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 مالحظة من األمانة

ات املؤمترات ر إن هذه املراجعة للوائح الراديو اليت تكّمل أحكام دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته، تتضمن قرا
 2003 (WRC-03)و 2000 (WRC-2000)و 1997 (WRC-97)و 1995 (WRC-95)العاملية لالتصاالت الراديوية لألعوام 

، 2017يناير  1. وتدخل غالبية أحكام هذه اللوائح حّيز التنفيذ يف 2015 (WRC-15)و 2012 (WRC-12)و 2007 (WRC-07)و
 من لوائح الراديو املراجعة. 59األحكام األخرى فتدخل حّيز التنفيذ يف تواريخ تطبيقها املبينة يف املادة  أما

للوائح الراديو بتصحيح األخطاء الطباعية اليت أقرها املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  2016قامت األمانة لدى إعدادها طبعة 
 انتباهه إليها.، بعد أن اسرتعي (WRC-15) 2015لعام 

 للوائح الراديو، على النحو املبني فيما يلي: 2001نفسه املستخدم يف طبعة  الرتقيموتستخدم هذه الطبعة نظام 

 "(WRC-97)"اتّبعت هذه الطبعة الرتقيم التتابعي املألوف. فال يتبع أرقام املواد أي خمتصر (مثل  ،أرقام الموادفيما يخص 
). وعليه فإن أي إحالة إىل "(WRC-15)"أو  "(WRC-12)"أو  "(WRC-07)"أو  "(WRC-03)"أو  "(WRC-2000)" أو

)، ويف نصوص التذييالت الواردة 13من املادة  1.13إحدى املواد، يف أي حكم من أحكام لوائح الراديو هذه (مثل الرقم 
لد لد )2من التذييل  1من هذه الطبعة (مثل الفقرة  2 يف ا من هذه الطبعة (مثل  3، ويف نصوص القرارات الواردة يف ا

لد (Rev.WRC-97) 1) القرار ، تعترب إحالة إىل نص )8من هذه الطبعة (مثل التوصية  3، ويف نصوص التوصيات الواردة يف ا
 املادة املعنية كما يظهر يف هذه الطبعة، ما مل حيدد غري ذلك.

استمرت هذه الطبعة يف استخدام األرقام املركبة اليت تبني رقم املادة يليه رقم احلكم داخل  ،المواد أرقام األحكام فيوفيما يخص 
-WRC)" أو "(WRC-12)" أو "(WRC-15)" . وعندما يرد املختصر9)يف املادة  2Bالذي يعين احلكم  2B.9املادة (مثل الرقم 

اية مثل هذا احلكم فهذا يعين أن هذا احلكم قد عدله  "(WRC-97)"أو  "(WRC-2000)"أو  "(WRC-03)"أو  "(07 يف 
، حسب احلالة. وغياب WRC-97أو  WRC-2000أو  WRC-03أو  WRC-07أو  WRC-12 أو WRC-15 أضافه املؤمتر أو

اية احلكم يعين أن احلكم مطابق للحكم الوارد يف لوائح الراديو املبّسطة اليت وافق عليها املؤمتر  والوارد  WRC-95املختصر من 
 .WRC-97من وثائق املؤمتر  2نصها الكامل يف الوثيقة 

اتّبعت هذه الطبعة الرتقيم التتابعي املألوف، مع إضافة املختصر املناسب عند االقتضاء  ،أرقام التذييالتوفيما يخص 
 "(WRC-12)"أو  "(WRC-07)"أو  "(WRC-03)"أو  "(WRC-2000)"أو  "(WRC-97)"بعد رقم التذييل (مثل 

). وبصورة عامة فإن أي إحالة إىل تذييل، يف أي حكم من أحكام لوائح الراديو هذه، ويف نصوص "(WRC-15)" أو
لد  لد  2التذييالت الواردة يف ا من هذه الطبعة، هي  3من هذه الطبعة، ويف نصوص القرارات والتوصيات الواردة يف ا

 4 ، إن مل تكن مشروحة بالتفصيل يف النص (مثل التذييل)30 (Rev.WRC-15)"ييل معروضة بالطريقة املألوفة (مثل "التذ
جزئيًا، فيشار إىل األحكام املعدلة  WRC-15). أما يف نصوص التذييالت اليت عدهلا املؤمتر WRC-15املعدل يف املؤمتر 

اية النص املعين. وإذا وردت إحالة إىل تذييل بدون إض "(WRC-15)"باملختصر  ل افة أي خمتصر بعد رقم التذيييف 
بدون أي شرح توضيحي آخر، تعترب هذه اإلحالة متعلقة بنص التذييل املعين  ، أو1.13)نصوص هذه الطبعة (مثل الرقم  يف

 الذي يرد يف هذه الطبعة.
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لإلشارة إىل قيم متعلقة  يف نص لوائح الراديو لإلشارة إىل قيم متعلقة بوصلة صاعدة، وباملثل استعمل الرمز  واستعمل الرمز 
 بوصلة هابطة.

ذه ه واستعملت خمتصرات بصورة عامة لتشري إىل أمساء املؤمترات اإلدارية العاملية للراديو واملؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية. وترد
 املختصرات فيما يلي.

 
 المؤتمر المختصر

WARC Mar  ،1967املؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين مبعاجلة مسائل تتعلق باخلدمة املتنقلة البحرية (جنيف( 
WARC-71  ،1971املؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين باالتصاالت الفضائية (جنيف( 
WMARC-74  ،1974املؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين باالتصاالت الراديوية البحرية (جنيف( 
WARC SAT-77  ،1977املؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين باإلذاعة الساتلية (جنيف( 
WARC-Aer2  املؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين باخلدمة املتنقلة للطريان(R)  ،1978(جنيف( 
WARC-79  ،1979املؤمتر اإلداري العاملي للراديو (جنيف( 
WARC Mob-83  ،1983املؤمتر اإلداري العاملي للراديو حول اخلدمات املتنقلة (جنيف( 
WARC HFBC-84  املؤمتر اإلداري العاملي للراديو حول التخطيط لنطاقات املوجات الديكامرتية(HF)  املوزعة للخدمة اإلذاعية

 )1984(جنيف، 
WARC Orb-85  املؤمتر اإلداري العاملي للراديو حول استخدام مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض وختطيط اخلدمات

 )1985جنيف،  -الفضائية اليت تستعمل هذا املدار (الدورة األوىل 
WARC HFBC-87 يكامرتية املؤمتر اإلداري العاملي للراديو حول التخطيط لنطاقات املوجات الد(HF)  املوزعة للخدمة اإلذاعية

 )1987(جنيف، 
WARC Mob-87  ،1987املؤمتر اإلداري العاملي للراديو حول اخلدمات املتنقلة (جنيف( 
WARC Orb-88  املؤمتر اإلداري العاملي للراديو حول استخدام مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض وختطيط اخلدمات

 )1988جنيف،  -الفضائية اليت تستعمل هذا املدار (الدورة الثانية 
WARC-92 املؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين بدراسة توزيعات الرتدد يف بعض أجزاء الطيف 

 )1992نوس، يلو طورم - (مالقة
WRC-95  ،1995املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف( 
WRC-97  ،1997املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف( 
WRC-2000 ) 2000سطنبول، ااملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية( 
WRC-03  ،2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف( 
WRC-07 2007(جنيف،  املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية( 
WRC-12  2012(جنيف، املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية( 
WRC-15  2015لعام املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
WRC-19  20191لعام املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

 
 

___________________ 
 .مل حيدد بعد تاريخ انعقاد هذا املؤمتر  1
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املستقرة بالنسبة إىل األرض وغريه من املدارات الساتلية، ولنطاقات الرتددات املوزعة على خدمات االتصال 

 5  ............................................................................. الراديوي الفضائي

مدة صالحية ختصيصات الرتدد للمحطات الفضائية اليت تستخدم مدار السواتل  (REV.WRC-03) 4ر القـرا
 7  ............................................ املستقرة بالنسبة إىل األرض وغريه من املدارات الساتلية

ية اطق املدار جمال دراسة االنتشار يف املن التعاون التقين مع البلدان النامية يف (REV.WRC-15) 5القـرار 
 11  ............................................................................... املماثلة واملناطق

 13  ........................................ تطوير اإلدارة الوطنية للرتددات الراديوية (REV.WRC-03) 7القـرار 
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 15  ................................................................................. االجتاهني يف
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نزاع مسّلح  إجراء التعرف إىل هوية السفن والطائرات التابعة لدول ليست أطرافًا يف (REV.WRC-15) 18القـرار 
 23  .......................................................................... واإلعالن عن مواقعها

 25  ...................... التعاون التقين مع البلدان النامية يف ميدان اتصاالت الطريان (REV.WRC-03) 20القـرار 
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 29  ................. من لوائح الراديو 5حواشي جدول توزيع نطاقات الرتدد يف املادة  (REV.WRC-07) 26رار ـالق

 31  .................................... لوائح الراديو استعمال التضمني باإلحالة يف (REV.WRC-12) 27القـرار 
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ت فيما يتعلق رااملقدمة من اإلدا بطاقات التبليغ عن معلومات النشر املسبقتدابري انتقالية إللغاء  (wrc-15) 31القرار 
 37  ...................... 9من املادة  IIبتخصيصات الرتدد للشبكات واألنظمة الساتلية اخلاضعة للقسم 
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 39  ................................. من أجل اخلدمة اإلذاعية الساتلية باالتفاقات واخلطط املصاحبة هلا
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 57  اتليةالسالراديوية االتصاالت  املنطبق على بعض خدمات االحتياط اإلداري الواجب (REV.WRC-15) 49 رارـالق

ة وحمطات واحملطات األرضي تقدمي بطاقات التبليغ إلكرتونيًا عن الشبكات الساتلية (REV.WRC-15) 55القـرار 
 63  ............................................................................... الفلك الراديوي

محاية خدمات االتصاالت الراديوية من التداخالت اليت يسببها إشعاع األجهزة  (REV.WRC-12) 63قـرار ال
 65  ...................................................................... الصناعية والعلمية والطبية
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 GHz 38-37 ....................................................  71و GHz 32,3-31,8النطاقني  يف

محاية الشبكات الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية  (REV.WRC-15) 76 رارـالق
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ا  دساتلية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية تعمل يف نطاقات ترد اعُتمدت بشأ
 73  ............................................................... حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة

