9 NA NA NA NA WRC-07 

 (أرض-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء
1 559-1 525 1 427-1 400 243– 27 259– 20 229– 20 WRC-07 

 NA NA 258– 20 230– 20 WRC-07 610,6 1-613,8 1 559 1-610 1 أرض(-الساتلية )فضاء (3)خدمة املالحة الراديوية

 (أرض-الساتلية )فضاءاخلدمة املتنقلة 
1 559-1 525 1 613,8-1 610,6 NA NA 258– 20 230– 20 WRC-07 

 (أرض-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء
1 626,5-1 613,8 1 613,8-1 610,6 NA NA 258– 20 230– 20 WRC-03 
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SUP 

 (REV.WRC-15) 360القـرار 
 لخدمة المتنقلة البحرية الساتليةتنظيمية وتوزيعات الطيف لأحكام  النظر في

 (VDES) نطاق الموجات المترية نظام تبادل البيانات في                          لتمكين المكو ن الساتلي من 
 المعززة واالتصاالت الراديوية البحرية

الدراسات، كما أن حيث لن تكون هناك حاجة إليه بعد استكمال  (Rev.WRC-15) 360                   ي قرتح إلغاء القرار  األسباب:
 حدد الرتددات من أجل تعزيز االتصاالت الراديوية البحرية. WRC-19 املؤمتر

 Cفيما يتعلق باألسلوب  1.3.5/2.9.1/5

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 (1.2 الرقم)انظر 

 
 

ADD 

B192.5  أرض( لنطاق الرتدد-البحرية الساتلية )فضاءيقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة MHz 161,4875-160,9625 األنظمة  على
 ITU-R M.2092.     (WRC-19) للتوصية صيغة ألحدث      وفقا   تعمل أن ينبغي اليتاملستقرة بالنسبة إىل األرض  غري الساتلية

التوزيع يف اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية من لوائح الراديو على أن  5                                      ينص التعديل أعاله الذي أ دخل على املادة  األسباب:
يقتصر على  ، ينبغي أنITU-R M.2435 التقريرعلى النحو الوارد وصفه يف  VDESللمكون الساتلي من نظام  أرض(-)فضاء

 بالنسبة إىل األرض. املستقرة غري األنظمة الساتلية
 (1 الخيار) Dفيما يتعلق باألسلوب   2.3.5/2.9.1/5

ADD 

B192.5 أرض( لنطاق الرتدد-يقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية )فضاء MHz 161,4875-160,9625 األنظمة  على
النطاق، جيب  ويف. ITU-R M.2092                                          اليت ينبغي أن تعمل وفقا  ألحدث صيغة للتوصية  األرض إىل بالنسبة املستقرة غري الساتلية

 لبحرية الساتليةاملتنقلة ادمة اخلكثافة تدفق القدرة اليت تنتجها على سطح األرض إرساالت صادرة عن حمطات إرسال أال تتجاوز  
 θ ≤ °5 25 >° أجل من )-) dB(W/m − θ172,3 + 0,45 (25((و θ ≤ °0 5 >° أجل من W/m)172,32dB (–( أرض-)فضاء

وعرض النطاق املرجعي يبلغ  ،زاوية الوصول ملوجة الرتدد الراديويي ه θ ، حيثθ ≤ °25 ≥ 90° أجل من 2dB(W/m( 163,3–و
kHz 4.     (WRC-19) 
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 (2)الخيار  Dفيما يتعلق باألسلوب  3.3.5/2.9.1/5
ADD 

B192.5 أرض( لنطاق الرتدد-يقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية )فضاء MHz 161,4875-160,9625 
 .ITU-R M.2092ألحدث صيغة للتوصية            تعمل وفقا  ينبغي أن اليت الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض األنظمة  على
دمة خلاكثافة تدفق القدرة اليت تنتجها على سطح األرض إرساالت صادرة عن حمطات إرسال تتجاوز   النطاق، جيب أال ويف

−θ ≤ °0 ، − 143,5 > 16,47°أجل  من −2dB(W/m 2/16,47)θ+ 12( 158,5(( أرض-)فضاء املتنقلة البحرية الساتلية

)2dB(W/m (1,7)1010log 16,95° أجل من < θ ≤ °16,47 و)2dB(W/m + 0,7)1,5 -|/16,47)θ((|1010log –143,5 − من 
 kHz 4.     (WRC-19) وعرض النطاق املرجعي يبلغ ،زاوية الوصول ملوجة الرتدد الراديويي ه θ ، حيثθ ≤ 90° ≥ °16,95 أجل

 

 Eفيما يتعلق باألسلوب  4.5/2.9.1/5

 5ملـادة ا
 توزيع نطاقات التردد

 توزيع نطاقات التردد جدول - IVالقسم 
 (1.2 )انظر الرقم

MOD 
MHz 161,9375-148 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

156,8375-161,9375157,1875 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريانمتنقلة 

156,8375-161,9375157,1875 
 ثابتة  
 متنقلة  

226.5   226.5 

8375,1561875,157-9375,1613375,157 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

 فضاء(-)أرضمتنقلة حبرية ساتلية 
ADD A192.5 

8375,1561875,157-9375,1613375,157 
 ثابتة  
 متنقلة  

 ADD A192.5 فضاء(-)أرضساتلية حبرية متنقلة   

226.5   226.5 
8375,1563375,157-9375,161160,9625 

 ثابتة
 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

8375,1563375,157-9375,161160,9625 
 ثابتة  
 متنقلة  

226.5   226.5 

8375,156160,9625-161,9375161,4875 
 ثابتة

 املتنقلة للطريانباستثناء متنقلة 
08A2 5. (أرض-فضاء)ساتلية  حبريةمتنقلة 

MOD 208B.5 MOD ADD B192.5 

8375,156160,9625-161,9375161,4875 
 ثابتة  
 متنقلة  
 208A.5 MOD 208B.5 MODأرض( -)فضاءساتلية حبرية متنقلة   

ADD B192.5 

226.5   226.5 
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 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

161,4875-161,7875156,8375-161,9375 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

161,4875-161,7875156,8375-161,9375 
 ثابتة  
 متنقلة  

226.5   226.5 
8375,1568757,161-161,9375 

 ثابتة
 باستثناء املتنقلة للطريانمتنقلة 
 (أرض-فضاء)ساتلية  حبريةمتنقلة 

ADD A192.5 

8375,1568757,161-161,9375 
 ثابتة  
 متنقلة  
  ADD A192.5 أرض(-)فضاءساتلية حبرية متنقلة   

226.5   226.5 

 

ADD 

A192.5  الرتدد     قي  فضاء( لنطا-استعمال اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية )أرضخيضع MHz 157,3375-157,1875 
 األرض ىلإ بالنسبة املستقرة غريالساتلية  نظمةاألعلى يقتصر وهو  21.9مبوجب الرقم            التفاق ي ربم  MHz 161,9375-161,7875و

 (WRC-19)     .18                       اليت تعمل وفقا  للتذييل
من لوائح الراديو على أن التوزيع يف اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية  5                                      ينص التعديل أعاله الذي أ دخل على املادة  األسباب:

                      ، ينبغي أن يعمل وفقا  ITU-R M.2435على النحو الوارد وصفه يف التقرير  VDESفضاء( للمكون الساتلي من نظام -)أرض
 للوائح الراديو. 18 للتذييل
ADD 

B192.5  أرض( لنطاق الرتدد-استعمال اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية )فضاءخيضع MHz 161,4875-160,9625  التفاق ي ربم           
ألحدث صيغة للتوصية             تعمل وفقا  ينبغي أن اليت  الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرضاألنظمة  علىيقتصر وهو  21.9مبوجب الرقم 

ITU-R M.2092.     (WRC-19) 

تبادل املكون الساتلي لنظام من لوائح الراديو شروط استعمال  5 حتدد التعديالت أعاله اليت أدخلت على املادة :األسباب
                  طبقا  هلذا األسلوب. MHz 160,9625-161,4875 لنطاق الرتدد (VDE)البيانات يف نطاق املوجات املرتية 

MOD 
208A.5 اقات النط اخلدمة املتنقلة الساتلية يف جيب على اإلدارات، عندما ختصيص ترددات للمحطات الفضائية يفMHz 138-137 

، MHz 161,4875-160,9625نطاق ال أرض( يف-)فضاءاخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية ويف  MHz 401-400,15و MHz 390-387و
 MHz 328,6-322و MHz 153-150,05النطاقات                                                               أن تتخذ مجيع التدابري املمكنة عمليا  حلماية خدمة الفلك الراديوي يف

ارة . وسويات العتبة للتداخالت الضمن التداخالت الضارة النامجة عن اإلرساالت غري املطلوبة MHz 614-608و MHz 410-406,1و
 WRC)-1907(    حتاد.اال التوصية ذات الصلة الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية يف         و مبني  يفه         وفقا  ملا الفلك الراديوي خبدمة

 .(RAS)                                                      ي قرتح التعديل أعاله لضمان محاية خدمة علم الفلك الراديوي  األسباب:

MOD 
208B.5* :يف النطاقات 

 137-138 MHz، 
 160,9625-161,4875 MHz 

___________________ 
                                         سابقا . وأعيد ترقيمه حفاظا  على التسلسل. 347A.5كان رقم هذا احلكم   *
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 MHz 390-387، 
 MHz 401-400,15، 
 MHz 1 492-1 452، 
 MHz 1 610-1 525، 
 MHz 1 626,5-1 613,8، 
 MHz 2 690-2 655، 
 GHz 22-21,4، 

 1915-(WRC(    .Rev.WRC 739)-1915(ينطبق القرار 

 .(RAS)                                                      ي قرتح التعديل أعاله لضمان محاية خدمة علم الفلك الراديوي  األسباب:
MOD 

 WRCREV.( 18-1915( التذييـل
 (VHF)نطاق الموجات المترية  ترددات اإلرسال في جدول

 البحرية المتنقلة للخدمة الموزع
 (52)انظر املادة 

... 

 مالحظات القناة رقم

 اإلرسال ترددات
(MHz) السفن بين 

 المينائية العمليات
 المراسالت السفن وحركة

 محطات من العمومية
 السفن

 المحطات من
 الساحلية

 ترددان وحيد تردد

.../... .../... .../... .../... .../... .../... .../... .../... 

24 
 (،ث(، ثث

 (خخ(، خ
157,200 161,800  x x x 

 (،ث ث(، ث 1024
      200,157 (أأأ ،(خخ(، خ

2024 
 (،ث ث(، ث
 800,161 800,161 (أأأ ،(خخ(، خ

x 
 (فقط)رقمية 

   

 (،ث(، ثث 84
 (خخ(، خ

157,225 161,825  x x x 

1084 
 (،ث ث(، ث
      225,157 (أأأ ،(خخ(، خ

2084 
 (،ثث(، ث
 825,161 825,161 (أأأ ،(خخ(، خ

x 
 (فقط)رقمية 

   

25 
 (،ث(، ثث

 x x x  161,850 157,250 (خخ(، خ

1025 
 (، ثث(، ث
      250,157 (أأأ ،(خخ ،(خ

2025 
 (،ثث(، ث
 161,850 161,850 (أأأ ،(خخ(، خ

x 
 (فقط)رقمية 

   

85 
 (،ث(، ثث

 (خخ(، خ
157,275 161,875  x x x 

1085 
 (،ثث(، ث
      157,275 (أأأ ،(خخ(، خ

 (،ثث(، ث 2085
 161,875 161,875 (أأأ ،(خخ(، خ

x 
 (فقط)رقمية 

   

 x x x  161,900 157,300 (خ(، ث(، ثث 26



829 

 

 مالحظات القناة رقم

 اإلرسال ترددات
(MHz) السفن بين 

 المينائية العمليات
 المراسالت السفن وحركة

 محطات من العمومية
 السفن

 المحطات من
 الساحلية

 ترددان وحيد تردد

 ،(خ(، ثث(، ث 1026
      157,300 (أأأ

 ،(خ(، ثث(، ث 2026
     161,900  (أأأ

 x x x  161,925 157,325 (خ(، ث(، ثث 86

 ،(خ(، ثث(، ث 1086
      157,325 (أأأ

 ،(خ(، ثث(، ث 2086
     161,925  (أأأ

 x x   161,950 157,350 (خض( ض 27

   x  157,350 157,350 (ضض (،ض 1027

     161,950 161,950 (ض 2027*

   x  157,375 157,375 (ضض (ض 87

 x x   162,000 157,400 (خض ،(ض 28

   x  157,400 157,400 (ضض (،ض 1028

     162,000 162,000 (ض 2028*

   x  157,425 157,425 (ضض ،(ض 88

AIS 1 )161,975 161,975 و(، ل(، ع     

AIS 2 )162,025 162,025 و(، ل(، ع     

 .ASM 2اسم  2028                   وسي طلق على القناة  ASM 1اسم  2027                  سي طلق على القناة  ،2019يناير  1من           اعتبارا     *

 مالحظات الجدول

... 
 حمددةمالحظات 

... 
 :3و 1 اإلقليمني يف ث(

 24: القنوات يقابالن اللذين) 161,800161,925 MHzو 157,200157,325 MHz الرتدد نطاقي استخدام جيوز ،2017 يناير 1 حىت 
 القنوات هذه دمتستخ اليت احملطات على وجيب. املتأثرة اإلدارات مع التنسيق شريطة        رقميا ،        املشك لة لإلرساالت( 86و 26و 85و 25و 84و
 .منها باحلماية تطالب أو ،5 للمادة       وفقا   العاملة األخرى باحملطات       ضارا          تداخال   تسبب     أال          رقميا          املشك لة لإلرساالت الرتدد نطاقات أو

 161,800161,925 MHz 157,1875-157,3375 MHzو 157,200157,325 MHz الرتدد نطاقا حيدد ،2017 يناير 1 من           واعتبارا   
 املوجات نطاق يف البيانات تبادل نظام الستخدام( 86و 26و 85و 25و 84و 24: القنوات يقابالن اللذان) MHz 161,9375-161,7875و

 ددالرت  نطاقات استخدام ذلك يف ترغب اليت لإلدارات       أيضا   وجيوز. ITUR M.2092 للتوصية صيغة أحدث يف املوصوف (VDES) املرتية
 ةالعامل األخرى باحملطات ضار تداخل يف تتسبب     أال   شريطة ،ITUR M.1084 للتوصية صيغة أحدث يف املوصوف التماثلي للتشكيل هذه

 WRC)-1915(      .املتأثرة تاإلدارا مع التنسيق وشريطة منها باحلماية تطالب وأال        رقميا   مشكلة إرساالت تستخدم اليت البحرية املتنقلة اخلدمة يف
 :3و 1يف اإلقليمني  أ(ث

 80 :القنوات يقابالن اللذين) MHz 161,775-161,625و MHz 157,175- 157,025الرتدد نطاقي استخدام ،2017 يناير 1 حىت جيوز 
 هذه ستخدمت اليت احملطات على وجيب. املتأثرة اإلدارات مع التنسيق شريطة        رقميا ،        املشك لة لإلرساالت( 83و 23و 82و 22و 81و 21و

 باحلماية تطالب وأال 5 للمادة       وفقا   العاملة األخرى باحملطات       ضارا          تداخال   حتدث أال        رقميا   املشكلة لإلرساالت الرتدد نطاقات أو واتالقن
 .منها

 MHz 161,700 157,0125-157,1125 MHz- 161,625و MHz 157,100- 157,025حيدد نطاقا الرتدد، 2017يناير  1             واعتبارا  من  
( الستخدام األنظمة الرقمية املوصوفة يف أحدث صيغة للتوصية 22و 81و 21و 80 )اللذان يقابالن القنوات: MHz 161,7125-161,6125و

ITU-R M.1842 باستخدام قنوات متالصقة متعددةkHz 25 . 
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 MHz 161,775 157,1375-875157,1 MHz-161,750و MHz 157,175- 157,150حيدد نطاقا الرتدد، 2017يناير  1             واعتبارا  من  
( الستخدام األنظمة الرقمية املوصوفة يف أحدث صيغة للتوصية 83و 23: القناتني)اللذان يقابالن  MHz 161,7875-161,7375و

M.1842 R-ITU متالصقتني قناتني باستخدام kHz 25.  الرتددانحيدد  ،2017 يناير 1             واعتبارا  منMHz 157,125  وMHz 161,725 
 .ITU-R M.1842( الستخدام األنظمة الرقمية املوصوفة يف أحدث صيغة للتوصية 82: القناة)اللذان يقابالن 

  157,1875MHzz161,625-MHz 161,775-157,0125و MHz 157,175- 157,025الرتددي نطاق وميكن استخدام 
للتشكيل التماثلي املوصوف يف أحدث        أيضا   (83و 23و 82و 22و 81و 21و 80يقابالن القنوات: )اللذين  1,7875MHz,18-161,6125و

 األخرى العاملة يف                                                       إلدارات اليت ترغب يف ذلك شريطة أال  تطالب باحلماية من احملطات من جانب ا، ITU-RUM.1084لتوصية صيغة ل
 WRC)-1915(      .                                                                                       اخلدمة املتنقلة البحرية واليت تستخدم إرساالت مشكلة رقميا  وشريطة التنسيق مع اإلدارات املتأثرة

 161,800161,925 MHz 157,1875-157,3375 MHzو 157,200157,325 MHz                 ي عني نطاقا الرتدد  ،2 اإلقليم يف (ثث
                                        ( لإلرساالت املشكلة رقميا  وفقا  ألحدث صيغة 86و 26و 85و 25و 84و 24)اللذان يقابالن القنوات:  MHz 161,9375-161,7875و

 .ITU-R M.1842للتوصية 
 161,800161,875 MHzو 157,200157,275 MHz الرتدد نطاقي استعمال ميكن ،2019 يناير 1 من          اعتبارا   وبربادوس، كندا  يف 

157,1875-157,2875 MHz 8875161,-161,7875و MHz (85و 25و 84و 24: القنوات يقابالن اللذين )رقميا   املشكلة لإلرساالت         
 WRC)-1915(      .املتأثرة اإلدارات مع التنسيق وشريطة M.2092 R-ITU للتوصية صيغة أحدث يف املوصوفة كتلك

 161,725161,925 MHz 157,1125-157,3375 MHzو 157,125157,325 MHz الرتدد نطاقا     ي عني ،2017 يناير 1 من          اعتبارا   (خ
        رقميا   املشكلة لإلرساالت( 86و 26و 85و 25و 84و 24و 83و 23و 82: القنوات يقابالن اللذان) MHz 161,9375-161,7125و
 وجنوب وسيشيل دميقراطيةال الكونغو ومجهورية وناميبيا وموزامبيق وموريشيوس ومالوي ومدغشقر وليسوتو وبوتسوانا أنغوال: التالية البلدان يف

 .ورمبابوي وزامبيا زانياوتن وسوازيالند إفريقيا
161,750161,925 MHz -157,3375 MHzو 157,150157,325 MHz الرتدد نطاقا     ي عني ،2017 يناير 1 من           واعتبارا   

 املشكلة لإلرساالت( 86و 26و 85و 25و 84و 24و 83و 23: القنوات يقابالن اللذان) MHz 161,9375-161,7375و 157,1375
  WRC)-1912(      .الصني يف        رقميا  

 kHz 100 ذات عرض نطاق يبلغ قناة مزدوجة واحدة قنواتلتشكيل  85و 25و 84و 24ميكن دمج القنوات ، 2019يناير  1            اعتبارا  من  خخ(
املوصوف يف أحدث صيغة على النحو   (VDES)نظام تبادل البيانات يف نطاق املوجات املرتيةل األرضي       املكو نمن أجل تشغيل 

 RUM.2092-ITU.     )1915-(WRC للتوصية
... 
دون التسبب  (AIS)، جيوز استخدام هذه القنوات إلجراء اختبارات حمتملة للتطبيقات املستقبلية لنظام التعرف األوتومايت 2019 يناير 1 حىت ض(

 منها. اخلدمتني الثابتة واملتنقلة أو املطالبة باحلماية تداخل ضار بالتطبيقات القائمة واحملطات العاملة يف يف
 2028و 2027 القناتان         وت ستعمل. مفردتني قناتني إىل 28و 27 القناتني هاتني القنوات هذه من قناة كل        ت قس م ،2019 يناير 1 من          اعتبارا   

 أحدث يف املوصوف النحو على (ASM) بالتطبيق اخلاصة الرسائل أجل من التوايل على ASM 2 اسمو  ASM 1 اسم عليهما يطلق اللتان
 M.2092 RITU.     )1915-(WRC للتوصية صيغة

... 
كقنوات متاثلية وحيدة الرتدد من أجل عمليات املوانئ وحركة   88و 87و 1028و 1027 القنوات تستعمل، 2019يناير  1            اعتبارا  من  (ضض

 WRC)-1915(      السفن.
ث ، كما هو مبني يف أحد(فضاء-أرضهذه القنوات يف اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية ) VDESن يستعمل املكون الساتلي لنظام أميكن  ( أأأ 

 التالية:  بالطريقة، M.2092 R-ITUللتوصية  صيغة
من السفينة إىل الساتل االتصاالت من السفينة إىل الساحل، ولكن حمددة لالتصاالت  1085و 1025و 1084و 1024القنوات  -

 من السفينة إىل الساحل.االتصاالت ( ممكنة دون فرض قيود على SAT-VDE)الوصلة الصاعدة للمكون الساتلي 
من  االتصاالتمن الساحل إىل السفينة ومن السفينة إىل السفينة، ولكن  لالتصاالت حمددة 2085و 2025و 2084و 2024 القنوات -

 السفينة إىل الساحل من االتصاالت على قيود فرض دون ممكنة( SAT-VDE السفينة إىل الساتل )الوصلة الصاعدة للمكون الساتلي
 .السفينة إىل السفينة ومن

 (SAT-VDE الساتلي)الوصلة الصاعدة للمكون  الساتلالسفينة إىل  منلالتصاالت  حمددة 2086و 2026و 1086و 1026 القنوات -
 19)-(WRC      .(VDES) نظام تبادل البيانات يف نطاق املوجات املرتيةل ياملكون األرض يستعملها وال
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 حتديث لوائح الراديو.  األسباب:
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MOD 

 REV.WRC 739)-1915( القـرار

 النشيطة الفضائية والخدمات الراديوي الفلك خدمة بين التوافق
 القريبة أو المجاورة التردد نطاقات بعض في

 (،2019 ،الشيخ شرم2015 جنيف،) الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمتر إن
... 

 ) WRCREV.739-1915(بالقـرار  1 امللحـق

 المطلوب غير للبث العتبة سويات
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 1-2 اجلدول
  المطلوبة غير لإلرساالت (1)المكافئة القدرة تدفق كثافة  عتبة سويات

 الراديوي للفلك محطة موقع في األرض إلى بالنسبة مستقر غير ساتلي لنظام الفضائية المحطات جميع من

 الفضائية الخدمة
 الخدمة نطاق

 الفضائية
 الفلك خدمة نطاق

 الراديوي

  المتواصل، الرصد
 وحيد مكافئي هوائي

  الطيفية، الخطوط رصد
 وحيد مكافئي هوائي

 أساس خط ذو تداخل قياس
 (VLBI)       جدا   طويل

 :التطبيق شرط
 المكتب يستلم أن

 النشر معلومات
 دخول عقب المسبق

 الختامية الوثائق
 يزح التالية للمؤتمرات

 :النفاذ

 تدفق كثافة
 (2)القدرة

 النطاق عرض
 المرجعي

 تدفق كثافة
 (2)القدرة

 النطاق عرض
 المرجعي

 تدفق كثافة
  (2)القدرة

 النطاق عرض
 المرجعي

(MHz) (MHz) ))2(dB(W/m (MHz) ))2(dB(W/m (kHz) ))2(dB(W/m (kHz) 

 أرض(-)فضاء الساتلية املتنقلة اخلدمة
138-137 153-150,05 238– 2,95 NA NA NA NA WRC-07 

 NA NA NA NA 19-WRC 2,95 238– 153-150,05 75161,48-160,9625 رض(أ-)فضاء الساتليةالبحرية  املتنقلة اخلدمة

 WRC-19 10 228– 10 255– 6,6 240– 328,6-322 161,4875-160,9625 رض(أ-)فضاء الساتليةالبحرية  املتنقلة اخلدمة

 أرض(-)فضاء الساتلية املتنقلة اخلدمة
390-387 328,6-322 240– 6,6 255– 10 228– 10 WRC-07 

 أرض(-)فضاء الساتلية املتنقلة اخلدمة
401-400,15 410-406,1 242– 3,9 NA NA NA NA WRC-07 

 أرض(-)فضاء الساتلية املتنقلة اخلدمة
1 559-1 525 1 427-1 400 243– 27 259– 20 229– 20 WRC-07 

 NA NA 258– 20 230– 20 WRC-07 610,6 1-613,8 1 559 1-610 1 أرض(-)فضاء الساتلية (3)املالحة الراديوية  خدمة

 أرض(-)فضاء الساتلية املتنقلة اخلدمة
1 559-1 525 1 613,8-1 610,6 NA NA 258– 20 230– 20 WRC-07 

 أرض(-)فضاء الساتلية املتنقلة اخلدمة
1 626,5-1 613,8 1 613,8-1 610,6 NA NA 258– 20 230– 20 WRC-03 

... 
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SUP 

 (REV.WRC-15) 360القـرار 
 لخدمة المتنقلة البحرية الساتليةأحكام تنظيمية وتوزيعات الطيف ل النظر في

 (VDES) نطاق الموجات المترية نظام تبادل البيانات في                          لتمكين المكو ن الساتلي من 
 المعززة واالتصاالت الراديوية البحرية

حيث لن تكون هناك حاجة إليه بعد استكمال الدراسات، كما أن  (Rev.WRC-15) 360                   ي قرتح إلغاء القرار  األسباب:
 حدد الرتددات من أجل تعزيز االتصاالت الراديوية البحرية. WRC-19 املؤمتر

 Fفيما يتعلق باألسلوب   5.5/2.9.1/5

 5ملـادة ا
 توزيع نطاقات التردد

 توزيع نطاقات التردد جدول - IVالقسم 
 (1.2 )انظر الرقم

MOD 
MHz 161,9375-148 

 التوزيع على الخدمات
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

156,8375-161,9375157,1875 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريانمتنقلة 

156,8375-161,9375157,1875 
 ثابتة  
 متنقلة  

226.5   226.5 

8375,1561875,157-9375,1613375,157 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

 فضاء(-)أرض متنقلة بحرية ساتلية

 ADD A192.5 

8375,1561875,157-9375,1613375,157 
 ثابتة  
 متنقلة  

 فضاء(-)أرض ساتليةبحرية متنقلة   

  ADD A192.5 
226.5    226.5  
8375,1563375,157-9375,1618757,161 

 ثابتة
 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

8375,1563375,157-9375,1618757,161 
 ثابتة  
 متنقلة  

226.5   226.5 



835 

 

8375,1568757,161-161,9375 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريانمتنقلة 
 MOD08A2 5. (أرض-فضاء) ساتلية بحريةمتنقلة 

208B.5 MODADD  B192.5 

8375,1568757,161-161,9375 
 ثابتة  
 متنقلة  
 أرض( -)فضاء ساتليةبحرية متنقلة   

208A.5 MOD 208B.5 MODADD  B192.5 

226.5  226.5  

لتني اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية للوص                           من لوائح الراديو توزيعا  يف 5 حتدد التعديالت أعاله اليت أدخلت على املادة :األسباب
 .ITU-R M.2092-0التوصية  الذي يرد وصفه يف VHFالنطاق  الصاعدة واهلابطة لنظام تبادل البيانات يف

MOD 

208A.5 اقات النط يفاخلدمة املتنقلة الساتلية  جيب على اإلدارات، عندما ختصص ترددات للمحطات الفضائية يف
137-138 MHz 387و-MHz 390 400,15و-MHz 401  أرض( -الساتلية )فضاءالبحرية ويف اخلدمة املتنقلة

ات النطاق                                                                ، أن تتخذ مجيع التدابري املمكنة عمليا  حلماية خدمة الفلك الراديوي يفMHz ,9375161-7875,116 النطاق يف
150,05-153 MHz 328,6-322و MHz 410-406,1و MHz 614-608و MHz  من التداخالت الضارة النامجة عن اإلرساالت

صادرة عن قطاع التوصية ذات الصلة ال مبينة يف هي كما  وسويات العتبة للتداخالت الضارة خبدمة الفلك الراديوي غري املطلوبة.
 WRC)-1907(     االحتاد. االتصاالت الراديوية يف

 أرض(.-                                                    توزيعا  جديدا  للخدمة املتنقلة البحرية الساتلية )فضاء MHz 161,9375-161,7875 مدى الرتدديشكل  :األسباب
 من لوائح الراديو. 208A.5ولضمان محاية خدمة الفلك الراديوي، جيب إضافة مدى الرتدد هذا إىل الرقم 

MOD 
208B.5* :يف النطاقات 

 137-138 MHz، 
 161,7875-161,9375 MHz، 
 MHz 390-387، 
 MHz 401-400,15، 
 MHz 1 492-1 452، 
 MHz 1 610-1 525،  
 MHz 1 626,5-1 613,8،  
 MHz 2 690-2 655،  
 GHz 22-21,4، 

  1907-(WRC(     .Rev.WRC 739)-1915(ينطبق القرار 

 أرض(.-                                                    توزيعا  جديدا  للخدمة املتنقلة البحرية الساتلية )فضاء MHz 161,9375-161,7875 مدى الرتدديشكل  :األسباب
 من لوائح الراديو. 208B.5ولضمان محاية خدمة الفلك الراديوي، جيب إضافة مدى الرتدد هذا إىل الرقم 

ADD 
A192.5 فضاء( لنطاق الرتدد-يقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية )أرض MHz 157,3375-157,1875  على

      (WRC-19) .18                              األنظمة اليت تعمل وفقا  للتذييل

 املوجات نطاق يف البيانات تبادل لنظامحتديد توزيع يف اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية للوصلة الصاعدة  :األسباب
 .ITU-R M.2092-0على النحو الوارد وصفه يف التوصية  ،(VDES) املرتية

___________________ 
                                         سابقا . وأعيد ترقيمه حفاظا  على التسلسل. 347A.5كان رقم هذا احلكم   *
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ADD 
B192.5  أرض( لنطاق الرتدد-استعمال اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية )فضاءيقتصر MHz 161,9375-161,7875 

للتنسيق مع حمطات  14.9تطبيق أحكام الرقم لهذا االستخدام خيضع و  .18                              األنظمة اليت تعمل وفقا  للتذييل على
      (WRC-19) األرض. دماتخ

 املوجات نطاق يف البيانات تبادل لنظامحتديد توزيع يف اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية للوصلة اهلابطة  :األسباب
من لوائح  B192.5                            وي وض ح أيضا  يف حاشية الرقم . ITU-R M.2092-0على النحو الوارد وصفه يف التوصية  ،(VDES) املرتية

 من لوائح الراديو. 14.9تطبيق أحكام الرقم ل خيضع دمات األرضخالبحرية الساتلية و ة املتنقلة الراديو أن التنسيق بني اخلدم
MOD 

 REV.WRC) 5-1915( التذييـل
 تعرف هوية اإلدارات التي ينبغي التنسيق معها
 9                                          أو الحصول على موافقتها وفقا  ألحكام المادة 

 

 1امللحـق 

MOD 

أرض( -)فضاء (MSS)ين الخدمة المتنقلة الساتلية حالة التقاسم ب قيم العتبة الالزمة للتنسيق في 1
لساتلية للخدمة المتنقلة ا الترددات ذاتها، وبين وصالت التغذية اتنطاق وخدمات لألرض في

أرض( وخدمات لألرض -التي تستعمل سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى األرض )فضاء
أرض( -)فضاء (RDSS) الساتلية، وبين خدمة االستدالل الراديوي نطاقات التردد ذاتها في

      (WRC-19)نطاقات التردد ذاتها وخدمات لألرض في

 
MOD 

 *GHz 1تحت  1.1

... 
      لوبا  أرض( إزاء خدمات األرض مط-ال يكون تنسيق حمطة فضائية يف اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية )فضاء 4.1.1

، إال إذا جتاوزت الكثافة الطيفية للقدرة وكثافة تدفق القدرة اليت تنتجها هذه احملطة الفضائية MHz ,9375161-7875,116 النطاق يف
 على سطح األرض: kHz)) 4 · 2dB(W/(mالقناع التايل بالوحدات 

___________________ 
 تنطبق هذه األحكام إال على اخلدمة املتنقلة الساتلية.ال  *
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 زاوية وصول املوجة الواردة فوق املستوي األفقي )بالدرجات(. θحيث متثل 
الذي يستعمل  VDESللوائح الراديو من أجل نظام  5بالتذييل  1عتبة التنسيق احملددة يف امللحق             ي قرتح توسيع  :األسباب

 .ITU-R M.2092-0من خالل استعمال قناع كثافة تدفق القدرة احملدد يف التوصية  MHz 161,9375-161,7875 نطاق الرتدد
MOD 

 WRCREV.( 18-1519(التذييـل 
 (VHF)نطاق الموجات المترية  جدول ترددات اإلرسال في

 الموزع للخدمة المتنقلة البحرية
 (52)انظر املادة 

... 

 مالحظات رقم القناة

 ترددات اإلرسال
(MHz) بين السفن 

 العمليات المينائية
 المراسالت وحركة السفن

من محطات  العمومية
 السفن

من المحطات 
 الساحلية

 ترددان تردد وحيد

... ... ... ... ... ... ... ... 
 (،ث(، ثث 24

 (خخ (،خ
157,200 161,800  x x x 

 (،ثثث(،  1024
 ، أأأ ((خخخ(، 

200,157 200,157 x 
 (فقط)رقمية 

   

 ،ث(ثث(،  2024
 (ببب ،(خخ خ(،

800,161 800,161 x 
 (فقط)رقمية 

   

 (،ث(، ثث 84
 (خخ(، خ

157,225 161,825  x x x 

 ،ث(ثث(،  1084
 ، أأأ ((خخخ(، 

225,157 225,157 x 
 (فقط)رقمية 

   

 (،ثث(، ث 2084
 (ببب ،(خخ خ(،

825,161 825,161 x 
 (فقط)رقمية 

   

 (،ث(، ثث 25
 (خخ(، خ

157,250 161,850  x x x 

 (، ثث(، ث 1025
 ، أأأ ((خخ ،(خ

250,157 250,157 x 
 (فقط)رقمية 

   

 (،ثث(، ث 2025
 (ببب ،(خخ خ(،

161,850 161,850 x 
 (فقط)رقمية 

   

 (،ث(، ثث 85
 (خخ(، خ

157,275 161,875  x x x 

 (،ثث(، ث 1085
 ، أأأ ((خخخ(، 

157,275 157,275 x 
 (فقط)رقمية 

   

 (،ثث(، ث 2085
 (ببب ،(خخ خ(،

161,875 161,875 x 
 (فقط)رقمية 

   

 x x x  161,900 157,300 (خ(، ث(، ثث 26
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 مالحظات رقم القناة

 ترددات اإلرسال
(MHz) بين السفن 

 العمليات المينائية
 المراسالت وحركة السفن

من محطات  العمومية
 السفن

من المحطات 
 الساحلية

 ترددان تردد وحيد

      157,300 ، أأأ ((، خ(ثث ث(، 1026

، (، خ(ثث(، ث 2026
 (ببب

 161,900     

 x x x  161,925 157,325 (خ(، ث(، ثث 86

      157,325 ، أأأ ((، خ(ثث(، ث 1086

، (، خ(ثث(، ث 2086
 (ببب

 161,925     

 x x   161,950 157,350 خ(ض (ض 27

   x  157,350 157,350 (ضض ض(، 1027

     161,950 161,950 ض( 2027*

   x  157,375 157,375 (ضض (ض 87

 x x   162,000 157,400 خ(ض، (ض 28

   x  157,400 157,400 (ضض ض(، 1028

     162,000 162,000 ض( 2028*

   x  157,425 157,425 (ضض، (ض 88

AIS 1 )161,975 161,975 و(، ل(، ع     

AIS 2 )162,025 162,025 و(، ل(، ع     

 .ASM 2اسم  2028                   وسي طلق على القناة  ASM 1اسم  2027                  سي طلق على القناة  ،2019يناير  1من           اعتبارا     *

 مالحظات الجدول

... 

 حمددة مالحظات
... 
 :3و 1 اإلقليمني يف ث(

 24: القنوات يقابالن اللذين) 161,800161,925 MHzو 157,200157,325 MHz الرتدد نطاقي استخدام جيوز ،2017 يناير 1 حىت 
 القنوات هذه دمتستخ اليت احملطات على وجيب. املتأثرة اإلدارات مع التنسيق شريطة        رقميا ،        املشك لة لإلرساالت( 86و 26و 85و 25و 84و
 .منها باحلماية تطالب أو ،5 للمادة       وفقا   العاملة األخرى باحملطات       ضارا          تداخال   تسبب أال                       لإلرساالت املشك لة رقميا   الرتدد نطاقات أو

 161,800161,925 MHz 157,1875-157,3375 MHzو 157,200157,325 MHz الرتدد نطاقا حيدد ،2017 يناير 1 من           واعتبارا   
 نطاق يف البيانات تبادل نظام الستخدام( 86و 26و 85و 25و 84و 24 :القنوات يقابالن اللذان) MHz 161,9375-161,7875و

 استخدام ذلك يف ترغب اليت لإلدارات       أيضا  وجيوز . ITUR M.2092 للتوصية صيغة أحدث يف املوصوف (VDES) املرتية املوجات
 حملطاتبا ضار تداخل يف تتسبب أال شريطة ،ITUR M.1084 للتوصية صيغة أحدث يف املوصوف التماثلي للتشكيل هذه الرتدد نطاقات
 اإلدارات مع تنسيقال وشريطة منها باحلماية تطالب وأال        رقميا   مشكلة إرساالت تستخدم اليت البحرية املتنقلة اخلدمة يف العاملة األخرى

  WRC)-1915(     .املتأثرة
 :3و 1اإلقليمني  يف (أ ث

 21و 80 )اللذين يقابالن القنوات: MHz 161,775-161,625و MHz 157,175- 157,025الرتدد ينطاق استخدام، 2017يناير  1حىت  جيوز 
                                                                                                    ( لإلرساالت املشك لة رقميا ، شريطة التنسيق مع اإلدارات املتأثرة. وجيب على احملطات اليت تستخدم هذه القنوات أو 83و 23و 82و 22و 81و

 وأال تطالب باحلماية منها. 5 مادة                                                                                    نطاقات الرتدد لإلرساالت املشكلة رقميا  أال حتدث تداخال  ضارا  باحملطات األخرى العاملة وفقا  لل
 MHz 161,700 157,0125-157,1125 MHz-161,625و MHz 157,100-157,025 حيدد نطاقا الرتدد، 2017يناير  1             واعتبارا  من  

 ( الستخدام األنظمة الرقمية املوصوفة يف أحدث صيغة22و 81و 21و 80 اللذان يقابالن القنوات:) MHz 161,7125-161,6125و
 .kHz 25متعددة  باستخدام قنوات متالصقة ITU-R M.1842 للتوصية
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 MHz 161,775 157,1375-157,1875 MHz-161,750و MHz 157,175- 157,150حيدد نطاقا الرتدد، 2017يناير  1             واعتبارا  من  
 املوصوفة يف أحدث صيغة للتوصية( الستخدام األنظمة الرقمية 83و 23 :القناتنياللذان يقابالن ) MHz 161,7375-161,7875و

R M.1842-ITU متالصقتني قناتني باستخدام kHz 25.  الرتددانحيدد  ،2017 يناير 1             واعتبارا  منMHz 157,125  وMHz 

 .ITU-R M.1842 ( الستخدام األنظمة الرقمية املوصوفة يف أحدث صيغة للتوصية82: القناةاللذان يقابالن ) 161,725
 MHz161,625-MHz 161,775 157,1875-157,0125و MHz 157,175-157,025 الرتددي نطاق وميكن استخدام 

للتشكيل التماثلي املوصوف يف أحدث        أيضا   (83و 23و 82و 22و 81و 21و 80يقابالن القنوات: )اللذين  MHz 161,7875-161,6125و
اخلدمة  شريطة أال تطالب باحلماية من احملطات األخرى العاملة يفإلدارات اليت ترغب يف ذلك من جانب ا، ITU-RUM.1084لتوصية صيغة ل

 WRC)-1915(     .املتأثرة                                                                          املتنقلة البحرية واليت تستخدم إرساالت مشكلة رقميا  وشريطة التنسيق مع اإلدارات
 MHz 161,800161,925 161,9375-161,7875و 157,1875753157,3 157,200157,325MHz                   ، ي عني نطاقا الرتدد 2 اإلقليم يف ثث(

 .ITU-RUM.1842                                                ( لإلرساالت املشكلة رقميا  وفقا  ألحدث صيغة للتوصية86و 26و 85و 25و 84و 24)اللذان يقابالن القنوات: 

 157,200,275MHz,187157,1875157,2875 MHz ميكن استعمال نطاقي الرتدد، 2019 يناير 1            اعتبارا  من يف كندا وبربادوس،  
                             ( لإلرساالت املشكلة رقميا  كتلك 85و 25و 84و 24)اللذين يقابالن القنوات:  8875,161161,800161,875 MHz-161,7875و

 WRC)-1915(     وشريطة التنسيق مع اإلدارات املتأثرة. M.2092 R-ITUاملوصوفة يف أحدث صيغة للتوصية 
 157,125157,325MHz 157,3375-157,1125 الرتدد           ي عني نطاقا ، 2017 يناير 1            اعتبارا  من  خ(

( 86و 26و 85و 25و 84و 24و 83و 23و 82)اللذان يقابالن القنوات:  161,9375161,725161,925 MHz-161,7125و
ومجهورية  يبياوموريشيوس وموزامبيق ونام البلدان التالية: أنغوال وبوتسوانا وليسوتو ومدغشقر ومالوي                        لإلرساالت املشكلة رقميا  يف

 وزمبابوي. زانيا وزامبياالكونغو الدميقراطية وسيشيل وجنوب إفريقيا وسوازيالند وتن
 157,150157,325MHz 157,3375-157,1375                 ي عني نطاقا الرتدد، 2017 يناير 1             واعتبارا  من  

( 86و 26و 85و 25و 84و 24و 83و 23)اللذان يقابالن القنوات:  161,9375161,750161,925 MHz-161,7375و
  WRC)-1912(     الصني.                        لإلرساالت املشكلة رقميا  يف

 تصحيح نطاقات الرتدد. األسباب:
من  kHz 100 ذات عرض نطاق يبلغقناة مزدوجة واحدة لتشكيل  85و 25و 84و 24ميكن دمج القنوات ، 2019يناير  1            اعتبارا  من  خخ(

أحدث صيغة  املوصوف يفعلى النحو  (VDES) البيانات يف نطاق املوجات املرتيةنظام تبادل ل األرضي       املكو نأجل تشغيل 
 .M.2092 R-ITU للتوصية

       املكو نمن أجل تشغيل  kHz 100 ذات عرض نطاق يبلغ منفردة قناةلتشكيل  1085و 1025و 1084و 1024ميكن دمج القنوات  
ومن ساحل  ،من سفينة إىل ساحلو  ،من سفينة إىل سفينة (VDES) اتصاالت نظام تبادل البيانات يف نطاق املوجات املرتية األرضي

  M.2092 R-ITU.     )1915-(WRC أحدث صيغة للتوصية إىل سفينة على النحو املوصوف يف
ي           مكو ن األرضللواملزدوج على حد سواء  املفردمن لوائح الراديو التشغيل  18التذييل  علىالتعديالت أعاله  حتدد األسباب:

 .(VDES)نطاق املوجات املرتية  لنظام تبادل البيانات يف
... 
ب دون التسب (AIS)، جيوز استخدام هذه القنوات إلجراء اختبارات حمتملة للتطبيقات املستقبلية لنظام التعرف األوتومايت 2019 يناير 1 حىت ض(

 منها. اخلدمتني الثابتة واملتنقلة أو املطالبة باحلماية تداخل ضار بالتطبيقات القائمة واحملطات العاملة يف يف
 2028و 2027                                   إىل قناتني مفردتني. وت ستعمل القناتان  28و 27 القناتني القنوات هاتني هذه من قناة          ت قس م كل ، 2019 يناير 1من           اعتبارا   

أحدث  على النحو املوصوف يف (ASM)على التوايل من أجل الرسائل اخلاصة بالتطبيق  ASM 2 سماو  ASM 1 اسم عليهما يطلق اللتان
 M.2092 RITU.      )1915-(WRC صيغة للتوصية

... 
كقنوات متاثلية وحيدة الرتدد من أجل عمليات املوانئ   88و 87و 1028و 1027 القنواتتستعمل ، 2019يناير  1            اعتبارا  من  ض(ض

 WRC)-1915(      .السفن وحركة
البحرية                             املوزعة أيضا  للخدمة املتنقلة  1086و 1026و 1085و 1025و 1084و 1024دمج القنوات         ي ستعمل ،2024يناير  1            اعتبارا  من  ( أأأ 

ITU- أحدث صيغة للتوصية من السفن على النحو املوصوف يف الواردة VDESفضاء( من أجل استقبال رسائل النظام -الساتلية )أرض

R M.2092.     19)-(WRC 
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 البحرية املتنقلة للخدمة       أيضا   املوزعة 2086و 2026و 2085و 2025و 2084و 2024 القنوات دمج        ي ستعمل ،2024يناير  1            اعتبارا  من  (ببب
R -ITU للتوصية صيغة أحدث يف املوصوف النحو على السواتل من الواردة VDES النظام رسائل استقبال أجل من( أرض-فضاء) الساتلية

M.2092.     19)-(WRC 
 للوصلة ليةالسات البحرية املتنقلة اخلدمة يف         توزيعا   الراديو للوائح 18 التذييل على       أ دخلت اليت أعاله التعديالت حتدد األسباب:

. ITU-R M.2092-0 التوصية يف وصفه الوارد النحو على ،(VDES) املرتية املوجات نطاق يف البيانات تبادل لنظام اهلابطة
 .VDES لنظام الساتلي للمكون اهلابطة للوصلة القنوات      وحتد د
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MOD 

 REV.WRC 739)-1915(القـرار 

 التوافق بين خدمة الفلك الراديوي والخدمات الفضائية النشيطة
 بعض نطاقات التردد المجاورة أو القريبةفي 

 (،2019شرم الشيخ، 2015، جنيفإن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )

 ) WRCREV.739-1915(بالقـرار  1امللحـق 

 غير المطلوب للبثسويات العتبة 
 1-2اجلدول 

 لإلرساالت غير المطلوبة  (1)سويات عتبة كثافة تدفق القدرة المكافئة
 موقع محطة للفلك الراديوي جميع المحطات الفضائية لنظام ساتلي غير مستقر بالنسبة إلى األرض فيمن 

 نطاق الخدمة الفضائية الخدمة الفضائية
نطاق خدمة الفلك 

 الراديوي

 الرصد المتواصل، 
 هوائي مكافئي وحيد

 رصد الخطوط الطيفية، 
 هوائي مكافئي وحيد

قياس تداخل ذو خط أساس 
 (VLBI)            طويل جدا  

 شرط التطبيق:
أن يستلم المكتب 
معلومات النشر 

المسبق عقب دخول 
الوثائق الختامية 

للمؤتمرات التالية 
 النفاذ: حيز

كثافة تدفق 
 (2)القدرة

عرض 
النطاق 
 المرجعي

كثافة تدفق 
 (2)القدرة

عرض النطاق 
 المرجعي

كثافة تدفق 
  (2)القدرة

عرض النطاق 
 المرجعي

(MHz) (MHz) ))2(dB(W/m (MHz) ))2(dB(W/m (kHz) ))2(dB(W/m (kHz) 
 (أرض-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء

138-137 153-150,05 238– 2,95 NA NA NA NA WRC-07 

 NA NA NA NA 19-WRC 95,2 238− 153-05,150 9375,161-7875,611 (أرض-ضاءف) الساتليةاملتنقلة البحرية  اخلدمة
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 نطاق الخدمة الفضائية الخدمة الفضائية
نطاق خدمة الفلك 

 الراديوي

 الرصد المتواصل، 
 هوائي مكافئي وحيد

 رصد الخطوط الطيفية، 
 هوائي مكافئي وحيد

قياس تداخل ذو خط أساس 
 (VLBI)            طويل جدا  

 شرط التطبيق:
أن يستلم المكتب 
معلومات النشر 

المسبق عقب دخول 
الوثائق الختامية 

للمؤتمرات التالية 
 النفاذ: حيز

كثافة تدفق 
 (2)القدرة

عرض 
النطاق 
 المرجعي

كثافة تدفق 
 (2)القدرة

عرض النطاق 
 المرجعي

كثافة تدفق 
  (2)القدرة

عرض النطاق 
 المرجعي

(MHz) (MHz) ))2(dB(W/m (MHz) ))2(dB(W/m (kHz) ))2(dB(W/m (kHz) 
 WRC-19 10 228– 10 255– 6,6 240– 328,6-322 161,9375-161,7875 (أرض-ضاءف) الساتليةاملتنقلة البحرية  اخلدمة

 (أرض-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء
390-387 328,6-322 240– 6,6 255– 10 228– 10 WRC-07 

 (أرض-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء
401-400,15 410-406,1 242– 3,9 NA NA NA NA WRC-07 

 (أرض-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء
1 559-1 525 1 427-1 400 243– 27 259– 20 229– 20 WRC-07 

 NA NA 258– 20 230– 20 WRC-07 610,6 1-613,8 1 559 1-610 1 (أرض-الساتلية )فضاء (3)خدمة املالحة الراديوية

 (أرض-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء
1 559-1 525 1 613,8-1 610,6 NA NA 258– 20 230– 20 WRC-07 

 (أرض-اخلدمة املتنقلة الساتلية )فضاء
1 626,5-1 613,8 1 613,8-1 610,6 NA NA 258– 20 230– 20 WRC-03 

NA : هذا النطاق. جتري قياسات من هذا النمط يف ال ينطبق، ال 

 من الزمن. 2%ينبغي عدم جتاوز سويات عتبة كثافة تدفق القدرة املكافئة هذه ملا يزيد على  (1)
 ثانية. 000 2متكاملة عرب عرض النطاق املرجعي بزمن تكامل قدره  (2)
التبليغ  بغض النظر عن تاريخ استالم معلومات التنسيق أو MHz 1 610-1 559نطاق الرتدد  يف M-GLONASS/GLONASSال ينطبق هذا القرار على التخصيصات احلالية واملستقبلية لنظام املالحة الراديوية الساتلية  (3)

 GLONASS/GLONASS-M                                                                   وستستمر وفقا  لالتفاق الثنائي بني االحتاد الروسي واإلدارة املبل غة لنظام  MHz 1 613,8-1 610,6نطاق الرتدد                                                           ذات الصلة حسب االقتضاء. وت كف ل محاية خدمة الفلك الراديوي يف
 ، ولالتفاقات الثنائية الالحقة مع إدارات أخرى.IUCAF ونظام

ولضمان محاية خدمة الفلك الراديوي، جيب إضافة مدى الرتدد هذا  أرض(.-                                                    توزيعا  جديدا  للخدمة املتنقلة البحرية الساتلية )فضاء MHz 161,9375-161,7875 مدى الرتدديشكل  األسباب:
 .(Rev.WRC-15) 739بالقرار  1 إىل امللحق
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SUP 

 (REV.WRC-15) 360القـرار 
 لخدمة المتنقلة البحرية الساتليةأحكام تنظيمية وتوزيعات الطيف ل النظر في

 (VDES) نطاق الموجات المترية نظام تبادل البيانات في                          لتمكين المكو ن الساتلي من 
 المعززة الراديوية البحريةواالتصاالت 

حيث لن تكون هناك حاجة إليه بعد استكمال الدراسات، كما أن  (Rev.WRC-15) 360القرار             ي قرتح إلغاء  األسباب:
 حدد الرتددات من أجل تعزيز االتصاالت الراديوية البحرية. WRC-19 املؤمتر
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 10.1بند جدول األعمال 
إلدخال واستخدام النظام العاملي لالستغاثة والسالمة  واألحكام التنظيميةاالحتياجات من الطيف  النظر يف 10.1

 ؛(WRC-15) 426 للقراروفقا   ،(GADSS) الطريان يف

دراسات بشأن االحتياجات من الطيف واألحكام التنظيمية من أجل إدخال واستخدام النظام العاملي  :(WRC-15) 426القرار 
 الطريان لالستغاثة والسالمة يف

 ملخص تنفيذي 1/10.1/5
تخدام إلدخال واس ، نظر قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتياجات من الطيف واألحكام التنظيمية(WRC-15) 426             وفقا  للقرار 

 .(GADSS)الطريان  النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف
            ، إضافة  إىل (RR) من لوائح الراديو 5ات على املادة إىل عدم احلاجة إىل إدخال تغيري  منها واحد كل، يشري  أساليب ثالثة     و ضع

 .(WRC-15) 426 إلغاء القرار
اجلديدة من لوائح الراديو لالعرتاف بالنظام العاملي لالستغاثة  34Aمن لوائح الراديو واملادة  30، تعديل املادة A               ي قرتح يف األسلوب 

 والسالمة يف الطريان.
من لوائح  34Aادة املمن لوائح الراديو و  30، إدخال تعديالت خمتلفة على املادة B                 ، ي قرتح يف األسلوب A األسلوبوباملقارنة مع 

قرار ينص على إعداد توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية من أجل سرد نطاقات الرتدد اخلاصة باألنظمة املسامهة  كذلكالراديو و 
املكونة  األنظمةإىل االقتصار على تشغيل  B األسلوب كذلك  يتها. ويشريوخصائصها التقنية ومعايري محا GADSSالنظام  يف

 .السالمة ألغراضاستعماهلا عند  األولية التوزيعاتيف  GADSS للنظام
 عدم إجراء أي تغيري على لوائح الراديو. Cاألسلوب  ويقرتح

 خلفية 2/10.1/5
 يف املستقبل. GADSSلدعم تطوير النظام  (ConOps)مفهوم التشغيل  (ICAO) منظمة الطريان املدين الدويلوضعت 

                        الوظائف التالية حتديدا : 40ويصف مفهوم التشغيل

 تتبع الطائرات -
                                                                                          يستخدم عموما  التكنولوجيات احلالية للمساعدة يف التعر ف على هوية الطائرة وحتديد موقعها بسرعة. •
 دقيقة أو أقل. 15يوفر وظيفة اإلبالغ األوتومايت كل  •
 إمكانية القيام بتتبع الطائرات بأنظمة خمتلفة متعددة طوال مدة الرحلة. •

 الستغاثةيف حالة ا                 التتب ع التلقائي  -
طريقة أوتوماتية لإلبالغ عن املوقع على فرتات منتظمة تبلغ دقيقة واحدة أو أقل لدعم عمليات البحث  •

الطائرات يف حالة استغاثة مما قد يؤدي إىل ، تثريها دالالت تشري إىل أن إحدى (SAR) واإلنقاذ
 حادث. وقوع

___________________ 
لتوجيه زيادة تطوير املعايري  6.0، وافقت جلنة املالحة اجلوية التابعة ملنظمة الطريان املدين الدويل على استخدام اإلصدار 2017يف  .6.0اإلصدار   40

 ذ مفهوم التشغيل.القائمة على األداء ملنظمة الطريان املدين الدويل من أجل دعم تنفي
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أميال  6حتديد موقع احلادث احملتمل يف منطقة يبلغ نصف قطرها يرمي التتبع يف حالة االستغاثة إىل  •
 .(km 11,11) حبرية

 د املوقع واالستعادة بعد الطريانحتدي -

  وإنقاذهم بعد حادث جوي باستخدام مناراتمزيج بني احلاجة العاجلة لتحديد موقع الناجني احملتملني •
ومجع مكونات وبيانات  (km 1,85)ميل حبري  1حتديد موقع الطوارئ وأساليب أخرى تبلغ دقتها 

 الطائرة يف الوقت املناسب على حنو يساعد يف عملية التحقيق يف احلادث.
 اإلجراءات وإدارة املعلومات -

ليات يانات تتبع الرحالت اجلوية إىل مراكز البحث واإلنقاذ وتنسيق عمطريقة مجع البيانات والتبليغ عن ب •
 اإلنقاذ ذات الصلة.

