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 مقدمة

 
من االتفاقية سيكون املؤمتر العاملي املقبل  118و 42والرقمني  (C-16) 1380طبقًا لقرار اجمللس 

عالمة  2019 نوفمرب 22أكتوبر إىل  28ة من يف الفت  1جنيف لالتصاالت الراديوية املزمع عقده يف
عامل االتصاالت الراديوية وبالنسبة الستعمال طيف التددات الراديوية  بارزة جديدة يف

 الساتلية. واملدارات
ويقدم هذا الكتيب وسيلة سهلة للنفاذ إىل جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

القرارات ذات الصلة املشار إليها يف جدول األعمال. وأُعد هذا فضاًل عن  (WRC-19) 2019 لعام
، ومن أجل احلفاظ )www.iaru.int( الكتيب طبقًا للمبادرات السابقة لالحتاد الدويل هلواة الراديو

 للمؤمتر. يةالتحضي  على هذا التقليد اجليد املتمثل يف زيادة مساعدة أعضاء االحتاد يف األعمال
اليت اضطلع  WRC-19وإىل جانب ذلك، ميكن االطالع على الدراسات واألنشطة التحضيية للمؤمتر 

 .studies-19-wrc-www.itu.int/go/rcpmهبا قطاع االتصاالت الراديوية على 
  هذا احلد  االستثنايي إجراء مناقشات مستنية برو  من التعاون العميقأمتىن جلميع املشاركني يف

 الذي سيؤدي بالتأكيد إىل نتايج ناجحة للغاية، كما كان احلال بالنسبة لألحدا  املاضية.
 

 

 

 

 رانسي فرانسوا
 مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 

 

 

 

 

  
___________ 

يف دورة  WRC-19، ميكن أن يعاد النظر يف مكان انعقاد املؤمتر 2016مالحظة من األمانة: وفقًا لقرار اجمللس يف دورته لعام  1
 الحقة للمجلس.

http://www.iaru.int/
http://www.itu.int/go/rcpm-wrc-19-studies
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 للمجلس (C16) 1380 قـرارال

 ر العالمي لالتصاالت الراديويةانعقاد المؤتم وموعد مكان
 وجدول أعماله (WRC-19) 2019 لعام

 إن اجمللس،

 إذ يالحظ

 :809( يف قراره 2015أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف، 
 أقصاها ملدة 2019قرر أن يوصي اجمللس بعقد مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية يف عام  ( أ 

 أربعة أسابيع؛
دول أعمال هذا املؤمتر، ودعا اجمللس إىل وضع الصيغة النهايية جلدول أعمال أوصى جب ب(

 املؤمتر واختاذ التتيبات لعقده والشروع بأسرع ما ميكن يف املشاورات الالزمة مع الدول األعضاء،

 يقـرر
أكتوبر  28يف جنيف )سويسرا( من  (WRC-19)لالتصاالت الراديوية عاملي الؤمتر املعقد 
 ويكون له، 2019أكتوبر  25إىل  21التصاالت الراديوية من ا مجعية، تسبقه 2019 نوفمرب 22 إىل

 جدول األعمال التايل:
تحات املقدمة على أساس املقوذلك البنود التالية واختاذ التدابي الالزمة بشأهنا،  النظر يف 1

وتقرير االجتماع  2015لعام مراعاة نتايج املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  مع ،من اإلدارات
 :قيد النظرالنطاقات  التحضيي للمؤمتر، واملراعاة الواجبة الحتياجات اخلدمات القايمة واملستقبلية يف

 وفقاً  MHz 54-50 نطاق التدد يف 1اإلقليم  يفمنح توزيع خلدمة اهلواة  النظر يف 1.1
 ؛WRC) 658-(15 للقرار
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نقلة الساتلية اخلدمة املت النطاق من أجل احملطات األرضية العاملة يف حدود القدرة يف النظر يف 2.1
 MHz 403-401 نطاقي التدد الساتلية وخدمة استكشاف األرض الساتلية يفوخدمة األرصاد اجلوية 

 ؛WRC 765)-(15 للقرار ، وفقاً MHz 400,05-399,9و

أرض( وخدمة -إمكانية رفع التوزيع الثانوي خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية )فضاء لنظر يفا 3.1
أرض( إىل وضع أويل وإمكانية منح توزيع أويل خلدمة استكشاف -استكشاف األرض الساتلية )فضاء

 ؛WRC 766)-(15 قرارلل، وفقاً MHz 470-460 التددنطاق  أرض( يف-األرض الساتلية )فضاء

 7 امللحق واستعراض القيود املذكورة يف ،WRC 557)-(15للقرار نتايج الدراسات طبقاً  النظر يف 4.1
وتنقيحها إن استدعى األمر، مع ضمان محاية التخصيصات الواردة  (Rev.WRC-15) 30 من التذييل

مستقبالً ضمن اخلطة والقايمة والشبكات  (BSS) إلذاعية الساتليةاخلطة والقايمة وتطور اخلدمة ا يف
 ، وعدم فرض قيود إضافية عليها؛(FSS) القايمة واملخططة للخدمة الثابتة الساتلية

 GHz 29,5-27,5أرض( و-)فضاء GHz 19,7-17,7 استخدام نطاقي التدد النظر يف 5.1
ألرض ات فضايية مستقرة بالنسبة إىل احمطات أرضية متحركة تتواصل مع حمط فضاء( يف-)أرض
 ؛WRC 158)-(15 للقرار اخلدمة الثابتة الساتلية، واختاذ اإلجراء املناسب، وفقاً  يف

ي خيص األنظمة الساتلية للخدمة الثابتة الساتلية غ وضع إطار تنظيمي فيما النظر يف 6.1
( أرض-)فضاء GHz 37,5-39,5نطاقات التدد  ميكن أن تعمل يفاملستقرة بالنسبة إىل األرض اليت 

-)أرض GHz 51,4-50,4وفضاء( -)أرض GHz 50,2-47,2( وأرض-)فضاء GHz 42,5-39,5و
 ؛WRC 159)-(15 للقرارفضاء(، وفقاً 

خدمة  عد يفبُ دراسة االحتياجات من الطيف فيما يتعلق بالتتبع والتحكم والقياس عن  7.1
العمليات الفضايية من أجل السواتل غي املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املهمات القصية املدة، 

توزيعات  بغية تقييم مالَءمة التوزيعات احلالية خلدمة العمليات الفضايية، وإن استدعى األمر، النظر يف
 ؛WRC 659)-(15للقرار جديدة، وفقاً 
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ة لدعم حتديث النظام العاملي لالستغاثة والسالم املمكنةاإلجراءات التنظيمية  النظر يف 8.1
النظام العاملي لالستغاثة والسالمة  ودعم إدخال أنظمة ساتلية إضافية يف (GMDSS) البحر يف
 ؛Rev.WRC 359)-(15 للقرارالبحر، وفقاً  يف

 استناداً إىل نتايج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، فيما يلي: النظر 9.1

فيما يتعلق باألجهزة  MHz 162,05-156إطار نطاق التدد  اإلجراءات التنظيمية يف 1.9.1
ونظام  (GMDSS) البحر الراديوية البحرية املستقلة حلماية النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف

 ؛WRC 362)-(15 للقرار، وفقاً AI)(S التعرف األوتومايت

نقلة ذلك توزيعات جديدة للطيف للخدمة املت يف إدخال تعديالت على لوايح الراديو، مبا 2.9.1
أرض( ويفضل أن يكون ذلك ضمن نطاقي -فضاء وفضاء-البحرية الساتلية )أرض

، إلتاحة املكّونة 18 التذييل يف MHz 162,0375-160,6125و MHz 157,4375-156,0125 التدد
 الوقت ، مع ضمان أالَّ تؤدي هذه املكّونة يف(VDES)الساتلية ألنظمة تبادل البيانات باملوجات املتية 
، (ASM) ، وعمليات الرسايل اخلاصة بالتطبيقVDES ذاته إىل ترّدي املكّونات األرضية احلالية لنظام

هذه  وأالَّ يفرض قيودًا إضافية على اخلدمات القايمة يف (AIS) ونظام التعرف األوتومايت
 من"إذ يدرك"  من( هود( الفقرتني  النطاقات ويف نطاقات التدد اجملاورة املشار إليها يف

 ؛Rev.WRC 360)-(15 القرار

ام النظام العاملي إلدخال واستخد االحتياجات من الطيف واألحكام التنظيمية النظر يف 10.1
 ؛WRC 426)-(15 للقراروفقاً  ،(GADSS) الطيان لالستغاثة والسالمة يف

اختاذ اإلجراءات الالزمة، حسب االقتضاء، لتيسي نطاقات ترددات منسقة عامليًا أو إقليمياً  11.1
بني القطار وجوانب مساره ضمن التوزيعات اخلاصة بالسكك احلديدية  لدعم أنظمة االتصاالت الراديوية

 ؛WRC 236)-(15 للقراروفقاً احلالية للخدمة املتنقلة، 
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يمية لتنفيذ اإلقلأو املمكنة العاملية نطاقات التدد املنّسقة  النظر إىل أقصى حد ممكن يف 12.1
طار التوزيعات احلالية للخدمة املتنقلة، وفقاً إ التطور يف اآلخذة يف (ITS) أنظمة النقل الذكية

 ؛WRC 237)-(15 للقرار

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

 WRC 160)-(15للقرار النظر، على أساس دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وفقًا  14.1
، ضمن التوزيعات (HAPS) حمطات املنصات عالية االرتفاع التدابي التنظيمية املناسبة من أجل يف

 ؛لخدمة الثابتةاحلالية ل

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

ية الشبكات احمللسلكي مبا فيها أنظمة النفاذ الالاملسايل املتصلة ب النظر يف 16.1
، واختاذ التدابي التنظيمية MHz 5 925و MHz 5 150 نطاقات التدد بني يف (WAS/RLAN) الراديوية

 ؛WRC 239)-(15 للقرارذلك توزيعات طيف إضافية للخدمة املتنقلة وفقاً  املناسبة، مبا يف

لوايح الراديو،  ت الراديوية املراَجعة واملضّمنة باإلحالة يففحص توصيات قطاع االتصاال 2
ضرورة  ، والبت يفRev.WRC 28)-(15للقرار واليت تقدمت هبا مجعية االتصاالت الراديوية، وفقًا 

 1 امللحق لوايح الراديو، وفقًا للمبادئ الواردة يف حتديث اإلحاالت ذات الصلة يف
 ؛Rev.WRC 27)-(12 بالقرار

لقرارات اليت لوايح الراديو نتيجة ل النظر فيما قد يتتب من تغييات أو تعديالت يف 3
 يتخذها املؤمتر؛
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استعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن املؤمترات السابقة، وفقاً  4
 إمكانية مراجعتها أو استبداهلا أو إلغايها؛ ، للنظر يفRev.WRC 95)-(07 للقرار

من االتفاقية  136و 135استعراض تقرير مجعية االتصاالت الراديوية املقدم وفقًا للرقمني  5
 بشأنه؛ واختاذ التدابي املناسبة

هنا أحتديد البنود اليت تتطلب من جلان دراسات االتصاالت الراديوية اختاذ تدابي عاجلة بش 6
 الراديوية؛ حتضياً للمؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت

          )المراج ع  86 للقرارأي تغييات قد يلزم إجراؤها، ويف خيارات أخرى، تطبيقاً  النظر يف 7
يغ لاملندوبني املفوضني، بشأن "إجراءات النشر املسبق والتنسيق والتب ملؤمتر (2002مراكش،  في

تيسياً  Rev.WRC 86)-(07 للقراروالتسجيل لتخصيصات التدد للشبكات الساتلية"، وفقًا 
لالستخدام الرشيد والفّعال واالقتصادي للتددات الراديوية وأي مدارات مرتبطة هبا، مبا فيها مدار 

 السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض؛

 ذفحذف احلواشي اخلاصة ببلداهنا أو ح ت اإلدارات اليت ترغب يفطلبا النظر يف 8
 ، واختاذ التدابي(Rev.WRC 26(07للقرار تعد مطلوبة، وفقاً  أمساء بلداهنا من احلواشي إذا مل

 املناسبة بشأهنا؛

 من االتفاقية: 7لمادة تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية وإقراره، وفقاً ل النظر يف 9

 بشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية منذ املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 1.9
 ؛(WRC-15) 2015 لعام

 ؛*تطبيق لوايح الراديو وبشأن أي صعوبات أو حاالت تضارب ووجهت يف 2.9

 ؛ev.WRC(R 80-(07للقرار بشأن اختاذ إجراء استجابًة  3.9

  

___________ 
تطبيق  يتعلق بأي صعوبات أو حاالت تضارب ووجهت يف تقرير املدير فيماهذا البند من جدول األعمال يقتصر حصراً على  *

 لوايح الراديو والتعليقات املقدمة من اإلدارات.
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العاملي املقبل  جدول أعمال املؤمتر تقدمي توصيات إىل اجمللس بالبنود اليت يلزم إدراجها يف 10
رى جدول األعمال التمهيدي للمؤمتر الالحق ويف بنود أخ لالتصاالت الراديوية وإبداء وجهة نظره يف

 من االتفاقية، 7 ةجداول األعمال للمؤمترات املقبلة، وفقاً للماد ميكن إدراجها يف

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
 باختاذ التتيبات الالزمة لعقد دورات االجتماع التحضيي للمؤمتر وإعداد تقرير لرفعه إىل املؤمتر العاملي

 ،2019 لالتصاالت الراديوية لعام

 يكلف األمني العام
، للدعوة إىل ب االتصاالت الراديويةباختاذ مجيع التتيبات الالزمة، باالتفاق مع مدير مكت 1

 عقد املؤمتر؛
 بإحاطة املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية علماً هبذا القرار. 2
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 CPM19-1: حتددت تسع مسايل يف املرحلة األوىل من االجتماع التحضيي للمؤمتر مالحظة من األمانة
ذات الصلة من أجل  WRC-15( خبصوص قرارات املؤمتر CA/226)انظر الرسالة اإلدارية املعممة 

 التايل: على النحو WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  1.9إعداد البند 

 تددال نطاَقي يف ةالدولي املتنقلة االتصاالت تنفيذ - Rev.WRC) 212-(15 القـرار 1.1.9
MHz 2 025-1 885 وMHz 2 200-2 110؛ 

ني االتصاالت املتنقلة الدولية واخلدمة اإلذاعية التوافق ب - WRC 761)-(15 القـرار 2.1.9
 ؛3و 1 نياإلقليم يف MHz 1 492-1 452 نطاق التدد يف)الصوتية(  الساتلية

 ملتعلقةا التنظيمية واألحكام والتشغيلية التقنية املسايل دراسة - WRC) 157-(15 القـرار 3.1.9
 MHz 4 200-3 700 التدد نطاقات يف األرض إىل بالنسبة غي املستقرة اجلديدة باألنظمة

 ؛يةالساتل الثابتة للخدمة املوزعة MHz 7 025-6 725و MHz 6 425-5 925و MHz 4 800-4 500و

 ؛مدارية دون مركبات منت على مقامة حمطات - WRC 763)-(15 القـرار 4.1.9

رار 5.1.9 لنظر - WRC 764)-(15 القـ لتقنية اآلثار يف ا لتنظيمية ا  ىلإ لإلحالة وا
 ؛الراديو لوايح من 450A.5و 447F.5 الرقمني يف ITU-R M.1849-1و ITU-R M.1638-1 التوصيتني

اإلرسال الالسلكي إجراء دراسات بشأن  )بامللحق 1البند  - WRC) 958-(15القرار  6.1.9
للمركبات  (WPT) اإلرسال الالسلكي للطاقة: أ ( تقييم أثر لمركبات الكهرباييةل (WPT) للطاقة

ل الراديوية؛ ب( دراسة مديات التددات املنسقة املناسبة اليت تقل الكهربايية على خدمات االتصاالت
للمركبات الكهربايية على خدمات االتصاالت الراديوية.  (WPT) اإلرسال الالسلكي للطاقةأثر 

واملنظمة الدولية للتوحيد  (IEC)اللجنة الكهرتقنية الدولية ينبغي أن تراعي هذه الدراسات أن 
تقوم بوضع معايي دولية تتعلق بالتنسيق العاملي  (SAE) مهندسي السياراتومجعية  (ISO) القياسي

 ؛لمركبات الكهرباييةل WPTواإلقليمي لتكنولوجيات 

  

http://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0226/en
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مدى احلاجة إىل تدابي  ( دراسات لبحث: أ )بامللحق 2البند  - WRC) 958-(15القرار  7.1.9
الوصلة الصاعدة للمطاريف على تلك املطاريف املرخص هلا إضافية ممكنة لتقتصر إرساالت 

ه إدارة التشغيل غي املرخص ب األساليب املمكنة اليت ستساعد اإلدارات يف ب( ؛1.18 للرقم طبقاً 
برناجمها  ملطاريف احملطات األرضية املستعملة على أراضيها، واليت تكون مبثابة أداة ُيستشد هبا يف

 ؛ITU-R 64 (RA-15) طبقاً للقرار الوطين إلدارة الطيف،

إجراء دراسات بشأن اجلوانب التقنية  )بامللحق 3البند  - WRC) 958-(15القرار  8.1.9
تنسيق استخدام  ذلك إمكانية يف والتشغيلية للشبكات واألنظمة الراديوية واالحتياجات من الطيف مبا

ع تحتية لالتصاالت ضيقة النطاق وعريضة النطاق من آلة إىل آلة، ووضالطيف لدعم تنفيذ البنية ال
طاق عمل قطاع ن التوصيات والتقارير و/أو الكتيبات، حسب االقتضاء، واختاذ اإلجراءات الالزمة يف

 ؛(ITU-R) الراديوية االتصاالت

 زيعتو  وإمكانية الطيف من باالحتياجات املتعلقة الدراسات - WRC 162)-15( القـرار 9.1.9
 .الساتلية الثابتة للخدمة( فضاء-أرض) GHz 51,4-52,4 التدد نطاق حتديد
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 جدول المحتويات
، ويشي WRC-19 أعمال املؤمترجدول إىل أحد بنود  "AI"يف القايمة أدناه، يشي الرمز : مالحظة
 9.1.9إىل  1.1.9من ، واألرقام WRC-23التمهيدي للمؤمتر  إىل بند من جدول األعمال "PAI"الرمز 

من أجل إعداد البند  WRC-15يل التسع احملددة خبصوص قرارات املؤمتر للمساوهي األرقام املعطاة 
 WRC-19من جدول األعمال )انظر نتايج الدورة األوىل من االجتماع التحضيي للمؤمتر  1.9
1)-(CPM19 ملعممة يف الرسالة اإلدارية اCA/226) 

 الصفحة

 i ··································································· مقدمة

 يويةالراد لالتصاالت العاملي املؤمتر انعقاد وموعد مكان - للمجلس (C16) 1380 القـرار
 ii ··········································· أعماله وجدول (WRC-19) 2019 لعام

 1 ······· 2019 لعام الراديوية تلالتصاال العاملي املؤمتر أعمال جدول - (WRC-15) 809 القـرار

 لالتصاالت العاملي للمؤمتر التمهيدي األعمال جدول - (WRC-15) 810 القرار
 (AI 10)  7 ··················································2023 لعام الراديوية

 من 5 املادة يف التدد نطاقات توزيع جدول حواشي - (Rev.WRC-07) 26 القـرار
 (AI 8)  11 ······················································· الراديو لوايح

 (AI 2)  14 ········· الراديو لوايح يف باإلحالة التضمني استعمال - (Rev.WRC-12) 27 القـرار

 قطاع توصيات نصوص إىل اإلحاالت مراجعة - (Rev.WRC-15) 28 القـرار
 (AI 2)  20 ························ الراديو لوايح يف باإلحالة املتضمنة الراديوية االتصاالت

 هايتضمن اليت املبادئ تطبيق يف الواجب االحتياط - (Rev.WRC-07) 80 القـرار
 (AI 9.3)  23 ························································· الدستور

 ملؤمتر(  2002 مراكش، يف املراَجع) 86 القرار تنفيذ - (Rev.WRC-07) 86 القـرار
 (AI 7)  28 ·················································· املفوضني املندوبني
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 والتبليغ والتنسيق املسبق النشر إجراءات - (2002 مراكش، يف املراَجع) 86 القـرار
 (AI 7)  30 ··························· الساتلية للشبكات التددات ختصيصات وتسجيل

 عن الصادرة  والتوصيات للقرارات عام استعراض - (Rev.WRC-07) 95 القـرار
 (AI 4)  32 ············· الراديوية لالتصاالت العاملية واملؤمترات للراديو العاملية اإلدارية املؤمترات

 املتعلقة التنظيمية واألحكام والتشغيلية التقنية املسايل ةدراس - (WRC-15) 157 القـرار
 MHz 4 200-3 700 التدد نطاقات يف األرض إىل بالنسبة املستقرة غي اجلديدة باألنظمة

 الثابتة للخدمة املوزعة MHz 7 025-6 725و MHz 6 425-5 925و MHz 4 800-4 500و
 (AI 9.1 (9.1.3))  34 ··················································· الساتلية

( أرض-فضاء) GHz 19,7-17,7 التدد نطاقي استخدام - (WRC-15) 158 القرار
 ضاييةف حمطات مع تتواصل متحركة أرضية حمطات يف( فضاء-أرض) GHz 29,5-27,5و

 (AI 1.5)  38 ························ الساتلية الثابتة اخلدمة يف األرض إىل بالنسبة مستقرة

 فيما التنظيمية واألحكام والتشغيلية التقنية املسايل دراسة - (WRC-15) 159 القـرار
 الساتلية تةالثاب اخلدمة يف األرض إىل بالنسبة املستقرة غي الساتلية األنظمة خيص
( أرض-فضاء) GHz 39,5-42,5و( أرض-فضاء) GHz 37,5-39,5 التدد نطاقات يف
 (AI 1.6)  44 ············ (فضاء-أرض) GHz 51,4-50,4و (فضاء-أرض) GHz 50,2-47,2و

مة العريض النطاق تطبيقات إىل النفاذ تسهيل - (WRC-15) 160 القـرار  واسطةب املقدَّ
 (AI 1.14)  49 ······································· االرتفاع عالية اتمنص حمطات

 وزيعت وإمكانية الطيف من باالحتياجات املتعلقة الدراسات - (WRC-15) 161 القـرار
 (PAI 2.4)  53 ······················ الساتلية الثابتة للخدمة GHz 39,5-37,5 التدد نطاق
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 وزيعت وإمكانية الطيف من باالحتياجات املتعلقة الدراسات - (WRC-15) 162 القـرار
 (AI 9.1(9.1.9))  56 · الساتلية الثابتة للخدمة( فضاء-أرض) GHz 51,4-52,4 التدد نطاق حتديد

 لتددا نطاَقي يف  الدولية املتنقلة االتصاالت تنفيذ - (Rev.WRC-15) 212 القـرار
MHz 2 025-1 885 وMHz 2 200-2 110 ························· 58  (AI 9.1(9.1.1)) 

 MHz 960-470 التدد لنطاق الطيف الاستعم استعراض - (WRC-15) 235 القـرار
 (PAI 2.5)  61 ····················································· 1 اإلقليم يف

 بني احلديدية بالسكك اخلاصة الراديوية االتصاالت أنظمة - (WRC-15) 236 القـرار
 (AI 1.11)  64 ············································· السكة وجانب القطار

 (AI 1.12)  67 ····················· الذكية النقل أنظمة تطبيقات - (WRC-15) 237 القرار

 نطاقات لتحديد بالتددات املتعلقة األمور بشأن دراسات - (WRC-15) 238 القرار
 املتنقلة خدماتلل إضافية توزيعات منح إمكانية ذلك يف مبا الدولية املتنقلة تاالتصاال
 أجل من GHz 86و 24,25 بني التددات مدى من( أجزاء) جزء يف أويل أساس على

 (AI 1.13)  70 ············· بعده وما 2020 لعام الدولية املتنقلة لالتصاالت املستقبلي التطوير

 الشبكات فيها مبا الالسلكي النفاذ أنظمة بشأن دراسات - (WRC-15) 239 القـرار
 MHz 5 925 ············· 75  (AI 1.16)و MHz 5 150 بني التدد نطاقات يف الراديوية احمللية

 حتديث أجل من تنظيمية أحكام تطبيق يف النظر - (Rev.WRC-15) 359 القرار
 (AI 1.8)  81 ································ البحر يف والسالمة لالستغاثة العاملي النظام وعصرنة

 مةدللخ الطيف وتوزيعات تنظيمية أحكام يف النظر - (Rev.WRC-15) 360 القـرار
 نطاق يف اناتالبي تبادل نظام من الساتلي املكوِّن لتمكني الساتلية البحرية املتنقلة
 (AI 1.9/1.9.2)  84 ············· املعززة البحرية الراديوية واالتصاالت (VDES) املتية املوجات
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 العاملي امالنظ حتديث ختص تنظيمية أحكام تطبيق يف رالنظ - (WRC-15) 361 القرار
 (PAI 2.1)  87 ················ اإللكتونية املالحة بتنفيذ وتتصل البحر يف والسالمة لالستغاثة

 نطاق يف العاملة املستقلة البحرية الراديوية األجهزة - (WRC-15) 362 القرار
 MHz 162,05-156 ······································· 90  (AI 1.9/1.9.1) التدد

 التنظيمية واألحكام الطيف من االحتياجات بشأن دراسات - (WRC-15) 426 القرار
 (AI 1.10)  93 ········· الطيان يف والسالمة لالستغاثة العاملي النظام واستخدام إدخال أجل من

 من 30 بالتذييل 7 امللحق مراجعة إمكانية يف النظر - (WRC-15) 557 القرار
 (AI 1.4)  96 ······················································ الراديو لوايح

 األرض استكشاف خلدمة توزيع منح إمكانية - (WRC-15) 656 القرار
 مدى يف الفضاء يف احملمولة الرادارية السرب أنظمة خيص فيما( النشيطة) الساتلية
 MHz 45 ··········································· 98  (PAI 2.2) حول التددات

 من الفضايية اجلوية األحوال استشعار هزةأج احتياجات - (WRC-15) 657 القـرار
 (PAI 2.3)  100 ················································· ومحايتها الطيف

  1 اإلقليم يف اهلواة خلدمة توزيع - (WRC-15) 658 القرار
 MHz 54-50 ········································ 102  (AI 1.1) التدد نطاق يف

 من يةالفضاي العمليات خدمة يف املتطلبات لتلبية دراسات - (WRC-15) 659 القرار
 (AI 1.7)  104 ······· املدة القصية املهمات ذات األرض إىل بالنسبة املستقرة غي السواتل أجل

 عيةاإلذا واخلدمة الدولية املتنقلة االتصاالت بني التوافق - (WRC-15) 761 القرار
 (AI 9.1(9.1.2))  107 · 3و 1 اإلقليمني يف MHz 1 492-1 452 التدد نطاق يف( الصوتية) الساتلية
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 وصيتنيالت إىل لإلحالة والتنظيمية التقنية اآلثار يف النظر - (WRC-15) 764 القـرار
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 MHz 470-460····················· 117 (AI 1.3) التدد نطاق يف( أرض-فضاء) الساتلية
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 (WRC-15) 809القـرار 

 2019جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

 (،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
يد اإلطار العام من اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت، حتد 118وفقًا للرقم ينبغي، أنه  أ ( 

جلدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية قبل املؤمتر بفتة تتاو  بني أربع سنوات وست 
 أن حيدد جدول األعمال النهايي قبل موعد املؤمتر بسنتني؛ وأن على اجمللس سنوات

الت الراديوية امن دستور االحتاد املتعلقة باختصاصات املؤمترات العاملية لالتص 13املادة  ب(
 جبداول أعماهلا؛ املتعلقةمن االتفاقية  7 ومواعيد انعقادها، واملادة

واملؤمترات  (WARC)القرارات والتوصيات الصادرة عن املؤمترات اإلدارية العاملية للراديو  ج(
 هذا الصدد، السابقة يف (WRC) العاملية لالتصاالت الراديوية

 وإذ يدرك
املؤمتر  د عدداً من املسايل العاجلة اليت حتتاج إىل مزيد من الدراسة يفاملؤمتر حدهذا أن  أ ( 

 ؛2019 العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
قتحتها البنود اليت ا بعضلدى إعداد جدول األعمال هذا، إدراج  ،املستطاع مل يكن يف أنه ب(

 ،قادمة جداول أعمال مؤمترات بد من تأجيلها إلدراجها يف اإلدارات وكان ال

 يقـرر
يكون أربعة أسابيع، أقصاها ملدة  2019 عام أن يوصي اجمللس بعقد مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية يف

 :له جدول األعمال التايل
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تحات املقدمة على أساس املقوذلك البنود التالية واختاذ التدابي الالزمة بشأهنا،  النظر يف 1
وتقرير االجتماع  2015ؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام مراعاة نتايج امل مع ،من اإلدارات

 :قيد النظرالنطاقات  التحضيي للمؤمتر، واملراعاة الواجبة الحتياجات اخلدمات القايمة واملستقبلية يف

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

لساتلية اخلدمة املتنقلة ا النطاق من أجل احملطات األرضية العاملة يف حدود القدرة يف النظر يف 2.1
 MHz 403-401 نطاقي التدد وخدمة األرصاد اجلوية الساتلية وخدمة استكشاف األرض الساتلية يف

 ؛WRC 765)-(15 للقرار      ً ، وفقا  MHz 400,05-399,9و

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

 ؛WRC 766)-(15 للقرارقاً ، وفMHz 470-460 التددنطاق  أرض( يف-األرض الساتلية )فضاء

واستعراض القيود املذكورة  WRC 557)-(15للقرار نتايج الدراسات طبقًا  النظر يف 4.1
وتنقيحها إن استدعى األمر، مع ضمان محاية  (Rev.WRC-12) 30 من التذييل 7 امللحق يف

مستقبالً ضمن اخلطة  (BSS)اخلطة والقايمة وتطور اخلدمة اإلذاعية الساتلية  التخصيصات الواردة يف
 عليها؛ ، وعدم فرض قيود إضافية(FSS)والقايمة والشبكات القايمة واملخططة للخدمة الثابتة الساتلية 

 GHz 29,5-27,5أرض( و-)فضاء GHz 19,7-17,7 نطاقي التدد استخدام النظر يف 5.1
طات أرضية متحركة تتواصل مع حمطات فضايية مستقرة بالنسبة إىل األرض حم فضاء( يف-)أرض
 ؛WRC 158)-(15 للقرار    ً وفقا   ، واختاذ اإلجراء املناسب،اخلدمة الثابتة الساتلية يف
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 وضع إطار تنظيمي فيما خيص األنظمة الساتلية للخدمة الثابتة الساتلية غي النظر يف 6.1
-)فضاء GHz 37,5-39,5نطاقات التدد  املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت ميكن أن تعمل يف

 GHz 51,4-50,4وفضاء( -)أرض GHz 50,2-47,2( وأرض-)فضاء GHz 39,5-42,5( وأرض
 ؛WRC 159)-15( للقرارفضاء(، وفقاً -)أرض

خدمة  يتعلق بالتتبع والتحكم والقياس عن بُعد يفدراسة االحتياجات من الطيف فيما  7.1
العمليات الفضايية من أجل السواتل غي املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املهمات القصية املدة، 

توزيعات  بغية تقييم مالَءمة التوزيعات احلالية خلدمة العمليات الفضايية، وإن استدعى األمر، النظر يف
 ؛WRC 659)-(15للقرار جديدة، وفقاً 

ة لدعم حتديث النظام العاملي لالستغاثة والسالم املمكنةاإلجراءات التنظيمية  النظر يف 8.1
النظام العاملي لالستغاثة والسالمة  ودعم إدخال أنظمة ساتلية إضافية يف (GMDSS) البحر يف
 ؛Rev.WRC 359)-(15 ارللقر البحر، وفقاً  يف

 استناداً إىل نتايج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، فيما يلي:النظر  إىل 9.1

فيما يتعلق باألجهزة  MHz 162,05-156إطار نطاق التدد  اإلجراءات التنظيمية يف 1.9.1
ونظام  (GMDSS)البحر  الراديوية البحرية املستقلة حلماية النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف

 ؛WRC 362)-(15 للقرار، وفقاً )AIS( التعرف األوتومايت

 ذلك توزيعات جديدة للطيف للخدمة يف إدخال تعديالت على لوايح الراديو، مبا 2.9.1
 أرض( ويفضل أن يكون ذلك ضمن نطاقي-فضاء وفضاء-املتنقلة البحرية الساتلية )أرض

، إلتاحة املكّونة 18التذييل  يف MHz 162,0375-160,6125و MHz 157,4375-156,0125 التدد
 الوقت             َّ              ّ    ، مع ضمان أال  تؤدي هذه املكو نة يف(VDES)الساتلية ألنظمة تبادل البيانات باملوجات املتية 
ّ                        ذاته إىل ترد ي املكو نات األرضية احلالية لنظام       ّ           VDESوعمليات الرسايل اخلاصة بالتطبيق ، (ASM) ،

هذه     َّ          ً                             وأال  يفرض قيودا  إضافية على اخلدمات القايمة يف (AIS)ونظام التعرف األوتومايت 
 منإذ يدرك" " من( هود( الفقرتني  النطاقات ويف نطاقات التدد اجملاورة املشار إليها يف

 ؛Rev.WRC( 360-15( القرار
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إلدخال واستخدام النظام العاملي  لطيف واألحكام التنظيميةاالحتياجات من ا النظر يف 10.1
 ؛WRC 426)-(15 للقرار    ً وفقا   ،(GADSS)الطيان  لالستغاثة والسالمة يف

11.1  ً اختاذ اإلجراءات الالزمة، حسب االقتضاء، لتيسي نطاقات ترددات منسقة عامليا
اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار وجوانب  الت الراديويةأو إقليمياً لدعم أنظمة االتصا

 ؛WRC 236)-(15 للقرارمساره ضمن التوزيعات احلالية للخدمة املتنقلة، وفقًا 

يمية لتنفيذ اإلقلأو املمكنة العاملية نطاقات التدد املنّسقة  النظر إىل أقصى حد ممكن يف 12.1
إطار التوزيعات احلالية للخدمة املتنقلة، وفقاً  التطور يف اآلخذة يف (ITS) الذكية أنظمة النقل

 ؛WRC 237)-(15 للقرار

 ،(IMT)من أجل التطوير املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية  تردد نطاقات حتديد النظر يف 13.1
 ؛WRC 238)-(15 رللقرا، وفقاً على أساس أويل ة للخدمة املتنقلةترددات إضافي توزيع إمكانية ذلك مبا يف

، WRC 160)-(15للقرار النظر، على أساس دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وفقًا  14.1
، ضمن التوزيعات (HAPS)تفاع حمطات املنصات عالية االر  التدابي التنظيمية املناسبة من أجل يف

 ؛احلالية للخدمة الثابتة

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

 (WAS/RLAN) ويةالشبكات احمللية الراديأنظمة النفاذ الالسلكي مبا فيها املسايل املتصلة ب النظر يف 16.1
ذلك  يف ، واختاذ التدابي التنظيمية املناسبة، مباMHz 5 925و MHz 5 150 نطاقات التدد بني يف

 ؛WRC( 239-(15للقرار توزيعات طيف إضافية للخدمة املتنقلة وفقاً 
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لوايح  فحص توصيات قطاع االتصاالت الراديوية املراجعة واملضّمنة باإلحالة يف 2
، والبت Rev.WRC 28)-(15للقرار الراديو، واليت تقدمت هبا مجعية االتصاالت الراديوية، وفقاً 

 1امللحق  قًا للمبادئ الواردة يفلوايح الراديو، وف ضرورة حتديث اإلحاالت ذات الصلة يف يف
 ؛Rev.WRC 27)-(12 بالقرار

لقرارات اليت لوايح الراديو نتيجة ل النظر فيما قد يتتب من تغييات أو تعديالت يف 3
 يتخذها املؤمتر؛

 ،Rev.WRC 95)-(07 للقراراستعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن املؤمترات السابقة، وفقاً  4
 اجعتها أو استبداهلا أو إلغايها؛إمكانية مر  للنظر يف

 136و 135استعراض تقرير مجعية االتصاالت الراديوية املقدم وفقًا للرقمني  5
لتدابي  بشأنه؛ املناسبة من االتفاقية واختاذ ا

اجلة بشأهنا الت الراديوية اختاذ تدابي عحتديد البنود اليت تتطلب من جلان دراسات االتصا 6
 حتضياً للمؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية؛

 املراَجع) 86أي تغييات قد يلزم إجراؤها، ويف خيارات أخرى، تطبيقًا للقرار  النظر يف 7
لتبليغ ااملندوبني املفوضني، بشأن "إجراءات النشر املسبق والتنسيق و  ملؤمتر 2002)مراكش،  يف

تيسياً  Rev.WRC 86)-(07للقرار والتسجيل لتخصيصات التدد للشبكات الساتلية"، وفقًا 
لالستخدام الرشيد والفعال واالقتصادي للتددات الراديوية وأي مدارات مرتبطة هبا، مبا فيها مدار 

 السواتل املستقرة بالنسبة لألرض؛

حذف احلواشي اخلاصة ببلداهنا أو حذف  اإلدارات اليت ترغب يف طلبات النظر يف 8
، واختاذ التدابي (Rev.WRC 26(07للقرار تعد مطلوبة، وفقًا  أمساء بلداهنا من احلواشي إذا مل

 املناسبة بشأهنا؛
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 من االتفاقية: 7للمادة تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية وإقراره، وفقاً  النظر يف 9
 ؛2015 بشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية منذ املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 1.9
 ؛*تطبيق لوايح الراديو بشأن أي صعوبات أو حاالت تضارب ووجهت يف 2.9

 ؛Rev.WRC) 80-(07للقرار بشأن اختاذ إجراء استجابة  3.9
العاملي املقبل  جدول أعمال املؤمتر تقدمي توصيات إىل اجمللس بالبنود اليت يلزم إدراجها يف 10

رى جدول األعمال التمهيدي للمؤمتر الالحق ويف بنود أخ لالتصاالت الراديوية وإبداء وجهة نظره يف
 اقية،من االتف 7جداول األعمال للمؤمترات املقبلة، وفقاً للمادة  ميكن إدراجها يف

 يقرر كذلك
 أن تبدأ أعمال االجتماع التحضيي للمؤمتر،

 يدعـو اجمللس
وأن يّتخذ  2019أن يضع الصيغة النهايية جلدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 عقده وأن يسارع إىل إجراء املشاورات الالزمة مع الدول األعضاء، التتيبات الالزمة للدعوة إىل

 مدير مكتب االتصاالت الراديويةيكلف 
باختاذ التتيبات الالزمة لعقد دوريت االجتماع التحضيي للمؤمتر وإعداد تقرير لرفعه إىل املؤمتر العاملي 

 ،2019 لالتصاالت الراديوية لعام

 يكلف األمني العام
 بإحاطة املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية علماً هبذا القرار.

