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 1م حظة صي غية رقم 

 

 2019أبريل  9جنيف، 

 WRC-19تقرير االجتم ع ا ت ضيري  لمؤتمر  ا موضوع:
 Gإ ى  D من ج ول األعم ل، األس  يب من 15.1، ا بن  1ا ف ل  ( أ  
 A من ج ول األعم ل، األسلوب 13.1، ا بن  2ا ف ل  ب( 
 نهج مرحل  من ج ول األعم ل،  (A)7، ا بن  3ا ف ل  ج( 
 C من ج ول األعم ل، األسلوب 3.1، ا بن  4ا ف ل  (   

على التوايل، يف  ،Gإىل  Dاليت تتناول وصف األساليب من  1الفصل من  7.4إىل  4.4/15.1/1يف األقسام من  ( أ 
اليت تتناول االعتبارات التنظيمية واإلجرائية  5.5/15.1/1وكذلك األقسام  WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  15.1إطار البند 

ينبغي االستعاضة  G115.5و F115.5و E115.5و D115.5، فإن األرقام املؤقتة حلواشي لوائح الراديو اجلديدة أرقام E لألسلوب
على التوايل، لالتساق مع األرقام املؤقتة املستعملة هلذه احلواشي اجلديدة  ،E115.5و D115.5و C115.5و B115.5عنها باألرقام 

 على التوايل. 7.5إىل  4.5/15.1/1يف األقسام من 
بالنسبة إىل الشرط )الشروط( واخليار )اخليارات( ذات "الذي يتناول  2من الفصل  8.13.5/13.1/2يف القسم  ب(

، يف مشروع القرار اجلديد WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  13.1يف إطار البند  "L2و K2الصلة لألسلوبني 
[E113-IMT 70/80 GHZ] (WRC-19)،  وية""يدعو قطاع االتصاالت الراديينبغي حذف املالحظة التالية اليت تسبق فقرة: 

ب 1                                       على ذلك، مل يتقرر بعد أيضا  مكان الفقرة                             ب أعاله يف هذا القرار. وعالوة  1أ و1"مالحظة: مل يتقرر بعد ترتيب ظهور الفقرتني  
إىل تناول هذا األمر  (CPM19-2) (. وتدعى الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر"يدعو اإلدارات"أو  "يقرر")أي  "يقرر" من

 بغية اختاذ القرار املطلوب."
من جدول أعمال  7الذي يتناول "مثال على القرار" يف إطار البند  3من الفصل  7/3./1.3.2.5.1يف القسم  ج(

ينبغي حذف  (WRC-19) [A7(A)-NGSO-MILESTONES](، يف مشروع القرار اجلديد A)املسألة  WRC-19 املؤمتر
 :"يقرر"من  1مالحظة احملرر التالية اليت تسبق الفقرة 

 ":للمؤمتر التحضريي االجتماع نص يف       أ دخلتأدناه جديدة  اجلداولمجيع احملرر:  مالحظة" 
، WRC-19 من جدول أعمال املؤمتر 3.1" يف إطار البند Cالذي يتناول "األسلوب  4من الفصل  3.5/3.1/4يف القسم  ( د

                       ينبغي أن ت قرأ كالتايل:  "(WRC-19) [E13]"ا قرار من لوائح الراديو، اإلحالة إىل  D13.5احلاشية اجلديدة املقرتحة للرقم  يف
 ".(WRC-19) [B13] "القرار