يوفر مفهوم التشغيل املبادئ التوجيهية لتطوير املعايري القائمة على األداء ملنظمة الطريان املدين الدويل ويوجز املتطلبات التقنية 
. وتعتزم منظمة الطريان GADSS                                                                                      والتشغيلية احملددة اليت جيب أن تفي هبا الطائرة. وال حيدد أنظمة معي نة مقرتحة للمسامهة يف النظام 

                                                                                                                 الدويل استخدام أنظمة تعمل يف التوزيعات احلالية وفقا  ألحكام لوائح الراديو، مبا يف ذلك استخدام املنارات الراديوية لتحديد املدين 
                                                                                                                مواقع الطوارئ )اليت ي طلق عليها اسم أجهزة اإلرسال لتحديد املواقع يف حاالت الطوارئ يف منظمة الطريان املدين الدويل( العاملة 

 .MHz41 406,1-406 نطاق الرتدد يف

 :ما يلي منظمة الطريان املدين الدويل                    وإضافة  إىل ذلك، ترى 
أي أولوية إضافية تتجاوز تلك اليت متنحها  GADSSستعمل لتلبية متطلبات النظام               األنظمة اليت ت                 ينبغي أال ت عطى 1)

 ألنظمة؛هذه ايف إطارها دمة )خدمات( االتصاالت الراديوية اليت تعمل خللوائح الراديو 

ن جانب املؤمتر العاملي م     يا                  تطلب عمال  مستقبلقد تالتعديالت التنظيمية اليت  منظمة الطريان املدين الدويل ال تؤيد 2)
 و/أو األنظمة املتاحة لتلبية متطلبات GADSS النظام لالتصاالت الراديوية من أجل حتديث أو تعديل متطلبات

 .GADSS النظام

 تائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية ن وتحليل ملخص 3/10.1/5
 النظام إدخالأجل  منمن الطيف  االحتياجات" املعنون ITU-R M.2436-0قطاع االتصاالت الراديوية  تقريرمن  3 القسمخلص 
 نتيجة إىل صلتو الطريان املدين الدويل  منظمةاليت أجريت يف  الدراساتأن " إىلواستعماله"  الطريان يف والسالمة لالستغاثة العاملي
باستخدام األنظمة القائمة العاملة يف توزيعات الرتدد احلالية خلدمة الطريان وتوزيعات  GADSS النظام تطلباتمب الوفاء ميكن أنه مفادها

 من لوائح الراديو. 5يلزم إدخال تغيريات على املادة  وبالتايل، ال (.MHz 406,1الطيف من أجل عمليات االستغاثة )مثل 
 .GADSS42لألسلوب املستخدم، مت حتديد تغيريات ممكنة على أجزاء أخرى من لوائح الراديو لتسهيل تنفيذ النظام        وتبعا  

 توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة 1.3/10.1/5
 .ITU-R M.2436 التقرير

___________________ 
 .مواقع الطوارئ من لوائح الراديو الستخدام املنارات الراديوية لتحديد 266.5حمدد بالفعل يف أحكام الرقم  MHz 406,1-406 الرتدد نطاق  41

طط احلالية/املقبلة قد ال تبني اخل WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  10.1أشري إىل أن بعض أحكام لوائح الراديو اليت خارج نطاق البند   42
 فيما خيص هذه األحكام. WRC-19                                                       الستخدام الطريان. وال ي قرتح أي إجراء ذي صلة من جانب املؤمتر 
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 أساليب للوفاء ببند جدول األعمال 4/10.1/5

 .(WRC-15) 426إلغاء القرار  ،مجلة أمور منها تتيح، ،للوفاء ببند جدول األعمال أساليب ثالثة      ي قرتح 

 Aاألسلوب  1.4/10.1/5
، GADSS ، بغية تيسري تنفيذ النظام(WRC-15) 426من القرار  "يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"من  2فيما يتعلق بالفقرة 

اتصاالت  - من لوائح الراديو VIIكنظام اتصاالت لالستغاثة والسالمة يف الفصل   GADSS                                       ي قرتح تعديل لوائح الراديو إلدراج النظام 
 .والسالمة االستغاثة

 ما يلي: Aحتدد تعديالت لوائح الراديو املقرتحة يف إطار األسلوب 
 منظمة الطريان املدين الدويل؛ ترد يف ملحقات اتفاقية GADSSأن تفاصيل عناصر النظام  -
 ؛GADSSأن منط خدمة االتصاالت الراديوية يعتمد على املتطلبات الوظيفية احملددة للنظام  -
                                  ت شغل مبا يتطابق مع لوائح الراديو؛ GADSSأن أنظمة االتصاالت الراديوية املسامهة يف النظام  -
 من لوائح الراديو مستبعد. 4.4مبوجب البند  GADSSأن تشغيل عناصر النظام  -

 Bاألسلوب  2.4/10.1/5
، GADSS ، بغية تيسري تنفيذ النظام(WRC-15) 426من القرار  "يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"من  2فيما يتعلق بالفقرة 

 اتصاالت - من لوائح الراديو VIIكنظام اتصاالت لالستغاثة والسالمة يف الفصل   GADSS                                       ي قرتح تعديل لوائح الراديو إلدراج النظام 
وأنظمته وخصائصه  GADSSاالستغاثة والسالمة. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي جتسيد نطاقات الرتدد املستعملة من أجل النظام 

التقنية ومعايري محايته يف توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة. ولذلك، يتعني وضع قرار جديد 
[A110-GADSS] (WRC-19)  يدعو منظمة الطريان املدين الدويل إىل تزويد قطاع االتصاالت الراديوية باملعلومات املتعلقة

وكذلك املعلومات بشأن اخلصائص التقنية هلذه األنظمة، ويدعو قطاع  GADSSبنطاقات الرتدد واألنظمة املدرجة يف النظام 
 االتصاالت الراديوية إىل إعداد التوصيات ذات الصلة.

 ما يلي: Bتعديالت لوائح الراديو املقرتحة يف إطار األسلوب حتدد 
 ترد يف ملحقات اتفاقية منظمة الطريان املدين الدويل؛ GADSSأن تفاصيل عناصر النظام  -
                                        جيب أن ت شغل مبا يتطابق مع لوائح الراديو؛ GADSSأن أنظمة االتصاالت الراديوية املسامهة يف النظام  -
                                            على األنظمة العاملة وفقا  ملعايري الطريان الدويل  GADSSأن يقتصر استعمال نطاقات الرتدد من أجل النظام  -

 املعرتف هبا؛

أي تطبيقات للخدمات من استعمال نطاقات الرتدد هذه اليت وزعت  GADSSأال مينع كذلك استعمال النظام  -
 يف لوائح الراديو؛ GADSS                                            عليها على أساس أويل، وال ت عطى األولوية للنظام 

 يلي: الذي ينص على ما (WRC-19) [A110-GADSS]                         وفقا  ألحكام القرار اجلديد  GADSSأن يعمل النظام  -
ألغراض  استعماهلا عندعلى التوزيعات األولية  GADSS                                     أن يقتصر تشغيل األنظمة املكو نة للنظام  •

 السالمة؛

د توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية تتضمن تفاصيل عناصر أن يقوم قطاع االتصاالت الراديوية بإعدا •
 مبا يف ذلك نطاقات الرتدد العاملة وخصائصه التقنية؛ GADSS النظام

، ينبغي جتسيد تلك التغيريات يف توصية ذات صلة GADSS                                      أنه يف حال تغيري العناصر املكو نة للنظام  •
 لقطاع االتصاالت الراديوية.
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 C األسلوب 3.4/10.1/5
بدون إجراء أي تعديالت للوائح  GADSSمنظمة الطريان املدين الدويل تقدمي النظام  تكفل، (WRC-15) 426القرار ب يتعلق فيما

بأن الدراسات اليت أجريت يف منظمة الطريان املدين الدويل وصلت إىل نتيجة مفادها أنه ميكن الوفاء مبتطلبات          إقرارا  الراديو 
جل عمليات أالطيف من  وتوزيعاتباستعمال األنظمة القائمة العاملة يف توزيعات الرتدد احلالية خلدمة الطريان  GADSS النظام

 (.MHz 406,1االستغاثة )مثل 
ال يكفي قطاع االتصاالت الراديوية كي حيدد أي عمليات  وهو GADSS                           وصفا  مبستوى عال فقط للنظام  Aاألسلوب  يقدمو 

يساعد يف دراسات التوافق. وإضافة إىل ذلك، دون حتديد أنظمة حمددة و/أو نطاقات تردد عاملة حمددة،  كيمحاية الزمة للنظام أو  
، مع متطلبات االستغاثة والسالمة إىل حماولة تشغيل أنظمة تؤديقد  أهنا بيد تنظيمية، منافع أي تقدمفإن األحكام املقرتحة ال 

 .األخرى االستعماالت ىعل أثر هلا يكون أن ميكن اليت الراديو، لوائح يف احملددة والسالمة االستغاثة نطاقات خارج استتباعية،محاية 

حتديث  جلأاملستقبلية لقطاع االتصاالت الراديوية من  اإلجراءاترغبة منظمة الطريان املدين الدويل يف جتنب  Bيليب األسلوب  وال
 .GADSSالنظام  تطلباتالوفاء مبمن أجل  املتاحةأو تعديله و/أو األنظمة  GADSSالنظام 

 .احلالية مبوجب لوائح الراديو GADSSالنظام  تنفيذعلى الطريان املدين الدويل  منظمةتقدر  ،         وكما ذ كر
 .تغيري أي إجراء عدم قرتح   ي   لذلك،         ونتيجة  

 االعتبارات التنظيمية واإلجرائية 5/10.1/5
 Aاألسلوب  1.5/10.1/5

NOC 

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 

 VIIالفصـل 
 1اتصاالت االستغاثة والسالمة

 30املـادة 

 أحكام عامة
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 مقدمـة - Iالقسم 
MOD 

هذا الفصل األحكام املتعلقة مشل  من 34و 33و 32و 31واملواد  13.30إىل  4.30تتضمن األرقام من  1البند  1.30
الذي ترد متطلباته الوظيفية وعناصره ومتطلبات محل التجهيزات  (GMDSS) البحر بتشغيل النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف

هذا الفصل كما يتضمن لة.               نسختها املعد   (، يفSOLAS، 1974البحر ) االتفاقية الدولية للحفاظ على احلياة البشرية يف يف
                                                                              أحكاما  الستهالل اتصاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة عن طريق املهاتفة الراديوية على وتتضمن هذه األرقام واملواد 

 0719-(WRC(     .(VHF))للموجات املرتية  16 )القناة MHz 156,8 الرتدد
 

ADD 

1A.30  34تتضمن املادةA  من هذا الفصل أحكاما  للنظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف الطريان                                                             (GADSS)  ترد متطلباته
      (WRC-19)لة.                                                          الوظيفية يف ملحقات اتفاقية الطريان املدين الدويل بصيغتها املعد  

 

ADD 

 34Aاملـادة 

 النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في الطيران

 
ADD 

1.34A  الطريانيف املي لالستغاثة والسالمة النظام العحيدد (GADSS)  متطلبات األداء ألنظمة االتصاالت الراديوية
     (WRC-19)د الطريان.حتديد املوقع واالستعادة بعاملستخدمة للقيام مبهام كتتبع الطائرات والتتبع التلقائي يف حالة االستغاثة و 

 
ADD 

2.34A ديوية الذي ينبغي أن تستخدمه األنظمة املسامهة يف النظاميعتمد منط خدمة )خدمات( االتصاالت الرا GADSS  على
مبا يتطابق مع  GADSS                                                 أن ت شغل أنظمة االتصاالت الراديوية املسامهة يف النظام وجيب  .GADSSاملتطلبات الوظيفية احملددة للنظام 

     (WRC-19).4.4األنظمة مبوجب أحكام الرقم  هذه          أال ت شغ ل  جيب ولكن لوائح الراديو؛
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SUP 

 (WRC-15) 426القرار 
 دراسات بشأن االحتياجات من الطيف واألحكام التنظيمية من أجل

 الطيران إدخال واستخدام النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في
 

 Bاألسلوب  2.5/10.1/5

NOC 

 5املـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 

 VIIالفصـل 
 1اتصاالت االستغاثة والسالمة

 30املـادة 

 أحكام عامة
 مقدمـة - Iالقسم 

MOD 

هذا الفصل األحكام املتعلقة مشل  من 34و 33و 32و 31واملواد  13.30إىل  4.30تتضمن األرقام من  1البند  1.30
الذي ترد متطلباته الوظيفية وعناصره ومتطلبات محل التجهيزات  (GMDSS) البحر بتشغيل النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف

هذا الفصل كما يتضمن نسختها املعدلة.   (، يفSOLAS، 1974البحر ) االتفاقية الدولية للحفاظ على احلياة البشرية يف يف
ى الرتدد املهاتفة الراديوية عل                                                        أحكاما  الستهالل اتصاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة عن طريقوتتضمن هذه األرقام واملواد 

156,8 MHz  القناة(للموجات املرتية  16(VHF).)  وتتضمن املادةA34 ثة ال األحكام املتعلقة بالنظام العاملي لالستغمن هذا الفص
لطريان املدين اات محل التجهيزات يف ملحقات اتفاقية الوظيفية وعناصره ومتطلب هالذي ترد متطلبات (GADSS)الطريان  يفوالسالمة 

 WRC)-0719(     الدويل بصيغتها املعدلة.
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ADD 

 34Aاملـادة 

 النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في الطيران

 
ADD 

1.34A  حيدد النظامGADSS  متطلبات األداء ألنظمة االتصاالت الراديوية املستخدمة للقيام بعدة مهام مثل تتبع الطائرات
 والتتبع التلقائي يف حالة االستغاثة وحتديد املوقع واالستعادة بعد الطريان.

      GADSS.(WRC-19)يطبق من أجل تشغيل النظام  (WRC-19) [A110-GADSS]القرار 
 

ADD 

2.34A ت األداء وعناصر النظام ومتطلبات محل التجهيزات اخلاصة بالنظام ترد متطلباGADSS  املعايري واملمارسات يف
      (WRC-19)ملنظمة الطريان املدين الدويل. املوصى هبا واملواد اإلرشادية والكتيبات

 

ADD 

3.34A  أنظمة االتصاالت الراديوية اليت تفي مبتطلبات األداء للنظام       ت شغلGADSS خدمات االتصاالت الراديوية اليت  يف
غي ويعتمد اختيار النمط خلدمة االتصاالت الراديوية الذي ينب .الراديو لوائح مع يتطابق مبا       وت شغل 5لديها توزيع مناسب يف املادة 

وال مينع هذا االستعمال  .(WRC-19) [A110-GADSS]            وفقا  للقرار GADSSاستخدامه على متطلبات الوظيفة احملددة للنظام 
 يةو ول        ت عطى األوال  ا،عليه توزعاليت  نطاقاتللخدمات من استعمال هذه الأي تطبيق  GADSSلنطاقات الرتدد التابعة للنظام 

      GADSS.(WRC-19) لنظامل
 

ADD 

 (WRC-19) [A110-GADSS]مشروع القرار اجلديد 
 والسالمة في الطيرانتنفيذ وتشغيل النظام العالمي لالستغاثة 

 (،2019، شرم الشيخإن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )
 اعتباره إذ يضع يف

 ؛(GADSS) الطريان أعدت مفهوم تشغيل النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف (ICAO) منظمة الطريان املدين الدويلأن  أ ( 
ي قصد به أن يكفل التعر ف على هوية الطائرة وحتديد موقعها بسرعة خالل مجيع مراحل طرياهنا  GADSSأن النظام  ب(

 واستعادة مسجالت بيانات الطريان؛ (SAR)                                                       االستغاثة والطوارئ، مما سيدعم أيضا  عمليات البحث واإلنقاذحاالت  وكذلك يف
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يف مرحلة تطوره احلالية ميكن تنفيذه يف توزيعات الرتدد احلالية خلدمة الطريان، وقد ال حيتاج إىل  GADSSأن النظام  ج(
 أي أنظمة أو تطبيقات جديدة هلذا التنفيذ؛

 ،2019 ميكن حتقيقه على حنو تطوري وأن بعض التطبيقات قد جيري تطويرها بعد GADSSأن املفهوم الكامل للنظام  د (

 وإذ يدرك
 ركاب وطاقم الطائرة الذين جنوا يف حادث طائرة هلا األولوية القصوى؛عمليات البحث واإلنقاذ لأن  (أ  

 مطلوب ملنع حوادث الطائرات يف املستقبل؛ أن استعادة بيانات مسجالت الطريان ب(

 GADSS ظامومحاية ترددات الن GADSSأنه ينبغي ضمان التشغيل اخلايل من التداخل لألنظمة املدرجة يف النظام  ج(
 الواردة يف لوائح الراديو؛

                                                                                                أن لوائح الراديو تتضمن أحكاما  متعلقة خبدمات الطريان تدعم أنظمة االستغاثة والسالمة، مبا فيها توزيعات  د (
 الرتدد؛ لنطاقات

ألنظمة  اهب املوصى الدولية مارساتاملعايري و امل              يشكل جزءا  منباتفاقية الطريان املدين الدويل  10أن امللحق  ه (
 ،الطريان املدين الدويل للطريان املستخدمة يف االتصاالت

 يقرر
 المة؛ألغراض الس استعماهلا عند أويل أساس علىبالفعل  املوزعةنطاقات الرتدد  GADSSأن تستعمل عناصر النظام  1
عايري الطريان الدويل                           على األنظمة العاملة وفقا  مل GADSSأن يقتصر استعمال نطاقات الرتدد من أجل النظام  2

 املعرتف هبا؛
وعناصره  GADSSأن تتضمن توصية )توصيات( لقطاع االتصاالت الراديوية نطاقات الرتدد اليت يستعملها النظام  3

 وخصائصه التقنية حسب االقتضاء؛
التقنية  أو خصائصه GADSSأنه يف حال حدوث تغيري يف نطاقات الرتدد، أو عناصر النظام املدرجة يف النظام  4

 والتشغيلية، تدرج هذه التغيريات يف توصية )توصيات( لقطاع االتصاالت الراديوية حسب االقتضاء،
 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

                                                                                                             إىل إعداد توصية )توصيات( ذات صلة لقطاع االتصاالت الراديوية وضمان حتديثها يف الوقت املناسب استنادا  إىل املعلومات اليت 
 منظمة الطريان املدين الدويل،تقدمها 

 يكلف األمني العام
                  علما  هبذا القرار، (ICAO)بإحاطة األمني العام ملنظمة الطريان املدين الدويل 
 يدعو منظمة الطريان املدين الدويل

 تردده ونطاقات ائصه التقنية والتشغيليةوخص GADSSإىل تزويد قطاع االتصاالت الراديوية باملعلومات املتعلقة بعناصر النظام 
العاملة إلعداد توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة وحتديث هذه املعلومات يف الوقت املناسب يف حال تغيري عناصر 

 العاملة. ترددهوخصائصه التقنية ونطاقات  GADSS النظام
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SUP 

 (WRC-15) 426القرار 
 من أجل دراسات بشأن االحتياجات من الطيف واألحكام التنظيمية
 الطيران إدخال واستخدام النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في

 

 Cاألسلوب  3.5/10.1/5

NOC 

 المواد

 
NOC 

 التذييالت

 
NOC 

 القرارات

 
NOC 

 التوصيات

 
SUP 

 (WRC-15) 426القرار 

 دراسات بشأن االحتياجات من الطيف واألحكام التنظيمية من أجل
 الطيران لالستغاثة والسالمة في إدخال واستخدام النظام العالمي
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 1.9بند جدول األعمال 

 من االتفاقية: 7                                                        تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية وإقراره، وفقا  للمادة  النظر يف 9
 ؛2015بشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية منذ املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  1.9

 تسع مسائل يف إطار هذا البند من جدول األعمال. (CPM19-1) حددت املرحلة األوىل من االجتماع التحضريي للمؤمتر مالحظة:

 1.9(4.1.9)بند جدول األعمال 

 (WRC-15) 763لقرار ا 4.1.9/5
 .حمطات مقامة على منت مركبات دون مدارية

 ملخص تنفيذي 1/4.1.9/5
طلب                                                                 نشر املركبات دون املدارية مستقبال  على لوائح االتصاالت الراديوية وستت                                              يقوم قطاع االتصاالت الراديوية حاليا  بدراسة أثر 

 .WRC-19أي تغيري للوائح الراديو يف املؤمتر  يلزمبعض اجلوانب املزيد من النظر. وبالتايل، ال 

 خلفية 2/4.1.9/5
للنظر يف حمطات مقامة على منت مركبات دون مدارية. وتقرر إجراء الدراسات  (WRC-15) 763القرار  WRC-15اعتمد املؤمتر 

 :WRC-19ذات الصلة خالل فرتة الدراسة للمؤمتر 
لتحديد أي تدابري تقنية وتشغيلية مطلوبة ميكن أن تساعد يف تفادي التداخل الضار بني خدمات االتصاالت  -

 ؛نت املركبات دون املداريةالراديوية املتعلقة باحملطات على م
جدول األعمال  إمكانية طرح بند يف                                                                   لتحديد املتطلبات من الطيف، واستنادا  إىل نتائج هذه الدراسات، النظر يف -

 .WRC-23 للمؤمتر املقبل
 .R-ITU 259/5بصياغة املسألة  2015                                                وي شار أيضا  إىل أن قطاع االتصاالت الراديوية قام يف 

ائرات يف ذلك الطائرات الفضائية للوصول إىل ارتفاعات أعلى بكثري من تلك اليت تصل إليها الط جرى تطوير املركبات دون املدارية مبا
ة الوصول إىل الفضاء. وميكن للمركبات دون املدارية القيام مبهام متنوعة )من قبيل نشر مركب على    ا  قادر بعضها  يكون وقدالتقليدية. 

 .ضاألر  حول كامل  مدار كمالإ دون ،مث العودة إىل سطح األرض النقل الفضائي( خدمة تقدمي فضائية، إجراء حبوث علمية،
 االرتفاعات من االنتقاله الطائرات التقليدية بأمان خالل وجيب أن تتقاسم املركبات دون املدارية الفضاء اجلوي الذي تستخدم

مر ومثة حاجة إىل تتبع املركبات دون املدارية والتمكن من التواصل معها وإرسال أوا .الفضاء من انتقاهلا ذلك يف مبا وإليها، العالية
لة بسالمة الطريان خاص لألنظمة والتطبيقات املتصإليها خالل فرتة الطريان بالكامل. ومن املتوقع استعمال التوزيعات احلالية بوجه 

 وهي ختضع لتقييس منظمة الطريان املدين الدويل من أجل التنسيق وقابلية التشغيل البيين.
وبادرت منظمة الطريان املدين الدويل إىل بذل اجلهود يف سبيل تغيري بعض املعايري احلالية املتعلقة مبعدات الطريان لدعم االستعمال 

 تمل هلذه املعدات من جانب مركبات حتلق على ارتفاعات وبسرعات أكرب من تلك اليت تصل إليها الطائرات التقليدية.احمل

 نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديويةملخص وتحليل  3/4.1.9/5
 استهل قطاع االتصاالت الراديوية دراسات تنظيمية وتقنية وتشغيلية بشأن املركبات دون املدارية.
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 المسائل التنظيمية 1.3/4.1.9/5

                                                                                                              تزال تعاريف املركبات دون املدارية والطريان دون املداري حباجة إىل إقرارها أخذا  بعني االعتبار أن املنظمات الدولية األخرى  ال
ذلك، فإن التعاريف املستخدمة يف املشروع األويل للتقرير اجلديد  ومع                            تتعامل أيضا  مع هذا املوضوع. 

ITU-R M.[SUBORBITAL VEHICLES] ترب مركبة أن تع ، متنعاملداري دون والطريان املدارية دون املركباتب فيما يتعلق
ليس هناك وبالتايل،  43ويف الواقع، ليس هناك أي حدود بني الغالف اجلوي لألرض واجملال الفضائي. .      ساتال  دون مدارية 

 من لوائح الراديو. 1                                                                  حتديد معني  بني خدمات األرض واخلدمات الفضائية على النحو الوارد يف املادة 
ميكن تطبيق  إنهف، مراحلها مجيعدون املدارية أو  الرحلةالزمة يف جزء من مراحل التنوعة املتشغيلية الستعماالت اال إىل وبالنظر

إطار  يف دارية،مميكن تشغيل احملطات املستخدمة يف رحالت دون  لذا،                                                        العديد من توزيعات الرتدد احملددة حاليا  يف لوائح الراديو. و 
 دون للمركبات ليةالتشغي املتطلبات واإلجرائية والتقنية التنظيمية األحكام تؤمنأن  شريطة القائمةخدمات االتصاالت الراديوية 

 .القائمة اخلدمات على تؤثر وأال داريةامل

 التشغيل في الغالف الجوي لألرض 2.3/4.1.9/5

 .الراديو                                   التوزيعات احلالية وفقا  ألحكام لوائح لألرض اجلوي الغالف يف العاملة املدارية دون املركباتومن املتوقع أن تستعمل 

 التشغيل في الفضاء 3.3/4.1.9/5
من  توقعي دق                                                                                                     ي قصد ببعض املركبات دون املدارية أن تصل إىل ارتفاعات حتددها كمركبة فضائية يف إطار لوائح الراديو. ومع ذلك، 

خلدمة  زيعاتالتو  مدرجة يف بعض معدات االتصاالت الراديوية املقامة على منت مركبات دون مدارية استخدام نطاقات تردد غري
وائح الراديو، فإنه ل يف                  واستنادا  إىل تعار  ئية على غرار تلك اليت تعمل ضمن توزيعات خدمة األرض.االتصاالت الراديوية الفضا

 اجلوية الرحالت راضألغ أنه املتوخى ومنيتعني حتليل خدمات االتصاالت الراديوية اليت تعمل يف إطارها املركبات دون املدارية. 
 حمطةأو  أرض محطةك        أيضا   املداريةعلى منت املركبات دون  احملطاتتعترب  قد، اجلوي العلوي الغالف يفالطريان  لقواعد اخلاضعة

 االتصاالت لكذ يف مبا ،دعم لالتصاالت هو ماكان الغرض من تطبيق   فإذا. الفضاء يفحىت وإن كان جزء من الرحلة يتم  أرضية
 وقد. سواء حد على ضاءالف ويف لألرض اجلوي الغالف يف التطبيق هذا يعمل أن جيب فإنه املركبات، أو الطائرات بسالمة املتعلقة

دمات األرضية اخل علىحمتمل  تداخلعلى أي  القضاءأجل  منمناسبة  وتشغيلية تقنية ختفيفعوامل  وجوديكون من الضروري 
 والفضائية يف هذه املهام.

 لترددالدراسات التقنية بما في ذلك تحليالت الوصلة وزحزحة دوبلر وتخطيط ا 4.3/4.1.9/5
املستعملة من أجل هذا  الثالثالدراسات  ITU-R M.[SUBORBITAL VEHICLES]مشروع التقرير األويل اجلديد  يتضمن

 .6و 5و 1يف امللحقات البند من جدول األعمال 
عملية  نوقشتأثر دخول املركبات دون املدارية إىل الفضاء على حركة النقل اجلوي، حيث  1يف امللحق  الواردة 1الدراسة وحتلل 

 إطالق فردية وإعادة دخول ملركبة دون مدارية واحدة.
حتليل موازنة الوصالت فيما خيص املركبات دون املدارية اليت تستعمل إلكرتونيات الطريان  5الواردة يف امللحق  2الدراسة  وتشمل

اديوية عندما ألداء املطلوب لالتصاالت الر من أجل االتصاالت واملالحة واملراقبة اليت خضعت للدراسة وتبني أنه ميكن حتقيق ا
                                                              أيضا  حتليل زحزحة دوبلر فيما خيص املركبات دون املدارية اليت تستعمل  2الدراسة  وتقدمال يكون هناك انقطاع لالتصاالت. 

بني               لراديوية. وت  اإلكرتونيات الطريان من أجل االتصاالت واملالحة واملراقبة، وتبني أنه ميكن حتقيق األداء املطلوب لالتصاالت 

___________________ 
على أن احلد بني الغالف  2015للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  WRC 763)-(15من القرار  "إذ يضع يف اعتبارهمن " ب(تنص الفقرة   43

 األرض. كيلومرت فوق سطح  100                                                  اجلوي لألرض والفضاء ي فرتض عموما  أن يكون على ارتفاع 
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ى الرتددات لألرض، ومع ذلك، ال تأخذ الدراسة يف االعتبار هذا التأثري عل ختطيطالدراسة ذاهتا أنه قد يكون هناك تأثري على 
 اخلدمات األخرى.

إىل أنه بغية جتنب انقطاع االتصاالت، قد يلزم نظام )أنظمة( اتصاالت إضافية لتوفري  6الواردة يف امللحق  3 الدراسةوتشري 
قد و  خالل بعض أنواع إعادة الدخول، قد يكون هناك فقدان لالتصاالت الراديويةتغطية مستمرة طوال املهمة. ويف الواقع، 

أن تساعد يف التخفيف من  GHz 23د أعلى من الوصلة، يف حني ميكن لنطاقات تردترددات معينة أكثر عرضه لفقدان تكون 
ملهمة مركبة دون مدارية على سبيل  تغريهومعدل  دوبلر زحزحة حتليل جرى ،3 ويف الدراسة عليها. حدة هذه املشكلة أو التغلب

احل الطريان مبا ر دوبلر ومعدل تغيريه بسبب سرعة وعجلة املركبات دون املدارية خالل بعض م زحزحةاملثال. وقد يلزم زيادة حتليل 
 .جتنب التأثري على خدمات أخرىيف ذلك 

 مزيد من التحليل التنظيمي والدراسات التقنية 5.3/4.1.9/5

 هباشأن الطريقة اليت تعمل بو  املدارية، دون املركبات إطارها يف       ت شغ ل اليت الراديوية االتصاالت خدمات علىتلزم حتليالت تنظيمية 
 .الفضائية اخلدماتعادة يف إطار خدمات األرض وخاصة اخلدمات املتنقلة للطريان أو يف إطار  التطبيقات

 .املدارية دون باملركبات يتعلق فيمالدعم االتصاالت الراديوية  تعاريف وضع يف النظر وجيب
 مراعاة مع هلوائيات،ا وتغطية تالوصال وميزانيات، االتصاالت وانقطاع للسرعة نتيجةتغريها  ومعدل دوبلر زحزحة يف والتغريات
ات أخرى لتقييم                                  وقد يتعني أيضا  النظر يف إجراء دراس .احلالية الطريان أنظمة مةءمال مدى لتقييم تقنية دراسات إىل حتتاج االرتفاع،

 التداخل احملتمل بني اخلدمات يف حالة مركبة دون مدارية تعمل مع:
 ؛أرضيةحمطات  -
 .فضائيةحمطات  -

 يلي التوصيات والتقارير الحالية ذات الصلة:وفيما 
االتصاالت الراديوية فيما يتعلق  - ITU-R M.[SUBORBITAL VEHICLES] اجلديد للتقرير األويل املشروع ‘1’

 باملركبات دون املدارية

 ستنتاجاتاال 4/4.1.9/5

يتطلب  وقد يلزم معاجلة املزيد من املسائل التشغيلية والتقنية والتنظيمية مما WRC-19يلزم إدخال أي تغيري على لوائح الراديو يف املؤمتر  ال
 والتداخل ،سيما وضع احملطة املقامة على منت مركبات دون مدارية ونوع التطبيقات من خالل اتباع اآللية املناسبة مواصلة الدراسات ال

ن مراجعة . وميكمدارية دون مركبات منت على تعمل اليت ويةالرادي االتصاالت بأنظمة يتعلق فيمااحملتمل الواجب مراعاته 
 قرار جديد لدعم هذه الدراسات اإلضافية من خالل النظر يف بند جدول أعمال مستقبلي.وضع  أو (WRC-15) 763 القرار

  

http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.259
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 6الفصل 
 مسائل عامة

 من جدول األعمال( 10( و9.1.9و 6.1.9)املسألتان  1.9و 4و 2)البنود 

 المحتوياتجدول 
 الصفحة

 858  ....................................................................................... 2بند جدول األعمال 

توصيات قطاع االتصاالت الراديوية املضمنة باإلحالة يف لوائح الراديو واليت متت مراجعتها واملوافقة عليها  1/2/6
 858  ................................................. 2015الراديوية لعام  لالتصاالتمنذ املؤمتر العاملي 

قوائم أحكام وحواشي لوائح الراديو اليت تتضمن إحاالت إىل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية أو إىل  2/2/6
 859  ..... قرارات للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية تتضمن إحاالت إىل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية

 866  ................................. (Rev.WRC-15) 28و (Rev.WRC-12) 27دمج القرارين احتمال  3/2/6

 873  ....................................................................................... 4بند جدول األعمال 

 873  .............................................................. (Rev.WRC-07) 95تعديل القرار  1/4/6

 874  ....... اإلدارية العاملية للراديو واملؤمترات العاملية لالتصاالت الراديويةاستعراض قرارات وتوصيات املؤمترات  2/4/6

 897  ..................................................................................... 1.9 بند جدول األعمال

 898  .............................................................................. 1.9 (6.1.9)بند جدول األعمال 

 898  .................................................... (WRC-15) 958يف امللحق بالقرار  1)املسألة  6.1.9/6

 898  ............................................................................... ملخص تنفيذي 1/6.1.9/6

 898  ........................................................................................ خلفية 2/6.1.9/6

 899  .......................................... ملخص وحتليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3/6.1.9/6

 904  ................................................................................... استنتاجات 4/6.1.9/6

 906  .............................................................................. 1.9(7.1.9)بند جدول األعمال 

 906  ............................................... (WRC-15) 958الواردة يف ملحق القرار  2)املسألة  7.1.9/6

 906  ............................................................................... ملخص تنفيذي 1/7.1.9/6

 906  ........................................................................................ خلفية 2/7.1.9/6

 907  .......................................... ملخص وحتليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 3/7.1.9/6

 913  .................................................................................. اجاتاالستنت 4/7.1.9/6

 916  ...................................................................................... 10بند جدول األعمال 
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القرار  - 2023 من جدول األعمال التمهيدي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 1.2البند  1/10/6
361 (WRC-15) ............................................................................  916 

القرار  - 2023 الراديوية لعام من جدول األعمال التمهيدي للمؤمتر العاملي لالتصاالت 2.2البند  2/10/6
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القرار  - 2023 من جدول األعمال التمهيدي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 4.2البند  4/10/6
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 2بند جدول األعمال 
ا مجعية لوائح الراديو، واليت تقدمت هب                                                             فحص توصيات قطاع االتصاالت الراديوية املراجعة واملضم نة باإلحالة يف 2

                     لوائح الراديو، وفقا   ضرورة حتديث اإلحاالت ذات الصلة يف ، والبت يف(Rev.WRC-15) 28                                االتصاالت الراديوية، وفقا  للقرار 
 ؛(Rev.WRC-12) 27بالقرار  1امللحق  للمبادئ الواردة يف

 الراديو لوائح املضمنة باإلحالة يفاالتصاالت الراديوية  توصيات قطاعنصوص عة اإلحاالت إىل       مراج  : (Rev.WRC-15) 28 القرار
 لوائح الراديو استعمال التضمني باإلحالة يف: (Rev.WRC-12) 27القرار 

 متت والتي الراديو لوائح في باإلحالة المضمنة الراديوية االتصاالت قطاع توصيات 1/2/6
 2015 لعام الراديوية لالتصاالت العالمي المؤتمر منذ عليها والموافقة مراجعتها

جيب أن يتضمن تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر قائمة بتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية  ،(Rev.WRC-15) 28             وفقا  للقرار 
(، اليت جرى تنقيحها واملوافقة عليها خالل فرتة الدراسة (Rev.WRC-12) 27)انظر القرار  (RR) ضمنة باإلحالة يف لوائح الراديوتامل

ار إط التالية يفقطاع االتصاالت الراديوية ، تدخل توصيات 2015لراديوية لعام املنصرمة. ومنذ انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت ا
 الفئة: هذه

 "؛حساب التوهني يف الفضاء احلر" ITU-R P.525-2التوصية  •

 "االنتشار باالنعراج"؛ ITU-R P.526-13التوصية  •

اخلدمات و  النشيطة احملمولة يف الفضاءبني أجهزة االستشعار  "جدوى تقاسم الرتددات ITU-R RS.1260-1التوصية  •
 ."MHz 470-420األخرى العاملة يف النطاق 

 ITU-R P.525-3                                                                                   وت دعى اإلدارات إىل فحص الصيغ األحدث لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية املذكورة أعاله، وهي 
 ا يف لوائح الراديو.من أجل حبث إمكانية حتديث اإلحاالت املتصلة هب ITU-R RS.1260-2و ITU-R P.526-14و

                                                                                                                وجدير بالذكر أن مشاريع املراجعة احملتملة يف املستقبل لبعض توصيات قطاع االتصاالت الراديوية األخرى، املتضمنة أيضا  باإلحالة 
إليها يف لوائح الراديو، ميكن أن جتري يف جمرى عملية املوافقة يف هذا القطاع اليت ستنتهي قبل انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت 

                                                                          . وسيقدم الحقا  املزيد من املعلومات بشأن املوافقة على هذه التوصيات أو غري ذلك.2019عام الراديوية ل
                                                                                                               وجدير بالذكر أيضا  أن بعض توصيات قطاع االتصاالت الراديوية مضمنة باإلحالة إليها يف أحكام للوائح الراديو أو يف قرارات 

 إطار بنود أو مسائل حمددة من جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية توجد قيد النظر يف
؛ WRC-19 من جدول أعمال املؤمتر 16.1( يف إطار البند 1)امللحق  ITU-R M.1652-1)مثل التوصية  2019 الراديوية لعام

 مشروعمن  2لنظر يف الفصل قيد ا (WRC-15) 764استجابة للقرار  ITU-R M.1638-0والتوصية  ITU-R RS.1632-0والتوصية 
 (.WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  1.9لبند ل 5.1.9تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر يف إطار املسألة 

وترد قائمة اإلحاالت املرجعية لألحكام التنظيمية مبا يف ذلك احلواشي والقرارات اليت تشمل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية 
 ، إىل جانب نص توصيات قطاع االتصاالت الراديوية املضمنة باإلحالة إليها.2016ئح الراديو، طبعة من لوا 4اجمللد  يف
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 صاالتاالت قطاع توصيات إلى إحاالت تتضمن التي الراديو لوائح وحواشي أحكام قوائم 2/2/6
 توصيات لىإ إحاالت تتضمن الراديوية لالتصاالت العالمي للمؤتمر قرارات إلى أو الراديوية

 الراديوية االتصاالت قطاع
 :الراديوية االتصاالت مكتب مدير      يكل ف ،(Rev.WRC-12) 27للقرار         ووفقا  

 يقدم وأن الراديوية االتصاالت قطاع توصيات إىل إحاالت تتضمن اليت الراديو لوائح وحواشي أحكام حيدد"بأن  
 إلدراجها وكذلك فيها للنظر (CPM) للمؤمتر التحضريي لالجتماع الثانية الدورة إىل أخرى تدابري أي بشأن اقرتاحات

 ".الراديوية لالتصاالت التايل العاملي املؤمتر إىل املدير تقرير يف
 قطاع توصيات إىل إحاالت تتضمن اليت الراديو لوائح وحواشي بأحكام قائمة 2/6-1 اجلدول يف وترد 

 .الراديوية االتصاالت
"بأن حيدد أحكام وحواشي لوائح الراديو اليت تتضمن إحاالت إىل قرارات املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية اليت  

تتضمن إحاالت إىل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية وأن يقدم اقرتاحات بشأن أي تدابري أخرى إىل الدورة 
ها وكذلك إلدراجها يف تقرير املدير إىل املؤمتر العاملي التايل للنظر في (CPM)الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر 

 لالتصاالت الراديوية".
 يةالعامل املؤمترات قرارات إىل إحاالت تشمل اليت الراديو لوائح وحواشي بأحكام قائمة 2/6-2 اجلدوليف  وترد 

 .الراديوية االتصاالت قطاع توصيات إىل إحاالت تتضمن اليت الراديوية لالتصاالت
 واإلدارات مدعوة إىل أن تتقدم إىل املؤمتر مبقرتحات تأخذ يف االعتبار تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر

 2/6-1اجلدول 
 قائمة أحكام وحواشي لوائح الراديو التي تتضمن إحاالت

 إلى توصيات قطاع االتصاالت الراديوية

 *االتصاالت الراديويةتوصيات قطاع  أحكام أو حواشي لوائح الراديو
 4مدرجة في المجلد 
 من لوائح الراديو

 ال )أحدث نسخة( 54A.5 RS.1881 الرقم

 ال )أحدث نسخة( M.1371 228.5 الرقم

 نعم 279A.5 ***RS.1260-1 الرقم

 نعم M.1174-3 288.5و 287.5 الرقمان

 نعم SA.1154-0 391.5 الرقم

 نعم 447E.5 F.1613-0 الرقم

 نعم )كلتاهما( M.1638-0***و 447F.5 RS.1632-0 الرقم

 نعم 450A.5 ***M.1638-0 الرقم

 نعم 474B.5 RS.2066-0 الرقم

 نعم 474C.5 RS.2065-0 الرقم

 نعم 509A.5 M.1643-0و 508A.5و 504C.5و 504B.5 األرقام

 نعم 511C.5 S.1340-0 الرقم

 530A.5 الرقم
P.452 )أحدث نسخة(  

 )أحدث نسخة( BO.1898و
 ال )كلتامها(

 ال )أحدث نسخة( 536A.5 SA.1862 الرقم

 ال )أحدث نسخة( 543A.5 RA.769 الرقم
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 *االتصاالت الراديويةتوصيات قطاع  أحكام أو حواشي لوائح الراديو
 4مدرجة في المجلد 
 من لوائح الراديو

 نعم )كلتاهما( RA.1631-0و 551H.5 S.1586-1 الرقم

 ال )أحدث نسخة( 559B.5 M.2057 الرقم

 ال )أحدث نسخة( SM.1139 6.16و 2.16 الرقمان

 نعم M.1172-0 48.19 الرقم

 نعم )كلتاهما( M.625-4و M.476-5 83.19 الرقم

 نعم 96A.19 M.476-5 الرقم

 نعم M.585-7 102.19و 99.19 الرقمان

 - )أحدث نسخة( 108A.19 M.585 الرقم

 نعم 1  الملحق M.585-7 111.19 الرقم

 1.4.21و 2.2.21 الرقمان
SF.765 )أحدث نسخة(  

**** 
 ال

 نعم 5A.22 S.1256-0 الرقم

  1C-22واجلدول  1B-22واجلدول  1A-22اجلدول 
 S.1428-1 (6.5C.22)والرقم 

 نعم

 نعم 1 الملحق  BO.1443-3 (11.5C.22 والرقم) 1D-22 اجلدول

 (،3.5D.22 والرقم) 22-2 اجلدول
 S.672-4 (3.5F.22 والرقم) 22-3 اجلدول

 نعم

 ال )أحدث نسخة( S.732 36.22 الرقم

 ال )أحدث نسخة( M.1544 6.25 الرقم

 ال )أحدث نسخة( RA.769 12.29 الرقم

 5.32 الرقم
M.493 )أحدث نسخة( 

M.541 )أحدث نسخة( 

 ال

- 

 - )أحدث نسخة( M.1172 7.32 الرقم

 - )أحدث نسخة( 13E.32 M.541 الرقم

 21A.32و 19B.32 الرقمان
M.493 )أحدث نسخة( 

M.541 )أحدث نسخة( 

 ال

- 

 ال )أحدث نسخة( 53C.32 M.493 الرقم

 20A.33و 8.33 الرقمان
M.493 )أحدث نسخة( 

M.541 )أحدث نسخة( 

 ال

- 

 نعم M.633-4 1.34 الرقم

 ال )أحدث نسخة( M.493 25.51و 2.34 األرقام

 نعم M.541-10 35.51 الرقم

 41.51 الرقم
M.476-5 وM.625-4 

M.627 )أحدث نسخة( 

 نعم )كلتاهما(

 ال

 71.51 الرقم
M.1171 (أحدث نسخة) 

M.1170 )أحدث نسخة( 

- 

 ال

 نعم M.489-2 77.51 الرقم

 112.52 الرقم
M.541-10 

M.493 (أحدث نسخة) 

 نعم

 ال

 نعم M.541-10 153.52و 149.52 الرقمان

 نعم M.1173-1 181.52 الرقم
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 *االتصاالت الراديويةتوصيات قطاع  أحكام أو حواشي لوائح الراديو
 4مدرجة في المجلد 
 من لوائح الراديو

 نعم M.1171-0 224.52و 213.52و 195.52و 192.52 األرقام

 نعم M.1173-1 229.52 الرقم

 نعم M.489-2 231.52 الرقم

 نعم M.1171-0 240.52و 234.52 الرقمان

 ال (أحدث نسخة) M.1798 264.52 الرقم

 2.54 الرقم
M.493 )أحدث نسخة( 

M.541-10 

 ال

 نعم

 ال )أحدث نسخة( M.1170 1.55 الرقم

 نعم M.492-6 2.56 الرقم

 نعم M.1171-0 1.57 الرقم

 نعم SM.1138-2 (2و 1)الفقرتان  1التذييل 

   :3التذييل 

 ال )أحدث نسخة( SM.329 4الفقرة 

 ال )أحدث نسخة( M.1177 9الفقرة 

 ال )كلتامها( )أحدث نسخة( M.1177)أحدث نسخة( و SM.329 10الفقرة 

 ال )أحدث نسخة( M.1177 (Iللجدول  14)املالحظة  13الفقرة 

 ال )أحدث نسخة( SM.1541 (3و 1)الفقرتان  1امللحق 

   :4 التذييل

 ال )أحدث نسخة( SF.675 (1)الفقرة  2و 1، حواشي اجلدولني 1امللحق 

 ه.5.3.د و5.3.ج.أ و5.3، البنود 2، اجلدول 1امللحق 
 )أحدث نسخة( F.1500 .و5.3و

 ال

، املعلومات املتعلقة بالبيانات املدرجة يف 2امللحق 
 اجلداول التالية

S.1503 أحدث نسخة( و(SM.1413 )أحدث نسخة( 
 ال )كلتامها(

 ال )أحدث نسخة( SF.675 (2)الفقرة  Dو Cو Bو A، حواشي اجلداول 2امللحق 

 ال )أحدث نسخة( SM.1413 2.أ.3.أ.B.4و 1.أ.3.أ.B.4، البندان 2امللحق 

 ال )أحدث نسخة( SM.1855 9.د.C.10.د. وB.5، البندان 2امللحق 

 نعم M.1187-1 .بC.11، البند 2امللحق 

   :1امللحق  ،5 التذييل

 ال )أحدث نسخة( M.1143 1.2.1الفقرة 

 ال )أحدث نسخة( SF.357 6املالحظة  ،1.3.2.1الفقرة 

 ال )أحدث نسخة( M.1143 2.3.2.1الفقرة 

 ال SM.1448 4، احلاشية 4.1، الفقرة 7التذييل 

 1.2الفقرة  5امللحق  ،1الفقرة  ،4امللحق  ،7 التذييل
 4، الفقرة 6 وامللحق

SM.1448 )أحدث نسخة( 
 ال

 - (أحدث نسخة) M.1172 3احلاشية  ،10 التذييل

   :15 التذييل

 نعم M.690-3 15-2 اجلدول

 ال (أحدث نسخة) AIS M.1371تفسري الرموز: 

   17 التذييل
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 *االتصاالت الراديويةتوصيات قطاع  أحكام أو حواشي لوائح الراديو
 4مدرجة في المجلد 
 من لوائح الراديو

أ(  6؛ الفقرة 2)الفقرة  Iالقسم  B، اجلزء 1امللحق 
 M.1173-1 وب((

 نعم

 ال )أحدث نسخة( M.1798 (ت(و ر(و ع()املالحظات  A، اجلزء 2امللحق 

أ(  6؛ الفقرة 2)الفقرة  I، القسم B، اجلزء 2امللحق 
 M.1173-1 وب((

 نعم

 ال )أحدث نسخة( M.1798 للجدول( 1)املالحظة  IV، القسم B، اجلزء 2امللحق 

   :18 التذييل

 3و 1 الجدوالن ،4الملحق  B M.1084-5 املالحظة

M.1842 )أحدث نسخة( 

 نعم

 ال

 )أحدث نسخة( M.1084 (همالحظات عامة، 

M.489-2 

 ال

 نعم

 ال (أحدث نسخة) M.1371 ، ق(مالحظات عامة، ل(

  (أحدث نسخة) M.1084 مالحظات عامة، ث(
 (أحدث نسخة) M.2092و

 ال )كلتامها(

 (أ ثمالحظات عامة، 
M.1084 )أحدث نسخة(  

 (أحدث نسخة) M.1842و
 (كلتامها) ال

 ال )كلتامها( (أحدث نسخة) M.2092و (أحدث نسخة) M.1842 مالحظات عامة، ث ث(

 ال )أحدث نسخة( M.2092 مالحظات عامة، خ خ(، ض(

   :30 التذييل

 ال BO.1445 6 العمود ،11 املادة

 ال BO.1213** 1.4.2الفقرة  ،3امللحق  ؛9العمود  ،11 املادة

 ال )كلتامها( P.618-5** و P.837-1** 1.2، الفقرة 5امللحق 

 1.1.3، الفقرة 5امللحق 
F.405-1  ألغيت من ق بل مجعية االتصاالت الراديوية لعام(                                           

2003) 
 ال

 ال BO.1212 4.2.3، الفقرة 5امللحق 

 4.3الفقرة ، 5 امللحق
BO.1293-2 

BO.1297 

 نعم

 ال

 ال BO.1213** 2.7.3، الفقرة 5امللحق 

 ال BO.1445 3.13.3، الفقرة 5امللحق 

 ال )كلتامها( S.580-5**و BO.1213** 1.1، اجلزء ألف، الفقرة 6امللحق 

 ال S.483-3 5.1، اجلزء باء، الفقرة 6امللحق 

 ال BT.500-7** 6.1، اجلزء باء، الفقرة 6امللحق 

 ال S.465-5** 1.2، اجلزء باء، الفقرة 6امللحق 

   :30A التذييل

 ال BO.1296 6، العمود 9Aاملادة 

 ال BO.1295 9، العمود 9Aاملادة 

 ال P.837-1** 1.2، الفقرة 3امللحق 

 2.2، الفقرة 3امللحق 
**P.618-5 و **P.841 

P.838-3 

 ال )كلتامها(

 نعم

 ال P.618-5** 4.2، الفقرة 3امللحق 

 3.3، الفقرة 3امللحق 
BO.1293-2 

BO.1297 

 نعم
 ال
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 *االتصاالت الراديويةتوصيات قطاع  أحكام أو حواشي لوائح الراديو
 4مدرجة في المجلد 
 من لوائح الراديو

 ال BO.1295 3.5.3، الفقرة 3امللحق 

 ال BO.1296 3.7.3، الفقرة 3امللحق 

 ال BO.1212 9.3، الفقرة 3امللحق 

   :30Bالتذييل 

 )كلتامها( ال P.618-9** و P.676-7** 2.1، الفقرة 1امللحق 

 ال P.837-5** 3.1، الفقرة 1امللحق 

 من لوائح الراديو. 4                                                                               تبني  األرقام املكتوبة ببنط غليظ أن صيغ التوصيات هذه متضمنة باإلحالة ومدرجة يف اجمللد  *
 ليست هذه أحدث صيغة هلذه التوصية. **

 .2015                                                                                          ر وجعت هذه التوصية املضمنة باإلحالة ومتت املوافقة عليها يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ***
 .إلغاؤها يتم وبالتايل زائدة(" (Rev.WRC-03) 27أحكام لواح الراديو هذه، قد تعترب اإلشارة إىل ")انظر القرار  ضمن ****
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 2/6-2اجلدول 
 قائمة أحكام وحواشي لوائح الراديو التي تشمل إحاالت إلى قرارات المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية 

 قطاع االتصاالت الراديويةالتي تتضمن إحاالت إلى توصيات 

أحكام أو حواشي لوائح 
 الراديو

قرارات المؤتمرات العالمية 
 لالتصاالت الراديوية

 *توصيات قطاع االتصاالت الراديوية
 4مدرجة في المجلد 
 من لوائح الراديو

 ال )كلتامها( SA.1396 و SA.1157** **(WRC-2000) 75 547.5الرقم 

- 75 (Rev.WRC-12) 
**SA.1157 وSA.1396  

 F.1765و F.1760و
 ال )مجيعها(

 - BO.1443** و5K.22 **76 (WRC-2000) **S.1428الرقم 

- 76 (Rev.WRC-15) 
S.1588 

**BO.1443 و**S.1428 
 ال
- 

 ال 444A.5 114 (Rev.WRC-15) S.1342 444.5الرقمان 

 ،4؛ التذييل 552A.5الرقم 
 ،2اجلدول ، 1امللحق 

.و، 14.1 ،ه.14.1البنود 
 .ح14.1.ز، 14.1

122 (Rev.WRC-07) 