 
  

___________ 
تطبيق  هذا البند من جدول العمال يقتصر حصراً على تقرير املدير فيما يتعلق بأي صعوبات أو حاالت تضارب ووجهت يف *

 إلدارات.لوايح الراديو والتعليقات املقدمة من ا



 

7 

 (WRC-15) 810القرار 

 جدول األعمال التمهيدي

 2023لعام  للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية

 (،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف 

 اعتباره إذ يضع يف
من اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت، حتديد اإلطار العام  118أنه ينبغي، وفقًا للرقم  أ ( 

قبل املؤمتر بفتة تتاو  بني أربع سنوات  2023لعاملي لالتصاالت الراديوية لعام جلدول أعمال املؤمتر ا
 وست سنوات؛

من دستور االحتاد املتعلقة باختصاصات املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية  13 املادة ب(
 من االتفاقية املتعلقة جبداول أعماهلا؛ 7 ومواعيد انعقادها، واملادة

واملؤمترات  (WARC)لتوصيات الصادرة عن املؤمترات اإلدارية العاملية للراديو القرارات وا ج(
 هذا الصدد، السابقة يف (WRC) العاملية لالتصاالت الراديوية

 يقـرر إبداء وجهة النظر التالية
جدول األعمال التمهيدي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  ضرورة إدراج البنود التالية يف

 :2023 لعام
اختاذ التدابي املناسبة بشأن املسايل العاجلة اليت طلب املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  1

 على وجه التحديد، النظر فيها؛ 2019لعام 
البنود التالية، على أساس مقتحات اإلدارات وتقرير االجتماع التحضيي  النظر يف 2

 ، واختاذ التدابي الالزمة بشأهنا:2019تصاالت الراديوية لعام للمؤمتر، مع مراعاة نتايج املؤمتر العاملي لال

عاملي من الطيف والتدابي التنظيمية لدعم حتديث النظام الاحملتملة  االحتياجات النظر يف 1.2
 ؛WRC 361)-15(للقرار  وتنفيذ املالحة اإللكتونية، وفقاً  (GMDSS)البحر  لالستغاثة والسالمة يف
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تصاالت ملؤمتر العاملي لالقبل االوقت املناسب  إجراء الدراسات الضرورية واستكماهلا يف 2.2
 من أجل حبث إمكانية منح توزيع جديد خلدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( 2023الراديوية لعام 

، مع مراعاة MHz 45 ات حولضمن مدى التدد الفضاء احملمولة يف فيما خيص أنظمة السرب الرادارية
 ؛WRC 656)-15(للقرار محاية اخلدمات القايمة طبقاً 

استعراض نتايج الدراسات املتعلقة باخلصايص التقنية والتشغيلية ألجهزة استشعار األحوال  3.2
قاً بة هلا، وفاجلوية الفضايية واحتياجاهتا من الطيف وتسمية اخلدمات الراديوية املناس

و دون لوايح الرادي ، بُغية منحها االعتاف واحلماية على النحو املناسب يفWRC 657)-15( للقرار
 فرض قيود إضافية على اخلدمات القايمة؛

 نطاق دراسة االحتياجات من الطيف وإمكانية منح توزيعات جديدة للخدمة الثابتة الساتلية يف 4.2
 ؛WRC 161)-15( للقراروفقاً (، فضاء-)أرض GHz 39,5-37,5التدد 

 نطاق استعراض استعمال الطيف واالحتياجات من الطيف للخدمات القايمة يف 5.2
نطاق  اإلجراءات التنظيمية احملتملة يف والنظر يف 1 اإلقليم يف MHz 960-470 التدد
 .WRC 235)-(15 للقرارعلى أساس االستعراض طبقاً  1 اإلقليم يف MHz 694-470 التدد

ح لواي ة واملضمنة باإلحالة يفاملراَجع (ITU-R) فحص توصيات قطاع االتصاالت الراديوية 3
 ، والبتRev.WRC 28)-(15قرار للالراديو، واليت تقدمت هبا مجعية االتصاالت الراديوية، وفقاً 

واردة لوايح الراديو، وفقاً للمبادئ ال إذا كانت هناك ضرورة لتحديث اإلحاالت ذات الصلة يف فيما
 ؛Rev.WRC 27)-(12بالقرار  1امللحق  يف

ت اليت لقرارالوايح الراديو نتيجة ل النظر فيما قد يتتب من تغييات وتعديالت يف 4
 يتخذها املؤمتر؛

 ،Rev.WRC 95)-(07للقرار استعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن املؤمترات السابقة، وفقاً  5
 إمكانية مراجعتها أو استبداهلا أو إلغايها؛ للنظر يف
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من االتفاقية  136و 135 استعراض تقرير مجعية االتصاالت الراديوية املقدم وفقًا للرقمني 6
 واختاذ التدابي املناسبة بشأنه؛

 حتديد البنود اليت تتطلب من جلان دراسات االتصاالت الراديوية اختاذ تدابي عاجلة بشأهنا؛ 7

 2002)مراكش،              )المراج ع في 86للقرار أي تغييات وخيارات أخرى، تطبيقًا  النظر يف 8
لتدد ملندوبني املفوضني، بشأن "إجراءات النشر املسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل لتخصيصات املؤمتر ا

، تيسياً لالستخدام الرشيد والفّعال واالقتصادي Rev.WRC 86)-(07 للقرارللشبكات الساتلية"، وفقاً 
 ض؛األر  فيها املدار املستقر بالنسبة إىل للتددات الراديوية وأي مدارات مرتبطة هبا، مبا

طلبات اإلدارات حبذف حواشي البلدان اخلاصة هبا أو حذف أمساء بلداهنا من  النظر يف 9
 واختاذ التدابي املناسبة بشأهنا؛ Rev.WRC 26)-(07القرار احلواشي إذا مل تعد مطلوبة، مع مراعاة 

 من االتفاقية: 7 مدير مكتب االتصاالت الراديوية وإقراره وفقاً للمادة تقرير النظر يف 10

بشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية منذ املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  1.10
 ؛2019 لعام

 تطبيق لوايح الراديو؛ بشأن أي صعوبات أو حاالت تضارب ووجهت يف 2.10

 ؛(Rev.WRC 80(07 للقرارقاً بشأن التدابي املتخذة تطبي 3.10

العاملي التايل  جدول أعمال املؤمتر تقدمي توصيات إىل اجمللس بالبنود اليت يلزم إدراجها يف 11
 من االتفاقية، 7 لالتصاالت الراديوية وفقاً للمادة

 اجمللس يدعو

 هذا القرار، إىل دراسة وجهات النظر الواردة يف
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 ف مدير مكتب االتصاالت الراديويةيكل
ي باختاذ التتيبات الالزمة لعقد دوريت االجتماع التحضيي للمؤمتر وإعداد تقرير لرفعه إىل املؤمتر العامل

 ،2023 لالتصاالت الراديوية لعام

 يكلف األمني العام
 بإحاطة املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية علماً هبذا القرار.
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 (Rev.WRC-07) 26رار ـالق

 من لوائح الراديو 5حواشي جدول توزيع نطاقات التردد في المادة 

 (،2007إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره

 أن حواشي جدول توزيع نطاقات الرتدد يف لوائح الراديو تشكل جزءاً ال يتجزأ منه وهي أ ( 
 تشكل جزءاً من نص معاهدة دولية؛ لذلك

أن تكون احلواشي يف جدول توزيع نطاقات الرتدد واضحة ومقتضبة  ينبغيأنه  ب(
 وسهلة الفهم؛

 أن تتعلق احلواشي مباشرة مبسائل توزيع الرتددات؛ ينبغيأنه  ج(

دون  دأن تتيح احلواشي إجراء تعديالت على جدول توزيع نطاقات الرتدحرصاً على أنه  د (
 أن تؤدي إىل تعقيدات غري ضرورية، ال بد من اعتماد مبادئ خاصة باستخدام هذه احلواشي؛

احلواشي عتمد يف الوقت الراهن هي اليت تأن املؤمترات العاملية املختصة لالتصاالت الراديوية  (ه 
 ؛ويعتمدهاحاشية  أليإضافة أو تعديل أو حذف  وأن املؤمتر املختص ينظر يف أي

فقاً ملا تنص و بتطبيق اتفاق خاص  البلدانأنه ميكن حل بعض املشاكل املتعلقة حبواشي  و (
 ؛6املادة  عليه

نقصان أو ال تضاربالتواجه يف بعض احلاالت صعوبات كبرية نامجة عن اإلدارات أن  ز (
 احلواشي؛ يف

واضحة  وجيهيةتمبادئ  يتطلب توفري يف جدول توزيع نطاقات الرتددحتديث احلواشي أن  ح(
 وفعالة بشأن إضافة احلواشي وتعديلها وحذفها،
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 ررـيق

قدر اإلمكان أن تقتصر حواشي جدول توزيع نطاقات التدد على تعديل  ينبغيأنه  1
ات أو ختصيص تشغيل احملط تتناول بأي شكل على أالأو حتديدها أو تغييها  ذات الصلةالتوزيعات 

 أخرى؛ اً التددات أو أمور 

 تب عليها آثاريت ن جدول توزيع نطاقات التدد سوى احلواشي اليت أال يتضم ينبغيأنه  2
 استعمال طيف التددات الراديوية؛ بالنسبة إىلدولية 

 أال تعتمد حواٍش جديدة جلدول توزيع نطاقات التدد إال لألسباب التالية: ينبغيأنه  3

 حتقيق مرونة يف جدول توزيع نطاقات التدد؛ أ ( 

 IIأخرى وفقًا للقسم  عات ذات الصلة يف مضمون اجلدول ويف حواشٍ أو محاية التوزي ب(
 ؛5 املادة من

 ؛التوافقأو إدخال تقييدات مؤقتة أو دايمة على خدمة جديدة لتحقيق  ج(

 اأو منطقة ما إذا كان اجلدول ال يسمح بتلبيته ما اخلاصة ببلد املتطلباتأو تلبية  د (
 بطريقة أخرى؛

لما أمكن ع كنسق مشتك وأن جتمّ  ذات الغرض املشتكحواشي أن يكون لل ينبغيأنه  4
 نطاقات التدد ذات الصلة، اإلحالة املاليمة إىلذلك يف حاشية واحدة مع 

 يقرر كذلك

مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية يف إضافة حاشية جديدة أو أي أال ينظر  ينبغيأنه  1
 إذا: تعديل حاشية موجودة إال

افة اإلض الذي تتعلق بهعمال هذا املؤمتر على حنو صريح نطاق التدد تضمن جدول أ أ ( 
 احلاشية؛ ذههلن االتعديل املقتح أو
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رغوب إجراؤها املأو نظر املؤمتر يف نطاقات التدد اليت تتعلق هبا اإلضافات أو التعديالت  ب(
 احلواشي وقرر املؤمتر إجراء تعديالت يف هذه النطاقات؛ يف

احلواشي على حنو صريح يف جدول أعمال املؤمتر كنتيجة  يفإلضافة أو التعديل ا وردتأو  ج(
 اليت تقدمها إدارة أو عدة إدارات مهتمة؛ املقتحاتللنظر يف 

أن تتضمن جداول األعمال املوصى هبا اخلاصة باملؤمترات العاملية لالتصاالت  ينبغيأنه  2
البلدان  مساءأاإلدارات هبدف حذف حواشي البلدان أو  مقتحاتالراديوية بنداً دايماً يتيح النظر يف 

 ؛حاجة إليها مل تعديف هذه احلواشي يف حال 

، بصورة " ميكن النظريقرر كذلك" من 2و 1الفقرتان احلاالت اليت ال تغطيها  يفأنه  3
ملي اتتعلق حبواٍش جديدة أو بإجراء تعديالت على حواٍش موجودة يف مؤمتر ع مقتحاتيف  استثنايية،

حلاالت واضحة من إغفال أو تضارب أو لبس لالتصاالت الراديوية إذا تعلقت بإجراء تصحيح 
من القواعد العامة  40وفقًا ملا ينص عليه الرقم إىل االحتاد أخطاء صياغية وتكون قد قّدمت  أو

 ،(2006ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته )أنطاليا، 

 حيث اإلدارات

من  لداهنابحواشي البلدان اخلاصة هبا أو أمساء حذف اقتا  و حلواشي دورياً على مراجعة ا 1
 حسب احلالة؛ احلواشي،

 قتحاتعند تقدمي م" الواردة أعاله يقرر كذلكعلى أن تأخذ يف االعتبار الفقرة " 2
 املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية. إىل
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 (Rev.WRC-12) 27القـرار 

 لوائح الراديو مين باإلحالة فياستعمال التض

 (،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
م املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعا أن مبادئ التضمني باإلحالة قد اعتمدت يف أ ( 

 رار(؛هبذا الق 2و 1امللحقني  املؤمترات العاملية التالية )انظر وروجعت يف 1995

لوايح الراديو تتضمن إحاالت ال توضح بالقدر الكايف ما إذا كانت  أن هناك أحكاماً يف ب(
 غي إلزامي، اإلحالة إىل نص إلزامي أو

 وإذ يالحظ
ال تتطلب  (WRC) أن اإلحاالت إىل قرارات أو توصيات املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية

عتبار ألن املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية تكون اال إجراءات خاصة وميكن أن تؤخذ يف
 وافقت على هذه النصوص، قد

 يقـرر
أنه ألغراض لوايح الراديو ال ينطبق مصطلح "التضمني باإلحالة" إال على اإلحاالت ذات  1

 الصفة اإللزامية؛

 اإدخال حاالت جديدة من التضمني باإلحالة، جيب أن يكون هذ أنه عند النظر يف 2
 أضيق احلدود وأن جيري على أساس املعايي التالية: التضمني يف

النصوص ذات الصلة ببنود حمددة من جداول أعمال املؤمترات العاملية  ال جيوز النظر إال يف -
 لالتصاالت الراديوية؛
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 هبذا القرار؛ 1امللحق  حتديد الطريقة الصحيحة لإلحالة على أساس املبادئ املعروضة يف -

هبذا القرار لتأمني استعمال الطريقة الصحيحة لإلحالة  2امللحق  طبيق اإلرشادات الواردة يفت -
 للوفاء بالغرض املطلوب؛

هبذا القرار للموافقة على التضمني باإلحالة  3امللحق  تطبيق اإلجراءات املوصوفة يف 3
 لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية أو ألجزاء منها؛

ت القايمة لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية لتوضيح ما إذا كانت استعراض اإلحاال 4
 هبذا القرار؛ 2غي إلزامي طبقاً للملحق  اإلحالة إىل نص إلزامي أو

جتميع توصيات قطاع االتصاالت الراديوية، أو أجزاء منها، اليت يتم تضمينها باإلحالة  5
يمية، لك قايمة اإلحاالت املرجعية لألحكام التنظهناية كل مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية، وكذ يف

ذلك احلواشي والقرارات، اليت تتضمن باإلحالة توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ونشرها  مبا يف
 هبذا القرار(، 3أحد جملدات لوايح الراديو )انظر امللحق  يف

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

ديوية وجلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية علماً بإحاطة مجعية االتصاالت الرا 1
 هبذا القرار؛

بأن حيدد أحكام وحواشي لوايح الراديو اليت تتضمن إحاالت إىل توصيات قطاع  2
االتصاالت الراديوية وأن يقدم اقتاحات بشأن أي تدابي أخرى إىل الدورة الثانية لالجتماع التحضيي 

 راديوية؛تقرير املدير إىل املؤمتر العاملي التايل لالتصاالت ال دراجها يفللمؤمتر للنظر فيها وكذلك إل

بأن حيدد أحكام وحواشي لوايح الراديو اليت تتضمن إحاالت إىل قرارات املؤمترات العاملية  3
لالتصاالت الراديوية اليت تتضمن إحاالت إىل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية وأن يقدم اقتاحات 

للمؤمتر للنظر فيها وكذلك  (CPM) ي تدابي أخرى إىل الدورة الثانية لالجتماع التحضييبشأن أ
 تقرير املدير إىل املؤمتر العاملي التايل لالتصاالت الراديوية، إلدراجها يف
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 يدعو اإلدارات
لعرضها على املؤمترات القادمة، مع مراعاة تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر،  تإىل إعداد اقرتاحا

زالت ملتبسة من حيث الصفة اإللزامية أو غري اإللزامية لإلحاالت  لتوضيح صفة اإلحاالت اليت ما
 املعنية بغية تعديل اإلحاالت:

اليت تبدو أهنا ذات صفة إلزامية، وحتديد هذه اإلحاالت على أهنا تضمني باإلحالة وذلك  ’1‘
 ؛2باستخدام صياغة ربط واضحة وفقاً للملحق 

 اإلحالة إىل "آخر صيغة" من التوصيات.ذات الصفة غري اإللزامية، حبيث تكون  ’2‘
 
 

 (Rev.WRC-12) 27بالقـرار  1امللحـق 

 مبادئ التضمين باإلحالة

ألغراض لوائح الراديو، ال ينطبق مصطلح "التضمني باإلحالة" إال على اإلحاالت ذات  1
 الصفة اإللزامية.

 لوائح اإلحالة يف منتعندما تكون النصوص ذات الصلة قصرية ينبغي إدراج النص موضع  2
 الراديو بدالً من استعمال التضمني باإلحالة.

عندما تكون هناك إحالة إلزامية إىل توصية من توصيات قطاع االتصاالت الراديوية، أو  3
" من قرار ملؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية، يكون هو ذاته يقـررالفقرة " أجزاء منها، مدرجة يف
و حاشية يف لوائح الراديو باستخدام صيغة إلزامية )أي املضارع أو "جيب"(، مستشهداً به يف حكم أ

 جيب كذلك اعتبار هذه التوصية أو أجزاء منها متضمنة باإلحالة.
ال ينظر يف استعمال التضمني باإلحالة إذا كانت النصوص ذات طابع غري إلزامي أو   4

 كانت حتيل إىل نصوص أخرى ذات طابع غري إلزامي.
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نطبق األحكام التالية إذا تقرر، على أساس كل حالة على حدة، تضمني نصوص ت 5
 باإلحالة على أساس إلزامي:

 يتمتع النص املتضمن باإلحالة بنفس صفة املعاهدة اليت تتمتع هبا لوائح الراديو ذاهتا؛ 1.5
صيغة لجيب أن تكون اإلحالة صرحية وأن حتدد جزءاً من النص بعينه )حسب االقتضاء( وا 2.5

 أو رقم اإلصدار؛
جيب تقدمي النص املتضمن باإلحالة إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية املختص  3.5

 ؛"يقـرر" من 3 العتماده وفقاً للفقرة
 5 تنشر كل النصوص املتضمنة باإلحالة بعد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية وفقاً للفقرة 4.5
 ."يقـرر"من 

بني مؤمترين عامليني لالتصاالت الراديوية، حتديث نص متضمن باإلحالة )مثل إذا مت،  6
توصية لقطاع االتصاالت الراديوية( يستمر انطباق اإلحالة الواردة يف لوائح الراديو على الصيغة 
السابقة املتضمنة باإلحالة إىل أن يوافق مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية خمتص على تضمني الصيغة 

 .*Rev.WRC) 28-(03القرار  ديدة. وترد اآللية اخلاصة للنظر يف هذه اخلطوة يفاجل

 

 (Rev.WRC-12) 27بالقـرار  2امللحـق 

 تطبيق التضمين باإلحالة

عند إدخال حاالت جديدة من التضمني باإلحالة يف أحكام لوائح الراديو أو عند استعراض حاالت 
التضمني باإلحالة ينبغي لإلدارات ولقطاع االتصاالت الراديوية مراعاة العوامل التالية لكفالة قائمة من 

استعمال الطريقة الصحيحة لإلحالة اليت تفي بالغرض املقصود تبعًا ملا إذا كانت كل إحالة إلزامية 
 )أي أهنا متضمنة باإلحالة( أم غري إلزامية:

  

___________ 
 هذا القرار. 2015راجع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  :مالحظة من األمانة *
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 اإلحاالت اإللزامية

 اإلحاالت اإللزامية صياغة واضحة مثل "جيب" أو صيغة املضارع امللزم؛تستعمل  1

 حتدد اإلحاالت اإللزامية صراحة وبالتحديد، مثل "توصية قطاع االتصاالت 2
 "؛ITU-R M.541-8 الراديوية

إذا كان نص اإلحالة املقصودة يف جممله غري مناسب ألن يكون نصاً يتمتع بصفة معاهدة،  3
بتوصية  Aعلى تلك األجزاء من النص املعين اليت تتسم بطابع املعاهدة، مثل "امللحق تقتصر اإلحالة 

 ".ITU-R Z.123-4قطاع االتصاالت الراديوية 

 اإلحاالت غير اإللزامية

تستعمل يف اإلحاالت غري اإللزامية أو اإلحاالت امللتبسة اليت يتقرر أهنا ذات طابع غري  4
إلحالة( صياغة مالئمة مثل "ينبغي" أو "جيوز". وقد تشري هذه إلزامي )أي أهنا غري متضمنة با

الصياغة املالئمة إىل "آخر صيغة" للتوصية. وميكن تغيري أي من الصياغات املالئمة يف أي مؤمتر 
 عاملي الحق لالتصاالت الراديوية.

 

 (Rev.WRC-12) 27 رارـبالق 3ق ـامللح

 لالتصاالت الراديوية العتماد التضميناإلجراءات التي يطبقها المؤتمر العالمي 
 باإلحالة لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية أو أجزاء منها

تتاح النصوص املتضمنة باإلحالة للوفود قبل فرتة كافية لتمكني مجيع اإلدارات من االطالع عليها 
حدى إاالحتاد. وتتاح نسخة واحدة من النصوص لكل إدارة بوصفها  باللغات املستعملة يف

 املؤمتر. وثائق
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وتقوم اللجان، أثناء كل مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية، بوضع قائمة بالنصوص املتضمنة باإلحالة 
وحتديثها، وكذلك قائمة إحاالت مرجعية باألحكام التنظيمية، مبا فيها احلواشي والقرارات، اليت 

ا إحدى ية. وتُنشر هذه القوائم بوصفهتتضّمن باإلحالة هذه التوصيات لقطاع االتصاالت الراديو 
 وثائق املؤمتر تبعاً لتطور أعمال املؤمتر.

وبعد هناية كل مؤمتر يقوم مكتب االتصاالت الراديوية واألمانة العامة بتحديث جملد لوائح الراديو 
الوثيقة  الذي جتمع فيه النصوص املتضمنة باإلحالة، تبعاً لتطور أعمال املؤمتر، واملسجلة يف

 أعاله. ملذكورةا
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 (Rev.WRC-15) 28القـرار 

 االتصاالت الراديوية توصيات قطاعنصوص مراجعة اإلحاالت إلى 

 لوائح الراديو ضمنة باإلحالة فيتالم

 (،2015)جنيف، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

 اعتباره إذ يضع يف

راديو رباء التطوعي املعين بتبسيط لوايح الراديو اقت  نقل بعض نصوص لوايح الأن فريق اخل ( أ 
 باإلحالة؛ ، باستعمال إجراء التضمنياالتصاالت الراديوية إىل وثايق أخرى، خاصة إىل توصيات قطاع

متثال باالبعض احلاالت على إلزام للدول األعضاء  أن أحكام لوايح الراديو تنطوي يف ب(
 ضمنة باإلحالة؛تو املواصفات املأ للمعايي

لنصوص امل ج( ضمنة جيب أن تكون صرحية وأن حتيل إىل تأن اإلحاالت إىل ا
 ؛(Rev.WRC 27)-(12 القرار بدقة )انظرحكم معني 

أحد  أن مجيع نصوص توصيات قطاع االتصاالت الراديوية املتضمنة باإلحالة منشورة يف (د 
 ؛لوايح الراديو جملدات

يع، أن بعني االعتبار التطور التكنولوجي السر  أنه ميكن لقطاع االتصاالت الراديوية، آخذاً  ( ه
 ضمنة باإلحالة على فتات زمنية قصية؛تامل توصياتهيراجع 

أنه بعد تنقيح إحدى توصيات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تشمل نصًا متضمناً  ( و
 لوايح الراديو تظل منطبقة على الصيغة السابقة إىل أن يوافق مؤمتر لة يفباإلحالة فإن اإلحا

 خمتص على تضمني الصيغة اجلديدة؛ (WRC) عاملي

 أن من املستصوب أن تشتمل النصوص املتضمنة باإلحالة على أحد  التطورات التقنية، ز (
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 وإذ يالحظ

االتصاالت الراديوية  توصيات قطاع ة للتغييات يفأن اإلدارات حتتاج وقتاً كافياً لدراسة العواقب املمكن
اليت تشمل نصوصـًا متضمنة باإلحالة ولذلك فإهنا ستستفيد كثيًا من إبالغها بأسرع ما ميكن 
بالتوصيات اليت متت مراجعتها واملوافقة عليها أثناء فتة الدراسة املنصرمة أو أثناء انعقاد مجعية 

 لى املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية،االتصاالت الراديوية السابقة ع

 ررـيق

ة قايمة راديوية إىل املؤمتر العاملي التايل لالتصاالت الراديويالتصاالت لالكل مجعية   تقدمأن  1
اجعتها واملوافقة لوايح الراديو واليت متت مر  باإلحالة يف االتصاالت الراديوية املتضمنةبتوصيات قطاع 

 سة املنصرمة؛عليها خالل فتة الدرا

ك ، استنادًا إىل ذلك، أن يفحص تلأنه ينبغي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 2
 ؛حتيينهاو عدم لوايح الراديو أ اإلحاالت املقابلة يف حتينية وأن يتخذ قراراً بشأن املراَجعالتوصيات 

ارية تظل اإلحالة اجلالصيغة موضع اإلحاالت املقابلة فإن  حتينيأنه، إذا قرر املؤمتر عدم  3
 لوايح الراديو؛ قايمة يف

 سألة حبثمول املؤمترات املقبلة اجد العاملية لالتصاالت الراديوية يفاملؤمترات  تدرجأن  4
 " أعاله،يقرر"من  2و 1 للفقرتني وفقاً قطاع االتصاالت الراديوية توصيات 

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

التحضيي الذي يسبق كل مؤمتر عاملي مباشرة قايمة بتوصيات القطاع اليت بأن يقدم إىل االجتماع 
حتتوي على نصوص متضمنة باإلحالة واليت متت مراجعتها أو املوافقة عليها منذ املؤمتر العاملي السابق 

 ماع التحضيي،تقرير االجت أو اليت قد تتم مراجعتها قبل املؤمتر القادم وذلك إلدراج هذه القايمة يف
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 حيث اإلدارات
عية ومجاالتصاالت الراديوية أعمال جلان دراسات  على املشاركة بصورة إجيابية يف 1

 حالة إلزامية إليها؛إ لوايح الراديو تتضمناالتصاالت الراديوية فيما يتعلق مبراجعة التوصيات اليت 

اإلحالة ب على دراسة أية مراجعات مذكورة لتوصيات القطاع اليت حتتوي على نص متضمن 2
 لوايح الراديو. وإعداد اقتاحات بشأن إمكانية حتيني اإلحاالت ذات الصلة يف
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  (Rev.WRC-07) 80رارـالق

 رالدستو  التي يتضمنهاتطبيق المبادئ  فياالحتياط الواجب 

 (،2007، جنيفإن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )

 إذ يضع يف اعتباره
 تااملبادئ األساسية الستخدام طيف التدد انمن الدستور تضع 44و 12أن املادتني  أ ( 

 واملدارات الساتلية األخرى؛ واملدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض ةالراديوي

 يف لوايح الراديو؛قد أدخلت أن هذه املبادئ  ب(

مم ويل لالتصاالت تنص على أن "األمن االتفاق بني األمم املتحدة واالحتاد الد Iأن املادة  ج(
املتحدة تعتف باالحتاد الدويل لالتصاالت )ويشار إليه فيما يلي باسم "االحتاد"( بوصفه الوكالة 
املتخصصة املسؤولة عن اختاذ ما يكون ماليمًا من اإلجراءات مبوجب صكه التأسيسي إلجناز 

 األغراض احملددة يف هذا الصك"؛

ام ضوء أحك يفبطاقات التبليغ  فحص ،2.31.11و 31.11و 30.11ألرقام ل يتعني، وفقاً أنه  د (
إجرايية واعد ق علمًا بأن صياغةذلك احلكم الذي يتعلق باملبادئ األساسية،  يف مبا ،لوايح الراديو

 ماليمة جتري هلذا الغرض؛

بأن  (RRB) كّلف جلنة لوايح الراديو  1997أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ه (
، القواعد اإلجرايية الواجب اتباعها لالمتثال للمبادئ 2.31.11و 31.11و 30.11تضع، يف إطار األرقام 

 من ديباجة لوايح الراديو؛ 3.0الواردة يف الرقم 

، تقريرًا إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت (WRC-97) 80أن اللجنة قدمت، وفقًا للقرار  و (
ي فيه إىل احللول املمكنة وتقول فيه إهنا توصلت بعد دراسة لوايح الراديو إىل تش 2000الراديوية لعام 

أنه ليس هنالك حالياً أي أحكام يف لوايح الراديو تربط اإلجراءات الرمسية للتبليغ أو التنسيق باملبادئ 
 من ديباجة لوايح الراديو؛ 3.0املعلنة يف الرقم 
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ة نية التابعة للجنة اجلمعية العامة لألمم املتحدة واملعنيأن اللجنة الفرعية للشؤون القانو  ز (
 األغراض السلمية قد وضعت توصيات يف هذا الصدد، باستعمال الفضاء اخلارجي يف

 وإذ يالحظ

 من االتفاقية؛ 127أن للمؤمتر أن يصدر تعليمات لقطاعات االحتاد وفقاً ألحكام الرقم  أ ( 

من  160Cأن يقوم، وفقاً للرقم  (RAG)الت الراديوية أن على الفريق االستشاري لالتصا ب(
 االتفاقية، باستعراض أي مسألة بناء على توجيه أحد املؤمترات؛

)انظر  2000تقرير جلنة لوايح الراديو املقدم إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ج(
 (؛1 امللحق

)انظر  2003ر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام تقرير جلنة لوايح الراديو املقدم إىل املؤمت د (
 (؛2 امللحق

" قبل إذ يالحظ من " ج(أنه مت حل بعض القضايا احملددة يف التقرير املشار إليه يف الفقرة  ه (
 ،2007انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 يقـرر

من الدستور، بإجراء  12املادة  من 1تكليف قطاع االتصاالت الراديوية، وفقًا للرقم  1
 44دراسات عن اإلجراءات اليت تسمح بقياس وحتليل تطبيق املبادئ األساسية الواردة يف املادة 

 ؛من الدستور

بالنظر يف مشاريع توصيات ومشاريع أحكام من شأهنا  (RRB)تكليف جلنة لوايح الراديو  2
من الدستور  44سجيل باملبادئ الواردة يف املادة أن تربط اإلجراءات الرمسية للتبليغ والتنسيق والت

