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 (SG)األمانة العامة 
 

 2017 سبتمرب 13جنيف،  
 

  CL-17/39 املرجع:

 الدول األعضاء يف االحتادإىل  مارتني-السيدة دورين بوغدان جهة االتصال:

  membership@itu.int الربيد اإللكرتوين:

   

 (RA-19)وجمعية االتصاالت الراديوية  (WRC-19)مكان انعقاد المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية  املوضوع:

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

ُدعيت الدول األعضاء يف االحتاد إىل أن تبلغ األمني العام مبوافقتها على ، 2017يوليو  18 املؤرخة CL-17/34يف الرسالة املعممة 
املنصوص عليه  (RA-19) مجعية االتصاالت الراديويةو  (WRC-19)املكان احملدد لعقد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

 اجمللس مبوجبه:)املرفق هبذه الرسالة( الذي قرر  للمجلس( 2017 )املعدَّل يف 1380 القرار يف
)مصر(  شرم الشيخ يف (RA-19)ومجعية االتصاالت الراديوية  (WRC-19)لالتصاالت الراديوية  املؤمتر العامليأن ينعقد  -

 .بدون تغيري مواعيد انعقاد هذين احلدثني وجدول أعمال املؤمتر ،شريطة موافقة أغلبية الدول األعضاء يف االحتاد
 .2017 أكتوبر 31إىل  2017 سبتمرب 18املوعد النهائي الستالم الردود على املشاورة قد جرى متديده من ويسرين إبالغكم بأن 

أن تبلغ إىل  CL-17/34الدول األعضاء يف االحتاد اليت مل ترد بعد على املشاورة مبوجب الرسالة املعممة دعى وبناًء على ذلك، تُ 
 (RA-19) مجعية االتصاالت الراديويةو  (WRC-19)األمني العام مبوافقتها على املكان احملدد لعقد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

أو بالفاكس إىل  @itu.intmembership ورد أعاله، ويفضل إرسال الرد بالربيد اإللكرتوين إىل العنوان وفقًا ملا
 .2017 أكتوبر 31ء االثالث موعد أقصاه يوم في، 6675 730 22 41+ الرقم

 أتطلع إىل تلقي ردّكم.

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 )التوقيع(

 جاو هولني
 العام األمني

  (2017 يف ل)املعدَّ  1380القرار : الملحق
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 (2017)املعدَّل يف  1380 قـرارال
 يف اجللسة العامة الثامنة( املعتمد)

 (WRC-19) 2019 لعام لالتصاالت الراديوية انعقاد المؤتمر العالمي وموعد مكان
 أعماله وجدول

 إن اجمللس،
 إذ يالحظ

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

أوصى جبدول أعمال هذا املؤمتر، ودعا اجمللس إىل وضع الصيغة النهائية جلدول أعمال املؤمتر واختاذ الرتتيبات لعقده  ب(
 ل األعضاء،والشروع بأسرع ما ميكن يف املشاورات الالزمة مع الدو 

 وإذ يالحظ كذلك
 2019 أن حكومة مجهورية مصر العربية قد دعت االحتاد الدويل لالتصاالت إىل عقد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

 مدينة شرم الشيخ )مصر(، يف
 يقـرر

 مجعية، تسبقه 2019 نوفمرب 22 إىلأكتوبر  28( من مصر) شرم الشيخيف  (WRC-19)عاملي لالتصاالت الراديوية الؤمتر املعقد 
 جدول األعمال التايل: ويكون له، 2019أكتوبر  25إىل  21التصاالت الراديوية من ا

مراعاة  مع ،على أساس املقرتحات املقدمة من اإلداراتوذلك البنود التالية واختاذ التدابري الالزمة بشأهنا،  النظر يف 1
وتقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر، واملراعاة الواجبة الحتياجات اخلدمات  2015اديوية لعام نتائج املؤمتر العاملي لالتصاالت الر 

 :قيد النظرالنطاقات  القائمة واملستقبلية يف
 ؛(WRC-15) 658 وفقاً للقرار MHz 54-50 نطاق الرتدد يف 1اإلقليم  منح توزيع خلدمة اهلواة يف النظر يف 1.1

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

الساتلية  أرض( وخدمة استكشاف األرض-إمكانية رفع التوزيع الثانوي خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية )فضاء النظر يف 3.1
نطاق  أرض( يف-أرض( إىل وضع أويل وإمكانية منح توزيع أويل خلدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاء-)فضاء
 ؛(WRC-15) 766 ، وفقاً للقرارMHz 470-460 الرتدد

من  7 امللحق ، واستعراض القيود املذكورة يف(WRC-15) 557نتائج الدراسات طبقًا للقرار  نظر يفال 4.1
ة اخلطة والقائمة وتطور اخلدم وتنقيحها إن استدعى األمر، مع ضمان محاية التخصيصات الواردة يف (Rev.WRC-15) 30 التذييل

، وعدم فرض (FSS) لشبكات القائمة واملخططة للخدمة الثابتة الساتليةمستقباًل ضمن اخلطة والقائمة وا (BSS) اإلذاعية الساتلية
 قيود إضافية عليها؛
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حمطات  فضاء( يف-)أرض GHz 29,5-27,5أرض( و-)فضاء GHz 19,7-17,7 استخدام نطاقي الرتدد النظر يف 5.1
ملناسب، اخلدمة الثابتة الساتلية، واختاذ اإلجراء ا أرضية متحركة تتواصل مع حمطات فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض يف