F.1500 وSF.1481-1  
 F.1820و SF.1843و

 ال )مجيعها(

 - - 5CA.22 **140 (WRC-03)الرقم 
- 140 (Rev.WRC-15) S.1715 ال 

 ال S.1594و 516B.5 **143 (WRC-03) **S.524-7الرقم 

- **143 (Rev.WRC-07) S.524-9 وS.1594 وS.1783 ال 

 ،4التذييل 
 ، 2، اجلدول 1امللحق 

 .د14.1البند 
145 (Rev.WRC-07)** 

**F.1570 و**F.1609  
 F.1612و SF.1601**و

 ال )مجيعها(

 543A.5 145 (Rev.WRC-12)و 537A.5الرقمان 
**F.1570 و**F.1609  

 F.1612و SF.1601**و
 ال )مجيعها(

 )مجيعها(ال  F.2011و F.1891 (WRC-12) 150 457.5الرقم 
 484B.5 155 (WRC-15)الرقم 

RA.769  )أحدث نسخة( 
 )أحدث نسخة( RA.1513و

 ال )كلتامها(

 ال M.1478** (Rev.WRC-15) 205 265.5الرقم 
 ال )مجيعها( M.1227**و M.1085-1و 291A.5 217 (WRC-97) M.1226و 162A.5الرقمان 

، 4؛ التذييل 388A.5الرقم 
 ، 2، اجلدول 1امللحق 
 .ج14.1.ب و14.1البندان 

221 (Rev.WRC-07) 
M.1456 و **M.1457 )ال )كلتامها 

 341B.5و 341A.5األرقام 
 346.5و 341C.5و
 348A.5و 346A.5و
 429B.5و 388.5و
 429F.5و 429D.5و
 441B.5و 441A.5و

223 (Rev.WRC-15) 

**M.819 وM.1308 و**M.1457 
 M.2012**و M.1645و

 ال )مجيعها(

 295.5و 286AA.5األرقام 
 308A.5و 296A.5و
 316B.5و 312A.5و
 317A.5و

224 (Rev.WRC-15) 

M.819 **وM.1036** وM.1645 )ال )مجيعها 

 447.5و 446A.5األرقام 
 453.5و

229 (Rev.WRC-12) 
**RS.1166 وS.1426 وM.1450 

  M.1653و M.1454و)أحدث نسخة( 
 **M.1652و

 )مجيعها(ال 
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أحكام أو حواشي لوائح 
 الراديو

قرارات المؤتمرات العالمية 
 لالتصاالت الراديوية

 *توصيات قطاع االتصاالت الراديوية
 4مدرجة في المجلد 
 من لوائح الراديو

RS.1632 وM.1652-1  نعم )كلتاهما( 1الملحق 

 - - **10A.32 349 (WRC-97)الرقم 
349 (Rev.WRC-12) M.493 )ال )أحدث نسخة 

 - M.1172 و M.1171 (WRC-07) 354 189.52و 101.52الرقمان 

 **197A.5 413 (Rev.WRC-07)الرقم 
SM.1009 )و )أحدث نسخة 

**BS.1114 
 ال )كلتامها(

- 413 (Rev.WRC-12) 
SM.1009 )و )أحدث نسخة 

**BS.1114 
 ال )كلتامها(

 نعم 1 الملحق 327A.5 417 (Rev.WRC-15) M.2013-0الرقم 
 ال )كلتامها( M.1829 و 446C.5 418 (Rev.WRC-12)** M.1828الرقم و
 ال )كلتامها( M.1829و 444B.5 418 (Rev.WRC-15) M.1828الرقم 
 ال )كلتامها( M.2085و M.2067 (WRC-15) 424 436.5الرقم 

 ، B، اجلزء 11التذييل 
 1.1الفقرة 

517 (Rev.WRC-03)** **BS.1514 ال 

 ال BS.1514** **(Rev.WRC-07) 517 134.5الرقم 
- 517 (Rev.WRC-15)** **BS.1514 ال 

  ،C، اجلزء 11التذييل 
 5.2و 1.1الفقرتان 

543 (WRC-03) 
**BS.1514 وBS.1615** )ال )كلتامها 

، 5؛ التذييل A.8.9الرقم 
، 7.9، الرقمان 5-1اجلدول 

 (       مكررا   6و
553 (WRC-12)** 

BO.1900 ال 

- 553 (Rev.WRC-15) BO.1900 ال 

 329.5الرقم 
**608 (WRC-03) - - 

608 (Rev.WRC-15) M.1902 ال 
 نعم 328A.5 609 (Rev.WRC-07) M.1642-2الرقم 

 - **M.1642-2 **(Rev.WRC-03) 609 18.21الرقم 
 145A.5و 132A.5األرقام 

، 4؛ التذييل 161A.5و
 ، 1، اجلدول 1امللحق 
 2A3و 1A3البندان 

612 (Rev.WRC-12) 

P.368-9 وP.372-10** )ال )كلتامها 

 نعم TF.460-6 (WRC-15) 655 14.1الرقم 
 )كلتامها( ال RS.1883و 1.29A 673 (Rev.WRC-12) RS.1859الرقم 

 389A.5والرقمان 
 **389C.5 716 (Rev.WRC-2000)و

F.1098** ال 

- 716 (Rev.WRC-12) **F.1098 وF.1335 كلتامها( ال( 

 208B.5 739 (Rev.WRC-15)الرقم 

**RA.1513 **M.1583  
 RA.1631و S.1586**و

RA.1631-0 

 ال
- 

 نعم

، 4 التذييل؛ 443B.5الرقم 
 ، البندان2امللحق 
17.A.17و 1.ب.A.3.ب 

741 (Rev.WRC-15) 

**RA.769و **RA.1513 
  RA.1631و M.1583**و

M.1583-1 وRA.1631-0 

 )مجيعها( ال
- 

 نعم
 ال 379D.5 744 (Rev.WRC-07) M.1799الرقم 

 444B.5 748 (Rev. WRC-15)الرقم 
***P.525-2 و***P.526-13 

 M.1827-1و
 نعم )جميعها(
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أحكام أو حواشي لوائح 
 الراديو

قرارات المؤتمرات العالمية 
 لالتصاالت الراديوية

 *توصيات قطاع االتصاالت الراديوية
 4مدرجة في المجلد 
 من لوائح الراديو

 316B.5رقمان وال
 317A.5و

749 (Rev. WRC-15) 

**BT.1368  
 )أحدث نسخة(  BT.1368و
)أحدث نسخة(  BT.1895و

  BT.2033**و
 )أحدث نسخة( BT.2033و

 ال )مجيعها(

 ال 338A.5 750 (Rev.WRC-15) ****RS.1029الرقم 

 317A.5 760 (WRC-15)و 312A.5الرقمان 

**M1036 و**BT.1368 و**BT.1368 
)أحدث  BT.1895)أحدث نسخة( و

 BT.2033و BT.2033**نسخة( و
 M.2090و M.2090)أحدث نسخة( و

 )أحدث نسخة(

 ال )مجيعها(

 ال 346A.5 761 (WRC-15) M.1459و 346.5الرقمان 
 ال 2.32A.11 762 (WRC-15) **BO.1213الرقم 

، 5-1، اجلدول 5التذييل 
 8)و 7)و 7.9الرقم 

**901 (Rev.WRC-07) - - 
901 (Rev.WRC-15) S.1780 ال 

 457B.5و 457A.5األرقام 
 506B.5و 506A.5و

902 (WRC-03) 
**SF.1650 ال 

 من لوائح الراديو. 4 األرقام املكتوبة ببنط غليظ أن صيغ التوصيات هذه متضمنة باإلحالة ومدرجة يف اجمللد      تبني   *
 ليست هذه أحدث صيغة هلذه التوصية. **

 .2015                                                                                                   ر وجعت هذه التوصية املضمنة باإلحالة ومتت املوافقة عليها منذ انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ***
 (.2012أغسطس  22 املؤرخة CACE/583)انظر الرسالة  ITU-R RS.2017                                       هذه التوصية تبعا  للموافقة على التوصية        أ لغيت ****

 (Rev.WRC-15) 28و (Rev.WRC-12) 27 القرارين دمج احتمال 3/2/6
 ، مع مراعاة النقاط التالية:(Rev.WRC-15) 28و (Rev.WRC-12) 27دمج القرارين بعض اإلدارات النظر يف احتمال  اقرتحت

 مرجعية يف كال القرارين؛ إحاالتهناك  -
 يف قرارين منفصلني؛ دعو اإلدارات"يث/حي"أو  "يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية"ا تترد فقر  -
 من التوضيح؛                                              قد تتطلب بعض النصوص يف القرارات احلالية مزيدا   -
من   عزز ذلكي، دون فقدان العناصر الضرورية يف القرارين احلاليني، فقد واملوافقة عليهإذا أمكن وضع قرار واحد  -

 كفاءة العمل التحضريي للدول األعضاء و/أو األمانة.
 :هالنقاط التالية لتحسني النص أو تبسيط                  ، أن تنظر أيضا  يفWRC-19لمؤمتر لإعدادها  عرضيف م ،وميكن لإلدارات

 ؛"يقرر كذلك"و "يقرر"إىل وضع فقرتني منفصلتني، أي  حاجةهناك  تما إذا كان -
 صحيح؛ال تسلسلهابأكملها مرتبة يف  البنودما إذا كانت  -
  النصوص.عناصر أو تكرار بنيتراكب للما إذا كان هناك أي  -

 .2019 لعام ةالراديوي لالتصاالت العاملي للمؤمتر التحضري خاللاالحتمال هذا  دراسة إىل اإلدارات تدعى
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MOD 

 REV.WRC 27)-1912(القـرار 

 لوائح الراديو استعمال التضمين باإلحالة في
 (،2019شرم الشيخ، 2012جنيف، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )

 اعتباره يفإذ يضع 
املعين بتبسيط لوائح الراديو اقرتح نقل بعض نصوص لوائح الراديو إىل وثائق أخرى،  (VGE) أن فريق اخلرباء التطوعي ( أ 

 إىل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية، باستعمال إجراء التضمني باإلحالة؛       خاصة  

املؤمترات  وروجعت يف 1995املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أن مبادئ التضمني باإلحالة قد اعتمدت يف (بأ  
 ؛هبذا القرار( 2و 1امللحقني  )انظر العاملية التالية

 اإلحالة انتك  إذا ما الكايف بالقدر توضح ال إحاالتبعض احلاالت  يفلوائح الراديو تتضمن                هناك أحكاما  يف أن (جب
 إلزامي؛ غري أو إلزامي نص إىل
 ؛اديوأحد جملدات لوائح الر  نة باإلحالة منشورة يف                                                أن مجيع نصوص توصيات قطاع االتصاالت الراديوية املضم   ( د
املضمنة  وصياتهتبعني االعتبار التطور التكنولوجي السريع، أن يراجع                                         أنه ميكن لقطاع االتصاالت الراديوية، آخذا   ( ه

 باإلحالة على فرتات زمنية قصرية؛
لوائح                                                                                            أنه بعد تنقيح إحدى توصيات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تشمل نصا  مضمنا  باإلحالة فإن اإلحالة يف (و 

 الراديو تظل منطبقة على الصيغة السابقة إىل أن يوافق مؤمتر عاملي خمتص على تضمني الصيغة اجلديدة؛
 تصوب أن تشتمل النصوص املضمنة باإلحالة على أحدث التطورات التقنية،أن من املس ( ز

 وإذ يالحظ
أن اإلحاالت إىل قرارات أو توصيات املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية ال تتطلب إجراءات خاصة وميكن أن  ( أ 

 ؛،على هذه النصوص االعتبار ألن املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية تكون قد وافقت تؤخذ يف
ية اليت تشمل توصيات قطاع االتصاالت الراديو                                                               أن اإلدارات حتتاج وقتا  كافيا  لدراسة العواقب املمكنة للتغيريات يف (ب

                                                                                                               نصوصـا  مضمنة باإلحالة ولذلك فإهنا ستستفيد كثريا  من إبالغها بأسرع ما ميكن بالتوصيات اليت متت مراجعتها واملوافقة عليها 
 ،رتة الدراسة املنصرمة أو أثناء انعقاد مجعية االتصاالت الراديوية السابقة على املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديويةأثناء ف

 يقـرر
 ية؛اإللزام الصفة ذات اإلحاالت على إال" باإلحالة"التضمني  مصطلح ينطبق ال الراديو لوائح ألغراض أنه 1
 ذاهتا؛ الراديو لوائح هبا تتمتع اليت املعاهدة صفة بنفس باإلحالة املضمن النص يتمتع أن 2
 اإلصدار؛ أو الصيغة ورقم( االقتضاء)حسب  بعينه النص من       جزءا   حتدد وأن صرحية اإلحالة تكون أن 3
 الفقرة يف ةمدرج منها، أجزاء أو الراديوية، االتصاالت قطاع توصيات من توصية إىل إلزامية إحالة هناك تكون عندما 4
                                                                                                           من قرار ملؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية، يكون هو ذاته مستشهدا  به يف حكم أو حاشية يف لوائح الراديو باستخدام صيغة  "يقـرر"

 ؛"جيب"(، جيب كذلك اعتبار هذه التوصية أو أجزاء منها مضمنة باإلحالة املضارع أو إلزامية )أي
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 صوص ذات طابع غري إلزامي أو كانت حتيل إىل نصوص أخرىينظر يف استعمال التضمني باإلحالة إذا كانت الن أال 5
 ؛ذات طابع غري إلزامي

دود وأن أضيق احل إدخال حاالت جديدة من التضمني باإلحالة، جيب أن يكون هذا التضمني يف أنه عند النظر يف 26
 جيري على أساس املعايري التالية:

 حمددة من جداول أعمال املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية؛النصوص ذات الصلة ببنود  ال جيوز النظر إال يف 1.6-
 هبذا القرار؛ 1امللحق  حتديد الطريقة الصحيحة لإلحالة على أساس املبادئ املعروضة يف -

 استعمال من    ال  بد الراديو لوائح منت يف اإلحالة موضع النص إدراج ينبغي قصرية الصلة ذات النصوص تكون عندما 2.6
 باإلحالة؛ التضمني

 هبذا القرار لتأمني استعمال الطريقة الصحيحة لإلحالة للوفاء بالغرض املطلوب؛ 1 2امللحق  تطبيق اإلرشادات الواردة يف 3.6-
اإلجراءات  تطبيقو  العتماده املختص الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمتر إىل باإلحالة املتضمن النص تقدمي جيب 37

 هبذا القرار للموافقة على التضمني باإلحالة لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية أو ألجزاء منها؛ 2 3امللحق  املوصوفة يف
استعراض اإلحاالت القائمة لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية لتوضيح ما إذا كانت اإلحالة إىل نص إلزامي  48
 هبذا القرار؛ 21                       غري إلزامي طبقا  للملحق  أو
ل مؤمتر عاملي هناية ك جتميع توصيات قطاع االتصاالت الراديوية، أو أجزاء منها، اليت يتم تضمينها باإلحالة يف 59

من باإلحالة ذلك احلواشي والقرارات، اليت تتض لالتصاالت الراديوية، وكذلك قائمة اإلحاالت املرجعية لألحكام التنظيمية، مبا يف
 ؛،هبذا القرار( 32أحد جملدات لوائح الراديو )انظر امللحق  تصاالت الراديوية ونشرها يفتوصيات قطاع اال

( الراديوية االتصاالت لقطاع توصية)مثل  باإلحالة متضمن نص حتديث الراديوية، لالتصاالت عامليني مؤمترين بني مت، إذا 10
 خمتص الراديوية لالتصاالت عاملي مؤمتر يوافق أن إىل باإلحالة املتضمنة السابقة الصيغة على الراديو لوائح يف الواردة اإلحالة انطباق يستمر

 ،القرارمن هذا  كذلك  يقرر فقرة وترد اآللية اخلاصة للنظر يف هذه اخلطوة يف اجلديدة؛ الصيغة تضمني على
 كذلك  يقرر

راديوية إىل املؤمتر العاملي التايل لالتصاالت الراديوية قائمة بتوصيات قطاع التصاالت لالكل مجعية   تقدمأن  1
 لوائح الراديو واليت متت مراجعتها واملوافقة عليها خالل فرتة الدراسة املنصرمة؛ باإلحالة يف االتصاالت الراديوية املضمنة

              ن يتخذ قرارا  ، أن يفحص تلك التوصيات املراجعة وأ                 ، استنادا  إىل ذلكأنه ينبغي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 2
 ؛حتديثهالوائح الراديو أو عدم  اإلحاالت املقابلة يف حتديث بشأن

 لوائح الراديو؛ الصيغة موضع اإلحالة اجلارية تظل قائمة يفاإلحاالت املقابلة فإن  حتديث أنه، إذا قرر املؤمتر عدم 3
 حبث يتناولمال                  دائما  يف جدول األع       بندا  إىل أن تدرج العاملية لالتصاالت الراديوية يف املستقبل  املؤمترات يدعو أن 4

 ،هذا القرار يف "كذلك  يقرر"من  2و 1 للفقرتني       طبقا  االتصاالت الراديوية  قطاعتوصيات  مراجعة
 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

                                                     وجلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية علما  هبذا القرار؛بإحاطة مجعية االتصاالت الراديوية  1
بأن حيدد أحكام وحواشي لوائح الراديو اليت تتضمن إحاالت إىل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية وأن يقدم  2

تقرير املدير إىل  يف اوكذلك إلدراجه اقرتاحات بشأن أي تدابري أخرى إىل الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر للنظر فيها
 ؛للمؤمتر التحضريي االجتماع تقرير يف وإدراجها املؤمتر العاملي التايل لالتصاالت الراديوية
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بأن حيدد أحكام وحواشي لوائح الراديو اليت تتضمن إحاالت إىل قرارات املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية اليت  3
االتصاالت الراديوية وأن يقدم اقرتاحات بشأن أي تدابري أخرى إىل الدورة الثانية لالجتماع تتضمن إحاالت إىل توصيات قطاع 

 تقرير يف وإدراجها ،تقرير املدير إىل املؤمتر العاملي التايل لالتصاالت الراديوية وكذلك إلدراجها يف التحضريي للمؤمتر للنظر فيها
 ؛للمؤمتر التحضريي االجتماع

لالجتماع التحضريي قائمة بتوصيات القطاع اليت حتتوي على نصوص مضمنة باإلحالة  الثانيةالدورة  بأن يقدم إىل 4
وذلك إلدراج هذه القائمة تايل الواليت متت مراجعتها أو املوافقة عليها منذ املؤمتر العاملي السابق أو اليت قد تتم مراجعتها قبل املؤمتر 

 يف تقرير االجتماع التحضريي،
 داراتاإل يدعو

لعرضها على املؤمترات القادمة، مع مراعاة تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر، لتوضيح صفة  تإىل إعداد اقرتاحا 1
 زالت ملتبسة من حيث الصفة اإللزامية أو غري اإللزامية لإلحاالت املعنية بغية تعديل اإلحاالت: اإلحاالت اليت ما

اليت تبدو أهنا ذات صفة إلزامية، وحتديد هذه اإلحاالت على أهنا تضمني باإلحالة وذلك باستخدام صياغة ربط  ’1‘
 ؛21                   واضحة وفقا  للملحق 

 ؛.ذات الصفة غري اإللزامية، حبيث تكون اإلحالة إىل "آخر صيغة" من التوصيات ’2‘
تعلق الراديوية ومجعية االتصاالت الراديوية فيما ي تاالتصاالأعمال جلان دراسات  ىل املشاركة بصورة إجيابية يفإ 2

 لوائح الراديو إحالة إلزامية إليها؛ تتضمنمبراجعة التوصيات اليت 
دراسة أي مراجعات مذكورة لتوصيات القطاع اليت حتتوي على نص متضمن باإلحالة وإعداد اقرتاحات بشأن  ىلإ 3

 الراديو.لوائح  اإلحاالت ذات الصلة يفحتديث إمكانية 

 REV.WRC 27)-12(بالقـرار  1امللحـق 
 مبادئ التضمين باإلحالة

  .اإللزامية الصفة ذات اإلحاالت على إال" باإلحالة"التضمني  مصطلح ينطبق ال الراديو، لوائح ألغراض 1
ن استعمال م                                                                                       عندما تكون النصوص ذات الصلة قصرية ينبغي إدراج النص موضع اإلحالة يف منت لوائح الراديو بدال   2

  التضمني باإلحالة.
الفقرة  عندما تكون هناك إحالة إلزامية إىل توصية من توصيات قطاع االتصاالت الراديوية، أو أجزاء منها، مدرجة يف 3
يغة ص                                                                                                        " من قرار ملؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية، يكون هو ذاته مستشهدا  به يف حكم أو حاشية يف لوائح الراديو باستخداميقـرر"

 إلزامية )أي املضارع أو "جيب"(، جيب كذلك اعتبار هذه التوصية أو أجزاء منها متضمنة باإلحالة
ال ينظر يف استعمال التضمني باإلحالة إذا كانت النصوص ذات طابع غري إلزامي أو كانت حتيل إىل نصوص أخرى  4

 ذات طابع غري إلزامي.

 ساس كل حالة على حدة، تضمني نصوص باإلحالة على أساس إلزامي:تنطبق األحكام التالية إذا تقرر، على أ 5
 يتمتع النص املتضمن باإلحالة بنفس صفة املعاهدة اليت تتمتع هبا لوائح الراديو ذاهتا؛ 1.5
                                                                                         جيب أن تكون اإلحالة صرحية وأن حتدد جزءا  من النص بعينه )حسب االقتضاء( والصيغة أو رقم اإلصدار؛ 2.5
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 3                                                                                 النص املتضمن باإلحالة إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية املختص العتماده وفقا  للفقرة جيب تقدمي 3.5
 ؛"يقـرر" من

 ."يقـرر"من  5                                                                          كل النصوص املتضمنة باإلحالة بعد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية وفقا  للفقرة   تنشر 4.5
وية( الراديوية، حتديث نص متضمن باإلحالة )مثل توصية لقطاع االتصاالت الراديإذا مت، بني مؤمترين عامليني لالتصاالت  6

ة خمتص ييستمر انطباق اإلحالة الواردة يف لوائح الراديو على الصيغة السابقة املتضمنة باإلحالة إىل أن يوافق مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديو 
 .*Rev.WRC) 28-(03القرار  يف هذه اخلطوة يف على تضمني الصيغة اجلديدة. وترد اآللية اخلاصة للنظر

 REV.WRC 27)-1912(بالقـرار  21امللحـق 
 تطبيق التضمين باإلحالة

عند إدخال حاالت جديدة من التضمني باإلحالة يف أحكام لوائح الراديو أو عند استعراض حاالت قائمة من التضمني باإلحالة 
 الراديوية مراعاة العوامل التالية لكفالة استعمال الطريقة الصحيحة لإلحالة اليت تفي بالغرضينبغي لإلدارات ولقطاع االتصاالت 

                                                                                 املقصود تبعا  ملا إذا كانت كل إحالة إلزامية )أي أهنا متضمنة باإلحالة( أم غري إلزامية:
 اإلحاالت اإللزامية

 رع امللزم؛تستعمل اإلحاالت اإللزامية صياغة واضحة مثل "جيب" أو صيغة املضا 1
 "؛ITU-R M.541-8حتدد اإلحاالت اإللزامية صراحة وبالتحديد، مثل "توصية قطاع االتصاالت الراديوية  2
                                                                                               إذا كان نص اإلحالة املقصودة يف جممله غري مناسب ألن يكون نصا  يتمتع بصفة معاهدة، تقتصر اإلحالة على تلك  3

 ".ITU-R Z.123-4بتوصية قطاع االتصاالت الراديوية  Aاألجزاء من النص املعين اليت تتسم بطابع املعاهدة، مثل "امللحق 
 اإلحاالت غير اإللزامية

غري اإللزامية أو اإلحاالت امللتبسة اليت يتقرر أهنا ذات طابع غري إلزامي )أي أهنا غري متضمنة  تستعمل يف اإلحاالت 4
باإلحالة( صياغة مالئمة مثل "ينبغي" أو "جيوز". وقد تشري هذه الصياغة املالئمة إىل "آخر صيغة" للتوصية. وميكن تغيري أي من 

 االت الراديوية.الصياغات املالئمة يف أي مؤمتر عاملي الحق لالتص

 REV.WRC 27)-1912( رارـبالق 32ق ـامللح
 اإلجراءات التي يطبقها المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية العتماد التضمين

 باإلحالة لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية أو أجزاء منها
. االحتاد يف املستعملة باللغات عليها االطالع من اإلدارات مجيع لتمكني كافية  فرتة قبل للوفود باإلحالة املتضمنة النصوصتتاح 
 .املؤمتر وثائق إحدى بوصفها إدارة لكل النصوص من واحدة نسخة وتتاح

___________________ 
 هذا القرار. 2015راجع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة:  *
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 املتضمنة الراديوية االتصاالت قطاع بتوصيات بالنصوصاللجان، أثناء كل مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية، بوضع قائمة  وتقوم
 هذه باإلحالة    م نتتض اليت والقرارات، احلواشي فيها مبا التنظيمية، باألحكام مرجعية إحاالت قائمة وكذلك وحتديثها، باإلحالة

 .املؤمتر أعمال لتطور       تبعا   املؤمتر وثائق إحدى بوصفها القوائم هذه       وت نشر. الراديوية االتصاالت لقطاع التوصيات
 توصيات لنصوصاانة العامة بتحديث جملد لوائح الراديو الذي جتمع فيه هناية كل مؤمتر يقوم مكتب االتصاالت الراديوية واألم وبعد
 .هأعال املذكورة الوثيقة يف واملسجلة املؤمتر، أعمال لتطور       تبعا   باإلحالة، املتضمنة الراديوية االتصاالت قطاع

 
SUP 

 (REV.WRC-15) 28 القـرار
 االتصاالت الراديوية توصيات قطاعنصوص مراجعة اإلحاالت إلى 

 لوائح الراديو ضمنة باإلحالة فيتالم
 

 .(Rev.WRC-15) 28و (Rev.WRC-12) 27 القرارين دمج أجل من أعاله املقرتح للنص أفضل فهمهو التايل  اجلدولإن الغرض من 

 28و 27 القرارين في الواردة لعناصرا هيكلية مقارنة
 المقترح الجديد النص الحالي 28 القرار الحالي 27 القرار

 "إذ يضع يف اعتباره" من( أ الفقرة "إذ يضع يف اعتباره" من( أ الفقرة 

 "إذ يضع يف اعتباره" من( ب الفقرة  "إذ يضع يف اعتباره" من( أ الفقرة

 وعةمشف" إذ يضع يف اعتباره" منج(  الفقرة "إذ يضع يف اعتباره" من( ب الفقرة "إذ يضع يف اعتباره" من( ب الفقرة
 مقرتحة صياغيةبتعديالت 

 إلغاء "إذ يضع يف اعتباره" من( ج الفقرة 

 "إذ يضع يف اعتباره"من  د(الفقرة  "إذ يضع يف اعتباره" من( د الفقرة 

 "إذ يضع يف اعتباره"من  (الفقرة ه "إذ يضع يف اعتباره" من( ه الفقرة 

 "إذ يضع يف اعتباره"من  (والفقرة  "إذ يضع يف اعتباره" من( و الفقرة 

 "إذ يضع يف اعتباره"من  (زالفقرة  "إذ يضع يف اعتباره" من( ز الفقرة 

 "إذ يالحظ"من أ( الفقرة   "إذ يالحظ"

 "إذ يالحظ"من ( الفقرة ب "إذ يالحظ" 

 "يقرر"من  1الفقرة   "يقرر"من  1الفقرة 

 "يقرر"من  2الفقرة   1يف امللحق  1.5الفقرة 

 "يقرر"من  3الفقرة   1يف امللحق  2.5الفقرة 

 "يقرر"من  4الفقرة   1يف امللحق  3الفقرة 

 "يقرر"من  5الفقرة   1يف امللحق  4الفقرة 

 "يقرر"من  6الفقرة   "يقرر"من  2الفقرة 

 1.6   1البند 

 2.6   1من امللحق  2البند 
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 "يقرر"من  2الفقرة 

 2البند 

 )إلغاء( 

 3.6   3البند 

 "يقرر"من  7الفقرة   "يقرر"من  3الفقرة 

  1يف امللحق  3.5الفقرة 

 "يقرر"من  8الفقرة   "يقرر"من  4الفقرة 

 "يقرر"من  9الفقرة   "يقرر"من  5الفقرة 

 "يقرر"من  10الفقرة   1يف امللحق  6الفقرة 

 "يقرر كذلك"من  1الفقرة  "يقرر"من  1الفقرة  

 "يقرر كذلك"من  2الفقرة  "يقرر"من  2الفقرة  

 "يقرر كذلك"من  3الفقرة  "يقرر"من  3الفقرة  

 "يقرر كذلك"من  4الفقرة  "يقرر"من  4الفقرة  

 "يكلف املدير"من  1الفقرة   "يكلف املدير"من  1الفقرة 

 "يكلف املدير"من  2الفقرة   "يكلف املدير"من  2الفقرة 

 "يكلف املدير"من  3الفقرة   "يكلف املدير"من  3الفقرة 

 "يكلف املدير"من  4الفقرة  "يكلف املدير" 

 "يدعو اإلدارات"من  1الفقرة   "يدعو اإلدارات"

 "يدعو اإلدارات"من  2الفقرة  "حيث اإلدارات"من  1الفقرة  

 "يدعو اإلدارات"من  3الفقرة  "حيث اإلدارات"من  2الفقرة  

 )إلغاء(  1من امللحق  1الفقرة 

 )إلغاء(  1من امللحق  4.5الفقرة 

 (تغيري دون) 1 امللحق  2امللحق 

 (     معد ل) 2 امللحق  3امللحق 

 
  



873 

 

 4بند جدول األعمال 
إمكانية  ، للنظر يف(Rev.WRC-07) 95                                                                    استعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن املؤمترات السابقة، وفقا  للقرار  4

 مراجعتها أو استبداهلا أو إلغائها؛ 
رات العاملية واملؤمتللراديو املؤمترات اإلدارية العاملية الصادرة عن  توصياتاللقرارات و لعام  استعراض: (Rev.WRC-07) 95 القرار

 لالتصاالت الراديوية

 مدير مكتب االتصاالت الراديوية: (Rev.WRC-07) 95القرار       يكل ف
استعراض عام لقرارات وتوصيات املؤمترات السابقة والقيام، بعد مشاورات مع الفريق االستشاري  بإجراء 1" 

لالتصاالت الراديوية ورؤساء ونواب رؤساء جلان دراسات االتصاالت الراديوية، بتقدمي تقرير إىل الدورة الثانية 
ر"، يشري فيه إىل أي بنود مرتبطة بذلك من "يقر  2و 1لالجتماع التحضريي للمؤمتر يف صدد الفقرتني 

 األعمال؛ جدول يف
 املرحلية تقاريرال الراديوية، االتصاالت دراسات جلان رؤساء مع بالتعاون أعاله، املذكور التقرير يف يدرج بأن 2 

 مدرجة غري لكنهاو  السابقة، املؤمترات وتوصيات قرارات يف املطلوبة املسائل عن الراديوية االتصاالت قطاع لدراسات
 ."املقبلني املؤمترين أعمال جدول يف

 (Rev.WRC-07) 95القرار  تعديل 1/4/6
ذلك األمر أثناء اإلعداد  تدارسمن اإلدارات  ويرجى. (Rev.WRC-07) 95اقرتحت بعض اإلدارات النظر يف إمكانية تعديل القرار 

 .WRC-19 للمؤمتر

MOD 

 REV.WRC 95)-1907( رارـالق
 يو للرادالمؤتمرات اإلدارية العالمية الصادرة عن  توصياتاللقرارات و لعام  استعراض

 والمؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية
 (،2019شرم الشيخ، 2007، جنيفإن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )

 إذ يضع يف اعتباره
ة لالتصاالت واملؤمترات العاملي للراديورات اإلدارية العاملية املؤمت الصادرة عن توصياتالقرارات و ال إبقاءأن من املهم  أ ( 

 ؛قيد االستعراض املستمر هبدف حتديثهاالراديوية 
 اء استعراض عامإلجر                   شكل أساسا  مفيدا  ت ات السابقةإىل املؤمتر  املقدمةرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية اأن تق ب(

 وتوصياهتا؛ لقرارات املؤمترات السابقة
ية مراجعتها إمكان يف للنظرأن املؤمتر يستعرض قرارات وتوصيات املؤمترات السابقة ذات الصلة جبدول أعماله  (ج
 ؛املناسبةاإلجراءات اختاذ و  ،أو إلغائها عنها االستعاضة أو
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من الضروري وجود بعض املبادئ واخلطوط التوجيهية اليت تسمح للمؤمترات املقبلة بالتعامل مع القرارات  أن ( دج
 املؤمتر، أعمال جبدولصرحية  صلة تتصل ال واليتوالتوصيات الصادرة عن املؤمترات السابقة 

 التصاالت الراديويةاملقبلة لالعاملية املختصة  ؤمتراتامليدعو يقرر أن 
مكانية مراجعتها إ جبدول أعمال املؤمتر للنظر يف وتوصياهتا اليت تتصل قرارات املؤمترات السابقةإىل استعراض  1
 ؛اختاذ التدابري املناسبةو  ،أو إلغائها االستعاضة عنها أو
 :ةبأي بند يف جدول أعمال املؤمتر بغي تتصل ال اليتاستعراض قرارات املؤمترات السابقة وتوصياهتا  إىل 21
 إلغاء تلك القرارات والتوصيات اليت انتهى الغرض منها أو اليت مل تعد ضرورية؛ -
استعراض احلاجة إىل تلك القرارات والتوصيات، أو أجزاء منها، اليت تطلب من قطاع االتصاالت الراديوية إجراء  -

 دراسات مل حيرز أي تقدم بشأهنا خالل الفرتتني األخريتني بني املؤمترات؛
يث وتعديل القرارات والتوصيات، أو أجزاء منها، اليت جتاوزها الزمن، وتصويب احلاالت الواضحة من اإلغفال حتد -

 التعارض أو اللبس أو أخطاء الصياغة، وإدخال أي تعديل ضروري لتأمني اتساقها؛ أو
 "يقرر"من  1رة إليها يف الفق املشارتوصيات وال القرارات حبث يف للنظر                     دائما  يف جدول األعمال        بندا   تدرجأن  إىل 2
 ؛هذا القرار يف

إىل أن يعمد كل مؤمتر يف بدايته إىل حتديد أي جلنة يف إطار املؤمتر تضطلع باملسؤولية األوىل عن استعراض كل من  3
 ،املؤمترات السابقة أعاله" يقـررمن " 2و 1إليها يف الفقرتني  املشارتوصيات القرارات و ال

 االتصاالت الراديويةيكلف مدير مكتب 
اري لالتصاالت مع الفريق االستش التشاوربعد  والقيام، وتوصياهتا قرارات املؤمترات السابقةلعام  استعراضبإجراء  1

 حضريي للمؤمترالدورة الثانية لالجتماع التتقدمي تقرير إىل ب ونواب رؤسائها، الراديوية ورؤساء جلان دراسات االتصاالت الراديوية
 ، مبا يف ذلك إشارة إىل بنود جدول األعمال ذات الصلة؛"يقـررمن " 2و 1الفقرتني  صدد يف
بتضمني التقرير املذكور أعاله، بالتعاون مع رؤساء جلان دراسات االتصاالت الراديوية، التقارير املرحلية لدراسات  2

 جدويل أعمال السابقة وتوصياهتا ولكنها مل تدرج يفقطاع االتصاالت الراديوية بشأن موضوعات تكون قد طلبتها قرارات املؤمترات 
 القادمني، املؤمترين

 يدعو اإلدارات
 لالجتماع التحضريي للمؤمتر، الثانية الدورةإىل  إىل تقدمي مسامهات بشأن تنفيذ هذا القرار

 يدعو االجتماع التحضريي للمؤمتر
 إىل اإلدارات من ملقدمةا املسامهات إىل          استنادا   تقريره يف وتوصياهتا السابقة املؤمترات لقرارات العام االستعراض نتائج إدراج إىل

 العاملية املؤمترات جانب من عةاملتاب عملية تيسري بغية أعاله املذكور ريومبراعاة تقرير املد للمؤمتر التحضريي لالجتماع الثانية الدورة
 .املؤمتر الراديوية لالتصاالت املقبلة

 

 صاالتلالت العالمية والمؤتمرات للراديو العالمية اإلدارية المؤتمرات وتوصيات قرارات استعراض 2/4/6
 الراديوية

قام املكتب بدراسة أولية يف هذا الشأن بالتشاور، عند االقتضاء، مع رؤساء ونواب رؤساء جلان  95 (Rev.WRC-07)للقرار           استجابة  
(. CPM19-2/9 الوثيقةلكي ينظر فيها ) (CPM19-2)التحضريي للمؤمتر  لالجتماع الثانية الدورةالدراسات. وتقدم الدراسة إىل 
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 الدورةنتيجة الدراسة خالل  4/6-1امللحق  ضميو . األعضاءمسامهات إضافية من  التحضريي للمؤمتر لالجتماع الثانية الدورةوتلقت 
واإلدارات يف طور  تزال املنظمات اإلقليمية الو مع مراعاة التعليقات الواردة يف هذه املسامهات. التحضريي للمؤمتر  لالجتماع الثانية

واقع اإللكرتونية املقرتحات على وامل اآلراءمعلومات إضافية عن  تردقد و . WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  4التحضري للبند 
 الحتاد واملنظمات اإلقليمية.ل

أن يؤكد على أن اإلجراءات املشار إليها يف عمود "املتابعة املمكنة" ينبغي أال تعترب مقرتحات للمؤمتر  التحضريي الجتماعا ويود
 لعمل املؤمتر وإمنا هي جمرد مقرتحات باإلجراءات املمكن اختاذها فيما يتعلق بالقرار أو التوصية ذات الشأن.

                                                         راء ممكن فيما يتعلق بتلك القرارات/التوصيات املدرجة صراحة  عن اإلشارة إىل أي إجالتحضريي للمؤمتر  االجتماع امتنع وقد
)انظر  WRC-23أو يف جدول األعمال األويل للمؤمتر ( (WRC-15) 809)انظر القرار  WRC-19جدول أعمال املؤمتر  يف

 ر.للمؤمت( أو تلك اليت وردت بشأهنا تعديالت متوخاة يف مشروع تقرير االجتماع التحضريي (WRC-15) 810 القرار

 ورد ملا      فقا  و  األعمال جدول من حمددة بنود إطار يف/التوصيات القرارات بعض يف النظر إلمكانية احتمال هناك ذلك، عن       وفضال  
بعض األجزاء ذات الصلة من تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر. وفيما يتعلق هبذه القرارات/التوصيات، أدرجت إحاالت  يف

 .للمؤمتر التحضريي االجتماع تقرير من الصلة ذي القسم إىل لإلحالة هبا اخلاص"املالحظات"  عمود يف مرجعية

 1 :الملحقات
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 4/6-1امللحق 
 استعراض قرارات وتوصيات المؤتمرات اإلدارية العالمية للراديو والمؤتمرات العالمية

 (Rev.WRC-07) 95                                      لالتصاالت الراديوية استجابة  إلى القرار 

 قرارات املؤمترات اإلدارية العاملية للراديو واملؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية -األول اجلزء 
رقم 
 القرار

المتابعة الممكنة بموجب  مالحظات الموضوع
من جدول أعمال  4البند 

 WRC-19المؤتمر 

إىل هذا القرار  حيالو  .صاحلا   زال ما(، WRC-97)مراجع يف املؤمتر  التبليغ عن ختصيصات الرتدد 1
 للوائح الراديو. 26 من التذييل 2.5/26 الرقم يف

NOC 

االستعمال املنصف ملدار السواتل  2
 املستقرة بالنسبة إىل األرض وغريه

الساتلية، ولنطاقات  املدارات من
 الرتددات خلدمات الفضاء

إىل هذا القرار  حيالو . صاحلا   زال ما(، WRC-03)مراجع يف املؤمتر 
 .Rev.WRC 4)-03(القرار  يف

NOC 

 الرتدد ختصيصات صالحية مدة 4
 دمتستخ اليت الفضائية لألنظمة

 إىل بالنسبة املستقرة السواتل مدار
 ةالساتلي املدارات من وغريها األرض

إىل هذا القرار  حيالو  .صاحلا   زال ما(، WRC-03)مراجع يف املؤمتر 
 .الراديو للوائح 4 بالتذييل 2امللحق  يف، Aمن اجلدول  .ب.A2 البند يف

NOC 

 االنتشار -التعاون التقين  5
 املناطق املدارية يف

 NOC              ما زال صاحلا .(، WRC-15)مراجع يف املؤمتر 

                                  (، ما زال صاحلا ؛ دعم مقدم من مكتب WRC-03)مراجع يف املؤمتر  اإلدارة الوطنية للرتددات الراديوية 7
، فيما 1جلنة الدراسات  دراسات يفاالتصاالت الراديوية ومن خالل 

                                                            يتعلق بأنظمة إدارة الطيف للبلدان النامية؛ ودعم أيضا  من خالل 
 احللقات الدراسية العاملية واإلقليمية اليت ينظمها املكتب.

NOC 

استخدام احلركة الدولية للصليب  10
األمحر واهلالل األمحر لالتصاالت 

 الالسلكية

يتعلق هذا القرار و  .صاحلا   زال ما(، WRC-2000)مراجع يف املؤمتر 
 .Rev.WRC 646)-15(بالقرار 

NOC 

"يكلف مدير ما زال صاحلا ؛ يف فقرة  (،WRC-15)مراجع يف املؤمتر  طنيفلس إىل والدعم املساعدة تقدمي 12
"رفع  2 ، ميكن النظر يف حتديث البندمكتب االتصاالت الراديوية كذلك"

بشأن التقدم احملرز  2019تقرير إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
 .WRC"-"23 يف تنفيذ هذا القرار"، من خالل اإلشارة إىل املؤمتر

MOD 

إىل هذا القرار  وحيال .صاحلا   زال ما(، WRC-97)مراجع يف املؤمتر  تكوين الرموز الدليلية للنداء 13
 .من لوائح الراديو 32.19الرقم  يف

NOC 

التعاون الدويل يف جمال االتصاالت  15
 الراديوية الفضائية

زال صاحلا . ن فذ من خالل االتصال مع  ما(، WRC-03)مراجع يف املؤمتر 
جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت ومن خالل احللقات الدراسية/ورش 

 .االتصاالتالعمل املشرتكة ملكتيب االتصاالت الراديوية وتنمية 

NOC 

 NOC .ما زال صاحلا  (، WRC-15)مراجع يف املؤمتر                             تعر ف غري األطراف يف نزاع مسلح 18

 MOD ميكن النظر يف إجراء تعديل يعرب عن املمارسات احلالية يف جمال الطريان.
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رقم 
 القرار

المتابعة الممكنة بموجب  مالحظات الموضوع
من جدول أعمال  4البند 

 WRC-19المؤتمر 

إىل هذا القرار  وحيال .صاحلا   زال ما(، WRC-03)مراجع يف املؤمتر  خدمة الطريان -التعاون التقين  20
 .Rev.WRC 72)-07(يف التوصية 

NOC 

 الساتلية العاملية تشغيل األنظمة 25
 لالتصاالت الشخصية

إىل هذا القرار  وحيال. صاحلا   زال ما(، WRC-03)مراجع يف املؤمتر 
 .WRC 156)-15( يف التوصية

NOC 

)بند دائم يف جدول            زال صاحلا ؛  (، ماWRC-07)مراجع يف املؤمتر  استعراض احلواشي 26
جبدول أعمال  8 أعمال املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية )انظر البند

 ((.WRC-19 املؤمتر

- 

استعمال التضمني باإلحالة  27
 لوائح الراديو )املبادئ( يف

(، )بند دائم يف جدول أعمال املؤمترات العاملية WRC-12)مراجع يف املؤمتر 
 ((.WRC-19جبدول أعمال املؤمتر  2 )انظر البندلالتصاالت الراديوية 

 (3/2/6. )انظر القسم رقم 28و 27 القرارينلدمج  يدعو مقرتحهناك 

- 

مراجعة اإلحاالت إىل توصيات  28
 قطاع االتصاالت الراديوية

(، )بند دائم يف جدول أعمال املؤمترات العاملية WRC-15)مراجع يف املؤمتر 
؛ ((WRC-19 جبدول أعمال املؤمتر 2لالتصاالت الراديوية )انظر البند 

 .Rev.WRC 27)-(12مرتبط بالقرار 
 (3/2/6. )انظر القسم رقم 28و 27 القرارينلدمج  يدعو مقرتحهناك 

- 

التدابري االنتقالية إللغاء بطاقات  31
ق معلومات النشر املسبالتبليغ عن 

املقدمة من اإلدارات فيما يتعلق 
بتخصيصات الرتدد للشبكات 

واألنظمة الساتلية اخلاضعة 
 9 من املادة II للقسم

 وانقضت .14.59إىل هذا القرار يف الرقم  وحيال (،WRC-15)املؤمتر 
 قد انتهى مكتب االتصاالت الراديوية من اإلجراءاتو  .االنتقالية الفرتة

 ."يقرر"من  2و 1الضرورية لتنفيذ الفقرتني 

SUP 

إجراءات من أجل اخلدمة اإلذاعية  33
الساتلية قبل دخول االتفاقات 
واخلطط حيز النفاذ فيما يتعلق 

 باخلدمة اإلذاعية الساتلية

(، ميكن إلغاؤه ألن معاجلة التبليغات مبوجب WRC-15)مراجع يف املؤمتر 
؛ سيتطلب اإللغاء النظر WRC-07هذا القرار قد استكملت قبل املؤمتر 

 A.7.9و 396.5اإلحاالت إىل هذا القرار الواردة يف لوائح الراديو: األرقام  يف
 1.7 للفقرة 23ه( واحلاشية  3.2.4للفقرة  12؛ احلاشية A.5.11و
من  1؛ الفقرة 30Aالتذييل  يف 1.7للفقرة  29اشية ؛ احل30 التذييل يف

و( من امللحق بالقرار  1.5؛ الفقرة Rev.WRC 34)-(15يف القرار  "يقرر"
15)-(Rev.WRC 42 15من القرار  1؛ القسم)-(Rev.WRC 49 ؛

 "يقرر"من  3الفقرة  ؛Rev.WRC 507)-(15يف القرار  "يقرر"من  2الفقرة 
 .Rev.WRC 528)-(15يف القرار 

SUP 

 الساتلية اإلذاعية اخلدمة إنشاء 34
 GHz 12,75-12,5 النطاق يف
 3 اإلقليم يف

 NOC            زال صاحلا . ما (، WRC-15)مراجع يف املؤمتر 

 MOD .33 بشأن القرار WRC-19ضوء ما يقرره املؤمتر  قد يلزم حتديث النص يف

استخدام حمطة فضائية واحدة  40
لوضع ختصيصات ترددات 

لشبكات ساتلية مستقرة بالنسبة 
 إىل األرض يف مواقع مدارية 

ة اخلدمة يف غضون فرت  خمتلفة يف
 زمنية قصرية

 5                               زال صاحلا . قد يلزم حتديث الفقرة ما (، WRC-15)املؤمتر 
 ...". 0182يناير  1                                   اليت يشار فيها إىل: "... اعتبارا  من  "يقرر" من

MOD 
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رقم 
 القرار

المتابعة الممكنة بموجب  مالحظات الموضوع
من جدول أعمال  4البند 

 WRC-19المؤتمر 

)اخلدمة  2أنظمة مؤقتة يف اإلقليم  42
اإلذاعية الساتلية واخلدمة الثابتة 
الساتلية( ضمن النطاقات اليت 

 30A / التذييل30 يشملها التذييل

 NOC ما زال صاحلا .(، WRC-15)مراجع يف املؤمتر 

 MOD .33بشأن القرار  WRC-19املؤمتر ضوء ما يقرره  ميكن حتديثه يف

حتديث  جرى وقد           زال صاحلا . ما (، WRC-15)مراجع يف املؤمتر  االحتياط اإلداري الواجب 49
 1.44.11 الرقمني إىل هذا القرار يف وحيال .WRC-15 النص يف املؤمتر

 Rev.WRC 55)-(15ويف القرارين  10و 9ويف املادتني  48.11و
ظر    ن  و  .30Bو 30Aو 30 ويف التذييالت Rev.WRC 81)-(15و
)انظر  4A لفرقة العملهذا القرار يف االجتماعات السابقة  يف

كن معاجلته فيما يتعلق بتقرير مدير مكتب مت( و 4A/675 الوثيقة
 هبدف إجراء تعديل حمتمل. WRC-19االتصاالت الراديوية إىل املؤمتر 

وإمنا يلزم حتديثه إلزالة األحكام املتقادمة والتضارب مع 
 احلالية. املمارسات

MOD 

 عن       ونيا  إلكرت  التبليغ بطاقات تقدمي 55
 الساتلية الشبكات

 NOC ما زال احملتوى صاحلا .(، WRC-15)مراجع يف املؤمتر 
والتذييالت  11و 9ميكن نقل احملتوى إىل األجزاء املناسبة من املادتني 

 إلضفاء صفة االستمرارية إليه. 30Bو 30Aو 30
SUP 

احلماية من تداخالت إشعاع  63
 األجهزة الصناعية والعلمية والطبية

 NOC           زال صاحلا .ما (، WRC-12)مراجع يف املؤمتر 
 "يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"من  2و 1 قد يلزم حتديث الفقرتني

لقطاع االتصاالت  1يف ضوء التطورات األخرية فيما بني جلنة الدراسات 
 .(CISPR) الراديويالدولية اخلاصة املعنية بالتداخل اللجنة الراديوية و

MOD 

رقم  استعراضكن ومي ؛          زال صاحلا  ما (، WRC-07)مراجع يف املؤمتر  األعمال التحضريية اإلقليمية 72
النص  املشار إليه يف هذا القرار مع الراديوية االتصاالت قطاعقرار  صيغة

 املرتبط به.

MOD 

مواصلة حتديث األسس التقنية  74
 7للتذييل 

 NOC ما زال صاحلا .(، WRC-03)مراجع يف املؤمتر 

صياغة األساس التقين لتحديد  75
 منطقة التنسيق بغرض التنسيق بني

حمطة استقبال أرضية خلدمة 
األحباث الفضائية )الفضاء 

السحيق( وحمطات اإلرسال 
اخلدمة  لتطبيقات الكثافة العالية يف

 ابتة يف النطاقنيالث
31,8-32,3 GHz 37و-GHz 38 

 NOC .74 ما زال صاحلا ؛ وثيق الصلة بالقرار(، WRC-12)مراجع يف املؤمتر 



879 

 

رقم 
 القرار

المتابعة الممكنة بموجب  مالحظات الموضوع
من جدول أعمال  4البند 

 WRC-19المؤتمر 

وضع طرائق حلساب جمموع كثافة  76
 (epfd)تدفق القدرة املكافئة 

النامجة عن أنظمة ساتلية غري 
مستقرة بالنسبة إىل األرض 

 GHz 30-10,7النطاقات  يف

حتديث النص  جرى. وقد ما زال صاحلا   (.WRC-15)مراجع يف املؤمتر 
 5K.22وحيال إىل هذا القرار يف الرقم  .WRC-15يف املؤمتر  جزئيا  

. وروجعت WRC 159)-(15و Rev.WRC 140)-(15والقرارين 
 األساس هذا وعلى. عليها املوافقة ومتت R S.1503-ITUالتوصية 

اعاة  مر  قطاع االتصاالت الراديوية""يدعو قد يلزم حتديث اجلزء 
؛ وقد يلزم الساريتني R S.1503-ITUو R S.1588-ITUللتوصيتني 

 S.1428 R-ITUمراعاة  لتضمني التوصيتني  1أيضا  حتديث امللحق 
 .باإلحالة إليهما وصيغتيهما الساريتني R BO.1443-ITUو

MOD 

االحتياط الواجب يف تطبيق املبادئ  80
 الدستوراليت يتضمنها 

 WRC-19فيه املؤمتر  (؛ ينبغي أن ينظرWRC-07املؤمتر )مراجع يف 
 جدول األعمال. من 3.9 يف إطار البند

- 

تقييم إجراء االحتياط الواجب  81
 اإلداري

 NOC              ما زال صاحلا .(، WRC-15مراجع يف املؤمتر (

محاية األنظمة املستقرة بالنسبة إىل  85
 الساتليةاألرض )اخلدمة الثابتة 

واخلدمة اإلذاعية الساتلية( من 
أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية غري 

 املستقرة بالنسبة إىل األرض

                                           ما زال صاحلا . قد يلزم حتديثه يف ضوء التطورات (، WRC-03)املؤمتر 
ت                                                              املستقبلية املتعلقة بالنسخة احملد ثة من برجمية التحقق و/أو التعديال

 .R S.1503-ITUاملدخلة على التوصية 

MOD 

)املراجع  86معايري تنفيذ القرار  86
مؤمتر املندوبني املفوضني  يف

 (2002 لعام

زال صاحلا  )بند دائم يف جدول  (، ماWRC-07املؤمتر )مراجع يف 
من جدول  7أعمال املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية )انظر البند 

 ((.WRC-19أعمال املؤمتر 

- 

القرارات والتوصيات  استعراض 95
املؤمترات اإلدارية الصادرة عن 

العاملية للراديو واملؤمترات العاملية 
 لالتصاالت الراديوية

                           زال صاحلا  )بند دائم يف جدول  ما(، WRC-07املؤمتر )مراجع يف 
جدول  من 4 البندانظر أعمال املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية )

 .((WRC-19أعمال املؤمتر 

- 

 WRCنظر فيه خالل املؤمتر ال إىل صار( ليWRC-07                )مراج ع يف املؤمتر 

 .املراجعةقرتح     وت  من جدول األعمال(،  4)البند  19
MOD 

 معينة ألحكام املؤقت التطبيق 99
 راملؤمت راجعها الراديو لوائح يف

 الراديوية لالتصاالت العاملي
 قرارات وإلغاء 2015 لعام

 معينة وتوصيات

                                          (، ينبغي مراجعته حبيث يؤدي غرضا  مماثال  بعد WRC-15)املؤمتر 
 .WRC-19 املؤمتر

MOD 

ختطيط اخلدمة الثابتة الساتلية  111
 GHz 30/20/18النطاقات  يف

 NOC ما زال صاحلا .(، Orb-88)يف املؤمتر 

ت )وصال اخلدمة الثابتة الساتلية 114
 تغذية اخلدمة املتنقلة الساتلية(

 GHz 5النطاق  يف

 444.5ني إىل هذا القرار يف الرقم حيال(، WRC-15)مراجع يف املؤمتر 
 .Rev.WRC( 748-15(ويف التوصية  5A.444و

NOC 

حمطات املنصات عالية االرتفاع  122
 GHz 48/47النطاقني  يف

؛ ميكن اختاذ إجراءات بشأن           زال صاحلا   ما(، WRC-07املؤمتر )مراجع يف 
 .WRC-19 من جدول أعمال املؤمتر 14.1هذا القرار مبوجب البند 

- 
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رقم 
 القرار

المتابعة الممكنة بموجب  مالحظات الموضوع
من جدول أعمال  4البند 

 WRC-19المؤتمر 

يف النطاقني  الرتددات تقاسم 125
610,6 1-613,8 1 MHz 

 اخلدمة بني MHz 1 660,5-1 660و
 الفلك وخدمة الساتلية املتنقلة

 الراديوي

يستعرض مؤمتر  ما زال صاحلا ؛ يلزم أن(، WRC-12)مراجع يف املؤمتر 
عاملي خمتص مقبل لالتصاالت الراديوية دراسات التقاسم احلايل 

ر ز تقدم وال حي   اخلدمة املتنقلة الساتلية وخدمة الفلك الراديوي. بني
 حاليا  يف دراسات قطاع االتصاالت الراديوية اليت يدعو إليها هذا القرار

NOC 

حدود كثافة تدفق القدرة يف النطاق  140
19,7-20,2 GHz 

 NOC                 (، ما زال صاحلا .WRC-15)مراجع يف املؤمتر 

مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ  143
التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة 

الثابتة الساتلية يف نطاقات الرتدد 
 احملددة هلذه التطبيقات

إىل هذا القرار يف  وحيال. صاحلا   زال ما(، WRC-07)مراجع يف املؤمتر 
 S.1594 R-ITU-0و R S.524-ITU-9 التوصيات. 5B.516الرقم 

 .املفعول سارية R S.1783-ITU-0و

NOC 

للبلدان االحتياجات اخلاصة  144
تشغيل ل                           الصغرية أو الضيقة جغرافيا  

اخلدمة الثابتة  حمطات أرضية يف
الساتلية يف النطاق 

13,75-14 GHz 

استعراض النص . وجرى صاحلا   زال ما(؛ WRC-15 املؤمتر)مراجع يف 
، S.1712 R-ITUالتوصية  روجعتإذا و . WRC-15املؤمتر  يف

 هذا القرار. سي ستعرض

NOC 

إمكانية استعمال حمطات املنصات  145
عالية االرتفاع يف اخلدمة الثابتة 

ضمن نطاقي الرتدد 
27,9-28,2 GHz 

 GHz 31,3-31و

صاحلا ؛ ميكن اختاذ إجراءات بشأن  زال ، ما(WRC-12)مراجع يف املؤمتر 
 .WRC-19 من جدول أعمال املؤمتر 14.1هذا القرار مبوجب البند 

- 

حدود كثافة تدفق القدرة ألنظمة  147
دم اخلدمة الثابتة الساتلية اليت تستخ

النطاق  مدارات شديدة امليل يف
17,7-19,7 GHz 

 يف الرقمنيإىل هذا القرار  حيالو .صاحلا   زال ما(، WRC-07 املؤمتر)
6B.16.21 6وC.16.21. 