من ديباجة لوايح الراديو واستعراض هذه املشاريع وتقدمي تقرير إىل كل مؤمتر عاملي  3.0الرقم  ويف
 مقبل لالتصاالت الراديوية يف صدد هذا القرار؛

ر تكليف مدير مكتب االتصاالت الراديوية بتقدمي تقرير مرحلي تفصيلي إىل كل مؤمت 3
 عاملي مقبل لالتصاالت الراديوية عن اإلجراءات املتخذة يف صدد هذا القرار،
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 يدعـو
 الفريق االستشاري لالتصاالت اهليئات األخرى لقطاع االتصاالت الراديوية، وخاصة 1

الراديوية، إىل تقدمي مسامهات ذات صلة إىل مدير مكتب االتصاالت الراديوية لتضمينها يف تقريره 
 إىل كل مؤمتر عاملي مقبل لالتصاالت الراديوية؛

" ويف أعمال جلنة يقـررمن " 1اإلدارات إىل املسامهة يف الدراسات املشار إليها يف الفقرة  2
 ."يقـرر"من  2الراديو كما هو مبني يف الفقرة لوائح 

 

 (Rev.WRC-07) 80بالقـرار  1امللحـق 

 تقرير لجنة لوائح الراديو
 2000إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

أشار العديد من أعضاء جلنة لوائح الراديو، يف تقرير اللجنة إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
، إىل أن بعض اإلدارات، وخاصة إدارات البلدان النامية، قد تواجه بعض الصعوبات 20001 لعام
 اجلوانب التالية: يف
مبدأ "اخلدمة حسب ترتيب الطلبات" يقّيد بل ومينع أحيانًا النفاذ إىل بعض نطاقات الرتدد  -

 واملواقع املدارية واستعماهلا؛
تقار إىل مفاوضات التنسيق ألسباب عديدة مثل االف الضعف النسيب ملوقف البلدان النامية يف -

 املوارد واخلربة املتخصصة؛
 مالحظة اختالفات من حيث االتساق يف تطبيق لوائح الراديو؛ -
 التبليغ عن سواتل "ومهية" الذي يقيد خيارات النفاذ؛ -

  
___________ 

 .WRC-2000للمؤمتر  29ميكن االطالع على هذا التقرير يف الوثيقة  1
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يف األنظمة اإلقليمية متعددة القنوات،  30Aو 30تزايد استعمال نطاقات خطط التذييلني  -
 األمر الذي قد يغري الغرض الرئيسي من هذه اخلطط، أي إتاحة النفاذ املنصف

 البلدان؛ جلميع
التأخري الكبري يف أعمال املعاجلة يف مكتب االتصاالت الراديوية الذي يرجع إىل التعقيد الشديد  -

 ملقدمة؛ وهذا التأخري هو أحد أسباب تراكم أعماللإلجراءات املطلوبة وارتفاع عدد البطاقات ا
شهراً والذي قد ميتد إىل ثالث سنوات ويؤدي إىل أوضاع تنظيمية غري ثابتة،  18التنسيق ملدة 

إىل جانب مزيد من التأخري يف عملية التنسيق ال تستطيع اإلدارات التغلب عليه ورمبا ضياع 
 التخصيص بسبب جتاوز املهلة احملددة؛

 مال وضع بعض األنظمة الساتلية يف مدارها قبل استكمال التنسيق؛احت -
، غري كافية يف كثري من احلاالت 48.11قد تكون املهل القانونية، مثل املهل املذكورة يف الرقم  -

لتمكني البلدان النامية من استكمال املتطلبات التنظيمية وتصميم األنظمة الساتلية 
 وإطالقها؛ وبنائها

د أحكام خاصة بالرقابة الدولية للتأكد من وضع الشبكات الساتلية )التخصيصات عدم وجو  -
 واملدارات( يف اخلدمة.
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 (Rev.WRC-07) 80بالقـرار  2امللحـق 
 تقرير لجنة لوائح الراديو

 2003إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

، 20032تضّمن تقرير جلنة لوائح الراديو، املقدم إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
 ، على النحو التايل:(WRC-2000) 80يف القرار  يقـرر"من " 2مبادئ لتلبية الفقرة 

 تدابري خاصة للبلدان اليت تقدم أول بطاقة تبليغ عن الشبكات الساتلية لديها: -

 خاص، على أساس استثنائي، للبلدان اليت تقدم أول بطاقة تبليغ هلا لنظاميوىل اعتبار  -
 ساتلي مع مراعاة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية؛

 ينبغي هلذا الغرض مراعاة االعتبارات التالية: -
 األثر على اإلدارات األخرى؛ -

دمة املتنقلة ية، اخلاخلدمة الساتلية اليت يوفرها النظام )أي اخلدمة الثابتة الساتل -
 الساتلية، اخلدمة اإلذاعية الساتلية(؛

 نطاق الرتدد الذي تغطيه بطاقة التبليغ؛ -
 لدان املعنية؛الب أن النظام يستهدف تلبية االحتياجات املباشرة للبلد املعين أو -

 متديد املهلة التنظيمية للوضع يف اخلدمة: -

لدان النامية نح التمديد على أساس استثنائي للبميكن حتديد الشروط اليت جيوز مبوجبها م -
عندما يتعذر عليها استكمال متطلبات املهلة التنظيمية حبيث يتاح هلا ما يكفي من 

 الوقت لتصميم األنظمة الساتلية وبنائها وإطالقها؛

ينبغي أن تدرج الشروط احملددة مبوجب الفقرة السابقة يف لوائح الراديو كأحكام تسمح  -
 االتصاالت الراديوية مبنح التمديد.ملكتب 

  
___________ 

 .WRC-03للمؤمتر  4للوثيقة  5ميكن االطالع على هذا التقرير يف اإلضافة  2
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 (Rev.WRC-07) 86القـرار 

 (2002في مراكش،  المراج ع) 86تنفيذ القرار 
 لمؤتمر المندوبين المفوضين

 (،2007إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره

 (1998 )مينيابوليس، 86تنفيذ القرار  ناقشقد ( 2002)مراكش، أن مؤمتر املندوبني املفوضني  ( أ 
أن حيدد النطاق واملعايري اليت  2003وقرر أن يطلب من املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

ع) 86لقرار اينبغي للمؤمترات العاملية املقبلة لالتصاالت الراديوية استخدامها لتنفيذ  َ  املراج       
 ؛(2002، مراكش يف

( دعا املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 2006أن مؤمتر املندوبني املفوضني )أنطاليا،  ب(
وأن يعرض نتائج دراسته على مؤمتر املندوبني  (2002)مراكش،  86ر أن ينظر يف القرا 2007 لعام

 ،2010املفوضني لعام 

 وإذ يدرك

أن جلنة لوائح الراديو تقدمت مبقرتحات لتحويل حمتوى القواعد اإلجرائية إىل نص تنظيمي وفقاً 
 من لوائح الراديو، 13من املادة  2.0.13و 1.0.13للرقمني 

 وإذ يالحظ

ئية إىل  أن اإلدارات قد ترغب أيضًا يف تقدمي مقرتحات لتحويل حمتوى القواعد اإلجرا
 وائح الراديو،ل نص تنظيمي ميكن إدراجه يف
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 دعوة املؤمترات العاملية املقبلة لالتصاالت الراديوية يقـرر

ر املسبق يف إجراءات النشأو التحسينات مقرتحات تتعلق بالثغرات أي النظر يف إىل  1
ددات املتعلقة لتخصيصات الرت ، املنصوص عليها يف لوائح الراديو والتسجيل والتنسيق والتبليغ

قدمت تجلنة لوائح الراديو وأدرجتها يف القواعد اإلجرائية، أو  تقدمت هباخلدمات الفضائية، سواء با
 ، حسب احلالة؛مكتب االتصاالت الراديويةاإلدارات أو  هبا

لتأكد من أن هذه اإلجراءات والتذييالت إىل  2 ذات الصلة يف لوائح الراديو ا
 قدر املستطاع،تواكب أحدث التكنولوجيات 

 عو اإلداراتيد

، يف اختاذ تدابري مالئمة 2010إىل أن تنظر، يف إطار األعمال التحضريية ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام 
َ    )املراج ع يف 86القرار بشأن   .(2002مراكش،       
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 (2002يف مراكش،  املراَجع) 86القـرار 

 ق والتنسيق والتبليغإجراءات النشر المسب
 وتسجيل تخصيصات الترددات للشبكات الساتلية

 (،2002إن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت )مراكش، 

 إذ يضع يف اعتباره
املنشأ لدراسة توزيع طيف التددات الراديوية وحتسني  (VGE) أن فريق اخلرباء التطوعي أ (

نسيق اديو اقت  إدخال تعديالت على لوايح الراديو مبا يف ذلك إجراءات التاستعماله وتبسيط لوايح الر 
 والتبليغ اخلاصة بالشبكات الساتلية بغية تبسيط اإلجراءات؛

( ملؤمتر املندوبني املفوضني كلف مدير مكتب االتصاالت 1994)كيوتو،  18أن القرار  ب(
 ؛ة بالتنسيق الدويل للشبكات الساتليةباملبادرة بدراسة بعض املسايل املتصل (BR) الراديوية

( اعتمد إدخال بعض التعديالت 1997أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف،  ج(
 ؛1999يناير  1على لوايح الراديو وأهنا دخلت حيز التنفيذ يف 

 تأن االحتاد الدويل لالتصاالت يستند إىل إجراءات التنسيق والتبليغ اخلاصة بالشبكا د (
 الساتلية ألداء دوره وصالحياته يف جمال االتصاالت الفضايية؛

 أن نطاق تطبيق هذا القرار قد اتسع ليتجاوز األهداف اليت كان يقصدها القرار؛ ه (
أنه ال توجد معايي لطريقة تطبيق هذا القرار بغية الوصول، على النحو املاليم، إىل  و (

 األهداف املذكورة فيه،

 باره كذلكوإذ يضع يف اعت
أنه من اهلام أن تبقى هذه اإلجراءات مستكملة وبسيطة بقدر اإلمكان عمالً على ختفيض التكاليف 

 اليت تقع على عاتق اإلدارات ومكتب االتصاالت الراديوية،
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 وإذ يالحظ
ر املؤمت يف املراَجع) 49( ملؤمتر املندوبني املفوضني والقرار 1998)مينيابوليس،  85أن القرار  أ ( 

( يشمالن مجيع املسايل املتعلقة باإلجراء اإلداري ملبدأ 2000العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
 االحتياط الواجب؛

واملتعلق بإجراء  (2000يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  املراَجع) 80القرار  ب(
 د،االحتياط الواجب يف تطبيق املبادئ الواردة يف دستور االحتا

ومن املؤمترات العاملية  2003يقرر أن يطلب من املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
 الالحقة لالتصاالت الراديوية

استعراض وحتيني إجراءات النشر املسبق والتنسيق والتبليغ وتسجيل ختصيصات التددات للشبكات 
يف لوايح  التذييالت ذات الصلةالساتلية مبا يف ذلك اخلصايص التقنية املصاحبة إىل جانب 

 هبدف: الراديو،
من الدستور على تسهيل االستخدام الرشيد والفعال واالقتصادي جلميع  44العمل وفقاً للمادة  ‘1’

التددات الراديوية واملدارات، مبا فيها مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض، وامتثااًل 
لبلدان أو جملموعات البلدان النفاذ املنصف إىل هذه ألحكام لوايح الراديو، حىت يتسىن ل

املدارات والتددات، مع مراعاة احلاجات اخلاصة للبلدان النامية ومراعاة املوقع اجلغرايف 
 البلدان؛ لبعض

 احلرص على مراعاة أحد  التكنولوجيات يف هذه اإلجراءات واخلصايص والتذييالت؛ ‘2’

 ب االتصاالت الراديوية واإلدارات وحتقيق وفوراتالعمل على تبسيط إجراءات مكت ‘3’
 التكلفة، يف

 2003يقرر كذلك أن يطلب من املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
 أن حيدد نطاق تطبيق هذا القرار وكذلك املعايي اليت ينبغي استخدامها لتنفيذه.

 
 (2002يف مراكش،  املراَجع) -( 1998)مينيابوليس، 
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 (Rev.WRC-07) 95 رراـالق

 الصادرة توصياتاللقرارات و لعام  استعراض

 للراديوالمؤتمرات اإلدارية العالمية عن 

 والمؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية

 (،2007، جنيفإن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )

 إذ يضع يف اعتباره

 لراديولاملؤمترات اإلدارية العاملية  عن الصادرة توصياتالقرارات و ال إبقاءأن من املهم  أ ( 
 ؛قيد االستعراض املستمر هبدف حتديثهاواملؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية 

شكل أساسًا ت ات السابقةإىل املؤمتر  املقدمةرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية اأن تق ب(
 صياهتا؛وتو  لقرارات املؤمترات السابقة إلجراء استعراض عاممفيداً 

أن من الضروري وجود بعض املبادئ واخلطوط التوجيهية اليت تسمح للمؤمترات املقبلة  ج(
 بالتعامل مع القرارات والتوصيات الصادرة عن املؤمترات السابقة واليت ال تتصل جبدول أعمال املؤمتر،

 التصاالت الراديويةاملقبلة لالعاملية املختصة  ؤمتراتامليدعو يقرر أن 

ال املؤمتر للنظر جبدول أعم وتوصياهتا اليت تتصل قرارات املؤمترات السابقةاستعراض  إىل 1
 ؛اختاذ التدابي املناسبةو  ،أو إلغايها االستعاضة عنها إمكانية مراجعتها أو يف

إىل استعراض قرارات املؤمترات السابقة وتوصياهتا اليت ال تتصل بأي بند يف جدول أعمال  2
 املؤمتر بغية:

 إلغاء تلك القرارات والتوصيات اليت انتهى الغرض منها أو اليت مل تعد ضرورية؛ -
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استعراض احلاجة إىل تلك القرارات والتوصيات، أو أجزاء منها، اليت تطلب من قطاع  -
االتصاالت الراديوية إجراء دراسات مل حيرز أي تقدم بشأهنا خالل الفتتني األخيتني 

 املؤمترات؛ بني
وتعديل القرارات والتوصيات، أو أجزاء منها، اليت جتاوزها الزمن، وتصويب احلاالت  حتديث -

التعارض أو اللبس أو أخطاء الصياغة، وإدخال أي تعديل ضروري  الواضحة من اإلغفال أو
 لتأمني اتساقها؛

 إىل أن يعمد كل مؤمتر يف بدايته إىل حتديد أي جلنة يف إطار املؤمتر تضطلع باملسؤولية 3
 " أعاله،يقـررمن " 2و 1األوىل عن استعراض كل من القرارات والتوصيات املشار إليها يف الفقرتني 

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
مع الفريق  تشاورالبعد  والقيام، وتوصياهتا قرارات املؤمترات السابقةلعام  استعراضبإجراء  1

 ها،ونواب رؤساي دراسات االتصاالت الراديوية الراديوية ورؤساء جلاناالستشاري لالتصاالت 
من  2و 1صدد الفقرتني  يف (CPM)الدورة الثانية لالجتماع التحضيي للمؤمتر تقدمي تقرير إىل ب
 "، مبا يف ذلك إشارة إىل بنود جدول األعمال ذات الصلة؛يقـرر"
لراديوية، صاالت ابتضمني التقرير املذكور أعاله، بالتعاون مع رؤساء جلان دراسات االت 2

التقارير املرحلية لدراسات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن موضوعات تكون قد طلبتها قرارات 
 املؤمترات السابقة وتوصياهتا ولكنها مل تدرج يف جدويل أعمال املؤمترين القادمني،

 يدعو اإلدارات
 للمؤمتر، إىل االجتماع التحضيي إىل تقدمي مسامهات بشأن تنفيذ هذا القرار

 يدعو االجتماع التحضيي للمؤمتر
إىل إدراج نتايج االستعراض العام لقرارات املؤمترات السابقة وتوصياهتا يف تقريره استناداً إىل املسامهات 
املقدمة من اإلدارات إىل االجتماع التحضيي للمؤمتر بغية تيسي عملية املتابعة من جانب املؤمترات 

 تصاالت الراديوية.العاملية املقبلة لال
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 (WRC-15) 157قـرار ال

 علقةالمت دراسة المسائل التقنية والتشغيلية واألحكام التنظيمية
 نطاقات غير المستقرة بالنسبة إلى األرض في باألنظمة الجديدة

-MHz 6 425و MHz 4 800-4 500و MHz 4 200-3 700التردد 

 بتة الساتليةالموزعة للخدمة الثا MHz 7 025-6 725و 925 5

 (،2015، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف

 اعتباره إذ يضع يف

أن األنظمة القايمة على استعمال التكنولوجيات اجلديدة املرتبطة بالكوكبتني الساتليتني  أ ( 
وفِّر ميكن أن ت (non-GSO)املستقرة بالنسبة إىل األرض  وغي (GSO) بالنسبة إىل األرض املستقرة

 ؛العامل وسايل اتصال منخفضة التكاليف وعالية السعة حىت ألكثر املناطق عزلة يف
أن مدارات السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض وغي املستقرة بالنسبة إىل األرض والطيف  ب(

 العامل؛ دانلاملرتبط هبا موارد قّيمة وينبغي ضمان النفاذ املنصف إىل هذه املوارد لكي تستفيد منها مجيع ب
أن تيسي استعمال أنظمة جديدة غي مستقرة بالنسبة إىل األرض من شأنه أن  ج(

السعة وكفاءة استعمال الطيف والفوايد املتأتية من تشغيل  يؤدي إىل زيادة كبية يف
 نطاقات األنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض وغي املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

 ،MHz 7 025-6 725و MHz 6 425-5 925و MHz 4 800-4 500و MHz 4 200-3 700 التدد

 وإذ يالحظ
وحدود كثافة تدفق القدرة  21 املادة الواردة يف (pfd) أن حدود كثافة تدفق القدرة أ ( 

أرض( وحدود  -)فضاء MHz 4 200-3 700 نطاق التدد يف 22 املادة الواردة يف (↓epfd) املكافئة
-)أرض MHz 6 725-5 925 نطاق التدد يف 22 املادة الواردة يف ↑epfd ملكافئةكثافة تدفق القدرة ا
 2003من جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  37.1 إطار البند فضاء( أُعدت يف

بينما ميكن ألنظمة جديدة غي مستقرة  (HEO) على أساس تشكيلة مدارية حمددة شديدة اإلهليلجية
 رات؛نطاقات التدد هذه أن تستعمل أمناطاً خمتلفة من املدا األرض تسعى إىل العمل يف إىل بالنسبة
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لألنظمة غي  ↑epfdو ↓epfd تتضمن حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة ال 22 أن املادة ب(
 MHz 7 025-6 725أرض( و-)فضاء MHz 4 800-4 500 نطاقي التدد املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

 ؛30B خيضع استعماهلا ألحكام التذييل ، اليت(FSS) فضاء( املوزعني للخدمة الثابتة الساتلية-رض)أ
أن تقرير املدير إىل هذا املؤمتر يقّر بأنه ميكن أن تكون هناك حاجة إىل "استعراض  ج(
مع مراعاة  22و 21املادتني  تأكيد" االفتاضات اليت أدت إىل القيم احلالية حلدود القدرة الواردة يف أو

خصايص األنظمة املقدمة مؤخراً "واالجتاه العام لالهتمام املتزايد بتشغيل أنظمة غي مستقرة بالنسبة 
 اخلدمة الثابتة الساتلية هبدف ضمان احلماية الكافية جلميع اخلدمات احلالية"؛ إىل األرض يف

حتديد  أن تساعد علىأن دراسات حمددة تراعي اخلصايص التقنية والتشغيلية من شأهنا  د (
املادة  وحدود مناسبة لكثافة تدفق القدرة املكافئة يف 21 املادة حدود مناسبة لكثافة تدفق القدرة يف

من أجل  MHz 7 025-5 925و MHz 4 800-4 500و MHz 4 200-3 700لنطاقات التدد  22
 األنظمة غي املستقرة بالنسبة إىل األرض،

 وإذ يدرك
 كات املستقرة بالنسبة إىل األرض واألنظمة غي املستقرة بالنسبة إىل األرضأن متكني الشب أ ( 

من استخدام مدارات السواتل ونطاقات التدد املوزعة للخدمة الثابتة الساتلية استخداماً يتسم بأقصى 
قدر من الكفاءة، يتعني أن يراعي اخلدمات األخرى املوزع عليها نطاقات التدد تلك على أساس 

 أيضاً؛أويل 
 MHz 7 025-5 925و MHz 4 800-4 500و MHz 4 200-3 700أن نطاقات التدد  ب(

 أكثر للخدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل؛ إقليم واحد أو موزعة أيضاً يف
 نطاقات اخلدمة الثابتة الساتلية يف أن األنظمة غي املستقرة بالنسبة إىل األرض يف ج(
 2.22 ملزمة مبوجب الرقم MHz 7 025-5 925و MHz 4 800-4 500و MHz 4 200-3 700 التدد

اخلدمة الثابتة الساتلية  تداخل غي مقبول للشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض يف بعدم التسبب يف
 أو املطالبة باحلماية منها؛

لساتلية للخدمة الثابتة ا 458B.5 املوزع مبوجب الرقم MHz 7 025-6 700التدد نطاق أن  د (
قرة يقتصر على وصالت التغذية ألنظمة السواتل غي املستأرض، -االجتاه فضاء على أساس أويل يف

 ؛(MSS) اخلدمة املتنقلة الساتلية بالنسبة إىل األرض يف
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خلدمة ا أنظمة القياس عن بُعد يفاعُتمدا ملعاجلة تشغيل  457C.5و 440A.5 أن الرقمني ه (
انظر ) اختبارات الطيان باحملطات احملمولة على منت الطايراتألغراض  (AMT) املتنقلة للطيان

فيما يتعلق باخلدمة الثابتة  MHz 6 700-5 925و MHz 4 940-4 400نطاَقي التدد  ( يف83.1 الرقم
 الساتلية اليت تستعمل الشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض فقط؛

ابتة الساتلية للخدمة الثتلك املعايي،  اية معرَّفة يفأن مثة معايي محاية حمددة، ومستويات مح و (
 الثابتة؛ واخلدمة املتنقلة واخلدمة

أن األنظمة اجلديدة غي املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املدارات الدايرية جيب أن  ز (
 ة،يتضمن محاية األنظمة القايمة غي املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املدارات شديدة اإلهليلج

 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
نطاقات التدد التالية  إىل دراسة املسايل التالية املتصلة باألنظمة غي املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

 املوزعة للخدمة الثابتة الساتلية:
، 21 أرض(، حتديد إمكانية مراجعة املادة-)فضاء MHz 4 200-3 700 يف نطاق التدد أ ( 
بالنسبة لسواتل اخلدمة الثابتة الساتلية غي املستقرة بالنسبة إىل األرض هبدف متكني  21-4 دولاجل

تة الساتلية نطاقات تردد اخلدمة الثاب العمل يف األنظمة اجلديدة غي املستقرة بالنسبة إىل األرض من
قايمة ق القدرة الهذه مع ضمان احلماية للخدمات األولية القايمة واحلفاظ على حدود كثافة تدف

 للشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض؛ 21 املادة الواردة يف
-)أرض MHz 925 5-425 6أرض( و-)فضاء MHz 4 200-3 700 يف نطاقي التدد ب(

املنطبقة على األنظمة غي املستقرة  ↑epfd واحلدود 22 املادة الواردة يف ↓epfd فضاء(، احلدود
نطاقات  كني أنظمة إضافية غي مستقرة بالنسبة إىل األرض من العمل يفبالنسبة إىل األرض هبدف مت

ول وفقاً األرض من التداخل غي املقب التدد هذه مع ضمان احلماية للشبكات املستقرة بالنسبة إىل
 ومعايي احلماية احلالية؛ 2.22للرقم 
-أرض) MHz 7 025-6 725أرض( و-)فضاء MHz 4 800-4 500يف نطاقي التدد  ج(

على غرار تلك املطبقة على نطاقات  22املادة  يف ↑epfdو ↓epfd فضاء(، إمكانية وضع احلدود
التدد األخرى للخدمة الثابتة الساتلية هبدف متكني أنظمة غي مستقرة بالنسبة إىل األرض من العمل 

التداخل  ننطاَقي التدد هذين، مع ضمان احلماية للشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض م يف
ومعايي احلماية القايمة مع مراعاة فقرة ومعايي احلماية القايمة  2.22املقبول وفقًا للرقم  غي
 ؛أعاله و( يدرك إذ
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، محاية وصالت التغذية ألنظمة اخلدمة املتنقلة MHz 7 025-6 700يف نطاق التدد  د (
ة، الصادر من ول، وفقاً للمعايي احلاليأرض من التداخل غي املقب-االجتاه فضاء الساتلية العاملة يف

االجتاه  ة العاملة يفاخلدمة الثابتة الساتلي احملطات األرضية لألنظمة غي املستقرة بالنسبة إىل األرض يف
 فضاء؛-أرض
أرض(، وضع أحكام تنظيمية مناسبة ألنظمة -)فضاء MHz 4 800-4 500يف نطاق التدد  ه (

 اخلدمة الثابتة الساتلية من أجل محاية خدمات األرض؛ يف غي مستقرة بالنسبة إىل األرض
-)أرض MHz 6 425-5 925أرض( و-)فضاء MHz 4 800-4 500يف نطاقي التدد  و (

يطبقان بطريقة تسمح بضمان  457C.5و 440A.5فضاء(، وضع أحكام تنظيمية لتوضيح أن الرقمني 
تداخل ضار ألنظمة  دمة الثابتة الساتلية يفاخل أال تتسبب أنظمة غي مستقرة بالنسبة إىل األرض يف

اختبارات الطيان باحملطات احملمولة على ألغراض  (AMT) اخلدمة املتنقلة للطيان القياس عن بُعد يف
 وأال تطالب باحلماية منها، منت الطايرات
 يقرِّر كذلكو 

 أعاله يتعني: يقررفقرات  أن نتايج الدراسات املشار إليها يف 1
ي للخدمة الثابتة تلك املعاي ي بأي شكل من معايي احلماية ومستويات احلماية املعرَّفة يفأال تغ -

 الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض واخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة؛
تة الساتلية اخلدمة الثاب غي املستقرة بالنسبة إىل األرض يفأن تضمن محاية األنظمة القايمة  -

 اإلهليلجية، رات شديدةذات املدا

اخلدمة الثابتة  نطاقات أن األنظمة اجلديدة غي املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت تعمل يف 2
خلطة ا أن تضمن احلماية الكاملة للتعيينات الواردة يف جيب 30Bالساتلية وختضع ألحكام التذييل 

 ،30Bقايمة التذييل  الواردة يفلتخصيصات لو 
 يدعو اإلدارات

 الدراسات من خالل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية، املشاركة يف إىل
 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

نتايج دراسات قطاع االتصاالت  2019العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ؤمتر إىل املتقريره  درج يفيأن 
 ها املؤمتر.أعاله، كي ينظر في الت الراديوية"يقرر أن يدعو قطاع االتصا يف" إليها املشار الراديوية
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 (WRC-15) 158القرار 

أرض( -)فضاء GHz 19,7-17,7استخدام نطاقي التردد 
محطات أرضية متحركة تتواصل  فضاء( في-)أرض GHz 29,5-27,5و

 ةمستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة الساتلي مع محطات فضائية

 (،2015تصاالت الراديوية )جنيف، إن املؤمتر العاملي لال

 اعتباره إذ يضع يف
موّزعان فضاء( -)أرض GHz 29,5-27,5وأرض( -)فضاء GHz 19,7-17,7أن النطاقني  ( أ 

خلدمة وأن هنالك عدداً كبياً من شبكات ا (FSS) عاملياً على أساس أويل للخدمة الثابتة الساتلية
الً عن األنظمة غي التدد هذين، فض نطاقي ألرض العاملة يفالثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل ا

 اخلدمة الثابتة الساتلية؛ رض يفاملستقرة بالنسبة إىل األ
هذين النطاقني عدد كبي من حمطات اخلدمة الثابتة باإلضافة إىل حمطات  أنه يوجد يف ب(

 اخلدمة املتنقلة؛
لثابتة الساتلية اخلدمة قنية بني شبكات اهذين النطاقني إجراءات تنظيمية وت أنه يوجد يف ج(

 لثابتة الساتلية؛اخلدمة ا املستقرة بالنسبة إىل االرض يف املستقرة بالنسبة إىل األرض واألنظمة غي
كن ذلك اخلدمات الساتلية العاملية عريضة النطاق، وأنه مي أن مثة حاجة لالتصاالت املتنقلة مبا يف د (

اخلدمة  بالسما  للمحطات األرضية املتحركة بالتواصل مع حمطات فضايية يف ما تلبية هذه احلاجة إىل حد
 ؛فضاء(-)أرض GHz 29,5-27,5وأرض( -)فضاء GHz 19,7-17,7 نطاقي التدد الثابتة الساتلية تعمل يف

أن بعض اإلدارات قد نشرت حمطات أرضية متحركة، وتزمع توسيع استخدامها مع  ( ه
 األرض؛ اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل واملستقبلية يفحالياً الشبكات العاملة 

سبة إىل األرض شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالن التنسيق والتبليغ بشأنيتعني أنه  ( و
 9     ً             وفقا  ألحكام املادتني فضاء(-)أرض GHz 29,5-27,5وأرض( -)فضاء GHz 19,7-17,7 التدد نطاقي يف
 ن لوايح الراديو؛م 11و
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فضاء( -)أرض GHz 29,5-27,5وأرض( -)فضاء GHz 19,7-17,7 التدد نطاقيأن  ز (
موّزعان أيضًا لعدة خدمات أخرى على أساس أويل وأن اخلدمات اليت ليس لديها توزيعات 

خلدمات ة هذه اوأنه ينبغي محاي العديد من اإلدارات تستعملها جمموعة متنوعة من األنظمة املختلفة يف
 ؛مربر هلا القايمة وتطورها املستقبلي دون قيود ال

 طاتحم           ً                                                     يوجد حاليا  أي إجراء تنظيمي حمدد لتنسيق احملطات األرضية املتحركة إزاء أنه ال  (
 ،األرض خدمات

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف
 سيدعم متطلبات املتحركة أن اتباع هنج متسق حيال نشر هذه احملطات األرضية ( أ 
 تصاالت العاملية اهلامة واملتزايدة؛اال

 ؛ITU-R S.2357و ITU-R S.2223 أن قطاع االتصاالت الراديوية قد اعتمد التقريرين ب(

أنه ينبغي أن تكون اخلصايص التقنية للمحطات األرضية املتحركة العاملة ضمن شبكة  ج(
توصل إليها فيما ليت مت الساتلية معينة مستقرة بالنسبة إىل األرض ضمن غالف اتفاقات التنسيق ا

 بني اإلدارات،

 وإذ يدرك
اخلاصة باخلدمات الثابتة الساتلية  (pfd)تتضمن حدود كثافة تدفق القدرة  21 أن املادة (أ  

 األرض؛ املستقرة بالنسبة إىل
التطبيقات  أن احملطات األرضية املتحركة اليت يتناوهلا هذا القرار ليست معدة لالستخدام يف ب(
 األروا ؛ لقة بسالمةاملتع
املتعلق باحملطات  (WRC-15) 156 والقرار 527A.5 اعتمد احلاشية WRC-15أن هذا املؤمتر  ج(

 األرضية املتحركة؛
ذلك استخدام تقنيات التتبع يسمح للمحطات األرضية  أن التقدم التكنولوجي مبا يف د (

 لية؛اخلدمة الثابتة السات حدود خصايص احملطات األرضية الثابتة يف املتحركة بالعمل يف
 ؛(MSS) يعرف اخلدمة املتنقلة الساتلية 25.1يعرف اخلدمة الثابتة الساتلية والرقم  21.1أن الرقم  ( ه
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خيتلف كثياً  إطار نظام اخلدمة الثابتة الساتلية ال أن استخدام احملطات األرضية املتنقلة يف و (
 ؛25.1الرقم  ع مراعاة تعريف اخلدمة املتنقلة الساتلية يفعن تطبيقات اخلدمة املتنقلة الساتلية م

أن الفرق األساسي بني احملطات األرضية املتحركة واحملطات األرضية للخدمة املتنقلة هو  ز (
 خلدمة الثابتة الساتلية،ا أن احملطات األرضية املتحركة متتثل للمتطلبات التقنية للمحطات األرضية يف

 وإذ يدرك كذلك

 30A اليت ختضع للتذييل وصالت التغذية التابعة للخدمة اإلذاعية الساتلية أن ( أ 
 ؛GHz 18,1-17,7 التدد نطاق( تستخدم أجزاء من 516.5 )الرقم

( 1 اإلقليم )يف GHz 27,82-27,5( و2 اإلقليم )يف GHz 19,3-18,3أن نطاقات التدد  ب(
 GHz 29,1-28,94مجيع األقاليم(، و )يف GHz 28,94-28,45( و2 اإلقليم )يف GHz 28,45-28,35و
مجيع األقاليم(  )يف GHz 29,5-29,46( و2 اإلقليم )يف GHz 29,46-29,25( و3و 2اإلقليمني  )يف

 (؛516B.5 رقم)ال اخلدمة الثابتة الساتلية حمددة لكي تستعملها التطبيقات عالية الكثافة يف

على يقتصر  GHz 18,4-18,1 اء( للنطاقفض-استعمال اخلدمة الثابتة الساتلية )أرض أن ج(
اإلذاعية  اخلدمة وصالت التغذية التابعة لألنظمة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

 (؛520.5 )الرقم الساتلية

على أنظمة يقتصر  GHz 18,8-18,6التدد استعمال اخلدمة الثابتة الساتلية لنطاق  أن د (
 (؛522B.5 )الرقم km 20 000 على ألرض واألنظمة اليت يزيد أوج مدارهاالسواتل املستقرة بالنسبة إىل ا

من جانب أنظمة اخلدمة  GHz 28,6-27,5و GHz 18,6-17,8أن استخدام نطاقي التدد  ( ه
 5C.22و 484A.5 املستقرة بالنسبة إىل األرض خيضع لتطبيق أحكام األرقام الثابتة الساتلية غي

 ؛5I.22و

مة الثابتة الساتلية اخلد املستقرة بالنسبة إىل األرض يف لشبكات املستقرة وغياستعمال اأن  و (
ينطبق  بينما ال 11A.9 خيضع لتطبيق أحكام الرقم GHz 29,1-28,6و GHz 19,3-18,8 التدد لنطاقي
 (؛523A.5 )الرقم 2.22 الرقم
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الساتلية  ةدمة الثابتاخل استعمال األنظمة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف أن ز (
بة إىل األرض املستقرة بالنس ووصالت التغذية لألنظمة الساتلية غي املستقرة بالنسبة إىل األرض