 81  ...................... الدستور اليت يتضمنهاتطبيق املبادئ  يفاالحتياط الواجب   (REV.WRC-07) 80رارـالق
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ة ري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمالثابتة الساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتلية من األنظمة غ

 87  ................................................................................ الساتلية الثابتة

 89  ............. ) ملؤمتر املندوبني املفوضني2002(املراجع يف مراكش،  86تنفيذ القرار  (REV.WRC-07) 86القـرار 

لراديو لاملؤمترات اإلدارية العاملية الصادرة عن  توصياتاللقرارات و لعام  استعراض (REV.WRC-07) 95 رارـالق
 91  ........................................................... واملؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية

ة لوائح الراديو راجعها املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوي التطبيق املؤقت ألحكام معينة يف (WRC-15) 99القرار 
 93  ....................................................... ت وتوصيات معينةوإلغاء قرارا 2015 لعام

 GHz 20,2-18,3و GHz 18,3-18,1ختطيط اخلدمة الثابتة الساتلية يف النطاقات  (Orb-88) 111القـرار 
 GHz 30-27 ...............................................................................  95و
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فضاء) -واخلدمة الثابتة الساتلية (أرضالتوافق بني خدمة املالحة الراديوية للطريان  (REV.WRC-15) 114القـرار 
نطاق  (املقصورة على وصالت تغذية اخلدمة املتنقلة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض) يف

 MHz 5 150-5 091 ....................................................................  97 الرتدد

يف حمطات املنصات عالية  GHz 48,2-47,9 و GHz 47,5-47,2استعمال النطاقني  (REV.WRC-07) 122القـرار 
 99  .............................................. االرتفاع التابعة للخدمة الثابتة ويف اخلدمات األخرى

 بني MHz 660 1-660,5 1و MHz 610,6 1-613,8 1النطاقني  الرتددات يف تقاسم (REV.WRC-12) 125 القـرار
 103  ................................................... اخلدمة املتنقلة الساتلية وخدمة الفلك الراديوي

يف نطاق الرتدد  (epfd)التدابري والدراسات املتعلقة حبدود كثافة تدفق القدرة املكافئة  (REV.WRC-15) 140القـرار 
GHz 20,2-19,7  ............................................................................  105 

تة الساتلية اخلدمة الثاب مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ التطبيقات عالية الكثافة يف (REV.WRC-07) 143القـرار 
 107  ........................................................ نطاقات الرتدد احملددة هلذه التطبيقات يف

االحتياجات اخلاصة للبلدان الصغرية أو الضيقة جغرافيًا اليت تشغل حمطات أرضية  (REV.WRC-15) 144القـرار 
 GHz 14-13,75 .........................................  111اخلدمة الثابتة الساتلية يف نطاق الرتدد  يف

 اخلدمة الثابتة يف النطاقني  استعمال حمطات املنصات عالية االرتفاع يف (REV.WRC-12) 145القـرار 
GHz 28,2-27,9 وGHz 31,3-31 .............................................................  113 

  تستخدمساتلية اليتحدود كثافة تدفق القدرة لبعض األنظمة يف اخلدمة الثابتة ال (WRC-07) 147القـرار 
 º145و º35ويرتاوح ميل مدارها بني  km 18 000مدارات شديدة امليل يزيد أوج ارتفاعها عن 

 GHz 19,7-17,7 ...................................................................  115يف النطاق 

 30B (WARC Orb-88) ....  117من خطة التذييل  Bاجلـزء  األنظمة الساتلية املدرجة سابقاً يف (REV.WRC-15) 148القـرار 

 119  ... لوائح الراديو يف 30Bاالحتاد املتعلقة بالتذييل  طلبات الدول األعضاء اجلديدة يف (REV.WRC-12) 149القـرار 

 MHz 6 520-6 440استعمال وصالت بوابات حمطات املنصات عالية االرتفاع للنطاقني  (WRC-12) 150القـرار 
 121  ......................................................... اخلدمة الثابتة يف MHz 6 640-6 560و
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إجراءات تقنية وتنظيمية بغية دعم التشغيل احلايل واملقبل للمحطات األرضية  النظر يف (REV.WRC-15) 154القـرار 
ة للتشغيل اآلمن للطائرات والتوزيع كمساعد  MHz 4 200-3 400 للخدمة الثابتة الساتلية يف نطاق الرتدد
 125  ..................................... 1 اإلقليم بعض البلدان يف املوثوق ملعلومات األرصاد اجلوية يف

شبكات  تعمل يف أحكام تنظيمية متصلة باحملطات األرضية على منت طائرات دون طيار (WRC-15) 155القرار 
 غري اخلاضعة خلطة نطاقات الرتدد بعض اخلدمة الثابتة الساتلية يف يفساتلية مستقرة بالنسبة إىل األرض 

ألنظمة الطائرات دون  التحكم واالتصاالت خارج احلمولة النافعة من أجل 30Bو 30Aو 30التذييالت 
 129  ............................................................. يف الفضاء اجلوي غري احملجوز طيار

املتحركة األرضية  احملطات يف GHz 30,0-29,5و GHz 20,2-19,7 الرتددنطاقي  استخدام (WRC-15) 156 قـرارال
 135  ................. يف اخلدمة الثابتة الساتلية ألرضإىل ابالنسبة  مستقرة حمطات فضائيةواليت تتواصل مع 

دراسة املسائل التقنية والتشغيلية واألحكام التنظيمية املتعلقة باألنظمة اجلديدة غري املستقرة  (WRC-15) 157قـرار ال
 MHz 6 425-5 925و MHz 4 800-4 500و MHz 4 200-3 700نطاقات الرتدد  بالنسبة إىل األرض يف

 141  ............................................. املوزعة للخدمة الثابتة الساتلية MHz 7 025-6 725و

فضاء) -(أرض GHz 29,5-27,5أرض) و-(فضاء GHz 19,7-17,7استخدام نطاقي الرتدد  (WRC-15) 158القرار 
حمطات أرضية متحركة تتواصل مع حمطات فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة  يف

 145  .............................................................................. الثابتة الساتلية

ري املستقرة غ فيما خيص األنظمة الساتليةدراسة املسائل التقنية والتشغيلية واألحكام التنظيمية  (WRC-15) 159قـرار ال
 أرض) -(فضاء GHz 37,5-39,5 نطاقات الرتدد اخلدمة الثابتة الساتلية يف بالنسبة إىل األرض يف

 149  فضاء)-(أرض GHz 51,4-50,4و فضاء)-(أرض GHz 50,2-47,2أرض) و-(فضاء GHz 39,5-42,5و

 153  الية االرتفاعع اتمنص اتحمطبواسطة  تسهيل النفاذ إىل تطبيقات النطاق العريض املقدَّمة (WRC-15) 160قـرار ال

 GHz 39,5-37,5 الرتدد نطاقإمكانية توزيع الطيف و  باالحتياجات منالدراسات املتعلقة  (WRC-15) 161 قـرارال
 157  ........................................................................ لخدمة الثابتة الساتليةل

 رتددالنطاق  حتديدإمكانية توزيع الطيف و  باالحتياجات منالدراسات املتعلقة  (WRC-15) 162قـرار ال
52,4-51,4 GHz 159  .......................................... لخدمة الثابتة الساتليةل) فضاء-(أرض 
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 الصفحة

 GHz 14,75-14,5 يف نطاق الرتدد 2و 1اإلقليمني بعض بلدان  نشر احملطات األرضية يف (WRC-15) 163القرار 
 161  ............... فضاء) لغري وصالت التغذية للخدمة اإلذاعية الساتلية-الثابتة الساتلية (أرضاخلدمة  يف

اخلدمة يف  GHz 14,75-14,5 يف نطاق الرتدد 3اإلقليم عض بلدان ب نشر احملطات األرضية يف (WRC-15) 164القرار 
 163  ........................ فضاء) لغري وصالت التغذية للخدمة اإلذاعية الساتلية-الثابتة (أرض الساتلية

 MHz 406,1-406 .  165الرتدد اخلدمة املتنقلة الساتلية يف نطاق  محاية األنظمة العاملة يف (REV.WRC-15) 205القـرار 

تني النطاقات املوزعة على اخلدم تدابري ملعاجلة االستعمال غري املرخص لرتددات يف (REV.WRC-15) 207القـرار 
 169  .................................... هذه الرتددات والتداخل يف (R)املتنقلة البحرية واملتنقلة للطريان 

  MHz 2 025-1 885يف نطاَقي الرتدد  تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية (REV.WRC-15) 212رار ـالق
 MHz 2 200-2 110 ........................................................................  173و

عملية التنسيق فيما بني األنظمة املتنقلة الساتلية واالستعمال الفعال لتوزيعات اخلدمة  (REV.WRC-12) 215القـرار 
 GHz 3-1 .............................................................  175املدى  املتنقلة الساتلية يف

 177  ............................................... تنفيذ رادارات رصد خصائص الريـاح  (WRC-97) 217القـرار

استخدام حمطات املنصات عالية االرتفاع اليت توفر خدمات االتصاالت املتنقلة الدولية  (REV.WRC-07) 221القـرار 
، 3و 1يف اإلقليمني  MHz 2 170-2 110و MHz 2 025-2 010و MHz 1 980-1 885يف النطاقات 

 179  ..............................2يف اإلقليم  MHz 2 160-2 110و MHz 1 980-1 885النطاقني  ويف

  MHz 1 559-1 525لنطاقي الرتدد استخدام اخلدمة املتنقلة الساتلية  (REV.WRC-12) 222القـرار 
واإلجراءات اليت تكفل النفاذ إىل الطيف على املدى الطويل للخدمة املتنقلة  MHz 1 660,5-1 626,5و

 185  .......................................................................... (R)الساتلية للطريان 

 191  .......................... حتديد نطاقات تردد إضافية لالتصاالت املتنقلة الدولية (REV.WRC-15) 223القـرار 

 GHz 1 .......  197االتصاالت املتنقلة الدولية حتت  نطاقات الرتدد للمكّونة األرضية يف (REV.WRC-15) 224ـرار الق
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 الصفحة

 201  ........ استخدام نطاقات تردد إضافية للمكّونة الساتلية لالتصاالت املتنقلة الدولية (REV.WRC-12) 225 رارـالق