NOC 

                              األنظمة الساتلية املدرجة سابقا   148
خطة التذييل  من B اجلزء يف

88)-Orb (WARC 30B 

 مكتبسجل  وحسب .صاحلا   زال ما(، WRC-15 املؤمتر)مراجع يف 
 .30B التذييل إىل هذا القرار يف حيال ،Bجلزء ا بشأن الراديوية االتصاالت

NOC 

 اجلديدة األعضاء الدول طلبات 149
 30B بالتذييل املتعلقة االحتاد يف
 الراديو لوائح يف

حتديث النص  جرىو  .صاحلا   زال ما(، WRC-12)مراجع يف املؤمتر 
 .WRC-12يف املؤمتر  حديثا  

NOC 

 حمطات بوابات وصالت استعمال 150
 للنطاقني االرتفاع عالية املنصات

440 6-520 6 MHz 
  MHz 6 640-6 560و
 الثابتة اخلدمة يف

ما زال صاحلا ؛ ميكن اختاذ إجراءات بشأن هذا (، WRC-12)املؤمتر 
 .WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  14.1القرار مبوجب البند 

- 
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رقم 
 القرار

المتابعة الممكنة بموجب  مالحظات الموضوع
من جدول أعمال  4البند 

 WRC-19المؤتمر 

 يميةوتنظ تقنية إجراءات يف النظر 154
 قبلوامل احلايل التشغيل دعم بغية

 ةالثابت للخدمة األرضية للمحطات
 النطاق يف الساتلية

400 3-200 4 MHz  كمساعدة 
 وزيعوالت للطائرات اآلمن للتشغيل
 ةاجلوي األرصاد ملعلومات املوثوق

 1 اإلقليم يف البلدان بعض يف

 NOC ما زال صاحلا .(، WRC-15)مراجع يف املؤمتر 

أحكام تنظيمية متصلة باحملطات  155
األرضية على منت طائرات دون 

شبكات ساتلية طيار تعمل يف 
مستقرة بالنسبة إىل األرض 

ض اخلدمة الثابتة الساتلية يف بع يف
نطاقات الرتدد غري اخلاضعة خلطة 

من  30Bو 30Aو 30التذييالت 
أجل التحكم واالتصاالت خارج 
احلمولة النافعة ألنظمة الطائرات 

دون طيار يف الفضاء اجلوي 
 احملجوز غري

؛ ينبغي اختاذ إجراءات بشأن هذا ما زال صاحلا  (، WRC-15)املؤمتر 
مبوجب  WRC-19القرار استنادا  إىل تقرير املدير املقدم إىل املؤمتر 

 ".يقرر"من  16فقرة المراعاة  معمن جدول أعمال املؤمتر.  9البند 

- 

 GHz استخدام نطاقي الرتدد 156

 GHz 30,0-29,5و 19,7-20,2
يف احملطات األرضية املتحركة واليت 

ة مع حمطات فضائية مستقر تتواصل 
بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة 

 الثابتة الساتلية

 (هما زال صاحلا ؛ ميكن تعديله لتحديث الفقرة (، WRC-15)املؤمتر 
 .UFو UCفيما خيص رمزي صنفي احملطات  "إذ يدرك"من 

MOD 

دراسة املسائل التقنية والتشغيلية  157
 واألحكام التنظيمية املتعلقة باألنظمة

اجلديدة غري املستقرة بالنسبة إىل 
 األرض يف نطاقات الرتدد

700 3-200 4 MHz 
 MHz 4 800-4 500و
 MHz 6 425-5 925و
املوزعة  MHz 7 025-6 725و

 للخدمة الثابتة الساتلية

(، ينبغي أن ينظر فيه االجتماع التحضريي للمؤمتر WRC-15)املؤمتر 
مبوجب  3.1.9يف إطار املسألة  CPM19)-(2يف دورته الثانية 

 .WRC-19ملؤمتر من جدول أعمال ا 1.9 البند

- 

 GHz استخدام نطاقي الرتدد 158

أرض( -)فضاء 17,7-19,7
  GHz 29,5-27,5و

فضاء( يف حمطات أرضية -)أرض
متحركة تتواصل مع حمطات 

فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض 
 اخلدمة الثابتة الساتلية يف

من جدول  5.1(، ينبغي النظر فيه مبوجب البند WRC-15)املؤمتر 
 .WRC-19ملؤمتر أعمال ا

- 
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رقم 
 القرار

المتابعة الممكنة بموجب  مالحظات الموضوع
من جدول أعمال  4البند 

 WRC-19المؤتمر 

دراسة املسائل التقنية والتشغيلية  159
واألحكام التنظيمية فيما خيص 
األنظمة الساتلية غري املستقرة 
بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة 

الساتلية يف نطاقات الرتدد  الثابتة
37,5-39,5 GHz أرض( -)فضاء

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

من جدول  6.1(، ينبغي النظر فيه مبوجب البند WRC-15)املؤمتر 
 .WRC-19ملؤمتر أعمال ا

- 

تسهيل النفاذ إىل تطبيقات النطاق  160
                           العريض املقد مة بواسطة حمطات 

 منصات عالية االرتفاع

من جدول  14.1(، ينبغي النظر فيه مبوجب البند WRC-15)املؤمتر 
 .WRC-19ملؤمتر أعمال ا

- 

الدراسات املتعلقة باالحتياجات من  161
 الطيف وإمكانية توزيع نطاق الرتدد

37,5-39,5 GHz  للخدمة الثابتة
 الساتلية

من جدول  4.2(، قيد الدراسة؛ مدرج يف البند WRC-15)املؤمتر 
 (.WRC 810)-(15)انظر القرار  WRC-23األعمال األويل للمؤمتر 

- 

الدراسات املتعلقة باالحتياجات من  162
الطيف وإمكانية توزيع حتديد نطاق 

 GHz 52,4-51,4الرتدد 
فضاء( للخدمة الثابتة -)أرض

 الساتلية

(، ينبغي أن ينظر فيه االجتماع التحضريي للمؤمتر WRC-15)املؤمتر 
مبوجب  9.1.9يف إطار املسألة  CPM19)-(2يف دورته الثانية 

 .WRC-19ملؤمتر من جدول أعمال ا 1.9 البند

- 

نشر احملطات األرضية يف بعض  163
يف نطاق  2و 1 بلدان اإلقليمني

 GHz 14,75-14,5 الرتدد
-أرض)اخلدمة الثابتة الساتلية  يف

فضاء( لغري وصالت التغذية 
 للخدمة اإلذاعية الساتلية

يف األساس  خيص هولكن .صاحلا   زال ما(، WRC-15)املؤمتر 
 5B.509إىل هذا القرار يف األرقام  وحيال. اآلخرين 2و 1 اإلقليمني

 40.22و 510.5و 509F.5و 5E.509و 5D.509و 5C.509و
 .A30و 4 والتذييلني

NOC 

األرضية يف بعض  نشر احملطات 164
 يف نطاق الرتدد 3 بلدان اإلقليم

14,5-GHz 14,8  يف اخلدمة
لغري  فضاء(-الساتلية الثابتة )أرض

وصالت التغذية للخدمة اإلذاعية 
 الساتلية

إىل هذا القرار  وحيال .صاحلا   زال ما(، WRC-15)املؤمتر 
 509F.5و 5E.509و 5D.509و 5C.509و 5B.509األرقام  يف
توصية ال تضعو   وقد .A30و 4والتذييلني  40.22و 510.5و

مبادئ توجيهية إلجراء  بشأن S.2112 R-ITU-0ديدة اجل
 .التنسيق الثنائي التفاقات صرحية يف هذا النطاق

NOC 

محاية اخلدمة املتنقلة الساتلية  205
 MHz 406,1-406النطاق  يف

إىل هذا  وحيال .صاحلا   زال ما (،WRC-15)مراجع يف املؤمتر 
 Rev.WRC( 646-15(ويف القرارين  265.5القرار يف الرقم 

 .WRC 659)-15(و

NOC 

رصد اخلدمتني املتنقلة البحرية  207
 (R) واملتنقلة للطريان

حتديث النص  وجرى .صاحلا   زال(، ما WRC-15املؤمتر  يف مراجع)
 .WRC-15يف املؤمتر  حديثا  

NOC 
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رقم 
 القرار

المتابعة الممكنة بموجب  مالحظات الموضوع
من جدول أعمال  4البند 

 WRC-19المؤتمر 

تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية  212
(IMT) 

ينبغي أن ينظر فيه االجتماع التحضريي (، WRC-15املؤمتر يف مراجع )
مبوجب  1.1.9 يف إطار املسألة CPM19)-(2للمؤمتر يف دورته الثانية 

 .WRC-19ملؤمتر من جدول أعمال ا 1.9البند 

- 

التنسيق بني أنظمة اخلدمة املتنقلة  215
 الساتلية

حتديث النص  جرى وقد. صاحلا   زال ما(، WRC-12مراجع يف املؤمتر )
ر ز وال. WRC-12يف املؤمتر  تقدم حاليا  يف دراسات قطاع  حي 

 االتصاالت الراديوية اليت يدعو إليها هذا القرار

NOC 

 5A.162ني الرقم إىل هذا القرار يف وحيال(، WRC-97)يف املؤمتر  رادارات رصد خصائص الرياح 217
وصححت األمانة . WRC 658)-15(ويف القرار  5A.291و

 .        صياغيا   النص

NOC 

حمطات املنصات عالية االرتفاع  221
االتصاالت املتنقلة الدولية  يف
 GHz 2حول النطاقات  يف

الرقم  إىل هذا القرار يف وحيال(، WRC-07)مراجع يف املؤمتر 
5A.388 .ر ز تقدم يف دراسات قطاع االتصاالت الراديوية اليت  ومل حي 

 .يدعو إليها هذا القرار

NOC 

استخدام اخلدمة املتنقلة الساتلية  222
 MHz 1 559-1 525 للنطاقني

 MHz 1 660,5-1 626,5و
والدراسات اليت تكفل توفر الطيف 
على املدى الطويل للخدمة املتنقلة 

 (R)الساتلية للطريان 

حتديث النص  جرى وقد. صاحلا   زال ما(، WRC-12)مراجع يف املؤمتر 
 5A.353 نيإىل هذا القرار يف الرقم وحيال .WRC-12يف املؤمتر 

 يف دراسات تقدم قد أ حرز أي . ويلزم تفحص ما إذا كان5A.357و
 قطاع االتصاالت الراديوية اليت يدعو إليها هذا القرار.

NOC 

ترددات إضافية حتديد نطاقات  223
 لالتصاالت املتنقلة الدولية

                   والدراسات اليت د عي ما زال صاحلا ؛ (، WRC-15)مراجع يف املؤمتر 
إىل إجرائها جارية، على سبيل املثال بشأن التقاسم بني اخلدمات 

، (IMT) /االتصاالت املتنقلة الدولية(MSS) املتنقلة الساتلية
 5D، وغري ذلك؛ وأرسلت فرقة العمل Lالنطاق  وترتيبات القنوات يف

مالحظة إلدراجها يف تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية إىل 
 من جدول األعمال(. 9 )البند WRC-19 املؤمتر

- 

نطاقات الرتددات الواقعة حتت  224
1 GHz  واملخصصة للمكونة األرضية

 الدولية لالتصاالت املتنقلة

 NOC زال صاحلا . ما(، WRC-15)مراجع يف املؤمتر 

استخدام نطاقات إضافية للمكونة  225
 الساتلية لالتصاالت املتنقلة الدولية

إىل هذا القرار  وحيال .صاحلا   زال ما(، WRC-12)مراجع يف املؤمتر 
 أ حرز قد تقدم أي كان  إذا ما تفحص ويلزم .5A.351الرقم  يف
 قرار.إليها هذا الدراسات قطاع االتصاالت الراديوية اليت يدعو  يف

NOC 

MHz 5 250-استعمال النطاقات  229

 MHz 5 350-5 250و 5 150
أنظمة  يف MHz 5 725-5 470و

النفاذ الالسلكي مبا يف ذلك 
 شبكات املنطقة احمللية الراديوية

 446A.5ما زال صاحلا  )انظر الرقم (، WRC-12)مراجع يف املؤمتر 
إجراءات بشأن هذا القرار مبوجب من لوائح الراديو(؛ ميكن اختاذ 

 .WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  161. البند

- 

استعراض استعمال الطيف لنطاق  235
 MHz 960-470 الرتدد

 1 اإلقليم يف

من جدول  5.2(، قيد الدراسة؛ مدرج يف البند WRC-15)املؤمتر 
 (.WRC 810)-(15)انظر القرار  WRC-23األعمال األويل للمؤمتر 

- 
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رقم 
 القرار

المتابعة الممكنة بموجب  مالحظات الموضوع
من جدول أعمال  4البند 

 WRC-19المؤتمر 

أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة  236
بالسكك احلديدية بني القطار 

 وجانب السكة

من جدول  11.1(، ينبغي النظر فيه مبوجب البند WRC-15)املؤمتر 
 .WRC-19ملؤمتر أعمال ا

- 

من جدول  12.1(، ينبغي النظر فيه مبوجب البند WRC-15)املؤمتر  تطبيقات أنظمة النقل الذكية 237
 .WRC-19ملؤمتر اأعمال 

- 

دراسات بشأن األمور املتعلقة  238
بالرتددات لتحديد نطاقات 
ذلك  يف االتصاالت املتنقلة الدولية مبا

إمكانية منح توزيعات إضافية 
للخدمات املتنقلة على أساس أويل 

جزء )أجزاء( من مدى الرتددات  يف
من أجل  GHz 86و 24,25بني 

لة التطوير املستقبلي لالتصاالت املتنق
 وما بعده 2020الدولية لعام 

من جدول  13.1(، ينبغي النظر فيه مبوجب البند WRC-15)املؤمتر 
 .WRC-19ملؤمتر أعمال ا

- 

دراسات بشأن أنظمة النفاذ  239
لية فيها الشبكات احمل الالسلكي مبا

الراديوية يف نطاقات الرتدد بني 
150 5 MHz 5 925و MHz 

من جدول  16.1(، ينبغي النظر فيه مبوجب البند WRC-15)يف املؤمتر 
 .WRC-19ملؤمتر أعمال ا

- 

تشغيل النظام العاملي لالستغاثة  331
 (GMDSS)البحر  والسالمة يف

ر  دراسات قطاع صاحلا   زال ما(، WRC-12 املؤمتر يف مراجع) . ومل جت 
نص يف حتديث ال جرى وقد املطلوبة حىت اآلن.االتصاالت الراديوية 

 .WRC-12املؤمتر 

NOC 

 تنسيق خدمات نافتكس 339
(NAVTEX) 

إىل هذا القرار  وحيال .صاحلا   زال ما(، WRC-07 املؤمتر يف مراجع)
 .Rev.WRC 15)-15( والتذييل 5A.79يف الرقم 

NOC 

شهادات )السفن اليت تستعمل  343
على  GMDSS معدات النظام

 أساس غري إلزامي(

)لضمان االتصاالت  صاحلا   زال ما(، WRC-12 املؤمتر يف مراجع)
 ما بني السفن اليت تطبق االتفاقية الدولية حلماية احلياة البشرية يف

النص يف  حتديث جرى وقد. البحر والسفن األخرى اليت ال تطبقها(
 47A.27 نيإىل هذا القرار يف الرقم وحيال .WRC-12املؤمتر 

 .7.48و

NOC 

استنفاد موارد الرتقيم هلويات اخلدمة  344
 املتنقلة البحرية

حتديث  جرى وقدزال صاحلا ؛  ما(، WRC-12)مراجع يف املؤمتر 
 . WRC-12النص يف املؤمتر 

NOC 

 الساتلني، على التوايل، انتهت خدمة 2017و 2016ويف هناية عام 
"B Inmarsat وMى . وعالوة عل"يالحظ إذ" فقرةا يف م" املشار إليه

واتل مراعاة س يفاملنظمة البحرية الدولية  ضمنذلك، جيري النظر 
اجة إىل احل تدعوقد و . Inmarsatخبالف نظام  GMDSSالنظام 

يلزم حتديثه يف ضوء املراجعات على  قدتعديل يف هذا الصدد. و 
واإلشارة إىل  Inmarsatفيما خيص  R M.585-ITU-7التوصية 

 ا القرار.املشار إليها يف هذ الساتليةأنظمة/معدات االتصاالت املتنقلة 

MOD 
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رقم 
 القرار

المتابعة الممكنة بموجب  مالحظات الموضوع
من جدول أعمال  4البند 

 WRC-19المؤتمر 

إنذارات االستغاثة الزائفة يف النظام  349
العاملي لالستغاثة والسالمة 

 (GMDSS)البحر  يف

متت املوافقة (، ما زال صاحلا ؛ WRC-12املؤمتر )مراجع يف 
 M.493 R-ITU-14 التوصيةعلى النسخة اجلديدة من   2019يناير يف

NOC 

استعمال الرتددين احلاملني  352
290 12 kHz 16 420و kHz 

لنداءات تتعلق بالسالمة، قاصدة 
مراكز تنسيق عمليات اإلنقاذ 

 منها وقادمة

إىل هذا القرار يف الرقم  وحيال .صاحلا   زال ما(، WRC-03)املؤمتر 
52A.221  17والتذييل. 

NOC 

إجراءات املهاتفة الراديوية لالستغاثة  354
 kHz 2 182والسالمة على الرتدد 

 نيإىل هذا القرار يف الرقم وحيال .صاحلا   زال ما(، WRC-07 املؤمتر)
 .189.52و 101.52

NOC 

تسجيل معلومات اخلدمات البحرية  356
 االحتاد يف

 NOC .( ما زال صاحلا  WRC-07 املؤمتر)

التشاور اليت ي دعى قطاع االتصاالت الراديوية يف هذا القرار إىل عملية 
واملنظمة البحرية  5Bإطار فرقة العمل  القيام هبا هي عملية دائمة يف

استنادا  إىل املتطلبات اجلديدة لألنظمة البحرية؛ رمبا  (IMO) الدولية
ر من "التشاو لتتض "يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"يلزم تغيري فقرة 

 ..." على أساس دائم

MOD 

 من ميةتنظي أحكام تطبيق يف النظر 359
 العاملي النظام حتديث أجل

 البحر يف والسالمة لالستغاثة
 املالحة بشأن دراسات وإجراء

 اإللكرتونية

من  8.1(، ينبغي النظر فيه مبوجب البند WRC-15)مراجع يف املؤمتر 
 .WRC-19ملؤمتر جدول أعمال ا

- 

يف أحكام تنظيمية وتوزيعات النظر  360
الطيف للخدمة املتنقلة البحرية 

                              الساتلية لتمكني املكو ن الساتلي 
طاق ن من نظام تبادل البيانات يف

واالتصاالت  املوجات املرتية
 البحرية املعززة الراديوية

من  2.9.1ينبغي النظر فيه مبوجب البند ، (WRC-15)مراجع يف املؤمتر 
 .WRC-19ملؤمتر جدول أعمال ا

- 

تطبيق أحكام تنظيمية  النظر يف 361
ختص حتديث النظام العاملي 

البحر  لالستغاثة والسالمة يف
 وتتصل بتنفيذ املالحة اإللكرتونية

من جدول األعمال  1.2مدرج يف البند (، قيد الدراسة؛ WRC-15 املؤمتر)
 (.WRC 810)-(15)انظر القرار  WRC-23األويل للمؤمتر 

- 

األجهزة الراديوية البحرية املستقلة  362
العاملة يف نطاق الرتدد 

156-162,05 MHz 

من جدول  1.9.1ينبغي النظر فيه مبوجب البند (، WRC-15 املؤمتر)
 .WRC-19ملؤمتر أعمال ا

- 

 منظمة يف األنشطة وتتواصل صاحلا ؛ زال ما(، WARC-79)املؤمتر  (R)ترددات اخلدمة املتنقلة للطريان  405
 الطريان املدين الدويل. 

NOC 
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رقم 
 القرار

المتابعة الممكنة بموجب  مالحظات الموضوع
من جدول أعمال  4البند 

 WRC-19المؤتمر 

 (R)استعمال اخلدمة املتنقلة للطريان  413
 MHz 117,975-108للنطاق 

حتديث  جرى وقد. صاحلا   زال ما(، WRC-12 املؤمتر يف مراجع)
 .5A.197إىل هذا القرار يف الرقم  وحيال .WRC-12النص يف املؤمتر 

يف دراسات قطاع  أ حرز قد تقدم أي كان  إذا ما تفحص ويلزم
 االتصاالت الراديوية اليت يدعو إليها هذا القرار.

NOC 

                               استعمال تطبيقات القياس عن ب عد  416
اخلدمة املتنقلة للطريان للنطاقني  يف

400 4-940 4 MHz 
اخلدمة يف  MHz 6 700-5 925و

 املتنقلة

إىل هذا القرار يف األرقام  وحيال .صاحلا   زال ما(، WRC-07 املؤمتر)
5A.440 5و 442.5وC.457. 

NOC 

املتنقلة للطريان  اخلدمةاستعمال  417
(R)  164-960للنطاق MHz 1 

حتديث  جرى وقد. صاحلا   زال ما(، WRC-15 املؤمتر يف مراجع)
 .5A.327إىل هذا القرار يف الرقم  وحيال .WRC-15النص يف املؤمتر 

NOC 

MHz 5 250-استعمال النطاق  418

اخلدمة املتنقلة للطريان من  يف 5 091
                           أجل تطبيقات القياس عن ب عد

 NOC (، ما زال صاحلا .WRC-15املؤمتر )مراجع يف 

 R M.2122-ITU-0اجلديدة  التوصيةعلى  2019متت املوافقة يف يناير 
ولذلك ميكن النظر يف إلغاء الفقرة ، MHz 5 250-5 150بشأن النطاق 

 ."يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"

MOD 

 احتياجات حلساب منهجية وضع 422
 (R) انللطري  الساتلية املتنقلة اخلدمة

 النطاقني يف الطيف من
545 1-555 1 MHz (أرض-فضاء )

 MHz 1 656,5-1 646,5و
 (فضاء-أرض)

 M.2091 R-ITU. SUP(، مت تنفيذه إثر املوافقة على التوصية WRC-12املؤمتر )

استعمال االتصاالت الالسلكية  424
إللكرتونيات الطريان داخل الطائرة 

(WAIC) نطاق يف 
 MHz 4 400-4 200 الرتدد

إىل هذا القرار  وحيال .صاحلا   زال ما(، WRC-15 املؤمتر)
 .436.5 الرقم يف

NOC 

استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية  425
لنطاق  (AMS(R)S)للطريان 

 MHz 1 092,3-1 087,7الرتدد 
فضاء( من أجل تسهيل -)أرض

التتبع العاملي للرحالت اجلوية 
 الطريان املدين يف

اع "يدعو قط(، ما زال صاحلا ؛ ميكن تعديل الفقرة WRC-15املؤمتر )
مراعاة  لنتائج الدراسات الواردة يف التقرير  االتصاالت الراديوية"

0-R M.2396-ITU  2016يف أكتوبر. 

MOD 

دراسات بشأن االحتياجات من  426
الطيف واألحكام التنظيمية من 
أجل إدخال واستخدام النظام 

العاملي لالستغاثة والسالمة 
 (GADSS)الطريان  يف

من جدول  10.1ينبغي النظر فيه مبوجب البند (، WRC-15املؤمتر )
 .WRC-19ملؤمتر أعمال ا

- 
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رقم 
 القرار

المتابعة الممكنة بموجب  مالحظات الموضوع
من جدول أعمال  4البند 

 WRC-19المؤتمر 

ملدار الساتلي املستقر ااستعمال  506
األرض دون أي مدار  بالنسبة إىل

 GHz 12 الرتدد نطاقات يفآخر 
 الساتلية اإلذاعية للخدمة

 NOC (، ما زال صاحلا .WRC-97املؤمتر يف مراجع )

اتفاقات/خطط للخدمة اإلذاعية  507
 الساتلية

 NOC .(، ما زال صاحلا  WRC-15املؤمتر يف مراجع )

 MOD .33وقد يلزم حتديثه إذا ألغي القرار 

                          إدخال إرساالت مشكلة رقميا   517
املوجات  اإلذاعة على يف

 (HFBC)الديكامرتية 

علما  بأن  صاحلا ، زال ما(، WRC-15)مراجع يف املؤمتر 
 اتاملوج على اإلذاعة يف تطب ق مل رقميا   املشكلة اإلرساالت
 إىل هذا القرار وحيالعلى نطاق واسع بعد.  (HFBC) الديكامرتية

 WRC 543)-03(والقرارين  11 والتذييل 134.5 يف الرقم
 وقد .Rev.WRC 503)-2000(والتوصية  WRC 550)-07(و

 .WRC-15 حتديث النص يف املؤمتر جرى

NOC 

أحكام إضافية ألنظمة التلفزيون  526
 (HDTV)عايل الوضوح 

 NOC (، ما زال صاحلا .WRC-12املؤمتر يف مراجع )

اخلدمة اإلذاعية الساتلية )الصوتية(  528
 GHz 1,5النطاق  يف

 NOC (، ما زال صاحلا . WRC-15املؤمتر يف مراجع )

قد يلزم عاملي مقبل لالتصاالت الراديوية؛ و  ينبغي أن ينظر فيه مؤمتر
 33 أصبحت متقادمة وألن القرار "يقرر"من  1 حتديثه ألن الفقرة

 قد يلغى.

MOD 

 1 (، ما زال صاحلا ؛ قد يلزم حذف الفقرةWRC-15املؤمتر يف مراجع ) 12تطبيق املادة  535
ألن امللحق قد مت تنفيذه، وال حاجة إىل قاعدة "يكلف املدير" من 

إجرائية بعد أن أحيطت اإلدارات علما  بذلك من خالل الرسائل 
  والصفحة اإللكرتونية ملكتب االتصاالت الراديوية.املعممة 

MOD 

 NOC (، ما زال صاحلا .WRC-97املؤمتر )                              سواتل إذاعية ختدم بلدانا  أخرى 536

استعمال النطاق  539
630 2-655 2 MHz اخلدمة  يف

اإلذاعية الساتلية يف مدارات غري 
 مستقرة بالنسبة إىل األرض

إىل هذا القرار  وحيال .صاحلا   زال ما(، WRC-15 املؤمتر يف مراجع)
 .Rev.WRC 903)-15( القرارو  5والتذييل  418.5يف الرقم 

NOC 

د القيم املؤقتة لنسبة احلماية يف الرتد 543
الراديوي لإلرسال بالتشكيل 

التماثلي والرقمي يف اإلذاعة على 
 (HFBC)املوجات الديكامرتية 

علما  بأن إدخال التشكيل الرقمي  (، ما زال صاحلا ؛WRC-03املؤمتر )يف 
على نطاق واسع  (HFBC) الديكامرتية املوجات على اإلذاعة يف يطب ق مل

 11 تذييلال من Cيف اجلزء  5.2و 1.1 نيإىل هذا القرار يف الرقم وحيالبعد. 
 وبعد. Rev.WRC 535)-15(و Rev.WRC 517)-15(القرارين  يفو 

املذكرة من األمانة، ميكن حتديث اإلحالة إىل القرار 
)03-(Rev.WRC 517   صياغيا. 

ألن العبارة  "يدعو قطاع االتصاالت الراديوية" من 2 حذف الفقرة
بشأن تنفيذ  WRC-07املؤمتر أصبحت متقادمة )انظر تقرير املدير إىل 

 هذا القرار(.

MOD 

تطبيق مفهوم التجميع يف التذييلني  548
 3و 1اإلقليمني  يف 30Aو 30

وقد جرى حتديث  (، ما زال صاحلا .WRC-12املؤمتر يف مراجع )
 .WRC-12النص يف املؤمتر 

NOC 
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رقم 
 القرار

المتابعة الممكنة بموجب  مالحظات الموضوع
من جدول أعمال  4البند 

 WRC-19المؤتمر 

استخدام نطاق الرتدد  549
620-790 MHz  للتخصيصات

 احلالية للخدمة اإلذاعية الساتلية

تأكيد حالة تشغيل  ويتعني .صاحلا   زال ما(، WRC-07)املؤمتر 
 هذا املشار إليهما يف الساتليةاإلذاعية  من اخلدمات حمددتني خدمتني
 القرار.
 .5والتذييل  311A.5إىل هذا القرار يف الرقم  وحيال

 [.النظر يف إمكانية إلغاء هذا القرار ويتعني]

NOC 

املعلومات املتعلقة باخلدمة اإلذاعية  550
 (HF)الديكامرتية 

 NOC (، ما زال صاحلا .WRC-07)املؤمتر 

 GHz 22-21,4 النطاق إىل النفاذ 552
 يلالطو  املدى على ضمنه والتطوير

 3و 1 اإلقليمني يف

إىل هذا القرار يف  وحيال(، ما زال صاحلا . WRC-15املؤمتر )مراجع يف 
 .11و 9يف املادتني  .1148و 11.44.1ني الرقم

 2 )تدابري انتقالية(، وقد يلزم حتديث الفقرتني 3 وقد يلزم حذف امللحق
 ."يقرر"من  3و

MOD 

 كاتلشب إضافية تنظيمية تدابري 553
 يف الساتلية اإلذاعية اخلدمة
 يف GHz 22-21,4 النطاق

 النفاذ لتعزيز 3و 1 اإلقليمني
 النطاق هذا إىل املنصف

وقد جرى حتديث  .(، ما زال صاحلا  WRC-15املؤمتر )مراجع يف 
من املرفق  9و 8ويلزم حتديث الفقرتني  .WRC-15النص يف املؤمتر 

 هبذا القرار ألن تقدمي معلومات النشر املسبق مل يعد مطلوبا .

MOD 

 على قدرةال تدفق كثافة  أقنعة تطبيق 554
 فيما 7.9 الرقم مبوجب التنسيق

 اإلذاعية اخلدمة بشبكات يتعلق
 GHz 22-21,4 النطاق يف الساتلية

 3و 1 اإلقليمني يف

 NOC (، ما زال احملتوى صاحلا .WRC-12املؤمتر )

 SUP للوائح الراديو. 5قد يلزم نقل احملتوى إىل التذييل 

 لشبكات إضافية تنظيمية أحكام 555
 يف الساتلية اإلذاعية اخلدمة
 يف GHz 22-21,4 النطاق

 النفاذ لتعزيز 3و 1 اإلقليمني
 النطاق هذا إىل املنصف

 2 (، ستنتهي مدة الصالحية للفقرةWRC-15املؤمتر )مراجع يف 
 .2019حبلول املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  "يقرر" من

MOD/SUP 

 ويل مجيع التخصيصات التماثليةحت 556
 1قائمة وخطة اإلقليمني  الواردة يف

إىل  30Aو 30 التذيلني يف 3و
 ختصيصات رقمية

 SUP (، مت تنفيذه.WRC-15املؤمتر )

 7النظر يف إمكانية مراجعة امللحق  557
 من لوائح الراديو 30 بالتذييل

من جدول  14.ينبغي النظر فيه مبوجب البند (، WRC-15املؤمتر )
 .WRC-19ملؤمتر أعمال ا

- 

استعمال نطاق الرتدد  608
215 1-300 1 MHz  يف أنظمة

خدمة املالحة الراديوية الساتلية 
 أرض(-)فضاء

إىل هذا القرار  وحيال .صاحلا   زال ما(، WRC-15 املؤمتر)مراجع يف 
 .WRC-15 حتديث النص يف املؤمتر جرى وقد. 329.5 يف الرقم

NOC 
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رقم 
 القرار

المتابعة الممكنة بموجب  مالحظات الموضوع
من جدول أعمال  4البند 

 WRC-19المؤتمر 

محاية أنظمة خدمة املالحة الراديوية  609
للطريان من كثافة تدفق القدرة 

املكافئة اليت تولدها شبكات وأنظمة 
خدمة املالحة الراديوية الساتلية يف 

 MHz 1 215-1 164نطاق الرتدد 

إىل هذا القرار  وحيال .صاحلا   زال ما(، WRC-07)مراجع يف املؤمتر 
 .Rev.WRC 608)-(07ويف التوصية  18.21و 328A.5ني يف الرقم

NOC 

تنسيق شبكات وأنظمة خدمة  610
املالحة الراديوية الساتلية يف النطاقات 

164 1-300 1 MHz 
 MHz 1 610-1 559و
 MHz 5 030-5 010و

 NOC (، ما زال صاحلا .WRC-03املؤمتر )مراجع يف 

مزيدا  من التوضيح )يتم استيفاء معايري  "يقرر" من 6 قد تتطلب الفقرة
 امللحق منطقيا  إذا أعل ن أن النظام الساتلي قد و ضع يف اخلدمة(.

MOD 

استخدام خدمة التحديد الراديوي  612
لدعم  MHz 50و 3 بنيللموقع 
 األوقيانوغرافيةرادارات التشغيل 

حتديث  جرى وقد. صاحلا   زال ما(، WRC-12)مراجع يف املؤمتر 
 5132A.األرقام  إىل هذا القرار يف وحيال .WRC-12النص يف املؤمتر 

 .4 والتذييل 5161A.و 5145A.و

NOC 

استخدام نطاق الرتددات  641
000 7-100 7 kHz 

 جاتاملو  على إلذاعةحتقق الغرض من القرار ومل ي سجل ختصيص 
 .kHz 7 100-000 7يف النطاق  (HFBC) الديكامرتية

SUP 

احملطات األرضية يف خدمة اهلواة  642
 الساتلية

(، ميكن إلغاؤه، حيث مل ت ستلم أي معلومات WARC-79املؤمتر )
من لوائح الراديو على أال  14.11قط مبوجب هذا القرار، وينص الرقم 

من لوائح الراديو عن الرتددات  11جيري التبليغ مبوجب املادة 
 املخصصة للمحطات األرضية يف خدمة اهلواة الساتلية.

SUP 

محاية اجلمهور واإلغاثة يف حالة  646
 الكوارث

إىل هذا القرار  وحيال(، ما زال صاحلا ؛ WRC-15املؤمتر )مراجع يف 
 Rev.WRC 647)-15(و Rev.WRC 224)-15(يف القرارين 
وحترز دراسات قطاع . Rev.WRC( 206-(15والتوصية 

 هذا القرار بعض التقدم، إليها يدعو اليتاالتصاالت الراديوية 
ومتكن اإلحالة أيضا  . 2015R M.-ITUذلك مراجعة التوصية  يف مبا

 ."يدرك إذ" فقرة يف 2107R BS.-ITUإىل التوصية 
 "يدعومن  2 ، حبيث يتم تعديل الفقرةأعاله الوضع حتديثه ملراعاة يلزم

 التقاريرو  التوصيات ومراجعة: "استعراض "ةالراديوي االتصاالت قطاع
 ..." الصلة ذات

MOD 

جوانب االتصاالت الراديوية،  647
ذلك مبادئ توجيهية بشأن  يف مبا

إدارة الطيف ألغراض اإلنذار املبكر 
والتنبؤ بالكوارث واستشعارها 

والتخفيف من آثارها وعمليات 
حباالت  اإلغاثة ذات الصلة
 الطوارئ والكوارث

حتتاج العالقة بني و . صاحلا   زال ما(، WRC-15 املؤمتر يف مراجع)
وعلى . استعراض إىل Rev.WRC 646)-15(هذا القرار والقرار 

أيضا  إضافة حاشية جديدة تشري  متكناحلالية،  3غرار احلاشية 
، قبيل منإىل صفحة ويب نصية لقطاع االتصاالت الراديوية، 

R/information/Pages/re-http://www.itu.int/en/ITU(

).aspx647s، كذلك  يدرك وإذ"من  (أفقرة ال إىل". 

MOD 

تعريف جدول التوقيت ونشر  655
إشارات التوقيت عن طريق أنظمة 

 االتصاالت الراديوية

 NOC .14.1(، ما زال صاحلا ؛ حيال إليه يف الرقم WRC-15)املؤمتر 
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رقم 
 القرار

المتابعة الممكنة بموجب  مالحظات الموضوع
من جدول أعمال  4البند 

 WRC-19المؤتمر 

إمكانية منح توزيع خلدمة  656
استكشاف األرض 

)النشيطة( فيما خيص  الساتلية
أنظمة السرب الرادارية احملمولة 

الفضاء يف مدى الرتددات حول  يف
5MHz 4 

"يقرر إبداء وجهة من  2.2، حيال إليه يف الفقرة (WRC-15)املؤمتر 
ينبغي النظر فيه مبوجب ؛ WRC) 810-(15يف القرار  النظر التالية"

 .WRC-19ملؤمتر من جدول أعمال ا 10 البند

- 

احتياجات أجهزة استشعار  657
األحوال اجلوية الفضائية من الطيف 

 ومحايتها

"يقرر إبداء وجهة من  3.2، حيال إليه يف الفقرة (WRC-15)املؤمتر 
ينبغي النظر فيه مبوجب ؛ WRC) 810-(15يف القرار  النظر التالية"

 .WRC-19ملؤمتر من جدول أعمال ا 10 البند

- 

 1اإلقليم  وزيع خلدمة اهلواة يفت 658
 MHz 54-50نطاق الرتدد  يف

من جدول  1.1ينبغي النظر فيه مبوجب البند (، WRC-15)املؤمتر 
 .WRC-19ملؤمتر أعمال ا

- 

خدمة  دراسات لتلبية املتطلبات يف 659
ل من أجل السوات العمليات الفضائية

 غري املستقرة بالنسبة إىل األرض
 ذات املهمات القصرية املدة

من جدول  7.1ينبغي النظر فيه مبوجب البند (، WRC-15)املؤمتر 
 .WRC-19ملؤمتر أعمال ا

- 

حتديث  جرى وقد زال صاحلا . (، ماWRC-12املؤمتر يف مراجع ) تطبيقات رصد األرض 673
 ..29A1الرقم  إىل هذا القرار يف وحيال .WRC-12النص يف املؤمتر 

NOC 

معايري التداخل فيما يتعلق بتقاسم  703
 نطاقات الرتدد

إىل هذا القرار  وحيال .صاحلا   زال ما(، WRC-07 املؤمتر يف مراجع)
528 و Rev.WRC 34)-(15و Rev.WRC 33)-(15القرارات  يف

15)-(Rev.WRC. 

NOC 

محاية اخلدمات يف النطاق  705
70-130 kHz 

حتديث  جرى وقد. صاحلا   زال ما(، WRC-15 املؤمتر يف مراجع)
 .WRC-15 النص يف املؤمتر

NOC 

حول الرتدد  اتاستخدام نطاق 716
2 GHz 

إىل هذا القرار  وحيال .صاحلا   زال ما(، WRC-12 املؤمتر يف مراجع)
 تقدم أي كان  إذا ما تفحص ويلزم .389C.5و 389A.5الرقمني  يف
يف دراسات قطاع االتصاالت الراديوية اليت يدعو إليها هذا  أ حرز قد

 .فيما يتعلق باخلدمة املتنقلة الساتلية القرار

NOC 

يف نطاقات  أنظمة تكييفية 729
 (MF) املوجات اهلكتومرتية

 (HF)والديكامرتية 

إىل هذا القرار  وحيال .صاحلا   زال ما(، WRC-07 املؤمتر يف مراجع)
 .4التذييل  يف

NOC 

التقاسم والتوافق بني اخلدمات  731
النشيطة واملنفعلة يف النطاقات 

 GHz 71 املتجاورة فوق

 (، ما زال صاحلا .WRC-12املؤمتر يف مراجع )
كن االستعاضة عن ومت .WRC-12 حتديث النص يف املؤمتر جرى وقد

 سبق إلغاؤها باإلحالةاليت  R RS.1029-ITUإىل التوصية  اإلحالة
 تقدم قد أ حرز أي ويلزم تفحص ما إذا كان .RS.2017إىل التوصية 

  يف دراسات قطاع االتصاالت الراديوية اليت يدعو إليها هذا القرار.

MOD 

التقاسم بني اخلدمات النشيطة  732
 GHz 71 العاملة فوق

حتديث  جرى وقد (، ما زال صاحلا .WRC-12املؤمتر يف مراجع )
تقدم قد  أي ويلزم تفحص ما إذا كان .WRC-12 النص يف املؤمتر

يف دراسات قطاع االتصاالت الراديوية اليت يدعو إليها هذا  أ حرز
 القرار.

NOC 
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رقم 
 القرار

المتابعة الممكنة بموجب  مالحظات الموضوع
من جدول أعمال  4البند 

 WRC-19المؤتمر 

التوافق بني خدمة الفلك الراديوي  739
 واخلدمات الفضائية النشيطة

 NOC زال صاحلا . (، ماWRC-15املؤمتر يف مراجع )

ميكن حتديثه إلجراء تعديل صياغي بإضافة االسم الكامل للجنة 
IUCAF ( اللجنة املعنية بتوزيع الرتددات للفلك الراديوي وعلوم

 .1بامللحق  2-1( يف اجلدول الفضاء

MOD 

محاية خدمة الفلك الراديوي  741
 MHz 5 000-4 990النطاق  يف

إىل هذا القرار  وحيال .صاحلا   زال ما(، WRC-15 املؤمتر يف مراجع)
 لنصطفيف لحتديث  جرى وقد. 30و 4والتذييلني  443B.5الرقم  يف

 .WRC-15 يف املؤمتر

NOC 

محاية حمطات الفلك الراديوي  743
وحيدة اهلوائي املكافئ العاملة 

 GHz 43,5-42,5النطاق  يف

 NOC زال صاحلا . (، ماWRC-03املؤمتر )يف 

التقاسم بني اخلدمة املتنقلة  744
فضاء( وخدمات -الساتلية )أرض

أخرى يف النطاق 
668,4 1-675 1 MHz 

إىل هذا القرار  وحيال .صاحلا   زال ما(، WRC-07 املؤمتر يف مراجع)
 .379D.5الرقم  يف

NOC 

التوافق بني اخلدمة املتنقلة  748
واخلدمة الثابتة الساتلية  (R) للطريان
النطاق  فضاء( يف-)أرض
091 5-150 5 MHz 

 NOC  (، ما زال صاحلا .WRC-15املؤمتر )مراجع يف 

 .Rev.WRC 418)-15(والقرار  B444.5الرقم  إىل هذا القرار يف وحيال
، روجعتاقد  R P.526-ITU-13و R P.525-ITU-2مبا أن التوصيتني و 

 .من جدول األعمال 2يف إطار البند  يلزمفإن التحديث يف هذا الصدد قد 

MOD 

استعمال تطبيقات متنقلة وغريها  749
من اخلدمات للنطاق 

790-862 MHz بلدان  يف
 ومجهورية إيران اإلسالمية 1 اإلقليم

إىل هذا القرار  وحيال .صاحلا   زال ما(، WRC-15 املؤمتر يف مراجع)
 .5317A.و 5316B.الرقمني  يف

NOC 

التوافق بني خدمة استكشاف  750
األرض الساتلية )املنفعلة( 

 الصلة واخلدمات النشيطة ذات

 338A.5 (، ما زال صاحلا  )انظر الرقمWRC-15املؤمتر يف مراجع )
من لوائح الراديو(؛ ميكن اختاذ إجراءات بشأن هذا القرار مبوجب البند 

( من جدول 9.1.9)املسألة  1.9و/أو البند  13.1و/أو البند  6.1
 .WRC-19أعمال املؤمتر 

- 

استعمال النطاق  751
10,6-10,68 GHz 

من لوائح  482A.5زال صاحلا  )انظر الرقم  (، ماWRC-07املؤمتر )
 الراديو(.

NOC 

من لوائح  550A.5زال صاحلا  )انظر الرقم  (، ماWRC-07املؤمتر ) GHz 37-36استعمال النطاق  752
 الراديو(.

NOC 

ني بدراسات تقنية بشأن التعايش  759
خدمة التحديد الراديوي للموقع 

واهلواة الساتلية  اهلواة وخدمات
 نطاق الرتدد والفلك الراديوي يف

76-81 GHz 

 أي كان  إذا ما تفحص ويلزم .صاحلا   زال ما(، WRC-15 املؤمتر)
يف دراسات قطاع االتصاالت الراديوية اليت يدعو إليها  أ حرز قد تقدم

 .هذا القرار

NOC 

http://www.itu.int/en/ITUR/information/Pages/res647.aspx
http://www.itu.int/en/ITUR/information/Pages/res647.aspx
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رقم 
 القرار

المتابعة الممكنة بموجب  مالحظات الموضوع
من جدول أعمال  4البند 

 WRC-19المؤتمر 

استعمال اخلدمة ب تتعلق أحكام 760
 ،املتنقلة، باستثناء املتنقلة للطريان

الرتدد واخلدمات األخرى لنطاق 
694-790 MHz 1اإلقليم  يف 

 NOC (، ما زال صاحلا .WRC-15املؤمتر )

 ني االتصاالت املتنقلة التوافق ب 761
 الدولية واخلدمة اإلذاعية الساتلية

نطاق الرتدد  يف)الصوتية( 
452 1-492 1 MHz  

 3و 1 نياإلقليم يف

ينبغي أن ينظر فيه االجتماع التحضريي للمؤمتر (، WRC-15املؤمتر )
مبوجب  2.1.9يف إطار املسألة  CPM19)-(2يف دورته الثانية 

 .WRC-19ملؤمتر من جدول أعمال ا 1.9 البند

- 

 لقدرةا تدفق كثافة  معايري تطبيق 762
(pfd) التداخل إمكانية لتقييم 
 32A.11 الرقم مبوجب الضار

 يةالساتل الثابتة اخلدمة لشبكات
 يف الساتلية اإلذاعية واخلدمة
 GHz 6الرتدد  نطاقات

 اليت GHz 14/12/11/10و
 خلطة ختضع ال

 الرقم إىل هذا القرار يف وحيال .صاحلا   زال ما(، WRC-15 املؤمتر)
32A.112. وجيري استعراض منهجية حساب .C/I  املنصوص عليها

 من لوائح الراديو. 32A.11يف القواعد اإلجرائية بشأن الرقم 

NOC 

حمطات مقامة على منت مركبات  763
 دون مدارية

ينبغي أن ينظر فيه االجتماع التحضريي للمؤمتر (، WRC-15املؤمتر )
مبوجب  4.1.9يف إطار املسألة  CPM19)-(2يف دورته الثانية 

 .WRC-19ملؤمتر من جدول أعمال ا 1.9 البند

- 

النظر يف اآلثار التقنية والتنظيمية  764
لإلحالة إىل التوصيتني 

1-M.1638 R-ITU 
 M.1849 R-ITU-1و
  450A.5و 447F.5 الرقمني يف

 من لوائح الراديو

ينبغي أن ينظر فيه االجتماع التحضريي للمؤمتر  (،WRC-15املؤمتر )
مبوجب  5.1.9يف إطار املسألة  CPM19)-(2يف دورته الثانية 

 .WRC-19ملؤمتر من جدول أعمال ا 1.9 البند

- 

النطاق من  وضع حدود للقدرة يف 765
أجل احملطات األرضية العاملة 

خدمة و  اخلدمة املتنقلة الساتلية يف
خدمة و  األرصاد اجلوية الساتلية

 األرض الساتلية استكشاف
 MHz 403-401 نطاقي الرتدد يف
 MHz 400,05-399,9و

من جدول  2.1البند (، ينبغي النظر فيه مبوجب WRC-15املؤمتر )
 .WRC-19ملؤمتر أعمال ا

- 

التوزيع  إمكانية رفع النظر يف 766
الثانوي خلدمة األرصاد اجلوية 

 وضع إىلأرض( -الساتلية )فضاء
دمة منح توزيع أويل خلو أويل 

استكشاف األرض الساتلية 
د الرتد نطاق يف أرض(-)فضاء

460-470 MHz 

من جدول  3.1البند (، ينبغي النظر فيه مبوجب WRC-15املؤمتر )
 .WRC-19ملؤمتر أعمال ا

- 



893 

 

رقم 
 القرار

المتابعة الممكنة بموجب  مالحظات الموضوع
من جدول أعمال  4البند 

 WRC-19المؤتمر 

حتديد إجراء دراسات هبدف  767
ترددات كي تستعملها اإلدارات 

ة لتطبيقات اخلدمتني املتنقلة الربي
 مدى الرتدد والثابتة العاملة يف

275-450 GHz 

من جدول  15.1البند (، ينبغي النظر فيه مبوجب WRC-15املؤمتر )
 .WRC-19ملؤمتر أعمال ا

- 

املبادئ الناظمة إلعداد جداول  804
أعمال املؤمترات العاملية لالتصاالت 

 الراديوية

(، ما زال صاحلا ؛ ميكن اختاذ إجراءات بشأن WRC-12املؤمتر )مراجع يف 
 .WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  10هذا القرار مبوجب البند 

- 

جدول أعمال املؤمتر العاملي  809
 2019لالتصاالت الراديوية لعام 

(، أصبح متقادما  يف ضوء اإلجراء الذي اختذه WRC-15املؤمتر )
 2016الصادر عن اجمللس يف دورته لعام  1380اجمللس )انظر القرار 

 ((.2017)املعدل يف دورة اجمللس لعام 

SUP 

جدول األعمال التمهيدي للمؤمتر  810
العاملي لالتصاالت الراديوية 

 2023 لعام

من جدول  10البند (، ينبغي النظر فيه مبوجب WRC-15املؤمتر )
 .WRC-19ملؤمتر أعمال ا

- 

 NOC زال صاحلا . (، ماWRC-15املؤمتر )مراجع يف  حتديد مباعدة القوس املدارية 901

احملطات أحكام تنطبق على  902
منت السفن  األرضية املقامة على

املشغلة يف شبكات اخلدمة الثابتة 
الساتلية العاملة يف النطاقني 

925 5-425 6 MHz 
 GHz 14,5-14و

إىل هذا القرار  وحيال .صاحلا   زال ما(، WRC-03 املؤمتر)
والتوصية  5506B.و 5A506.و 5457B.و 5457A.األرقام  يف

03)-(WRC 37. 