، ولكنه 11A.9 خيضع لتطبيق أحكام الرقم GHz 19,7-19,3 التدد اخلدمة املتنقلة الساتلية لنطاق يف
رة املستق األنظمة الساتلية غي ذا يفهالتدد استعمال نطاق  وأن ،2.22 خيضع ألحكام الرقم ال

، 523E.5و 523C.5 الرقمني احلاالت املذكورة يف اخلدمة الثابتة الساتلية، أو يف بالنسبة إىل األرض يف
 11( و11A.9 الرقم باستثناء) 9 يظل خاضعًا إلجراءات املادتنيو  11A.9 خيضع ألحكام الرقم ال

 ؛(523D.5 )الرقم 2.22 وألحكام الرقم

فضاء( يقتصر على -)أرض GHz 29,5-29,1 استعمال اخلدمة الثابتة الساتلية للنطاق أن  (
أنظمة السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض ووصالت التغذية ألنظمة السواتل غي املستقرة بالنسبة 

ولكنه  11A.9 خيضع لتطبيق أحكام الرقم ، وأن هذا االستعمالاخلدمة املتنقلة الساتلية إىل األرض يف
خيضع هذا  حيث ال 523E.5و 523C.5 إال وفقاً ملا ينص عليه الرقمان 2.22 خيضع ألحكام الرقم ال

( 11A.9 )باستثناء الرقم 9 يظل خاضعاً لتطبيق إجراءات املادتنيو  11A.9 االستعمال ألحكام الرقم
 (؛535A.5 )الرقم 2.22 وألحكام الرقم 11و

 GHz 30-27,5 التدد فضاء( استخدام نطاق-)أرض يةلخدمة الثابتة الساتللجيوز أنه  ط(
 (؛539.5 )الرقم إلقامة وصالت تغذية للخدمة اإلذاعية الساتلية

اخلدمة  ألرض يفاملستقرة بالنسبة إىل ا شبكات السواتل غي وصالت التغذية يف أنه جيب على ي(
 نطاق لساتلية املشغلة يفخلدمة الثابتة اا املتنقلة الساتلية وشبكات السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

غي  أو القدرة للوصلة الصاعدة فضاء( أن تستعمل التحكم التكييفي يف-)أرض GHz 29,5-29,1 التدد
ذلك من طرايق تعويض اخلبو حبيث جترى إرساالت احملطة األرضية بتطبيق سوية القدرة املطلوبة لتحقيق 

 (؛541A.5 )الرقم نيالشبكت املتبادل بنيالتداخل مستوى ع ختفيض الوصالت م نوعية األداء املرغوبة يف

 GHz 29,5-27,5 نطاق التدد أن للخدمتني الثابتة واملتنقلة توزيعًا على أساس أويل يف ك(
 العاملي؛ على الصعيد
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 GHz 18,8-18,6 التدد نطاقأن خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( تستخدم  ل(
ماية من وأن احل سواتل استكشاف األرض وسواتل األرصاد اجلويةعن بُعد بواسطة  االستشعار يف

طوط الطيفية ، وخاصة لقياسات اخلعد ُ ب   الستشعار املنفعل عنقياسات وتطبيقات الالتداخل ضرورية 
 ؛املعروفة ذات األمهية اخلاصة

اف األرض               ً            فضاء( موزع أيضا  خلدمة استكش-)أرض GHz 29,5-28,5 التدد نطاقأن  ( م
 خدمة استكشاف األرضينبغي فرض أي قيود إضافية على  الساتلية على أساس ثانوي وال

 ؛(EESS) الساتلية

 نطاقات التدد هذه، أنه ينبغي مراعاة مجيع اخلدمات اليت لديها توزيع يف ن(

 إىل يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

ات األرضية بات املستخدمني ملختلف أنواع احملطدراسة اخلصايص التقنية والتشغيلية ومتطل 1
املستقرة بالنسبة إىل األرض  FSS ختطط للعمل ضمن توزيعات الشبكات املتحركة اليت تعمل أو

ذلك استخدام الطيف لتوفي اخلدمات  ، مبا يفGHz 29,5-27,5و GHz 19,7-17,7 نطاقي التدد يف
رن إىل الطيف ييسر النفاذ امل حركة وإىل أي درجة ميكن أناملتوخاة ملختلف أنواع احملطات األرضية املت

 "؛كذلك وإذ يدركمن " ن( إىل أ(الفقرات من  التقاسم مع اخلدمات احملددة يف

دراسة إمكانية التقاسم والتوافق بني احملطات األرضية املتحركة اليت تعمل مع  2
ة اليت واملخططة للخدمات القايماملستقرة بالنسبة إىل األرض واحملطات احلالية  FSS الشبكات

لضمان احلماية للخدمات  GHz 29,5-27,5و GHz 19,7-17,7 نطاقي التدد لديها توزيع يف
ات، مع داعي هلا على هذه اخلدم نطاق التدد هذا وعدم فرض قيود ال اليت لديها توزيعات يف
 "؛إذ يدرك كذلك" منن(  إىلأ(  مراعاة الفقرات من

لف وأحكام تنظيمية لتشغيل خمتلف أنواع احملطات األرضية املتحركة وخمت وضع شروط تقنية 3
 أجزاء نطاقات التدد اليت متت دراستها، مع مراعاة نتايج الدراسات أعاله،
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 يقـرر
 ألروا ،التطبيقات املتعلقة بسالمة ا أالّ ُتستعمل هذه احملطات األرضية وأاّل يُعتمد عليها يف

 2019لعام  التصاالت الراديويةل ؤمتر العامليامل أن يدعوكذلك يقرر  
نتايج الدراسات املذكورة أعاله واختاذ التدابي الضرورية، حسب االقتضاء، على أن تكون  إىل النظر يف

ن تكون جلان " كاملة وأيقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةفقرة " نتايج الدراسات املشار إليها يف
 االت الراديوية قد وافقت عليها.قطاع االتص الدراسات يف
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 (WRC-15) 159قـرار ال

نظمة فيما يخص األدراسة المسائل التقنية والتشغيلية واألحكام التنظيمية 
نطاقات  الخدمة الثابتة الساتلية في غير المستقرة بالنسبة إلى األرض في الساتلية
أرض( -)فضاء GHz 39,5-42,5و أرض(-)فضاء GHz 37,5-39,5 التردد
 فضاء(-)أرض GHz 51,4-50,4و فضاء(-)أرض GHz 50,2-47,2و

 (،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
دمة الثابتة اخل أن من الضروري التشجيع على تطوير وتنفيذ تكنولوجيات جديدة يف ( أ 

 ؛GHz 30 الساتلية عند ترددات فوق
 GHz 30وق فأن أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية القايمة على استعمال تكنولوجيات جديدة  (ب

املستقرة املدار بالنسبة  وغي (GSO)املدار بالنسبة إىل األرض  مرتبطة بالكوكبتني الساتليتني املستقرة
ىت ألكثر حميكن أن توفِّر وسايل اتصال منخفضة التكاليف وعالية السعة  (non-GSO)إىل األرض 

 ؛العامل املناطق عزلة يف
أن لوايح الراديو ينبغي أن تسمح بإدخال تطبيقات جديدة لتكنولوجيا االتصاالت  ج(

 الراديوية لضمان تشغيل أكرب عدد ممكن من األنظمة لضمان كفاءة استعمال الطيف؛
تداخاًل  األرض ، جيب أال تتسبب األنظمة غي املستقرة بالنسبة إىل2.22أنه وفقاً للرقم  د (

وشبكات  (GSO FSS) شبكات أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرضغي مقبول ل
ة إىل املستقرة بالنسب ، وأال تطالب باحلماية من الشبكات الساتلية (BSS)اخلدمة اإلذاعية الساتلية

 الراديو؛ لوايح ، ما مل حيدد خالف ذلك يفةاخلدمة اإلذاعية الساتليو اخلدمة الثابتة الساتلية  األرض يف
ستستفيد  (NGSO FSS) اخلدمة الثابتة الساتلية غي املستقرة بالنسبة إىل األرض أن أنظمة ه (
ستقرة بالنسبة إىل امل الشبكات الساتليةاليقني الذي سينجم عن حتديد التدابي املطلوبة حلماية من 

 ؛2.22وفقاً للرقم  خلدمة اإلذاعية الساتليةاو اخلدمة الثابتة الساتلية  األرض يف
أن هناك شبكات ساتلية مستقرة بالنسبة إىل األرض وأنظمة ساتلية غي مستقرة بالنسبة  و (

 ؛GHz 37,5-51,4املدى  اخلدمة الثابتة الساتلية يف إىل األرض عاملة أو خمطط هلا يف
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 GHz 37,5-42,5 اسم نطاقات التددأنه تلزم دراسات تقنية للتيقن من إمكانية وشروط تق ز (
الشبكات الساتلية  1) فضاء(:-)أرض GHz 50,4-51,4و فضاء(-)أرض GHz 50,2-47,2أرض( و-)فضاء

 املستقرة بالنسبة إىل األرض )اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتلية حسب
 ساتلية؛اخلدمة الثابتة ال يف اتلية غي املستقرة بالنسبة إىل األرضاألنظمة الس 2)ما يناسب النطاق( و

ملراعاة التطور اجلديد  (Rev.WRC-15) 750أنه قد يكون من الضروري استعراض القرار   (
 للسواتل غي املستقرة بالنسبة إىل األرض،

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف
 ITU-R S.1529و ITU-R S.1328و ITU-R S.1325و ITU-R S.1323أن التوصيات 

توفر معلومات بشأن خصايص األنظمة واملتطلبات التشغيلية ومعايي احلماية اليت  ITU-R S.1557و
 دراسات التقاسم، ينبغي استعماهلا يف

 وإذ يالحظ

أنه قد أُبلغت إىل املكتب معلومات تبليغ فيما خيص الشبكات الساتلية للخدمة الثابتة  أ ( 
أرض( -)فضاء GHz 37,5-42,5قات التدد انط إىل األرض يف بالنسبةالساتلية املستقرة 

 فضاء(؛-)أرض GHz 51,4-50,4فضاء( و-)أرض GHz 50,2-49,2و
أن بعض هذه الشبكات الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يشغَّل حالياً وأن بعضها اآلخر  ب(

 القريب؛ املستقبل سيشغَّل يف
)الفضاء السحيق(  ييةحبا  الفضااألدمة موزع خل GHz 38-37,5 أن نطاق التدد ج(
موزع خلدمة األحبا  الفضايية وخدمة  GHz 40,5-40,0التدد وأن نطاق أرض -جتاه فضاءاال يف

 ،على أساس أويل فضاء-االجتاه أرض يف استكشاف األرض الساتلية
-اءجتاه فضاال يف استكشاف األرض الساتليةدمة موزع خل GHz 40,5-37,5نطاق التدد أن  د (

 ،ثانوي أرض على أساس
 وإذ يدرك

ذلك حدود كثافة  اعتمد أحكاماً مبا يف 2000أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أ ( 
من أجل محاية  2.22 الرقم لتحديد قيمه يف 5F.22و 5D.22و 5C.22 أحكام األرقام تدفق القدرة يف

عية الساتلية اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة اإلذا إىل األرض يف الشبكات الساتلية املستقرة بالنسبة
مدى  اخلدمة الثابتة الساتلية يف من األنظمة الساتلية غي املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

 ؛GHz 10-30 التدد
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القدرة الكلية اليت جيب أال تتجاوزها يتضمن سويات  (Rev.WRC-15) 76أن القرار  ب(
بكات اخلدمة الثابتة الساتلية من أجل محاية الش املستقرة بالنسبة إىل األرض يفاألنظمة غي 

GSO FSS وGSO BSS 10-30 مدى التدد من التداخل يف GHz؛ 

 لتددا                                          ً          ث اإلدارات على اختاذ كل التدابي املمكنة عمليا  حلجز نطاقحي 552.5الرقم ن أ (ج
GHz 49,2-47,2 التدد  نطاق ة الساتلية العاملة يفلوصالت التغذية للخدمة اإلذاعيGHz 42,5-40,5؛ 

 GHz 48,54-48,2و GHz 47,5-47,9 يُقصر استعمال نطاقات التدد 554A.5أن الرقم  )د 
 األرض؛ أرض( على السواتل املستقرة بالنسبة إىل-اخلدمة الثابتة الساتلية )فضاء يف GHz 50,2-49,44و

تدفق القدرة الواجبة التطبيق على األنظمة الساتلية  يتضمن حدود كثافة 16.21أن الرقم  ( ه
غي املستقرة املدار بالنسبة إىل األرض حلماية اخلدمات الثابتة واخلدمات املتنقلة اليت هلا توزيعات 

 ؛GHz 42,5-37,5نطاق التدد  يف

علة( موَّزع على أساس أويل خلدمة استكشاف األرض )املنف GHz 50,2-50,4أن نطاق التدد  و (
 اليت جيب محايتهما على حنو ماليم؛وخدمة األحبا  الفضايية )املنفعلة(، 

نتايج الدراسات األولية لقطاع االتصاالت  قرر، بعد النظر يف WRC-03أن املؤمتر  ز (
الراديوية، أن هناك حاجة إىل إجراء مزيد من الدراسات لتحديد شروط تقاسم األنظمة الساتلية غي 

مع الشبكات  GHz 50,2-37,5 اخلدمة الثابتة الساتلية ملدى التدد بة إىل األرض يفاملستقرة بالنس
 اخلدمة الثابتة الساتلية؛ الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

 التدد  نطاق يبني أن أرصاد علم الفلك الراديوي تنفذ يف 556.5 أن الرقم ( 
GHz 54,25-51,4 هذا الصدد؛ تدابي التخفيف يف وأنه قد يكون من الواجب حتديد 

أن أي مراجعات حمتملة حلدود احلماية للخدمات املنفعلة أو األرصاد الفلكية الراديوية  (ط
ستكون بالضرورة تطلعية ولن ميكن تطبيقها من الناحية العملية على شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية 

 ،إذ يالحظ من أ( وب(والفقرتني  تبارهاع إذ يضع يفمن  و(الفقرة  وأنظمتها الوارد وصفها يف
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 يقرِّر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
 :WRC-19ر الوقت املناسب قبل املؤمت وإجنازه يف إىل االضطالع مبا يلي

دراسة املسايل التقنية والتشغيلية واألحكام التنظيمية فيما خيص تشغيل األنظمة الساتلية  1
 GHz 42,5-37,5قات التدد انط املستقرة بالنسبة إىل األرض يف يغ للخدمات الثابتة الساتلية

 GHz 50,2-48,9)يقتصر على وصالت التغذية فقط( و GHz 48,9-47,2أرض( و-)فضاء
للشبكات الساتلية املسقرة فضاء( مع ضمان احلماية -)مجيع اإلرساالت أرض GHz 51,4-50,4و

دون ، بلساتليةواخلدمة املتنقلة الساتلية واخلدمة اإلذاعية اية اخلدمة الثابتة الساتل بالنسبة إىل األرض يف
ٍ    حتديد  أو ٍ                                                          تقييد  بال مربر للتطور املستقبلي للشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض يف     ، النطاقات تلك     

 ؛21 وبدون تعديل أحكام املادة
عو قطاع االتصاالت يقرِّر أن يدمن " 1الفقرة  التكيز، عند إجراء الدراسات املشار إليها يف 2

أي نقطة من  "، بشكل حصري على وضع حدود لكثافة تدفق القدرة املكافئة اليت تنتج يفالراديوية
املدار املستقر بالنسبة إىل األرض من البث الصادر عن مجيع احملطات األرضية لنظام غي مستقر 

بة إىل األرض ضية مستقرة بالنساخلدمة الثابتة الساتلية أو داخل أي حمطة أر  بالنسبة إىل األرض يف
 االقتضاء؛ اخلدمة الثابتة الساتلية، حسب يف
اخلدمة  دراسة ووضع شروط التقاسم بني األنظمة غي املستقرة بالنسبة إىل األرض يف 3

يقرِّر أن يدعو قطاع االتصاالت من " 1الفقرة  النطاقات املذكورة أعاله يف الثابتة الساتلية العاملة يف
 "؛ةالراديوي

، لضمان محاية (Rev.WRC-15) 750 إجراء دراسات للمراجعات الضرورية احملتملة للقرار 4
من  GHz 50,4-50,2و GHz 37-36نطاقي التدد  خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( يف

" يدرك إذ"من  (طإرساالت اخلدمة الثابتة الساتلية غي املستقرة بالنسبة إىل األرض مع مراعاة الفقرة 
ة اخلدمة الثابتة الساتلية من الشبكات واألنظم ذلك دراسة آثار التداخل الكلي يف أعاله، مبا يف

يقرر أن يدعو قطاع من  1 الفقرة نطاقات التدد الوارد وصفها يف العاملة أو املخطط أن تعمل يف
 أعاله؛ االتصاالت الراديوية

نطاقات التددات  راديوي يفإجراء دراسات لضمان احلماية خلدمة الفلك ال 5
GHz 43,5-42,5 وGHz 49,04-48,94 وGHz 54,25-51,4  من إرساالت اخلدمة الثابتة الساتلية غي

آثار  ذلك دراسة أعاله، مبا يف إذ يدرك"من " ط(املستقرة بالنسبة إىل األرض مع مراعاة الفقرة 
ل نظمة العاملة أو املخطط أن تعماخلدمة الثابتة الساتلية من الشبكات واأل التداخل الكلي يف

 " أعاله،يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةمن " 1 الفقرة نطاقات التدد الوارد وصفها يف يف
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 يقرِّر كذلكو 
نتايج الدراسات املشار إليها أعاله  إىل النظر يف 2019دعوة املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 الشأن، سبة هبذاواختاذ التدابي املنا

 ويدعو اإلدارات
 الدراسات من خالل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية. إىل املشاركة يف
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 (WRC-15) 160قـرار ال

 ةبواسط تسهيل النفاذ إلى تطبيقات النطاق العريض المقدَّمة
 عالية االرتفاع اتمنص اتمحط

 (،2015تصاالت الراديوية )جنيف، إن املؤمتر العاملي لال

 اعتباره إذ يضع يف
اجملتمعات  مزيد من توصيلية النطاق العريض وخدمات االتصاالت يف تدعو إىلاجة احلأن  أ ( 

 اليت تنقصها اخلدمات واملناطق الريفية واملناطق النايية؛
حمطات قاعدة  ايت تقدمهالالنطاق العريض  لتطبيقاتأن التكنولوجيات احلالية ميكن استخدامها  ب(

 عالية؛ تعمل على ارتفاعات
لتقدمي التوصيلية املمكنة  الوسايل منهي  (HAPS)أن حمطات املنصات عالية االرتفاع  ج(

، مبا املناطق النايية الالسلكي يف النطاق العريض الثابتة عريضة النطاق اليت من شأهنا أن متكِّن نشر
 ؛الصحراوية الرمليةفيها املناطق اجلبلية والساحلية و 

 اتحمط اليت تستخدم وصالت تربط ما بني (HAPS)أن حمطات املنصات عالية االرتفاع  د (
 ؛األرضية اتتية للشبكأدىن من البنية التح ميكن أن توفر توصيلية عريضة النطاق حبدّ  املنصات عالية االرتفاع

 مناالتصاالت  يف م أيضاً ُتستخدميكن أن  (HAPS)أن حمطات املنصات عالية االرتفاع  ه(
 ؛الكوار  أجل التعايف بعد وقوع

 مركبة جويةو  ختترب حاليًا إيصال النطاق العريض عرب طايرة اجلديدة أن بعض اجلهات و (
كيلومتاً لعدة أشهر حول   50و 20 يتاو  بنيبالطاقة الشمسية على ارتفاع  تنيالوزن ومسيَّ  يتخفيف

 ،اماألرض حتته نقطة امسية ثابتة بالنسبة إىل
 وإذ يدرك

صات عالية حمطات املنأن اخلدمات القايمة وتطبيقاهتا جيب محايتها من تطبيقات  أ ( 
 ؛لزوم هلا على النشر املستقبلي للخدمات القايمة وجيب عدم فرض قيود ال (HAPS) االرتفاع
و على أهنا حمطة من لوايح الرادي 66A.1الرقم  يف معرفةحمطات املنصات عالية االرتفاع  أن ب(

، عند نقطة امسية حمددة ثابتة بالنسبة إىل km 50و 20ارتفاع يتاو  بني  توجد على جسم واقع على
 ؛23.4وختضع ألحكام الرقم  األرض
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حملطات املنصات أضاف حتديداً عاملياً  1997أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ج(
املؤمتر العاملي  وأن ،GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2التدد  نطاقي يف (HAPS)عالية االرتفاع 

ديد ، على حتمدى التدد هذااملطر في حتسبًا من اخلبو جراء وافق، 2000لالتصاالت الراديوية لعام 
)وصلة  GHz 28,2-27,9التدد  نطاق يف (HAPS)حمطات املنصات عالية االرتفاع 

 ،2خارج اإلقليم  (ثابتة )وصلة صاعدة GHz 31,3-31,0 التدد ومزاوجته مع نطاق ،(ثابتة هابطة
لتسمية حمطات املنصات عالية االرتفاع  457.5 اشيةاحل بلدان ، ضمت مخسةWRC-12ويف املؤمتر 

(HAPS) نطاقي التددعداد اخلدمة الثابتة  يف MHz 6 520-6 440 (HAPS- )أرض
 ؛(HAPS-)أرض MHz 6 640-6 560و

بّت بشأن حتديدات طيف إضافية لوصالت  2000لالتصاالت الراديوية لعام  املؤمتر العاملي أن د (
 بعض البلدان؛ يف 388B.5و 388A.5إطار الرقمني  يف (HAPS)حمطات املنصات عالية االرتفاع 

 مراعاةُوضعت دون  (HAPS)أن التحديدات القايمة حملطات املنصات عالية االرتفاع  ه (
 اليوم؛ قدرات النطاق العريض

إىل أن منح توزيعات مشتكة على الصعيد العاملي  تهنوّ  (Rev.WRC-12) 34 التوصيةأن  ( و
 مرغوب فيه لتحسني استعمال طيف التددات الراديوية وضمان تنسيق هذا االستعمال؛

كفاءة األلوا  الشمسية  من خالل التقدم يف، WRC-12املؤمتر  ، منذتطور التكنولوجياأن  ز (
وتكنولوجيا  اً ذاتي املستقلةواملواد املركبة خفيفة الوزن وإلكتونيات الطيان  اتطاريكثافة طاقة البو 

 ؛االرتفاع حمطات املنصات عالية من ن اجلدوىقد حيسّ  ات،اهلوايي

اخلطط  ، والتخصيصات الواردة يف30Bخطة التذييل  أنه جيب محاية التعيينات الواردة يف  (
 ،30Bالتذييل قايمة  والتخصيصات الواردة يف ،30Aو 30ويف القايمة اخلاضعة للتذييلني 

 يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

حمطات املنصات  للبوابة ووصالت املطاريف الثابتة يف إىل دراسة املتطلبات اإلضافية من الطيف 1
 اة:مراع معاخلدمة الثابتة،  من أجل توفي التوصيلية عريضة النطاق يف (HAPS) عالية االرتفاع

 وعمليات نشرها القايمة؛ (HAPS)حمطات املنصات عالية االرتفاع حتديدات أنظمة  -
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عريضة النطاق  (HAPS)حمطات املنصات عالية االرتفاع سيناريوهات النشر املتوخاة ألنظمة  -
 املناطق النايية مثاًل؛ وما يتصل هبا من متطلبات، يف

ر حمطات املنصات عالية االرتفاع ذلك تطوّ  مبا يف HAPS اخلصايص التقنية والتشغيلية ألنظمة -
 التكنولوجيا وتقنيات كفاءة استعمال الطيف ونشرها؛ م يفمن خالل التقدّ 

على  ،إذ يدرك ج( فقرة املذكورة يفمدى مالءمة استخدام التحديدات القايمة  إىل دراسة 2
غرافية والتقنية القيود اجل تبار، من قبيلصعيد عاملي أو إقليمي مع أخذ األحكام التنظيمية بعني االع

وذلك على أساس الدراسات املذكورة  (HAPS) املرتبطة بتحديدات حمطات املنصات عالية االرتفاع
 ؛"يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية" من 1 فقرةال يف

املذكورة التحديدات  يفاحلواشي القايمة والقرارات املرتبطة هبا  التعديالت املناسبة يف إىل دراسة 3
على صعيد عاملي أو إقليمي حصراً  HAPS، لتسهيل استخدام وصالت ج( يدرك إذ فقرة يف
نطاقات التدد احملددة حالياً، وإزالة التحديد غي املناسب حيثما تعذر تقنيًا استخدام حتديد  يف
 ؛(HAPS) طات املنصات عالية االرتفاعحمل

 اخلاضعة غيعلى أساس أويل و للخدمة الثابتة لتالية املوزعة االتدد  نطاقات إىل دراسة 4
وصالت مطاريف البوابة ووصالت  إقليم، كي تستخدمها أيّ  يف 30Bو 30Aو 30 التذييالت ألحكام

، وذلك للوفاء بأي احتياجات من (HAPS) حمطات املنصات عالية االرتفاع املطاريف الثابتة يف
 :يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةمن  2و 1طار الفقرتني إ يتسىن الوفاء هبا يف الطيف ال

 ؛GHz 39,5-38على صعيد عاملي:  -

 ،GHz 27,5-24,25والنطاق  GHz 22-21,4، النطاق 2اإلقليم  على صعيد إقليمي: يف -

 يقرر كذلك

 3 ةيقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويفقريت  أن تتضمن الدراسات املشار إليها يف 1
حسب  ،ديات التدد احملددةم اخلدمات القايمة املوزَّعة يفلضمان محاية  وتوافق قاسمدراسات ت 4و

اع االتصاالت قط جريت يفأُ  الدراسات اليت سبق أن مراعاةاالقتضاء، ودراسات للنطاقات اجملاورة، مع 
 الراديوية؛
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 الراديوية يدعو قطاع االتصاالت يقـرر أنإطار فقرة  أالَّ تنظر التعديالت، اليت ُدرست يف 2
نطاقات التدد اخلاضعة  يف (HAPS) حمطات املنصات عالية االرتفاعاستخدام وصالت  ، يف3

 ؛30Bألحكام التذييل 
لى أساس عوضع توصيات وتقارير لقطاع االتصاالت الراديوية، حسب االقتضاء، أن ت 3

 ،أعاله 4و 3و 2و 1 االتصاالت الراديوية يقـرر أن يدعو قطاعفقرات  الدراسات اليت تدعو إليها

 يدعو اإلدارات
 الدراسات وتقدمي مدخالت املسامهات، إىل املشاركة يف

 2019لعام  التصاالت الراديويةل املؤمتر العاملي يقرر أن يدعو
نتايج الدراسات املذكورة أعاله واختاذ التدابي التنظيمية الضرورية، حسب االقتضاء،  إىل النظر يف

" كاملة ةيقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويفقرة " لى أن تكون نتايج الدراسات املشار إليها يفع
 وافقت عليها. قطاع االتصاالت الراديوية قد وأن تكون جلان الدراسات يف
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 (WRC-15) 161 قـرارال

 إمكانية توزيعالطيف و  باالحتياجات منالدراسات المتعلقة 
 لخدمة الثابتة الساتليةل GHz 39,5-37,5التردد  نطاق

 (،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
 هانخدمات النطاق العريض وميك إليصالستخدم بصورة متزايدة الساتلية تُ  األنظمةأن  أ ( 

 العريض؛النطاق  اجلميع إىل نفاذمتكني  أن تساعد يف
يزيد من السرعات سيل التايل من تكنولوجيات اخلدمة الثابتة الساتلية للنطاق العريض أن اجل ب(

 املستقبل القريب؛   ُ                 وت توقع معدالت أسرع يف( Mbps 45 يتوفر بالفعل معدل حيث)املستخدمة 
 تتكنولوجيا التطورات التكنولوجية مثل التقدم يفاخلدمة الثابتة الساتلية تستخدم أن  ج(
من أجل زيادة كفاءة استخدام  GHz 30الطيف فوق  يف استخدام التدد إعادةو  طيةة النقاحلزم

 ؛الطيف
ينبغي أن بوابات، ال، مثل GHz 30الطيف فوق  يف اخلدمة الثابتة الساتليةأن تطبيقات  د (

اخلدمة  التطبيقات عالية الكثافة يفأسهل من  مع خدمات االتصاالت الراديوية األخرى يكون تقامسها
 ؛(HDFSS) ثابتة الساتليةال
أن أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية القايمة على استعمال التكنولوجيات اجلديدة فوق  ( ه

GHz 30 املدار بالنسبة إىل األرض  املرتبطة بالكوكبتني الساتليتني املستقرة(GSO) املستقرة املدار  وغي
تصال منخفضة التكاليف وعالية السعة حىت ميكن أن توفِّر وسايل ا (non-GSO)بالنسبة إىل األرض 

 ؛العامل ألكثر املناطق عزلة يف
موَّزع على أساس أويل خلدمة استكشاف األرض الساتلية  GHz 37-36أن نطاق التدد  و (

 ،)املنفعلة( وخدمة األحبا  الفضايية )املنفعلة(، اليت جيب توفي احلماية الكافية هلا
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 اعتباره كذلك وإذ يضع يف
 ITU-R S.1529و ITU-R S.1328و ITU-R S.1325و ITU-R S.1323أن التوصيات  أ ( 
توفر معلومات بشأن خصايص األنظمة واملتطلبات التشغيلية ومعايي احلماية  ITU-R S.1557و

 دراسات التقاسم؛ الستخدامها يف

نطاق  يف أنه ميكن من الناحية التقنية منح توزيعات جديدة للخدمة الثابتة الساتلية ب(
 التقنية، تبعاً لنتايج الدراسات حملطات األرضية للبوابةا( لعمليات فضاء-)أرض GHz 37,5-39,5التدد 

 وإذ يالحظ
لشبكات خيص ا معلومات تبليغ فيمااالتصاالت الراديوية كتب م        ُ        أنه قد أ بلغت إىل  أ ( 

 أرض(؛-)فضاء GHz 37,5-42,5 ق التددانط إىل األرض يف بالنسبة الساتلية املستقرة املدار

حاليًا وأن  يشغَّلالساتلية املستقرة املدار بالنسبة إىل األرض أن بعض هذه الشبكات  ب(
 ؛املستقبل القريب بعضها اآلخر سيشغَّل يف

الجتاه ا موزع خلدمة األحبا  الفضايية على أساس أويل يف GHz 38-37,5أن نطاق التدد  ج(
 أرض؛-فضاء

موزع خلدمة استكشاف األرض الساتلية على أساس ثانوي  GHz 39,5-37,5أن نطاق التدد  د (
 أرض،-االجتاه فضاء يف

 وإذ يدرك
 ،نطاقات تردد من أجل توزيعات إضافية حمتملة ألي خدمة ضرورة محاية اخلدمات القايمة عند النظر يف

 يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

 :2023 ية لعامملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديو قبل ا لوقت املناسبا إىل أن جُيري ويستكمل ما يلي يف

ة مع الطيف لتطوير اخلدمة الثابتة الساتلي من ضافيةاإل االحتياجات تنظر يفدراسات  1
خدامها، وإمكانية ستال التقنيةالشروط يف الثابتة الساتلية، و  لخدمةل مراعاة النطاقات املوزعة حالياً 

 الطيف؛ استخدام هذه هبدف زيادة كفاءةالتدد  لنطاقاتاألمثل حتقيق االستخدام 
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ذلك  مبا يفعلى أساس أويل وثانوي، والتوافق مع اخلدمات القايمة  التقاسمدراسات  2
، لتحديد مدى مالءمة التوزيعات األولية اجلديدة للخدمة جاورة، حسب االقتضاءتالنطاقات امل يف

فضاء ويقتصر على وصالت التغذية للخدمة -)أرض GHz 37,5-39,5 دنطاق التد الثابتة الساتلية يف
 ؛السواء املدار املستقر وغي املستقر بالنسبة إىل األرض على لالستخدام يف( الثابتة الساتلية فقط

حبيث تتوفر احلماية  (Rev.WRC-12/15) 750هتدف إىل إمكانية مراجعة القرار دراسات  3
 ،GHz 37-36 املنفعلالنطاق  لألنظمة العاملة يف

 يقرر كذلك

الدراسات املشار إليها أعاله وأن  أن ينظر يفإىل  2023 دعوة املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
 الشأن، يتخذ اإلجراءات املناسبة هبذا

 يدعو اإلدارات
 ديوية.اهذه الدراسات من خالل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الر  بنشاط يفإىل املشاركة 
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 (WRC-15) 162قـرار ال

 حديدتإمكانية توزيع الطيف و  باالحتياجات منالدراسات المتعلقة 
 (فضاء-)أرض GHz 51,4-52,4 ترددالنطاق 

 لخدمة الثابتة الساتليةل

 (،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
 هانخدمات النطاق العريض وميك إليصالستخدم بصورة متزايدة الساتلية تُ  األنظمةأن  أ ( 

 العريض؛النطاق  اجلميع إىل نفاذمتكني  أن تساعد يف
يزيد من السرعات سأن اجليل التايل من تكنولوجيات اخلدمة الثابتة الساتلية للنطاق العريض  ب(

 املستقبل القريب؛ دالت أسرع يف  ُ       وت توقع مع( Mbps 45 يتوفر بالفعل معدل حيث)املستخدمة 
ة احلزم تتكنولوجيا التطورات التكنولوجية مثل التقدم يفاخلدمة الثابتة الساتلية تستخدم أن  ج(

 ؛من أجل زيادة كفاءة استخدام الطيف GHz 30الطيف فوق  يف استخدام التدد إعادةو  النقطية
، وصالت التغذية، مثل GHz 30الطيف فوق  يف اخلدمة الثابتة الساتليةأن تطبيقات  د (

لية الكثافة التطبيقات عاأسهل من  مع خدمات االتصاالت الراديوية األخرى ينبغي أن يكون تقامسها
 ،(HDFSS) اخلدمة الثابتة الساتلية يف

 وإذ يدرك
نطاقات تردد من أجل توزيعات إضافية  ضرورة محاية اخلدمات القايمة عند النظر يف ( أ 

 ة؛حمتملة ألي خدم
موزع للخدمات الثابتة واملتنقلة اليت يتعني توفي احلماية  GHz 52,4-51,4أن نطاق التدد  (ب

 ؛547.5 الرقم هلا، وأنه متا  من أجل التطبيقات عالية الكثافة كما هو مبني يف
هذا النطاق  من لوايح الراديو يبني أن أرصاد علم الفلك الراديوي تنفذ يف 556.5 أن الرقم (ج
 هذا الصدد، قد يكون من الواجب حتديد تدابي التخفيف يف وأنه
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 يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

 :2019 ية لعامملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديو قبل ا الوقت املناسب إىل أن جُيري ويستكمل ما يلي يف
لساتلية مع تة االطيف لتطوير اخلدمة الثاب من ضافيةاإل االحتياجات تنظر يفدراسات  1