 MHz 5 350-5 250و MHz 5 250-5 150استعمال اخلدمة املتنقلة للنطاقات  (REV.WRC-12) 229القـرار 
 203  ............ ذلك الشبكات احمللية الراديوية لتنفيذ أنظمة النفاذ الالسلكي مبا يف MHz 5 725-5 470و

 207  .................. 1اإلقليم  يف MHz 960-470لنطاق الرتدد  استعراض استعمال الطيف (WRC-15) 235 قـرارال

 211  ........ أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار وجانب السكة (WRC-15) 236قـرار ال

 213  ....................................................... الذكية النقل تطبيقات أنظمة (WRC-15) 237 قرارال

دراسات بشأن األمور املتعلقة بالرتددات لتحديد نطاقات االتصاالت املتنقلة الدولية  (WRC-15) 238قرار ال
ذلك إمكانية منح توزيعات إضافية للخدمات املتنقلة على أساس أويل يف جزء (أجزاء) من مدى  يف مبا

 2020من أجل التطوير املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية لعام  GHz 86و 24,25الرتددات بني 
 215  .................................................................................... بعده وما

طاقات الرتدد ن الشبكات احمللية الراديوية يفأنظمة النفاذ الالسلكي مبا فيها بشأن دراسات  (WRC-15) 239قـرار ال
 MHz 5 925 ...............................................................  219و MHz 5 150 بني

 223  .............................. البحر النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف تشغيل (REV.WRC-12) 331رار ـالق

 227  ....................................... (NAVTEX) نافتكس تنسيق خدمات (REV.WRC-07) 339رار ـالق

حمطات السفن واحملطات األرضية على السفن حيث  للموظفني يفشهادات حبرية  (REV.WRC-12) 343رار ـالق
 229  .............................................................. تكون املنشآت الراديوية إلزامية  ال

 233  ............................................ البحريةللهويات موارد الرتقيم  إدارة (REV.WRC-12) 344رار ـالق

ستغاثة العاملي لال النظام التشغيلية إللغاء إنذارات االستغاثة الزائفة يفاإلجراءات  (REV.WRC-12) 349رار ـالق
 235  ................................................................ (GMDSS) البحر والسالمة يف

لنداءات تتعلق بالسالمة، قاصدة  kHz 16 420و kHz 12 290استعمال الرتددين احلاملني  (WRC-03) 352القـرار 
 239  .................................................... قاذ وقادمة منهاإىل مراكز تنسيق عمليات اإلن
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 kHz 2 182 ..................  241إجراءات املهاتفة الراديوية لالستغاثة والسالمة على الرتدد  (WRC-07) 354القـرار 

 247  ........................................ تسجيل معلومات اخلدمات البحرية يف االحتاد (WRC-07) 356رار ـالق

تطبيق أحكام تنظيمية من أجل حتديث وعصرنة النظام العاملي لالستغاثة  النظر يف (REV.WRC-15) 359القرار 
 249  ............................................................................ البحر والسالمة يف

لتمكني  يةالبحرية الساتللخدمة املتنقلة أحكام تنظيمية وتوزيعات الطيف ل النظر يف (REV.WRC-15) 360القـرار 
واالتصاالت الراديوية  (VDES) نطاق املوجات املرتية نظام تبادل البيانات يفاملكوِّن الساتلي من 

 251  ................................................................................ املعززة البحرية

البحر  يف تطبيق أحكام تنظيمية ختص حتديث النظام العاملي لالستغاثة والسالمة النظر يف (WRC-15) 361قرار ال
 255  ............................................................... وتتصل بتنفيذ املالحة اإللكرتونية

 MHz 162,05-156 ............  257األجهزة الراديوية البحرية املستقلة العاملة يف نطاق الرتدد  (WRC-15) 362القرار 

 261  ............................................. (R)املتعلق باستخدام ترددات اخلدمة املتنقلة للطريان  405القـرار 

 MHz 117,975-108 ...............  263للنطاق  (R)استعمال اخلدمة املتنقلة للطريان  (REV.WRC-12) 413القـرار 

 MHz 4 940-4 400عد يف اخلدمة املتنقلة للطريان للنطاقني استعمال تطبيقات القياس عن بُ  (WRC-07) 416القـرار 
 267  ......................................................... يف اخلدمة املتنقلة MHz 6 700-5 925و

 MHz 1 164-960 .............  269الرتدد  لنطاق (R)استعمال اخلدمة املتنقلة للطريان  (REV.WRC-15) 417القـرار 

من أجل تطبيقات  MHz 5 250-5 091استعمال اخلدمة املتنقلة للطريان لنطاق الرتدد  (REV.WRC-15) 418القـرار 
 273  ............................................................................... القياس عن بُعد

 من الطيف (R)وضع منهجية حلساب احتياجات اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان  (WRC-12) 422القـرار 
 277  ............ فضاء)-(أرض MHz 1 656,5-1 646,5أرض) و-(فضاء MHz 1 555-1 545النطاقني  يف

 اقنط يفاستعمال االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان داخل الطائرة  (WRC-15) 424قـرار ال
 MHz 4 400-4 200 ...................................................................  279 الرتدد
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 MHz 1 092,3-1 087,7لنطاق الرتدد  (AMS(R)S) اخلدمة املتنقلة الساتلية للطرياناستعمال  (WRC-15) 425قـرار ال
 281  .......................الطريان املدين من أجل تسهيل التتبع العاملي للرحالت اجلوية يف فضاء)-(أرض

دراسات بشأن االحتياجات من الطيف واألحكام التنظيمية من أجل إدخال واستخدام  (WRC-15) 426القرار 
 283  ..................................................... الطريان النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف

من جانب ملدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض دون أي مدار آخر ااستعمال  (REV.WRC-97) 506رار ـالق
املوزعة على اخلدمة  GHz 12نطاقات الرتدد  يف العاملةالفضائية يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية  احملطات

 285  .............................................................................. اإلذاعية الساتلية

 287  ................. إبرام اتفاقات وخطط تصاحبها من أجل اخلدمة اإلذاعية الساتلية (REV.WRC-15) 507القـرار 

  kHz 3 200بني  (HF)النطاقات الديكامرتية  إدخال البث بتشكيل رقمي يف (REV.WRC-15) 517القـرار 
 289  ......................................................... املوزعة للخدمة اإلذاعية kHz 26 100و

 اعتماد إجراءات يف املستقبل تضمن مرونة استخدام نطاق الرتددات املوزع على (REV.WRC-12) 526القـرار 
العريض وعلى وصالت  RFللنطاق  (HDTV)للتلفزيون عايل الوضوح  (BSS)خلدمة اإلذاعية الساتلية ا

 291  .............................................................................. التغذية املصاحبة

إدخال أنظمة اخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية) واخلدمة اإلذاعية التكميلية لألرض  (REV.WRC-15) 528القـرار 
 GHz 3-1 ......................................  293املدى  يف النطاقات املوزعة على هاتني اخلدمتني يف

 295  ............................. من لوائح الراديو 12املعلومات الالزمة لتطبيق املادة  (REV.WRC-15) 535رار ـالق

 305  .............................................. تشغيل سواتل إذاعية ختدم بلداناً أخرى (WRC-97) 536رار ـالق

 MHz 2 655-2 605استعمال أنظمة ساتلية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض للنطاق  (REV.WRC-15) 539القـرار 
 307  ................................. اخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية) يف 3يف بلدان معينة من اإلقليم 

لإلرسال بالتشكيل التماثلي والرقمي يف اخلدمة  (RF)قيم نسبة احلماية املؤقتة للرتدد الراديوي  (WRC-03) 543القـرار 
 311  ........................................................ (HF)اإلذاعية على املوجات الديكامرتية 
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 315  .................3و 1يف اإلقليمني  30Aو 30تطبيق مفهوم التجميع يف التذييلني  (REV.WRC-12) 548القـرار 

للتخصيصات احلالية حملطات اخلدمة  MHz 790-620استخدام نطاق الرتدد  (WRC-07) 549القـرار 
 317  ............................................................................ اإلذاعية الساتلية

 319  ................................. (HF)املعلومات املتعلقة باخلدمة اإلذاعية الديكامرتية  (WRC-07) 550القـرار 

 على املدى الطويل والتطوير ضمنه GHz 22-21,4الرتدد  النفاذ إىل نطاق (REV.WRC-15) 552 القـرار
 321  ............................................................................ 3و 1 اإلقليمني يف

دد الرت  تنظيمية إضافية لشبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف نطاق تدابري (REV.WRC-15) 553 القـرار
GHz 22-21,4 325  ........................ هذانطاق الرتدد لتعزيز النفاذ املنصف إىل  3و 1 يف اإلقليمني 

فيما يتعلق بشبكات اخلدمة   7.9تطبيق أقنعة كثافة تدفق القدرة على التنسيق مبوجب الرقم (WRC-12) 554 القـرار
 333  ..................................... 3و 1 يف اإلقليمني GHz 22-21,4 يف النطاقاإلذاعية الساتلية 

REV.WRC) 555 القـرار  الرتدد  طاقأحكام تنظيمية إضافية لشبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف ن (15
GHz 22-21,4 335  ........................ هذانطاق الرتدد لتعزيز النفاذ املنصف إىل  3و 1 يف اإلقليمني 

 30يف التذيلني  3و 1قائمة وخطة اإلقليمني  حتويل مجيع التخصيصات التماثلية الواردة يف (WRC-15) 556قرار ال
 337  ................................................................... إىل ختصيصات رقمية 30Aو

 339  ........................ من لوائح الراديو 30بالتذييل  7إمكانية مراجعة امللحق  النظر يف (WRC-15) 557القرار 

أرض) لنطاق -استعمال أنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية (فضاء (REV.WRC-15) 608القـرار 
 MHz 1 300-1 215 ....................................................................  341 الرتدد

محاية أنظمة خدمة املالحة الراديوية للطريان من كثافة تدفق القدرة املكافئة الناجتة عن  (REV.WRC-07) 609القـرار 
 MHz 1 215-1 164 ..............  343شبكات خدمة املالحة الراديوية الساتلية وأنظمتها يف نطاق الرتدد 

التنسيق وحل مشاكل التوافق التقين على أساس ثنائي فيما يتعلق بشبكات خدمة  (WRC-03) 610القـرار 
 MHz 1 610-1 559و MHz 1 300-1 164املالحة الراديوية الساتلية وأنظمتها يف النطاقات 