NOC 

التدابري االنتقالية لبعض أنظمة  903
اخلدمة اإلذاعية الساتلية/اخلدمة 

النطاق  الثابتة الساتلية يف
500 2-690 2 MHz 

إىل هذا القرار  وحيال .صاحلا   زال ما(، WRC-15 املؤمتر)مراجع يف 
 .WRC-15 حتديث النص يف املؤمتر جرى وقد .3A.16.21الرقم  يف

NOC 

دمة التدابري االنتقالية للتنسيق بني اخل 904
خدمة فضاء( و -املتنقلة الساتلية )أرض

األحباث الفضائية )املنفعلة( يف النطاق 
668 1-668,4 1 MHz 

(07-WRC مت التبليغ عن احملطة الفضائية املعنية وس جلت ،)
 .(MIFR)السجل األساسي الدويل للرتددات  يف

SUP 

ة اخلاصتقدمي بطاقات التبليغ  906
مكتب  خبدمات األرض إىل
 االتصاالت الراديوية

حتديث  جرى وقد. صاحلا   زال ما(، WRC-15 املؤمتر يف مراجع)
 .WRC-15 النص يف املؤمتر

NOC 

 االتصاالت وسائل استخدام 907
 التاملراس يف احلديثة اإللكرتونية

 ساتليةال بالشبكات املتصلة اإلدارية
 األرضية واحملطات

(، ما زال صاحلا ؛ ينبغي اختاذ إجراءات WRC-15املؤمتر )مراجع يف 
 WRC-19بشأن هذا القرار استنادا  إىل تقرير املدير املقدم إىل املؤمتر 

 من جدول أعمال املؤمتر. 9مبوجب البند 

- 
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رقم 
 القرار

المتابعة الممكنة بموجب  مالحظات الموضوع
من جدول أعمال  4البند 

 WRC-19المؤتمر 

 ربالنش اخلاصة املعلومات تقدمي 908
           إلكرتونيا   ونشرها املسبق

(، ما زال صاحلا ؛ ينبغي اختاذ إجراءات WRC-15املؤمتر )مراجع يف 
 WRC-19بشأن هذا القرار استنادا  إىل تقرير املدير املقدم إىل املؤمتر 

 من جدول أعمال املؤمتر. 9مبوجب البند 

- 

دراسات عاجلة مطلوبة للتحضري  958
للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

 2019لعام 

ينبغي أن ينظر فيه االجتماع التحضريي للمؤمتر (، WRC-15املؤمتر )
 7.1.9و 6.1.9يف إطار املسائل  CPM19)-(2يف دورته الثانية 

 .WRC-19ملؤمتر من جدول أعمال ا 1.9مبوجب البند  8.1.9و

- 
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 توصيات المؤتمرات اإلدارية العالمية للراديو  -الجـزء الثاني 
 الراديويةوالمؤتمرات العالمية لالتصاالت 

رقم 
 مالحظات الموضوع التوصية

المتابعة الممكنة بموجب 
من جدول أعمال  4البند 

 WRC-19المؤتمر 

 NOC ما زالت صاحلة. (، WRC-97)مراجعة يف املؤمتر  مناذج منطية للرخص 7

 NOC (، ما زالت صاحلة.WARC-79املؤمتر )يف                         تعر ف اهلوية أوتوماتيا   8

اذها الواجب اخت املتعلقة بالتدابري 9
ملنع تشغيل حمطات اإلذاعة على 

الطائرات خارج  منت السفن أو
 الوطنية حدود األراضي

 NOC (، ما زالت صاحلة.WARC-79املؤمتر )يف 

 طاتباحمل يتعلق فيما التداخل إدارة 16
 من رأكث يف تشغيلها ميكن اليت

 خدمات من واحدة خدمة
 لألرض الراديوية االتصاالت

 NOC (، ما زالت صاحلة.WRC-12املؤمتر )
ق سبإليها يف هذه التوصية  لااحمل R-ITU 224/1ومبا أن املسألة 

 تحديث يف هذا الصدد.ال، فقد يلزم إلغاؤها
MOD 

النص  وقد روجع (، ما زالت صاحلة.WRC-12املؤمتر يف مراجعة ) مبادئ توزيع نطاقات الرتدد 34
إىل هذه التوصية يف القرار  وحيال. WRC-12 املؤمتر يف

15)-(WRC 160 مشروع  مناألخرى  املواضع، وكذلك يف بعض
 تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر كأساس للنظر فيه.

NOC 

املراقبة الدولية لإلرساالت الصادرة  36
 حمطات فضائية عن

ما زالت صاحلة؛ جترى الدراسات يف إطار جلنة (، WRC-97)املؤمتر 
 .1 الدراسات

NOC 

إجراءات تشغيل احملطات األرضية  37
 (ESV) على السفن

إىل هذه التوصية يف القرار  وحيالزالت صاحلة؛  (، ماWRC-03املؤمتر )
)03-(WRC 902 . 3التوصيات-S.1587 R-ITU ) مت حتديثها

( 2008/08 حتديثها يف )مت R SF.1649-ITU-1و( 2015/09 يف
 ( مجيعها سارية.2005/02 )مت حتديثها يف R SF.1650-ITU-1و

NOC 

 مسألة  ( ما زالت صاحلة. وروجعتWARC-79املؤمتر ) حساب عرض النطاق الالزم 63
  R SM.1138-ITU"حساب عرض النطاق الالزم" يف التوصية 

ودراسات جارية؛  (1)القسم  1التذييل  اليت أدرجت باإلحالة يف
( 2008/10)مت حتديثها يف  SM.1138 R-ITU-2التوصيتان 

 ( ساريتان.2006/05)مت حتديثها يف  SM.328 R-ITU-11و

NOC 

 NOC (، ما زالت صاحلة.WARC-79املؤمتر ) إقرار النمط 71

دراسة احلد الفاصل بني جمال البث  75
خارج النطاق وجمال البث اهلامشي 

للرادارات األولية النبضية اليت 
 حيركها املغنيطرون

15)-(Rev.WRC .15املؤمتر مراجعة يف  ما زالت صاحلة-WRC NOC 

 اإلدراكية الراديوية األنظمة نشر 76
 واستعماهلا

(، ما زالت صاحلة يف ضوء الدراسات اجلارية ضمن WRC-12املؤمتر )
 عدة جلان دراسات بقطاع االتصاالت الراديوية.

NOC 

رارات مجعية ق قد يلزم تعديلها ملراعاة نتائج الدراسات اليت انتهت و/أو
 .R 58-ITUبشأن القرار  2019 االتصاالت الراديوية لعام

MOD 
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رقم 
 مالحظات الموضوع التوصية

المتابعة الممكنة بموجب 
من جدول أعمال  4البند 

 WRC-19المؤتمر 

نطاقات الرتدد املفضلة لألنظمة  100
 فريياالنتثار الرتوبوس اليت تستخدم

 NOC (، ما زالت صاحلة.WRC-03املؤمتر يف مراجعة )

. وتتواصل الدراسات صاحلة زالت ما(، WRC-12املؤمتر )مراجعة يف  اخلدمة املتنقلة الساتلية املتكاملة 206
بإجراء دراسات  4 تقوم جلنة الدراساتو  يف قطاع االتصاالت الراديوية.

  إذا ما تفحص ويلزم .لوضع مشاريع توصيات/تقارير جديدة ذات صلة
 يف دراسات قطاع االتصاالت الراديوية اليت أ حرز قد تقدم أي كان

 أوصت هبا هذه التوصية.

NOC 

االتصاالت املتنقلة الدولية أنظمة  207
 املستقبلية

15)-(Rev.WRC .15املؤمتر مراجعة يف  ما زالت صاحلة-WRC NOC 

استخدام حمطات أرضية على سفن  316
 داخل املوانئ

ما زالت صاحلة؛ يلزم التشاور مع (، Mob-87يف املؤمتر مراجعة )
 املنظمة البحرية الدولية بشأن أي تعديل أو إلغاء حمتمل.

MOD/SUP 

استخدام الرتددات املعينة  401
 27لالستخدام العاملي يف التذييل 

 NOC (، ما زالت صاحلة.WARC-79املؤمتر )

اإلذاعة على املوجات الديكامرتية  503
(HFBC) 

ينبغي حتديث و ؛ (، ما زالت صاحلةWRC-2000املؤمتر )مراجعة يف 
املؤمتر  ل إليهااليت توص نتيجةال لتعرب عن اليت جتاوزها الزمن األوصاف

بشأن إدخال  WRC)-2003 (03العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
 ز(و (وقد يلزم تعديل بعض األجزاء مثل الفقرتني  .رقميا   املشك لالبث 

 ."إذ يضع يف اعتباره"من 

MOD 

التوافقيات يف اخلدمة اإلذاعية  506
 الساتلية

 NOC (، ما زالت صاحلة.WARC-79املؤمتر )

إزالة البث خارج النطاق يف اإلذاعة  520
على املوجات الديكامرتية 

(HFBC) 

 NOC (، ما زالت صاحلة.WARC-92املؤمتر )

تنسيق مواقيت اإلذاعة على  522
 (HFBC)املوجات الديكامرتية 

 NOC ما زالت صاحلة.(، WRC-97)املؤمتر 

مبادئ توجيهية بشأن اجتماعات  608
التشاور املنصوص عليها يف القرار 

609 

إىل هذه  زالت صاحلة. وحيال (، ماWRC-07املؤمتر )مراجعة يف 
R -ITU والتوصيتان .Rev.WRC) 609-(07 التوصية يف القرار

2-M.1642 2( و2007/10حتديثها يف  )مت-R M.1787-ITU 
 ( ساريتان.3/08201حتديثها يف  )مت

NOC 

 MHz 2 110-2 025تقاسم النطاقني  622
 MHz 2 290-2 200و

ما زالت صاحلة؛ مت حتديث توصيات قطاع (، WRC-97)املؤمتر 
 وهذه التوصية. االتصاالت الراديوية ذات الصلة بصورة وافية هي

NOC 

إىل هذه  (، ما زالت صاحلة. وحيالWARC-79املؤمتر ) GHz 33-32التقاسم يف النطاق  707
 S.1151 R-ITU-0 والتوصية .548.5 التوصية يف القرار

 سارية.

NOC 

استخدام الطريان املدين لتوزيعات  724
 الرتدد للخدمة الثابتة الساتلية

 NOC (، ما زالت صاحلة.WRC-07املؤمتر )
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 1.9 بند جدول األعمال

 من االتفاقية: 7                                                        تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية وإقراره، وفقا  للمادة  النظر يف 9
 ؛2015بشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية منذ املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  1.9

 تسع مسائل حتت هذا البند من جدول األعمال. (CPM19-1)للمؤمتر  الجتماع التحضرييحددت الدورة األوىل ل مالحظة:
 من لوائح الراديو 441B.5الرقم 

على أن معيار كثافة تدفق القدرة اليت تنتجها حمطة االتصاالت  WRC-15الذي وافق عليه املؤمتر  من لوائح الراديو 441B.5ينص الرقم 
. WRC-19 املؤمتر خيضع للمراجعة يف MHz 4 990-4 800يف نطاق الرتدد  3املتنقلة يف ثالثة بلدان من اإلقليم املتنقلة الدولية يف اخلدمة 

من جدول األعمال  1.9 هذا املوضوع كمسألة يف إطار البند (CPM19-1)ومل حتدد الدورة األوىل من االجتماع التحضريي للمؤمتر 
 .WRC-19لدراسته إبان التحضري للمؤمتر 

فيما يتعلق بالشروط التقنية والتنظيمية  WRC-15                                                              وأجرى قطاع االتصاالت الراديوية بعض الدراسات استجابة  لطلب املؤمتر 
                                        من أجل محاية اخلدمة املتنقلة للطريان، طبقا   MHz 4 990-4 800 نطاق الرتدد الستعمال االتصاالت املتنقلة الدولية يف

 .(Rev.WRC-15) 223 للقرار

                                                                                                              ومل يتم التوصل إىل توافق يف اآلراء يف قطاع االتصاالت الراديوية بشأن املوضوع أعاله، ونتيجة  لذلك، ال يوجد تقرير أو توصية 
 (.2.2.1.3، القسم CPM19-/172                                            لقطاع االتصاالت الراديوية )انظر أيضا  الوثيقة 

 441B.5 فيما يتعلق مبجال تطبيق الرقم (CPM19-/892)الوثيقة وقد قدمت مسامهة إىل الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر 
ن حد كثافة تدفق القدرة يف هذه احلاشية، وذلك أل/من لوائح الراديو. وتقدم املسامهة األساس املنطقي حلذف اإلحالة إىل معيار

من لوائح الراديو(  21.9محاية اخلدمة املتنقلة للطريان، من وجهة نظر اجلهة املقدمة للمسامهة، يوفرها حكم تنظيمي آخر )الرقم 
 من لوائح الراديو. 441B.5                        وهو موجود أيضا  باحلاشية

بأن "هذا املعيار خيضع للمراجعة  (CPM19-2)جتماع التحضريي للمؤمتر وبعد املناقشات، اعرتفت الدورة الثانية لال
من لوائح الراديو. ومل تعد الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر أي استنتاجات  441B.5               "، طبقا  للرقم WRC-19 املؤمتر يف

، حسب االقتضاء. WRC-19 بشأن هذا املوضوع. وقد يود مدير املكتب أن ينظر يف هذا املوضوع عند إعداد تقريره إىل املؤمتر
                           . وتشج ع اإلدارات على النظر املناسب اإلجراء واختاذ سألةامل استعراض إىل WRC-19 املؤمتر       ، د عي WRC-15املؤمتر  لطلب        ووفقا  

 .WRC-19التحضري للمؤمتر  عند                               يف املسألة، إذا رأت ذلك مناسبا ، 
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 1.9 (6.1.9)بند جدول األعمال 

 (WRC-15) 958في الملحق بالقرار  1)المسألة  6.1.9/6

 :2019اديوية لعام دراسات عاجلة مطلوبة للتحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت الر 
 :لمركبات الكهربائيةل (WPT) اإلرسال الالسلكي للطاقةإجراء دراسات بشأن  1)

 الراديوية؛ للمركبات الكهربائية على خدمات االتصاالت (WPT)اإلرسال الالسلكي للطاقة تقييم أثر  أ ( 
للمركبات  (WPT) الالسلكي للطاقةاإلرسال دراسة مديات الرتددات املنسقة املناسبة اليت تقلل أثر  ب(

 الكهربائية على خدمات االتصاالت الراديوية.

ومجعية مهندسي  (ISO)واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي  (IEC)اللجنة الكهرتقنية الدولية ينبغي أن تراعي هذه الدراسات أن 
 .لمركبات الكهربائيةل WPTيمي لتكنولوجيات تقوم بوضع معايري دولية تتعلق بالتنسيق العاملي واإلقل (SAE) السيارات

 ملخص تنفيذي 1/6.1.9/6

، إىل قطاع االتصاالت الراديوية (WRC-15) 958، القرار 6.1.9، املسألة WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  1.9طلب البند 
على االتصاالت الراديوية ومديات الرتدد  (WPT-EV)للمركبات الكهربائية  (WPT)                      إرسال القدرة السلكيا  أن يدرس أثر 

 .املناسبة املنسقة

                              إلرسال القدرة السلكيا  للمركبات  وحددت نتائج الدراسات اليت أجريت يف قطاع االتصاالت الراديوية مديي تردد
بقدرة  (WPT-EV)                                        رسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية بقدرة عالية ومدى تردد واحد إل (WPT-EV) الكهربائية

 .6.1.9/6-2اجلدول  متوسطة، على النحو املبني يف

 .                                                                                                       واستنادا  إىل هذه الدراسات، سيستمر العمل اإلضايف يف قطاع االتصاالت الراديوية وال ي طلب أي تغيري يف لوائح الراديو

 خلفية 2/6.1.9/6
   ا  إرسال القدرة السلكيوأصبح .                     السلكيا  بسهولة وسرعة القدرة لدعم نقل (WPT)                      إرسال القدرة السلكيا  جيري تطوير تكنولوجيات 

تكنولوجيا شحن مهمة هتدف إىل تقليل حجم بطاريات السيارات وبالتايل حتسني مسافة قيادهتا  (WPT-EV)للمركبات الكهربائية 
                      ونظرا  للقدرة والسعات . بشكل عام (WPT)                                تكنولوجيات إرسال القدرة السلكيا   ITU-R SM.2110تتناول التوصية و  .العملية

                     إرسال القدرة السلكيا  بقدرة منخفضة ذا صلة بأغراض شحن  (WPT)                                               الالزمة للبطاريات، لن يكون إرسال القدرة السلكيا  
 .(WPT-EV)للمركبات الكهربائية 

. (WPT-EV) ائيةكبات الكهرب                          إرسال القدرة السلكيا  للمر                                                                    ويف مجيع األقاليم، سبق أن نفذت بعض اإلدارات نـ ه جا  وطنية للسماح بشحن 
يل املثال، قد تتطلب فعلى سب. املطلوب لشحن بطارية مركبة كهربائية يعتمد على حالة استعمال املركبة القدرةوجيدر بالذكر أن مستوى 

بيد أن الشحن  .خالل عدد معني من الساعات kW 3,3مركبات الركاب اليت جيري شحنها يف مرآب منزل قدرة شحن تعادل حوايل 
 .أو أكثر kW 22األسرع يتطلب مستويات قدرة أعلى تقارب 

. kW 75                                                                                                       وقد تتطلب مركبات اخلدمة الشاقة أيضا ، مثل احلافالت والشاحنات، مستويات قدرة أعلى ابتداء  من قدرة شحن تعادل 
ستعمل لشحن بطاريات حافالت     وت  ( من حموالت الطاقة kW 30 × 4تتحقق بواسطة ) kW 120وتشمل هذه الفئة أمثلة مثل 

تلخيص لفئات القدرة ومديات الرتدد املدروسة من أجل  6.1.9/6-1ويرد يف اجلدول . الركاب وغريها من مركبات اخلدمة الشاقة
 .(WPT-EV)                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية 
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 6.1.9/6-1اجلدول 

 (WPT-EV)                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية نطاقات التردد ومستويات القدرة المدروسة من أجل 
 التطبيقات نطاق التردد مستوى القدرة الفئات

WPT بقدرة عالية kW 120 - kW 22 kHz 25-19 
 مركبات كهربائية حمددة للخدمة الشاقة 

 (مثل احلافالت وعربات الرتام والشاحنات)

WPT بقدرة عالية kW 120 - kW 22 kHz 65-55 
 مركبات كهربائية حمددة للخدمة الشاقة 

 (مثل احلافالت وعربات الرتام والشاحنات)

WPT بقدرة متوسطة kW 22 - kW 3,3 kHz 90-79 اخلفيفة مركبات كهربائية عامة للخدمة 

 (SFTS) شارات التوقيتاملعيارية وإالرتددات اخلدمة الثابتة واملتنقلة البحرية وخدمة : هذه على اخلدمات التالية                   توزع  نطاقات الرتدد
، رساالت غري املطلوبةباإل                             وقد تتأثر اخلدمات األخرى أيضا  . واملالحة الراديوية واملالحة الراديوية البحرية والتحديد الراديوي للموقع

 .(WPT-EV)                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية                                      ذلك التوافقيات وحجب املستقب ل من جراء  يف مبا
 .وأخذت الدراسات يف احلسبان نطاقات الرتدد ومستويات القدرة ذات الصلة كأساس للمقارنة

عتقد، على وجه    ي  معروفة على حنو كاف، وكان  (WPT-EV)                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية ومل تكن تأثريات تطبيقات شحن 
 .اضطرابات من شأهنا أن تؤثر على األنظمة أو اخلدمات الراديوية القائمة اخلصوص، أن استعمال قدرة إرسال عالية ميكن أن يؤدي إىل

ر العاملي على خدمات االتصاالت الراديوية، قرر املؤمت                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائيةومن أجل دراسة أي تأثري حمتمل لشحن 
، أن يقوم قطاع االتصاالت الراديوية بدراسة (WRC-15) 958حق بقراره يف املل( وب(  أ 1، مبوجب البند 2015لالتصاالت الراديوية لعام 

ة للتحضري وقد اعتربت هذه الدراسة إحدى الدراسات العاجلة املطلوب. هذا التأثري وما يناسب من مديات الرتدد املنسقة لتقليله إىل أدىن حد
ا النحو، حددت الدورة األوىل لالجتماع التحضريي وعلى هذ. (WRC-19) 2019للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 .WRC-19 من جدول أعمال املؤمتر 1.9اليت سينظر فيها يف إطار البند  6.1.9هذا البند بوصفه املسألة  (CPM19-1) للمؤمتر

راديوية غري لإلشارة إىل طاقة الرتددات ال" اإلرساالت غري املطلوبة"ويف نص االجتماع التحضريي للمؤمتر هذا، يستعمل مصطلح 
إىل ما يعترب اجملال خارج النطاق أو  (WPT-EV)                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية املطلوبة، مبا يف ذلك التوافقيات، من 

 .امليدان اهلامشي خلدمات االتصاالت الراديوية

 الراديوية ملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع االتصاالت 3/6.1.9/6

على  (WPT-EV)                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية أجري عدد من الدراسات لتقييم التأثري احملتمل إلرساالت 
عمل من أجل مشروع أويل للتقرير اجلديد الوثيقة  وترد تفاصيل هذه الدراسات يف. التطبيقات املختلفة للخدمات القائمة

ITU-R SM.[WPT_EV_IMPACT]. 

 النطاقات يف (WPT-EV)                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية تناول الدراسات التالية مديات الرتدد لتشغيل وت
kHz 25-19 وkHz 5X-55 وkHz 65-6Y وkHz 90-79 مع خدمات                    ( اليت تبني  توافقها6.1.9/6-2 )انظر اجلدول

 .                                                                 االتصاالت الراديوية القائمة، رهنا  بالشروط الواردة يف قسم االستنتاجات

العامل في مدى التردد  (WPT-EV)                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية  بشأندراسات التأثير  1.3/6.1.9/6
kHz 25-19 

أمتار بني اهلوائي احللقي والشاحن يف بعض الدراسات، وترد تفاصيل بيئات القياس  10خذت قياسات على مسافة    أ  
 (SDO)                                                                وتقار ن نتائج القياس مبجموعيت حدود قيد اإلعداد يف منظمات وضع املعايري. ITU-R SM.2303-2 التقرير يف
(CISPR/B وETSI EN 303 417 .)يويةوال تضمن هذه احلدود بالضرورة محاية اخلدمات الراد. 
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 دراسات التأثير على خدمة الترددات المعيارية وإشارات التوقيت 1.1.3/6.1.9/6

 .باحملاكاة والقياسات امليدانية على السواء (SFTS) الرتددات املعيارية وإشارات التوقيتأجريت الدراسة على 
اليابان؛  يف kHz 40على مستوى العامل؛ و kHz 20 والرتددات املعيارية وإشارات التوقيت املذكورة يف الدراسة هي أنظمة تعمل برتدد

الصني  يف kHz 100يف أملانيا؛ و kHz 77,5يف الصني؛ و kHz 68,5يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة واليابان؛ و kHz 60و
 .فرنسا يف kHz 162و

(. ETSI EN 303 417و CISPR/B) (SDO)                                                                وتقار ن نتائج القياس مبجموعيت حدود قيد اإلعداد يف منظمات وضع املعايري 
 .تضمن هذه احلدود بالضرورة محاية اخلدمات الراديوية وال

 دراسات التأثير على التحكم في التموجات 2.1.3/6.1.9/6

ج             وتقار ن نتائ. باحملاكاة والقياسات امليدانية على السواء kHz 139و kHz 129,1أجريت الدراسة على التحكم يف التموجات بني 
وال تضمن . CISPR/B/687/CDVوتفي نتائج القياس حبدود . ETSI EN 303 417و CISPR/B/687/CDV44القياس حبدود 

 .هذه احلدود بالضرورة محاية اخلدمات الراديوية

 دراسات التأثير على أنظمة اإلنذار األوتوماتي لحماية القطارات 3.1.3/6.1.9/6

 .(ATS)أمتار حلماية أنظمة اإليقاف األوتومايت للقطار  5ختلص هذه الدراسة إىل ضرورة وجود مسافة فصل بطول 
 دراسات التأثير على االتصاالت الراديوية البحرية 4.1.3/6.1.9/6

ة املعنية نة الدولية اخلاصاللج                                                          ، ويف هذه الدراسة ملثل هذه األنظمة، ي ستشهد باحلدود املقرتحة من Loran-C                 مل ت درس إال أنظمة 
، مبا يف ذلك توافقيات تطبيقات شحن kHz 25-19وشدة اجملال ضمن املدى  فيما يتعلق بالبث (CISPR) بالتداخل الراديوي

 ITU-R M.589-3 إىل التوصيتني Loran-Cوحييل معيار محاية نظام . (WPT-EV)                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية 
أي خطر  (WPT-EV)                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية                                  ووفقا  لدراسة التأثري، ال يشكل شحن. ITU-R P.372-13و

 .يف البحر يف إطار التغطية البحرية Loranتداخل على مستقبالت 

 (AM)دراسات التأثير على اإلذاعة بتشكيل االتساع  5.1.3/6.1.9/6
ومسافات الفصل املمكنة  (AM)ت تستند إىل معايري محاية استقبال اإلذاعة بتشكيل االتساع استلزمت هذه الدراسات إجراء حتليال

مثل احلافالت )حمددة للخدمة الشاقة  (WPT-EV)                                       إرسال القدرة السلكيا  ملركبات الكهربائية حال استعمال أجهزة شحن  يف
لخدمة الشاقة املعدة ل                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية                              ورج حت الدراسات أن يكون موقع (. وعربات الرتام والشاحنات

                                      ووجدت الدراسات أيضا  أن التخفيف سيكون .                                      أمتار من مستقب ل اإلذاعة بتشكيل االتساع 10على مسافة فصل ال تقل عن 
إرسال أو تشغيل /و ةباملطلو ت غري اإلرساالفيها احلاجة إىل خفض تدعو                                                مطلوبا  حلماية اإلذاعة بتشكيل االتساع يف احلاالت اليت 

ات ، باستقرار ونقاء معززين، على ترددات حمددة حبيث تقع التوافقيات املقابلة ضمن الرتدد                                  القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية
 .ارتشكيل االتساع بعني االعتبشبكة مسح اليت تقلل من التأثري على استقبال اإلذاعة بتشكيل االتساع، مع أخذ 

 دراسات التأثير على االتصاالت الراديوية للهواة 6.1.3/6.1.9/6

        وتقار ن . kHz 479-472و kHz 137,8-135,7من بني نطاقات االتصاالت الراديوية للهواة، أجريت القياسات امليدانية يف نطاقي 
 .اخلدمات الراديويةوال تضمن هذه احلدود بالضرورة محاية . وتستوفيها CISPR/B/687/CDVنتائج القياس حبدود 

___________________ 
 حييل إليها تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر.                                                          فشلت هذه احلدود يف التصويت، بيد أهنا است خدمت يف الدراسات اليت   44

https://www.itu.int/md/R15-CPM19.02-C-0017/en
https://www.itu.int/md/R15-CPM19.02-C-0089/en
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 على خدمة الطيران (WPT-EV)                                                     دراسة تأثير إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية  7.1.3/6.1.9/6
( ITU-R SM.1535التوصية ) kHz 535-190من بني نطاقات خدمة الطريان، أجريت القياسات امليدانية يف نطاقي 

. ETSI EN 303 417و CISPR/B/687/CDVوتفي نتائج القياسات حبدود (. ITU-R M.1458التوصية ) kHz 22 000-2 800و
 .تضمن هذه احلدود بالضرورة محاية اخلدمات الراديوية وال

 على نظام كشف الصواعق (WPT-EV)                                                     دراسة تأثير إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية  8.1.3/6.1.9/6

 CISPR/B/687/CDVوتفي نتائج القياسات حبدود . kHz 200-5                                                      خذت قياسات ميدانية ألنظمة كشف الصواعق املشغ لة يف النطاق    أ  
 .وال تضمن هذه احلدود بالضرورة محاية اخلدمات الراديوية. ETSI EN 303 417و

               المشغ ل في مدى  (WPT-EV)                                                             دراسات التأثير بشأن إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية 2.3/6.1.9/6
 kHz 65-55 التردد

 دراسات التأثير على خدمة الترددات المعيارية وإشارات التوقيت 1.2.3/6.1.9/6

 kHz 65-55                   املشغ ل يف مدى الرتدد (WPT-EV)                                                               وجدت إحدى الدراسات أن إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية 
الرتددات املعيارية             وتشغ ل حمطات . kHz 60             املشغ لة برتدد  (SFTS)الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت                        سيسبب تداخال  ضارا  على 

يف اليابان والواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة حيث تستعمل املاليني هذه  kHz 60برتدد  (SFTS)وإشارات التوقيت 
وتبني . مالمع شدة اجملال الدنيا القابلة لالستع                                 قدرة السلكيا  للمركبات الكهربائيةإرسال الوقورنت نتائج قياسات نظام . اخلدمة

قد فاقت شدة اجملال الدنيا القابلة  m 10على ارتفاع                                          إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائيةأن اإلرساالت املقيسة يف 
تأثري يتسبب  kHz 65-55يف املدى للمركبات الكهربائية                       إرسال القدرة السلكيا  وسيكون لتشغيل . dB 45,7لالستعمال بنسبة 

 .الرتددات املعيارية وإشارات التوقيتتداخل ضار على  يف
الرتددات املعيارية وإشارات ونظرت يف حمطات  (SFTS)الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت قياسات على  إحدى الدراساتوأجرت 
يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة واليابان؛  kHz 60يف اليابان؛ و kHz 40على مستوى العامل؛ و kHz 20             املشغ لة برتدد التوقيت 

وقورنت نتائج القياس مبجموعيت  .يف فرنسا kHz 162يف الصني و kHz 100يف أملانيا؛ و kHz 77,5الصني؛ و يف kHz 68,5و
وال تضمن هذه احلدود بالضرورة (. ETSI EN 303 417و CISPR/B) (SDO)حدود قيد اإلعداد يف منظمات وضع املعايري 

 .محاية اخلدمات الراديوية

 دراسات التأثير على التحكم في التموجات 2.2.3/6.1.9/6

ج             وتقار ن نتائ. باحملاكاة والقياسات امليدانية على السواء kHz 139و kHz 129,1أجريت الدراسة على التحكم يف التموجات بني 
وال تضمن هذه . CISPR/B/687/CDVوتفي نتائج القياس حبدود . ETSI EN 303 417و CISPR/B/687/CDVالقياس حبدود 

 .احلدود بالضرورة محاية اخلدمات الراديوية

 دراسات التأثير على أنظمة اإلنذار األوتوماتي لحماية القطارات 3.2.3/6.1.9/6

 .(ATS)أمتار حلماية أنظمة اإليقاف األوتومايت للقطار  5يف هذه الدراسة، تدعو احلاجة إىل مسافة فصل بطول 
 بما في ذلك نظام المالحة دراسات التأثير على االتصاالت الراديوية البحرية 4.2.3/6.1.9/6

ة ملعنياللجنة الدولية اخلاصة ا                                                          ، ويف هذه الدراسة ملثل هذه األنظمة، ي ستشهد باحلدود املقرتحة من Loran-C                 مل ت درس إال أنظمة 
، مبا يف ذلك توافقيات تطبيقات شحن kHz 65-55وشدة اجملال ضمن املدى  فيما يتعلق بالبث (CISPR) بالتداخل الراديوي

 ITU-R M.589-3 إىل التوصيتني Loran-Cوحييل معيار محاية نظام . (WPT-EV)                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية 
اخل على أي خطر تد                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية  التأثري، ال يشكل شحن              ووفقا  لدراسة . ITU-R P.372-13و

 .البحرية يف البحر يف إطار التغطية Loranمستقبالت 
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 (AM)دراسات التأثير على اإلذاعة بتشكيل االتساع  5.2.3/6.1.9/6

ومسافات الفصل املمكنة  (AM)استلزمت هذه الدراسات إجراء حتليالت تستند إىل معايري محاية استقبال اإلذاعة بتشكيل االتساع 
مثل احلافالت )حمددة للخدمة الشاقة  (WPT-EV)                                       إرسال القدرة السلكيا  ملركبات الكهربائية حال استعمال أجهزة شحن  يف

لخدمة الشاقة املعدة ل                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية                              ورج حت الدراسات أن يكون موقع (. وعربات الرتام والشاحنات
                                      ووجدت الدراسات أيضا  أن التخفيف سيكون .                                      أمتار من مستقب ل اإلذاعة بتشكيل االتساع 10على مسافة فصل ال تقل عن 

إرسال أو تشغيل /و ةغري املطلوب اإلرساالتفيها احلاجة إىل خفض و تدع                                               مطلوبا  حلماية اإلذاعة بتشكيل االتساع يف احلاالت اليت 
ات ، باستقرار ونقاء معززين، على ترددات حمددة حبيث تقع التوافقيات املقابلة ضمن الرتدد                                  القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية

 .اركيل االتساع بعني االعتبتششبكة مسح اليت تقلل من التأثري على استقبال اإلذاعة بتشكيل االتساع، مع أخذ 
 دراسات التأثير على االتصاالت الراديوية للهواة 6.2.3/6.1.9/6

        وتقار ن  kHz 479-472و kHz 137,8-135,7من بني نطاقات االتصاالت الراديوية للهواة، أجريت القياسات امليدانية يف نطاقي 
 .ذه احلدود بالضرورة محاية اخلدمات الراديويةوال تضمن ه. وتستوفيها CISPR/B/687/CDVنتائج القياس حبدود 

               المشغ ل في مدى  (WPT-EV)                                                             دراسات التأثير بشأن إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية  3.3/6.1.9/6
 kHz 90-79التردد 

 دراسات التأثير على خدمة الترددات المعيارية وإشارات التوقيت 1.3.3/6.1.9/6

 kHz 60و 40باستعمال  التأثير على خدمة الترددات المعيارية وإشارات التوقيتدراسات  1.1.3.3/6.1.9/6

 (WPT-EV)                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائيةو  (SFTS)الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت                        أ جنزت دراسة التداخل بني 
لقدرة إرسال اأمتار، تثبت الدراسة أن وقت التشغيل ال يرتاكب مع تشغيل  10                          وبناء  على مسافة فصل طوهلا . kHz 60-40نطاق  يف

 .األجهزة  أداء هذه، وإمكانية حتسنيالرتددات املعيارية وإشارات التوقيت، وتغري اجتاه انتشار خدمات                            السلكيا  للمركبات الكهربائية
الساعات املضبوطة /على امليقاتيات (WPT-EV)الكهربائية                               إرسال القدرة السلكيا  للمركبات وأكدت هذه الدراسة أن تأثري أنظمة 

 .هو تأثري طفيف مبا يكفي kHz 60-40                واملشغ لة يف نطاق ( (SFTS)الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت أجزاء من )         راديويا  

 kHz 77,5دراسات التأثير على خدمة الترددات المعيارية وإشارات التوقيت باستعمال  2.1.3.3/6.1.9/6

للمستقبالت الراديوية للميقاتية املعيارية قيد النظر باستعمال  %50حجب أقصى بنسبة عدم حدوث  تبني إحدى الدراسات
kHz 77,5 (DCF77)  18إال ضمن مسافة m  إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية من منشأة شحن                                         (WPT-EV)، 

                                 وحتسبا  للزيادة احملتملة يف شدة اجملال . m 10على ارتفاع  dBµA/m 68,5تبلغ  (WPT)                                 بأن شدة جمال إرسال القدرة السلكيا         علما  
وميكن تقليل هذا التأثري بتقييد قدرة اإلرسال . m 31                     ، متد د هذه املسافة إىل m 10كحد أقصى على ارتفاع   dBµA/m 82 إىل
ورمبا بتقنيات  kHz 90-79دها املركزي بعناية ضمن نطاق واختيار ترد                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية منشأة شحن  يف

 (.                         كتقطع عملية الشحن دوريا  )ختفيف أخرى 
 دراسات التأثير على التحكم في التموجات 2.3.3/6.1.9/6

 .       مل ت درس

 التأثير على نظام محدد لالتصاالت الراديوية بالسكك الحديدية 3.3.3/6.1.9/6

التداخل الضار على أنظمة االتصاالت بالسكك احلديدية يف حاالت االستعمال التشغيلي الفعلي نظرت وحبثت هذه الدراسات يف 
                املستعمل عامليا ،  (ATS)                                                   وعلى وجه التحديد، د رس نظام اإليقاف األوتومايت للقطار . من خالل عمليات احملاكاة والقياسات

 .أمتار لعدم التسبب يف تداخل ضار 5 تقل عن وتثبت نتائج الدراسة لزوم مسافة فصل ال. kHz 250-10النطاق  يف
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 دراسات التأثير على االتصاالت الراديوية البحرية بما في ذلك نظام المالحة 4.3.3/6.1.9/6

 kHz 90-79 في المدى Loran-Cأنظمة  1.4.3.3/6.1.9/6
اللجنة                            ، ي ستشهد باحلدود املقرتحة من (WPT-EV)                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية و  Loran-Cيف الدراسة بني أنظمة 

، kHz 90-79 وشدة اجملال ضمن مدى الرتدد املقرتح فيما يتعلق بالبث (CISPR) الدولية اخلاصة املعنية بالتداخل الراديوي
إىل  Loran-Cام اية نظوحييل معيار مح.                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائيةذلك التوافقيات الثانية لتطبيقات شحن  يف مبا

 . ITU-R P.372-13و ITU-R M.589-3التوصيتني 
يشكل  ، ال(WPT-EV)                                        رسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية                                                         ووفقا  لدراسة التعايش، بالنسبة لتطبيقات أحادية ومتعددة إل

يف إطار التغطية  Loranبالت أي خطر تداخل على مستق                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية  البث املنبعث عن شحن
، شريطة Loran-Cأنظمة و                                          إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائيةوتشري نتائج الدراسة إىل جدوى التعايش بني أنظمة . البحرية

 .                            السلكيا  للمركبات الكهربائية متوسط القدرةرسال أجل اإل من kHz 90-79حتديد مدى الرتدد 

 التأثير على اإلذاعة الصوتيةدراسات  5.3.3/6.1.9/6

ومسافات الفصل املمكنة  (AM)استلزمت هذه الدراسات إجراء حتليالت تستند إىل معايري محاية استقبال اإلذاعة بتشكيل االتساع 
إرسال قع و                          ورج حت الدراسات أن يكون م. كهربائية عامة للخدمة اخلفيفة                             إرسال القدرة السلكيا  ملركبات  حال استعمال أجهزة شحن  يف

ووجدت .                                      أمتار من مستقب ل اإلذاعة بتشكيل االتساع 3على مسافيت فصل بطول مرت واحد و                                   القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية 
ىل خفض البث فيها احلاجة إتدعو                                                                                الدراسات أيضا  أن التخفيف سيكون مطلوبا  حلماية اإلذاعة بتشكيل االتساع يف احلاالت اليت 

قع التوافقيات ، باستقرار ونقاء معززين، على ترددات حمددة حبيث ت                                        إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائيةتشغيل  أو/املطلوب و غري
 .ل االتساع بعني االعتبارتشكيشبكة مسح املقابلة ضمن الرتددات اليت تقلل من التأثري على استقبال اإلذاعة بتشكيل االتساع، مع أخذ 

املناطق احلضرية  يف بعض -مبا يف ذلك اختبار التداخل امليداين، والتحليل النظري، وحماكاة مونت كارلو  -وأجريت دراسات أخرى 
                     من حتم ل مستويات أعلى  AM                    وأظهرت متك ن مستقبالت . ذات املستويات العالية من إشارة اإلذاعة املطلوبة وأرضية ضوضاء البيئة

وبالنسبة للسيناريوهات األخرى، مثل املناطق . يف هذه البيئات (WPT-EV)ربائية                                   إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهمن بث 
              كيا  للمركبات إرسال القدرة السلاحلضرية والريفية، من شأن التخفيف من التداخل أن يتطلب زيادة مسافات الفصل بني معدات 

 .AM               ومستقب ل إذاعة الكهربائية 
            ا  للمركبات إرسال القدرة السلكين الرتبة الثانية إىل احلادية والعشرين يف أنظمة وبعبارة أدق، ميكن أن تندرج التوافقيات م

ويرد . (MF) ةواملوجات اهلكتومرتي (LF)ة باملوجات الكيلومرتييف مدى الرتدد خلدمات اإلذاعة الصوتية  (WPT-EV) الكهربائية
اإلذاعة  وأنظمة                                 قدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية إرسال الوصف هنجني للتوافق بني أنظمة  ITU-R SM.2303-2 التقرير يف

. (AM) ويستند النهج األول إىل معايري احلماية القائمة يف قطاع االتصاالت الراديوية لإلشارة اإلذاعية بتشكيل االتساع. الصوتية
الذي يقع  الكهربائية                 السلكيا  للمركباترسال القدرة ويستند النهج الثاين إىل املعايري اليت ينبغي أن يظل هبا البث التوافقي إل

 .دون مستويات الضوضاء البيئية (MF)ة املوجات اهلكتومرتي وأ (LF)ة باملوجات الكيلومرتي نطاقات اإلذاعة يف
، يستمد النهج األول مستويات تداخل مسموح هبا ITU-R BS.560و ITU-R BS.703                           استنادا  إىل أحكام التوصيتني و 

يف نطاق اإلذاعة  −dBµA/m 51و (kHz 283,5-148,5) (LF) باملوجات الكيلومرتيةيف نطاق اإلذاعة  −dBµA/m 44 قدرها
( ةمبا يف ذلك اإلرساالت التوافقي)وإذا كان مسبب التداخل .                يف موقع املستقب ل (kHz 1 606,5-526,5) (MF) باملوجات اهلكتومرتية

مع اخلدمة الراديوية املتضررة، ( −/+ Hz 50 ضمن)                                                                       هو إشارة جيبية عادية غري مشك لة ذات نقاء طيفي جيد ومتطابقة بدقة يف الرتدد 
 .dB 38ميكن التهاون مع هذه املستويات بنسبة 

مستويات تداخل مسموح هبا ، يستمد النهج الثاين ITU-R P.372-13                                                       واستنادا  إىل مستويات الضوضاء البيئية املشتقة من التوصية 
 −dBµA/m 48,5يف املناطق الريفية و −dBµA/m 34,5يف املناطق السكنية، و −dBµA/m 30,5يف املدن، و −dBµA/m 25,5 قدرها
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دن وتظهر نتائج بعض القياسات أن مستويات الضوضاء البيئية يف بعض امل.                  ، يف موقع املستقب لkHz 500مناطق ريفية هادئة، برتدد  يف
 .املناطق السكنية أعلى بكثري من املستويات املذكورة أعالهو 

،        سلكيا  إرسال القدرة الويعد قطاع االتصاالت الراديوية توصيات بشأن احلدود الالزمة حلماية خدمات االتصاالت الراديوية من 
 .(WPT-EV)                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية يف ذلك  مبا

 التأثير على خدمة الهواةدراسات  6.3.3/6.1.9/6

، مع نطاقات الرتدد خلدمات اهلواة kHz 90-79، (WPT-EV)                                        رسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية ال يرتاكب مدى الرتدد إل
ولذلك، ال يؤخذ يف االعتبار حجب حساسية . ، وله ما يكفي من الفصل عنهاkHz 137,8-135,7الراديوية اليت تستعمل النطاق 

إرسال من ( ث اهلامشيالب)وسوف يتعني النظر يف مستويات البث املشع للتوافقيات . بفعل التداخل( خارج النطاق)     قب ل املست
 .حيثما تقع يف نطاقات اخلدمات الراديوية للهواة                                   القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية

وتبني األوراق الالحقة املقدمة إىل قطاع االتصاالت .                                    بأن التداخل على خدمات اهلواة مل ي درس ITU-R SM.2303-2ويفيد التقرير 
الدولية أو وثائق اللجنة /الراديوية أن حدود البث احلالية يف امليدان اهلامشي، على النحو احملدد يف وثائق قطاع االتصاالت الراديوية و

ة من التداخل الضار على خدمات اهلواة من                                   ، تقصر كثريا  عن تقدمي احلماية الكافي(CISPR) اخلاصة املعنية بالتداخل الراديوي
، بالنظر إىل وقوع اهلوائيات املستعملة يف هذه اخلدمة يف املناطق السكنية (WPT-EV)                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية 

 .الضواحي بشكل عام/احلضرية
، وموقعها املخطط بالقرب من املساكن (WPT-EV)                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية وتبني دورة التشغيل املرتفعة ألنظمة 
أو االحتاد  (CISPR) الدولية اخلاصة املعنية بالتداخل الراديويأن احلدود احلالية لدى اللجنة  ،أو داخلها، وكثافة نشرها املنتظرة

إرسال                                                             ويبدو وقوع تداخل ضار على خدمة اهلواة مرجحا  إذا ش غ لت أنظمة. ريقةكافية ملثل هذه التكنولوجيا املنشورة هبذه الط غري
ن أنظمة وميكن أن تكون احلدود الالزمة للبث التوافقي م. عند أو بالقرب من احلدود احلالية                                   القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية 

 :يف حال( ا أكثر صرامة من احلدود احلاليةرغم كوهن)أقل صرامة                                          إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية 

 تردد تشغيل منسق ذي تفاوت حمكم؛ (WPT-EV)                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية اعتمدت أنظمة  أ ( 

 (WPT-EV)                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائيةكون ضوضاء الطور والنطاقات اجلانبية للضوضاء الصادرة عن  ب(
 .على األقل مما يعادل حدود البث احلالية dB 40أدىن بنسبة 

 تعاون قطاع االتصاالت الراديوية مع منظمات وضع المعايير 4.3/6.1.9/6

تبني من خالل الدراسات أن التعاون الوثيق بني منظمات وضع املعايري وقطاع االتصاالت الراديوية مهم لتحقيق نتائج منسقة 
وجيري العمل بني قطاع . اضطرابات ضارة/تداخالت (WPT-EV)                                   القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية  إرسالوضمان أال يسبب 

خل الدولية اخلاصة املعنية بالتدااللجنة  -االتصاالت الراديوية ومنظمات وضع معايري، مثل اللجنة الكهرتقنية الدولية 
 .لتحديد مديات الرتدد والقيود التقنية املناسبة يف املعايري من أجل محاية خدمات االتصاالت الراديوية (IEC-CISPR) الراديوي

 ستنتاجاتاال 4/6.1.9/6

                   سيسبب تداخال  ضارا   kHz 65-55              املشغ ل يف املدى (WPT-EV)                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية تبني الدراسات أن 
ولعل من املمكن حتديد مديي تردد منفصلني أدىن وأعلى . kHz 60            املشغ لة على  (SFTS)ية وإشارات التوقيت الرتددات املعيار على 
ددات الرت وال يزال فصل الرتدد املناسب عن . للتخفيف من التأثري kHz 65-55الرتدد  مدىإلحداث استبعاد ضمن  kHz 60من 

 .kHzيرجح أن يبلغ عدة حيتاج إىل دراسة ولكنه  املعيارية وإشارات التوقيت
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بطريقة  (WPT-EV)                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية وينبغي اختيار ترددات الرنني املغنطيسي ومستويات القدرة لتشغيل 
تتجنب التداخل مع اخلدمات الراديوية القائمة حول هذه الرتددات وختفف من إمكانية حدوث تداخل ضار على خدمات 

                                          رسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية.إل ةغري املطلوب اإلرساالتاالتصاالت الراديوية من 
 النطاقات يف (WPT-EV)                                  لقدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية إرسال اباإلضافة إىل ذلك، تشري الدراسات إىل توافق تشغيل 

kHz 25-19 وkHz 5X-55 وkHz 65-6Y وkHz 90-79  ( مع خدمات االتصاالت الراديوية 6.1.9/6-2)انظر اجلدول
. بإحكامة                                       رسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائيإل ةغري املطلوب اإلرساالت                                      القائمة املشغ لة برتددات أخرى، بشرط ضبط 

                                                                                                 تزال احلاجة تدعو إىل حتديد احلدود الدقيقة وأساليب التخفيف، فضال  عن املسائل األخرى احملتملة، من خالل املزيد  وال
 .الدراسات من

 :                                                                     وست درج منهجية وإرشادات لإلدارات يف بضع من وثائق قطاع االتصاالت الراديوية
 ؛ITU-R SM.2110-0                                               ف النطاقات املناسبة يف مشروع أويل ملراج عة التوصية      توص   -

 لراديوية؛، مبا يف ذلك التوافقيات، يف توصية جديدة لقطاع االتصاالت اةغري املطلوب لإلرساالت                  وي توقع حتديد حدود  -

 نتائج ITU-R SM.[WPT_EV_IMPACT]ويف مشروع أويل للتقرير اجلديد  ITU-R SM.2303-2التقرير  يف وترد -
احد أو أكثر من ويتوقع تقدميها يف و . األقاليم مجيع يف القائمة الوطنية بالتطبيقات الصلة ذات واألمثلة الدراسات

 .(WPT) للقدرةاإلرسال الالسلكي بتقارير قطاع االتصاالت الراديوية بشأن املسائل التنظيمية املتعلقة 

 .لتعديل لوائح الراديو WRC-19باملؤمتر  وبالتايل، ال حاجة إىل أي نشاط يتعلق
الرتدد  وذلك لضمان إدراج مديات. وسيحتاج قطاع االتصاالت الراديوية إىل مواصلة التعاون الوثيق مع منظمات وضع املعايري

 .والقيود التقنية املناسبة يف املعايري من أجل محاية خدمات االتصاالت الراديوية

 6.1.9/6-2اجلدول 

 (WPT-EV)                                         إرسال القدرة السلكيا  للمركبات الكهربائية نطاقات التردد ومستويات القدرة المدروسة من أجل 

 (WPT)تطبيقات إرسال القدرة السلكيا  نطاق التردد مستوى القدرة الفئات

WPT-EV بقدرة عالية 

 kW 22 kHz 25-19أكثر من 
مركبات كهربائية حمددة للخدمة الشاقة 

 (احلافالت وعربات الرتام والشاحنات مثل)

 kW 22 kHz 5X-55أكثر من 
مركبات كهربائية حمددة للخدمة الشاقة 

 (احلافالت وعربات الرتام والشاحنات مثل)

 kW 22 kHz 65-6Yأكثر من 
مركبات كهربائية حمددة للخدمة الشاقة 

 (احلافالت وعربات الرتام والشاحنات مثل)

WPT-EV يصل إىل بقدرة متوسطة kW 22 kHz 90-79 اخلفيفة مركبات كهربائية عامة للخدمة 

)نطاق االستبعاد( حلماية  kHz 60، يلزم فصل تردد أدىن وأعلى من kHz 65-6Yو kHz 5X-55فيما يتعلق بالنطاقني  مالحظة:
 .Yو X. وال تزال تلزم دراسة فصل الرتدد املناسب لتحديد قيم (SFTS)الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 
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 1.9(7.1.9)بند جدول األعمال 
 (WRC-15) 958( الواردة في ملحق القرار 2المسألة  7.1.9/6

 2019دراسات عاجلة مطلوبة للتحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
 دراسات لبحث:  2)

تدابري إضافية ممكنة لتقتصر إرساالت الوصلة الصاعدة للمطاريف على تلك املطاريف املرخص هلا مدى احلاجة إىل  أ ( 
 ؛1.18 للرقم       طبقا  

لى إدارة التشغيل غري املرخص به ملطاريف احملطات األرضية املستعملة ع األساليب املمكنة اليت ستساعد اإلدارات يف ب(
 .ITU-R 64 (RA-15)                                        برناجمها الوطين إلدارة الطيف، طبقا  للقرار ا يف                                      أراضيها، واليت تكون مبثابة أداة ي سرتشد هب

 }.كنأم األرضية" كلما ةاحملط رافمط                  األرضية" عوضا  عن " ةيف سائر النص مصطلح "احملط        است خدم: حتريريةمالحظة {

 ملخص تنفيذي 1/7.1.9/6
من جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  1.9يف البند  7.1.9حبثت الدراسات اليت أجريت يف إطار املسألة 

 األرضية طاتاحملعلى  األرضية للمحطاتالوصلة الصاعدة احلاجة إىل تدابري إضافية لتقتصر إرساالت  (WRC-19) 2019 لعام
 األرضية. للمحطاتاملرخص هلا، واألساليب املمكنة ملساعدة اإلدارات يف إدارة التشغيل غري املرخص به 

 :مت حتديد خيارين ،(WRC-15) 958الواردة يف ملحق القرار  أ(2باملسألة وفيما يتعلق 

أحكام         حتديدا  و  الراديو، لوائح تتضمن إذ: عدم إدخال أي تغيري على لوائح الراديو ألن التدابري احلالية كافية. 1اخليار  -
 تضمنيو                                      األرضية إال إذا كانت مرخ صة وفق األصول.  احملطات تشغيل بعدم فيه لبس ال       واضحا   مقتضىمنها،  18املادة 
  .مشروع غريعلى حنو         املشغ لةاألرضية  للمحطاتهبذا الشأن لن يساعد يف التصدي  جديدة         أحكاما   الراديو لوائح

 الراديو. من لوائح 1.18: إعداد قرار جديد للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ملساعدة اإلدارات يف تطبيق الرقم 2اخليار  -
 :مت حتديد خيار واحد ،(WRC-15) 958الواردة يف ملحق القرار  ب(2باملسألة وفيما يتعلق 

توفري املبادئ التوجيهية الالزمة بشأن قدرات املراقبة الساتلية إىل جانب إمكانية مراجعة و/أو زيادة تطوير تقارير  -
األرضية  محطاتللكتيبات قطاع االتصاالت الراديوية ملساعدة اإلدارات يف إدارة التشغيل غري املرخص به  أو

 إدارة طيفها على الصعيد الوطين.            ي سرتشد هبا يف املستعملة على أراضيها، واستخدامها كأداة 

 خلفية 2/7.1.9/6
ألعداد   كل مكان يفمات االتصاالت العاملية بالنشر املرن والسريع تتميز اخلدمات الثابتة الساتلية املصممة لتلبية الطلب على خد

 كبرية من احملطات األرضية ذات التكلفة املثلى واليت تستعمل هوائيات صغرية وهلا خصائص تقنية مشرتكة.
قواعد  الدولية أو للوائحاليت ال تلتزم ببعض ا األرضية احملطاتواملسألة قيد الدراسة هي إرساالت الوصلة الصاعدة الواردة من هذه 

 اخلدمة الوطنية: أي حمطة أرضية تعمل يف أراضي بلد ما دون احلصول على ترخيص من هذا البلد.
                                                           غري املرخص هبا للوصلة الصاعدة تداخال  على املستعملني الشرعيني وأن  األرضية احملطة إرساالت                        ومن املمكن أيضا  أن تسبب 

 ارة الطيف.تطرح صعوبات أمام املسؤولني عن إد
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التشغيل  مبادئ توجيهية إلدارة" املعنون ITU-R 64القرار  (RA-15) 2015وهلذه األسباب، اعتمدت مجعية االتصاالت الراديوية لعام 
 إىل:ية من هذا القرار جلان الدراسات املعنية لقطاع االتصاالت الراديو "تقرر" غري املرخص به ملطاريف احملطات األرضية". وتدعو الفقرة 

ى الوصلة الصاعدة للمطاريف عل لبحث مدى احلاجة إىل تدابري إضافية ممكنة لتقتصر إرساالتإجراء دراسات  1)
 ؛1.18                                 تلك املطاريف املرخص هلا طبقا  للرقم

ملستعملة ادراسة األساليب املمكنة اليت ستساعد اإلدارات يف إدارة التشغيل غري املرخص به ملطاريف احملطات األرضية  2)
                                                                         على أراضيها، واليت تكون مبثابة أداة ي سرتشد هبا يف برناجمها الوطين إلدارة الطيف.