خدامها، وإمكانية ستال التقنيةالشروط يف الثابتة الساتلية، و  لخدمةل مراعاة النطاقات املوزعة حالياً 
 الطيف؛ استخدام هبدف زيادة كفاءة النطاقاتحتقيق االستخدام األمثل هلذه 

يدعو  من "يقرر أن 1رهناً بوجود مسوغات بناءً على الدراسات اليت جتري مبوجب الفقرة  2
وثانوي،  على أساس أويلوالتوافق مع اخلدمات القايمة  التقاسمدراسات قطاع االتصاالت الراديوية"، 

ذلك محاية  ، لتحديد مدى املالءمة، مبا يفجاورة، حسب االقتضاءتالنطاقات امل ذلك يف مبا يف
نطاق  ة يفاتلياخلدمتني الثابتة واملتنقلة، للتوزيعات األولية اجلديدة للخدمة الثابتة الس

 املدار املستقر وغي املستقر بالنسبة إىل األرض لالستخدام يف (فضاء-)أرض GHz 52,4-51,4 التدد
 ؛واإلجراءات التنظيمية املصاحبة املمكنةعلى السواء، 

حبيث تتوفر احلماية  (Rev.WRC-15) 750هتدف إىل إمكانية مراجعة القرار دراسات  3
 ؛GHz 54,25-52,6 ق املنفعلالنطا لألنظمة العاملة يف

"، وإذ يدركمن "ج( الفقرة  دراسات تتعلق حبماية الفلك الراديوي على النحو الوارد يف 4
 ذلك اإلجراءات التنظيمية، حسب االقتضاء، مبا يف

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
 تصاالت الراديويةر العاملي لالملؤمتإىل تقدمي تقرير عن نتايج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية إىل ا

 ،2019لعام 
 يدعو اإلدارات

 هذه الدراسات من خالل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية. يف بنشاط إىل املشاركة
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 (Rev.WRC-15) 212رار ـالق

 تنفيذ االتصاالت المتنقلة الدولية
 MHz 2 200-2 110و MHz 2 025-1 885في نطاق ي التردد 

 (،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف، 
 اعتباره إذ يضع يف

 ؛(IMT)حيدد تسمية االتصاالت املتنقلة الدولية  ITU-R 56أن القرار  أ ( 
 MHz 230وايل حب ،WRC-97إطار املؤمتر  ، يفأوصى (ITU-R)قطاع االتصاالت الراديوية أن  ب(

 ؛االتصاالت املتنقلة الدولية كّونة الساتلية يفالستعمال املكّونة األرضية وامل
أن دراسات قطاع االتصاالت الراديوية تتنبأ باحتمال احلاجة إىل طيف إضايف لدعم  ج(

شبكات والستيعاب احتياجات املستعمل وعمليات نشر ال اخلدمات املقبلة االتصاالت املتنقلة الدولية
 املستقبل؛ يف
التصاالت ايتجزأ من  جزٌء ال ءاعتف بأن تقنيات الفضا يويةقطاع االتصاالت الرادأن  ( د

 ؛املتنقلة الدولية
لتلبية نطاقات ، 388.5 الرقم حدد، يف 1992اإلداري العاملي للراديو لعام  أن املؤمتر ( ه

 ،االتصاالت املتنقلة الدولية احتياجات بعض اخلدمات املتنقلة اليت تسمى اآلن
 يالحظإذ و 

نة األرضية يف االتصاالت املتنقلة الدولية قد ُنشرت أو يُنظر يف نشرها يف نطاقات أن املكوّ  أ ( 
 ؛MHz 2 170-2 110و MHz 2 025-2 010و MHz 1 980-1 885التدد 
شرت ق أن املكّونة األرضية واملكونة الساتلية يف االتصاالت املتنقلة الدولية (ب د ُن

ي  ُنظر يف نشرها يف نطاَق  ؛MHz 2 200-2 170و MHz 2 010-1 980التدد أو ي
ي  يف االتصاالت املتنقلة الدولية الساتلية يف املكّونةتيسر من شأن أن  (ج نطاَق

 االتصاالت املكّونة األرضية يفآن واحد مع  يف MHz 2 200-2 170و MHz 2 010-1 980التدد 
 االتصاالت املتنقلةالتطبيق العام ن أن حيسّ  388.5 الرقم احملددين يفالتدد  ينطاقَ  يف املتنقلة الدولية

 جاذبية، وأن جيعلها أكثر الدولية
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 كذلك  يالحظإذ و 
التصاالت لوساتلية ملكونات أرضية على ترددات مشتكة النشر و املشتكة التغطية أن ( أ 

قنيات ختفيف ت تطبق تقنيات مثل استعمال نطاق حارس مناسب أو مل ممكن ما املتنقلة الدولية غي
 ؛تنقلة الدوليةلالتصاالت امل والساتليةدف ضمان التعايش والتوافق بني املكونات األرضية أخرى هب

 ينطاق مناطق جغرافية متجاورة يف الساتلية واألرضية يفعند نشر املكونات  أنه (ب
يتطلب األمر تطبيق تدابي تقنية وتشغيلية  قد، MHz 2 200-2 170و MHz 2 010-1 980التدد 
ومن الضروري أن جيري قطاع االتصاالت الراديوية مزيدًا من الدراسات  ،ضارالاخل تدال لتفادي

 ؛هذا الصدد يف
 ملكوناتا بني احملتمل التداخل مع التعامل عند برزت اليت الصعوبات بعض هناك أن (ج

 الدولية؛ املتنقلة لالتصاالت واألرضية الساتلية
النطاق  النطاقات املتجاورة يف والتوافق يفالتقاسم يتناول  ITU-R M 2041 التقرير أن ( د

2,5 GHz  2000-لالتصاالت املتنقلة الدوليةاملكونات األرضية والساتلية بني، 

 يقـرر
 :(IMT)أنه ينبغي لإلدارات اليت تطبق االتصاالت املتنقلة الدولية 

 أن توفر التددات الالزمة لتطوير األنظمة؛ أ ( 

 د تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية؛أن تستخدم هذه التددات عن ب(

يات قطاعي توص الصلة، كما ورد حتديدها يف أن تستخدم اخلصايص التقنية الدولية ذات ج(
 االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت،

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
ملكونة األرضية لالتصاالت ا إىل دراسة التدابي التقنية والتشغيلية املمكنة لضمان التعايش والتوافق بني

لية هلذه االتصاالت )يف اخلدمة املتاملتنقلة الدولية )يف اخلدمة  نقلة املتنقلة( واملكونة السات
، حيث تتقاسم نطاَقي MHz 2 200-2 170و MHz 2 010-1 980 نطاقي التدد الساتلية( يف

ر املكونات تلفة، خاصة من أجل نشبلدان خم التدد هذين اخلدمتان املتنقلة واملتنقلة الساتلية يف
 األرضية والساتلية املستقلة لالتصاالت املتنقلة الدولية ولتسهيل تطوير هذه املكونات،
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 على اإلدارات يشجع
احتياجات اخلدمات األخرى اليت تعمل حالياً  على النحو الواجب احلسبان أن تأخذ يف 1
 الدولية؛تنفيذ االتصاالت املتنقلة  هذين النطاقني لدى يف
 طاعق يدعودراسات قطاع االتصاالت الراديوية طبقًا للفقرة " أن تشارك بفعالية يف 2

 ،أعاله "الراديوية االتصاالت
 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

نتايج دراسات قطاع  2019العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ؤمتر املرفوع إىل املتقريره  درج يفيأن ب
كي ينظر فيها أعاله، ل "الراديوية االتصاالت قطاع يدعوفقرة " املشار إليها يف لراديويةاالتصاالت ا

 املؤمتر،

 قطاع االتصاالت الراديوية كذلكيدعو 
من شأهنا ية لالتصاالت املتنقلة الدولخصايص تقنية مناسبة ومقبولة  وضع بغيةأن يواصل دراساته 

كنها أن مياالتصاالت املتنقلة الدولية ، وأن يتأكد من أن أحناء العامل استعماهلا وجتواهلا يفتسهيل 
 .االتصاالت جمال تليب كذلك احتياجات البلدان النامية واملناطق الريفية يف
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 (WRC-15) 235 قـرارال

 1اإلقليم  في MHz 960-470لنطاق التردد  استعراض استعمال الطيف

 (،2015اديوية )جنيف، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الر 

 اعتباره يف يضع إذ
 الة من حيثتوفي حلول فعّ  تساعد يف GHz 1دون  لنطاق التددأن خصايص االنتشار املؤاتية  ( أ 

 التغطية؛ التكلفة من أجل
االستفادة من التطورات التكنولوجية من أجل  أن هناك حاجة إىل االستمرار يف ب(

 إليه؛ يل النفاذزيادة كفاءة استعمال الطيف وتسه
توفي خدمات اإلذاعة التلفزيونية  هو نطاق منسق يستعمل يف MHz 862-470 أن نطاق التدد ج(

 لألرض على صعيد عاملي؛
 كثي من البلدان بتوفي اخلدمات اإلذاعية؛ أن هناك التزام سيادي يف د (
يئة تنظيمية جود بأن شبكات اإلذاعة لألرض تتسم بعمر تشغيلي طويل ومن مث يتعني و  ( ه

 مستقرة لتوفي احلماية لالستثمارات والتطور املستقبلي؛
تقال العقد املقبل من أجل االن كثي من البلدان لالستثمارات يف أن هناك حاجة يف و (

ولتنفيذ تكنولوجيات اإلذاعة من اجليل اجلديد،  MHz 694 باإلذاعة إىل نطاق التدد دون
 التطورات التكنولوجية لزيادة كفاءة استعمال الطيف؛وذلك من أجل االستفادة من 

توفي خدمات لكثي من البلدان النامية هي الوسيلة الوحيدة اجملدية  أن اإلذاعة لألرض يف ز (
 اإلذاعة؛

تتجه حنو التلفزيون عايل  (DTT) أن التكنولوجيا فيما يتعلق بالتلفزيون الرقمي لألرض  (
 ت بتات أعلى من التلفزيون عادي الوضو ؛الوضو  الذي حيتاج إىل معدال

 نطاق يف العاملة اخلدمات األولية جلميعأن من الضروري توفي احلماية الكافية  ط(
 ؛اجملاورة نطاقات التدد ويف MHz 694-470 التدد
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 اليت تستعمل بعض أجزاء نطاق (IMT) االتصاالت املتنقلة الدولية أنظمة أن ي(
توفر خدمات االتصاالت على صعيد عاملي، بغض النظر  من املزمع أن MHz 960-698/694 التدد

 عن املوقع أو الشبكة أو املطراف املستعمل؛

، يوجد توزيع إضايف للخدمة املتنقلة الربية على 296.5 الرقم املدرجة يفأنه بالنسبة للبلدان  ك(
 أساس ثانوي، خمصص للتطبيقات املساعدة لإلذاعة وإنتاج الربامج؛

على  (ARNS) املالحة الراديوية للطيانموزع خلدمة  MHz 862-645 أن نطاق التدد (ل
 ؛312.5 الرقم البلدان املدرجة يف أساس أويل يف

بعض البلدان خلدمة التحديد الراديوي للموقع  أن أجزاء من نطاق التدد موزعة أيضاً يف م (
( وأيضاً 291A.5 )الرقم ايص الريا رادارات رصد خصعلى أساس ثانوي، حصرًا من أجل تشغيل 
، حتث اإلدارات على 149.5 ( وطبقًا للرقم306.5 )الرقم خلدمة الفلك الراديوي على أساس ثانوي

اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة عمليًا حلماية خدمة الفلك الراديوي من التداخل الضار، وذلك عند 
 خدمات أخرى، فتح ختصيصات حملطات يف

 وإذ يدرك

باستثناء منغوليا وعلى  1 ينطبق على مجيع بلدان اإلقليم (GE06) 2006أن اتفاق جنيف  ( أ 
 على وجه اخلصوص؛ MHz 862-470 نطاق التدد مجهورية إيران اإلسالمية يف

حيتوي على أحكام خلدمة اإلذاعة لألرض وخلدمات أخرى لألرض على  GE06أن اتفاق  ب(
 ي وقايمة حملطات اخلدمات األخرى لألرض على أساس أويل؛أساس أويل وعلى خطة للتلفزيون الرقم

من أجل اإلرساالت  GE06 خطة االتفاق أن من اجلايز أيضاً استعمال مدخل رقمي يف ج(
من  3.1.5 الفقرة أي خدمة خالف اخلدمة اإلذاعية طبقًا للشروط املنصوص عليها يف يف

 من لوايح الراديو؛ 4.4وأحكام الرقم  GE06 االتفاق

أن هناك حاجة إىل معلومات عن تنفيذ املكاسب الرقمية وعن االنتقال إىل التلفزيون  ( د
 ،2019 تكون متاحة قبل عام الرقمي وتطوره التكنولوجي، قد ال
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 وإذ يالحظ
 التطور املستمر للتطبيقات والتكنولوجيات اجلديدة لكل من اخلدمة اإلذاعية واخلدمة املتنقلة،

التصاالت الراديوية، بعد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية يقرر أن يدعو قطاع ا
 2023 ويف وقت مناسب من أجل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019 لعام

إىل استعراض استعمال الطيف ودراسة االحتياجات من الطيف للخدمات القايمة  1
حتياجات من الطيف للخدمتني اإلذاعية ، خاصة اال1 اإلقليم يف MHz 960-470 نطاق التدد يف

وتوصياته  (ITU-R) واملتنقلة، باستثناء املتنقلة للطيان، مع مراعاة دراسات قطاع االتصاالت الراديوية
 وتقاريره ذات الصلة؛

 MHz 694-470 نطاق التدد إجراء دراسات التقاسم والتوافق، حسب االقتضاء، يف 2
ذاعية واملتنقلة، باستثناء املتنقلة للطيان، مع مراعاة دراسات قطاع بني اخلدمتني اإل 1 اإلقليم يف

 االتصاالت الراديوية وتوصياته وتقاريره ذات الصلة؛
إجراء دراسات التقاسم والتوافق، حسب االقتضاء، من أجل توفي احلماية املناسبة ألنظمة  3

 اخلدمات القايمة األخرى،

 يدعو اإلدارات
 ،الدراسات من خالل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية هذه إىل املشاركة يف

 2023 ملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعاميقرر أن يدعو ا
إىل أن ينظر، استنادًا إىل نتايج الدراسات أعاله، وشريطة أن تكون الدراسات قد اسُتكملت وأن 

نطاق  اإلجراءات التنظيمية احملتملة يف يكون قطاع االتصاالت الراديوية قد وافق عليها، يف
 ، حسب االقتضاء،1 اإلقليم يف MHz 694-470 التدد

 يدعو كذلك قطاع االتصاالت الراديوية
 لتنفيذ هذا القرار. (ITU-D) إىل ضمان التعاون مع قطاع تنمية االتصاالت
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 (WRC-15) 236قـرار ال

 ديديةأنظمة االتصاالت الراديوية الخاصة بالسكك الح
 بين القطار وجانب السكة

 (،2015املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف،  إن

 اعتباره إذ يضع يف
 التطور؛ أن أنظمة النقل بالسكك احلديدية آخذة يف (أ  
أن هناك حاجة إلدماج تكنولوجيات خمتلفة من أجل تيسي الوظايف املختلفة من  (ب

ر التحكم وإرسال البيانات إىل أنظمة السكك احلديدية قبيل إرسال األوامر وتشغيل عناص
 للقطارات وجانب السكة لتلبية احتياجات بيئة السكك احلديدية عالية السرعة؛

أن أنظمة االتصاالت الراديوية احلالية اخلاصة بالسكك احلديدية اليت تدعم قطار السكك  (ج
 احلديدية وجانب السكة هي أنظمة ضيقة النطاق؛

شر أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار وجانب السكة أن ن (د 
 التحتية، البنية يتطّلب استثماراً يف

 وإذ يدرك
اصة أنظمة االتصاالت الراديوية اخل أن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت الراديوية يف ( أ 

سالمة حمّسنة حلركة السكك احلديدية و  بالسكك احلديدية بني القطار وجانب السكة تتيح مراقبة
 الركاب وتعزيز أمن عمليات القطار؛

ة مطلوبة بشأن التكنولوجيات اليت تدعم االتصاالت الراديوية اخلاص الوقت املناسب أن دراسات يف (ب
 بالسكك احلديدية؛

اديوية ر أن املعايي الدولية وتنسيق الطيف من شأهنما تيسي النشر العاملي لالتصاالت ال ج(
النقل بالسكك  اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطاع وجانب السكة ودعم حتقيق وفورات احلجم يف

 احلديدية من أجل اجلمهور؛
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الراديوية  حتقيق التوافق بني أنظمة االتصاالت أن مثة حاجة لالستفادة من اخلربات املتاحة يف د (
 جانب السكة وأنظمة االتصاالت الراديوية األخرى،احلالية اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار و 

 وإذ يالحظ
العامل خاصة  التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أن النقل بالسكك احلديدية يساهم يف ( أ 

 بالنسبة للبلدان النامية؛

أن بعض املنظمات الوطنية والدولية املعنية بالسكك احلديدية بدأت بالفعل دراسات  ب(
 لوجيات اجلديدة املتعلقة بأنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احلديدية؛بشأن التكنو 

لقطاع االتصاالت الراديوية تقوم بدراسة اخلصايص التقنية والتشغيلية  5أن جلنة الدراسات  ج(
 ذات الصلة من أجل أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احلديدية؛

 خدمات توفي ديوية اخلاصة بالسكك احلديدية ميكن أن تساعد يفأن أنظمة االتصاالت الرا د (
 بعض البلدان، الركاب يف

 وإذ يؤكد على
أن أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار وجانب السكة  أ ( 

هذه  انطاقات التدد اليت تعمل فيه ينبغي أن تكون متوافقة مع جمموعة من األنظمة األخرى، يف
 األنظمة احلالية واملستقبلية؛

تنطبق على أنظمة االتصاالت الراديوية  من لوايح الراديو ال 10.4و 59.1أن أحكام الرقمني  (ب
 احلديدية، اخلاصة بالسكك

 2019يقـرر أن يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
ند ت الراديوية، باختاذ اإلجراءات الالزمة، عإىل أن يقوم، استناداً إىل نتايج دراسات قطاع االتصاال

مة إقليمياً، قدر املستطاع، من أجل تنفيذ أنظ االقتضاء، لتيسي نطاقات تردد منسقة عامليًا أو
االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار وجانب السكة، ضمن التوزيعات احلالية 

 للخدمة املتنقلة،
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 االت الراديويةيدعو قطاع االتص
تصاالت الراديوية اال أنظمةإىل دراسة االحتياجات من الطيف واخلصايص التقنية والتشغيلية وتنفيذ 

 اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار وجوانب السكة،

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني واهليئات األكادميية
 ،الل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديويةمن خ الدراسةهذه  بنشاط يفإىل املشاركة 

 يكلف األمني العام
 واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصلة (UIC)االحتاد الدويل للسكك احلديدية بإحاطة 

 علماً هبذا القرار.
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 (WRC-15) 237 قرارال

 الذكية النقل تطبيقات أنظمة

 (،2015ي لالتصاالت الراديوية )جنيف، إن املؤمتر العامل

 اعتباره إذ يضع يف
ت أنظمة املركبات لتوفي تطبيقا أن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت مدجمة يف أ ( 

 ألغراض حتسني إدارة احلركة على الطرق وتأمني قيادة آمنة؛ (ITS) اتصاالت أنظمة النقل الذكية
الطيف من أجل تطبيقات أنظمة النقل الذكية اليت  تنسيق أن هناك حاجة إىل النظر يف ب(

 اإلقليمي؛ تستعمل على الصعيدين العاملي أو
أن هناك حاجة إىل دمج خمتلف التكنولوجيات مبا فيها االتصاالت الراديوية ضمن أنظمة  ج(
 الربي؛ النقل
بات باالقتان ركامل أن العديد من املركبات اجلديدة املوصولة يستعمل تكنولوجيات ذكية يف د (

مع أنظمة إدارة احلركة املتقدمة واإلدارة املتقدمة ملعلومات املسافرين واإلدارة املتقدمة للنقل العام 
 اإلدارة املتقدمة ألساطيل املركبات وذلك لتحسني إدارة احلركة على الطرق؛ و/أو
الذكية )اجلوانب  تقوم بتقييس أنظمة النقل (ISO)أن املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  ( ه

تطبيقات من أجل "األنظمة التعاونية" اليت حتتاج ذلك  مبا يف ISO/TC204 اللجنة غي الراديوية( يف
 املركبة والبنية التحتية؛ إىل اتصاالت راديوية بني مركبة وأخرى وبني

ية ر يقوم بتقييس السطو  البينية الراديوية ومعما (3GPP)أن مشروع شراكة اجليل الثالث  و (
القايمة على التطور طويل األجل بتقسيم الزمن" من  V2X األنظمة ومتطلبات "خدمات االتصاالت

 أجل تطبيقات أنظمة النقل الذكية؛
أنظمة النقل مركبات وأنظمة اإلذاعة اخلاصة بلتصاالت الراديوية لاملستقبلية لال أن التكنولوجيات ز (

 ؛الظهور الذكية آخذة يف
 ت قد نسقت نطاقات التدد من أجل تطبيقات أنظمة النقل الذكية،أن بعض اإلدارا  (
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 وإذ يدرك

أن من شأن الطيف املنسق واملعايي الدولية تسهيل نشر االتصاالت الراديوية ألنظمة النقل الذكية وإتاحة 
 الفرصة القتصادات احلجم الكبي لكي تصل بتجهيزات وخدمات أنظمة النقل الذكية إىل اجلمهور،

 ذ يالحظوإ

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

توجز تكنولوجيات وخصايص االتصاالت املكرسة قصية املدى  ITU-R M.1453-2أن التوصية  ب(
 ؛GHz 5,8 النطاق يف

 ألقاليم الثالثة قد نشرت شبكات حملية لالتصاالت الراديويةكل من ا أن بعض اإلدارات يف ج(
 ؛(ISM)الذي ُحدد أيضاً للتطبيقات الصناعية والعلمية والطبية  MHz 5 825-5 725 نطاق التدد يف

أن الدراسات واختبارات اجلدوى املتعلقة باالتصاالت الراديوية ألنظمة النقل الذكية  د (
أجل حتقيق سالمة احلركة على الطرق وأن احلد من اآلثار البيئية يرد املتقدمة قد أجريت بنشاط من 

 ؛ITU-R M.2228التقرير  يف

أن معايي السطو  البينية الراديوية لالتصاالت من مركبة إىل مركبة ومن مركبة إىل البنية  ( ه
 ،ITU-R M.2084التوصية  تطبيقات أنظمة النقل الذكية ترد يف التحتية يف

 وإذ يؤكد

أن تطبيقات أنظمة النقل الذكية تعمل حاليًا ضمن نطاقات التدد املوزعة لعدد من  أ ( 
 خدمات االتصاالت الراديوية وفقاً لألحكام ذات الصلة من لوايح الراديو؛

 تنطبق على تطبيقات أنظمة النقل الذكية، من لوايح الراديو ال 10.4و 59.1أن أحكام الرقمني  (ب
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 2019متر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام يقرر أن يدعو املؤ 
ّ   نطاقات التدد املنس قة إىل مراعاة نتايج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية للنظر يف  ةالعامليمكنة امل                 

 ات،التوزيعات احلالية للخدم إطار التطور يف لتنفيذ أنظمة النقل الذكية اآلخذة يف ةاإلقليمي أو

 يويةيدعو قطاع االتصاالت الراد
التطور  أنظمة النقل الذكية اآلخذة يفإىل إجراء دراسات بشأن اجلوانب التقنية والتشغيلية لتنفيذ 

 املتنقلة، التوزيعات احلالية للخدماتباستخدام 

 يدعو اإلدارات
 دراسات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن هذه املسألة. إىل اإلسهام بنشاط يف
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 (WRC-15) 238قرار ال

دراسات بشأن األمور المتعلقة بالترددات لتحديد نطاقات االتصاالت 
ذلك إمكانية منح توزيعات إضافية للخدمات  في بما المتنقلة الدولية

في جاء )أجااء( من مدى الترددات  المتنقلة على أساس أولي
 التطوير المستقبلي من أجل GHz 86و 24,25 بين

 وما بعده 2020ة لعام لالتصاالت المتنقلة الدولي

 (،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
إىل توفي خدمات اتصاالت على نطاق  هتدف (IMT)أن االتصاالت املتنقلة الدولية  ( أ 

َ   عاملي، بغض النظر عن املكان أو الشبكة أو اجلهاز الطريف املستعم ل؛                                                         
لى ع التنمية االقتصادية واالجتماعية يف تسامهت املتنقلة الدولية أن أنظمة االتصاال ب(

 ؛الصعيد العاملي
أن أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية تتطور حاليًا لتوفي سيناريوهات استخدام وتطبيقات  ج(

بقدر  ممتنوعة من قبيل النطاق العريض املتنقل احملّسن واالتصاالت اهلايلة من آلة واالتصاالت اليت تتس
 عاٍل من املوثوقية والكمون املنخفض؛

اليت  لنطاقوغيها من التطبيقات املتنقلة عريضة االتصاالت املتنقلة الدولية أن تطبيقات ا د (
االخنفاض ومعدالت بيانات عالية جداً تتطلب أجزاء جماورة من الطيف أكرب من  تتسم بكمون فايق

تنفيذ  ت حاليًا الستعمال اإلدارات اليت ترغب يفتلك اليت تتيحها نطاقات التدد اليت حدد
 ؛املتنقلة الدولية تاالتصاال

األجزاء الكبية فيما يتعلق هبذه  نطاقات تردد أعلى ه قد يكون من املناسب دراسةأن ( ه
 من الطيف؛

االستفادة من التطورات التكنولوجية من أجل زيادة   أن هناك حاجة إىل االستمرار يف و (
 إليه؛ تعمال الطيف وتسهيل النفاذكفاءة اس
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ضل بشكل أف، تتيح األقصراملوجات طول ، مثل األعلىأن خصايص نطاقات التدد  ز (
وتشكيل  (MIMO) تعدد املدخالت واملخرجاتتقنيات ذلك  يف مبا أنظمة هواييات متقدمة استعمال
 دعم حتسني النطاق العريض؛ احلزم يف

شرع بدراسة تقييس الشبكات املتعلقة باالتصاالت  (ITU-T)أن قطاع تقييس االتصاالت   (
 بعده؛ وما 2020املتنقلة الدولية لعام 

الوقت املناسب مع األحكام التنظيمية الداعمة أمر ضروري  أن تيّسر الطيف الكايف يف ط(
 ؛ITU-R M.2083 لتحقيق أهداف التوصية

ص التددات رتيبات منسقة خبصو أنه يستحسن كثياً وجود نطاقات تردد منسقة عاملياً وت ي(
 من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية لتحقيق التجوال الدويل والتمتع بفوايد وفورات احلجم الكبي؛

لية قد االتصاالت املتنقلة الدو  من أجلأن حتديد نطاقات التدد املوزعة للخدمة املتنقلة  ك(
قد يتطلب اختاذ يت ُوزع عليها النطاق بالفعل و يتعلق بتطبيقات اخلدمات ال يغّي حالة التقاسم فيما

 إجراءات تنظيمية إضافية؛

تردد من  نطاقات ضرورة محاية اخلدمات القايمة والسما  مبواصلة تطويرها عند النظر يف ل(
 أجل توزيعات إضافية حمتملة ألي خدمة،

 وإذ يالحظ

وما  2020 لعام املتنقلة الدوليةيتناول مبادئ عملية تطوير االتصاالت  ITU-R 65أن القرار  ( أ 
قلة احتياجات البلدان النامية املتعلقة بتطوير االتصاالت املتن تبحث يف ITU-R 77-7/5 وأن املسألة بعده

 ؛الدولية وتنفيذها

 تعمل على معاجلة زيادة تطوير االتصاالت املتنقلة الدولية؛ ITU-R 229/5أن املسألة  ب(

 2000-دولية تشمل كاًل من االتصاالت املتنقلة الدوليةأن االتصاالت املتنقلة ال ج(
معاً، كما هو موضح  2020-واالتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة واالتصاالت املتنقلة الدولية

 ؛ITU-R 56-2 القرار يف
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حتدد اإلطار واألهداف اإلمجالية للتطور املستقبلي  ITU-R M.2083أن التوصية  د (
 ؛بعده وما 2020 ة الدولية لعاملالتصاالت املتنقل

نظمة املستقبل فيما خيص أ اجتاهات التكنولوجيا يفيتناول  ITU-R M.2320أن التقرير  ( ه
 ؛لألرض االتصاالت املتنقلة الدولية

نطاقات  ، بشأن اجلدوى التقنية لالتصاالت املتنقلة الدولية يفITU-R M.2376التقرير  و (
 ؛GHz 6التدد األعلى من 

حيلل االجتاهات اليت تؤثر على النمو املستقبلي حلركة  ITU-R M.2370أن التقرير  (ز 
ويعطي تقديرًا للطلب على احلركة العاملية للفتة  2020 االتصاالت املتنقلة الدولية ملا بعد عام

 ؛2030و 2020 بني
ملتعلقة اقطاع االتصاالت الراديوية بشأن خصايص االنتشار  أن هناك دراسات جارية يف  (

 األعلى؛ نطاقات التدد باألنظمة املتنقلة يف
، اليت قد يتعني أخذها 553.5و 547.5و 516B.5و 340.5األرقام  أمهية األحكام الواردة يف ط(
 الدراسات؛ االعتبار يف يف
ق طان توزيع للخدمة الثابتة الساتلية يفمنح ال 2012أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ي(
 ،GHz 25,25-24,65 التدد

 وإذ يدرك
أن هناك متسع كبي من الوقت بني توزيع املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية لنطاقات  ( أ 

من الطيف  جاورةتوم واسعةهذه النطاقات، ومن مث يعد توفي أجزاء  التدد وبني نشر األنظمة يف
 الدولية؛ ر االتصاالت املتنقلةالوقت املناسب من العوامل اهلامة لدعم تطوي يف

أن نطاقات التدد املوزعة للخدمات املنفعلة على أساس حصري ليست مناسبة لتوزيع  ب(
 لخدمة املتنقلة؛ل

ال االتصاالت املتنقلة الدولية ينبغي أن يراعي استعم من أجلأن أي حتديد لنطاقات تردد  ج(
 ؛ورة اخلاصة هبذه اخلدماتواالحتياجات املتط، أخرى النطاقات من جانب خدمات

أنه ينبغي أالَّ تفرض قيود تنظيمية وتقنية إضافية على اخلدمات املوزع هلا حاليًا نطاق  د (
 التدد هذا على أساس أويل،
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 يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
املي الوقت املناسب قبل املؤمتر الع بالدراسات املناسبة واستكماهلا يف إىل االضطالع 1

االت لالتص ةاألرضي ةن                                  ّ بغية حتديد االحتياجات من الطيف للمكو   2019 لالتصاالت الراديوية لعام
 مراعاة: ، معGHz 86و GHz 24,25بني مدى التدد  املتنقلة الدولية يف

هذا  تعمل يفس اليت لألرض االتصاالت املتنقلة الدوليةاخلصايص التقنية والتشغيلية ألنظمة  -
التكنولوجيا  ذلك تطور االتصاالت املتنقلة الدولية من خالل التقدم يف يف مبادي، املدى التد

 وتقنيات كفاءة استعمال الطيف؛

يتعلق هبا  وماوما بعده  2020سيناريوهات النشر املتوخاة ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية لعام  -
 تظة و/أو أوقات الذروة؛املناطق احلضرية املك ، مثلمن متطلبات حلركة بيانات عالية

 احتياجات البلدان النامية؛ -

 اإلطار الزمين لالحتياجات من الطيف؛ -

بل الوقت املناسب ق والتوافق املناسبة واستكماهلا يف 1إىل االضطالع بدراسات التقاسم 2
اق التدد اليت وزع هلا نط، مع مراعاة محاية اخلدمات 2019 املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

 :نطاقات التدد التالية 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 
توزيع على أساس أويل  فيهااليت ، GHz 86-81و GHz 76-66و GHz 52,6-50,4و

 املتنقلة؛ للخدمة

- GHz 33,4-31,8 وGHz 42,5-40,5 وGHz 47,2-47 على  ات إضافيةتوزيع، حيث قد يلزم
 ،املتنقلة أساس أويل للخدمة

  
___________ 

 جاورة، حسب االقتضاء.تالنطاقات امل يف باخلدمات ذلك الدراسات املتعلقة يف مبا 1
، مع مراعاة احلاجة إىل ضمان محاية احملطات األرضية القايمة ونشر حمطات GHz 27,5-24,5 التدد نطاق عند إجراء دراسات يف 2

-ضايية )فضاءفأرض( وخدمة األحبا  ال-إطار توزيع خلدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاء استقبال أرضية مستقبلية يف
 .GHz 27-25,5التدد نطاق  أرض( يف
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 يقـرر كذلك
 (CPM19-1) 2019 دعوة االجتماع التحضيي األول للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 1

إىل حتديد املوعد املطلوب لكي تكون اخلصايص التقنية والتشغيلية الالزمة لدراسات التقاسم والتوافق 
 يقـرر أن يدعو قطاع"فقرة  متوفرة، وذلك لضمان إمكانية أن تكون الدراسات املشار إليها يف

راديوية الوقت املناسب لكي ينظر فيها املؤمتر العاملي لالتصاالت ال مستكملة يف "االتصاالت الراديوية
 ؛2019لعام 

، بناًء على نتايج إىل أن ينظر 2019دعوة املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2
نظر للخدمة املتنقلة على أساس أويل، وأن يللطيف توزيعات إضافية  الدراسات املذكورة أعاله، يف

اليت  لتددا لالتصاالت املتنقلة الدولية؛ علماً بأن نطاقات ةاألرضي ةحتديد نطاقات التدد للمكون يف
يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت من " 2لفقرة ا يتعني النظر فيها تقتصر على مجيع النطاقات الواردة يف

 " أو أجزاء منها،الراديوية

 يدعو اإلدارات

 .هذه الدراسات من خالل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية بنشاط يف املشاركة إىل
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 (WRC-15) 239قـرار ال

ة المحليدراسات بشأن أنظمة النفاذ الالسلكي بما فيها الشبكات 
 MHz 5 925و MHz 5 150 نطاقات التردد بين الراديوية في

 (،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف، 
 اعتباره إذ يضع يف

ا فيها الشبكات مب أنظمة النفاذ الالسلكي الطلب على تطبيقات أنه قد حد  منو كبي يف ( أ 
 العمل بالوسايط املتعددة؛ ذات إمكانات (WAS/RLAN) احمللية الراديوية

تسهم  (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةأنظمة النفاذ الالسلكيتطبيقات أن  ب(
التنمية االقتصادية واالجتماعية على الصعيد العاملي من خالل توفي طايفة واسعة من تطبيقات  يف