 MHz 5 030-5 010 ........................................................................  347و
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 لدعم تشغيل MHz 50و 3 بنياستخدام خدمة التحديد الراديوي للموقع  (REV.WRC-12) 612رار ـالق
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غراض أل الطيف مبادئ توجيهية بشأن إدارةذلك  ، مبا يفاالتصاالت الراديوية جوانب (REV.WRC-15) 647القـرار 
حباالت  صلةال اإلغاثة ذات عملياتو  والتخفيف من آثارهاواستشعارها التنبؤ بالكوارث و اإلنذار املبكر 

 363  ............................................................................ الطوارئ والكوارث

 369  ...... تعريف جدول التوقيت ونشر إشارات التوقيت عن طريق أنظمة االتصاالت الراديوية (WRC-15) 655 القرار

(النشيطة) فيما خيص أنظمة السرب  إمكانية منح توزيع خلدمة استكشاف األرض الساتلية (WRC-15) 656 قرارال
 MHz 45 ......................................  373الفضاء يف مدى الرتددات حول  الرادارية احملمولة يف

 375  ................ ألحوال اجلوية الفضائية من الطيف ومحايتهااحتياجات أجهزة استشعار ا (WRC-15) 657قـرار ال

 MHz 54-50 ..........................  377نطاق الرتدد  يف 1اإلقليم  توزيع خلدمة اهلواة يف (WRC-15) 658القرار 

قرة بالنسبة من أجل السواتل غري املست العمليات الفضائيةخدمة  دراسات لتلبية املتطلبات يف (WRC-15) 659القرار 
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ا قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق طرائق احلساب ومعايري الت (REV.WRC-07) 703 رارـالق داخل اليت أوصى 
بتقاسم نطاقات الرتدد بني خدمات االتصاالت الراديوية الفضائية وخدمات االتصاالت الراديوية لألرض 
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واخلدمة املتنقلة  للخدمة الثابتة 2اإلقليم  يف MHz 2 170-2 160و MHz 010 2-025 2والنطاقني  الثالثة
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 ............................................................................................  419 
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 GHz 37-36 .................................................  429استعمال نطاق الرتدد  (WRC-07) 752القـرار 
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 443  ............................................................................خلطة ختضع ال اليت
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دف  (WRC-15) 767القرار  حتديد ترددات كي تستعملها اإلدارات لتطبيقات اخلدمتني املتنقلة إجراء دراسات 
 GHz 450-275 ..............................................  457رتدد مدى ال الربية والثابتة العاملة يف

 461  ........ املبادئ الناظمة إلعداد جداول أعمال املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية (REV.WRC-12) 804القـرار 
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ات التبليغ اخلاصة خبدمات األرض إىل مكتب االتصاالت التقدمي اإللكرتوين لبطاق (REV.WRC-15) 906القـرار 
 485  ........................................................... الراديوية وتبادل البيانات بني اإلدارات

النشر املراسالت اإلدارية املتصلة ب استخدام وسائل االتصاالت اإللكرتونية احلديثة يف (REV.WRC-15) 907القـرار 
 30Bو 30Aو 30ت ذلك تلك املتعلقة بالتذييال الشبكات الساتلية مبا يف املسبق والتنسيق والتبليغ بشأن

 489  ...................................................... واحملطات األرضية وحمطات الفلك الراديوي

 491  .................... الساتلية ونشرها إلكرتونياً  بطاقات التبليغ عن الشبكاتتقدمي  (REV.WRC-15) 908القـرار 

 493  ......... 2019دراسات عاجلة مطلوبة للتحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  (WRC-15) 958القرار 
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 497  .............................................................. طات األرضية يف طائراتالطائرات واحمل
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 505  ........................................................ خدمات االتصاالت الراديوية لألرض
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RES1-1

1 رارـالق (REV.WRC-97) 

 1التبليغ عن تخصيصات التردد
 )،1997الراديوية (جنيف،  املؤمتر العاملي لالتصاالتإن 

 إىل يشريإذ 
 مقدمة الدستور، -
 من الدستور (الرتتيبات اخلاصة)، 42املادة  -
 من لوائح الراديو (اتفاقات خاصة)، 6املادة  -
 دات املخصصة وتسجيلها)،من لوائح الراديو (التبليغ عن الرتد 11املادة  -
املوزعة للخدمة اإلذاعية  (HF)من لوائح الراديو (التخطيط املومسي املتعلق بنطاقات املوجات الديكامرتية  12املادة  -

kHzبني  5 kHzو 900 26 100،( 

 ررـيق
رتيبات خاصة أبلغتها مل تكن مثة تأن كل تبليغ عن تردد خمصص حملطة جيب أن تقوم به إدارة البلد الذي تقع احملطة يف أراضيه، ما 

اإلدارات إىل االحتاد تنص نصاً خاصاً على غري ذلك.

___________________
 تعديالت صياغية على هذا القرار. 1997أدخل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  1
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RES2-1

2القـرار  (REV.WRC-03) 

 في الحقوق،استعمال جميع البلدان استعماًال منصفاً وعلى أساس التساوي 
 لمدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى األرض وغيره من المدارات الساتلية،

 ولنطاقات الترددات الموزعة على خدمات
 االتصال الراديوي الفضائي

 )،2003إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره
الرتددات الراديوية املوزعة على خمتلف خدمات االتصال الراديوي الفضائي، أن كل البلدان هلا احلقوق نفسها يف استعمال 

 استعمال مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض وغريه من املدارات الساتلية من أجل هذه اخلدمات، ويف

 وإذ يأخذ يف احلسبان
ة حمدودة، غريه من املدارات الساتلية، تشكل موارد طبيعيأن طيف الرتددات الراديوية ومدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض و 

 وينبغي أن تستخدم بأقصى قدر ممكن من الفعالية واالقتصاد،

 يقـرر
أن تسجيل الرتددات املخصصة خلدمات االتصال الراديوي الفضائي لدى مكتب االتصاالت الراديوية، واستخدام  1

ألي بلد أو جمموعة من البلدان، وال يشكالن عائقًا أمام بلدان أخرى مينعها من  هذه الرتددات، ال مينحان حق األولوية الدائمة
 إنشاء أنظمة فضائية؛

أن البلد (أو جمموعة البلدان) الذي (أو اليت) سجلت بامسه (أو بامسها) لدى املكتب ترددات خمصصة خلدمات  2
ًا لكي ، من مث، أن يتخذ (أو تتخذ) كل التدابري املمكنة عملياالتصال الراديوي الفضائي لديه (أو لديها)، جيب عليه (أو عليها)

موعات أخرى من البلدان ال سيما البلدان النامية وأقل البلدان منواً استعمال أنظمة فضائية  يسّهل (أو تسّهل) لبلدان أخرى أو 
 جديدة، إن كانت ترغب يف ذلك؛

من منطوق هذا القرار. 2و 1يف الفقرتني أن على اإلدارات واملكتب مراعاة األحكام الواردة  3
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RES4-1

4القـرار  (REV.WRC-03)

 مدة صالحية تخصيصات التردد للمحطات الفضائية 
 التي تستخدم مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى األرض 

 1المدارات الساتلية وغيره من

 )،2003إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره

أن من الضروري أن يستخدم طيف الرتددات ومدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض، استخداماً رشيداً وفعاالً،  أ ) 
2وأن من الضروري أن تؤخذ باالعتبار أحكام القرار  (Rev.WRC-03)  اليت تتطلب أن تستخدم مجيع البلدان نطاقات الرتدد

واملدارات الساتلية ذات الصلة ألغراض خدمات االتصال الراديوي الفضائي على أساس التساوي يف احلقوق والنفاذ املنصف إىل 
 هذه الرتددات واملدارات؛

بة إىل ية اليت تستخدم مدار السواتل املستقرة بالنسأن احلدَّ من مدة صالحية ختصيصات الرتدد للمحطات الفضائ ب)
 األرض وغريه من املدارات الساتلية يشكل مفهوماً قد يسمح بتحقيق األهداف املذكورة أعاله؛

أن اهتالك االستثمارات الضخمة احملققة من أجل تطوير االتصاالت الراديوية الفضائية، يشكل عبئاً ثقيالً جداً على   ج)
 ت مجيعها، مما يوجب أن توزع هذه االستثمارات على فرتة حمددة مسبقاً وواقعية؛كاهل اإلدارا

دف إىل حتسني استخدام  د ) أن مجيع اجلهود جيب أن تبذل من أجل تشجيع اإلدارات القادرة على تطوير تقنيات 
ائل االتصال يف سبيل زيادة مجيع وس طيف الرتددات ومدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض وغريه من املدارات الساتلية،

 الراديوي املتوفرة للمجتمع الدويل؛

أدخل إجراًء اختباريًا يسمح باستخالص املعلومات من تطبيق املفهوم  (1979)أن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو  ه )
ذا اإلجراء منذ تب واإلدارات استعمال هاجلديد للتبليغ عن مدة صالحية ختصيص ما يف االتصاالت الراديوية الفضائية، وأن املك

 ذلك احلني ولكن ال ميكن أن تفرض على اإلدارات مدة حمددة حكماً ومتطابقة يف مجيع احلاالت؛

أنه ينبغي أن ترتك املبادرة إىل اإلدارات نفسها القرتاح مدة الصالحية على ضوء متطلبات خدمات التشغيل ووفقاً  و )
ذلك  يف نبغي ملدة الصالحية أن تأخذ يف احلسبان عوامل عدة منها العمر التشغيلي لألنظمة الساتلية مباللمصلحة العامة، ومع ذلك ي

 احملطات الفضائية واألرضية ونوع اخلدمة املقدمة،

  
___________________

 .30Bال ينطبق هذا القرار على نطاقات الرتددات اليت تشملها خطة التعيينات الواردة يف التذييل  1
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RES4-2

 يقـرر

أن ختصيصات الرتدد حملطات االتصال الراديوي الفضائي اليت تقع على مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض  1
ملؤمتر العاملي لالتصاالت وإىل حني قيام ا"، إذ يضع يف اعتبارهمن "  و)و ه)واملدارات الساتلية األخرى لن تعترب، بالنظر إىل الفقرتني 

 ستعاجل على النحو التايل:و الراديوية املقبل املختص مبراجعة هذا القرار، ذات طابع غري دائم، 