 ؛(WRC-15) 158 للقرار وفقاً 
سبة إىل األرض نخيص األنظمة الساتلية للخدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بال وضع إطار تنظيمي فيما النظر يف 6.1

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

ضائية من أجل خدمة العمليات الف يفدراسة االحتياجات من الطيف فيما يتعلق بالتتبع والتحكم والقياس عن بُعد  7.1
، ةالسواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املهمات القصرية املدة، بغية تقييم مالَءمة التوزيعات احلالية خلدمة العمليات الفضائي

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

 ؛(Rev.WRC-15) 359 البحر، وفقاً للقرار النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف أنظمة ساتلية إضافية يف
 ت الراديوية، فيما يلي:استناداً إىل نتائج دراسات قطاع االتصاالالنظر  9.1

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

فضاء -ذلك توزيعات جديدة للطيف للخدمة املتنقلة البحرية الساتلية )أرض يف خال تعديالت على لوائح الراديو، مباإد 2.9.1
 MHz 162,0375-160,6125و MHz 157,4375-156,0125 أرض( ويفضل أن يكون ذلك ضمن نطاقي الرتدد-وفضاء

الوقت  ، مع ضمان أالَّ تؤدي هذه املكّونة يف(VDES) البيانات باملوجات املرتية، إلتاحة املكّونة الساتلية ألنظمة تبادل 18 التذييل يف
 (AIS) ، ونظام التعرف األوتومايت(ASM) ، وعمليات الرسائل اخلاصة بالتطبيقVDES ذاته إىل ترّدي املكّونات األرضية احلالية لنظام

ه( ود( الفقرتني  ات ويف نطاقات الرتدد اجملاورة املشار إليها يفهذه النطاق وأالَّ يفرض قيودًا إضافية على اخلدمات القائمة يف
 ؛(Rev.WRC-15) 360من القرار يدرك"  "إذ من

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

اختاذ اإلجراءات الالزمة، حسب االقتضاء، لتيسري نطاقات ترددات منسقة عامليًا أو إقليميًا لدعم أنظمة االتصاالت  11.1
 ؛(WRC-15) 236 اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار وجوانب مساره ضمن التوزيعات احلالية للخدمة املتنقلة، وفقاً للقرار الراديوية

 (ITS) ذكيةاإلقليمية لتنفيذ أنظمة النقل الأو املمكنة العاملية نطاقات الرتدد املنّسقة  د ممكن يفالنظر إىل أقصى ح 12.1
 ؛(WRC-15) 237 إطار التوزيعات احلالية للخدمة املتنقلة، وفقاً للقرار التطور يف اآلخذة يف

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

ة املناسبة التدابري التنظيمي يف (WRC-15) 160النظر، على أساس دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وفقًا للقرار  14.1
 ؛، ضمن التوزيعات احلالية للخدمة الثابتة(HAPS) حمطات املنصات عالية االرتفاع من أجل

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

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

 ؛(WRC-15) 239 وفقاً للقرار
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هبا مجعية  لوائح الراديو، واليت تقدمت عة واملضّمنة باإلحالة يففحص توصيات قطاع االتصاالت الراديوية املراجَ  2
لوائح الراديو، وفقاً  ضرورة حتديث اإلحاالت ذات الصلة يف ، والبت يف(Rev.WRC-15) 28االتصاالت الراديوية، وفقًا للقرار 

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

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

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

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

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

 (2002مراكش،  )املراَجع يف 86أي تغيريات قد يلزم إجراؤها، ويف خيارات أخرى، تطبيقًا للقرار  النظر يف 7
قاً املندوبني املفوضني، بشأن "إجراءات النشر املسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل لتخصيصات الرتدد للشبكات الساتلية"، وف ملؤمتر
ال واالقتصادي للرتددات الراديوية وأي مدارات مرتبطة هبا، مبا فيها خدام الرشيد والفعّ تيسريًا لالست (Rev.WRC-07) 86 للقرار

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

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

بلة، وفقاً جداول األعمال للمؤمترات املق ر الالحق ويف بنود أخرى ميكن إدراجها يفجدول األعمال التمهيدي للمؤمت وجهة نظره يف
 من االتفاقية، 7 للمادة

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
 ،2019 عامل باختاذ الرتتيبات الالزمة لعقد دورات االجتماع التحضريي للمؤمتر وإعداد تقرير لرفعه إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية

 يكلف األمني العام
مبشاورة الدول األعضاء بشأن املكان احملدد واملواعيد الدقيقة لعقد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ومجعية  1

 ؛2019 ، وبشأن جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام2019االتصاالت الراديوية يف عام 
 ؛عقد املؤمتر من أجلباختاذ مجيع الرتتيبات الالزمة، باالتفاق مع مدير مكتب االتصاالت الراديوية،  2
 بإحاطة املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية علماً هبذا القرار. 3

___________ 
                                                           

ق لوائح الراديو تطبي يتعلق بأي صعوبات أو حاالت تضارب ووجهت يف هذا البند من جدول األعمال يقتصر حصرًا على تقرير املدير فيما *
 رات.والتعليقات املقدمة من اإلدا