 الوسايط املتعددة؛

ة التطورات التكنولوجية من أجل زيادة كفاء أن احلاجة تدعو إىل االستفادة املتواصلة من ج(
 إليه؛ استعمال الطيف وتسهيل النفاذ

أنظمة  حلركة يفجمال األداء، وإذ تزداد ا أنه إذ تتطور التكنولوجيا ملواكبة تزايد املتطلبات يف د (
ل االعريض النطاق، حُيتاج إىل مزيد من الطيف احتياجًا يتأّتى عن استعم (WAS) النفاذ الالسلكي

 ؛البيانات قنوات أعرض نطاقاً للنهوض بأود الوتاير العالية لنقل
على أساس أويل موَّزع على الصعيد العاملي  MHz 5 460-5 350أن نطاق التدد  ( ه

 (؛449.5 خلدمة املالحة الراديوية للطيان )الرقم
خلدمة املالحة أويل على أساس موَّزع على الصعيد العاملي  MHz 460 5-470 5أن نطاق التدد  ( و

 (؛449.5 الراديوية )الرقم
على أساس أويل مشتك موَّزع على الصعيد العاملي  MHz 5 470-5 350التدد  أن نطاق ( ز
طة( يخدمة األحبا  الفضايية )النش(، و 448B.5 لرقم)ا طة(ي)النش دمة استكشاف األرض الساتليةخل
 (؛448D.5 لرقم)ا قعالتحديد الراديوي للمو خدمة (، و 448C.5 لرقم)ا
موزَّع عاملياً على أساس أويل خلدمة التحديد  MHz 5 850و 725 5أن نطاق التدد ما بني  ( 

 وللخدمة الثابتة الساتلية؛، 1 اإلقليم الراديوي للموقع، يف
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موزَّع عاملياً على أساس أويل للخدمة املتنقلة واخلدمة الثابتة  MHz 5 925-5 850أن نطاق التدد  (ط
 واخلدمة الثابتة الساتلية؛

 ا املخطط؛ذلك استعماهلا احلايل واستعماهل أنه حُيتاج إىل محاية اخلدمات األولية القايمة مبا يف ي(
مبا فيها  سلكيأنظمة النفاذ الال أنه قد حُيتاج إىل حتديد القيود التقنية والتشغيلية على (ك

 GHz 5اخلدمة املتنقلة ضمن مدى التدد  العاملة يف (WAS/RLAN) الشبكات احمللية الراديوية
 لتسهيل التقاسم مع أنظمة اخلدمات القايمة،

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف
الوقت املناسب مع وجود األحكام التنظيمية الداعمة أمر  أن تيّسر الطيف الكايف يف ( أ 

 (WAS/RLAN) ويةلراديمبا فيها الشبكات احمللية ا أنظمة النفاذ الالسلكيتطبيقات أساسي لدعم منو 
 املستقبل؛ يف
نطاقات التدد املنسَّقة على الصعيد العاملي دعم النمو الذي  أنه يستحسن كثيًا يف ب(

مبا فيها الشبكات احمللية  أنظمة النفاذ الالسلكياملستقبل تطبيقات  ستشهده يف
 م الكبي،أتية عن احلجالوفورات املت ، وذلك لتحقيق املنافع املتمثلة يف(WAS/RLAN) الراديوية

 وإذ يالحظ
 MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 250و MHz 5 250-5 150أن نطاقات التدد  أ ( 

يوية النفاذ الالسلكي/الشبكات احمللية الرادأنظمة موزَّعة للخدمة املتنقلة من أجل إعمال تطبيقات 
 ؛(Rev.WRC-12) 229 وفقاً للقرار

موزَّع عامليًا على أساس أويل خلدمة  MHz 5 850-5 250أن النطاق التددي ما بني  (ب
 التحديد الراديوي للموقع؛

 توزيعات أولية للخدمة املتنقلة؛ MHz 5 470-5 350النطاقات التددية  أنه ليس يف ج(
توزيع طيف أويل للخدمة املتنقلة، لكن هذا  MHz 5 850-5 725نطاق التدد  أنه ليس يف د (

استعماله  أن بعض البلدان كما ريق حاشية للخدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة يفالنطاق موزَّع عن ط
بعض  مرخَّص به بالفعل يف (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةأنظمة النفاذ الالسلكي يف

 االحتاد؛ من بلدان كٍل من أقاليم قطاع االتصاالت الراديوية يف
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نطاَقي  األرض الساتلية )النشيطة( يفأن توزيعات الطيف خلدمة استكشاف  ه (
مهمة أمهية أساسية فيما خيص برامج رصد األرض  MHz 5 470-5 460و MHz 5 460-5 350 التدد

 (Jason) سونجا( وبرنامج Sentinel-3و Sentinel-1مثل برنامج كوبرنيك )جمموعيَت السواتل )
، (RADARSAT-3و RADARSAT-2) (RADARSAT)وبرنامج  Sentinel-6وجمموعة السواتل 

وأن البيانات اليت توفرها تتسم بأمهية حيوية للحصول على معلومات حديثة ميكن التعويل عليها 
 بشأن كيفية تغي كوكبنا ومناخه؛

 ة(طي)النش خدمة استكشاف األرض الساتليةأن التخطيط جاٍر كي يستخدم نظام  و (
دمة املوزَّع خل GHz 5نطاق التدد من عرض النطاق ضمن  MHz 300 املستقبلي ما يصل إىل

 من أجل حتسني استبانة الصورة وحتسني التطبيقات للمستخدمني؛ استكشاف األرض الساتلية
موزَّع عامليًا أيضًا على أساس أويل خلدمة املالحة  MHz 5 250-5 150أن نطاق التدد  (ز 

 ؛(447A.5)الرقم  وللخدمة الثابتة الساتلية الراديوية للطيان
موزَّعة عامليًا أيضًا على أساس  MHz 5 350و 250 5أن نطاقات التدد ما بني  (  

 مة األحبا خدو  خدمة األحبا  الفضاييةو  طة(ي)النش دمة استكشاف األرض الساتليةأويل خل
 ؛طة(ي)النش الفضايية

ديوية اقطاع االتصاالت الر  معايي احلماية واألداء ألنظمة اخلدمات القايمة متاحة يفأن  (ط
 االحتاد، يف

 وإذ يدرك
شي إىل ت التوافق اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية حتضيًا هلذا املؤمتردراسات أن  ( أ 

بكات احمللية /الشأنظمة النفاذ الالسلكي تداخلتدابي ختفيف أنه، على افتاض حصر استخدام 
يتسىّن  لن، (Rev.WRC-12) 229قرار ال ألحكام التنظيمية الواردة يفبا (WAS/RLAN) الراديوية
ألرض خدمة استكشاف اوأنظمة /الشبكات احمللية الراديوية النفاذ الالسلكي أنظمةبني  التقاسم

تكفي لضمان محاية  ، وأن هذه التدابي الMHz 350 5-470 5نطاق التدد  طة( يفيالساتلية )النش
نفيذ تدابي إذا مت ت إال يتسىّن التقاسملن  ت،هذه احلاال هذا النطاق، ويف بعض أنواع الرادارات يف

توصل إىل أي يُ نه مل أ بيد، /الشبكات احمللية الراديويةأنظمة النفاذ الالسلكيتداخل تخفيف لإضافية 
الشبكات /نظمة النفاذ الالسلكيألإضافية  ختفيف تقنياتأي اتفاق بشأن إمكانية تطبيق 

 ؛الراديوية احمللية
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الطيف  من االحتياجات الدنياأن  تُبنيِّ ت قطاع االتصاالت الراديوية نتايج دراساأن  (ب
 GHz 5 مدى التدد يف (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةنظمة النفاذ الالسلكيأل
ر تُ  2018 عام يف  MHz 580و MHz 455الطيف املمتد بني  الرقم اشمل هذيو  ؛MHz 880 بزهاءقدَّ

، (IMT) لدوليةغي االتصاالت املتنقلة ا ة،ات النطاق العريض املتنقلالذي ُيستخدم بالفعل لتطبيق
 ؛MHz 425و 300 او  بنيت إىل طيف إضايف ي حُيتاج، وبالتايل GHz 5 مدى التدد ضمنالعاملة 

نطاقات  تستخدم (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةأنظمة النفاذ الالسلكيأن  (ج
 MHz 5 350-5 250و GHz 5 :MHz 5 250-5 150 ددالت  مدى التدد التالية ضمن

 ؛البلدان بعض يف MHz 5 850-5 725و MHz 5 725-5 470و
استخدامًا واسعاً  MHz 5 925-5 850أن اخلدمة الثابتة الساتلية تستخدم نطاق التدد  د (
 بعض البلدان؛ يف

 النطاقني أن من شأن توزيعات الطيف العاملية اإلضافية للخدمة املتنقلة يف ه (
أنظمة أن تيسر توفر طيف مالصق من أجل  MHz 5 850-5 725و MHz 5 470-5 350 التدديني

ممكِّنًة بذلك من استعمال أعراض نطاق  (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةالنفاذ الالسلكي
 أوسع للقنوات دعماً لزيادة صبيب البيانات؛

تخفيف التقنيات اإلضافية ل التقاسم، النظر يف إطار دراسات أنه ينبغي أن جيري، يف ( و
/الشبكات احمللية أنظمة النفاذ الالسلكيالتداخل بغية السهر على عدم إفضاء أجهزة 

 إىل تردي أداء األنظمة القايمة؛ (WAS/RLAN) الراديوية
ات احمللية /الشبكأنظمة النفاذ الالسلكيأن تطبيق التدابي اإلضافية، لتخفيف تداخل  ز (

" ميكن أيضاً أن يكون سديداً وإذ يدرك أ (" املمكن األخذ هبا املشار إليها يف ،(WAS/RLAN) الراديوية
 ترددية أخرى؛ نطاقَات خارج املباين يف/الشبكات احمللية الراديوية أنظمة النفاذ الالسلكيإلتاحة عمل 

ية والعلم معنيَّ كذلك للتطبيقات الصناعية MHz 5 875-5 725 أن نطاق التدد  (
خدمات االتصاالت الراديوية العاملة ضمن هذا النطاق جيب أن تقبل  ، وأن(ISM) والطبية

 ،150.5 التداخل الضار الذي قد تسببه هذه التطبيقات وفقًا ألحكام الرقم

 2019لعام  الراديوية املؤمتر العاملي لالتصاالت يقـرر أن يدعو
 ت الراديوية واختاذ اإلجراءات املناسبة،نتايج دراسات قطاع االتصاال إىل النظر يف
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 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
 :2019الوقت املناسب قبل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  إىل إجراء واستكمال ما يلي يف

/الشبكات احمللية نظمة النفاذ الالسلكيدراسة اخلصايص التقنية واملتطلبات التشغيلية أل ( أ 
 ؛GHz 5 مدى التدد يف (WAS/RLAN) اديويةالر 

نظمة النفاذ أ إجراء دراسات هتدف إىل حتديد التقنيات املمكن تطبيقها لتخفيف تداخل ب(
لتسهيل التقاسم مع األنظمة القايمة  ،(WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةالالسلكي

 ،MHz 5 925-5 850و MHz 5 850-5 725و MHz 5 470-5 350و MHz 5 350-5 150 نطاقات التدد يف
 ماهلا املخطط؛ذلك استعماهلا احلايل واستع يف الوقت نفسه على محاية اخلدمات القايمة مبا مع احلرص يف

 كات احمللية/الشبأنظمة النفاذ الالسلكي إجراء دراسات التقاسم والتوافق بني تطبيقات ج(
مع إمكانية تشغيل  MHz 5 350-5 150اق التدد نط يف وبني اخلدمات القايمة (WAS/RLAN) الراديوية

 نة املرتبطة هبا؛ذلك الشروط املمك يف /الشبكات احمللية الراديوية خارج املباين، مباأنظمة النفاذ الالسلكي
/الشبكات أنظمة النفاذ الالسلكيإجراء املزيد من دراسات التقاسم والتوافق بني تطبيقات  ( د

 يلي: واخلدمات القايمة لتناول ما (WAS/RLAN) احمللية الراديوية
، MHz 5 470-5 350 نطاق التدد ما إذا كانت أي تقنيات إضافية لتخفيف التداخل يف ‘1’

ني أنظمة ، ميكن أن تتيح التعايش ب"وإذ يدرك أ (" الدراسات املشار إليها يف حُيلَّل يف مل مما
وأنظمة خدمة استكشاف األرض  (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةالنفاذ الالسلكي

 )النشيطة(؛ )النشيطة( وأنظمة خدمة األحبا  الفضايية الساتلية

أن  MHz 5 470-5 350 نطاق التدد ما إذا كان من شأن أي تقنيات لتخفيف التداخل يف ‘2’
وأنظمة  (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةالنفاذ الالسلكيتتيح التوافق بني أنظمة 

 تدالل الراديوي؛االس
أن متكِّن من توزيع طيف  '2'و '1'البندين  ما إذا كان من شأن نتايج الدراسات املشار إليها يف ‘3’

فاذ النللخدمة املتنقلة هبدف استيعاب استخدام أنظمة  MHz 5 470-5 350 نطاق التدد يف
 ؛(WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةالالسلكي

جراء دراسات مفصلة للتقاسم والتوافق، تشمل تقنيات التخفيف، بني القيام أيضًا بإ ( ه
نطاق التدد  واخلدمات القايمة يف (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةالنفاذ الالسلكيأنظمة 

MHz 5 850-5 725  بغية التمكني من توزيع طيف للخدمة املتنقلة ومن أجل استيعاب استخدام
 ؛(WAS/RLAN) الشبكات احمللية الراديوية/النفاذ الالسلكيأنظمة 
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القيام أيضًا بإجراء دراسات مفصلة للتقاسم والتوافق، تشمل تقنيات التخفيف، بني  ( و
نطاق  واخلدمات القايمة يف (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةالنفاذ الالسلكيأنظمة 
راديوية /الشبكات احمللية الاذ الالسلكيالنفبغية استيعاب استخدام أنظمة  MHz 5 925-5 850 التدد
 إطار التوزيع األويل احلايل للخدمة املتنقلة، مع عدم فرض أي قيود إضافية على اخلدمات القايمة، يف

 ويدعو اإلدارات
 االحتاد. هذه الدراسات من خالل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية يف إىل املشاركة يف
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 تطبيق أحكام تنظيمية من أجل تحديث وعصرنة النظر في
 البحر النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في

 (،2015 إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف،

 اعتباره إذ يضع يف
ملي لنظام العال أن هناك حاجة مستمرة على الصعيد العاملي لقدرات اتصاالت حمسنة أ ( 

 من أجل تعزيز القدرات البحرية؛ ،(GMDSS) البحر والسالمة يف لالستغاثة
 ؛GMDSS عصرنة النظام تنظر يف (IMO)أن املنظمة البحرية الدولية  ب(
 /(MF) نطاقات املوجات اهلكتومتية أن أنظمة البيانات البحرية املتقدمة يف ج(

نشر معلومات  مة االتصاالت الساتلية ميكن استعماهلا يفوأنظ (VHF) /املتية(HF) الديكامتية
 األخرى؛ GMDSS واتصاالت (MSI)السالمة البحرية 

اخلدمات  االعتاف مبزيد من أنظمة االتصاالت يف أن املنظمة البحرية الدولية تنظر يف د (
 الصعيدين العاملي واإلقليمي؛ على GMDSS الساتلية للنظام

من التداخل  الساتلية توفي احلماية البحر والسالمة يف لالستغاثة ةعامليالأن على األنظمة  ه (
النطاقات التددية اجملاورة، وأن  فيها تلك العاملة يف الضار وفق لوايح الراديو للخدمات القايمة، مبا

 مة القايمة،الساتلية ينبغي أن تعمل ضمن بيئة التداخل لألنظ البحر والسالمة يف لالستغاثة ةالعاملي األنظمة

 وإذ يالحظ
لتحسني الكفاءة  17استعرض التذييل  2012 أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أ ( 

 وإدخال نطاقات لتكنولوجيا رقمية جديدة؛
استعرض األحكام التنظيمية وتوزيعات  2012 أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ب(

 مة السالمة البحرية للسفن واملوانئ،الطيف اليت تستعملها أنظ
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 وإذ يالحظ كذلك

لتحسني الكفاءة وإدخال نطاقات  18التذييل  ااستعرض قدهذا املؤمتر و  WRC-12 املؤمترين أن
 ،لتكنولوجيا رقمية جديدة

 وإذ يدرك

لبحرية املتقدمة دعم تنفيذ عملية حتديث أ (   أن بإمكان أنظمة االتصاالت ا
 ؛GMDSS النظام

قد تتطلب تعديل لوايح  GMDSSأن جهود املنظمة البحرية الدولية لتحديث النظام  ب(
 الراديو الستيعاب أنظمة االتصاالت البحرية املتقدمة؛

كفالة  ر يفالبح لالستغاثة والسالمة يفأنه نظرًا ألمهية أنظمة اتصاالت النظام العاملي  ج(
 تداخالت؛البحر، يتعني أن تكون مقاومة لل ألمن يفالتشغيل اآلمن لعمليات الشحن البحري والتجارة وا

إطار النظام  لالعتاف بنظام ساتلي قايم يفأن املنظمة البحرية الدولية قد استلمت طلباً  د (
 ؛البحر وقد يلزم النظر فيما يتتب على ذلك من إجراءات تنظيمية العاملي لالستغاثة والسالمة يف

 تورد معلومات عن استخدام نطاق 372.5و 369.5و 6.4أن أحكام األرقام  ( ه
 أجزاء منه، أو MHz 1 626,5-1 616 التدد

 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
إىل إجراء دراسات مع مراعاة أنشطة املنظمة البحرية الدولية وكذلك املعلومات واملتطلبات  1

م التنظيمية الالزمة لدعم عصرنة اليت تقدمها املنظمة البحرية الدولية من أجل حتديد األحكا
 ؛البحر العاملي لالستغاثة والسالمة يف النظام

إىل إجراء دراسات مع مراعاة أنشطة املنظمة البحرية الدولية واالعتاف بأنظمة ساتلية  2
لتوزيعات املستخدمة ا ذلك النظر يف ، مبا يفالبحر العاملي لالستغاثة والسالمة يف النظام إضافية يف

يو بشأن التقاسم أحكام لوايح الراد مة املتنقلة الساتلية والتأثي احملتمل للتعديالت املمكنة يفللخد
 نطاق التدد ونطاقات التدد اجملاورة، والتوافق مع اخلدمات واألنظمة األخرى يف
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 إىل 2019 يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
زمة واختاذ اإلجراءات التنظيمية الال تصاالت الراديويةقطاع اال نتايج دراسات النظر يف 1

 ؛البحر العاملي لالستغاثة والسالمة يف عند االقتضاء لدعم عصرنة النظام
يلزم من أحكام تنظيمية، عند االقتضاء، استنادًا إىل نتايج دراسات قطاع  ما النظر يف 2

لية الدولية فيما خيص استحدا  أنظمة ساتاالتصاالت الراديوية، مع مراعاة أنشطة املنظمة البحرية 
لتوزيعات املستخدمة ا ذلك النظر يف يف مبا البحر، النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف إضافية يف

للخدمة املتنقلة الساتلية مع ضمان محاية مجيع اخلدمات القايمة من التداخل الضار، مبا فيها تلك 
 ،يدرك وإذمن ه (  الفقرة ، على النحو املذكور يفنطاقات التدد اجملاورة العاملة يف

 يدعو
علومات اليت الدراسات بتقدمي املتطلبات وامل املنظمة البحرية الدولية إىل املشاركة بنشاط يف 1

 ؛قطاع االتصاالت الراديويةدراسات  ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار يف
واللجنة  (IALA) املنارات الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للمالحة وسلطات 2

واملنظمة الدولية للتوحيد  (IHO) واملنظمة اهليدروغرافية الدولية (IEC) الكهرتقنية الدولية
 الدراسات، هذه إىل املسامهة يف (WMO) واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية (ISO) القياسي

 يكلف األمني العام
 مات الدولية واإلقليمية املعنية األخرى علماً هبذا القرار.واملنظ (IMO)بإحاطة املنظمة البحرية الدولية 
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رية لخدمة المتنقلة البحأحكام تنظيمية وتوزيعات الطيف ل النظر في
نطاق  يف نظام تبادل البياناتلتمكين المكوِّن الساتلي من  الساتلية

 المعززة واالتصاالت الراديوية البحرية (VDES) المتريةالموجات 

 (،2015 إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف،

 اعتباره إذ يضع يف
على  VDES قد وضع خصائص تقنية لنظام (ITU-R) أن قطاع االتصاالت الراديوية ( أ 

 ؛ITU-R M.2092التوصية  النحو املوصوف يف
هو جزء أصيل  ITU-R M.1371التوصية  املوصوف يف (AIS)أن نظام التعرف األوتومايت  ب(

 ؛VDESمن نظام 

 ؛AIS يستعمل توقيت وبنية رتل نظام VDES أن نظام ج(
ُيستخدم أساسًا لتحقيق الرقابة والسالمة لألغراض املالحية  AISأن النظام  د (
 ؛فنعن حالة السفن وتطبيقات خدمات حركة الس واإلبالغاالستعماالت من سفينة إىل سفينة،  يف
املستقبل ميكن له توفري  يف VDESأن هناك حاجة متزايدة إلرساء مكون ساتلي لنظام  ( ه

 ؛تعزيزات ممكنة للسالمة البحرية
جيب أال يتداخل مع نظام التعرف األوتومايت والرسائل  VDESأن املكون الساتلي لنظام  و (

الوقت ذاته للطيف البحري  مع استخدامه الكفؤ يف VDES اخلاصة بالتطبيق واملكون األرضي لنظام
 ؛وتأمني متطلبات مجيع املستعملني VHFبالنطاق 

النداء إىل إحداث تداخل ضار على  VDES لنظاماملكون الساتلي  أال يؤديجيب أنه  ز (
 ؛االستغاثة الصوتية والسالمة والنداء وقنوات نظام التعرف األوتومايتو االنتقائي الرقمي 

اجلزء املعين من نطاَقي الرتدد  ميكن أن يعمل يف VDESأن املكون الساتلي لنظام  ح(
 ،MHz 162,0375-160,6125و VHF 157,4375-156,0125 MHz البحري
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 وإذ يالحظ

 رة املالحة القطبية"،املياه القطبية "شف أن املنظمة البحرية الدولية قد وضعت شفرة دولية للسفن العاملة يف

 وإذ يدرك

ضروري لتوسيع النظام من التغطية الساحلية إىل  VDES ماملكون الساتلي لنظاأن  ( أ 
 ؛التغطية العاملية

 VHFالنطاق             ً     ً                يوفر تعزيزا  ممكنا  التصاالت السالمة يف VDESأن املكون الساتلي لنظام  ب(
 ؛على أساس عاملي مبا يليب احلاجة املتزايدة لالتصاالت البحرية لتدعيم السالمة البحرية

األرضي )نظام  VDESتلي ينبغي أن يكون قادراً على العمل مع نظام أن هذا املكون السا ج(
 ؛التعقب األوتومايت، والرسايل اخلاصة بالتطبيق، ونظام تبادل البيانات( وأال يتداخل معه، أو حيجبه

أن املكون الساتلي ينبغي أال حيد  أي تداخل ضار على اخلدمات القايمة واخلدمات  ( د
ولنطاق  MHz 156إىل  MHz 154ورة احملددة لنطاق التدد اجملاور األدىن من نطاقات التدد اجملا يف

القايم على  VDESولكل املكونات األخرى لنظام  MHz 164إىل  MHz 162التدد األعلى من 
 نظام التعرف األوتومايتو النداء االنتقايي الرقمي ، و ITU-RM.2092التوصية  النحو املوصوف يف

 ؛صوتية والسالمة والنداءاالستغاثة ال وقنوات

ينبغي أن يكون املستقبل على الساتل مقاومًا للتداخل الضار من اخلدمات القايمة أنه  ( ه
 MHz 156إىل  MHz 145النطاقات اجملاورة احملددة لنطاق التدد اجملاور األدىن من  وتلك اخلدمات يف

 ؛MHz 164إىل  MHz 162ولنطاق التدد األعلى من 

، ITU-R M.2092التوصية  ، على النحو املوصوف يفVDESًا إىل أن نظام أنه نظر  ( و
، فإن تنفيذ املكون الساتلي هلذا النظام سيكون أشد فعالية عند 18 التذييل يستخدم نطاقات تردد

 ؛18استخدام نطاقات التدد ضمن التذييل 

 ؛VDESام للمكون الساتلي لنظ جترى دراسات لتحديد الطيف الالزمجيب أن  هأن ( ز

 ،وأهنا ستواصل ذلك VDESاختبار املكون الساتلي لنظام  أن بعض اإلدارات شرعت يف ( 
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 2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أن يدعو يقرر 
لى لوايح إجراء تعديالت ع استنادًا إىل نتايج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية يفالنظر  إىل

-فضاء وفضاء-وزيعات جديدة للطيف للخدمة املتنقلة البحرية الساتلية )أرضذلك ت يف الراديو مبا
 MHz 157,4375-156,0125أرض( ويفضل أن يكون ذلك ضمن نطاقي التدد 

، مع ضمان VDES، لتمكني املكون الساتلي لنظام 18للتذييل  MHz 162,0375-160,6125و
، وعمليات VDES ات األرضية احلالية لنظامالوقت ذاته إىل تردي املكون أال يؤدي هذا املكون يف

الرسايل اخلاصة بالتطبيق، ونظام التعرف األوتومايت وأال خيلق عوايق إضافية أمام اخلدمات القايمة 
 ،وإذ يدرك نم( هود( الفقرتني  هذه النطاقات ويف نطاقات التدد اجملاورة املشار إليها يف يف

 التصاالت الراديويةا قطاعيدعو 
، 2019ويف وقت مناسب للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ،على وجه السرعة، ن جيريإىل أ

نطاقات التدد  واخلدمات القايمة يف VDESتقاسم وتوافق بني املكونات الساتلية لنظام دراسات 
نظيمية املمكنة، لتعيني التدابي التوإذ يدرك  من( هود( الفقرتني  ذاهتا والنطاقات اجملاورة احملددة يف

أرض( -ضاءفضاء وف-ذلك توزيعات الطيف على اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية )أرض مبا يف
 ،VDESلتطبيقات 

 يدعو كذلك
واملنظمة العاملية لألرصاد  (IMO) أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة البحرية الدولية مجيع
ات وسلط والرابطة الدولية للمساعدات البحرية للمالحة (IHO) وليةاملنظمة اهليدروغرافية الدو  (WMO) اجلوية

 (CIRM) واللجنة الدولية لالتصاالت الراديوية البحرية (IEC) اللجنة الكهرتقنية الدوليةو  (IALA)املنارات 
 هذه الدراسات، إىل املسامهة يف

 يدعو اإلدارات
 ودعمها، VDESلنظام  االختبارات امليدانية للمكون الساتلي إىل املشاركة يف

 يكلف األمني العام
اهليدروغرافية واملنظمة  (WMO)واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  (IMO) املنظمة البحرية الدوليةبإحاطة 
اللجنة و  (IALA)وسلطات املنارات  والرابطة الدولية للمساعدات البحرية للمالحة (IHO)الدولية 

املنظمات  وغيها من (CIRM) ة الدولية لالتصاالت الراديوية البحريةواللجن (IEC) الكهرتقنية الدولية
 الدولية واإلقليمية املعنية علماً هبذا القرار.

  



 

87 

 (WRC-15) 361قرار ال

 الستغاثةل تطبيق أحكام تنظيمية تخص تحديث النظام العالمي النظر في
 البحر وتتصل بتنفيذ المالحة اإللكترونية والسالمة في

 (،2015 ر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف،إن املؤمت

 اعتباره إذ يضع يف
سالمة وال لالستغاثةلنظام العاملي أن هناك حاجة مستمرة على الصعيد العاملي إىل ا أ ( 
 االتصاالت من أجل تعزيز القدرات البحرية؛ ، لتحسني(GMDSS) البحر يف

 ؛GMDSS يث النظامحتد تنظر يف (IMO)أن املنظمة البحرية الدولية  ب(

 /(MF) نطاقات املوجات اهلكتومتية أن أنظمة البيانات البحرية املتقدمة يف ج (
ات نشر معلوم االتصاالت الساتلية ميكن أن ُتستعمل يف وأنظمة (VHF) /املتية(HF) الديكامتية

 ؛GMDSSوساير اتصاالت  (MSI)السالمة البحرية 

التعامل مع املزيد من موفِّري اخلدمات الساتلية  ظر يفأن املنظمة البحرية الدولية تن د (
 واإلقليمي؛ الصعيدين العاملي على GMDSS للنظام

اختاذ تدابي  عليه أن يشرع يف 2019أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ( ه
 ؛GMDSS تنظيمية فيما خيص حتديث النظام

الع على فيذ املالحة اإللكتونية، املعرَّفة بأهنا االضطأن املنظمة البحرية الدولية تقوم بتن و (
حنو منسَّق جبمع املعلومات البحرية على منت السفن وعلى الشواطئ ودمج هذه املعلومات وتبادهلا 

من  علقة هبامرسى إىل مرسى واخلدمات املت وعرضها وحتليلها بالوسايل اإللكتونية لتعزيز املالحة من
 البحر ومحاية البيئة البحرية؛ يفأجل السالمة واألمن 

 يتأثر بتطورات املالحة اإللكتونية، قد GMDSS أن حتديث النظام ز (
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 وإذ يالحظ

لزيادة النجاعة واعتماد نطاقات  18والتذييل  17التذييل  استعرض WRC-12أن املؤمتر  أ ( 
 للتكنولوجيا الرقمية اجلديدة؛

التنظيمية وتوزيعات الطيف اليت تستعملها أنظمة استعرض األحكام  WRC-12أن املؤمتر  ب(
 السالمة البحرية للسفن واملوانئ،

 وإذ يالحظ كذلك

بغية زيادة النجاعة واعتماد نطاقات تردد من  18قد استعرضا التذييل هذا املؤمتر و  WRC-12أن املؤمترين 
 اجلديدة، أجل التكنولوجيا الرقمية

 وإذ يدرك

 GMDSS لبحرية املتقدمة ميكن أن تدعم تنفيذ حتديث النظامأن أنظمة االتصاالت ا أ ( 
 وتنفيذ املالحة اإللكتونية؛

واملالحة اإللكتونية  GMDSSأن جهود املنظمة البحرية الدولية لتحديث النظام  ب(
 تتطلب استعراض لوايح الراديو الستيعاب أنظمة االتصاالت البحرية املتقدمة؛ قد

لبحري كفالة التشغيل اآلمن لعمليات الشحن ا الوصالت الراديوية يف أنه، نظراً ألمهية هذه ج(
 البحر، يتعنّي أن تصمد حيال التداخالت، والتجارة واألمن يف

 2023 يقرر أن يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

ذه املنظمة، ه إىل مراعاة أنشطة املنظمة البحرية الدولية، واملعلومات واملتطلبات اليت قدمتها 1
 ؛GMDSS لتحديد التدابي التنظيمية الالزم اختاذها دعماً لتحديث النظام

طيف  التدابي التنظيمية املمكن اختاذها، مبا فيها إجراء توزيعات يف إىل النظر يف 2
التدد للخدمة املتنقلة البحرية الداعمة للمالحة اإللكتونية استنادًا إىل نتايج دراسات قطاع 

 صاالت الراديوية،االت
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 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
إىل إجراء دراسات، تُراعى فيها أنشطة املنظمة البحرية الدولية، من أجل حتديد االحتياجات من 

 وتنفيذ املالحة البحرية اإللكتونية، GMDSS الطيف والتدابي التنظيمية الالزمة لدعم حتديث النظام

 يدعو
علومات الدراسات بتقدمي املتطلبات وامل دولية إىل املشاركة النشطة يفاملنظمة البحرية ال 1

 دراسات قطاع االتصاالت الراديوية؛ اليت ينبغي أخذها باالعتبار يف
ومنظمة الطيان  (IALA)الرابطة الدولية للمساِعدات البحرية للمالحة وسلطات املنارات  2

 (IHO) واملنظمة اهليدروغرافية الدولية (IEC) ليةواللجنة الكهرتقنية الدو  (ICAO) املدين الدويل
هذه  إىل املسامهة يف (WMO) واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية (ISO) واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي

 الدراسات،

 يكلف األمني العام
 ا القرار.ذبإحاطة املنظمة البحرية الدولية واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية األخرى علماً هب
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 (WRC-15) 362القرار 

 األجهاة الراديوية البحرية المستقلة العاملة

 MHz 162,05-156في نطاق التردد 

 (،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

لبحرية اليت اديوية اأنه من أجل تعزيز سالمة املالحة، يتعني حتديد وتصنيف األجهزة الر  ( ا 
ر: األجهزة املوجودة احلص ذلك، على سبيل املثال ال البيئة البحرية، مبا يف تعمل بشكل مستقل يف

املراكب و على السفن والقوارب املقطورة غي ذات احملرك، والسفن املهجورة، وقطع اجلليد العايمة، 
، وأجهزة زة اخلاصة بتتبع الغواصنيواألجه "،البحر بسقوط شخص يف"األجهزة املتصلة و الشراعية، 

، اب النفطيرصد االنسك ، وعواماتحتديد موقع شباك الصيد التنبيه واملهاتفة الراديوية، وعوامات
 األخرى؛ والعوامات الطافية دراسة احمليطاتوعوامات 

م اأن هذه األجهزة الراديوية البحرية املستقلة تعمل باستخدام التكنولوجيا القايمة على نظ ب(
يبية الصوتية التكرسايل أو بتكنولوجيا ال (DSC) النداء االنتقايي الرقميأو نظام  (AIS) التعّرف األوتومايت

 املستقبل؛ ، وأهنا قد طُورت ألغراض السالمة، ويُتوقع أن يزيد عددها يفمن هذه التكنولوجيات مبزيجأو 
 ة لتطبيقات السالمة البحرية، توفر وظايفهو تكنولوجيا جمرَّب (AIS) أن نظام التعرف األوتومايت ج(

 التعرف، ووظايف سالمة املالحة، واألدوات املساعدة على املالحة، وإشارات حتديد املوقع، واتصاالت البيانات؛
أن بعض هذه األجهزة الراديوية البحرية املستقلة قد تستلزم معّرفات هوية حبرية خمتلفة عن  د (

 ملعدات الشخصية أو احملمولة على منت السفن،ا املعرِّفات املستخَدمة يف

 وإذ يدرك
والنظام العاملي لالستغاثة والسالمة  (AIS)أنه ينبغي محاية سالمة نظام التعرف األوتومايت  أ ( 
 ؛(GMDSS)البحر  يف
 1974 لعام (SOLAS) حرالب أن السفن اليت متتثل لالتفاقية الدولية حلماية احلياة البشرية يف ب(