ائياً، بعد م 2يعترب الرتدد املخصص حملطة فضائية 1.1 ثبتة على منت ساتل مستقر بالنسبة إىل األرض قد انقطع تشغيله 
مدة التشغيل املذكورة يف بطاقة التبليغ واليت تبدأ من تاريخ وضعه يف اخلدمة. وتقتصر هذه املدة على الفرتة اليت صممت الشبكة 

يص. بلغة إىل اختاذ اخلطوات الكفيلة بإلغاء هذا التخصالساتلية من أجلها. ويدعو مكتب االتصاالت الراديوية حينئذ اإلدارة امل
وإذا مل يستلم املكتب إجابة خالل مهلة ثالثة أشهر بعد انتهاء مدة التشغيل، فعليه أن يدرج رمزًا يف عمود "املالحظات" من 

 السجل األساسي يشري إىل أن التخصيص ال يطابق هذا القرار؛

دة ت للمكتب عن رغبتها يف متديد مدة التشغيل املذكورة أصًال يف بطاقة التبليغ العائإذا كانت إدارة مبّلغة، قد عربّ  2.1
قائمة، قبل ثالث سنوات على األقل من انتهاء املدة املعنية، وإذا بقيت مجيع اخلصائص األساسية  2إىل تردد خمصص حملطة فضائية

ر هذه مدة التشغيل املدونة أصالً يف السجل األساسي، وتنش األخرى هلذا الرتدد دون تغيري، فعلى املكتب أن يعدل حسب الطلب
 املعلومة يف قسم خاص من نشرته اإلعالمية الدولية للرتددات؛

قبل ثالث سنوات على األقل من انتهاء مدة تشغيل مدونة يف السجل األساسي لرتدد خمصص  إذا بدأت إدارة، 3.1
، من أجل وضع حمطة فضائية جديدة يف اخلدمة تستخدم الرتدد 7.9حملطة فضائية قائمة، بإجراء التنسيق املنصوص عليه يف الرقم 

ن التخصيص اجلديد ة، وإذا استنتج املكتب بعد التبليغ أاملخصص نفسه، وتشغل املوقع املداري نفسه، لكن خبصائص تقنية خمتلف
وأنه ال يزيد ما يسببه ختصيص سابق من احتمال التداخل املسبب لتخصيص وارد يف السجل األساسي  31.11مطابق ألحكام الرقم 

 أو داخل يف إجراء تنسيق، فإن التخصيص اجلديد يعطى نتيجة مؤاتية ويدّون يف السجل األساسي؛

مدونة يف السجل  2ا رغبت إدارة مبلغة يف إدخال تعديل على اخلصائص األساسية لرتدد خمصص حملطة فضائيةإذ 4.1
، يف مجيع احلاالت 46.11إىل  43A.11األساسي، فعليها أن تبدأ باختاذ اإلجراءات املقابلة هلذا التعديل طبقاً ألحكام األرقام من 

 وق القرار؛من منط 3.1و 2.1اليت مل تذكر يف الفقرتني 

أنه جيب التبليغ عن املعلومات املتعلقة مبدة صالحية الرتددات املخصصة للمحطات الفضائية، إضافة إىل املعلومات  2
 أعاله؛ 1.1، حىت تطبق أحكام الفقرة 4الواردة يف التذييل 

ية القادمة عاملجيب أال يستبق تطبيق هذا القرار احلكم، بأي شكل من األشكال، على مقررات املؤمترات ال 3
 وية،لالتصاالت الرادي

  
___________________

ميكن أن تطلق عبارة "حمطة فضائية" على عدة سواتل، شريطة تشغيل ساتل واحد فقط يف حلظة ما، وأن يكون للمحطات املثبتة على منت  2
 السواتل املتتالية خصائص أساسية متطابقة.
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RES4-3

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

 إىل إجراء دراسات تتعلق بتنفيذ هذا القرار،

 يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية املختص القادم

 إىل أن حييط علمًا بنتائج الدراسات اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية وفقًا هلذا القرار، وأن يتخذ ما يراه من 
 تدابري مالئمة،

 يكلف األمني العام

ذا القرار. لس علماً   بأن حييط ا
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RES5-1

5القـرار  (REV.WRC-15) 

 مجال دراسة االنتشار التعاون التقني مع البلدان النامية في
 في المناطق المدارية والمناطق المماثلة

 )،2015(جنيف، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

 وقد أحاط علماً 

األمم املتحدة  جمال االتصاالت، بالتعاون مع الوكاالت املتخصصة األخرى يف بأن املساعدة اليت يقدمها االحتاد للبلدان النامية يف
 املستقبل، مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تبشر خرياً يف

 وإذ يدرك

 C قة املسماة املنطقةذلك املنط املناطق املدارية واملناطق املماثلة (مبا يف سيما الواقع منها يف احتياج البلدان النامية، ال أ ) 
منطقة  يف (VHF/UHF)الوثائق اخلتامية للمؤمتر اإلقليمي اإلداري لتخطيط البث التلفزيوين باملوجات املرتية واملوجات الديسيمرتية  يف

اورة (جنيف،  ) والبحر األمحر وشرق املتوسط، وما إىل ذلك)، إىل املعرفة الكافية 2006وجنيف،  1989اإلذاعة اإلفريقية والبلدان ا
 عن انتشار املوجات الراديوية فوق أراضيها، لكي تستعمل الطيف الراديوي استعماًال رشيداً واقتصادياً؛

 االتصاالت الراديوية؛ أمهية االنتشار يف ب)

تطور االتصاالت عموماً، واالتصاالت  الراديوية يفأمهية أعمال جلان دراسات قطاعي التقييس واالتصاالت  ج)
 خصوصاً، الراديوية

 اعتباره وإذ يضع يف

حاجة البلدان النامية إىل إجراء دراسات بنفسها حول االتصاالت عمومًا، وحول االنتشار فوق أراضيها  أ ) 
 يراعي الظروف متها ختطيطًا فعاالً خصوصًا، باعتبار ذلك أفضل وسيلة متكنها من حيازة تقنيات االتصاالت وختطيط أنظ

 املناطق املدارية؛ اخلاصة يف

 هذه البلدان، قلة املوارد املتاحة يف ب)

 يقرر أن يكلف األمني العام مبا يلي

املناطق املدارية اليت تبذل جهدها إلجراء دراسات عن االنتشار فوق  تقدمي مساعدة االحتاد إىل البلدان النامية يف 1
ا الراديوية وتطويرها؛أراضيها، من أ  جل حتسني اتصاال
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RES5-2

رصاد اجلوية ذلك مجع البيانات املناسبة عن األ مساعدة هذه البلدان على تنظيم برامج وطنية لقياس االنتشار، مبا يف 2
دف حتسني استخدام طيف الرتدد الراديوي وذلك بالتعاون  ،استناداً إىل التوصيات واملسائل الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية 

واحتاد إذاعات  (ABU)عند الضرورة مع املنظمات الدولية واإلقليمية اليت قد يعنيها األمر مثل احتاد إذاعات آسيا واحمليط اهلادئ 
 ؛*(URTNA)إفريقيا  واحتاد هيئات اإلذاعة والتلفزيون الوطنية يف (ATU)واالحتاد اإلفريقي لالتصاالت  (ASBU)الدول العربية 

اختاذ الرتتيبات للحصول على األموال واملوارد هلذا الغرض من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أو غريه من مصادر  3
 التمويل لتمكني االحتاد من تزويد هذه البلدان باملساعدة التقنية الكافية والفّعالة حتقيقاً ألغراض هذا القرار،

 يقرر تكليف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
 ميزانية القطاع، حدود املوارد املتاحة يف اخلطة التشغيلية يف بإدراج هذا النشاط يف

 يدعو اإلدارات
 إطار دراساته، إىل تقدمي نتائج قياسات االنتشار املذكورة إىل قطاع االتصاالت الراديوية للنظر فيها يف

لس  يدعو ا
النتائج اليت يتم التوصل إليها، وإىل اختاذ أي إجراء يراه ضرورياً.برامج قياسات االنتشار، و  إىل متابعة التقدم احملرز يف

___________________
".(AUB)إىل احتاد جديد يسمى "االحتاد اإلفريقي لإلذاعة  2006عام  : حتول هذا االحتاد يفحظة من األمانةمال  *
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RES7-1

7القـرار  (REV.WRC-03)

 تطوير اإلدارة الوطنية للترددات الراديوية

 )،2003إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره

أن لوائح الراديو تتضمن، فيما تتضمنه من أحكام، إجراءات لتنسيق الرتددات والتبليغ عنها وتسجيلها، حتدد حقوق  أ ) 
ا؛  الدول األعضاء وواجبا

 أن تطبيق هذه اإلجراءات يتطلب وحدة إدارية مناسبة للرتددات الراديوية يف كل دولة عضو؛ ب)

ا طبقاً للوائح الراديو؛ أن وجود هذه الوحدة يساعد الدول األعضاء ج)  يف احلفاظ على حقوقها والوفاء بواجبا

تمع الدويل على اإلمجال، د )  أن تطبيق لوائح الراديو عن طريق مثل هذه الوحدة هو يف مصلحة ا

 وإذ يالحظ

 اً،تأهيًال مناسب أن مثل هذه الوحدة إلدارة الرتددات الراديوية تتطلب عدداً كافياً من املوظفني املؤهلني هلذا العمل

 وإذ يالحظ كذلك

أن اإلدارات يف بلدان نامية عديدة حتتاج إىل إنشاء وحدة من هذا النوع تالئم بنيتها اإلدارية أو إىل تعزيز هذه الوحدة يف حالة 
 وجودها، لتحملها مسؤولية تطبيق لوائح الراديو على الصعيدين الوطين والدويل،

 يوصـي

 تتخذ التدابري املناسبة هلذه الغاية،إدارات هذه البلدان بأن 

 يقـرر

أن تنظم اجتماعات تضم ممثلني عن مكتب االتصاالت الراديوية، وموظفني معنيني مبسائل إدارة الرتددات يف إدارات  1
 البلدان النامية والبلدان املتقدمة؛

ل البلدان النامية، ومناقشة الوسائأن يكون هدف هذه االجتماعات هو تصميم مناذج ُبىن معيارية تناسب إدارات  2
 اخلاصة بإنشاء وحدات إدارة الرتددات الراديوية وتشغيلها؛

أن حتدد هذه االجتماعات أيضًا االحتياجات اخلاصة بالبلدان النامية يف إنشاء تلك الوحدات، وأن حتدد كذلك  3
 الوسائل الكفيلة بتلبية هذه االحتياجات،