      مقرا   (WRC-15) 958( الواردة يف ملحق القرار 2يف هذا املوضوع ووافق على املسألة  WRC-15                         إضافة  إىل ذلك، نظر املؤمتر 
 واطالعه عليها. WRC-19بالضرورة امللحة هلذه الدراسات يف التحضري للمؤمتر 

 غير المرخص لها األرضية للمحطاتالمسائل المترتبة على استعمال الوصالت الصاعدة  1.2/7.1.9/6

 غري املرخص هلا: للمحطات األرضيةترد أدناه الصعوبات اليت تواجهها اإلدارات من جراء استعمال الوصالت الصاعدة 
ية من حمطة أرض ا كان هناك إرسال للوصلة الصاعدة غري مرخص به وواردقد ال يكون مبقدور اإلدارات مراقبة ما إذ أ ( 

 تعمل يف أراضيها.
إذا اكتشفت اإلدارات وجود إرسال للوصلة الصاعدة غري مرخص به يف أراضيها، قد ال يكون باستطاعتها حتديد  ب(

 األرضية.  للمحطةاملوقع اجلغرايف 
ملرخص له، قد حتتاج اإلدارات إىل مساعدة حلل املشكلة مع الشبكات إذا مت حتديد موقع احملطة األرضية غري ا ج(

 الساتلية اليت بلغت عنها إدارات أخرى.
من  1.18                                                          أرضية تعمل بدون ترخيص مناسب، مما يشكل انتهاكا  ألحكام الرقم حمطةقد تكتشف اإلدارات وجود  د (

 الراديو. لوائح

 االتصاالت الراديويةملخص وتحليل لنتائج دراسات قطاع  3/7.1.9/6
، (WRC-15) 958 الواردتني يف ملحق القرارب( 2و أ(2ركزت دراسات قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد على معاجلة املسألتني 

 على التوايل. 2.3.3/7.1.9/6و 1.3.3/7.1.9/6القسمني  يف

 ثة التالية:وهلذا الغرض، اضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بأعمال يف اجملاالت الثال
 استبيان االتحاد الموجه إلى اإلدارات 1)

يف كل مكان.  إليها بشأن تشغيل احملطات األرضية املنشورة وأرسلهجلميع اإلدارات                                         قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد استبيانا   أعد
 داخل أراضيها. األرضية املنشورة طاتللمح                                                                        والت مست من اإلدارات ردود تتعلق بتجارهبا يف جمال إدارة أي  تشغيل غري مرخص به 

 .1B/153                                                                ردا  من الدول األعضاء يف االحتاد، وأ درجت هذه الردود يف وثيقة املدخالت  28وورد ما جمموعه 
 ويرد أدناه ملخص هلذه الردود.

اعدة يف كل مكان بإرسال الوصلة الص للمحطات األرضية املنشورة      ترخ ص أهنا اجمليبةدولة من الدول األعضاء  27أفادت  أ ( 
 .(على بند )بنود( لإلبطال )أي سحب التصريح/الرتخيص 27                                ترخيصا  من الرتاخيص البالغ عددها  26الساتلية ويشتمل 

أن  شرتطت أهنااألرضية بإرسال الوصلة الصاعدة  للمحطاتاليت ترخص  اجمليبة                      دولة  من الدول األعضاء  15أفادت  ب(
الشبكات الساتلية، اليت ترتبط هبا احملطات األرضية املرخص هلا، مسجلة يف السجل األساسي تكون ختصيصات 

 .(MIFR) الدويل للرتددات
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إىل مسائل تتعلق باحملطات األرضية غري املرخص هلا وإىل املشاكل اليت  اجمليبةدول من الدول األعضاء  8أشارت  ج(
بات. به للوصالت الصاعدة. ومل تواجه مجيع اإلدارات نفس الصعو  يتعلق بتشغيل اإلرسال غري املرخص لديها فيما

 وميكن عرض البعض منها على النحو التايل:
صعوبة مراقبة وحتديد موقع احملطات األرضية املنشورة غري املرخص هلا، خاصة العاملة منها بشكل  ‘1’

 نظامي وقصري األمد. غري

 1.18 تستخدمه اإلدارات لتقدمي شكاواها املتعلقة بتطبيق الرقم ال يوجد يف لوائح الراديو إطار عمل واضح ‘2’
 من لوائح الراديو.

ضمن  األرضية العاملة للمحطاتال يوجد يف لوائح الراديو حكم واضح يتناول اإلرسال غري املرخص به  ‘3’
 شبكة ساتلية معينة ويأخذ يف االعتبار الصعوبات احملددة يف النقطتني الواردتني أعاله.

ال يوجد يف لوائح الراديو حكم حمدد يلزم اإلدارة املبلغة بالتعامل مع احملطات األرضية غري املرخص هلا اليت  ‘4’
 تعمل يف أراضي إدارة أخرى.

 مشاكل مل يتم حلها بعد مع حمطات أرضية غري مرخص هلا. 8إدارات من أصل  3واجهت  ‘5’
قدرة على مراقبة اإلرساالت احملتملة غري املرخص هبا للوصلة الصاعدة ال جميبة       عضوا   دولة 28دولة من أصل  12لدى  ( د

 أخرى. معلومات املراقبة مع إدارات 12من هذه الدول األعضاء البالغ عددها  5وحتديد موقعها. وال تتبادل 
 من لوائح الراديو 1.18استفسار مكتب االتصاالت الراديوية عن تطبيق الرقم  2)

                                                                                 من لوائح الراديو بشأن أي إرسال للوصالت الصاعدة غري مرخص به ووارد من حمطة أرضية، رد   1.18فيما يتعلق بتطبيق الرقم 
، 2017 إىل أبريل 2007                                                                                        مكتب االتصاالت الراديوية قائال  إنه استعرض مجيع املراسالت الواردة من اإلدارات يف الفرتة من نوفمرب 

خيص  من لوائح الراديو، فيما 1.18ه اإلدارات من أجل احلصول على مساعدة يف تطبيق أحكام الرقم ومل يعثر على أي طلب قدمت
 احملطات األرضية غري املرخص هلا للوصلة الصاعدة.

 القدرات في مجال مراقبة الوصالت الصاعدة 3)
/أو أساليب ملراقبة                       ال توجد حاليا  تقنيات و فيما يتعلق باحلاالت غري املبلغ عنها بشأن اإلرسال غري املرخص به للوصلة الصاعدة،

 .(FSS)                                                                                                       الطيف متك ن من حتديد إرسال وموقع احملطات األرضية غري املرخص هلا العاملة يف نطاقات الرتدد للخدمة الثابتة الساتلية
دة، مع اإلشارة إىل لصاعومع ذلك، تتاح أساليب حتديد املوقع يف احلاالت املبلغ عنها بشأن اإلرسال غري املرخص به للوصالت ا

 ITU-R SM.2424                                                                                                أنه ال يوجد حاليا  سوى عدد قليل من اإلدارات اليت لديها القدرات الالزمة لتحديد املوقع. ويتضمن التقرير
                                    مزيدا  من املعلومات بشأن هذا املوضوع.

 من لوائح الراديو 18تطبيق المادة  1.3/7.1.9/6
 من لوائح الراديو على ما يلي: 1.18ينص الرقم 
                                                                       تشغيل حمطة إرسال دون رخصة حمررة بالصيغة املناسبة ووفقا  ألحكام هذه اللوائح  هيئة إنشاء أو ال جيوز ألي فرد أو"

 ".عن هذه احلكومة        نيابة   وصادرة عن حكومة البلد الذي تتبع له احملطة املذكورة أو

 داخلها. " عدة حاالت خمتلفة، منها حالة أجهزة اإلرسال املتنقلة فوق أراضي البلدان املختلفة أوةالذي تتبع له احملطة املذكور تشمل عبارة "

من لوائح الراديو أن تكون احملطات مرخصة على مجيع حمطات اإلرسال األرضية. ويف املمارسة العملية،  1.18وينطبق اشرتاط الرقم 
التسجيل                                   الرتخيص الفردي أو الرتخيص املبس ط أو –من لوائح الراديو بطرق خمتلفة  1.18ميكن جلميع اإلدارات أن تطبق الرقم 

من لوائح الراديو بأن حمطات اإلرسال األرضية اليت تكون على اتصال مع  1.18، إخل. ويقضي الرقم للمحطات األرضية الطوعي
 ي حمطات غري ممتثلة للوائح الراديو.شبكات ثابتة ساتلية وال متتثل لنظام الرخص يف البلد الذي تعمل فيه، ه
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                                                                                                       ويف بعض احلاالت، تدر ج يف لوائح الراديو أحكام إضافية تساعد على تفادي االستخدام غري املرخص به يف حاالت حمددة لنشر 
 واستعماهلا. األرضية احملطات

ثابتة أو متنقلة  أرضية حمطاتاليت تستخدم  (GMPCS)باألنظمة الساتلية العاملية لالتصاالت الشخصية املتنقلة                  وفيما يتعلق مثال  
بشأن "تشغيل األنظمة الساتلية العاملية  (Rev.WRC-03) 25من لوائح الراديو، ينص القرار  1.18                           أو حممولة، وإضافة  إىل الرقم 

 على: "يقرر"لالتصاالت الشخصية" يف فقرة 

مومية واحملطات املعدة لتأمني االتصاالت الشخصية العتشغيل األنظمة الساتلية العاملية  ترخصأن على اإلدارات اليت "
كن تشغيلها مي لنترخيص هذه األنظمة واحملطات، أنه  أن تكفل عند، حممولةثابتة أو متنقلة أو  أجهزة طرفيةبواسطة 

 ".1.18 رقم، وخاصة ال18و 17للمادتني          امتثاال  احملطات هذه ذه اخلدمة و هب صرحتاإلدارات اليت  أراضي           انطالقا  من  إال

األرضية  احملطات يف GHz 30,0-29,5و GHz 20,2-19,7 نطاقي الرتدداستخدام بشأن " (WRC-15) 156كما ينص القرار 
 :على "يقرر"من  3الفقرة  يف" يف اخلدمة الثابتة الساتلية ألرضإىل ابالنسبة  مستقرة حمطات فضائيةواليت تتواصل مع املتحركة 

متنقلة  الشبكة الساتلية واليت تعمل فيها احملطات األرضية املتحركة بواسطة مطاريف ثابتة أو"أن اإلدارة املبلغة عن 
حممولة، جيب أن تضمن أن مبقدورها قصر عمليات هذه احملطات األرضية على أراضي اإلدارات اليت رخصت  أو

 ".18 هلذه احملطات األرضية واالمتثال للمادة

من لوائح الراديو لتقتصر إرساالت الوصلة الصاعدة للمحطات  18تدابري إضافية إىل املادة  (WRC-15) 156ويتضمن القرار 
 .املرخص هلا األرضية احملطاتعلى  GHz 30,0-29,5و GHz 20,2-19,7 الرتدد                                 األرضية املتحركة اليت تعمل يف نطاقي  

 يصمسؤوليات مشغلي السواتل واإلدارات فيما يتعلق بمنح التراخ 2.3/7.1.9/6
من لوائح الراديو هو عملية من اختصاص اإلدارة اليت سيتم على أراضيها نشر  1.18األرضية مبوجب الرقم  للمحطاتالرتخيص 

 ية وتشغيلهاليت سيتم على أراضيها نشر احملطة األرضبني اإلدارة بالتعاون يتم تنفيذ هذا اإلجراء احملطات األرضية وتشغيلها. و 
 ساتلي.من خالل مشغل ما يتم ذلك       عادة  و ، املعنيةلشبكة الساتلية عن اغة               واإلدارة املبل  

وال يعين جناح تنسيق الشبكة الساتلية والتبليغ عنها وتسجيلها، بأي شكل من األشكال، الرتخيص بتشغيل حمطة أرضية داخل 
                                أراضي أي  دولة من الدول األعضاء.

 ولة، من خالل مشغل ساتلي، عما يلي:                                                وي فهم أن اإلدارة املبل غة عن الشبكة الساتلية مسؤ 

احلصول على إذن/تصريح من اإلدارات اليت على أراضيها سيتم نشر احملطات األرضية لتكون على اتصال مع الشبكة  -
                                                                                                      الساتلية املعنية. ومع ذلك، ال يكون هذا اإلذن/التصريح مطلوبا  يف بعض احلاالت، استنادا  إىل التشريعات الوطنية.

لى الرتاخيص املطلوبة فيما يتعلق باحملطات األرضية للبوابات املرتبطة بالساتل من أجل وصالت التغذية احلصول ع -
األرضية للمستعمل، من اإلدارة اليت سيتم على أراضيها نشر وتشغيل البوابات  واحملطات        عن ب عد  التحكمأو حمطات 

        منفصال .                           طة )حمطات( البوابات كيانا  واحملطات األرضية، مع اإلشارة إىل إمكانية أن يكون مشغل حم
                                                                                                          واملشغل الساتلي مسؤول عموما  عن ضمان احلصول على النحو الواجب على املوافقات/الرتاخيص/األذونات الالزمة لنشر احملطات 

 ،                                                 األرضية يف بلد معني وتقدمي اخلدمات وفقا  لذلك. ومع ذلك
 اخلدمات؛ ريقة غري مباشرة عرب جهات وطنية أو دولية/إقليمية لتقدمييف بعض احلاالت، يقدم مشغلو السواتل اخلدمات بط أ ( 

                                                                                              يف بعض البلدان، ال يسمح اإلطار احمللي ملنح الرتاخيص أن يكون لدى مشغل السواتل )خاصة  إذا كان أجنبيا (  ب(
            ت إال  ملقدمي اتراخيص/أذونات تتيح له استعمال الطيف و/أو تقدمي اخلدمات. وال ميكن منح هذه الرتاخيص/األذون

 احملليني. اخلدمات
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من أجل  والرتخيص لتنظيملخيص للوفاء باملتطلبات الدقيقة االرت منح مع إدارة  يتعامل منمقدم اخلدمة الساتلية هو وهلذا، يكون 
  تقدمي اخلدمات الساتلية.

 يلي:                                                                           وتكون اإلدارة اليت متنح ترخيصا  للمحطات األرضية املوجودة على أراضيها مسؤولة عما 
محاية ختصيصاهتا الرتددية الوطنية للخدمات الفضائية وخدمات األرض من التداخالت الضارة اليت ميكن أن تسببها  أ ( 

 هذه احملطات األرضية؛
                                                                         ضمان أال  تسبب هذه احملطات األرضية تداخال  ضارا  على خدمات البلدان اجملاورة هلا. ب(

 تحليل الدراسات 3.3/7.1.9/6
 (WRC-15) 958أ( الواردة في ملحق القرار 2المسألة  1.3.3/7.1.9/6

الحالة الظرفية والتدابير اإلضافية المحتملة للحد من اإلرساالت غير المرخص بها للوصالت الصاعدة  1.1.3.3/7.1.9/6
 األرضية للمحطات

رخص هلا، ويتطرق هذا القسم إىل كل مسألة أربع مسائل ذات صلة باستخدام حمطات أرضية غري م 3/7.1.9/6              ح ددت يف القسم 
 من هذه املسائل:

 قدرات اإلدارات في مجال المراقبة 2.1.3.3/7.1.9/6
تتمثل العقبة الرئيسية اليت تواجهها بعض اإلدارات يف حل مشكلة احملطات األرضية غري املرخص هلا يف عدم قدرهتا على معرفة 

فتقار                        . ويعزى ذلك عادة  إىل االأراضيهاتوجد على للوصلة الصاعدة من حمطة أرضية  اهبغري مرخص  تكون هناك إرساالت مىت
حركة احملطة                                                                                                       إىل معدات املراقبة واخلربة الالزمة ملراقبة الوصلة الصاعدة احملطة األرضية بفعالية، خاصة  مع قصر وقت اإلرسال و/أو

       إضافة                                               تتمتع هبذه القدرة إال  قلة قليلة من اإلدارات. و  لذلك الاألرضية. وميكن أن يتطلب اكتساب هذه القدرة تكلفة باهظة، و 
ه )أي مطراف غري املرخص ل األرضية للمحطة                                                                        إىل ذلك، تزداد عملية كشف إشارة الوصلة الصاعدة تعقيدا  بسبب القدرة احملتملة 

 لى اإلرسال.( على االنتقال إىل موقع آخر يف مدة زمنية قصرية وقدرته ع(VSAT)                  ذو فتحة صغرية جدا  

وبإمكان اإلدارات اليت تفتقر إىل قدرات املراقبة أن تطلب املساعدة من مكتب االتصاالت الراديوية. وميكن للمكتب أن يساعد 
هذه اإلدارة بتوجيهها إىل موارد أخرى من قبيل الكيانات التجارية اليت تقدم خدمات املراقبة أو إىل إدارات أو وكاالت أخرى 

 املساعدة. مستعدة لتقدمي

 أدناه(. 2وميكن إدراج هذه التدابري يف قرار جديد للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )انظر مثال اخليار 

 القدرات في مجال تحديد الموقع الجغرافي 1.2.1.3.3/7.1.9/6
حتديد املوقع  تقر إىل القدرة علىحتديد املوقع اجلغرايف جلهاز إرسال نشط ليس مهمة سهلة أو واضحة املعامل، ومعظم اإلدارات تف

اجلغرايف للمحطة األرضية اليت تصدر منها إرساالت غري مرخص هبا. واكتساب القدرات يف جمال حتديد املوقع اجلغرايف أمر مكلف 
جمال  يف                                                                                                       ولذلك ال يتمتع هبذه القدرات سوى عدد قليل جدا  من اإلدارات. وما يزيد هذه املسألة تعقيدا  أيضا ، كما هو احلال 

 .            الصغرية جدا   اتالصغرية ذات الفتحاملطاريف املراقبة، سهولة نقل 
وبإمكان اإلدارات اليت تفتقر إىل القدرة على حتديد املوقع اجلغرايف لإلرسال غري املرخص به للوصالت الصاعدة للمحطات األرضية 

لديها القدرة على حتديد املوقع اجلغرايف. وميكن للمكتب أن تطلب املساعدة من مكتب االتصاالت الراديوية أو من إدارات أخرى 
علومات مب أن تزود اإلدارة املكتبينبغي يساعد يف احلصول على مساعدة من اإلدارات األخرى. ولكي تكون هذه الطلبات فعالة،  أن

 يلي: مات، إن توفرت، ما. وقد تشمل هذه املعلو للوصلة الصاعدةغري املرخص به  املشتبه يف إرساهلااألرضية  احملطةعن 

 ؛البلد الذي مت الكشف فيه عن وجود إرسال غري مرخص به للوصلة الصاعدة 1)
 ؛تاريخ بدء اإلرسال 2)
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 ؛مدة هذا اإلرسال وتواتره 3)
 ؛نطاقات الرتدد واملعلومات األخرى املتاحة بشأن الشبكات الساتلية املشتبه فيها 4)
 ؛به، حيثما أمكن ذلكدوافع وأهداف اإلرسال غري املرخص  5)
 .                                          التدابري اليت تتخذها اإلدارة املبل غة، إن وجدت 6)

ند استالم إشعار عوبدون توافر بعض املعلومات الواردة أعاله، قد يتعذر حتديد املوقع اجلغرايف للمحطة األرضية غري املرخص هلا. و 
ددة اهلوية أو حمإىل شبكة ساتلية موجه إرسال غري مرخص به للوصلة الصاعدة تسعى إىل كشف باملعلومات املتاحة من إدارة  مرفوق

شغيل الساتلية على الفور بإبالغ الدول األعضاء ووكاالت الت يقوم أناملكتب جيب على ، غري حمددة اهلوية يف اخلدمة الثابتة الساتلية
ة الثابتة                                                رات املبل غة ووكاالت التشغيل الساتلية لشبكات اخلدم                 . وتشج ع مجيع اإلدابرقية معممة عن طريقذه املسألة هبالصلة  ذات

                                                                                               يشمل نطاق خدماهتا البلد املبل غ عن اإلرساالت غري املرخص هبا للوصلة الصاعدة وكذلك احملطات الدولية ملراقبة  الساتلية اليت
الساتلية وحتديد                               رسال يف سبيل تعر ف هوية الشبكةاإلرساالت الفضائية على التعاون املشرتك مع اإلدارة اليت تسعى إىل كشف هذا اإل

 موقع احملطة األرضية.
تب االتصاالت على مك جيب، بشكل واضح به املرخصحتديد مصدر اإلرسال غري  إىلأعاله  ةاملذكور  ةاملشرتك التدابري أدتإذا و 

هذا اإلرسال  صدر منهاياليت و  ة الثابتة الساتليةاليت حتددت هويتها يف اخلدممع اإلدارة املسؤولة عن الشبكة الساتلية  الراديوية
 .                                                        املرخص به، اختاذ اإلجراء الالزم فورا  حلل املسألة بطريقة مرضية غري

 أدناه(. 2وميكن إدراج هذه التدابري يف قرار جديد للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )انظر مثال اخليار 

                                                                    االتحاد الدولي لالتصاالت و/أو اإلدارات المبل غة و/أو المشغلين الساتليينالمساعدة المقدمة من  3.1.3.3/7.1.9/6
                                                                    على أراضيها دون ترخيص، فقد تدعو احلاجة إىل العمل مع اإلدارة املبل غة عن  تعملأرضية  حمطةعندما تكتشف إدارة ما أن 

 رية.، فقد تكون مساعدة االحتاد ضرو التعاون ترفض أو               اإلدارة املبل غة  تتعاون مل وإذاالشبكة الساتلية لطلب مساعدهتا. 

مشغلي الشبكات و  ئيةتشغيل الفضاالاإلدارات ووكاالت                                                            ووفقا  ملسارات مماثلة ملا ورد يف األقسام أعاله، ينبغي أن تليب مجيع
خص به الوارد  املر وهوية إرسال الوصلة الصاعدة غريحتديد موقع  املساعدة من أجلطلبات                          ، إىل أقصى حد ممكن عمليا ،الساتلية

 وميكن ملكتب االتصاالت الراديوية أن يساعد من خالل تبليغ اإلدارات والوكاالت املعنية باملشكلة. من حمطات أرضية.

 ويكتسي التعاون أمهية أساسية حلل املسألة بصورة مشرتكة.

مشغل الشبكة  لىع جيبد من حمطة أرضية، وفور حتديد هوية مشغل الشبكة الساتلية ذات الصلة باإلرسال غري املرخص به الوار 
                                                                                                                 الساتلية مع اإلدارة املبلغة اختاذ مجيع التدابري لوقف اإلرسال يف أسرع وقت ممكن. وبإمكان املكتب أيضا  تيسري االتصاالت والتعاون 

 بني اإلدارات املعنية.

 أدناه(. 2ة )انظر مثال اخليار وميكن إدراج هذه التدابري يف قرار جديد للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوي

 من لوائح الراديو 1.18ألحكام الرقم  المخالفالتشغيل  4.1.3.3/7.1.9/6
من لوائح الراديو  18قد تواجه بعض اإلدارات صعوبات، يف إطار لوائحها التنظيمية الوطنية، لضمان التقيد الكامل مبقتضيات املادة 

 من أجل التصريح إلرساالت احملطات األرضية. وميكن إعزاء ذلك إىل عدة أسباب منها، على سبيل املثال ال احلصر:
 عدم معرفة مقدمي اخلدمات الساتلية بإجراءات التصريح املعمول هبا داخل اإلدارة؛ -
 عدم الوعي بأن التصريح مطلوب؛ -
 األرضية. للمحطاتدارة وإجراءاهتا املتعلقة بالتصريح تعمد عدم مراعاة قواعد اإل -

خلدمة من أجل احمطة أرضية  يتم تسجيلعندما       مثال ،  ،من لوائح الراديو 1.18الرقم  ألحكام        خمالفا  حمطة أرضية ويكون تشغيل 
 .B دارةلإلالتنظيمية واهليئة مقدم اخلدمة( )أو  يشغل الساتلاملدون إبالغ  Bاحملطة األرضية إىل اإلدارة       ت نقلمث  Aالساتلية يف اإلدارة 
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، وتكون بذلك غري ملتزمة بأحكام Bغري مرخص أو مصرح هلا بالعمل يف أراضي اإلدارة  Bوتكون احملطة األرضية العاملة يف اإلدارة 
 .من لوائح الراديو 1.18 الرقم

غة                       يتعني على اإلدارة املبل   إدارة،           تابعة ألي   الثابتة الساتليةيف اخلدمة تعمل ضمن شبكة كي أرضية   حمطة                       فيما يتعلق بتوصيل أي  و 
من  1.18 الرقم املطلوب على النحو املشار إليه يف التصريحالشبكة الساتلية التأكد من أن احملطة األرضية قد حصلت على  عن

 ية.احملطة األرض اليت من املزمع أن يتم على أراضيها تشغيللوائح الراديو، من اإلدارات 

أراضيها،  إجراءاهتا ذات الصلة برتخيص أو تصريح تشغيل احملطات األرضية على إىل النفاذ تيسري                   وتشج ع اإلدارات على
 .للجمهور وإتاحتها

 أدناه(. 2وميكن إدراج هذه التدابري يف قرار جديد للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )انظر مثال اخليار 

 األرضية غير المرخص لها العاملة أثناء الحركة المحطات 5.1.3.3/7.1.9/6
. احلركةأثناء  ةالعاملاألرضية  باحملطة مشكلة تتعلقاألرضية به للمحطات غري املرخص الصاعدة لوصلة اإرسال  يطرحميكن أن 

 األرضية.طة احملباستخدام هلا  ترخصأو طائرة أو قطار عبور أراضي إدارة مل  سفينةميكن حملطة أرضية على منت و 
رورة ض يتمثل أحد اخليارات املمكنة ملعاجلة هذه املسألة يف، (WRC-15) 156من القرار  "يقرر"من  3وعلى غرار ما ورد يف الفقرة 

رها أثناء احلركة، أن مبقدو  رضيةاأل احملطة فيها                                                                       اإلدارة املبل غة عن الشبكة الساتلية يف اخلدمة الثابتة الساتلية واليت ت شغ لأن تضمن 
من  18 قصر عمليات تشغيل هذه احملطات األرضية على أراضي اإلدارات اليت رخصت هلذه احملطات األرضية واالمتثال للمادة

 الراديو. لوائح
ذت يف إطار البند  القرارات              ويشد د على أن  مع نتائج البند  تتعارض أال ينبغي 7.1.9من جدول األعمال بشأن املسألة  1.9                       اليت اخت 

 .(WRC-15) 156ومع أحكام القرار  WRC-19 من جدول أعمال املؤمتر 5.1
 أدناه(. 2وميكن إدراج هذه التدابري يف قرار جديد للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )انظر مثال اخليار 

 (WRC-15) 958ب( الواردة في ملحق القرار 2المسألة  2.3.3/7.1.9/6
ية، التي تكون األرض للمحطاتة/التدابير المتخذة فيما يتعلق بالتشغيل غير المرخص به األساليب الممكن 1.2.3.3/7.1.9/6

 البرنامج الوطني إلدارة الطيف                           بمثابة أداة ي سترشد بها في
خدمة  وتبليغ الهبه لسوات مرخصغري  استخدام من حتديدالشبكات  يلشغهيئات تإلدارات و/أو افيها  تتمكنيف احلاالت اليت 

 تتمتع مع ذلك، ال. و جهاز اإلرسالحتديد موقع من أجل حتديد املوقع اجلغرايف  أساليب، تتاح بذلكذات الصلة  ةالراديوي املراقبة
 تحديد املوقع اجلغرايف.لقدرات الالزمة بالمجيع اإلدارات 

 أداتني مفيدتني صاعدةلوصلة الهبا لاإلرساالت غري املرخص حتديد من أجل                                                   ي عد التدريب على إدارة الطيف واملراقبة احمللية للطيف و 
قطاع ل تيباتكتقارير أو   إعدادقد يساعد هبا. و  وإنفاذ اللوائح املرتبطة أراضيها الواردة منلتمكني اإلدارات من تنظيم اإلرساالت 

 للوصلة األرضية محطاتلل به املرخصالساتلية ملنع أو تقييد االستخدام غري ية طيفال هااالتصاالت الراديوية اإلدارات يف إدارة موارد
 هبا وإهنائها. املرخصغري  اإلرساالتالصاعدة ومتكني اإلدارة من حتديد موقع 

      ترخ صإلدارات اليت ا أنظمة إلدارات اليت تواجه صعوبات ومقارنتها معلالتنظيمية  األنظمة استعراض                         ويف هذا السياق، ميكن أيضا  
          واستنادا  ة. لوصلة الصاعدلهبا  املرخصرساالت غري اإل معمشاكل      أي   تواجهيف كل مكان وال  ةللوصلة الصاعداحملطات األرضية 

أن حتدد  إلدارة اليت تواجه صعوباتل ميكنمع مراعاة أن اإلدارات قد ال تدير طيفها الوطين بنفس الطريقة، و هذه املقارنة،  إىل
 إلدارهتا. األفضلاإلجراءات  القواعد أو
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 تنتاجاتاالس 4/7.1.9/6
 (WRC-15) 958أ( الواردة في ملحق القرار 2المسألة  1.4/7.1.9/6

 أ(: عدم إدخال أي تغييرات على لوائح الراديو2بشأن المسألة  1الخيار 
NOC 

 المواد

 

NOC 

 التذييالت

 

NOC 

 القرارات

 

أ(: إعداد قرار جديد للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية إلدخال تدابير إضافية ترمي إلى 2بشأن المسألة  2الخيار 
األرضية )انظر مثال القرار الجديد للمؤتمر العالمي  للمحطاتمعالجة مسألة إرساالت الوصلة الصاعدة غير المرخص بها 

 لالتصاالت الراديوية أدناه(
ADD 

 (WRC-19) [A917]مشروع القرار اجلديد 
 تدابير للحد من إرساالت الوصلة الصاعدة غير المرخص بها

 الواردة من المحطات األرضية
 (،2019إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )شرم الشيخ، 

 اعتباره إذ يضع يف
 ، متت دراسة املسألتني التاليتني:ITU-R 64 (RA-15)والقرار  (WRC-15) 958                 أنه طبقا  للقرار  ( أ 

مدى احلاجة إىل تدابري إضافية ممكنة لتقتصر إرساالت الوصلة الصاعدة للمطاريف على تلك املطاريف املرخص هلا  -
 ؛1.18 للرقم       طبقا  

لى إدارة التشغيل غري املرخص به ملطاريف احملطات األرضية املستعملة ع األساليب املمكنة اليت ستساعد اإلدارات يف -
 ؛برناجمها الوطين إلدارة الطيف                 أداة ي سرتشد هبا يفأراضيها، واليت تكون مبثابة 
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 العاملية عريضة النطاق يف أحناء العامل، الساتليةالطلب يتزايد بانتظام على خدمات االتصاالت  أن (ب

 وإذ يدرك
ألرضية املرتبطة ا                                                                                       أن اإلدارة املبل غة عن شبكة ساتلية يف اخلدمة الثابتة الساتلية هي املسؤولة عن ضمان حصول احملطة  أ ( 

من لوائح الراديو، من  1.18 بالشبكة العاملة يف اخلدمة الثابتة الساتلية على الرتخيص املطلوب على النحو املشار إليه يف الرقم
 اإلدارات اليت من املزمع تشغيل احملطة األرضية على أراضيها؛

 ولة عضو،يص أو التصريح بتقدمي خدمة داخل أراضي دأن التنسيق الناجح لشبكة ساتلية أو نظام ساتلي ال يعين الرتخ ب(
 يالحظ وإذ

 اتصاالهتا؛ تنظيم يف دولة لكل السيادي باحلق يعرتفاالحتاد  دستور أن ( أ 
                                                   حتدد السلطات اليت ترخص تشغيل حمطات يف أي أراض  بعينها، 18املادة  أن (ب

 يقرر
ة املرخص أو املصرح حملطات األرضياتشغيل  لضمانالتدابري املناسبة  الساتلية الشبكات                           أن تتخذ اإلدارات املبل غة عن  1

 على أراضيها؛       وتشغ ل توجد اليتهلا من جانب اإلدارات 
جيب أن تضمن  ،عن الشبكة الساتلية واليت ترتبط هبا حمطات أرضية ميكن أن تعمل أثناء احلركة ،                 أن اإلدارة املبل غة 2

ه احملطات األرضية على أراضي اإلدارات اليت رخصت هلذه احملطات األرضية واالمتثال أن مبقدورها قصر عمليات تشغيل هذ
 ؛18 للمادة

ة عن الشبكة                         إىل اإلدارة املبل غة املسؤول عنه واإلبالغ األرضية للمحطة به املرخص غري اإلرسال مصدر حتديد فور أنه، 3
ناسبة حلل املسألة متدابري  ختاذال التبليغ قدمت اليتمع اإلدارة  غة                 هذه اإلدارة املبل   تتعاون الساتلية،يف اخلدمة الثابتة  احملددة الساتلية

 ،املناسب الوقت ويف بطريقة مرضية
 يدعو اإلدارات

خل أراضيها، إجراءات ترخيص/تصريح تشغيل احملطات األرضية دا إىل اختاذ مجيع التدابري املناسبة لتيسري النفاذ إىل 1
 ؛للجمهور وإتاحتها

ب أرضية داخل أراضيها إىل تقدمي املعلومات ذات الصلة إىل مكت حملطةاليت حددت هوية التشغيل غري املرخص به  2
 االتصاالت الراديوية للتبليغ عن هذه احلاالت؛

                                                                                          إىل التعاون إىل أقصى حد ممكن عمليا  فيما يتعلق باملساعدة يف حتديد هوية احملطات األرضية غري املرخص هلا  3
 مراقبة خدماهتا أو حتديد موقعها اجلغرايف، عندما يطلب ذلك منها مكتب االتصاالت الراديوية أو إدارة أخرى، أو

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
         ادرا  من صللوصلة الصاعدة غري مرخص به         إرساال  كشفت املعلومات املتاحة من إدارة   مرفق بهعند استالم إشعار  1

املعنية على  وسائل مناسبة والعمل مع اإلدارات عن طريقاملسألة        فورا  بالدول األعضاء ووكاالت التشغيل الساتلية  بإبالغ، أراضيها
 املسألة؛ حل

 ،هذه املسألة بشأنإبالغ اإلدارات بأنواع املساعدة اليت ميكن لالحتاد تقدميها ب 2
 العام األمني يكلف

 .أمهيته           مشددا  على  ءاألعضا الدول مجيع على القرار هذا      يعم م  أنب
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 (WRC-15) 958ب( الواردة في ملحق القرار 2المسألة  2.4/7.1.9/6
راضيها )حتديد األرضية املنشورة داخل أ للمحطات                                                                     سعيا  إىل تقدمي مزيد من املساعدة إىل اإلدارات يف إدارة التشغيل غري املرخص به 

جمال املراقبة  هويته وموقعه اجلغرايف(، يتعني على قطاع االتصاالت الراديوية أن يقدم املبادئ التوجيهية الالزمة بشأن القدرات يف
من شأن هذه و أمكن. الساتلية، وأن يقوم إىل جانب ذلك مبراجعة تقارير أو كتيبات القطاع يف هذا الصدد وزيادة تطويرها إن 

يها، واليت األرضية املنشورة داخل أراض للمحطاتاملوارد أن تزود اإلدارات باإلرشاد والدعم الالزمني إلدارة التشغيل غري املرخص به 
 إدارة طيفها على الصعيد الوطين.                            تكون مبثابة أداة ي سرتشد هبا يف
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 10بند جدول األعمال 
لراديوية وإبداء جدول أعمال املؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت ا البنود اليت يلزم إدراجها يفتقدمي توصيات إىل اجمللس ب 10

           بلة، وفقا  جداول األعمال للمؤمترات املق جدول األعمال التمهيدي للمؤمتر الالحق ويف بنود أخرى ميكن إدراجها يف وجهة نظره يف
 من االتفاقية، 7 للمادة
 2023جدول األعمال التمهيدي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام : (WRC-15) 810القرار 

البنود التالية، على أساس مقرتحات اإلدارات وتقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر، مع مراعاة نتائج املؤمتر  النظر يف 2
 ، واختاذ التدابري الالزمة بشأهنا:2019العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 مةمن الطيف والتدابري التنظيمية لدعم حتديث النظام العاملي لالستغاثة والسالاحملتملة  االحتياجات نظر يفال 1.2
 ؛(WRC-15) 361                                     وتنفيذ املالحة اإللكرتونية، وفقا  للقرار  (GMDSS)البحر  يف
البحر وتتصل بتنفيذ  ة والسالمة يفتطبيق أحكام تنظيمية ختص حتديث النظام العاملي لالستغاث النظر يف: (WRC-15) 361قرار ال

 اإللكرتونية املالحة
من  2023 ملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامقبل االوقت املناسب  إجراء الدراسات الضرورية واستكماهلا يف 2.2

حملمولة ا أجل حبث إمكانية منح توزيع جديد خلدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( فيما خيص أنظمة السرب الرادارية
 ؛(WRC-15) 656                                             ، مع مراعاة محاية اخلدمات القائمة طبقا  للقرار MHz 45 ات حولضمن مدى الرتدد الفضاء يف
مولة )النشيطة( فيما خيص أنظمة السرب الرادارية احمل استكشاف األرض الساتلية إمكانية منح توزيع خلدمة: (WRC-15) 656 قرارال

 MHz 45الفضاء يف مدى الرتددات حول  يف
استعراض نتائج الدراسات املتعلقة باخلصائص التقنية والتشغيلية ألجهزة استشعار األحوال اجلوية الفضائية  3.2

                                 ، ب غية منحها االعرتاف واحلماية على (WRC-15) 657                                                                     واحتياجاهتا من الطيف وتسمية اخلدمات الراديوية املناسبة هلا، وفقا  للقرار 
 رض قيود إضافية على اخلدمات القائمة؛لوائح الراديو دون ف النحو املناسب يف

 احتياجات أجهزة استشعار األحوال اجلوية الفضائية من الطيف ومحايتها: (WRC-15) 657قرار ال
 GHz 37,5-39,5نطاق الرتدد  دراسة االحتياجات من الطيف وإمكانية منح توزيعات جديدة للخدمة الثابتة الساتلية يف 4.2

 ؛(WRC-15) 161             وفقا  للقرار(، فضاء-)أرض
لخدمة ل GHz 39,5-37,5الرتدد  نطاق إمكانية توزيعالطيف و  باالحتياجات منالدراسات املتعلقة  :(WRC-15) 161 قرارال

 الساتلية الثابتة
 1 اإلقليم يف MHz 960-470 نطاق الرتدد استعراض استعمال الطيف واالحتياجات من الطيف للخدمات القائمة يف 5.2

                        على أساس االستعراض طبقا   1 اإلقليم يف MHz 694-470 نطاق الرتدد اإلجراءات التنظيمية احملتملة يف والنظر يف
 ؛(WRC-15) 235 للقرار

 1اإلقليم  يف MHz 960-470لنطاق الرتدد  استعراض استعمال الطيف: (WRC-15) 235 قرارال

 - 2023 العالمي لالتصاالت الراديوية لعام من جدول األعمال التمهيدي للمؤتمر 1.2البند  1/10/6
 (WRC-15) 361القرار 

ر العاملي للمؤمت التمهيدييف جدول األعمال  (GMDSS)البحر  مسألة حتديث النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف أدرجت
من  1.2 البند) 2012يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ، (WRC-19) 2019لالتصاالت الراديوية لعام 
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 العاملي املؤمتر يفو "(. 2018األعمال التمهيدي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  جدول" (WRC-12) 808 القرار
 البحر يف سالمةوال لالستغاثة العاملي النظام تحديثب سائل املتعلقةامل يف النظر عندو  ،(WRC-15) 2015 لعام الراديوية لالتصاالت

 حبلول        ت ستكمل لن يةاإللكرتون املالحة بإدخال املتعلقة املسائل أنإىل  الدولية البحرية املنظمةأشارت  ،اإللكرتونية املالحة وتنفيذ
                    لى مرحلتني. تقر ر أن ع البحر النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف بتحديث املتصلة املسائل يف النظر      اقرت ح  وعليه،. 2019 عام

، النظام يف ستخدامهاال إضافية ساتلية أنظمة واختيارالعاملي  النظام حتديث لدعم التنظيمية األحكام حتديدتشمل املرحلة األوىل 
وأن تشمل املرحلة الثانية، مواصلة  (،2019من جدول أعمال املؤمتر العاملي لعام  8.1)يف إطار البند  2019املؤمتر العاملي لعام  يف

 .2023النظام العاملي، مبا يف ذلك اجلوانب املرتبطة بإدخال املالحة اإللكرتونية، يف املؤمتر العاملي لعام  دراسة عملية حتديث
 بتنفيذ وتتصل البحر يف والسالمة لالستغاثة العاملي النظام حتديث ختص تنظيمية أحكام تطبيق يف النظر" (WRC-15) 361 القرار

 حتديد أجل من دولية،ال البحرية املنظمة أنشطة فيها       ت راعى دراسات، إجراء إىل الراديوية االتصاالت قطاع يدعو" اإللكرتونية املالحة
حر وتنفيذ املالحة البحرية الب النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف حتديث لدعم الالزمة التنظيمية والتدابري الطيف من االحتياجات
، يف اإلجراءات التنظيمية املمكنة مبا يف ذلك توزيعات الطيف هبدف دعم 2023والنظر يف املؤمتر العاملي لعام اإللكرتونية، 

 .اإللكرتونية املالحة
(، اختاذ نفس Aمن جدول األعمال )املسألة  8.1يف إطار البند و ، 2019لعام  لالتصاالت الراديوية العاملييف املؤمتر من املخطط، و 

تطلب ي ذلكأن  وجدير بالذكر،ومواصلة النظر يف هذه املسألة يف املستقبل.  ،HFو NAVDAT MF نظاميالتدابري فيما يتعلق ب
مراجعة        خصوصا  البحر، و  لالستغاثة والسالمة يف يبتحديث النظام العامل املتعلقةاملنظمة البحرية الدولية جلميع الدراسات  استكمال

 .(SOLAS) البحر يف البشرية احلياة حلماية الدولية االتفاقيةالفصلني الثالث والرابع من 
لنظام العاملي لالستغاثة والسالمة لجديد  ساتليةمقدم خدمة  إدراج( من جدول أعمال املؤمتر يف B)املسألة  8.1البند  ينظر

وميكن لإلدارات أن ختطط ملواصلة إجراء الدراسات التقنية والتنظيمية استنادا  إىل املقرتحات اإلضافية املتصلة  (GMDSS) البحر يف
 . WRC-23بند جديد يف جدول أعمال املؤمتر  بإدراج

 .WRC-19من تقرير االجتماع التحضريي املقدم إىل املؤمتر  5الفصل  يف الوارد 8.1/5أيضا  القسم  انظر

 - 2023 من جدول األعمال التمهيدي للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2.2البند  2/10/6
 (WRC-15) 656القرار 

 )النشيطة( فيما خيص أنظمة السرب إمكانية منح توزيع خلدمة استكشاف األرض الساتليةلبحث  (WRC-15) 656 قرار         اعت مد ال
 إجراء دراسات إىل هذا القرار قطاع االتصاالت الراديويةيدعو . و MHz 45لرتددات حول الفضاء يف مدى ا الرادارية احملمولة يف

)النشيطة( وخدمة التحديد الراديوي للموقع  الساتليةبني خدمة استكشاف األرض والتقاسم  بشأن االحتياجات من الطيف
من أجل دعم توزيع خلدمة استكشاف  MHz 50-40 مدى الرتدد واخلدمات الثابتة واملتنقلة واإلذاعية وخدمة األحباث الفضائية يف

 األرض الساتلية )النشيطة( من أجل هذه العملية.
فهم الس مك  1)هي:  MHz 50-40اليت تعمل يف نطاق الرتدد  الفضاء السرب الرادارية احملمولة يفملهمات أنظمة األهداف العلمية 

 بالطبقاتفهم احلدوث والتوزيع والديناميات اخلاصة  2)والبنية الداخلية واالستقرار احلراري للصفائح اجلليدية لألرض يف العامل، و
 يف العامل. يف البيئات الصحراويةللمياه اجلوفية األحفورية 

لتقييم التقاسم والتوافق مع اخلدمات احلالية اليت  ITU-R RS.[VHF_SOUNDER]ت األولية الواردة يف التقرير جريت الدراسا    وأ  
أو يف نطاقات جماورة، واليت تشمل اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة وخدمة األحباث الفضائية  MHz 50-40لديها توزيع يف النطاق 

                                                                           وي للموقع. وتبني معلمات التشغيل واحلدود اجلغرافية لرادارات السرب فضال  عن نتائج واخلدمة اإلذاعية وخدمة التحديد الرادي
الدراسات األولية احلاجة إىل إجراء دراسات إضافية لتحديد ما إذا كان ميكن تشغيل رادارات السرب جلمع البيانات املهمة املتعلقة 

 حلالية.بالطبقات حتت السطح دون التسبب يف تداخالت ضارة للخدمات ا
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 - 2023 من جدول األعمال التمهيدي للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 3.2البند  3/10/6
 (WRC-15) 657 القرار

ياح الشمسية واجملال املغنطيسي تأثر بالر وتإىل العمليات الفيزيائية اليت حتدث يف البيئة الفضائية.  تشري األحوال اجلوية الفضائية
طيسي الرياح الشمسية واالضطرابات الشمسية مع اجملال املغنوتتفاعل بالزما الرياح الشمسية. الذي تنقله  (IMF) الكواكببني  فيما

الف املغنطيسي لألرض الغ وتيارات كهربائية يف شديدة التغريلألرض والغالف اجلوي اخلارجي بطرق معقدة، تسبب جزيئات نشطة 
 ألرض.وعلى سطح اوالغالف اجلوي املتأين 

صاالت، والنقل، التلعلى عدد من األنشطة واخلدمات والبنية التحتية العاملية ) أن تؤثر آلثار األحوال اجلوية الفضائيةميكن و 
قطاع االتصاالت الراديوية  (WRC-15) 657. ويدعو القرار أو يف الفضاء أو يف اجلو( على سطح األرض، .وإمدادات الطاقة، إخل
هلا دمات الراديوية املناسبة اخل اتتسمي وحتديد، ةاستشعار األحوال اجلوية الفضائيلتقنية والتشغيلية ألجهزة إىل حتديد اخلصائص ا

ليتسىن للمؤمتر اختاذ قرار بشأن مسألة أن يوصي اجمللس بإدراج  2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مناسب قبلوقت  يف
 .WRC-23ر هذه املسألة يف جدول أعمال املؤمت
 ITU-R RS.[Space_Weather_Sensors]، أعد قطاع االتصاالت الراديوية التقرير (WRC-15) 657وملعاجلة املتطلبات احملددة يف القرار 

الصادر عن من هذا التقرير . ويتضالقائمة على الرتددات الراديوية اخلصائص التقنية والتشغيلية ألجهزة استشعار األحوال اجلوية الفضائية -
لدعم الدراسات اليت ستجري مبوجب بند حمتمل من جدول  (WRC-15) 657 قطاع االتصاالت الراديوية املعلومات اليت طالب هبا القرار

                                                                                                   بشأن األحوال اجلوية الفضائية. ويتضمن هذا التقرير أيضا  تقييما  للخدمات الراديوية اليت ميكن تطبيقها على  WRC-23أعمال املؤمتر 
 قات أجهزة استشعار األحوال اجلوية الفضائية.تطبي

 - 2023 من جدول األعمال التمهيدي للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 4.2البند  4/10/6
 (WRC-15) 161القرار 

 GHz 39,5-37,5 الرتدد نطاق توزيع وإمكانية الطيف من باالحتياجات املتعلقة الدراسات" (WRC-15) 161 القـرارتقرر يف 
ري أن إىل الراديوية االتصاالت قطاع دعوة" الساتلية الثابتة للخدمة  العاملي غراض املؤمترأل املناسب الوقت يف يلي ما ويستكمل     جي 

 :2023 لعام الراديوية لالتصاالت
                    اقات املوزعة حاليا  النطضافية من الطيف لتطوير اخلدمة الثابتة الساتلية مع مراعاة اإل االحتياجات يف تنظردراسات  1

هذه  الرتدد نطاقاتلستخدامها، وإمكانية حتقيق االستخدام األمثل ال التقنيةالشروط  يفالثابتة الساتلية، و  لخدمةل
 الطيف؛ هبدف زيادة كفاءة استخدام

جاورة، حسب تالنطاقات امل ذلك يف أساس أويل وثانوي، مبا يف علىوالتوافق مع اخلدمات القائمة  التقاسمدراسات  2
 GHz 37,5-39,5 دالرتد نطاق يف الساتلية الثابتة للخدمة اجلديدة األولية التوزيعات مالءمة مدى لتحديد ،االقتضاء

ملستقر وغري املستقر املدار ا لالستخدام يف( فقط الساتلية الثابتة للخدمة التغذية وصالت على ويقتصرفضاء -)أرض
 ؛السواء بالنسبة إىل األرض على

 اقالنط يف العاملة لألنظمة احلماية تتوفر حبيث (Rev.WRC-15) 750 القرار مراجعة إمكانية إىل هتدف دراسات 3
 .GHz 37-36 املنفعل

بشأن نطاق  ة، دراسات مماثلWRC-19جدول أعمال املؤمتر من  1.9للبند  9.1.9                          وجترى حاليا  يف إطار املسألة 
 نطاق دحتدي توزيع وإمكانية الطيف من باالحتياجات املتعلقة الدراسات"( (WRC-15) 162 القـرار انظر) GHz 51,4-52,4 الرتدد
إمكانية منح توزيع أويل يف نطاق  . وتظهر هذه الدراسات("الساتلية الثابتة للخدمة( فضاء-أرض) GHz 51,4-52,4 الرتدد
 توصيالت احةإت ضمان هبدف( فضاء-أرض) إىل األرضاخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة ألنظمة  GHz 51,4-52,4 الرتدد

 .(HTS) السواتل عالية الصبيب خالل من العريض النطاق
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-)أرض الساتلية الثابتة للخدمة GHz 51,4-52,4 الرتدد نطاق     و زع و  WRC-19بقرار إجيايب من املؤمتر  9.1.9وإذا حظيت املسألة 
، فإنه ميكن (املدار املستقر بالنسبة إىل األرض يف الستخداملعلى وصالت تغذية اخلدمة الثابتة الساتلية  االقتصار، مع فضاء

 بشكل كامل. فضاء(-أرض) اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض استيفاء املتطلبات القائمة للطيف املتعلقة بأنظمة
 WRC-19 املؤمتر ونتائج الساتليةيف حمطات اخلدمة الثابتة  GHz 39,5-37,5اق الرتدد النظر يف االستعمال املكثف لنط ينبغيو 

 من جدول األعمال. 13.1 بشأن البند

 - 2023 من جدول األعمال التمهيدي للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 5.2البند  5/10/6
 (WRC-15) 235القرار 

 WRC-15                                                             من جدول األعمال التمهيدي استجابة  لبعض املقرتحات املقدمة يف املؤمتر 5.2والبند  (WRC-15) 235              اعت مد القرار 
. 1 اإلقليم يف MHz 694-470 االتصاالت املتنقلة الدولية لنطاق الرتدد من جدول األعمال فيما يتعلق باستعمال 1.1 حتت البند

، ومت بالتايل إدراج هذه املسألة يف جدول األعمال WRC-19و WRC-15                                                 واعت ربت مناقشة هذه الطلبات سابقة ألواهنا يف املؤمترين 
 .WRC-23التمهيدي للمؤمتر 

نطاق  استعراض استعمال الطيف واالحتياجات من الطيف للخدمات القائمة يفويشري بند جدول األعمال التمهيدي إىل 
 1 اإلقليم يف MHz 694-470 نطاق الرتدد ملة يفاإلجراءات التنظيمية احملت وكذلك النظر يف 1 اإلقليم يف MHz 960-470 الرتدد

 .(WRC-15) 235                               على أساس االستعراض طبقا  للقرار
قطاع االتصاالت الراديوية إىل القيام بوجه خاص باستعراض املتطلبات من الطيف للخدمتني  (WRC-15) 235ويدعو القرار 

التقاسم والتوافق، حسب                       أيضا  إىل إجراء دراسات  (WRC-15) 235ر اإلذاعية واملتنقلة، باستثناء املتنقلة للطريان. ويدعو القرا
                                                                   بني اخلدمتني اإلذاعية واملتنقلة، باستثناء املتنقلة للطريان، فضال  عن إجراء  1يف اإلقليم  MHz 694-470يف نطاق الرتدد االقتضاء، 

 .ألنظمة اخلدمات القائمة األخرىمن أجل توفري احلماية املناسبة  دراسات التقاسم والتوافق، حسب االقتضاء،

راجها في جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية إلدبنود إضافية مقترحة  6/10/6
 2023 لعام

                                                                                                             قدمت الدول األعضاء بعض املقرتحات بشأن بنود قيد النظر حاليا  إلدراجها يف جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
 (.190و 178و 154و 84و CPM19-/72 )الوثائق للعلم االجتماع التحضريي للمؤمتر ويشار إليها يف هذه الوثيقة إىل 2023 لعام

. ومن املتوقع أن تراعي 2019للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  وال تزال املنظمات اإلقليمية واإلدارات يف عملية االستعداد
وميكن أن تكون املعلومات بشأن وجهات النظر واملقرتحات لبنود جدول األعمال للمؤمتر  .(WRC-12) 804هذه العملية القرار 

 :اإلقليمية تالمنظمل اإللكرتونيةواقع امل           متاحة  على  2023العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
 2019ورش العمل األقاليمية لالحتاد بشأن األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

R/conferences/wrc/2019/irwsp/Pages/default.aspx-https://www.itu.int/en/ITU  
 (ATU)االحتاد اإلفريقي لالتصاالت 

uat.org/-http://www.atu  
 (ASMG)الفريق العريب املعين بإدارة الطيف 

http://www.asmg.ae/  
 (APT)يا واحمليط اهلادئ جمموعة االتصاالت آلس

http://www.apt.int/APTAPG  
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 (CITEL)جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت 
http://www.citel.oas.org/en/Pages/PCCII  

 (CEPT)الربيد واالتصاالت املؤمتر األورويب إلدارات 
http://www.cept.org/ecc/groups/ecc/cpg  

 (RCC)بلدان الكومنولث اإلقليمي يف جمال االتصاالت 
19-org.ru/about_en/RCC_positionWRChttp://www.en.rcc.  
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 للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ملحق تقرير االجتماع التحضريي

 قائمة مرجعية بقرارات قطاع االتصاالت الراديوية وتوصياته وتقاريره
 الصادرة عن االتحاد وغير الصادرة عنه  األخرىالمنشورات         فضال  عن 

 االجتماع التحضيري للمؤتمرالمستخدمة في تقرير 

 المحتوياتجدول 
 الصفحة

 922  ................................................... قائمة بقرارات قطاع االتصاالت الراديوية القائمة 1

 922  ................................................. قائمة بتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية القائمة 2

لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية )قد تضم  (DR)أو مشاريع املراجعة  (DN)قائمة باملشاريع اجلديدة  3
توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ووثائق  (PDR)راجعة مل أولية مشاريع أو (PDN)مشاريع أولية جديدة 