فيها نظام التعرف  ها املعدلة( والسفن األخرى اجملهزة بأنظمة اتصاالت راديوية أوتوماتية، مبا)بصيغت
النظام  و/أو أجهزة التنبيه األخرى يف (DSC) و/أو نظام النداء االنتقايي الرقمي (AIS)األوتومايت 
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متنقلة ، ينبغي أن ختصص هلا هويات خدمة (GMDSS) البحر العاملي لالستغاثة والسالمة يف
 ؛ITU-R M.585طبقاً للتوصية  (MMSI) حبرية
واهلويات البحرية الواردة للوايح الراديو  18 التذييل لتددات املذكورة يفااستعمال أن  (ج
 خلدمةاينبغي أن يقتصر على األجهزة احملددة باعتبارها جزءاً من  ITU-R M.585 التوصية يف

 ة؛البحري املتنقلة
 28.1 الرقم تندرج ضمن التعريف الوارد يف راديوية البحرية املستقلة اليت الأن هذه األجهزة ال د (

 وتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية تستدعي تصنيفاً جديداً،

 وإذ يدرك كذلك
أن غالبية األجهزة الراديوية البحرية املستقلة اليت تستخدم تكنولوجيا نظام التعرف  ( أ 

، فَتْشَغل إىل حد ما موارد هويات اخلدمة AIS 2و AIS 1 القناتنينطاقي تردد  األوتومايت تعمل يف
 للمالحة؛ اخلاصة مبحطات السفن أو األدوات املساعدة (MMSI) املتنقلة البحرية

حتدد اخلصايص  ITU-R M.541و ITU-R M.1371و ITU-R M.493أن التوصيات  (ب
 لصلة؛التقنية والتشغيلية لبعض األجهزة الراديوية البحرية ذات ا

 يتعلق يعطي نظرة عامة عن األنظمة وأساليب عملها فيما ITU-R M.2285أن التقرير  ج(
بالغ عن البحر )أنظمة اإل ببعض األنظمة واألجهزة البحرية املستخدمة لتحديد مواقع الناجني يف

 سقوط شخص من على السفينة(؛
أجل  وتومايت املستخدمة منأن من الالزم تقييم آثار ذلك على وظايف أنظمة التعّرف األ د (

سّيما أنشطة البحث واإلنقاذ اليت تنفذها أجهزة اإلرسال للبحث واإلنقاذ بنظام  سالمة املالحة، وال
 ،(AIS-SART) التعّرف األوتومايت

 وإذ يالحظ
للوايح الراديو  18 التذييل حدد قنوات يف 2012 أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أ ( 

 املستقبل؛ راض جتريب واختبار التطبيقات أو األنظمة اجلديدة لنظام التعرف األوتومايت يفألغ
 أن قطاع االتصاالت الراديوية قد ُطلب إليه دراسة خمطط جديد للتعرف البحري ب(
 املستقبل، يف
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 2019يقـرر أن يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
 ات قطاع االتصاالت الراديوية واختاذ اإلجراءات املناسبة،نتايج دراس إىل النظر يف

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

الوقت املناسب قبل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  إىل إجراء الدراسات الالزمة، يف 1
لبحرية ا، لتحديد االحتياجات من الطيف واخلصايص التقنية والتشغيلية لألجهزة الراديوية 2019 لعام

 ؛MHz 162,05-156 نطاق التدد املستقلة العاملة يف
 إىل إجراء الدراسات الالزمة لتصنيف خمتلف األجهزة الراديوية البحرية املستقلة؛ 2
 1 الفقرتني إىل إجراء دراسات التقاسم والتوافق استناداً إىل نتايج الدراسات املذكورة يف 3
ا داعي هل "، من أجل ضمان عدم وضع قيود الالراديويةيدعو قطاع االتصاالت  أن يقررمن " 2و

 ؛(AIS)ونظام التعرف األوتومايت  (GMDSS)البحر  على النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف
 من 3إىل  1الفقرات من  إىل إجراء دراسات، مع مراعاة نتايج الدراسات املذكورة يف 4
ت راعاة التكنولوجيا البحرية احلالية، لتحديد اإلجراءاوم "يدعو قطاع االتصاالت الراديوية أن يقرر"

 نطاق ستقلة يفيتعلق باألجهزة الراديوية البحرية امل التنظيمية احملتملة والتددات املناسبة فيما
 ،MHz 162,05-156التدد 

 يدعو كذلك
املية لألرصاد واملنظمة الع (ICAO)ومنظمة الطيان املدين الدويل  (IMO) املنظمة البحرية الدولية

 والرابطة الدولية للمساعدات البحرية للمالحة (IHO) املنظمة اهليدروغرافية الدوليةو  (WMO) اجلوية
واللجنة الدولية لالتصاالت الراديوية  (IEC) اللجنة الكهرتقنية الدوليةو  (IALA) وسلطات املنارات

 هذه الدراسات، إىل املسامهة يف (CIRM) البحرية

 العاميكلف األمني 
واملنظمة العاملية  (ICAO) ومنظمة الطيان املدين الدويل (IMO) املنظمة البحرية الدوليةبإحاطة 

والرابطة الدولية للمساعدات البحرية  (IEC) اللجنة الكهرتقنية الدوليةو  (WMO) لألرصاد اجلوية
وغيها  (CIRM) حريةواللجنة الدولية لالتصاالت الراديوية الب (IALA) وسلطات املنارات للمالحة

 املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية علماً هبذا القرار. من
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 (WRC-15) 426القرار 

 دراسات بشأن االحتياجات من الطيف واألحكام التنظيمية من أجل
 الطيران النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في إدخال واستخدام

 (،2015)جنيف، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

 اعتباره إذ يضع يف

منظمة الطيان املدين الدويل أعدت الصيغة األولية ملفهوم تشغيل النظام العاملي أن  أ ( 
 ؛(GADSS)الطيان  لالستغاثة والسالمة يف

ّ                                      ي قصد به أن يعاجل التعر ف إىل هوية الطايرة وحتديد موقعها بسرعة  GADSSأن النظام  ب(                     ُ
 االستغاثة والطوارئ؛حاالت  اهنا وكذلك يفخالل مجيع مراحل طي 

يُقصد به استعمال التطبيقات احلالية واجلديدة من أجل دعم البحث  GADSSأن النظام  ج(
 واستجاع بيانات الرحلة اجلوية؛ (SAR) واإلنقاذ

يُقصد به أن يشمل املكونات األرضية والساتلية اليت تدعم التطبيقات  GADSSأن النظام  د (
 ة والساتلية املختلفة؛األرضي

 تلبيها كلها التكنولوجيات احلالية؛ ال GADSS النظام أن متطلبات مفهوم التشغيل يف ( ه
لية القايمة على التكنولوجيات اجلديدة جيري تطويرها  و ( أن األنظمة املستقب

 بالكامل؛ GADSS النظام تلبية متطلبات للمسامهة يف
ميكن  GADSSاملدين الدويل فإن "املفهوم الكامل للنظام أنه كما ذكرت منظمة الطيان  ز (

 ؛2019حتقيقه على حنو تطوري" وأن بعض التطبيقات قد جيري تطويرها بعد 
زالت قيد التعريف من جانب منظمة  ما GADSSأن العناصر القايمة على األداء للنظام   (

دراسات قطاع  ملناسب الستخدامها يفالوقت ا الطيان املدين الدويل، وينبغي أن توفرها املنظمة يف
 االتصاالت الراديوية؛

ضمان احلماية جلميع اخلدمات القايمة وعدم فرض  GADSSأنه يلزم عند إدخال النظام  ط(
  قيود إضافية عليها،
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 وإذ يدرك

أن لوايح الراديو تتضمن أحكاماً متعلقة خبدمات الطيان تدعم أنظمة االستغاثة والسالمة،  (أ  
 التدد؛ يها توزيعات لنطاقاتمبا ف

 الدولية اتمارساملعايي و امل          ً   يشكل جزءا  منباتفاقية الطيان املدين الدويل  10أن امللحق  ب(
 ،الطيان املدين الدويل للطيان املستخدمة يف االتصاالتألنظمة  (SARP) هبا املوصى

 وإذ يالحظ

وى تقدم حالياً س ومكوناته وتطبيقاته الهو مفهوم عام  GADSSأن مفهوم تشغيل ومتطلبات النظام 
 سيناريوهات، وهو قيد التطوير من جانب منظمة الطيان املدين الدويل على حنو تطوري،

 2019يقرر أن يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 إىل اختاذ اإلجراءات املناسبة، مع مراعاة نتايج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية؛ 1

إىل حتليل ضرورة إجراء دراسات إضافية، والنظر فيما إذا كان ينبغي رفع هذه املسألة إىل  2
 مقبل، عناية مؤمتر خمتص

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

ة منظمإىل إجراء الدراسات ذات الصلة، مع مراعاة املعلومات واملتطلبات املقدمة من  1
 ذلك: كونات األرضية والساتلية على السواء، مبا يفيتعلق بامل الطيان املدين الدويل فيما

لالستغاثة  العامليحتديد مقدار وخصايص متطلبات االتصاالت الراديوية املتعلقة بالنظام  ( أ 
 :مثل (GADSS) الطيان والسالمة يف

)مثل أنظمة تتبع  GADSSمتطلبات حركة البيانات بشأن خمتلف مكونات النظام  -
االستغاثة املستقلة، وأنظمة استجاع بيانات الرحالت اجلوية( الطايرات، وأنظمة 

 كل مرحلة من مراحل التشغيل؛ ومكوناهتا األرضية والساتلية يف
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 معلومات بشأن متطلبات االتصاالت الراديوية املتعلقة بتطبيقات سالمة األروا ؛ -

 معايي األداء املتعلقة باألنظمة األرضية والساتلية؛ -

 إضايف؛ التوزيعات احلالية خلدمات الطيان ذات الصلة وحتديد ما إذا كان يلزم توفي طيفحتليل  ب(

 دراسات بشأن التقاسم و/أو التوافق مع اخلدمات القايمة؛ ج(
إىل إجراء دراسات بشأن األحكام التنظيمية احلالية لتحديد ما إذا كان من الضروري  2

 إضافية، تطبيق تدابي تنظيمية

 ة الطيان املدين الدويليدعو منظم
الدراسات من خالل تقدمي املتطلبات واملعلومات اليت ينبغي أن تؤخذ  إىل املشاركة بنشاط يف

يدعو أ( من "1رة الفق سيما تلك املذكورة يف دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، وال االعتبار يف يف
 "،قطاع االتصاالت الراديوية

 يكلف األمني العام
واملنظمة البحرية  (IATA) واحتاد النقل اجلوي الدويل (ICAO)ظمة الطيان املدين الدويل بإحاطة من
 القرار. علماً هبذا (IMO)الدولية 
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 (WRC-15) 557القرار 

 من لوائح الراديو 30بالتذييل  7إمكانية مراجعة الملحق  النظر في
 (،2015 إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف،

 اعتباره إذ يضع يف

نطاقات التدد  يف (BSS)أن األحكام املطّبقة على اخلدمة اإلذاعية الساتلية  (أ  
GHz 12,5-11,7 و 1 اإلقليم يفGHz 12,7-12,2 و 2اإلقليم  يفGHz 12,2-11,7 ترد 3اإلقليم  يف ،

 ؛30التذييل  يف
اإلقليم  يف GHz 12,75-12,5التدد  نطاقات أن شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية تعمل يف ب(

 ؛3اإلقليم  يف GHz 12,75-12,2و 2اإلقليم  يف GHz 12,2-11,7و 1

ذلك قيود تنطبق على  حيدد قيوداً، مبا يف (Rev.WRC-15) 30بالتذييل  7أن امللحق  ج(
 املواقع املدارية،

 وإذ يالحظ
عنية لدراسات للتحضي للمؤمترات املأن قطاع االتصاالت الراديوية أجرى عدداً كبياً من ا أ ( 

 بالتخطيط للخدمة اإلذاعية الساتلية ووضع عدداً من التقارير والتوصيات؛
أن شبكات اخلدمتني اإلذاعية الساتلية والثابتة الساتلية من خمتلف األقاليم ميكن أن  ب(

 هلا؛األقاليم التابعة  وقت واحد وتتقاسم املوارد من املدار يف تتعايش وتعمل يف
 7 أن هناك حاجة إىل إيالء اهتمام خاص بالشبكات التشغيلية املنفذة طبقاً لنظام امللحق ج(

 ؛30بالتذييل 
ختضع اخلدمة  أن اخلدمة اإلذاعية الساتلية ختضع لقيود بالنسبة للمواقع املدارية بينما ال د (

 ،نفس نطاقات التدد لقيود من هذا النوع الثابتة الساتلية العاملة يف

 إذ يدرك
 3و 1وضع خططًا جديدة لإلقليمني  2000أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  (أ  

  مع افتاض ختصيصات للخدمة اإلذاعية الساتلية الرقمية ولوصالت التغذية؛
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من  ب(فقرة ال نطاقات التدد املذكورة يف شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية العاملة يف ب(
 7وشبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية املنفذة طبقًا لألحكام احلالية للملحق اعتباره  يضع يف إذ

 التمّتع باحلماية؛ جيب أن تستمر يف 30 بالتذييل
 1اإلقليم  يف GHz 12,5-11,7و 3اإلقليم  يف GHz 12,2-11,7أن نطاقات التدد  ج(
ة ت اخلدمة اإلذاعية الساتلية اخلاضعتستعملها على نطاق واسع شبكا 2 اإلقليم يف GHz 12,7-12,2و

 ؛(Rev.WRC-15) 30بالتذييل  7ألحكام امللحق 
 2اإلقليم  يف GHz 12,2-11,7و 1اإلقليم  يف GHz 12,75-12,5أن نطاقات التدد  د (
 الساتلية، تستعملها على نطاق واسع شبكات اخلدمة الثابتة 3 اإلقليم يف GHz 12,75-12,2و

 2019ر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام املؤمتيقرر أن يدعو 
 نتايج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية واختاذ اإلجراءات الالزمة عند االقتضاء، إىل النظر يف

 قطاع االتصاالت الراديويةيدعو 
 7امللحق  إىل إجراء دراسات بشأن استعراض وحتديد التنقيحات احملتملة للقيود الواردة يف

حسب االقتضاء، مع ضمان محاية التخصيصات املدرجة  (Rev.WRC-15) 30بالتذييل 
 منج( فقرة ال املذكورة يفاخلطة والقايمة ومستقبل شبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية  يف

احلالية واملخططة للخدمة الثابتة الساتلية املذكورة  والشبكات اعتباره إذ يضع يف
 دم فرض قيود إضافية على هذه التخصيصات.، مع عاعتباره إذ يضع يفمن د(  الفقرة يف
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 (WRC-15) 656 قرارال

 )النشيطة( إمكانية منح توزيع لخدمة استكشاف األرض الساتلية
 الفضاء فيما يخص أنظمة السبر الرادارية المحمولة في

 MHz 45في مدى الترددات حول 

 (،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف، 

 اعتباره ذ يضع يفإ
 موزع للخدمات الثابتة واملتنقلة واإلذاعية على أساس أويل؛ MHz 50-40 أن املدى أ ( 

 على أساس ثانوي؛ MHz 41,015-40,98 أن خدمة األحبا  الفضايية تستعمل مدى التدد ب(
جدول توزيع نطاقات التدد بالنسبة ملدى  أن احلواشي اخلاصة بالبلدان الواردة يف ج(
تقدم توزيعات أولية خلدمات املالحة الراديوية للطيان والتحديد الراديوي للموقع  MHz 50-40 لتددا
 بعض أجزاء العامل؛ يف
ولة أو القليلة املناطق غي املأه الفضاء إالّ يف أن املراد هو أالّ تستخدم الرادارات احملمولة يف د (

ليل فقط صحاري واملناطق اجلليدية القطبية، ويف الالتكيز بوجه خاص على ال العامل، مع السكان يف
 احمللي؛ صباحاً بالتوقيت 6صباحاً إىل الساعة  3من الساعة 

اخلصايص التقنية والتشغيلية النمطية ألنظمة السرب تقدم  ITU-R RS.2042-0 التوصيةأن  ( ه
 دراسات استخدامها يفينبغي واليت  MHz 50-40 الفضاء اليت تستعمل مدى التدد الرادارية احملمولة يف
 التداخل والتوافق،

 إذ يدرك
ة الوحيدة األجهز هي  الفضاء احملمولة يفطة يالنشاستشعار التددات الراديوية أجهزة أن  (أ  

 ؛والكواكب األخرى اخلصايص املادية لألرضعن  اليت ميكن أن تعطي معلومات
اء يتطلب الفض احملمولة يفطة ينشال أجهزة االستشعارعن بُعد بواسطة  االستشعارأن  ب(

 توقف على الظواهر املادية املطلوب رصدها؛ت حمددةتردد  مديات
ار مدى الفضاء جبو  هناك اهتمامًا باستخدام أجهزة االستشعار النشيطة احملمولة يف أن ج(
ر امن أجل إجراء قياسات حتت سطح األرض لتوفي خرايط رادارية لطبقات االنتث MHz 50-40 التدد

 حتت سطح األرض بغية حتديد موقع جتمعات املياه/اجلليد؛
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رض مجيع أحناء العامل لتجمعات املياه حتت سطح األ القياسات الدورية اليت جُترى يف أن د (
 الفضاء؛ تتطلب استخدام أجهزة استشعار نشيطة حممولة يف

 ت أنظمة السربهو املدى املفضل لتلبية مجيع احتياجا MHz 50-40 مدى التدد أن ( ه
 الفضاء، الرادارية احملمولة يف

 2023 يقرر أن يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
جديد  من أجل حبث إمكانية منح توزيع نتايج الدراسات بشأن االحتياجات من الطيف النظر يف إىل

ضمن  واً احملمولة ج ريةخلدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( فيما خيص أنظمة السرب الرادا
 واختاذ اإلجراءات املناسبة، مع مراعاة محاية اخلدمات القايمة MHz 45ات حول مدى التدد

 قطاع االتصاالت الراديويةيدعو 
 بني خدمة استكشاف األرضوالتقاسم  بشأن االحتياجات من الطيف إجراء دراسات إىل 1

دمة وقع واخلدمات الثابتة واملتنقلة واإلذاعية وخ)النشيطة( وخدمة التحديد الراديوي للم الساتلية
 ؛MHz 50-40 مدى التدد األحبا  الفضايية يف

األساس  إبرازإىل استكمال الدراسات، مع مراعاة االستخدام احلايل للنطاق املوزع، بغرض  2
 ،2023 لعمل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامالوقت املناسب  يف التقين

 داراتاإليدعو 
 ،من خالل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية الدراسات بنشاط يفإىل املشاركة 

 يكلف األمني العام
 بأن حييط املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية علماً هبذا القرار.
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 (WRC-15) 657قـرار ال

 احتياجات أجهاة استشعار األحوال الجوية الفضائية
 وحمايتهامن الطيف 

 (،2015 ،إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف

 اعتباره إذ يضع يف
واهر النشاط الكشف عن ظ أن عمليات رصد األحوال اجلوية الفضايية تكتسب أمهية متزايدة يف أ ( 

 تؤثر على خدمات حساسة بالنسبة القتصاد اإلدارات وسالمتها وأمنها؛ الشمسي اليت ميكن أن
 من منصات هذه العمليات جتري أيضاً من منصات ميكن أن تكون قايمة على األرض، أو أن ب(

 الفضاء؛ حممولة جواً أو يف
أن بعض أجهزة االستشعار تعمل عن طريق استقبال انبعاثات طبيعية ذات مستويات  ج(

ويات تالغالف اجلوي لألرض، وبالتايل، ميكن أن تعاين من تداخالت ضارة مبس منخفضة للشمس أو
 قد تسمح هبا خدمات راديوية أخرى؛

أن تكنولوجيا استشعار األحوال اجلوية الفضايية قد تطورت وأن أنظمة تشغيلية قد ُنشرت  ( د
 دون إيالء اعتبار كبي للوايح الطيف احمللية أو الدولية، أو للحاجة احملتملة للحماية من التداخالت،

 وإذ يدرك

بيقات لوايح الراديو من أجل تط ت تردد بأّي شكل من األشكال يفأنه مل توثَّق أّي نطاقا أ ( 
 الفضايية؛ استشعار األحوال اجلوية

لدراسة اخلصايص  ITU-R 256/7أن لدى قطاع االتصاالت الراديوية مسألة الدراسة  ب(
 التقنية والتشغيلية ألجهزة استشعار األحوال اجلوية الفضايية، ومتطلباهتا من التددات وتسمية

 اخلدمات الراديوية املناسبة هلا؛
أنه ينبغي ألّي إجراء تنظيمي مرتبط بتطبيقات استشعار األحوال اجلوية الفضايية أن يأخذ  ج(
 نطاقات التدد املعنية، االعتبار اخلدمات القايمة العاملة بالفعل يف يف
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 2023 يقرر أن يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
األحكام التنظيمية الالزمة لتوفي احلماية ألجهزة استشعار األحوال اجلوية العاملة  ظر يفإىل الن
والواجب حتديدها أثناء دراسات قطاع االتصاالت  اخلدمة الراديوية املسماة بالشكل املناسب يف

 الراديوية، مع مراعاة نتايج هذه الدراسات ودون فرض قيود إضافية على اخلدمات القايمة،

 عو قطاع االتصاالت الراديوية إىليد

، إىل توثيق 2019 وقت يناسب املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أن يعمد، يف 1
 اخلصايص التقنية والتشغيلية ألجهزة استشعار األحوال اجلوية الفضايية؛

سمية ، إىل ت2019 وقت يناسب املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أن يعمد، يف 2
 اخلدمات الراديوية املناسبة ألجهزة استشعار األحوال اجلوية؛

، إىل إجراء 2023 وقت يناسب املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أن يعمد، يف 3
هزة نطاقات التدد اليت تستعملها أج يلزم من دراسات تقاسم بشأن األنظمة القايمة العاملة يف ما

يود الفضايية، هبدف حتديد احلماية التنظيمية اليت ميكن توفيها دون فرض ق استشعار األحوال اجلوية
 إضافية على اخلدمات القايمة،

 يدعو اإلدارات
ية هذه الدراسات وتوفي اخلصايص التقنية والتشغيلية لألنظمة املعن إىل املشاركة بنشاط يف

 قطاع االتصاالت الراديوية، عن طريق تقدمي مسامهات إىل

 األمني العامف يكلّ 

واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية األخرى علماً  (WMO) املنظمة العاملية لألرصاد اجلويةبأن حييط 
 هبذا القرار.
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 (WRC-15) 658القرار 

 MHz 54-50نطاق التردد  في 1اإلقليم  توزيع لخدمة الهواة في

 (،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
جزييًا من أجل خدمات االتصاالت  أنه يستحسن وجود نطاقات تردد منسقة كليًا أو (أ  

 الدويل؛ الراديوية لتحقيق قابلية التشغيل
 نطاقات تردد من أجل إمكانية توزيع إضايف عند النظر يفهناك حاجة لوضع شروط التقاسم  أن ب(

 ،خدمة للتددات ألي

 وإذ يالحظ
واإلقليم  2اإلقليم  دمة اهلواة على أساس أويل يفخلموزع  MHz 54-50أن نطاق التدد  (أ  
 ؛3

من لوايح الراديو ينص على توزيع بديل خلدمة اهلواة على أساس أويل  169.5 أن الرقم ب(
 ؛1 عدد من بلدان اإلقليم يف
للموقع  التحديد الراديوي ينص على توزيع إضايف خلدمة من لوايح الراديو 162A.5أن الرقم  ج(

ص يقتصر على تشغيل رادارات رصد خصايوأن هذا التوزيع  عدد من البلدان، على أساس ثانوي يف
 ؛(WRC-97) 217 الريا  وفقاً للقرار

على أساس أويل وأن  1اإلقليم  ، موزع للخدمة اإلذاعية يفMHz 68-47أن نطاق التدد  د (
 ؛1 عدد من بلدان اإلقليم لخدمة املتنقلة على أساس أويل يفأو قسماً منه، موزع لهذا النطاق 

نح نطاق التدد هذا مت من لوايح الراديو واحلواشي األخرى ذات الصلة يف 167.5أن الرقم  ( ه
 توزيعات بديلة وإضافية للخدمات الثابتة واملتنقلة واإلذاعية على أساس أويل،
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 2019لعام  الراديوية التصاالتأن يدعو املؤمتر العاملي ليقرر 
ذلك  نتايج الدراسات املشار إليها أدناه واختاذ اإلجراءات املناسبة بشأهنا مبا يف إىل النظر يف

 الطيف، توزيع

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

 ؛MHz 54-50نطاق التدد  يف 1 اإلقليم إىل دراسة احتياجات خدمة اهلواة من الطيف يف 1

بني خدمة اهلواة واخلدمة املتنقلة واخلدمة الثابتة، وخدمة التحديد إىل دراسة التقاسم  2
 الراديوي للموقع واخلدمة اإلذاعية، وضمان محاية هذه اخلدمات، مع مراعاة نتايج الدراسات أعاله.
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 (WRC-15) 659القرار 

 العمليات الفضائيةخدمة  دراسات لتلبية المتطلبات في
 بالنسبة إلى األرض تل غير المستقرةالسوا من أجل

 ذات المهمات القصيرة المدة

 (،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
ا هذا القرار يشي إىل مهمة مدة صالحيته أن املصطلح "مهمة قصية املدة" املستعمل يف (أ  

 ؛سنوات 3 العادة تتجاوز يف حمدودة ال
 يتضمن أمثلة هلذه السواتل، ويتضمن اخلصايص التقنية؛ ITU-R SA.2312ن التقرير أ ب(
نظرة عامة عن املمارسات واإلجراءات احلالية للتبليغ  يتضمن ITU-R SA.2348أن التقرير  ج(

 عن الشبكات الفضايية واليت تنطبق حالياً على هذه السواتل؛
اسبة سواتل، قد يزيد الطلب على توفي توزيعات منأنه نظراً إىل العدد املتزايد من هذه ال د (

 خلدمة العمليات الفضايية؛
ب تستخدم التددات الراديوية التسب أن من املهم ضمان أن تتفادى أي عمليات ساتلية ( ه
 ؛األخرى واخلدمات نظمةاألبداخل ضار ت يف
ومتنوعة من  ُ                         ت ستعمل من أجل جمموعة واسعة GHz 1أن نطاقات التدد األدىن من  و (

ات اجلديدة                  ُ              ً     ً              بعض هذه النطاقات ت ستعمل استعماال  كثيفا ، وأن التوزيع التطبيقات األرضية والفضايية، وأن
 دمات القايمة؛داعي هلا على اخل          ً  تضع قيودا  ال                      ّ هذه النطاقات ينبغي أال   خلدمة العمليات الفضايية يف

القياس ت من أجل التتبع والتحكم و غي خدمة اهلواة استعملت ترددا أن بعض السواتل يف ز (
املوزعني خلدمة اهلواة الساتلية، وأن هذا  MHz 438-435و MHz 146-144 نطاقني التدد    ُ     عن ب عد يف

 الراديو؛ من لوايح 57.1و 56.1يتفق مع الرقمني  االستعمال ال
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والقياس  تحكم                         ً                       من لوايح الراديو، يتم عادة  توفي وظايف التتبع وال 23.1       ً        أنه وفقا  للرقم   (
    ُ                                                         عن ب عد من أجل السواتل ضمن اخلدمة اليت تعمل فيها احملطة الفضايية؛

أن هذه السواتل عليها قيود من حيث استخدام قدرة منخفضة على متنها وكسب  ط(
 ؛ITU-R SA.2312التقرير  يرد وصفه يف                   ً   منخفض للهوايي وفقا  ملا

اس من أجل التتبع والتحكم والقي                                             ً أن عرض النطاق الذي تستعمله هذه السواتل حاليا   ي(
           ً              أو أقل، وفقا  ملا يرد وصفه  MHz 0,1         ً  يبلغ عموما   GHz 1 نطاقات التدد األدىن من    ُ     عن ب عد يف

 ،ITU-R SA.2312التقرير  يف

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف

)الطيف ة التكلفة للنفاذ إىل املوارد املداري ميسورةأن توفر وسيلة  من شأهناهذه السواتل أن  (أ  
 ؛الفضاء واملدار( للوافدين اجلدد إىل

صفوف البلدان  جناحها يف املسامهة يف الرييسية من العوامل هي وأبعادها أن كتلة هذه السواتل ب(
 ؛الفضاء اجلديدة اليت ترتاد

 ،الفضاء أن من املهم مراقبة السواتل وتتبعها على حنو موثوق من أجل إدارة احلطام يف ج(

 وإذ يدرك

 GHz 1ن منطاقات التدد األدىن  التوزيعات احلالية خلدمة العمليات الفضايية يفأن  (أ  
 إذ يضعمن " ب(و أ(الفقرتني  غي ماليمة للسواتل املشار إليها يف 21.9 حيث ينطبق الرقم

 ؛"اعتباره يف

موزعة خلدمة العمليات الفضايية حيث  GHz 1من أدىن أن هناك نطاقات تردد أخرى  ب(
 ؛21.9 الرقمطبق ين ال

 ،(Rev.WRC-15) 205من لوايح الراديو والقرار  267.5و 266.5الرقمني  األحكام الواردة يف ج(
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 2019لعام  التصاالت الراديويةل املؤمتر العاملي يقرر أن يدعو
 ننتايج الدراسات املذكورة أعاله واختاذ التدابي الضرورية، حسب االقتضاء، على أن تكو  إىل النظر يف

أن تكون جلان " فيما يلي كاملة و يدعو قطاع االتصاالت الراديويةفقرة " نتايج الدراسات املشار إليها يف
 قطاع االتصاالت الراديوية قد وافقت عليها، الدراسات يف

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

خدمة  يف إىل دراسة االحتياجات من الطيف فيما يتعلق بالتتبع والتحكم والقياس عن بُعد 1
العمليات الفضايية من أجل العدد املتزايد من السواتل غي املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املهمات 

 من لوايح الراديو؛ 23.1 القصية املدة، مع مراعاة الرقم

دى التدد األدىن م إىل تقييم مدى مالَءمة التوزيعات احلالية خلدمة العمليات الفضايية يف 2
 ؛" واالستعمال احلايلوإذ يدركمن " أ( مراعاة الفقرة ، معGHz 1من 

ميكن  ويف حال بينت دراسات التوزيعات احلالية خلدمة العمليات الفضايية أن املتطلبات ال 3
"، إجراء دراسات بشأن التقاسم يدعو قطاع االتصاالت الراديويةمن " 2و 1 تلبيتها مبوجب الفقرتني

ات املتجاورة على النطاق النطاق ويف حلماية اخلدمات القايمة، يف والتوافق ودراسة تقنيات التخفيف
مدييت  التوزيعات اجلديدة املمكنة أو رفع التوزيعات خلدمة العمليات الفضايية يف السواء، بغية النظر يف

 ،MHz 420-400,15و MHz 174-150,05 التدد

 كادمييةسبني واهليئات األالدول األعضاء وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية واملنتيدعو 
 الدراسات من خالل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية. إىل املشاركة يف
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 (WRC-15) 761قرار ال

 الصوتية() ين االتصاالت المتنقلة الدولية والخدمة اإلذاعية الساتليةالتوافق ب
 3و 1ن ياإلقليم في MHz 1 492-1 452 نطاق التردد في

 (،2015املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف،  إن

 إذ يأخذ بعني االعتبار
د ع                                         ُ معايي احلماية املطبقة على أنظمة القياس عن ب  املعنونة " ITU-R M.1459 التوصية أ ( 
الساتلية املستقرة  مع اخلدمة اإلذاعية التقاسمتخفيف لتسهيل الاخلدمة املتنقلة للطيان وتقنيات  يف
طاقات ن سبة إىل األرض واخلدمة املتنقلة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يفبالن

 "؛MHz 2 360-2 310و MHz 1 525-1 452 التدد
أن دراسات قطاع االتصاالت الراديوية توفر معلومات مفيدة بشأن مستوى كثافة تدفق  ب(
 تنسيق،اتلية اليت ميكن استعماهلا ألغراض الاخلدمة اإلذاعية الس حلماية احملطات األرضية يف (pdf) القدرة

 وإذ يدرك
   َّ                                           موز ع للخدمة اإلذاعية الساتلية )الصوتية( واخلدمة  MHz 1 492-1 452 نطاق التددأن  أ ( 

 أويل؛ املتنقلة على أساس
ة( )الصوتي شروط التقاسم بني اخلدمة اإلذاعية الساتلية         ً  ينظم حاليا   11.9أن الرقم  ب(

 لة؛املتنق واخلدمة
  ّ                                                       يؤم ن االستقرار الطويل األجل لتشغيل االتصاالت املتنقلة الدولية  ال 11.9أن تطبيق الرقم  ج(
مة خالل السنوات اخلد احلماية لن تشمل سوى أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية اليت ستوضع يف ألن

 الثال  القادمة، وفقط خالهلا، وإذا متت املوافقة على تنسيقها؛
 MHz 1 492-1 467 نطاق التدد تنسيق اخلدمة اإلذاعية الساتلية )الصوتية( يف أن طلبات د (

لية                    ً                      ، وأن من املخطط أيضا  إطالق بعض األنظمة الساتاالحتاد مكتب االتصاالت الراديوية يفُ        ق دمت إىل 
 ،2019 انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام للخدمة اإلذاعية الساتلية )الصوتية( قبل
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 اعتباره وإذ يضع يف
لنطاق  (pfd)الوقت احلايل حدًا لكثافة تدفق القدرة  تضع يف ال 21املادة  أن أ ( 

 أجل محاية اخلدمة املتنقلة )محاية منطقة اخلدمة(؛ من MHz 1 492-1 452 التدد
 يمية اليتتنظنتايج الدراسات التقنية والبشأن املؤمتر  هذا ه مل يتم التوصل إىل اتفاق يفأن (ب

بني االتصاالت املتنقلة الدولية واخلدمة  MHz 1 492-1 452 أجريت حىت اآلن عن تقاسم نطاق التدد
 الساتلية؛ اإلذاعية

فيما خيص أنظمة االتصاالت  دوداحلعند  (pfd) ثافة تدفق القدرةيوجد حّد لك ه الأن (ج
نطاق التدد هذا أن  ة الدولية اليت سُتنشر يفاملتنقلة الدولية، وأنه يتعني على أنظمة االتصاالت املتنقل

من أجل محاية أنظمة اخلدمة اإلذاعية الساتلية  19.9 الرقم تطّبق إجراء التنسيق املنصوص عليه يف
 البلدان اجملاورة، )الصوتية( املنشورة يف

 وإذ يدرك كذلك
ّ   حد د املؤمتر هذا أن  أ (  نقلة الدولية على لالتصاالت املت MHz 1 492-1 452نطاق التدد  

 الصعيد العاملي؛
ه ينبغي استكمال دراسات التوافق بغية حتديد معايي تقاسم مناسبة بني اخلدمة اإلذاعية أنب (ب