  

- 13 -



RES7-2

 يوصـي
تتحسب املشاركة يف هذه االجتماعات، وإنشاء هذه الوحدات وتنميتها، عندما ختطط الستعمال األموال اليت  البلدان النامية بأن

 تستلمها من اهليئات الدولية خاصة،

لس  يدعو ا
 إىل اختاذ التدابري الالزمة لتنظيم مثل هذه االجتماعات،

 يكلف األمني العام 
 األعضاء، مسرتعياً انتباهها إىل أمهيته؛أن يوزع هذا القرار على مجيع الدول  1

 أن ينشر نتائج هذه االجتماعات، فريسلها خاصة إىل البلدان النامية؛ 2

أن يبني هلذه البلدان أشكال املساعدة اليت يستطيع االحتاد الدويل لالتصاالت وضعها حتت تصرفها، من أجل إقامة  3
 البنية اليت ترغب فيها،

 ت الراديويةيكلف مدير مكتب االتصاال
 بإدراج هذا النشاط يف اخلطة التشغيلية وذلك يف حدود املوارد املتاحة يف ميزانية القطاع،

 يسرتعي انتباه املؤمتر القادم للمندوبني املفوضني إىل
 املشاكل اخلاصة اليت حددها هذا القرار؛ 1

 احلاجة إىل القيام بعمل سريع وفعال من أجل حلها؛ 2

ذ مجيع التدابري العملية لتأمني املوارد هلذا الغرض.احلاجة إىل اختا 3
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RES10-1

10القـرار  (REV.WRC-2000) 

 ام الحركة الدولية للصليب األحمراستخد
والهالل األحمر لالتصاالت الالسلكية في االتجاهين

 )،2000(إسطنبول، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

 إذ يضع يف اعتباره

ا احلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر  أ )  اليت تتألف من  -أن عمليات اإلغاثة اإلنسانية يف العامل اليت تقوم 
صليب األمحر واهلالل للاللجنة الدولية للصليب األمحر واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر واجلمعيات الوطنية 

 تتسم بأمهية كربى وال ميكن االستغناء عنها يف كثري من األحيان؛ -األمحر 

 أن وسائل االتصال العادية تصبح عادة يف هذه الظروف فائقة احلمولة أو معطوبة أو مقطوعة بالكامل أو  ب)
 غري متيسرة؛

 دخل املضمون هلذه املنظمات الوطنية والدولية؛أنه من الضروري اختاذ كل التدابري املمكنة لتسهيل الت ج)

 أن توفري االتصال السريع واملستقل أمر جوهري لتدخل هذه املنظمات؛ د )

أن كفاءة وسالمة إجراء العمليات اإلنسانية هلذه املنظمات يتطلب منها أن تعتمد اعتمادًا كثيفًا على مرافق  ه )
 ،(VHF)والديكامرتية  (HF)لى شبكة راديوية واسعة تعمل على املوجات املرتية االتصاالت الالسلكية يف االجتاهني وخاصة ع

 يقرر أن حيث اإلدارات 

أن تأخذ يف االعتبار االحتياجات احملتملة للحركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر، يف موضوع وسائل االتصال  1
 مقطوعة أو غري متيسرة؛ الالسلكي يف االجتاهني حني تكون وسائل االتصال العادية

 أن ختصص هلذه املنظمات العدد األدىن من ترددات العمل الالزمة، وفقاً للوائح الراديو؛ 2

أن تتخذ كل التدابري املمكنة عملياً حلماية هذه االتصاالت من التداخالت الضارة. 3
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12القـرار  (REV.WRC-15) 
 م المساعدة والدعم إلى فلسطينتقدي

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 
إذ يذّكر

 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ أ ) 
الذي تقرر مبقتضاه منح فلسطني مركز  (UNGA) الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 19/67القرار بأحكام  ب)
 غري عضو هلا صفة املراقب يف األمم املتحدة؛ دولة
الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي يعرتف حبق الشعب الفلسطيين يف السيادة الدائمة  235/68بالقرار  ج)

احملتلة، مبا فيها  ة                         ً                                                                         على موارده الطبيعية وحتديدا  موارد األراضي واملياه والطاقة وغريها من املوارد الطبيعية يف األراضي الفلسطيني
 الشرقية؛ القدس

) ملؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد بشأن تقدمي املساعدة التقنية إىل فلسطني من أجل 1994(كيوتو،  32بالقرار  ) د
ا؛  تنمية اتصاال

َ            (املراج ع يف بوسان،  125بالقرار  ) ه َ   (املراج ع  125القرار ، و )2010ع يف غواداالخارا، (املراجَ  125لقرار ا)، و 2014           
عادة بناء فلسطني إل ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن تقدمي املساعدة والدعم إىل) 2002(مراكش، 125) والقرار 2006أنطاليا،  يف

ا؛  شبكات اتصاال
َ            (املراج ع يف بوسان،  99بالقرار  ) و  املندوبني املفوضني بشأن) ملؤمتر 2010ع يف غواداالخارا، (املراجَ  99لقرار ا)، و 2014     

 ؛وضع فلسطني يف االحتاد
َ         (املراج ع يف ديب،  18القـرار ب ) ز ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 2010، حيدر أبادع يف (املراجَ  18لقرار ا)، و 2014     

 ؛فلسطني تقدمي املساعدة التقنية اخلاصة إىل  بشأن
َ         (املراج ع يف ديب،  9بالقرار  )ح العاملي لتنمية االتصاالت الذي يعرتف بأن لكل دولة حق السيادة ) للمؤمتر 2014     
 ؛إدارة استعمال الطيف على أراضيها يف
من دستور االحتاد، من بني أهداف االحتاد وبالتحديد "السعي إىل إيصال مزايا التكنولوجيا  7و 6مبا ينص عليه الرقمان  )ط

،ة"يويج الستعمال خدمات االتصاالت يف سبيل تسهيل العالقات السلماحلديثة يف االتصاالت إىل مجيع سكان العامل والرت 
 وإذ يضع يف اعتباره

أن دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته يهدفان إىل تدعيم السالم واألمن يف العامل من أجل تنمية التعاون  أ ) 
 الدويل وحتسني التفاهم بني الشعوب املعنية؛

ساعدة سياسة االحتاد بشأن تقدمي امل الذي يُقر بأن ) ملؤمتر املندوبني املفوضني2014، بوسان (املراجع يف 125لقرار ا ب)
 ؛لديها، متيزت بالكفاءةواالتصاالت إىل فلسطني من أجل تنمية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

غية بُ  فلسطني يتعلق باإلجراء الذي يتعني أن تطبقه افيم 2007 لعام املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديويةبيان رئيس  ج)
وتكون هذه التخصيصات/التعيني الستعمال فلسطني حصرياً، وفقاً لالتفاق  ،30B احلصول على ختصيصات/تعيني يف خطة التذييل

 ،ؤمتر املندوبني املفوضنيمل) 2014بوسان،  ع يف(املراجَ  99 لقرارااملؤقت و 
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 وإذ يأخذ بعني االعتبار

 ملبادئ األساسية اليت يتضمنها دستور االحتاد،ا

 وإذ يعيد التأكيد على

قبول متطلبات فلسطني مبوجب خطة اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية الرقمية يف املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية  أ ) 
 )؛2006(جنيف، 

ل على ختصيصات/تعيني الستعمال ، يف التقدم بطلب من أجل احلصو 30B حق فلسطني، طبقًا خلطة التذييل ب)
)، دون املساس مسبقًا باالتفاقات املستقبلية بني 2014(املراَجع يف بوسان،  99 فلسطني حصرياً، وفقًا لالتفاق املؤقت والقرار

 األطراف املعنية،

 يرحب

MHzباالتفاق الثنائي بشأن مبادئ ختصيص الرتددات يف النطاق  2 الفلسطينيني اليت وضعتها  ملشغلي االتصاالت اخللوية 100
 ،2015نوفمرب  19اللجنة التقنية املشرتكة ووقعتها األطراف املعنية يف 

 األعضاء الدول يدعو

 2015 نوفمرب 19وفقاً لالتفاق الثنائي املوقع يف  2016إىل أن تدعم التنفيذ حسن التوقيت لتكنولوجيات جديدة يف فلسطني عام 
 للرتتيبات الثنائية اليت سبق االتفاق عليها،كذلك للجيل الثاين طبقاً و 

 يقرر

، الصلة، خاصة من خالل بناء القدرات مواصلة تقدمي املساعدة إىل فلسطني، وفقًا لقرارات االحتاد ومقرراته ذات
غية ا  ُب متكني فلسطني من احلصول على ما حتتاج إليه من طيف راديوي وإدارته من أجل تشغيل شبكات اتصاال

ا الالسلكية،  وخدما

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية ومدير مكتب تنمية االتصاالت

الصلة، من  بتشجيع مجيع األطراف املعنية على مواصلة املفاوضات الثنائية وتسهيل تنفيذ االتفاقات والقرارات ذات
لوجيات واخلدمات تصاالت الالسلكية والتكنو يلزم من تدابري إضافية لتعزيز وتطوير البنية التحتية لال أجل القيام مبا

 اجلديدة لفلسطني،

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية كذلك

مبواصلة تقدمي املساعدة املتخصصة والدعم إىل فلسطني، خاصة يف جمال إدارة الطيف وختصيص الرتددات، بالتعاون  1
 الصلة؛ ذات، وفقاً لقرارات االحتاد (ITU-D) مع قطاع تنمية االتصاالت

بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار. 2019رفع تقرير إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2
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13القـرار  (REV.WRC-97) 

 وتوزيع سالسل دولية جديدة تكوين الرموز الدليلية للنداء

 )،1997العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف،  رإن املؤمت

 إذ يضع يف اعتباره

تزايد الطلب على رموز دليلية للنداء الذي يعود إىل الزيادة يف عدد الدول األعضاء يف االحتاد، كما يعود إىل الزيادة يف احتياجات 
 الدول األعضاء اليت سبقت عضويتها،

 يعتقدإذ و 

 اء الواقع استعماهلا حالياً حيسن اجتنابه قدر اإلمكان،أن تغيري الرموز الدليلية للند

 يالحظإذ و 

أن سالسل الرموز القدمية املكونة إما من ثالثة أحرف وإما من رقم واحد وحرفني قد استنفدت، وأن سالسل جديدة  أ ) 
 ؛1أو  0قد أدخلت وهي تتكون من حرف ورقم وحرف، على أال يكون هذا الرقم 