توصيات قطاع  (WDPDR) ملراجعة شاريع األوليةاملأو  (WDPDN)املشاريع األولية اجلديدة  عمل
 938  ..................................................................االتصاالت الراديوية يف االحتاد(

 939  .................................................... قائمة بتقارير قطاع االتصاالت الراديوية القائمة 4

لتقارير قطاع االتصاالت الراديوية )قد تضم  (DR) أو مشاريع املراجعة (DN)قائمة باملشاريع اجلديدة  5
تقارير قطاع االتصاالت الراديوية ووثائق  (PDR)مشاريع أولية ملراجعة  أو (PDN)مشاريع أولية جديدة 

تقارير قطاع االتصاالت  (WDPDR) أو املشاريع األولية ملراجعة (WDPDN)عمل املشاريع األولية اجلديدة 
 943  ............................................................................ الراديوية يف االحتاد(

 946  ............................................. منشورات أخرى صادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت 6

 948  ............................................... منشورات غري صادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت 7
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 قائمة بقرارات قطاع االتصاالت الراديوية القائمة 1
 بند جدول األعمال عنوان القرار أحدث طبعة *ITU-Rالقرار 

رقم الفصل 
 CPM التقرير في

 R 2-ITU-7القرار  2-7
 1.9.1 االجتماع التحضريي للمؤمتر (1520 لعام )مجعية االتصاالت الراديوية

1.9، 1.1.9 

5 

2 

54-2 
 R 54-ITU-2القرار 

 2 8.1.9املسألة  ،1.9 قصرية املدى جهزةاأل دراسات لتحقيق التنسيق من أجل (1520 لعام )مجعية االتصاالت الراديوية

 R 56-ITU-2القرار  56
 2 13.1 التسمية اخلاصة باالتصاالت املتنقلة الدولية (2015 لعام )مجعية االتصاالت الراديوية

65 
 R 65-ITUالقرار 

 (2015 لعام )مجعية االتصاالت الراديوية
 2 13.1 وما بعده 2020 املبادئ املتعلقة بعملية التطوير املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية لعام

 R-ITU 66القرار  66
 (1520 لعام )مجعية االتصاالت الراديوية

 2 8.1.9املسألة  ،1.9 (IoT)الدراسات املتعلقة باألنظمة والتطبيقات الالسلكية لتطوير إنرتنت األشياء 

 R 68-ITUالقرار  68
 (2015 لعام )مجعية االتصاالت الراديوية

يف ذلك السواتل الصغرى  االنهوض بنشر املعرفة املتعلقة باإلجراءات التنظيمية املطبقة على السواتل الصغرية، مب
 واملتناهية الصغر

 I 3املسألة  ،7

 قائمة بتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية القائمة 2
 السلسلة 

R-ITU *بند جدول  عنوان التوصية أحدث طبعة رقم التوصية
 األعمال

رقم الفصل 
التقرير  في

CPM 

SM. 329 12 التوصية-R SM.329-ITU 2 13.1 اإلرساالت غري املطلوبة يف جمال البث اهلامشي 

SA. 5-363  5التوصية-SA.363R -ITU 4 7.1 أنظمة التشغيل الفضائي 

P. 368 
 MHz 8.1 5 30و kHz 10ما بني  منحنيات انتشار املوجة األرضية للرتددات R P.368-ITU-9 التوصية

P. 9-368 

___________________ 
 جع املستخدم )املراجع املستخدمة( يف تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر.املر  *

https://www.itu.int/md/R15-CPM19.02-C-0007/en
https://www.itu.int/md/R15-CPM19.02-C-0084/en
https://www.itu.int/md/R15-CPM19.02-C-0154/en
https://www.itu.int/md/R15-CPM19.02-C-0178/en
https://www.itu.int/md/R15-CPM19.02-C-0190/en
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/irwsp/Pages/default.aspx
http://www.atu-uat.org/
http://www.apt.int/APTAPG
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 السلسلة 
R-ITU *بند جدول  عنوان التوصية أحدث طبعة رقم التوصية

 األعمال

رقم الفصل 
التقرير  في

CPM 

P. 13-372 13 التوصية-R P.372-ITU الضوضاء الراديوية 
1.9، 
 6.1.9املسألة 

6 

P. 452 

 R P.452-ITU-16 التوصية
عند ترددات  إجراء التنبؤ لتقدير التداخل بني احملطات على سطح األرض

         تقريبا   GHz 0,1 تفوق

7.1 
13.1 

 املسألتان ،1.9
 9.1.9و 2.1.9

4 

2 

3 

P. 16-452 

14.1 

1.9 ،
 1.1.9 املسألة

1.9 ،
 2.1.9 املسألة

1 

2 

3 

S. 465 6 التوصية-R S.465-ITU 
خدام األرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية لالستخمطط إشعاع مرجعي هلوائيات احملطات 

 GHz 31إىل  2التنسيق وتقييم التداخالت يف مدى الرتددات من  يف

1.9، 
املسألتان 

 9.1.9و 3.1.9
3 

M. 14-493 14 التوصية-R M.493-ITU نظام النداء االنتقائي الرقمي (DSC) 5 1.9.1 اخلدمة املتنقلة البحرية يف املستعمل 

SA. 509 
 R SA.509-ITU-3 التوصية

خدمة الفلك الراديوي من أجل  خمطط إشعاع اهلوائي املرجعي حملطة أرضية يف
حسابات التداخل، مبا يف ذلك إجراءات التنسيق، من أجل ترددات  االستعمال يف

 GHz 30حتت 
14.1 1 

SA. 3-509 

SA. 3-514 3 التوصية-R SA.514-ITU 
اتليتني الس معايري التداخل ألنظمة التحكم عن بعد وإرسال املعطيات يف اخلدمتني

 الستكشاف األرض ولألرصاد اجلوية
7.1 4 

S. 9-524 9 التوصية-R S.524-ITU 
واملشعة من احملطات  خارج احملور .e.i.r.pالسويات القصوى املسموح هبا لكثافة القدرة 

لتابعة للخدمة ايف الشبكات ذات املدارات الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض  األرضية
 GHz 14و GHz 13و GHz 6الرتددات  اتيف نطاق واليت ترسل الثابتة الساتلية

 GHz 30و

5.1 3 

http://www.citel.oas.org/en/Pages/PCCII
http://www.cept.org/ecc/groups/ecc/cpg
http://www.en.rcc.org.ru/about_en/RCC_positionWRC-19
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 السلسلة 
R-ITU *بند جدول  عنوان التوصية أحدث طبعة رقم التوصية

 األعمال

رقم الفصل 
التقرير  في

CPM 

P. 525 3 التوصية-R P.525-ITU 
 باإلحالة مضمنة P.525 R-ITU-2)التوصية 

 (الراديو لوائح يف
 حساب التوهني يف الفضاء احلر

6.1 

1.9، 
 9.1.9املسألة 

3 

P. 3-525 14.1 1 

P. 14-526 
 R P.526-ITU-14 التوصية

 باإلحالة مضمنة P.526 R-ITU-13)التوصية 
 (الراديو لوائح يف

 5 1.1 االنتشار باالنعراج

BS. 560 4 التوصية-R BS.560-ITU 
 (MF) كتومرتيةاهلو  (LF)كيلومرتية الوجات على املنسب محاية الرتدد الراديوي يف اإلذاعة 

 (HF) الديكامرتية
1.9، 
 1.96.املسألة 

6 

S. 580 6 التوصية-R S.580-ITU 
حملطات هوائيات ا خمططات اإلشعاع الواجب استعماهلا كأهداف للتصميم بالنسبة إىل

 مستقرة بالنسبة إىل األرض األرضية العاملة مع سواتل
1.9، 
 3.1.9املسألة 

3 

M. 7-585 
 R M.585-ITU-7 التوصية

 (الراديو لوائح يف باإلحالة مضمنة)
 5 1.9.1 ختصيص اهلويات يف اخلدمة املتنقلة البحرية واستعماهلا

M. 3-589 3 التوصية-R M.589-ITU 
اخلصائص التقنية لطرائق إرسال املعطيات واحلماية من التداخل يف خدمات املالحة 

 kHz 130و 70الراديوية العاملة يف نطاقات الرتدد بني 
1.9، 
 1.96.املسألة 

6 

SA. 609 2 التوصية-R SA.609-ITU 
ري املسكونة أو غ بسواتل البحث املسكونةالراديوية معايري احلماية لوصالت االتصاالت 

 القريبة من األرض
7.1 

14.1 

4 

1 

RA. 611 4 التوصية-R RA.611-ITU محاية خدمة الفلك الراديوي من البث اهلامشي 
1.9، 
 3 9.1.9املسألة 

P. 618 13 التوصية-R P.618-ITU 3 6.1 فضاء-بيانات االنتشار وطرائق التنبؤ املطلوبة لتصميم أنظمة االتصاالت أرض 

P. 619 
 R P.619-ITU-3 التوصية

طات على وحم يف الفضاء بيانات االنتشار املطلوبة لتقييم التداخل بني حمطات
 األرض سطح

13.1 2 

P. 3-619 14.1 1 
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 السلسلة 
R-ITU *بند جدول  عنوان التوصية أحدث طبعة رقم التوصية

 األعمال

رقم الفصل 
التقرير  في

CPM 

S. 4-672 
 R S.672-ITU-4 التوصية

 (الراديو لوائح يف باإلحالة مضمنة)
دمة الثابتة يف اخل وائيات السواتلهل كهدف تصميمي  املطلوب استعمالهخمطط اإلشعاع 

 الساتلية اليت تستعمل السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض

13.1 2 

S. 672 
1.9، 
 3.1.9املسألة 

3 

P. 676 11 التوصية-R P.676-ITU  اجلويةالتوهني الناجم عن الغازات 
1.9، 
 3 9.1.9املسألة 

F. 8-699 8 التوصية-R F.699-ITU 
 يف هلوائيات األنظمة الالسلكية الثابتة من أجل استعماهلاخمططات اإلشعاع املرجعية 

 GHz 86و MHz 100ويف تقييم التداخل يف مدى الرتددات بني  دراسات التنسيق
7.1 

14.1 

4 

1 

BS. 703 0 التوصية-R BS.703-ITU 
 (AM)ع االتسا بتشكيل  خصائص املستقبالت املرجعية اخلاصة باإلذاعة الصوتية

 ألغراض التخطيط
1.9، 
 1.96.املسألة 

6 

S. 737 0 التوصية-R S.737-ITU داخل اخلدمة الثابتة الساتلية العالقة بني خمتلف طرائق التنسيق التقين 
1.9، 
 3.1.9املسألة 

3 

S. 738 0 التوصية-R S.738-ITU 
قرة الشبكات الساتلية املست                                     لتحديد ما إذا كان التنسيق مطلوبا  بنياإلجراء الالزم 

 نطاقات الرتددات نفسها تتشارك يفواليت  بالنسبة إىل األرض
1.9، 
 3.1.9املسألة 

3 

S. 739 0 التوصية-R S.739-ITU 
                                                                           طرائق إضافية لتحديد ما إذا كان التنسيق املفصل ضروريا  بني شبكات سواتل مستقرة 

 ات نفسهانطاقات الرتدد وتتشارك يفبالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية 
1.9، 
 3.1.9املسألة 

3 

S. 740 0 التوصية-S.740R -ITU اخلدمة الثابتة الساتلية طرائق التنسيق التقين لشبكات 
1.9، 
 3.1.9املسألة 

3 

S. 741 2 التوصية-R S.741-ITU بني شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية حسابات نسب املوجات احلاملة إىل التداخل 
1.9، 
 3.1.9املسألة 

3 

F. 758 
 R F.758-ITU-6 التوصية

معلمات النظام واعتبارات تراعى عند وضع معايري التشارك أو التوافق بني األنظمة 
ر خدمات أخرى ومصاد الالسلكية الثابتة الرقمية يف اخلدمة الثابتة وأنظمة يف

 للتداخل أخرى

2.9.1 
1.9، 
 9.1.9املسألة 

5 

3 

F. 6-758 14.1 1 

https://www.itu.int/pub/R-RES-R.2
https://www.itu.int/pub/R-RES-R.54
https://www.itu.int/pub/R-RES-R.56
https://www.itu.int/pub/R-RES-R.65
https://www.itu.int/pub/R-RES-R.66
https://www.itu.int/pub/R-RES-R.68
http://www.itu.int/rec/R-REC-SM.329/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.363/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.368
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 السلسلة 
R-ITU *بند جدول  عنوان التوصية أحدث طبعة رقم التوصية

 األعمال

رقم الفصل 
التقرير  في

CPM 

RA. 769 2 التوصية-R RA.769-ITU معايري احلماية املستخدمة يف القياسات الفلكية الراديوية 

.18 

14.1 

1.9، 
 9.1.9املسألة 

5 

1 

3 

BO. 789 2 التوصية-R BO.789-ITU 
خدمات إذاعة صوتية رقمية موجهة إىل مستقبالت على منت مركبات ومستقبالت 

حممولة وثابتة يف نطاقات اخلدمة اإلذاعية الساتلية )صوت( داخل مدى 
 MHz 2 700-1 400 الرتددات

1.9، 
 3 1.92.املسألة 

P. 840 7 التوصية-R P.840-ITU  التوهني الناجم عن السحب والضباب 
1.9، 
 3 9.1.9املسألة 

SM. 1-851 1 التوصية-SM.851R -ITU 
وجات يف نطاقات امل ذاعية واخلدمتني الثابتة و/أو املتنقلةالتقاسم بني اخلدمة اإل

 (UHF) مرتيةيوالديس (VHF) املرتية
1.1 5 

SA. 3-1014 3 التوصية-R SA.1014-ITU 1 14.1 ملركبات أحباث الفضاء البعيد املأهولة وغري املأهولة الراديوية متطلبات االتصاالت 

RS. 1029  2التوصية-R RS.1029-ITU 2 13.1                                             عايري التداخل لالستشعار الساتلي املنفعل عن ب عدم 

SA. 5-1027 5 التوصية-R SA.1027-ITU 
أرض يف خدمة استكشاف األرض -معايري التقاسم ألنظمة إرسال البيانات فضاء

 ة املنخفضةيف املدارات األرضي سواتل الساتلية وخدمة األرصاد اجلوية الساتلية باستعمال
14.1 1 

RA. 1031 2 التوصية-R RA.1031-ITU املتقامسة مع خدمات أخرى الراديوي يف نطاقات الرتددات محاية خدمة الفلك 
1.9، 
 3 9.1.9املسألة 

M. 1036 

 R M.1036-ITU-5 التوصية
الدولية  املتنقلة االتصاالت من اجلزء اخلاص باألرضألغراض تنفيذ  رتدداتال ترتيبات

 احملددة لالتصاالت املتنقلة الدولية بلوائح الراديو اتالنطاق يف

13.1 2 

M. 5-1036 
 تان، املسأل1.9

 2 8.1.9و 1.1.9

SM. 0-1055 0 التوصية-R SM.1055-ITU 5 1.1 استخدام تقنيات متديد الطيف 

M. 1084 
 R M.1084-ITU-5 التوصية

 (الراديو لوائح يف باإلحالة مضمنة)
 حمطات اخلدمة املتنقلة البحرية حلول مؤقتة لتحسني فعالية استخدام

 MHz 174-156 للنطاق
2.9.1 5 

F 0-1101  0التوصية-R F.1101-ITU  خصائص األنظمة الالسلكية الثابتة الرقمية حتتGHz 17   5 2.9.1         تقريبا 

http://www.itu.int/rec/R-REC-P.372
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.452/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.465/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.493/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.509/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.514/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.524/en
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 السلسلة 
R-ITU *بند جدول  عنوان التوصية أحدث طبعة رقم التوصية

 األعمال

رقم الفصل 
التقرير  في

CPM 

BO. 1130 4 التوصية-R BO.1130-ITU 
نظام إذاعة صوتية رقمية موجهة إىل مستقبالت على منت مركبات ومستقبالت حممولة وثابتة 

 MHz 2 700-1 400 يف نطاقات اخلدمة اإلذاعية الساتلية )صوت( داخل مدى الرتددات
1.9، 
 3 1.92.املسألة 

SA. 2-1155 2 التوصية-R SA.1155-ITU 1 14.1 معايري احلماية املتعلقة بتشغيل األنظمة الساتلية لرتحيل البيانات 

SA. 2-1161 2 التوصية-R SA.1161-ITU 
البيانات يف خدمة استكشاف األرض  إرسالأنظمة  أجل منوالتنسيق  التقاسممعايري 

بالنسبة  ملستقرا املدار يفخدمة األرصاد اجلوية الساتلية اليت تستخدم سواتل و الساتلية 
 إىل األرض

14.1 1 

SA. 1163 3 التوصية-R SA.1163-ITU 
 واتلللسبشأن وصالت اخلدمة ألنظمة جتميع املعطيات  اإلمجايلمعايري التداخل 

يف خدميت استكشاف األرض الساتلية واألرصاد اجلوية  املستقرة بالنسبة إىل األرض
 الساتلية

.17 4 

SA. 1164 3 التوصية-R SA.1164-ITU 
 سواتل خدامباست معايري التقاسم والتنسيق يف وصالت خدمة أنظمة جتميع املعطيات

يف خدميت استكشاف األرض الساتلية واألرصاد اجلوية  األرض إىل بالنسبة مستقرة
 الساتلية

.17 4 

RS. 1165  3التوصية-RS.1165 R-ITU 
جلوية خدمة مساعدات األرصاد ا اخلصائص التقنية ومعايري األداء لألنظمة املستعملة يف

 MHz 1 680و MHz 403يف نطاقي الرتدد 
7.1 4 

RS. 1166 4 التوصية-R RS.1166-ITU  2 16.1 ةالنشيط ةالفضائيستشعار االجهزة ألمعايري جودة األداء والتداخل 

M. 2-1184 3 التوصية-R M.1184-ITU 
لالستعمال  GHz 3اخلصائص التقنية لألنظمة املتنقلة الساتلية يف نطاقات الرتدد دون 

 وخدمات أخرى (MSS) بني اخلدمة املتنقلة الساتليةالتقاسم وضع معايري  يف
8.1 5 

M. 1-1188 1 التوصية-R M.1188-ITU  بة إىل األرض اليت غري املستقرة بالنس على تصميم األنظمة املتنقلة الساتليةتأثري االنتشار
مل باليد ال تستعمل تنوع السواتل                                     واليت تؤمن اخلدمة لتجهيزات حت 

8.1 5 

BO. 1213 1 التوصية-R BO.1213-ITU 
خمطط مرجعي هلوائي حمطة أرضية للخدمة اإلذاعية الساتلية يف النطاق 

11,7-12,75 GHz 
7 ، 

 F 3املسألة 

F. 2-1245 2 التوصية-R F.1245-ITU 
نظمة األالنموذج الرياضي ملخططات اإلشعاع املتوسطة وذات الصلة من أجل هوائيات 

الالسلكية الثابتة من نقطة إىل نقطة على خط البصر لالستعمال يف بعض دراسات 
         تقريبا   GHz 70 إىل 1 التنسيق وتقييم التداخالت يف مدى الرتددات من

14.1 1 

F. 5-1249 5 التوصية-R F.1249-ITU 
 املتطلبات التقنية والتشغيلية اليت تيسر التقاسم بني أنظمة االتصاالت من 

 GHz 27,5-25,25النطاق  اخلدمة الثابتة واخلدمة بني السواتل يف نقطة يف-إىل-نقطة
14.1 1 

http://www.itu.int/rec/R-REC-P.525/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.525/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-P/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-P.526
http://www.itu.int/rec/R-REC-BS.560
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.580/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.585/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.589
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.609/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RA.611/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.618/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.619/en
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 السلسلة 
R-ITU *بند جدول  عنوان التوصية أحدث طبعة رقم التوصية

 األعمال

رقم الفصل 
التقرير  في

CPM 

RS. 1263  3التوصية-RS.1263 R-ITU يف النطاقني  العاملة اجلوية األرصاد مساعدات خلدمة التداخل معايري
400,15-406 MHz 1 700-1 668,4و MHz 

7.1 4 

SA. 5-1276 5 التوصية-R SA.1276-ITU 
املواقع املدارية لسواتل ترحيل البيانات الواجب محايتها من إرساالت أنظمة اخلدمة 

 GHz 27.5-25.25النطاق  الثابتة العاملة يف
14.1 1 

S. 1323 2 التوصية-R S.1323-ITU 
 ؛GSO/FSS) أقصى سويات مسموح هبا للتداخل يف شبكة ساتلية

GSO/FSS-non ؛ وصالت التغذيةGSO/MSS-nonملسري رقمي افرتاضي مرجعي ) 
 GHz 30 يف اخلدمة الثابتة الساتلية اليت تسببها شبكات أخرى متحدة االجتاه حتت

6.1 
1.9 
 3.1.9املسألة 

3 

S. 1325 3 التوصية-S.1325R -ITU 
قرة بني شبكات ساتلية غري مست طريقة حماكاة لتقييم التداخل على املدى القصري

االجتاه  تستعمل نفس الرتددات يف نفس ألرض للخدمة الثابتة الساتليةإىل ابالنسبة 
 GSOأو  GSO-nonأخرى  FSS وشبكات

1.9، 
 3.1.9املسألة 

3 

S. 1328 4 التوصية-R S.1328-ITU 
شارك التخصائص النظام الساتلي اليت جيب أخذها يف االعتبار يف حتليالت 

 الساتلية الثابتةللخدمة  الرتددات يف
، املسألتان 1.9

 9.1.9و 3.1.9
3 

F. 4-1336 

 R F.1336-ITU-4 التوصية
خمططات اإلشعاع املرجعية هلوائيات شاملة االجتاهات وقطاعية وهوائيات أخرى 

يف املدى الرتددي  دراسات التشارك للخدمات الثابتة واملتنقلة، لالستخدام يف
         تقريبا   GHz 70إىل  MHz 400 من

7.1 4 

F. 1336 
1.9، 
 1.91.املسألة 

4 

BT. 13-1368 13 التوصية-R BT.1368-ITU 
 (VHF)نطاقات املوجات املرتية  معايري ختطيط خدمات التلفزيون الرقمي لألرض يف

 يف ذلك نسب احلماية، مبا (UHF) والديسمرتية
1.1 5 

M. 5-1371 5 التوصية-R M.1371-ITU 
اخلصائص التقنية لنظام تعرف هوية أوتومايت باستخدام النفاذ املتعدد بتقسيم زمين 

 (VHF)نطاق املوجات املرتية  نطاق تردد اخلدمة املتنقلة البحرية يف يف
1.9.1 5 

SF. 0-1395 0 التوصية-R SF.1395-ITU 
دراسات  تقدير احلد األدىن لتوهني االنتشار بفعل الغازات اجلوية لغرض استخدامه يف

 الرتددات بني اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة التشارك يف
14.1 1 

SA. 0-1396 0 التوصية-R SA.1396-ITU 
 GHz 38-37النطاقني  معايري احلماية يف خدمة األحباث الفضائية العاملة يف

 GHz 40,5-40و
14.1 1 

P. 1-1409 1 التوصية-R P.1409-ITU 
على منصات عالية  بيانات االنتشار وطرائق التنبؤ لألنظمة اليت تستخدم حمطات

االسرتاتوسفري عند الرتددات اليت تزيد  يف طبقة االرتفاع وغريها من احملطات املرفوعة
         تقريبا   GHz 1 عن

14.1 1 

http://www.itu.int/rec/R-REC-S.672/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.676/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.699/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BS.703
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.737/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.738/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.739/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.740/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.741/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.758/en
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 السلسلة 
R-ITU *بند جدول  عنوان التوصية أحدث طبعة رقم التوصية

 األعمال

رقم الفصل 
التقرير  في

CPM 

P. 9-1411 9 التوصية-R P.1411-ITU 
بيانات االنتشار وطرائق التنبؤ لتخطيط أنظمة االتصاالت الراديوية قصرية املدى املعدة 

للعمل خارج املباين والشبكات احمللية الراديوية يف مدى الرتددات املرتاوحة بني 
300 MHz 100و GHz 

.111 1 

SA. 2-1414 2 التوصية-R SA.1414-ITU 1 14.1 لرتحيل البيانات خصائص األنظمة الساتلية 

S. 1426 0 التوصية-R S.1426-ITU 

ية املدار الساتلي التابع للخدمة الثابتة الساتلحدود كثافة تدفق القدرة اجملمعة عند 
تعمل بنطاق  (RLAN)املنطقة احمللية  ملرسالت شبكة راديوية يف

وتتشارك يف الرتددات مع اخلدمة الثابتة الساتلية  MHz 5 250-5 150 تردد
 من لوائح الراديو( 447A.5 )الرقم

16.1 2 

M. 1450 5 التوصية-R M.1450-ITU عريضة النطاق الراديوية خصائص الشبكات احمللية 
16.1 

1.9، 
 8.1.9 املسألة

2 

M. 2-1452 2 التوصية-R M.1452-ITU 
وأنظمة االتصاالت الراديوية العاملة باملوجات  رادارات تفادي تصادم السيارات

 امليلليمرتية من أجل تطبيقات أنظمة النقل الذكية
12.1 1 

M. 1453 
 GHz 12.1 1 5,8االتصاالت املكرسة قصرية املدى يف النطاق  -أنظمة النقل الذكية  R M.1453-ITU-2 التوصية

M. 2-1453 

M. 1454 0 التوصية-R M.1454-ITU 

الشبكات  التعلى مرسحدود كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية والقيود التشغيلية 
محاية وصالت  لتأمنيأو غريها من أنظمة النفاذ الالسلكية  (RLAN) الراديوية احمللية

ية يف نطاق يف اخلدمة املتنقلة الساتل التغذية لألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض
 MHz 5 250-5 150الرتددات 

16.1 2 

M. 1457 14 التوصية-R M.1457-ITU 
 2000-ةلالتصاالت املتنقلة الدولي الراديويةاملواصفات التفصيلية للسطوح البينية 

2000)-(IMT 
، املسألتان 1.9

 8.1.9و 1.1.9
2 

M. 1458 0 التوصية-R M.1458-ITU  استعمال اخلدمة املتنقلة للطريان(R) 22و 2,8 لنطاقات الرتددات الواقعة بني MHz 
 J2Dاملعطيات يف صنف البث  ألغراض إرسال

1.9، 
 1.96.املسألة 

6 

M. 3-1478 3 التوصية-R M.1478-ITU 
 Sarsat-Cospas معايري احلماية املطبقة على معدات البحث واإلنقاذ للنظام

 MHz 406,1-406 النطاق يف
7.1 4 

http://www.itu.int/rec/R-REC-RA.769/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BO.789/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.840/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.851
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1014/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1029/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1027/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RA.1031/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1036/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1055
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1084/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1101/en
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 األعمال

رقم الفصل 
التقرير  في

CPM 

F. 1495 2 التوصية-R F.1495-ITU 
معايري التداخل حلماية اخلدمة الثابتة من التداخل املتجمع متغاير الزمن الناشئ من 

على أساس أويل  GHz 19,3-17,7خدمات اتصاالت راديوية أخرى تتقاسم النطاق 
 مشرتك

1.9، 
 9.1.9املسألة 

3 

F. 1496 1 التوصية-R F.1496-ITU 
ترتيبات قنوات الرتدد الراديوي لألنظمة الالسلكية الثابتة العاملة يف النطاق 

51,4-52,6 GHz 
1.9، 
 9.1.9املسألة 

3 

F. 0-1500 0 التوصية-R F.1500-ITU 
اخلصائص املفضلة لألنظمة يف اخلدمة الثابتة اليت تستخدم منصات عالية االرتفاع 

 GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2النطاقني  وتعمل يف
14.1 1 

F. 0-1501 0 التوصية-R F.1501-ITU 
اليت تستخدم حمطات منصات عالية  (FS)مسافة التنسيق لألنظمة يف اخلدمة الثابتة 

مع  GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2تتقاسم نطاقي الرتددات  (HAPS)االرتفاع 
 أنظمة أخرى يف اخلدمة الثابتة

14.1 1 

S. 1503 

 R S.1503-ITU-3 التوصية
وصف وظيفي الستعماله يف تطوير أدوات برجمية من أجل حتديد مدى توافق أنظمة أو 
شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية يف مدارات غري مستقرة بالنسبة إىل األرض مع احلدود 

 من لوائح الراديو 22الواردة يف املادة 

6.1 

 Hاملسألة ، 7
3 

S. 2-1503 
 H 3املسألة  ،7

S. 3-1503 

RA. 1513  2التوصية-R RA.1513-ITU 
مستويات فقدان البيانات يف عمليات الرصد للفلك الراديوي ومعايري النسبة املئوية 

النامجة عن الرتدي الناتج عن التداخل بالنسبة للنطاقات الرتددية املوزعة خلدمة الزمنية 
 الفلك الراديوي على أساس أويل

8.1 5 

S. 1524 0 التوصية-R S.1524-ITU  املسألة 7 نسبة إىل األرضاملستقرة بالتعرف هوية التنسيق بني شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية ،F 3 

S. 1529 0 التوصية-R S.1529-ITU 
طريقة حتليلية لتحديد إحصائيات التداخل بني أنظمة خدمة ثابتة ساتلية غري مستقرة 

األرض  غري مستقرة بالنسبة إىلبالنسبة إىل األرض وأنظمة خدمة ثابتة ساتلية أخرى 
 شبكات خدمة ثابتة ساتلية مستقرة بالنسبة إىل األرض أو

1.9، 
 3.1.9املسألة 

3 

SM. 1535 0 التوصية-R SM.1535-ITU محاية خدمات السالمة من البث غري املطلوب 
1.9، 
 6.1.9املسألة 

6 

SM. 1541 6 التوصية-R SM.1541-ITU البث غري املطلوب يف جمال البث خارج النطاق 
6.1 

14.1 

3 

1 

http://www.itu.int/rec/R-REC-BO.1130/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1155/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1161/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1163/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1163/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1164/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1164/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1165/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1166/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1184
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1184
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1188
http://www.itu.int/rec/R-REC-BO.1213/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1245/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1249/en
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 األعمال

رقم الفصل 
التقرير  في

CPM 

SM. 1542 0 التوصية-R SM.1542-ITU  البث غري املطلوبمحاية اخلدمات املنفعلة من 
1.9، 
 9.1.9املسألة 

3 

P. 5-1546 

 R P.1546-ITU-5 التوصية
 MHz 30مدى الرتددات بني  منطقة خلدمات األرض يف-إىل-طريقة التنبؤ من نقطة

 MHz 3 000و

1.1 5 

P. 1546 
1.9، 
 2.1.9املسألة 

3 

S. 1557 0 التوصية-R S.1557-ITU 
املتطلبات التشغيلية وخصائص األنظمة الثابتة الساتلية العاملة يف النطاقات 

40/50 GHz دراسات التشارك بني اخلدمة الثابتة الساتلية  لالستخدام يف
 الثابتة واخلدمة

1.9، 
 9.1.9املسألة 

3 

F. 1565 0 التوصية-R F.1565-ITU 

احنطاط األداء الناجم عن تداخل تسببه خدمات أخرى تتقاسم على أساس أويل 
سلكية ثابتة رقمية حقيقية مستخدمة  مشرتك نفس نطاقات الرتددات مع أنظمة ال

مبعدل  km 27 500مسري مرجعي افرتاضي طوله اجلزء الدويل واجلزء الوطين من  يف
                               مساو  للمعدل األويل أو أعلى منه.

1.9، 
 9.1.9املسألة 

3 

F. 0-1569 0 التوصية-R F.1569-ITU 
اخلصائص التقنية والتشغيلية للخدمة الثابتة اليت تستخدم حمطات عالية االرتفاع 

 GHz 31,3-31و GHz 28,35-27,5النطاقني  يف
14.1 1 

F. 2-1570 2 التوصية-R F.1570-ITU 
أثر اإلرسال على الوصلة الصاعدة يف اخلدمة الثابتة اليت تستخدم حمطات املنصات 

يف النطاق  )املنفعلة(عالية االرتفاع على خدمة استكشاف األرض الساتلية 
31,3-31,8 GHz 

14.1 1 

M. 1581  5التوصية-R M.1581-ITU 
خلصائص العامة للبث غري املطلوب للمحطات املتنقلة اليت تستعمل السطوح البينية ا

 IMT( 13.1 2-2000( 2000-الراديوية األرضية لالتصاالت املتنقلة الدولية

M. 1-1583 
 R M.1583-ITU-1 التوصية

 (الراديو لوائح يف باإلحالة مضمنة)
حساب التداخل بني أنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية أو خدمة املالحة الراديوية الساتلية 

 غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ومواقع مراقبة علم الفلك الراديوي
8.1 5 

SF. 2-1601 2 التوصية-R SF.1601-ITU 
منهجيات لتقييم التداخل من الوصلة اهلابطة يف اخلدمة الثابتة اليت تستخدم حمطات 
املنصات عالية االرتفاع إىل الوصلة الصاعدة يف اخلدمة الثابتة الساتلية اليت تستخدم 

 GHz 28,35-27,5سواتل مستقرة بالنسبة إىل األرض يف النطاق 
14.1 1 

F. 1606 0 التوصية-R F.1606-ITU 
                                              سلكية ثابتة من تداخل جمم ع يتغري زمنيا  ينتج عن معايري التداخل حلماية أنظمة ال

سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض تعمل يف خدمات أخرى تتقاسم النطاقني 
37-40 GHz 42,5-40,5و GHz على أساس أويل مشرتك 

1.9، 
 9.1.9املسألة 

3 

http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1263/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1276/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.1323/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.1325/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.1328/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1336/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-BT/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-BT.1368
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1371/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SF.1395/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1396/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.1409/en
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التقرير  في

CPM 

F. 0-1607 0 التوصية-R F.1607-ITU 
 (HAPS)تقنيات ختفيف التداخل لالستخدام يف حمطات املنصات عالية االرتفاع 

 GHz 31,3-31,0و GHz 28,35-27,5النطاقني  يف
14.1 1 

F. 0-1608 0 التوصية-R F.1608-ITU 
تقاسم الرتدد بني األنظمة يف اخلدمة الثابتة اليت تستعمل حمطات املنصات عالية 

 GHz 47,5-47,2االرتفاع واألنظمة التقليدية يف اخلدمة الثابتة يف النطاقني 
 GHz 48,2-47,9و

14.1 1 

F. 1-1609 1 التوصية-R F.1609-ITU 
الية االرتفاع ع تقييم التداخل من أنظمة اخلدمة الثابتة اليت تستعمل حمطات املنصات

 GHz 31,3-31و GHz  28,35-27,5إىل أنظمة اخلدمة الثابتة التقليدية يف النطاقني 
14.1 1 

F. 0-1612 0 التوصية-R F.1612-ITU 
 (HAPS)تقييم التداخل يف اخلدمة الثابتة اليت تستخدم حمطات مبنصات عالية االرتفاع 

من إرساالت الوصلة الصاعدة يف أنظمة  )(RASيف محاية خدمة علم الفلك الراديوي 
 GHz 31,8-31,3يف النطاق  HAPSاخلدمة 

14.1 1 

RA. 0-1631 
 R RA.1631-ITU-0 التوصية

 (الراديو لوائح يف باإلحالة مضمنة)

 خمطط اإلشعاع املرجعي هلوائي حمطة الفلك الراديوي ينبغي استعماله يف حتليل املالءمة
لى ع مستقرة بالنسبة إىل األرض وحمطات خدمة الفلك الراديويبني أنظمة سواتل غري 

 (epfd) أساس مفهوم كثافة تدفق القدرة املكافئة
8.1 5 

RS. 1632 
 R RS.1632-ITU-0 التوصية

 (الراديو لوائح يف باإلحالة مضمنة)
األرض الساتلية  بني خدمة استكشاف MHz 5 350-5 250التقاسم يف نطاق الرتدد 

 اخلدمة املتنقلة الشبكات احمللية الراديوية( يف )النشيطة( وأنظمة النفاذ الالسلكي )مبا فيها

16.1 2 

RS. 0-1632 
1.9، 
 5.1.9املسألة 

2 

SM. 1633 0 التوصية-R SM.1633-ITU حتليل املواءمة بني خدمة منفعلة وخدمة نشيطة بتوزيع نطاقات جماورة وقريبة 
1.9، 
 9.1.9املسألة 

3 

M. 0-1634 0 التوصية-R M.1634-ITU 
يف أنظمة اخلدمة املتنقلة لألرض اليت تستخدم طريقة احملاكاة احلماية من التداخل 

 مونت كارلو وتطبيق تقاسم الرتدد
1.1 5 

M. 1638 

 R M.1638-ITU-1 التوصية
ي دراسات التقاسم بني رادارات التحديد الراديو  اخلصائص ومعايري احلماية املطبقة يف

للموقع )باستثناء رادارات األرصاد اجلوية املنصوبة على األرض( ورادارات املالحة 
 MHz 5 850و 5 250الراديوية للطريان العاملة يف نطاقات الرتدد بني 

1.9، 
 5.1.9املسألة 

2 M. 0-1638 

M. 1-1638 

M. 0-1651 0 التوصية-R M.1651-ITU 
فيها  طريقة تقدير الطيف املطلوب ألنظمة النفاذ الالسلكي اجلوال بالنطاق العريض مبا

 GHz 5الشبكات احمللية الراديوية العاملة يف النطاق 
1.1 5 

https://www.itu.int/rec/R-REC-P.1411/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1414/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-S.1426/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1450/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1452/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1453/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1454/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1457/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1457/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1458
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1478/en
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 السلسلة 
R-ITU *بند جدول  عنوان التوصية أحدث طبعة رقم التوصية

 األعمال

رقم الفصل 
التقرير  في

CPM 

M. 1652 1 التوصية-R M.1652-ITU 
 (الراديو لوائح يف باإلحالة مضمنة)

راديوية فيها الشبكات احمللية ال اختيار دينامية الرتدد يف أنظمة النفاذ الالسلكي مبا
 GHz 5ألغراض محاية خدمة االستدالل الراديوي يف النطاق 

16.1 2 
M. 1-1652 

M. 1653 0 التوصية-R M.1653-ITU 

بأنظمة النفاذ الراديوي والشبكات احمللية الراديوية متطلبات التشغيل والنشر اخلاصة 
ذلك اخلدمة املتنقلة من أجل تسهيل التقاسم بني هذه األنظمة وأنظمة خدمة  يف مبا

)املنفعلة(  استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( أو خدمة األحباث الفضائية
 MHz 5 725و 5 460بني  MHz 5 570-5 470 النطاق يف

16.1 2 

M. 2-1732 2 التوصية-R M.1732-ITU 
ألغراض دراسات  خصائص األنظمة العاملة يف خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية

 التقاسم
1.1 5 

F. 1-1764 1 التوصية-R F.1764-ITU 
منهجية تقييم التداخل من وصالت املستعمل يف أنظمة اخلدمة الثابتة اليت تستعمل 

 نطاقات على األنظمة الالسلكية الثابتة يف (HAPS)حمطات املنصات عالية االرتفاع 
 GHz 3فوق 

14.1 1 

S. 1781 0 التوصية-R S.1781-ITU 
منهجية ممكنة لتقاسم الرتددات بني شبكات ثنائية االجتاه يف اخلدمة الثابتة الساتلية 

 انكل مك مدار مستقر بالنسبة إىل األرض تشمل حمطات أرضية منتشرة يف يف
1.9، 
 3.1.9املسألة 

3 

M. 1798 1 التوصية-R M.1798-ITU 
خصائص التجهيزات الراديوية عالية الرتدد لتبادل البيانات الرقمية والربيد اإللكرتوين 

 اخلدمة املتنقلة البحرية يف
8.1 5 

M. 0-1808 
 R M.1808-ITU-0 التوصية

لعاملة ا اخلصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة املتنقلة الربية التقليدية ومتعددة القنوات
 لكي تستخدم يف دراسات التقاسم MHz 869 توزيعات اخلدمة املتنقلة دون يف

7.1 4 

M. 1808 2.9.1 5 

SA. 0-1811 0 التوصية-R SA.1811-ITU 
 خمططات اهلوائي املرجعية للمحطات األرضية واسعة الفتحة خلدمة األحباث الفضائية
الواجب استعماهلا لتحليالت التوافق يف وجود عدد كبري من مصادر التداخل املوزعة 

 GHz 38,0-37,0و GHz 32,3-31,8النطاقني  يف
14.1 1 

RS. 0-1813 1 التوصية-R RS.1813-ITU 
 املنفعلة العاملة يف خدمة استكشاف األرضستشعار االجهزة خمطط اهلوائي املرجعي أل

الرتددات  التوافق يف مدى حتليالت الساتلية )املنفعلة( الذي يتعني استعماله يف
1,4-100 GHz 

14.1 1 

F. 0-1819 0 التوصية-R F.1819-ITU 
من البث غري املطلوب من  GHz 49,04-48,94محاية خدمة الفلك الراديوي يف النطاق 

 GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2حمطات منصات عالية االرتفاع يف النطاقني 
14.1 1 

http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1495/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1496/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1500/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1501/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.1503/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-RA.1513/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-s.1524/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.1529/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SM.1535
http://www.itu.int/rec/R-REC-SM.1541/en
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R-ITU *بند جدول  عنوان التوصية أحدث طبعة رقم التوصية

 األعمال

رقم الفصل 
التقرير  في

CPM 

F. 0-1820 0 التوصية-R F.1820-ITU 
قيم كثافة تدفق القدرة على احلدود الدولية حملطات املنصات عالية االرتفاع اليت توفر 

خدمات النفاذ الالسلكي الثابتة حلماية اخلدمة الثابتة يف بلدان اجلوار يف النطاقني 
47,2-47,5 GHz 48,2-47,9و GHz 

14.1 1 

M. 0-1825 0 التوصية-R M.1825-ITU 
إرشادات بشأن املعلمات التقنية ومنهجيات دراسات التقاسم املتعلقة بأنظمة اخلدمة 

 املتنقلة الربية
1.1 5 

M. 1842 1 التوصية-R M.1842-ITU 
لتبادل  (VHF)نطاق املوجات املرتية  خصائص األنظمة والتجهيزات الراديوية العاملة يف

من  18 التذييل البيانات والربيد اإللكرتوين يف قنوات اخلدمة املتنقلة البحرية الواردة يف
 لوائح الراديو

2.9.1 5 

SF. 1843 
 R SF.1843-ITU-0 التوصية

منهجية خاصة بتحديد سوية القدرة ملطاريف مستعمل حمطات املنصات عالية 
لتيسري التقاسم مع مستقبالت احملطة الفضائية يف النطاقني  (HAPS) االرتفاع

47,2-47,5 GHz 47,9و-GHz 48,2 
14.1 1 

SF. 0-1843 

M. 0-1849 
 اجلوانب التقنية والتشغيلية لرادارات األرصاد اجلوية املنصوبة على األرض R M.1849-ITU-2 التوصية

1.9، 
 5.1.9املسألة 

2 
M. 1-1849 

M. 2-1850 2 التوصية-R M.1850-ITU 
                                                                            املواصفات التفصيلية للسطوح البينية الراديوية للمكو ن الساتلي لالتصاالت املتنقلة 

 IMT)-(2000 2000-الدولية
1.9، 
 1.1.9املسألة 

2 

RS. 0-1858 0 التوصية-R RS.1858-ITU 
حتديد خصائص التداخل الكلي من مصادر بث متعددة من صنع اإلنسان على 

عمليات جهاز االستشعار )املنفعل( يف خدمة استكشاف األرض الساتلية وتقييم 
 هذا التداخل

14.1 1 

RS. 1861 

 R RS.1861-ITU-0 التوصية
اخلصائص التقنية والتشغيلية النمطية ألنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية 

 GHz 275و 1,4)املنفعلة( اليت تستعمل توزيعات ترددية بني 

13.1 2 

RS. 0-1861 
14.1 

1.9، 
 9.1.9املسألة 

1 

3 

SA. 1862 0 التوصية-R SA.1862-ITU 
من  GHz 27,0-25,5                                                     منهجيات مبادئ توجيهية من أجل االستعمال الفع ال للنطاق 

وخدمة األحباث الفضائية  )أرض-فضاء(جانب خدمة استكشاف األرض الساتلية 
 )أرض-فضاء(

13.1 2 

http://www.itu.int/rec/R-REC-SM.1542/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.1546/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.1557/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1565/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1569/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1570/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-M.1581/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1583
http://www.itu.int/rec/R-REC-SF.1601/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1606/en
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 األعمال

رقم الفصل 
التقرير  في

CPM 

M. 1890 
 1 12.1 املتقدمة كيةالذ  النقل أنظمة أجل من واملتطلبات التشغيلية الراديوية االتصاالت أهداف M.1890 R-ITU-1التوصية 

M. 1]-1890[ 

F. 0-1891 0 التوصية-F.1891R -ITU 
ما يتعني استخدامه يف دراسات التشارك من اخلصائص التقنية والتشغيلية لوصالت 

اخلدمة الثابتة اليت تستعمل حمطات منصات عالية االرتفاع  البوابة يف
 MHz 7 075-5 850 النطاق يف

14.1 1 

SM. 1896 التوصية R SM.1896-ITU 
مديات الرتدد املوصى باستخدامها لتنسيق تشغيل أجهزة االتصال الراديوي قصرية 

 املدى على صعيدين عاملي أو إقليمي
1.9، 
 8.1.9املسألة 

2 

P. 2001 2 التوصية-R P.2001-ITU 
 MHz 30مدى الرتددات من  لألغراض العامة يف منوذج انتشار أرضي واسع املدى

 GHz 50 إىل
1.9، 
 2.1.9املسألة 

3 

M. 2002 0 التوصية-R M.2002-ITU 
هداف واخلصائص واملتطلبات الوظيفية ألنظمة شبكة أجهزة االستشعار األ

 (WASN)يف منطقة واسعة  املفعالت و/أو
1.9، 
 8.1.9املسألة 

2 

M. 2-2003 2 التوصية-R M.2003-ITU 
األنظمة الالسلكية ذات السرعات املقدرة بعدة جيغابتات والعاملة على ترددات 

 GHz 60 حول
13.1 2 

M. 2007 0 التوصية-R M.2007-ITU 
نطاق  خدمة املالحة الراديوية للطريان يف اخلصائص ومعايري احلماية للرادارات العاملة يف

 MHz 5 250-5 150 الرتددات
16.1 2 

M. 2010  0التوصية-R M.2010-ITU 
خصائص نظام رقمي يسمى بيانات مالحية إلذاعة املعلومات املتعلقة بالسالمة البحرية 

  kHz 500الساحل إىل السفن يف النطاق  واألمن من
8.1 5 

F. 0-2011  0التوصية-R F.2011-ITU 
)يف  (HAPS)تقييم التداخل من وصالت بوابات حمطات املنصات عالية االرتفاع 

االجتاه من حمطات املنصات عالية االرتفاع إىل األرض( يف اخلدمة الثابتة على األنظمة 
 MHz 7 075-850 5مدى الرتددات  الالسلكية الثابتة التقليدية العاملة يف

14.1 1 

M. 2012 

 R M.2012-ITU-3التوصية 
-ة الدوليةاالتصاالت املتنقل مواصفات مفصلة للسطوح البينية الراديوية لألرض يف

 Advanced)-(IMTاملتقدمة 

1.9، 
 تاناملسأل

 8.1.9و 1.1.9
2 

M. 3-2012 

http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1607/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1608/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1609/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1612/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RA.1631
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1632/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SM.1633/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-M/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-M.1634
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1638/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-M/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-M.1651
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 األعمال

رقم الفصل 
التقرير  في

CPM 

RS. 2017 

 املنفعلة الساتلية                                           معايري األداء والتداخل خلدمة االستشعار عن ب عد R RS.2017-ITU-0التوصية 

6.1 

13.1 

3 

2 

RS. 0-2017 
.114 

1.9 ،
 9.1.9 املسألة

1 

3 

BT. 2020  2التوصية-R BT.2020-ITU فائق الوضوح قيم معلمات أنظمة التلفزيون (UHDTV)   املسألة 7                             إلنتاج الربامج وتبادهلا دوليا ،J 3 

BT. 2033  1التوصية-R BT.2033-ITU 
معايري التخطيط للجيل الثاين من أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف نطاقات 

 ، مبا يف ذلك نسب احلماية(UHF)والديسيمرتية  (VHF) املوجات املرتية
1.1 5 

SA. 2044  0التوصية-R SA.2044-ITU 
ىل إ مدارات غري مستقرة بالنسبة معايري احلماية ملنصات مجع البيانات العاملة يف

 MHz 403-401 النطاق األرض يف
7.1 4 

SA. 2045  التوصيةR SA.2045-ITU 
من أجل االستعمال  MHz 403-401 الشروط األساسية العامة لتجزئ وتقاسم النطاق

ية خدميت األرصاد اجلو  املنسق على املدى الطويل ألنظمة مجع البيانات العاملة يف
 املستقرة وغري املستقرة بالنسبة إىل األرضالساتلية واستكشاف األرض الساتلية 

.17 4 

M. 2046  0التوصية-R M.2046-ITU 
غري املستقرة بالنسبة  (MSS)اخلصائص ومعايري احلماية ألنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية 

 MHz 400,05-399,9النطاق  إىل األرض العاملة يف
7.1 4 

M. 2047  0التوصية-R M.2047-ITU 
املتقدمة -ة الدوليةاالتصاالت املتنقل                                                   مواصفات مفص لة للسطوح البينية الراديوية الساتلية يف

Advanced)-(IMT 
1.9، 
 1.1.9املسألة 

2 

M. 2057  1التوصية-R M.2057-ITU 
تطبيقات  يف GHz 81-76 خصائص أنظمة رادارات املركبات العاملة يف نطاق الرتددات

 أنظمة النقل الذكية
13.1 2 

M. 2058 
 R M.2058-ITU-0التوصية 

خصائص نظام رقمي يسمى بيانات مالحية إلذاعة املعلومات املتعلقة بالسالمة البحرية 
 البحري HF الساحل إىل السفن يف نطاق الرتدد واألمن من

8.1 5 
M. 0-2058 

M. 2071  1التوصية-R M.2071-ITU 
للبث غري املطلوب الصادر عن حمطات متنقلة تستعمل السطوح اخلصائص العامة 

 2 13.1 املتقدمة-البينية الراديوية األرضية لالتصاالت املتنقلة الدولية

http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1652/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1653/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1732/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1764/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.1781/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1798
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1808/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1811/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1813/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1819/en
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 األعمال

رقم الفصل 
التقرير  في

CPM 

M. 2083  0التوصية-R M.2083-ITU 
لي "اإلطار واألهداف العامة للتطوير املستقب -رؤية بشأن االتصاالت املتنقلة الدولية 

 بعده" وما 2020 لالتصاالت املتنقلة الدولية لعام

13.1 

1.9، 
 8.1.9املسألة 

2 

M. 0-2092  0التوصية-R M.2092-ITU 
نطاق  يف (VHF)لبيانات يف نطاق املوجات املرتية ااخلصائص التقنية لنظام تبادل 

 VHFاخلدمة املتنقلة البحرية يف النطاق 
2.9.1 5 

BO. 2098  0التوصية-R BO.2098-ITU املسألة 7  للتلفزيون فائق الوضوح نظام اإلرسال لإلذاعة الساتلية ،J 3 

M. 2101  0التوصية-R M.2101-ITU 
دراسات  االتصاالت املتنقلة الدولية وحماكاهتا من أجل االستعمال يفوأنظمة منذجة شبكات 
 التقاسم والتوافق

13.1 

1.9، 
 1.91. ائلاملس

 2.1.9و
 9.1.9و

2 

 
2 
3 

F. 2086 
 سيناريوهات نشر األنظمة من نقطة إىل نقطة يف اخلدمة الثابتة  R F.2086-ITU-0التوصية 

1.9 

 9.1.9املسألة 
3 

F. 0-2086 14.1 1 

M. 2101 
 R M.2101-ITU-0التوصية 

دراسات  االتصاالت املتنقلة الدولية وحماكاهتا من أجل االستعمال يفوأنظمة منذجة شبكات 
 التقاسم والتوافق

1.9 ،9.1.9 3 

M. 0-2101 14.1 1 

SM. 2103  0التوصية-R SM.2103-ITU  التنسيق العاملي لفئات األجهزة قصرية املدى(SRD) 
1.9، 
 8.1.9املسألة 

2 

P. 2108  0التوصية-R P.2108-ITU التنبؤ باخلسارة النامجة عن اجللبة 

7.1 

13.1 

14.1 

4 
2 
1 

M. 0-2114  0التوصية-R M.2114-ITU 
العاملة  اخلصائص التقنية والتشغيلية ملعايري احلماية ألنظمة اخلدمة املتنقلة للطريان

 GHz 27,5-25,25و GHz 23,6-22,5 نطاقي الرتدد يف
14.1 1 

M. 0-2120  0التوصية-R M.2120-ITU 
                                                                           اخلصائص التقنية ومعايري احلماية املتعلقة بأنظمة الطريان املتنقلة املشغ لة يف اخلدمة 

 GHz 22 14.1 1-21,2املتنقلة يف مدى الرتددات 

http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1820/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-M/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-M.1825
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1842/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SF.1843/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1849/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1850/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1858/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1861/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1862/en
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 السلسلة 
R-ITU *بند جدول  عنوان التوصية أحدث طبعة رقم التوصية

 األعمال

رقم الفصل 
التقرير  في

CPM 

M. 2121 0 التوصية-M.2121 R-ITU 1 12.1 املتنقلة اخلدمة يف الذكية النقل أنظمة أجل من الرتدد نطاقات تنسيق 

مشاريع  أو (PDN)لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية )قد تضم مشاريع أولية جديدة  (DR) مشاريع المراجعةأو  (DN)قائمة بالمشاريع الجديدة  3
 مشاريع األوليةالأو  (WDPDN)توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ووثائق عمل المشاريع األولية الجديدة  (PDR) لمراجعة أولية

 توصيات قطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد( (WDPDR) لمراجعة

 السلسلة
R-ITU 

 مشروع التوصيةعنوان  الوثيقة المتاحة/الحالة *رقم مشروع التوصية
بند جدول 

 األعمال
رقم الفصل 

 CPM التقرير في

S. 