 ،MHz 1 492-1 452 نطاق التدد )الصوتية( واخلدمة املتنقلة يف الساتلية
 يقرّر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

 ب قبل املؤمترالوقت املناس ية والتقنية املناسبة وإجنازها يفإىل إجراء الدراسات التنظيم 1
، بغية ضمان التوافق بني االتصاالت املتنقلة الدولية 2019 لعام العاملي لالتصاالت الراديوية

، 3و 1اإلقليمني  يف MHz 1 492-1 452 نطاق التدد واخلدمة اإلذاعية الساتلية )الصوتية( يف
 ية(؛شغيلية لالتصاالت املتنقلة الدولية واخلدمة اإلذاعية الساتلية )الصوتمراعاة املتطلبات الت مع

إىل التحضي جلملة أمور منها اإلجراء التنظيمي الذي ميكن اختاذه، استناداً إىل الدراسات  2
أعاله، بغية تيسي االستقرار طويل األجل لالتصاالت املتنقلة الدولية  1 يقرّراملعّدة مبوجب الفقرة 

 ،MHz 1 492-1 452 نطاق التدد دمة اإلذاعية الساتلية )الصوتية( يفواخل
 2019يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 النتايج املذكورة أعاله واختاذ التدابي الالزمة حسب االقتضاء، إىل النظر يف
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 يدعو الدول األعضاء

ملشار الراديوية فيما يتعلق بالدراسات اأنشطة قطاع االتصاالت  إىل املشاركة بنشاط يف 1
 إليها أعاله؛

، إىل االستشاد بدراسات قطاع االتصاالت الراديوية لتحديد احلاجة إىل 1يف اإلقليم  2
ة الساتلية، مع اخلدمة اإلذاعي التنسيق الثنايي بني أنظمة االتصاالت الراديوية واحملطات األرضية يف

عام " ريثما حيدد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لبعني االعتبارإذ يأخذ من "ب( مراعاة الفقرة 
 الشروط التنظيمية والتقنية هلذا التنسيق الثنايي؛ 2019

إىل االستشاد بدراسات قطاع االتصاالت الراديوية لتحديد احلاجة إىل التنسيق الثنايي  3
"  االعتبارإذ يأخذ بعنيمن " ب(راعاة الفقرة حلماية احملطات األرضية للخدمة اإلذاعية الساتلية، مع م

الشروط التنظيمية والتقنية هلذا  2019ريثما حيدد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
 الثنايي، التنسيق

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

من جدول األعمال،  1.9 دإطار البن ، يف2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام بأن يقّدم إىل 
 ".يقرّرمن " 1 الفقرة نتايج الدراسات املشار إليها يف
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 (WRC-15) 763قـرار ال

 محطات مقامة على متن مركبات دون مدارية

 (،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف، 

 اعتباره ضع يفي إذ
 أن الطيف الراديوي هو مورد حمدود؛ ( أ 

  100أن احلد بني الغالف اجلوي لألرض والفضاء يُفتض عمومًا أن يكون على ارتفاع  ب(
 األرض؛ كيلومت فوق سطح

عند   ّ  حتل ق أنحبيث ميكنها فيها الطايرات  أنه جيري تصميم بعض املركبات مبا ج(
 ؛مسارات دون مدارية كيلومت يف 100تتجاوز ارتفاعات 

مسارات كيلومت وتستعمل  100على ارتفاعات تزيد عن أن مركبات أخرى ميكن أن تعمل  ( د
 مدارية؛ غي
أن بعض هذه املركبات تصل إىل الفضاء وبعد حترير املركبة الفضايية، تبتعد وهتبط على  ( ه

 ذلك شأن رحلة فضايية دون مدارية؛ يف األرض شأهنا
مات ملوزعة للخدأنه ميكن للمحطات على منت مركبات دون مدارية استعمال التددات ا ( و

 ت الصوتية،واالتصاال واملراقبة والتحكم عن بعد          ُ    القياس عن ب عد الفضايية وخدمات األرض ألغراض 

 يدركوإذ 
تكون   أن األحكام واإلجراءات التنظيمية احلالية املتعلقة باخلدمات الفضايية وخدمات األرض قد ال

تدد بات دون املدارية لتخصيصات الكافية لالعتاف الدويل باستعمال احملطات على منت املرك
 الصلة، ذات

 يدرك أيضاً وإذ 
جتر دراسة املتطلبات من الطيف للقياس عن ُبعد والتحكم عن ُبعد واملراقبة ولالتصاالت  أنه مل

 املركبات دون املدارية، احملطات على منت الصوتية يف
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 وإذ يأخذ بعني االعتبار
وانب التشغيلية واجلوانب التنظيمية الراديوية للطايرات بشأن اجل ITU-R 259/5 مسألةال أ ( 

 الغالف اجلوي؛ املستوى األعلى من العاملة يف

 من لوايح الراديو قد تنطبق على جوانب معّينة من هذا التشغيل، 10.4 أن أحكام الرقم ب(

 إىل يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
ل ة وتشغيلية ميكن أن تساعد على تفادي التداخإجراء دراسات لتحديد أي تدابي تقني 1

 الضار بني خدمات االتصاالت الراديوية فيما يتعلق باحملطات على منت املركبات دون املدارية؛

إجراء دراسات لتحديد املتطلبات من الطيف، واستناداً إىل نتايج هذه الدراسات، النظر  2
 ؛WRC-23 مؤمترلل جدول األعمال املقبل إمكانية طر  بند يف يف

 االنتهاء من الدراسات خالل فتة الدراسة املقبلة لقطاع االتصاالت الراديوية، 3

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
 ؛االتصاالت الراديوية علماً هبذا القرار قطاع بإحاطة جلان دراسات 1

يقرر الفقرة  ا يفإليه تقريره نتايج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية املشار بأن يُدرج يف 2
 ،WRC-19 أعاله لكي ينظر فيها املؤمتريدعو قطاع االتصاالت الراديوية  أن

 يدعو اإلدارات
 ،الدراسات بتقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية يف بفعاليةإىل املشاركة 

 يكلف األمني العام
التابعة لألمم املتحدة  (COPUOS) إىل إحاطة جلنة استخدام الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية

 واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية األخرى علماً هبذا القرار. (ICAO) ومنظمة الطيان املدين الدويل
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 (WRC-15) 764 قـرارال

 النظر في اآلثار التقنية والتنظيمية لإلحالة
 ITU-R M.1849-1و ITU-R M.1638-1إلى التوصيتين 

 من لوائح الراديو 450A.5و 447F.5في الرقمين 

 (،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
موزعان يف العامل على أساس  MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 250أن نطاقي التدد  ( أ 

 ؛للموقع أويل خلدمة التحديد الراديوي
 MHz 5 350-5 150 نطاقي التدد وزع دق 2003 لعام املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية أن (ب
 ،(WAS) الالسلكي النفاذ أنظمة لتنفيذعلى أساس أويل للخدمة املتنقلة  MHz 5 725-5 470و
 ؛(RLAN) الراديوية احمللية الشبكات ذلك يف مبا
حيدد شروط استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاقات التدد  (Rev.WRC-12) 229 أن القرار (ج

MHz 5 250-5 150 وMHz 5 350-5 250 وMHz 5 725-5 470  لتنفيذ أنظمة النفاذ الالسلكي
 ؛ذلك الشبكات احمللية الراديوية مع محاية اخلدمات األولية القايمة يف الوقت ذاته يف مبا
طاق التدد نال تطالب احملطات يف اخلدمة املتنقلة العاملة يف ينص على أ 447F.5 أن الرقم د (

MHz 5 350-5 250 ،وخدمة استكشاف األرض  باحلماية من خدمة التحديد الراديوي للموقع
معايي محاية  تفرض لن هذه اخلدمات ، وأنالساتلية )النشيطة( وخدمة األحبا  الفضايية )النشيطة(

أكثر صرامة على اخلدمة املتنقلة تستند إىل خصايص النظام ومعايي التداخل، تزيد عن تلك املنصوص 
 ؛ITU-R RS.1632-0و ITU-R M.1638-0ها يف التوصيتني علي
طاق نال تطالب احملطات يف اخلدمة املتنقلة العاملة يف ينص على أ 450A.5 أن الرقم ه (
 لن تفرضوأن هذه اخلدمات  باحلماية من خدمات االستدالل الراديوي MHz 5 725-5 470 التدد

يها ومعايي التداخل تزيد عن تلك املنصوص علمعايي محاية صارمة تستند إىل خصايص النظام 
 ،ITU-R M.1638-0يف التوصية 
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 وإذ يالحظ
اخلصايص ومعايي احلماية املطبقة يف دراسات تعرف  ITU-R M.1638-0التوصية أن  أ ( 

التقاسم بني رادارات التحديد الراديوي للموقع ورادارات املالحة الراديوية للطيان ورادارات األرصاد 
 ؛MHz 5 850-5 250التدد  مدىجلوية العاملة يف ا

تعرف اخلصايص ومعايي احلماية املطبقة يف دراسات  ITU-R M.1638-1التوصية أن  ب(
التقاسم بني رادارات التحديد الراديوي للموقع )باستثناء رادارات األرصاد اجلوية املنصوبة على 

 MHz 5 850و 250 5نطاقات التدد بني  املة يفاألرض( ورادارات املالحة الراديوية للطيان الع
اجلوانب التقنية والتشغيلية لرادارات األرصاد اجلوية املنصوبة  حتدد ITU-R M.1849-1 التوصية وأن
 ؛األرض على
تتضمن خصايص رادارية جديدة غي مدرجة ضمن  ITU-R M.1638-1 أن التوصية ج(

 ،ITU-R M.1638-0 التوصية
 وإذ يالحظ أيضاً 

فإن إحالة نصوص مضمنة باإلحالة على أساس  ،WRC(Rev. 27-12( القرارمن  1 نه وفقاً للملحقأ
 ،حسب االقتضاء،                             ً              جيب أن تكون صرحية وأن حتدد جزءا  من النص بعينهإلزامي 

 باالحتاد إىل يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
 447F.5والتنظيمية على اخلدمات املشار إليها يف الرقمني أن يدرس اآلثار التقنية  1
عوضًا عن التوصية  ITU-R M.1638-1اإلحالة إىل التوصية  اليت ستنتج عن 450A.5و

ITU-R M.1638-0 داعي هلا على اخلدمات فرض قيود ال يف هذه احلواشي، مع احلرص على عدم 
 املشار إليها يف هذه احلواشي؛

 447F.5 لتقنية والتنظيمية على اخلدمات املشار إليها يف الرقمنيأن يدرس اآلثار ا 2
إىل هذه احلواشي،  ITU-R M.1849-1 إضافة إحالة جديدة إىل التوصية اليت ستنتج عن 450A.5و

 مع احلرص على عدم فرض قيود ال داعي هلا على اخلدمات املشار إليها يف هذه احلواشي،
 يةيكلف مدير مكتب االتصاالت الراديو 

للنظر  2019 املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامأن يدرج نتايج هذه الدراسات يف تقرير املدير إىل 
 " أعاله.االحتاد إىلب يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةيف أي تدابي تنظيمية استجابًة للفقرة "
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 (WRC-15) 765القرار 

 محطات األرضية العاملةالنطاق من أجل ال وضع حدود للقدرة في
 تكشافخدمة اسو  خدمة األرصاد الجوية الساتليةو  الخدمة المتنقلة الساتلية في

 MHz 400,05-399,9و MHz 403-401 نطاقي التردد في األرض الساتلية

 (،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

األرصاد فضاء( و -)أرض (EESS) رض الساتليةأن أنظمة خدميت استكشاف األ (أ  
وأنظمة  MHz 403-401 نطاق التدد فضاء( املستخدمة يف-)أرض (MetSat) اجلوية الساتلية

تستعمل  MHz 400,05-399,9 نطاق التدد فضاء( يف-)أرض (MSS) اخلدمة املتنقلة الساتلية
 ؛مجع البيانات حالياً يف

 دة باستعمال مستويات متوسطة/منخفضة من القدرة؛أن تشغيل هذه األنظمة يكون عا ب(
معلومات عن معايي األداء والتداخل بالنسبة تقدم  ITU-R SA.2045أن التوصية  ج(

املدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل  العاملة يف (DCS) لألنظمة ذات الصلة جلمع البيانات
 ؛MHz 403-401نطاق التدد  يفاألرض واملدار الساتلي غي املستقر بالنسبة إىل األرض 

تقدم معلومات عن االستعماالت احلالية واملستقبلية  ITU-R SA.2044أن التوصية  د (
، MHz 403-401التدد  نطاق املستقرة بالنسبة إىل األرض يف غي (DCS) ألنظمة مجع البيانات

 ؛الطيف وتقسيم النطاق من أجل توفي نفاذ متكافئ جلميع هذه األنظمة إىل
وصفًا لنظام اخلدمة املتنقلة الساتلية الذي يستخدم تقدم  ITU-R M.2046أن التوصية  ( ه

فضاء(، ومعايي احلماية املقابلة من ضوضاء النطاق -)أرض MHz 400,05-399,9نطاق التدد 
 ؛العريض والتداخل ضيق النطاق

به،  غي املناخ والتنبؤضرورية ملراقبة ت MSSو MetSatو EESSأن هذه األنظمة للخدمات  و (
ة التنوّع البيولوجي، محاي ومراقبة احمليطات والطقس واملوارد املايية، والتنبؤ بأحوال الطقس واملساعدة يف

 البحر؛ وتعزيز األمن يف
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أن عدداً متزايداً من السواتل من املخطط أن تستعمل نطاقي التدد هذين بشكل أساسي  ز (
إطار توزيعات خدمة استكشاف  ( يف135.1فضاء( )انظر الرقم -ضألغراض التحكم عن بُعد )أر 

 الساتلية، اخلدمة املتنقلة أو األرصاد اجلوية الساتليةخدمة  األرض الساتلية أو

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف
 إذ يضع " من ( ز الفقرة أن مستويات قدرة خرج احملطات األرضية، املشار إليها يف (أ  
ن فضاء( ميكن أن تكون أعلى بكثي م-فذ هوايي وصالت التحكم هذه )أرض، عند من"اعتباره يف

 MetSat أو EESS مستويات القدرة املعتدلة/املنخفضة املستعملة عادة لتشغيل أنظمة اخلدمات
ي نطاق "، يفاعتباره إذ يضع يف من " أ ( الفقرة ، ووصالت اخلدمة املشار إليها يفMSS أو

 ؛MHz 400,05-399,9و MHz 403-401 التدد
مكرسان حالياً بشكل رييسي  MHz 400,05-399,9و MHz 403-401 نطاقي التددأن  ب(

الفقرات  يه يف، على النحو املشار إل، وفقاً لتوصيات قطاع االتصاالت الراديويةملنصات مجع البيانات
 "؛اعتباره إذ يضع يف من " ( هـو ( دو ج(
إذ يضع ن "م ( زالفقرة  النحو املشار إليه يف أن تشغيل وصالت التحكم عن بُعد على ج(
ملشار إليها ا" قد يتسبب بتداخل ضار باملستقبالت الساتلية املقامة على منت السواتل اعتباره يف
 ،"اعتباره إذ يضع يف من "أ (  الفقرة يف

 وإذ يدرك
ملدى لتشغيل اوجود يقني تنظيمي مستقر للتمكن من توفي استمرارية بعيدة أن من الضروري  (أ  

 ؛(DCS) أنظمة مجع البيانات
 ؛طويلة األجلواستثمارات  هذه متثل جهوداً  أنظمة مجع البياناتأن  ب(
أن من الضروري ضمان عمليات األنظمة احلالية واملستقبلية اليت تطّبق فيها عادة مستويات  ج(

 (أ الفقرة ر إليها يفاملشا MSSو MetSatو EESSأنظمة اخلدمات  متوسطة يف قدرة خرج منخفضة أو
 "؛اعتباره إذ يضع يف من "
النطاق من أجل احملطات األرضية ضمن لوايح الراديو اليت  أن وضع حدود القدرة يف د (

سيجلب الثقة ألنظمة مجع البيانات اليت تستخدم  MSSو MetSatو EESS تطبق على اخلدمات
 نطاَقي التدد هذين،
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 2019لعام  التصاالت الراديويةعاملي لالؤمتر امليدعو يقرر أن 
النطاق  إمكانية وضع حدود للقدرة يف إىل مراعاة نتايج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية والنظر يف

 MHz 403-401نطاق التدد  يف MetSatو EESS اخلدمتني من أجل احملطات األرضية يف
 ،MHz 400,05-399,9 نطاق التدد يف MSS واخلدمة

 صاالت الراديويةدعو قطاع االتي

 قبلناسب الوقت امل وإجنازها يف التقنية والتشغيلية والتنظيمية الضرورية دراساتالإجراء إىل 
النطاق من أجل احملطات األرضية  إمكانية وضع حدود القدرة يفبشأن  WRC-19 املؤمتر
نطاق  يف MSS واخلدمة MHz 403-401 نطاق التدد يف MetSatو EESS اخلدمتني يف
 ،MHz 400,05-399,9 ددالت 

 يدعو اإلدارات
الدراسات وأن توفر اخلصايص التقنية والتشغيلية لألنظمة املعنية وذلك  إىل أن تشارك بنشاط يف

 الراديوية، بتقدمي املسامهات إىل قطاع االتصاالت

 يكلف األمني العام
إلقليمية املعنية األخرى علماً واملنظمات الدولية وا (WMO) املنظمة العاملية لألرصاد اجلويةبأن حييط 
 هبذا القرار.
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 (WRC-15) 766القرار 

التوزيع الثانوي لخدمة األرصاد الجوية الساتلية  إمكانية رفع النظر في
خدمة استكشاف منح توزيع أولي لو وضع أولي  إلىأرض( -)فضاء

 MHz 470-460د الترد نطاق في أرض(-األرض الساتلية )فضاء

 (،2015ر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف، إن املؤمت

 اعتباره إذ يضع يف

مدارات مستقرة وغي مستقرة بالنسبة إىل األرض  تعمل يف (DCS)أن أنظمة مجع البيانات  (أ  
 (EESS) وخدمة استكشاف األرض الساتلية (MetSat)أنظمة خدمة األرصاد اجلوية الساتلية  يف
 ؛MHz 403-401نطاق التدد  يف (فضاء-أرض)

نبؤ ضرورية ملراقبة تغي املناخ، ومراقبة احمليطات واملوارد املايية، والتأن أنظمة مجع البيانات  ب(
 البحر؛ محاية التنوّع البيولوجي، وتعزيز األمن يف بأحوال الطقس، واملساعدة يف

ض( أر -أن معظم أنظمة مجع البيانات هذه قد استخدمت وصالت ساتلية هابطة )فضاء ج(
ساعدت على حتسني عمل أنظمة مجع البيانات الساتلية، مثل  MHz 470-460 التدد يف نطاق

 إرسال املعلومات لتحقيق االستعمال األمثل ملنصات مجع البيانات األرضية؛

رض( أ-موزع حالياً خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية )فضاء MHz 470-460أن نطاق التدد  د (
 على أساس ثانوي؛

حيدد بعض اإلدارات اليت لديها توزيعات أولية خلدمة األرصاد اجلوية  290.5أن الرقم  ( ه
 ؛21.9 الساتلية شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم

موزع حاليًا للخدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل  MHz 470-460أن نطاق التدد  ( و
 ؛واسعاً  وتستخدمه هاتان اخلدمتان استخداماً 
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وعدم  MHz 470-460نطاق التدد  أن احلاجة تدعو إىل محاية اخلدمتني الثابتة واملتنقلة يف ( ز
 إعاقة تطورمها املستقبلي؛

 289.5قاً للرقم وف هياليت  ،تطبيقات خدمة استكشاف األرض الساتليةأنه جيوز استعمال   (
 MHz 1 710-1 690و MHz 470-460دد نطاقي الت  يف ،غي تطبيقات خدمة األرصاد اجلوية الساتلية

 جلدول تسبب تداخاًل ضارًا باحملطات العاملة وفقاً  أرض، شريطة أال-االجتاه فضاء لإلرساالت يف
 توزيع نطاقات التدد؛

الستعمال اإلدارات اليت ترغب  MHz 470-450حيدد نطاق التدد  286AA.5أن الرقم  (ط
 ،(IMT) الدولية تنفيذ االتصاالت املتنقلة يف

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف
افة لكث                                        ً                          ّ أن إدارة واحدة على األقل قد اعتمدت أحكاما  تنظيمية وطنية تنص على حد   (أ  

 األرض؛ اتدمخ أنظمة حلماية 152 /4kHz2dBW/mبقيمة  (pfd)ة تدفق القدر 
ل مأن وكاالت الفضاء وضعت من أجل تلبية هذا احلد حالً يقوم على الطيف املمّدد وتع ب(

نطاق  جيعل تشغيل وصلة هابطة واحدة على األقل لنظام مجع البيانات تعمل يف ما على تنفيذه، وهو
  اعتباره يف يضع وإذمن " أ(الفقرة  متسقة مع حد كثافة تدفق القدرة املذكور يف MHz 470-460التدد 
 ،"كذلك

 وإذ يدرك
ة الساتلية وخدمة استكشاف أن من الضروري أن يكون لدى مشغلي خدمة األرصاد اجلوي (أ  

األرض الساتلية اليقني التنظيمي املستقر ليتمكنوا من توفي استمرارية على املدى الطويل هلذه اخلدمة 
 اليت هتم اجلمهور وأن العمل على أساس توزيع ثانوي يتعارض مع هذا اهلدف؛

ني ى عقود ب        ً        واستثمارا  على مد مهمة طويلة األجلأن هذه الربامج الفضايية شكلت  ب(
الوقت الذي تقرر فيه الربنامج بشكل رمسي، وتطويره، ومرحلة اإلطالق، والوقت الذي أصبحت فيه 

 مرحلة التشغيل؛ السواتل املقابلة يف
محوالت استمرارية هذه الربامج بتوفي سواتل و  أن وكاالت الفضاء واألرصاد اجلوية تستثمر يف ج(

 الحق؛ وقت نافعة يف
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أرض( وخدمة -دمة األرصاد اجلوية الساتلية )فضاءخل MHz 470-460د زيع نطاق التدتو  رفعأن  د (
ً                                  إىل توزيع أويل، فضال  عن التدابي املناسبة لضمان محاية كا أرض(-)فضاء استكشاف األرض الساتلية فية                 
ربامج مجع بنطاق التدد هذا، سوف يوفر لإلدارات ولوكاالت الفضاء املعنية  للخدمات القايمة املوزعة يف

 األنظمة؛ البيانات الساتلية والقطاعات اخلاصة الثقة بتمويل تطوير وتشغيل هذه

إبقاء األولوية خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية على خدمة استكشاف  الضروري من أن ( ه
 ؛MHz 470-460 نطاق التدد األرض الساتلية يف

لن تطالب باحلماية من حمطات  EESSواخلدمة  MetSatأن احملطات األرضية للخدمة  و (
 اخلدمتني الثابتة واملتنقلة؛

 تظل سارية، 290.5أن املوافقات اليت مت احلصول عليها مبوجب الرقم  ( ز

 2019 لعام الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمترأن يدعو  يقرر

توزيع أرض( إىل -)فضاء الثانوي خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية إمكانية رفع التوزيع إىل أن ينظر يف
 ددنطاق الت  يف أرض(-أويل وإضافة توزيع أويل خلدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاء

MHz 470-460  ضافية وعدم فرض قيود إ النطاق هذا األولية القايمة يفمع توفي احلماية للخدمات
نادًا إىل نتايج جملاورة استعلى هذه اخلدمات اليت ُوزع هلا نطاق التدد بالفعل ويف نطاقات التدد ا

 دراسات قطاع االتصاالت الراديوية،

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

 بشأن WRC-19 املؤمتر قبلالوقت املناسب  وإجنازها يف الضرورية دراساتالإجراء إىل  1
ىل إأرض( -األرصاد اجلوية الساتلية )فضاء رفع توزيع خدمةجدوى التقاسم والتوافق من أجل حتديد 

اق نط يف أرض(-وإضافة توزيع أويل خلدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاءوضع أويل 
، مع توفي احلماية للخدمات األولية الثابتة واملتنقلة املوزع هلا بالفعل نطاق MHz 470-460 التدد

 ؛289.5الرقم  التدد هذا ، مع احلفاظ على الشروط الواردة يف
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من  MHz 470-460 لنطاق التددمع مراعاة االستخدام احلايل استكمال الدراسات، إىل  2
خدمة لى الواجب فرضه ع كثافة تدفق القدرةلحتديد احلد املناسب  جانب اخلدمات القايمة من أجل
دمات محاية اخلمن أجل  وخدمة استكشاف األرض الساتلية أرض(-األرصاد اجلوية الساتلية )فضاء

نطاق التدد هذا بالفعل شريطة أن ختلص الدراسات إىل أن حدًا أقل املوزع عليها  القايمة األولية
ميكنه حتقيق احلماية  "اعتباره كذلك وإذ يضع يف( من "أ الفقرة تقييداً لكثافة تدفق القدرة مما يرد يف

 "،كذلك اعتباره وإذ يضع يف" ( منأ الفقرة للخدمات القايمة، ينطبق حينئذ احلد الوارد يف

 دعو اإلداراتي
املعنية عن طريق تقدمي  ةنظمالدراسات وتوفي اخلصايص التقنية والتشغيلية لأل بنشاط يف إىل املشاركة

 ،الراديوية قطاع االتصاالتمسامهات إىل 

 األمني العام يكلف

 واملنظمات الدولية واإلقليمية (WMO)املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  إبالغ هذا القرار إىلب
 املعنية. األخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

121 

 (WRC-15) 767القرار 

 تحديد ترددات كي تستعملها اإلداراتإجراء دراسات بهدف 
 المتنقلة البرية والثابتة العاملة لتطبيقات الخدمتين

 GHz 450-275مدى التردد  في

 (،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
حمدد لكي تستعمله اإلدارات  GHz 1 000-275 مدى التددات طاقات يفعدداً من النأن  (أ  
، مثل خدمة الفلك الراديوي وخدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( وخدمة اخلدمات املنفعلة يف

 )املنفعلة(؛ األحبا  الفضايية

حيول  ال GHz 275ينص على استعمال اخلدمات املنفعلة هلذا املدى فوق  565.5أن الرقم  ب(
 النشيطة؛ دون استعماله من جانب اخلدمات

لتطبيقات اخلدمات  GHz 1 000-275املدى  إتاحة التددات يف اليت ترغب يفاإلدارات  أن ج(
اختاذ كل التدابي املمكنة عمليًا حلماية هذه اخلدمات املنفعلة من التداخالت  علىالنشيطة حتّث 

 التدد للتددات ذات الصلة؛ تنطاقاالضارة، إىل حني وضع جدول توزيع 

متوفرة بفضل  GHz 275أن األجهزة النشيطة اليت ميكنها العمل على ترددات فوق  د (
 التطورات التكنولوجية؛

أن قطاع االتصاالت الراديوية أجرى دراسات بشأن اخلصايص التقنية والتشغيلية لبعض  ( ه
 ؛GHz 1 000-275املدى  اخلدمات النشيطة العاملة يف

ة أنه مل يتم حتديد اخلصايص التقنية والتشغيلية للخدمتني املتنقلة الربية والثابتة العامل و (
 وأن األمر حيتاج إىل مزيد من الدراسة؛ GHz 275نطاق يزيد على  يف
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لقطاع االتصاالت الراديوية تدرس حالياً خصايص االنتشار املتعلقة  3أن جلنة الدراسات  ز (
 ؛GHz 275 زيد علىبالتددات اليت ت

نطاق  أن هناك حاجة إىل مناذج انتشار ُتستخدم للخدمتني املتنقلة الربية والثابتة العاملة يف  (
 ؛GHz 275يزيد على 

أن هناك حاجة إىل إجراء دراسات التقاسم والتوافق بني اخلدمتني املتنقلة الربية والثابتة  ط(
 ،GHz 275 نطاق يزيد على العاملة يفو  565.5الرقم  واخلدمات املنفعلة احملددة يف

 وإذ يالحظ

تتناول دراسة مناذج االنتشار اليت تصف على أفضل وجه  ITU-R 228-1/3أن املسألة  (أ  
العالقة بني املعلمات اجلوية وخصايص املوجات الكهرمغنطيسية على وصلة أرضية تعمل على ترددات 

 ؛GHz 275تزيد على 

ة على لألنظمة العامل اخلصايص التشغيلية والتقنيةتتناول دراسة  ITU-R 235-1/7أن املسألة  ب(
 العلمية؛ ضمن اخلدمات GHz 275 ترددات تزيد على

يطة للخدمات النشالتشغيلية التقنية و اخلصايص تناول دراسة  ITU-R 237/1أن املسألة  ج(
 ؛GHz 1 000-275 مدى التددات العاملة يف

لخدمة لالتشغيلية التقنية و اخلصايص تتناول الدراسات بشأن  ITU-R 256-0/5أن املسألة  (د 
 ؛GHz 1 000-275مدى التدد  يف املتنقلة الربية

لخدمة لاخلصايص التقنية والتشغيلية تتناول الدراسات بشأن  ITU-R 257-0/5أن املسألة  ( ه
 ؛GHz 1 000-275 مدى التدد الثابتة يف

 ملديات التدد املناسبة ألنظمة اتصاالت البيانات أن منظمات دولية أخرى تضع معايي و (
 ؛(WPAN) السلكيةالشخصية النفاذ ال اخلاصة بشبكة (Gbit/s 100) فايقة السرعة

أن هيئات دولية أخرى معنية بوضع املعايي قد حددت عدة أنظمة التصاالت البيانات  ز (
 فايقة السرعة،
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 وإذ يدرك

ذلك خدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة اهلواة تقوم أيضاً  يف أن اخلدمات النشيطة األخرى، مبا
 ،GHz 275بتطوير وتوضيح تطبيقات تعمل فوق 

 2019لعام  تصاالت الراديويةاملؤمتر العاملي لال يقرر أن يدعو

ة لإىل مراعاة نتايج دراسات التقاسم والتوافق اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية بني اخلدمات املنفع
تعملها حتديد ترددات تس والنشيطة وكذلك احتياجات هذه اخلدمات من الطيف، من أجل النظر يف

مع احلفاظ  GHz 450-275مدى التدد  اإلدارات لتطبيقات اخلدمتني املتنقلة الربية والثابتة العاملة يف
 سبة،واختاذ التدابي املنا، 565.5الرقم  اخلدمات املنفعلة، احملددة يف على محاية

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

 نقلة الربية والثابتةاخلدمتني املت إىل حتديد اخلصايص التقنية والتشغيلية لألنظمة يف 1
 ؛GHz 275 على العاملة عند ترددات تزيد

إىل دراسة احتياجات أنظمة اخلدمتني املتنقلة الربية والثابتة من الطيف، مع مراعاة نتايج  2
 ؛هالدراسات أعال

لتمكني إجراء دراسات التقاسم  GHz 450-275إىل وضع مناذج انتشار ضمن مدى التدد  3
 دد هذا؛مدى الت  والتوافق بني اخلدمتني املتنقلة الربية والثابتة واخلدمات املنفعلة يف

اخلدمات و  اخلدمتني املتنقلة الربية والثابتةإىل إجراء دراسات التقاسم والتوافق بني  4
اخلدمات املنفعلة احملددة  مع احلفاظ على محاية ،GHz 450-275 التددات مدى العاملة يف املنفعلة

 ؛565.5الرقم  يف

ة والثابتة، أنظمة اخلدمتني املتنقلة الربي إىل حتديد نطاقات التدد املرشحة الستعماهلا يف 5
ومحاية  4و 2و 1 الراديوية يدعو قطاع االتصاالتالفقرات  مع مراعاة نتايج الدراسات املشار إليها يف

 ،565.5الرقم  اخلدمات املنفعلة احملددة يف
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 القطاع واملنتسبني واهليئات األكادميية وأعضاء األعضاء الدوليشجع 
 حملددةاعلى تقدمي مسامهات خالل فتة الدراسة خبصوص تقييمها لآلثار على اخلدمات 

ً إىل الدراسات اليت جتري وفقًا هلذ  .رارالقا استنادا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

125 

 (WRC-15) 958القرار 

 دراسات عاجلة مطلوبة

 2019للتحضير للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

 (،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )جنيف، 
 اعتباره إذ يضع يف

ية ل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديو بنود جدول أعما أن جدول أعمال هذا املؤمتر مشل النظر يف أ ( 
 ؛(WRC-19) 2019 لعام
بنود جدول األعمال التمهيدي للمؤمتر العاملي  أن جدول أعمال هذا املؤمتر مشل النظر يف ب(

 ؛(WRC-23) 2023 لالتصاالت الراديوية لعام
 ُحددت 2019 أن بنود جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ج(
 ؛WRC 809)-(15القرار  يف
ُحددت  2023 أن بنود جدول األعمال التمهيدي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام د (
 ،WRC 810)-(15القرار  يف

 يقرر
 لحقه،هذا القرار وم أن يستكمل الدراسات املتعلقة باملواضيع احملددة يف

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
 الدراسات اليت دعا إليها هذا القرار، على وجه السرعةإىل أن يستكمل 

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
من جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت  1.9إطار البند  بتقدمي معلومات عن هذا الدراسات يف

 اء وبناء على نتايج الدراسات.، حسب االقتض2019الراديوية لعام 
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 (WRC-15) 958ملحق بالقرار 

 دراسات عاجلة مطلوبة

 2019للتحضير للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

 :لمركبات الكهرباييةل (WPT) اإلرسال الالسلكي للطاقةإجراء دراسات بشأن  1)
ت الكهربايية على خدمات للمركبا (WPT)اإلرسال الالسلكي للطاقة تقييم أثر  أ ( 

 الراديوية؛ االتصاالت
 (WPT) اإلرسال الالسلكي للطاقةدراسة مديات التددات املنسقة املناسبة اليت تقلل أثر  ب(

 للمركبات الكهربايية على خدمات االتصاالت الراديوية.
لية للتوحيد واملنظمة الدو  (IEC)اللجنة الكهرتقنية الدولية ينبغي أن تراعي هذه الدراسات أن 

تقوم بوضع معايي دولية تتعلق بالتنسيق العاملي  (SAE) ومجعية مهندسي السيارات (ISO) القياسي
 .لمركبات الكهرباييةل WPTواإلقليمي لتكنولوجيات 

 دراسات لبحث: 2)

مدى احلاجة إىل تدابي إضافية ممكنة لتقتصر إرساالت الوصلة الصاعدة للمطاريف على تلك  أ ( 
 ؛1.18 للرقم ريف املرخص هلا طبقاً املطا

طات إدارة التشغيل غي املرخص به ملطاريف احمل األساليب املمكنة اليت ستساعد اإلدارات يف ب(
برناجمها الوطين إلدارة  األرضية املستعملة على أراضيها، واليت تكون مبثابة أداة ُيستشد هبا يف

 .ITU-R 64 (RA-15) الطيف، طبقاً للقرار

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

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

___________ 
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