تالية: " ال تنطبق على السالسل اليت تبدأ بأحد احلروف اليالحظإذ و من " ) أكورة يف الفقرة الفرعية أن الطريقة املذ  ب)
B وF وG وI وK وM وN وR وW، 

 ررـيق

 أن على مدير مكتب االتصاالت الراديوية أن يستمر يف حث اإلدارات: 1

 طلبات جديدة  وتقدميل، الجتناب على استعمال إمكانيات السالسل املوزعة عليها حاليًا أوسع استعما 1.1
 قدر املستطاع؛

على إعادة النظر يف الرموز الدليلية للنداء اليت قامت بتخصيصها سابقاً من ضمن الرموز املوزعة عليها، وذلك بغية  2.1
حترير حمتمل لبعض السالسل، وإعادة وضعها حتت تصرف االحتاد؛

 يقدم املشورات املفيدة لإلدارات اليت تطلبها بشأن الوسائل اليت تعنيأن على مدير مكتب االتصاالت الراديوية أن 2
على حتقيق أكرب اقتصاد يف استعمال السالسل املوزعة عليها كي يكون هذا االقتصاد هو القاعدة؛
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د قبل فأنه إذ بدا على الرغم من كل شيء أن كل إمكانيات النظام احلايل لتكوين الرموز الدليلية للنداء قد تستن 3
 انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية املختص القادم، جيب على مدير مكتب االتصاالت الراديوية:

 لقيود علىالسالسل الرموز الدليلية للنداءات الدولية عن طريق رفع  احلاليةأن يدرس إمكانية متديد التوزيعات  1.3
 ؛”1“و ”0“والرقمني  ”Q“استعمال احلرف 

 نشر رسالة معممة:أن ي 2.3

 تعرض الوضع؛ 1.2.3

 حتث اإلدارات على إرسال مقرتحات ملواجهة هذا الوضع؛ 2.2.3

معة على هذا النحو يضمنه  4 أن على مدير مكتب االتصاالت الراديوية أن يضع تقريرًا يستند إىل املعلومات ا
يوية املختص القادم.تعليقاته واقرتاحاته، ويقدمه إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراد
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15القـرار  (REV.WRC-03)

 التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال
 االتصاالت الراديوية الفضائية

 )،2003إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره
الدول األعضاء غري قادر على االستفادة يف الوقت احلاضر من املزايا اليت توفرها تقنية السواتل،  أن عدداً كبريًا من أ ) 

 من أجل تنمية خدمات االتصاالت؛
 أن هذه الدول األعضاء تستفيد جداً من برامج املساعدة التقنية املنفذة برعاية االحتاد، ب)

 وإذ يدرك
لالتصاالت ختضع ألحكام االتفاقية ولوائح االحتاد، وهي بذلك تسمح لكل البلدان، أن األنظمة الدولية الساتلية  أ ) 

 ال سيما للبلدان النامية، باملشاركة يف أنظمة االتصاالت الفضائية؛
أن عددًا من املشاكل جيب أن ُحيل، حىت تتمكن البلدان النامية من املشاركة فعًال يف األنظمة الدولية لالتصاالت  ب)

ا الوطنية،الفضائية  ، ومن حتقيق تكامل هذه األنظمة مع شبكات اتصاال

 يقرر تكليف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
 بإدراج هذا النشاط يف اخلطة التشغيلية وذلك يف حدود املوارد املتاحة يف ميزانية القطاع،

لس إىل  يدعو ا
 الستفادة من املساعدة التقنية يف جمال إدخال أن يسرتعي انتباه اإلدارات إىل الوسائل اليت تسمح هلا با 1

 االتصاالت الفضائية؛
أن يدرس أفضل أسلوب تصوغ به الدول األعضاء طلبات املساعدة لتقدمها من أجل احلصول على أكرب مساعدة  2

ضل أن يكون ذلك ر، ويفممكنة، مالية كانت أو غريها، مبا يف ذلك ختصيص أموال يف امليزانية العادية لالحتاد لتنفيذ هذا القرا
 إطار ميزانية القطاع الذي اختري لتنفيذ هذا القرار؛ يف
من أجل  1721أن يدرس أفضل أسلوب الستعمال األموال اليت توفرها األمم املتحدة تطبيقًا لقرارها رقم  3

لفضائية تخدام االتصاالت اتقدمي املساعدة التقنية أو غريها إىل إدارات الدول األعضاء، حىت تتمكن هذه اإلدارات من اس
 فعاالً؛ استخداماً 

أن يدرس الوسيلة اليت تؤدي إىل أكرب فعالية الستخدام أعمال قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية  4
ء من أجل تنمية اوقطاع تنمية االتصاالت واهليئات األخرى التابعة لالحتاد بغية تقدمي املعلومات واملساعدة إىل إدارات الدول األعض

االتصاالت الراديوية الفضائية.
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18القـرار  (REV.WRC-15) 

 ية السفن والطائرات التابعة لدولإجراء التعرف إلى هو 
اع مسّلح واإلعالن عن مواقعهانز  ليست أطرافاً في

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

 مسّلح؛ نزاعجوار منطقة  أن السفن والطائرات تتعرض ملخاطر كبرية حني تكون يف أ ) 

والطائرات  هذه الظروف أن تتمكن السفن أن احلفاظ على سالمة احلياة البشرية واملمتلكات جيعل من املستحسن يف ب)
 ويتها واإلعالن عن موقعها؛زاع مسّلح من التعريف ن التابعة لدول ليست أطرافاً يف

ويتها وتقدمي معلومات عن موقعها،  ج) أن االتصاالت الراديوية توفر هلذه السفن والطائرات وسيلة سريعة للتعريف 
 زاع املسلح وأثناء عبورها هلذه املناطق؛مناطق الن قبل أن تدخل يف

سلح السفن زاع املمنطقة الن الطريقة املألوفة يفأن من املستحسن أن تتوفر إشارة إضافية وإجراء تطبقه حسب  د )
ا ليست أطرافاً يف زاع املسلح،الن والطائرات التابعة لدول تعلن أ

وإذ يالحظ

ITU-Rو ITU-R M.493التوصيتني أن  M.1371  نظمة النداء االنتقائي الرقمي وأنظمة التعرف ألتتضمنان إشارات مناسبة قد
نقلة البحرية،اخلدمة املت األوتومايت يف

 يقـرر

لوائح الراديو من أجل إشارة الطوارئ والرسائل ذات الصلة، ميكن أن تستعملها السفن  أن الرتددات احملددة يف 1
ويتها وإنشاء االتصاالت. ويتضمن اإلرسال إشارات  زاعن والطائرات التابعة لدول ليست أطرافًا يف مسّلح، من أجل التعريف 

  ملفوظة "NEUTRAL"حسب احلالة، تتبعها إضافة الكلمة الوحيدة  33املادة  الطوارئ أو إشارات السالمة املوصوفة يف
اإلبراق  يف "NNN"املهاتفة الراديوية وإذا كانت متاحة على منت السفن والطائرات، إضافة الزمرة الوحيدة  اللغة الفرنسية يف يف كما

االت حاملا ميكن ذلك على تردد عمل مناسب؛. وجيب أن تنقل االتصالراديوي
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ابعة الفقرة أعاله يعين أن الرسالة تتعلق بسفينة أو بطائرة ت أن استعمال هذه اإلشارة حسب التعليمات الواردة يف 2
 زاع مسّلح. وجيب أن تتضمن الرسالة، على األقل، البيانات التالية:ن لدولة ليست طرفاً يف

ا للتعرف إىل هوية هذه السفينة أو هذه الطائرة؛الرمز الدليلي  أ )   للنداء أو أي وسيلة أخرى معرتف 

 موقع هذه السفينة أو هذه الطائرة؛ ب)

 عدد هذه السفن أو الطائرات وأمناطها؛ ج)

 خط سريها املقرر؛ د )

 املدة املقدرة لالنتقال وساعتا املغادرة والوصول املتوقعتان، حسب احلالة؛ ه )

معلومات أخرى مثل ارتفاع الطريان والرتددات الراديوية املرصودة واللغات املستعملة وأساليب أنظمة الرادار أي  و )
ا؛  الثانوي للمراقبة وشفرا

على استعمال هذه  بشأن إرساالت الطوارئ والسالمة والنقل الطيب 33أن تطبق، عند االقتضاء، أحكام املادة  3
 ات الطوارئ والسالمة؛السفينة أو هذه الطائرة إلشار 

رية زاع مسّلح وحتديد مواقعها ميكن إجراؤمها بواسطة أجهزة راديوية حبن أن التعرف إىل هوية سفن دولة ليست طرفًا يف 4
). كما أن التعرف إىل هوية طائرات (LRIT)أو نظام التعّرف والتتبع طويل املدى  (AIS)معيارية مناسبة (مثل نظام التعرف األوتومايت 

طبقاً لإلجراءات اليت أوصت  (SSR)زاع مسّلح وحتديد مواقعها ميكن إجراؤمها بواسطة نظام رادار ثانوي للمراقبة ن دولة ليست طرفاً يف
 ؛(ICAO) ا منظمة الطريان املدين الدويل

زاع ن ت طرفاً يفسمينح وال ينطوي على االعرتاف حبقوق أو واجبات دولة لي أن استعمال اإلشارات املوصوفة أعاله ال 5
ا بناًء على اتفاق متبادل فيما بني أطراف الن زاع ودولة مسّلح أو هي طرف فيه، باستثناء احلقوق أو الواجبات اليت قد يُعرتف 

 زاع؛هذا الن ليست طرفاً يف

زاع ما على إبرام اتفاقات من هذا النوع،ن أن يشّجع األطراف يف 6

 يطلب إىل األمني العام

واللجنة الدولية للصليب  (ICAO)ومنظمة الطريان املدين الدويل  (IMO)أن يبلغ حمتوى هذا القرار إىل املنظمة البحرية الدولية 
 األمحر والرابطة الدولية جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر الختاذ اإلجراءات اليت تراها مناسبة.
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RES20-1

20القـرار  (REV.WRC-03) 

التعاون التقني مع البلدان النامية في ميدان اتصاالت الطيران

 )،2003(جنيف، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

 إذ يضع يف اعتباره

 تأن توزيعات نطاقات الرتدد واألحكام املتعلقة مبختلف خدمات الطريان املتنقلة قد خضعت للمراجعة عدة مرا ) أ 
 مؤمترات عقدت مؤخراً؛ يف