[50/40 GHz FSS 

SHARING 

METHODOLOGY

] 

املشروع األويل للتوصية اجلديدة 
S.[50/40 GHz FSS SHARING  R-ITU

METHODOLOGY] (4 الوثيقةA/826، 
 (1امللحق 

ة املستويات القصوى للتداخل املسموح به يف شبكة ساتلية )مستقرة وغري مستقرة بالنسب
اخلدمة الثابتة الساتلية والناجم عن شبكات أخرى ذات اجتاه مشرتك  إىل األرض( يف

 GHz 50/40                                                                    للخدمة الثابتة الساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتلية تعمل يف نطاقي  الرتدد 
6.1 3 

S. 
[50/40 

REFERENCE 

LINKS] 

وثيقة عمل املشروع األويل للتوصية اجلديدة 
LINKS] S.[50/40 REFERENCE R-ITU 

 (5امللحق  ،4A/826 الوثيقة)

 الرتددات رك يفالتشاحتليالت  خصائص النظام الساتلي اليت جيب أخذها يف االعتبار يف
 GHz 42,5-39,5و GHz 39,5-37,5نطاقات الرتدد  يف الساتلية الثابتةللخدمة 

 GHz 51,4-50,4و GHz 50,2-47,2و
6.1 3 

M. [AMRD] 
ITU-وثيقة عمل املشروع األويل للتوصية اجلديدة 

R M.[AMRD] (5 الوثيقةB/646 ،10 امللحق) 
 الرتدد يف نطاق عاملةالاخلصائص التقنية لألجهزة الراديوية البحرية املستقلة 

156-162,05 MHz 
1.9.1 5 

M. 
-[MSS&IMT

ADVANCED 

SHARING] 

وثيقة عمل املشروع األويل ]للتوصية اجلديدة أو 
M.[MSS&IMT R-ITU-التقرير اجلديد[ 

ADVANCED SHARING] 
 (4امللحق ، 4C/417 الوثيقة)

دراسة التعايش والتوافق بني املكون األرضي واملكون الساتلي لالتصاالت املتنقلة 
بلدان  يف MHz 200 2-170 2و MHz 2 010-980 1                       الدولية يف نطاقي  الرتدد 

 خمتلفة
1.9، 
 1.1.9املسألة 

2 

M. [RSTT_FRQ] 
ITU-وثيقة عمل املشروع األويل للتوصية اجلديدة 

R M.[RSTT_FRQ] (5 الوثيقةA/976 ،
 (8امللحق 

بني  حلديديةمن أجل أنظمة االتصاالت الراديوية للسكك ا الرتدد نطاقات تنسيق
 القطار وجوانب مساره

11.1 1 

M. 2084  التوصية ملراجعةاملشروع األويل 
0-M.2084 R-ITU (5 الوثيقةA/976، 

 (22 امللحق
بة إىل البنية ة ومن مركالراديوية لالتصاالت من مركبة إىل مركب معايري السطوح البينية

 التحتية من أجل تطبيقات أنظمة النقل الذكية
12.1 1 

M. 1]-2084[ 

http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1890/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1890/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1891/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM.1896/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.2001/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2002/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2003/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2007/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2010/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.2011/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2012/en
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 السلسلة
R-ITU 

 مشروع التوصيةعنوان  الوثيقة المتاحة/الحالة *رقم مشروع التوصية
بند جدول 

 األعمال
رقم الفصل 

 CPM التقرير في

SM. 2110 
املشروع األويل ملراجعة التوصية 

0-SM.2110 R-ITU (1 الوثيقةA/340، 
 (4امللحق 

                                                               مديات الرتدد من أجل تشغيل األنظمة الالحزمية إلرسال القدرة السلكيا  
1.9، 
 6.1.9املسألة 

6 

 قائمة بتقارير قطاع االتصاالت الراديوية القائمة 4

 السلسلة 
R-ITU التقريرعنوان  أحدث طبعة *رقم التقرير 

بند جدول 
 األعمال

رقم الفصل 
التقرير  في

CPM 

M. 2039  3التقرير-R M.2039-ITU 
لألرض الستعماهلا يف دراسات  IMT-2000خصائص أنظمة االتصاالت 

 تقاسم/تداخل الرتددات
1.9، 
 1.1.9املسألة 

2 

SM. 2091  0التقرير-R SM.2091-ITU 
النطاقات اجملاورة  دراسات متعلقة بتأثري اخلدمات الفضائية النشيطة اليت هلا توزيعات يف

 القريبة على خدمة علم الفلك الراديويأو 
1.9، 
 9.1.9املسألة 

3 

SM. 2092  0التقرير-R SM.2092-ITU 
                                                                    دراسات حول تأثري اخلدمات الفعالة املوز عة يف النطاقات اجملاورة لنطاق خدمة 

 القريبة منه استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( أو
1.9، 
 9.1.9املسألة 

3 

RS. 2095  0التقرير-R RS.2095-ITU 
)املنفعلة(  )EESS(تقاسم اخلدمات الثابتة واملتنقلة وخدمة استكشاف األرض الساتلية 

 GHz 37 13.1 2-36لنطاق الرتدد 

M. 2115  1التقرير-R M.2115-ITU 2 16.1 اختبار االجراءات لتنفيذ اختيار الرتددات بشكل دينامي 

RA. 2126  1التقرير-R RA.2126-ITU  يتطبيقات علم الفلك الراديو تقنيات ختفيف تداخل الرتددات الراديوية يف 
1.9، 
 9.1.9املسألة 

3 

RA. 2131  0التقرير-R RA.2131-ITU 
دمة خعمليات الرصد يف ويات العتبة للتداخالت الضارة بتسمعلومات متممة عن م

 .RA.769 R-ITUالتوصية  يفعلم الفلك الراديوي 
1.9، 
 9.1.9املسألة 

3 

SM. 2153  6التقرير-R SM.2153-ITU 
املعلمات التقنية والتشغيلية ألجهزة االتصاالت الراديوية قصرية املدى واحتياجاهتا 

 الطيف من
1.9، 
 8.1.9املسألة 

2 

RS. 2165  0التقرير-R RS.2165-ITU 
حتديد التدهور الناجم عن التداخل وحتديد خصائص التقنيات احملتملة لتخفيف حدة 
التداخل من أجل أجهزة االستشعار املنفعلة العاملة يف خدمة استكشاف األرض 

 الساتلية )املنفعلة(
13.1 2 

http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.2017/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.2020/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-BT/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-BT.2033
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.2044/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.2045/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2046/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2047/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2057/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2058
https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2071/en
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 السلسلة 
R-ITU التقريرعنوان  أحدث طبعة *رقم التقرير 

بند جدول 
 األعمال

رقم الفصل 
التقرير  في

CPM 

SM. 2181  0التقرير-R SM.2181-ITU 

من لوائح الراديو لنقل املعلومات املتصلة باإلرساالت الصادرة عن   10استعمال التذييل 
كل من احملطات الفضائية ذات املدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض وتلك ذات 

ة بتحديد املوقع فيها املعلومات املتعلق املدار الساتلي غري املستقر بالنسبة إىل األرض، مبا
 اجلغرايف

 G 3، املسألة 7

RA. 2188  0التقرير-R RA.2188-ITU 
د تضر مبستقبالت اليت ق تناحيةاملكافئة املشعة املقدرة وال كثافة تدفق القدرة  مستويات

 الراديوي علم الفلك
1.9، 
 9.1.9املسألة 

3 

RA. 1-2189  1التقرير-R RA.2189-ITU 
التقاسم بني خدمة علم الفلك الراديوي واخلدمات النشيطة يف مدى 

 GHz 3 000-275 الرتدد
                                      ن شر هذا التقرير باللغة اإلنكليزية فقط -مالحظة 

15.1 1 

RS. 0-2194  0التقرير-R RS.2194-ITU 
النطاقات املنفعلة اليت هتم خدمة استكشاف األرض الساتلية/خدمة األحباث الفضائية 

 GHz 3 000إىل  275يف الرتددات من 
                                      ن شر هذا التقرير باللغة اإلنكليزية فقط -مالحظة 

15.1 1 

M. 2201  0التقرير-R M.2201-ITU 
يف اخلدمة املتنقلة البحرية من أجل إذاعة املعلومات  KHz 505-495استعمال النطاق 

 املتعلقة بالسالمة واألمن من الساحل إىل السفن
8.1 5 

M. 2224  0التقرير-R M.2224-ITU 
املبادئ التوجيهية لتصميم أنظمة شبكة أجهزة االستشعار و/أو املفعالت يف منطقة 

  )(WASN واسعة
1.9، 
 2 8.1.9املسألة 

M.  2-2227  2التقرير-M.2227R -ITU 
استخدام األنظمة الالسلكية ذات السرعات املقدرة بعدة جيغابتات والعاملة على 

 GHz 13.1 2 60ترددات حول 

M. 2228 
 1 12.1 االتصاالت الراديوية ألنظمة النقل الذكية املتقدمة R M.2228-ITU-1التقرير 

M. 1-2228 

F. 2239  0التقرير-R F.2239-ITU 
 GHz 86-81و GHz 76-71التعايش بني اخلدمة الثابتة العاملة يف النطاقات 

 واخلدمات املنفعلة GHz 94-92و
13.1 

1.9، 
 9.1.9املسألة 

2 

3 

F. 0-2240  0التقرير-R F.2240-ITU 
منذجة حتليل التداخالت من أجل التقاسم بني وصالت بوابات حمطات املنصات عالية االرتفاع 

 MHz 14.1 1 075 7-850 5يف اخلدمة الثابتة واألنظمة/اخلدمات األخرى يف املدى 

https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2083/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2092/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BO.2098/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2101/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.2086/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2101/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM.2103/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.2108/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2114/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2120/en


941 

 

 السلسلة 
R-ITU التقريرعنوان  أحدث طبعة *رقم التقرير 

بند جدول 
 األعمال

رقم الفصل 
التقرير  في

CPM 

M. 0-2292  0التقرير-R M.2292-ITU 
املتقدمة لألرض من أجل تقاسم -االتصاالت املتنقلة الدوليةخصائص أنظمة 

 التداخلحتليالت الرتددات/
13.1 

 ألتاناملس ،1.9
 2.1.9و 1.1.9

2 

2 
3 

SM. 2-2303  2التقرير-R SM.2303-ITU   حزم الرتدد الراديويغري  باستعمال تكنولوجيات                      إرسال القدرة السلكيا 
1.9، 
 6.1.9املسألة 

6 

SA. 2312  0التقرير-R SA.2312-ITU 
                                                                         اخلصائص والتعاريف واالحتياجات من الطيف للسواتل الصغرية جدا  واملتناهية الصغر 

 وكذلك األنظمة اليت تتألف من هذه السواتل
 I 3، املسألة 7

M.  2320  0التقرير-R M.2320-ITU 2 13.1 جتاهات التكنولوجيا يف املستقبل فيما خيص أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية لألرضا 

RS. 2336  0التقرير-R RS.2336-ITU 
من أجل التوافق بني  MHz 1 452-1 427و MHz 1 400-1 375النظر يف نطاقي الرتدد 

داخل مدى الرتدد  (EESS) اخلدمة املتنقلة وأنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية
400 1-427 1 MHz  

13.1 

1.9، 
 9.1.9املسألة 

2 

3 

SA. 2348  0التقرير-R SA.2348-ITU 
املمارسات واإلجراءات احلالية املتبعة يف اإلبالغ عن الشبكات الفضائية واملطبقة على 

                                    السواتل الصغرية جدا  واملتناهية الصغر
 I 3، املسألة 7

S. 2361  0التقرير-R S.2361-ITU  الساتلية بواسطة أنظمة اخلدمة الثابتة العريضالنفاذ إىل النطاق 
1.9، 
 9.1.9املسألة 

3 

M.  2370  0التقرير-R M.2370-ITU 2 13.1 2030و 2020حركة االتصاالت املتنقلة الدولية للسنوات بني  تقديرات 

M.  2376  0التقرير-R M.2376-ITU 6دد النطاقات فوق الرت  التقنية ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية يف اجلدوى GHz 13.1 2 

BT. 0-2387  0التقرير-R BT.2387-ITU 5 1.1 متطلبات الطيف/الرتدد للنطاقات املوزعة لإلذاعة على أساس أويل 

BO. 2397  0التقرير-BO.2397R -ITU املسألة 7 اإلرسال الساتلي لإلذاعة الساتلية للتلفزيون فائق الوضوح ،J 3 

M. 2412  0التقرير-R M.2412-ITU 
التصاالت املتنقلة لاملبادئ التوجيهية لتقييم تكنولوجيات السطوح البينية الراديوية 

 2020-الدولية
13.1 2 

F. 0-2416  0التقرير-R F.2416-ITU 
نطاق  اخلصائص التقنية والتشغيلية لتطبيقات اخلدمة الثابتة من نقطة إىل نقطة العاملة يف

 GHz 15.1 1 450-275الرتدد 

M. 0-2417  0التقرير-R M.2417-ITU 
اخلصائص التقنية والتشغيلية لتطبيقات اخلدمة املتنقلة الربية يف مدى الرتدد 

275-450 GHz 
15.1 1 

http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2121/en
https://www.itu.int/md/R15-WP4A-C-0826/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp4a/c/R15-WP4A-C-0826!N01!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP4A-C-0826/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp4a/c/R15-WP4A-C-0826!N05!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5B-C-0646/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5b/c/R15-WP5B-C-0538!N18!MSW-E.docx
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5b/c/R15-WP5B-C-0538!N18!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP4C-C-0417/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp4c/c/R15-WP4C-C-0417!N04!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0976/en
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/md/15/wp5a/c/R15-WP5A-C-0844!N15!MSW-E.docx
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/md/15/wp5a/c/R15-WP5A-C-0844!N15!MSW-E.docx
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2084/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0976/en
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/md/15/wp5a/c/R15-WP5A-C-0844!N28!MSW-E.docx
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/md/15/wp5a/c/R15-WP5A-C-0844!N28!MSW-E.docx
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 السلسلة 
R-ITU التقريرعنوان  أحدث طبعة *رقم التقرير 

بند جدول 
 األعمال

رقم الفصل 
التقرير  في

CPM 

M. 2418  0التقرير-M.2418R -ITU 
االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار وجانب وصف أنظمة 

 RSTT( 1.11 1( السكة

SM. 2423  0التقرير-R SM.2423-ITU 
اجلوانب التقنية والتشغيلية لشبكات املناطق الواسعة منخفضة القدرة لالتصاالت من 

 قصرية املدى األجهزة                                                     النوع اآليل وإنرتنت األشياء يف مديات الرتدد املنس قة لتشغيل 
1.9، 
 8.1.9املسألة 

2 

SM. 2424  0التقرير-R SM.2424-ITU تقنيات القياس والتكنولوجيات اجلديدة فيما خيص الرصد الساتلي 
1.9، 
 6 7.1.9املسألة 

SA. 0-2425  2425-0التقريرSA. R-ITU السواتل جلأ من الفضائية العمليات خدمة يف الطيف من املتطلبات لتلبية دراسات 
 املدة القصرية املهمات ذات األرض إىل بالنسبة املستقرة غري

7.1 4 

SA. 0-2426  2426-0التقريرR SA.-ITU 
 الفضائية اتالعملي خدمة يف     ب عد عن والقياس والتحكم للتتبع التقنية اخلصائص

 األرض إىل بالنسبة املستقرة غري السواتل أجل من GHz 1الرتدد حتت  نطاق يف
 املدة القصرية املهمات ذات

7.1 4 

SA. 0-2427 2427-0التقريرR SA.-ITU 
بشأن مدى مالءمة التوزيعات احلالية خلدمة العمليات الفضائية يف نطاق  دراسات

/أو و اجلديدة املمكنة التوزيعات بشأن إضافية تقاسم ودراسات GHz 1الرتدد حتت 
ثة        احملد 

7.1 4 

SA. 0-2429 2429-0 التقريرSA. R-ITU 
على  MHz 470-460املتعلقة بالتعديل املقرتح إدخاله على توزيع النطاق  الدراسات

أرض( كي يصبح على أساس أويل وإضافة -أساس ثانوي خلدمة األرصاد اجلوية )فضاء
 أرض(-اف األرض الساتلية )فضاءتوزيع على أساس أويل خلدمة استكش

3.1 4 

RS. 0-2431 2431-0 التقريرRS. R-ITU املنفعلة( ) الساتلية األرض استكشاف خدمة ألنظمة والتشغيلية التقنية اخلصائص
 GHz  15.1 1 450-275الرتدد  مدى يف

M. 0-2435 2435-0 التقريرM. R-ITU 5 2.9.1 ية نظام تبادل البيانات يف نطاق املوجات املرت ل الساتلي املكون دراسات تقنية بشأن 

M. 2436 
 GADSS)( 10.1 5العاملي لالستغاثة والسالمة يف الطريان  النظام 2436M. R-ITU-0 التقرير

M. 0-2436 

F. 2437 2437-0 التقريرR.-ITU التقاسم والتوافق ألنظمة حمطات املنصات عالية االرتفاع يف مدى الرتدد  دراسات
440 6-520 6 MHz 

14.1 1 

F. 2438 2438-0 التقريرF. R-ITU عالية املنصات حملطات النطاق عريضة للوصالت الطيف من االحتياجات 
 العاملة يف اخلدمة الثابتة )(HAPS االرتفاع

14.1 1 

http://www.itu.int/rec/R-REC-SM.2110
https://www.itu.int/md/R15-WP1A-C-0340/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp1a/c/R15-WP1A-C-0340!N04!MSW-E.docx
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2039
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2091
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2092
https://www.itu.int/pub/R-REP-RS.2095
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2115
https://www.itu.int/pub/R-REP-RA.2126
https://www.itu.int/pub/R-REP-RA.2131
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2153
https://www.itu.int/pub/R-REP-RS.2165
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 السلسلة 
R-ITU التقريرعنوان  أحدث طبعة *رقم التقرير 

بند جدول 
 األعمال

رقم الفصل 
التقرير  في

CPM 

F. 2439 2439-0 التقريرF. R-ITU 
النطاقات  نشر حمطات املنصات عالية االرتفاع عريضة النطاق العاملة يف اخلدمة الثابتة يف

440 6-520 6 MHz 22,0-21,4و GHz 27,5-24,25و GHz 28,2-27,9و GHz 
 GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2و GHz 39,5-38,0و GHz 31,3-31,0و

 دراسات التقاسم والتوافق وخصائصها التقنية املستعملة يف

14.1 1 

M. 0-2440 2440-0 التقريرM. R-ITU املكون األرضي لالتصاالت املتنقلة الدولية  استخدامIMT)(  من أجل االتصاالت
 ضيقة النطاق وعريضة النطاق ومن النوع اآليل

1.9، 
 2 8.1.9املسألة 

M. 2442 2442-0 التقريرM. R-ITU احلايل واملستقبلي ألنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احلديدية  االستعمال
 بني القطار وجانب السكة 

11.1 1 

M. 2445  2445-0التقريرR M.-ITU أنظمة النقل الذكية  استعمال(ITS)  12.1 1 

مشاريع  أو (PDN)تضم مشاريع أولية جديدة قد لتقارير قطاع االتصاالت الراديوية ) (DR)أو مشاريع المراجعة  (DN) قائمة بالمشاريع الجديدة 5
أو المشاريع األولية  (WDPDN)تقارير قطاع االتصاالت الراديوية ووثائق عمل المشاريع األولية الجديدة  (PDR)أولية لمراجعة 

 ت الراديوية في االتحاد(تقارير قطاع االتصاال (WDPDR) لمراجعة
 السلسلة

R-ITU عنوان التقرير الوثيقة المتاحة/الحالة *رقم مشروع التقرير 
بند جدول 

 األعمال
رقم الفصل 

 CPM التقرير في

M. [AMATEUR_50_MHZ] 
R -ITUديد اجللتقرير لويل األشروع امل

M.[AMATEUR_50_MHZ] 
 (5امللحق  ،5A/976 الوثيقة)

 1 اإلقليم يف MHz 54-50االحتياجات من الطيف خلدمة اهلواة يف نطاق الرتدد 
وتقاسم الطيف مع اخلدمة املتنقلة واخلدمة الثابتة وخدمة التحديد الراديوي للموقع 

 واخلدمة اإلذاعية
1.1 5 

BO. [AP30.ANNEX7] 
ديد اجللتقرير لويل األشروع املوثيقة عمل 

BO.[AP30.ANNEX7] R-ITU 
 (18امللحق ، 4A/826 الوثيقة)

للوائح الراديو  Rev.WRC( 30-15(التذييل  من 7تقييم القيود املذكورة يف امللحق 
خلدمة اإلذاعة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف  GHz 12,7-11,7يف النطاق 

 مجيع األقاليم
4.1 3 

S. 
[50/40 GHz ADJACENT 

BAND STUDIES] 

 ديداجلتقرير لويل لاألشروع املوثيقة عمل 
S.[50/40 GHz ADJACENT  R-ITU

BAND STUDIES] ( 4الوثيقةA/826 ،
 (11 امللحق

محاية أنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( وخدمة علم الفلك الراديوي 
الساتلية الثابتة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض العاملة يف نطاقات  من األنظمة

  GHz 51,4-50,4و GHz 50,2-47,2و GHz 42,5-37,5 الرتدد
6.1 3 

https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2181
https://www.itu.int/pub/R-REP-RA.2188
http://www.itu.int/pub/R-REP-RA.2189
http://www.itu.int/pub/R-REP-RA.2189
http://www.itu.int/pub/R-REP-RS.2194
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2201
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2224
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2227
http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2228
https://www.itu.int/pub/R-REP-F.2239
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 السلسلة
R-ITU عنوان التقرير الوثيقة المتاحة/الحالة *رقم مشروع التقرير 

بند جدول 
 األعمال

رقم الفصل 
 CPM التقرير في

M. SATREG]-[GMDSS 
 املشروع األويل للتقرير اجلديد

SATREG]-M.[GMDSS R-ITU 
 (2امللحق ، 4C/417 الوثيقة)

إدراج أنظمة إضافية للخدمة املتنقلة الساتلية يف النظام العاملي لالستغاثة والسالمة 
 GMDSS( 8.1 5(البحر  يف

M. COMPAT]-[RAS 
 ديداجللتقرير لويل األشروع املوثيقة عمل 

COMPAT]-M.[RAS R-ITU 
 (6امللحق ، 4C/417 الوثيقة)

البث غري املطلوب يف نطاق خدمة علم الفلك الراديوي من إرساالت سواتل اخلدمة 
 أرض -الثابتة الساتلية يف االجتاه فضاء

8.1 5 

M. [AMRD] 
ديد اجلتقرير للويل األشروع املوثيقة عمل 

M.[AMRD] R-ITU ( 5الوثيقةB/646، 
 (12امللحق 

 5 1.9.1 األجهزة الراديوية البحرية املستقلة

M. [NEW_MARNUM] 
 ديداجللتقرير لويل األشروع املوثيقة عمل 

]AMRDM.[ R-ITU (5 الوثيقةB/646 ،
 (12امللحق 

 5 1.9.1 الراديوية البحرية املستقلة األجهزة

F. 21 GHz]-[HAPS 
 املشروع األويل للتقرير اجلديد

21 GHz]-F.[HAPS R-ITU 
 (16امللحق ، 5C/617 الوثيقة)

دراسات التقاسم والتوافق ألنظمة حمطات املنصات عالية االرتفاع يف مدى الرتدد 
21,4-22 GHz 

14.1 1 

F. 25 GHz]-[HAPS 
املشروع األويل للتقرير اجلديد 

25 GHz]-F.[HAPS R-ITU 
 (17امللحق ، 5C/617 الوثيقة)

دراسات التقاسم والتوافق ألنظمة حمطات املنصات عالية االرتفاع يف مدى الرتدد 
24,25-27,5 GHz 

14.1 1 

F. 31 GHz]-[HAPS 
املشروع األويل للتقرير اجلديد 

31 GHz]-F.[HAPS R-ITU 
 (18امللحق ، 5C/617 الوثيقة)

لرتدد ا                                                                دراسات التقاسم والتوافق ألنظمة حمطات املنصات عالية االرتفاع يف مديي  
27,9-28,2 GHz 31,3-31,0و GHz 

14.1 1 

F. 39 GHz]-[HAPS 
 اجلديد املشروع األويل للتقرير

39 GHz]-F.[HAPS R-ITU 
 (19امللحق ، 5C/617 الوثيقة)

رتدد ية االرتفاع يف مدى الدراسات التقاسم والتوافق ألنظمة حمطات املنصات عال
38-39,5 GHz 

14.1 1 

F. 47 GHz]-[HAPS 
 املشروع األويل للتقرير اجلديد

47 GHz]-F.[HAPS R-ITU 
 (20امللحق ، 5C/617 الوثيقة)

لرتدد ا                                                                دراسات التقاسم والتوافق ألنظمة حمطات املنصات عالية االرتفاع يف مديي  
47,2-47,5 GHz 48,2-47,9و GHz 

14.1 1 

https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2292
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2303
https://www.itu.int/pub/R-REP-SA.2312
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2320
https://www.itu.int/pub/R-REP-RS.2336
https://www.itu.int/pub/R-REP-SA.2348
https://www.itu.int/pub/R-REP-S.2361
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2370
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2376
https://www.itu.int/pub/R-REP-BT/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-BT.2387
https://www.itu.int/pub/R-REP-BO.2397
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2412
http://www.itu.int/pub/R-REP-F.2416
http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2417
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 السلسلة
R-ITU عنوان التقرير الوثيقة المتاحة/الحالة *رقم مشروع التقرير 

بند جدول 
 األعمال

رقم الفصل 
 CPM التقرير في

SM. 
450GHz_-[275 

SHARING] 

 األويل للتقرير اجلديداملشروع 

450GHz_SHARING]-SM.[275 R-ITU 
 (3امللحق ، 1A/340 الوثيقة)

فعلة بني اخلدمة املتنقلة الربية واخلدمة الثابتة واخلدمة املندراسات التقاسم والتوافق 
 GHz 15.1 1 450-275الرتدد مدى  يف

M. PAR]-[RLAN REQ 
 ديداجللتقرير لويل األشروع املوثيقة عمل 

PAR]-M.[RLAN REQ R-ITU 
 (16امللحق ، /9765A الوثيقة)

/الشبكات (WAS) اخلصائص التقنية واملتطلبات التشغيلية ألنظمة النفاذ الالسلكي
 GHz 16.1 2 5يف مدى الرتدد  )RLAN(احمللية الراديوية 

M. 
-[MSS&IMT

SHARING]ADVANCED  

ديد اجللتقرير لويل األشروع املوثيقة عمل 
ADVANCED -M.[MSS&IMT R-ITU

SHARING 
 (4امللحق ، 4C/417الوثيقة )

دراسة التعايش والتوافق بني املكون األرضي واملكون الساتلي لالتصاالت املتنقلة الدولية 
 يف بلدان خمتلفة MHz 200 2-170 2و MHz  0102-980 1               يف نطاقي  الرتدد 

1.9، 
 1.1.9املسألة 

2 

M. 
[IMT&BSS 

COMPATIBILITY] 

ديد اجللتقرير لويل األشروع امل
COMPATIBILITY][IMT&BSS M. R-ITU 

 (5D/1184من الوثيقة  5.4الفصل  انظر)
التوافق بني أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية وأنظمة اخلدمة اإلذاعية الساتلية  دراسات

 3و 1يف خمتلف بلدان اإلقليمني  MHz 492 1-452 1)الصوتية( يف النطاق 
1.9، 
 3 2.1.9املسألة 

S. GHz]-[NGSO_6/4 
ديد اجللتقرير لويل األشروع املوثيقة عمل 

GHz]-[NGSO_6/4S. R-ITU 
 (23امللحق ، 4A/826 الوثيقة)

الثابتة الساتلية  يف اخلدمة GHz 4/6الدراسات التقنية والتنظيمية لتقاسم النطاقني 
 غري املستقرة بالنسبة إىل األرض

1.9، 
 3.1.9املسألة 

3 

S. 
[NGSO FSS 6/4 GHz 

SHARING] 

د دياجلتقرير لويل لاألشروع املوثيقة عمل 
R S.[NGSO FSS 6/4 GHz -ITU

SHARING] ( 4الوثيقةA/364 ، 16امللحق) 

التقاسم بني األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض العاملة يف اخلدمة الثابتة 
الساتلية واألنظمة احلالية واملخططة العاملة يف خدمات األرض واخلدمات الفضائية 

 MHz 200 4-700 3واملستفيدة من توزيع على أساس أويل يف نطاقات الرتدد 
  MHz 7 025-725 6و MHz 425 6-925 5و MHz 4 800-500 4و

1.9، 
 3.1.9املسألة 

3 

M. 
[SUBORBITAL 

VEHICLES] 

ديد اجللتقرير لويل األشروع امل
M.[SUBORBITAL VEHICLES] R-ITU  

 (3امللحق ، /6465Bالوثيقة )
 االتصاالت الراديوية يف املركبات دون املدارية

املسألة ، 1.9
4.1.9 

5 

SM. IMPACT]-EV-[WPT 
ديد اجللتقرير لويل األشروع املوثيقة عمل 

SM.[WPT_EV_IMPACT] R-ITU 
 (2امللحق ، 1B/341 الوثيقة(

 على )EV)-WPT الكهربائية املركبات يف للقدرة الالسلكي اإلرسال أثر تقييم
 الراديوية االتصاالت خدمات

1.9، 
 6 6.1.9املسألة 

M. 
[NON_IMT.MTC_USAG

E] 

 اجلديد املشروع األويل للتقرير
M.[NON_IMT.MTC_USAGE] R-ITU 

 (23امللحق  ،5A/976 الوثيقة)
اجلوانب التقنية والتشغيلية لتطبيقات إنرتنت األشياء واالتصاالت من آلة إىل آلة من 

 خالل أنظمة تعمل يف اخلدمة املتنقلة )باستثناء االتصاالت املتنقلة الدولية(
1.9، 
 8.1.9املسألة 

2 

https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2418
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2424
https://www.itu.int/pub/R-REP-SA.2425
https://www.itu.int/pub/R-REP-SA.2426
https://www.itu.int/pub/R-REP-SA.2427
https://www.itu.int/pub/R-REP-SA.2429
https://www.itu.int/pub/R-REP-RS.2431
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2435
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2436
https://www.itu.int/pub/R-REP-F.2437
https://www.itu.int/pub/R-REP-F.2438
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 السلسلة
R-ITU عنوان التقرير الوثيقة المتاحة/الحالة *رقم مشروع التقرير 

بند جدول 
 األعمال

رقم الفصل 
 CPM التقرير في

S. [SPECTRUM_NEEDS] 
مشروع التقرير اجلديد 

S.[SPECTRUM_NEEDS] R-ITU 
 ()املرفق( 4A/826 الوثيقة)

 ،GHz 1.9 52,4-51,4االحتياجات من الطيف ألغراض اخلدمة الثابتة الساتلية يف النطاق 
 9.1.9املسألة 

3 

S. 
[SPECTRUM_SHARING

] 

 املشروع األويل للتقرير اجلديد

S.[SPECTRUM_SHARING] R-ITU 
 (3 امللحق، 4A/826الوثيقة )

 ويف النطاقات اجملاورة والقريبة GHz 452,-51,4التقاسم مع اخلدمات القائمة يف النطاق 
1.9، 
 9.1.9املسألة 

3 

RS. [Space_Weather_Sensors] 
 للتقرير اجلديداملشروع األويل 

RS.[SPACE_WEATHER_SENS R-ITU

ORS] ( 3447الوثيقةC/ ، 3امللحق(Rev.2)) 
لراديوية ئمة على الرتددات ااخلصائص التقنية والتشغيلية ألجهزة االستشعار القا

 لألحوال اجلوية الفضائية 
10 6 

RS. [VHF_SOUNDER] 
RS.[VHF  R-ITU اجلديد التقرير مشروع

SOUNDER] (7/103 الوثيقة) 
 MHz 45النتائج األولية لدراسات التقاسم بني نظام سرب راداري يعمل يف النطاق 

واخلدمات الثابتة واملتنقلة واإلذاعية وخدمات البحوث الفضائية القائمة العاملة 
 MHz 50-40مدى الرتدد  يف

10 6 

 منشورات أخرى صادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت 6

 العنوان المنشور المرجع
جدول بند 

 األعمال
رقم الفصل 

 CPMالتقرير  في

استعمال طيف الرتددات الراديوية ومدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض واملدارات  دستور االحتادمن  44املادة  دستور االحتادمن  44املادة 
 الساتلية األخرى

4.1 

 F، املسألة 7
3 

                  )املراج ع يف بوسان،  71القرار 
 3 4.1 2019-2016اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  (2014 بوسان،           )املراج ع يف  71القرار  (2014

2788BR IFIC  
النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب 

 (2015) 2788رقم  )(BR IFICاالتصاالت الراديوية 
 ) IFIC)BRالنشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية 

 إلغاء -خدمات األحباث الفضائية اخلدمات الفضائية:  -
6.1 3 

BR IFIC 2081 
النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب 

 2081رقم  )(BR IFICاالتصاالت الراديوية 
 5 8.1 النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية 

BR IFIC 2418 
النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب 

 2418رقم  )(BR IFICاالتصاالت الراديوية 
 5 8.1 النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية

https://www.itu.int/pub/R-REP-F.2439
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2440
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2442
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2445
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0976/en
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/md/15/wp5a/c/R15-WP5A-C-0976!N05!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP4A-C-0826/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp4a/c/R15-WP4A-C-0826!N18!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP4A-C-0826/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp4a/c/R15-WP4A-C-0826!N11!MSW-E.docx
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 العنوان المنشور المرجع
جدول بند 

 األعمال
رقم الفصل 

 CPMالتقرير  في

بتقرير رئيس فريق  1امللحق 
 2 13.1 معلمات األنظمة ومناذج االنتشار اليت ينبغي استخدامها يف دراسات التقاسم والتوافق (1امللحق ) 5-1/478الوثيقة  5/1املهام 

CA/226 الرسالة اإلدارية املعممة CA/226 
 2019ة لعام مي لالتصاالت الراديويمر العالنتائج الدورة األوىل لالجتماع التحضريي للمؤت

1)-(CPM19 
13.1 2 

 2 13.1 يف تطوير وتنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية النظر يف احتياجات البلدان النامية R 77-ITU-7/5املسألة  R 77-ITU-7/5املسألة 

 13.1 2 (IMT)زيادة تطور مكونة األرض يف االتصاالت املتنقلة الدولية  R 229-ITU-4/5املسألة  R 229/5-ITUاملسألة 

IFIC 2885  النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب
 A 3ة ، املسأل7  2885رقم  )(BR IFICاالتصاالت الراديوية 

)2833(#BR IFIC   النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب
 (2016) 2833رقم  )(BR IFICاالتصاالت الراديوية 

 )(BR IFICالنشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية 
 BETA-SRS V8و BR Softاخلدمات الفضائية: الربجمية  -

 H 3، املسألة 7

koDSB Handbo كتيب اإلذاعة الصوتية الرقمية (DSB) (2002) 
تة واحملمولة واملثبتة الثابالت         املستقب   املوجهة إىللألرض الساتلية و اإلذاعة الصوتية الرقمية 

 )(UHFواملوجات الديسيمرتية  )(VHFعلى مركبات يف نطاقات املوجات املرتية 
1.9 ،

 2.1.9 املسألة
3 

ETSI EN 303 417 09)-(2017 ETSI EN 303 417 V1.1.1 

أنظمة اإلرسال الالسلكي للقدرة باستخدام تكنولوجيات غري حزم الرتدد الراديوي يف 
kHz 6 795-و kHz 300-100و kHz 90-79و kHz 61-59و kHz 21-19املديات 

 EU/2014/53 من التوجيه 2.3معيار موحد يغطي املتطلبات األساسية للمادة  ؛6 765

1.9 
 6.1.9 املسألة

6 

1 R RRB17-ITU 
 ][2 الوثيقة

 RRB17-1/2الوثيقة 

تبليغ مقدم من إدارات التفيا وليتوانيا وهولندا وإسبانيا وسويسرا فيما يتعلق بالنظام 
                                             الذي يسبب تداخال  ضارا  خلدمة الفلك الراديوي يف  IRIDIUM 2)-(HIBLEO الساتلي

 MHz 1 613,8-1 610,6نطاق الرتدد 
8.1 5 

1 R RRB17-ITU 
 ][5 الوثيقة

 RRB17-1/5الوثيقة 

، "تبليغ مقدم من RRB17-1/2                                                    تبليغ مقدم من إدارة الواليات املتحدة استجابة  للوثيقة
لي يتعلق بالنظام السات إدارات التفيا وليتوانيا وهولندا وإسبانيا وسويسرا فيما

IRIDIUM 2)-(HIBLEO  الذي يسبب تداخال  ضارا  خبدمة الفلك الراديوي يف نطاق                                                  
 "MHz 1 613,8-1 610,6الرتدد 

8.1 5 

https://www.itu.int/md/R15-WP4C-C-0417/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp4c/c/R15-WP4C-C-0417!N02!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP4C-C-0417/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp4c/c/R15-WP4C-C-0417!N06!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5B-C-0646/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5b/c/R15-WP5B-C-0646!N12!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5B-C-0411
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5b/c/R15-WP5B-C-0411!N23!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0617
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5c/c/R15-WP5C-C-0617!N16!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0617
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5c/c/R15-WP5C-C-0617!N17!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0617
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5c/c/R15-WP5C-C-0617!N18!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0617
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5c/c/R15-WP5C-C-0617!N19!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0617
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5c/c/R15-WP5C-C-0617!N20!MSW-E.docx
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 منشورات غير صادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت 7

 العنوان المنشور المرجع
بند جدول 

 األعمال

رقم الفصل 
التقرير  في

CPM 

قرار املنظمة البحرية الدولية 
MSC.434(98) 

MSC.434(98) IMO Resolution 

السالمة النظام العاملي لالستغاثة و معايري أداء حمطة أرضية للسفن من أجل استخدامها يف 
 (2017)يونيو  )GMDSS(البحر  يف

8.1 5 

NAVTEX Manual NAVTEX Manual  كتيبNAVTEX 8.1 5 

SOLAS 
International Convention for the Safety of Life at 

(amendments 1988) Sea, 1974 
 1974االتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف البحر، 

8.1 

1.9.1 

10.1 

5 

ConOps 6.0 ConOps version الطريان  النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف(GADSS) 10.1 5 

https://www.itu.int/md/R15-WP1a-C-0340/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp1a/c/R15-WP1A-C-0340!N03!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0976/en
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/md/15/wp5a/c/R15-WP5A-C-0650!N21!MSW-E.docx
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/md/15/wp5a/c/R15-WP5A-C-0650!N21!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP4C-C-0417/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp4c/c/R15-WP4C-C-0417!N04!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP4A-C-0826/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp4a/c/R15-WP4A-C-0826!N23!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP4A-C-0364/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp4a/c/R15-WP4A-C-0364!N16!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5B-C-0646/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5B-C-0646/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5B-C-0646/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5b/c/R15-WP5B-C-0538!N24!MSW-E.docx
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5b/c/R15-WP5B-C-0538!N24!MSW-E.docx
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5b/c/R15-WP5B-C-0538!N24!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP1B-C-0341
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp1b/c/R15-WP1B-C-0303!N04!MSW-E.docx
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp1b/c/R15-WP1B-C-0303!N04!MSW-E.docx
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp1b/c/R15-WP1B-C-0303!N04!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0976/en
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/md/15/wp5a/c/R15-WP5A-C-0844!N34!MSW-E.docx
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/md/15/wp5a/c/R15-WP5A-C-0844!N34!MSW-E.docx
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 مشروع تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر قائمة بالمختصرات المستخدمة في

 تعريف لوائح الراديو الخدمات الراديوية المختصرات
AMS 32.1الرقم  اخلدمة املتنقلة للطريان 

AM(R)S  اخلدمة املتنقلة للطريان(R)  33.1الرقم 

AMS(OR)S  اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان(OR)  34.1الرقم 

AMSS 35.1الرقم  اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان 

AMS(R)S اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان (R)   36.1الرقم 

ARNS  46.1الرقم  للطريانخدمة املالحة الراديوية 

ARNSS 47.1الرقم  خدمة املالحة الراديوية الساتلية للطريان 
ARS 56.1الرقم  خدمة اهلواة 

ARSS 57.1الرقم  خدمة اهلواة الساتلية 
SB* 38.1الرقم  اخلدمة اإلذاعية 

BSS 39.1الرقم  اخلدمة اإلذاعية الساتلية 
EESS 51.1الرقم  خدمة استكشاف األرض الساتلية 

FS 20.1الرقم  اخلدمة الثابتة 
FSS 21.1الرقم  اخلدمة الثابتة الساتلية 
ISS 22.1الرقم  خدمة ما بني السواتل 

LMS 26.1الرقم  اخلدمة املتنقلة الربية 
LMSS 27.1الرقم  اخلدمة املتنقلة الربية الساتلية 

MetAids 50.1الرقم  خدمة مساعدات األرصاد اجلوية 
MetSat 52.1الرقم  خدمة األرصاد اجلوية الساتلية 

MMS 28.1الرقم  اخلدمة املتنقلة البحرية 
MMSS 29.1الرقم  اخلدمة املتنقلة الساتلية البحرية 
MRNS 44.1الرقم  خدمة املالحة الراديوية البحرية 

MRNSS 45.1الرقم  خدمة املالحة الراديوية البحرية الساتلية 
MS 24.1الرقم  اخلدمة املتنقلة 

MSS 25.1الرقم  اخلدمة املتنقلة الساتلية 
RAS 58.1الرقم  خدمة الفلك الراديوي 
RDS 40.1الرقم  خدمة االستدالل الراديوي 

RDSS 41.1الرقم  خدمة االستدالل الراديوي الساتلية 
RLS 48.1الرقم  خدمة التحديد الراديوي للموقع 

RLSS  49.1الرقم  للموقع الساتليةخدمة التحديد الراديوي 
RNS 42.1الرقم  خدمة املالحة الراديوية 

___________________ 
 71.1 يشري هذا املختصر إىل "احملطة القاعدة" )انظر الرقم ،1.1.9و 1.9و 13.1نصوص مشروع تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر بشأن البنود  يف  *

                                                                     من لوائح الراديو( وال ي ستخدم لإلشارة إىل "اخلدمة اإلذاعية" يف هذه النصوص.

https://www.itu.int/md/R15-WP4A-C-0826/en
https://www.itu.int/md/R15-WP4A-C-0826/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp4a/c/R15-WP4A-C-0826!N03!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP7C-C-0344/en
https://www.itu.int/md/R15-WP7C-C-0344/en
https://www.itu.int/md/R15-WP7C-C-0344/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp7c/c/R15-WP7C-C-0288!N05!MSW-E.docx
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp7c/c/R15-WP7C-C-0288!N05!MSW-E.docx
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp7c/c/R15-WP7C-C-0288!N05!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0103/en
https://www.itu.int/council/pd/constitution.html
https://www.itu.int/council/pd/constitution.html
https://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Documents/final-acts/pp14-final-acts-en.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-R/space/BRIFICnewsDVD/news2788_E.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-R/space/BRIFICnewsDVD/news2788_E.pdf
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RNSS 43.1الرقم  خدمة املالحة الراديوية الساتلية 
SOS 23.1الرقم  خدمة العمليات الفضائية 

SFTSS 53.1الرقم  خدمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 
SFTSSS  54.1الرقم  التوقيت الساتليةخدمة الرتددات املعيارية وإشارات 

SRS 55.1الرقم  خدمة األحباث الفضائية 
 

https://www.itu.int/md/R15-TG5.1-C-0478/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/tg5.1/c/R15-TG5.1-C-0478!N01!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0226/en
https://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.77
https://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.229
https://www.itu.int/en/ITU-R/space/BRIFICnewsDVD/news2833_E.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-R/space/BRIFICnewsDVD/news2833_E.pdf
https://www.etsi.org/docdeliver/etsi_en/303400_303499/303417/01.01.01_60/en_303417v010101p.docx
https://www.itu.int/md/R17-RRB17.1-C-0002/en
https://www.itu.int/md/R17-RRB17.1-C-0005/en
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 خمتصرات أخرى:

 الوصف المختصرات

3GPP مشروع شراكة اجليل الثالث 

AAS نظام اهلوائي النشط 
ACM تشفري وتشكيل تكييفيان 
AES حمطة أرضية يف طائرة 

A-ESIM  حمطة أرضية متحركة(ESIM) للطريان 
AIS أوتومايت لتعرف اهلوية نظام 

AM تشكيل االتساع 
AMRD أجهزة راديوية حبرية مستقلة 

API معلومات النشر املسبق 

APSK االتساعو  إبراق بزحزحة الطور 
ASM الرسائل اخلاصة بالتطبيق 

ATC مكون أرضي مساعد 
AtoN مساعدة املالحة 
ATS إيقاف أوتومايت للقطار 

BBIU  اخلدمة يفإعادة الوضع 

BFWA سلكي ثابت عريض النطاق نفاذ ال 
BIU اخلدمة الوضع يف 

BR مكتب االتصاالت الراديوية 

BR IFIC النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية 

CDF دالة التوزيع الرتاكمي 
CEPT املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت 

CGC مكون أرضي تكميلي 
Ch. قناة 
C/I نسبة املوجة احلاملة إىل التداخل 

C/N نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء 
C/(N+I) نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء والتداخل 

CISPR اللجنة الدولية املعنية بالتداخل الراديوي 
CISPR/.../CDV  اللجنةCISPRمشروع اللجنة مقدم للتصويت/.../ 

COMPAT التوافق 
ConOps  التشغيلمفهوم 

CPE معدات مقار العمالء 
CPM االجتماع التحضريي للمؤمتر 

CPMS  تطبيقات األنظمة املتنقلة يف احمليط القريب(CPMS) 
CR/C طلب التنسيق 

http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Maritime-Safety-Committee-%28MSC%29/Documents/MSC.434%2898%29.pdf
http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=30631&filename=1403.pdf
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS),-1974.aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS),-1974.aspx
https://www.icao.int/safety/globaltracking/Documents/GADSS%20Concept%20of%20Operations%20-%20Version%206.0%20-%2007%20June%202017.pdf
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 الوصف المختصرات

CTDRS النظام الصيين لتتبع البيانات وترحيلها 
D&S-OPS عمليات االستغاثة والسالمة 

DCP مجع البيانات منصة 
DCS أنظمة مجع البيانات 

DF معامل االنتشار 
DFS اختيار دينامي للرتدد 

DN مشروع جديد 
DR مشروع مراجعة 

DRS ساتل ترحيل البيانات 

ECDIS نظام عرض املخططات اإللكرتونية واملعلومات 
EDRS نظام ساتلي أورويب لرتحيل البيانات 
e.i.r.p.  من لوائح الراديو( 161.1)انظر الرقم  املكافئة املتناحيةالقدرة املشعة 
EIRP القدرة املشعة املكافئة املتناحية 

eMBB نطاق عريض متنقل حمس ن                     
EPM هامش احلماية املكافئة 

epfd كثافة تدفق القدرة املكافئة 
EPIRB املنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ 

ERA  للسكك احلديديةالوكالة األوروبية 
E-s فضاء-أرض 

E/S  أوES حمطة أرضية 

ESIM حمطات أرضية متحركة 
ETSI املعهد األورويب ملعايري االتصاالت 

ETSI EN  املعيار األورويبETSI 

FDD إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 
FL وصلة التغذية 

FM تشكيل الرتدد 
GADSS  الطريانالنظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف 

Gbit/s جيغابت يف الثانية 
GE89 البث التلفزيوين باملوجات املرتية واملوجات الديسيمرتية خطة (VHF/UHF) يف منطقة اإلذاعة اإلفريقية والبلدان اجملاورة 

 (2006            ، املراج ع يف 1989)جنيف، 
GIMS النظام البياين إلدارة التداخل 

GLONASS  الساتليةالنظام العاملي للمالحة 

GMDSS البحر النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف 

GMPCS األنظمة املتنقلة العاملية لالتصاالت الشخصية الساتلية 
GSM-R  السكك احلديدية -نظام عاملي لالتصاالت املتنقلة 
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GSO  من لوائح الراديو( 190.1املدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض )انظر الرقم 

GSO مدار متزامن مع األرض 
GW بوابة 

HAPS حمطة منصة عالية االرتفاع 
HDFSS أنظمة ساتلية ثابتة عالية الكثافة 

HEO مدار أرضي شديد اإلهليلجية 

HF تردد عال 

HTS ساتل مبعدل مرتفع 

IARU االحتاد الدويل لراديو اهلواة 
ICAO منظمة الطريان املدين الدويل 

IEC  الدولية الكهرتقنيةاللجنة 
IEEE معهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات 
IFOV جمال الرؤية اآلين 

IMF جمال مغنطيسي بني الكواكب 
IMO املنظمة البحرية الدولية 

IMT االتصاالت املتنقلة الدولية 

newI قدرة التداخل 
I/N نسبة التداخل إىل الضوضاء 

IoT إنرتنت األشياء 
IP  بروتوكول اإلنرتنت 

ISM  من لوائح الراديو( 15.1)انظر الرقم  ةوالطبي ةوالعلمي ةالصناعيالتطبيقات 

ISO املنظمة الدولية للتوحيد القياسي 

ITS أنظمة النقل الذكية 

ITU االحتاد الدويل لالتصاالت 
ITU CS دستور االحتاد 
ITU-R الدويل لالتصاالتاالحتاد  قطاع االتصاالت الراديوية يف 

IUCAF  العلمية املعنية بتوزيع الرتددات لعلم الفلك الراديوي وعلوم الفضاءاللجنة 
LEO مدار منخفض بالنسبة إىل األرض 

L-ESIM حمطات أرضية متحركة برية 
LF تردد منخفض 

LTAN الوقت احمللي للعقدة الصاعدة 
LTE التطور طويل األجل 

M2M  إىل آلةاتصاالت من آلة 
MCL احلد األدىن من خسارة االقرتان 

MEO مدار متوسط بالنسبة إىل األرض 
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MES حمطة أرضية متنقلة 

M-ESIM حمطة أرضية متحركة حبرية 
MF تردد متوسط 

MGWS  يغابتاتباجلأنظمة السلكية ذات سرعات 
MIFR )السجل األساسي الدويل للرتددات )أو السجل األساسي 

MIMO متعددة وخمرجات متعددة مدخالت 
MMSI هوية اخلدمة املتنقلة البحرية 

mMTC االتصاالت الكثيفة بني اآلالت 
MOB سقوط شخص من على سطح السفينة 

MR هنج قائم على مراحل منتظمة 
MT هنج قائم على مراحل انتقالية 

MTC اتصاالت من منط اآللة 
MWI تصوير باملوجات الصغرية 
N/A ال ينطبق 

NAVDAT بيانات مالحية 
NAVTEX رسائل نصية من أجل املالحة 

NBDP طباعة مباشرة ضيقة النطاق 
NCMC مركز رصد ومراقبة الشبكات 

NGSO / non-GSO مدار ساتلي غري مستقر بالنسبة إىل األرض 

NGSO SD سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض ذات مهام قصرية املدة 
No.  رقم 

OFDM تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد 
OOBE البث خارج النطاق 

PDN  أويل جديدمشروع 

PDR مشروع أويل ملراجعة 
pfd كثافة تدفق القدرة 

P-MP نقطة إىل عدة نقاط 

P-P من نقطة إىل نقطة 
PSD الكثافة الطيفية للقدرة 

PSTN شبكة هاتفية عمومية تبديلية 
RAC  الريفيةتغطية املناطق 

QPSK إبراق تربيعي بزحزحة الطور 
RAAN للعقدة الصاعدة الطالع املستقيم 

RA مجعية االتصاالت الراديوية 
Rec. توصية 
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Rep. تقرير 

Res. قرار 

RF تردد راديوي 

RF CSA إنذار مركزي لشبكات الرتددات الراديوية املتشابكة 
RFI تداخل الرتددات الراديوية 

RLAN  منطقة حملية راديويةشبكة 

RoP قاعدة إجرائية 

RR لوائح الراديو 

RRB جلنة لوائح الراديو 

RSTT مساره أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار وجانيب 
RTTT تليماتية احلركة والنقل الربي 

SAC تغطية منطقة شبه حضرية 
SAE مجعية مهندسي السيارات 
SAR البحث واإلنقاذ 

SARP املعايري واملمارسات املوصى هبا 

SART ل البحث واإلنقاذ                     مرس 
SAT-COM االتصاالت الساتلية 

s-E أرض-فضاء 

SDO املنظمات املعنية بوضع املعايري 
SM إدارة الطيف 

SNR نسبة اإلشارة إىل الضوضاء 
SOLAS  البحر يفاالتفاقية الدولية حلماية احلياة البشرية 

SRD جهاز قصري املدى 
SSB نطاق جانيب وحيد 

SSCS فضاء-نظام االتصاالت فضاء 
ST61  2006            ، مراج عة يف 1961يف املنطقة اإلذاعية األوروبية، ستوكهومل،  اإلذاعة التلفزيونية والصوتيةخطة 

TBD  ،دد/ي طو ر )وفقا  للسياق                   ي ستعمل كنص بديل(                                  ي عر ف/حي 
TDD  مزدوج بتقسيم زمينإرسال 

TDRS ساتل التتبع وترحيل البيانات 
TETRA نظام راديوي لألرض متعدد القنوات 

TRP قدرة مشعة إمجالية 
TT&C تتبع وحتكم وقياس عن بعد 

UAC تغطية املناطق احلضرية 
UE جتهيزات املستعمل 

UHDTV التلفزيون فائق الوضوح 
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UHF تردد فائق االرتفاع 

UIC االحتاد الدويل للسكك احلديدية 
U.N. األمم املتحدة 

URLLC اتصاالت فائقة املوثوقية ومنخفضة الكمون 
V2I من مركبة إىل بنية حتتية 

V2N  شبكةمن مركبة إىل 
V2P  مشاةمن مركبة إىل 
V2V من مركبة إىل مركبة 
V2X من مركبة إىل أي شيء 
VDE  املوجات املرتيةبتبادل البيانات 

VDE-SAT تبادل البيانات باملوجات املرتية لنظام املكو ن الساتلي 
VDE-TER  نظامVDE - مكون ساتلي 

VDES نظام تبادل البيانات باملوجات املرتية 

VHF املوجات املرتية 
VLBI طويل جدا   قياس التداخل خبط أساس 

WARC املؤمتر اإلداري العاملي للراديو 

WAS  الالسلكينظام النفاذ 
WAVE النفاذ الالسلكي يف بيئة املركبات 

WD وثيقة عمل 
WDPDN  جديدنص وثيقة عمل متهيدا  ملشروع 

Wi-Fi  مصطلح حيمل عالمة جتارية يشري إىل املعيارIEEE 802.11x 

WIA التطبيقات الصناعية الالسلكية 
WRP رادار رصد خصائص الرياح 
WPT   إرسال القدرة السلكيا                      

WPT-EV إرسال القدرة السلكيا  من أجل السيارات الكهربائية                                                
WRC املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

___________ 
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