 أن بعض هذه النطاقات من الرتدد وهذه األحكام تدعم تنفيذ أنظمة جديدة التصاالت الطريان يف كل  ب)
 أحناء العامل؛

ذه  ج) أن بعض هذه النطاقات واألحكام تدعم من ناحية أخرى أنظمة قائمة التصاالت الطريان، وهي قد تتأثر 
 املراجعة للتوزيعات؛

 حتديثًا تكنولوجيًا لصيانة وحتسني السالمة واالنتظام ج)و ب)و أ) الفقرات أن األمر يستلزم نتيجة ما جاء يف د )
 الطريان املدين الدويل، والدقة واألمن يف املالحة الراديوية اجلوية وكفاءة أنظمة االستغاثة واإلنقاذ؛ يف

جهودها  ملوظفني التقنيني باإلضافة إىل إدخال أنظمة جديدة يفأن البلدان النامية قد حتتاج مساعدة لتحسني تدريب ا )ه 
 ملواكبة التحديث التقين وحتسني تشغيل اتصاالت الطريان،

 وإذ يعرتف 

بقيمة املساعدة اليت قدمها االحتاد، وقد يواصل تقدميها، إىل البلدان النامية يف ميدان االتصاالت، بالتعاون مع  أ ) 
 منظمات دولية أخرى؛

تتيح أساساً جيداً للتعاون التقين مع البلدان النامية يف ميدان اتصاالت  (Mob-87) 20أن الصيغة األصلية للقرار ب ب)
 الطريان الذي اضطلعت به منظمة الطريان املدين الدويل،

 يقرر أن يكلف األمني العام

ا للبلدان  1 ت الطريان النامية اليت تسعى لتحسني اتصاالأن يشجع منظمة الطريان املدين الدويل على مواصلة مساعد
ا يف تدريب املوظفني  لديها، ال سيما تزويدها باملشورة التقنية يف ختطيط املعدات وتركيبها وتشغيلها وصيانتها، وكذلك مساعد

 أساساً يف املسائل املتصلة بالتقنيات احلديثة؛

من ن املدين الدويل ومن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية و أن ينشد هلذا الغرض التعاون املستمر من منظمة الطريا 2
 الوكاالت املتخصصة األخرى يف األمم املتحدة حسب االقتضاء؛
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RES20-2

عناية خاصة اللتماس املساعدة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومن مصادر التمويل األخرى  ءأن يواصل إيال 3
 ية كافية وفعالة يف ميدان اتصاالت الطريان،لتمكني االحتاد من تقدمي مساعدة تقن

 يدعو البلدان النامية

إىل العمل قدر املستطاع على إيالء أولوية عالية لطلبات مشاريع املساعدة التقنية اليت تتعلق باتصاالت الطريان وإدراجها يف براجمها 
الوطنية ودعم املشاريع متعددة اجلنسيات يف هذا امليدان.
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RES25-1

25القـرار  (REV.WRC-03) 

 لالتصاالت الشخصية تشغيل األنظمة الساتلية العالمية

 )،2003(جنيف، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

 إذ يضع يف اعتباره
مزايا التكنولوجيات  إيصال)، هو "السعي إىل 1992من دستوره (جنيف،  6أن أحد أغراض االحتاد، وفقًا للرقم  ) أ 

 سكان العامل"؛ إىل مجيعالتصاالت يف ااجلديدة 

ذا  لتحقيق هذاأن االحتاد يشجع  ب) الغرض استعمال التكنولوجيات اجلديدة يف االتصاالت وهو يدرس قضايا تتعلق 
 االستعمال يف إطار قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت؛

دف إىل أ ج) مال املزايا اليت ميكن للبلدان النامية أن جتنيها من استع بيانن قطاع تنمية االتصاالت يدرس مسائل 
 التكنولوجيات اجلديدة؛

عاملية  ح تغطيةميكنها أن تتي سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرضكوكبات   تضمأن هذه التكنولوجيات اجلديدة  ) د
 منخفضة التكاليف؛تقدمي اتصاالت أن تسهل و 

لسياسات األول ي عاملالنتدى امل قد نوقش يفالتصاالت الشخصية املتنقلة" الساتلية العاملية لنظمة األأن موضوع " )ه 
 ؛)1994ملؤمتر املندوبني املفوضني (كيوتو،  2االتصاالت الذي أنشأه القرار 

لس  و ) ت رة التفاهم اخلاصة باألنظمة الساتلية العاملية لالتصااليكلف األمني العام بالعمل كوديع ملذك 1116أن قرار ا
ا والعمل كجهة لتسجيل إجراءات املوافقة على األنواع وتسجيل أنواع األجهزة الطرفية  الشخصية املتنقلة والرتتيبات اخلاصة 

 " كجزء من عالمة مذكرة التفاهم املذكورة؛ITUوباملوافقة على استعمال املختصر "

الصادرتني عن قطاع االتصاالت الراديوية بشأن املتطلبات التقنية اجلوهرية للمحطات  M.1480و M.1343تني التوصي ز )
ذه األنظمة الساتلية اليت ينبغي أن تستخدمها اإلدارات أساسًا تقنيًا مشرتكًا لتسهيل تداول واستعمال األجهزة  األرضية اخلاصة 

 وفقاً هلاتني التوصيتني، الطرفية هلذه االتصاالت يف أحناء العامل

 يدرك وإذ 
 لألنظمة الساتلية العاملية لالتصاالت الشخصية حمدود؛ املتاحأن الطيف  ) أ 

 داخل أراضي إحدى االتصاالت خدمة  إصدار رخص تسمح بتقدميأن التنسيق الناجح ال يعين بأي حال  ب)
 الدول األعضاء،

 كذلكوإذ يضع يف اعتباره  
 ح اإلدارية،للدستور واالتفاقية واللوائ ينبغي أن تضمن تشغيلها وفقاً استعمال هذه األنظمة  ليت تعتزماخرى األلبلدان ا أن

  

- 27 -



RES25-2

 وإذ يالحظ

ا؛ ) أ   أن الدستور يعرتف باحلق السيادي لكل دولة يف تنظيم اتصاال

ذلك، حصول  روعندما يقر رهناً بالقوانني الوطنية ، أن يشرتط أن لوائح االتصاالت الدولية "تعرتف حبق كل عضو ب)
 اهذ صريحتوتقدم خدمة اتصاالت دولية إىل اجلمهور، على  العاملة يف أراضي هذا العضواإلدارات ووكاالت التشغيل اخلاصة 

بني  اق متبادلعمًال باتفتقدمي وتشغيل االتصاالت الدولية يف إطار هذه اللوائح، أن يكون " وتنص بالتحديد علىالعضو"، 
 اإلدارات"؛

 ؛اليت ترخص تشغيل حمطات يف أي أراٍض بعينهاحتدد السلطات  18أن املادة  )ج

مشاركتها يف هذه األنظمة والتزامات الكيانات واملنظمات اليت تقدم خدمات اختاذ قرار بشأن حق كل دولة عضو يف  ) د
ذهيالتنظيمية لإلدارات اليت لشروط القانونية واملالية و ل باالمتثالاتصاالت دولية أو وطنية بواسطة هذه األنظمة   تم التصريح 

 ،يف أراضيهااخلدمات 

 ررـيق

جهزة أتشغيل األنظمة الساتلية العاملية واحملطات املعدة لتأمني االتصاالت الشخصية العمومية بواسطة  ترخصأن على اإلدارات اليت 
 أراضين ميكن تشغيلها إال انطالقًا م لنطات، أنه ترخيص هذه األنظمة واحمل أن تكفل عند، حممولةثابتة أو متنقلة أو  طرفية

 ،1.18، وخاصة الرقم 18و 17للمادتني  امتثاالً احملطات هذه ذه اخلدمة و  صرحتاإلدارات اليت 

 اإلدارات يطلب إىل

راضيها ومع أأن تواصل التعاون مع مشغلي األنظمة الساتلية العاملية لتحسني الرتتيبات القائمة لتقدمي اخلدمة داخل  1
 األمني العام يف تنفيذ مذكرة التفاهم اخلاصة باألنظمة الساتلية العاملية لالتصاالت الشخصية املتنقلة والرتتيبات ذات الصلة؛

 أن تشرتك بنشاط يف دراسات قطاع االتصاالت الراديوية لصياغة وحتسني التوصيات ذات الصلة، 2

 مشغلي هذه األنظمة ريذكّ 

نة اليت خسائر اإليرادات املمكبلد  أراضي أيإبرام اتفاقات بشأن تشغيل أنظمتهم انطالقًا من  عندحلسبان ايف بأن يأخذوا 
وقت تنفيذ هذه االتفاقات. القائمةيتحملها البلد نتيجة االخنفاض احملتمل يف حركته الدولية  قد
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RES26-1

26رار ـالق (REV.WRC-07) 

 من لوائح الراديو 5جدول توزيع نطاقات التردد في المادة  حواشي

 )،2007إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره
زءاً من نص تشكل ج لذلك أن حواشي جدول توزيع نطاقات الرتدد يف لوائح الراديو تشكل جزءاً ال يتجزأ منه وهي أ ) 

 معاهدة دولية؛

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

 أن تتعلق احلواشي مباشرة مبسائل توزيع الرتددات؛ ينبغيأنه  ج)

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

أن املؤمتر املختص ينظر و احلواشي يف الوقت الراهن هي اليت تعتمد أن املؤمترات العاملية املختصة لالتصاالت الراديوية  )ه 
 ؛ويعتمدهاحاشية  أليإضافة أو تعديل أو حذف  يف أي

 ؛6ملادة ا وفقاً ملا تنص عليهبتطبيق اتفاق خاص  انالبلدأنه ميكن حل بعض املشاكل املتعلقة حبواشي  و )

 احلواشي؛ أو النقصان يف تضاربالتواجه يف بعض احلاالت صعوبات كبرية نامجة عن اإلدارات أن  ز )

بشأن إضافة  واضحة وفعالة مبادئ توجيهية يتطلب توفري يف جدول توزيع نطاقات الرتددحتديث احلواشي أن  ح)
 ذفها،احلواشي وتعديلها وح

 ررـيق
أو  الصلة ذاتقدر اإلمكان أن تقتصر حواشي جدول توزيع نطاقات الرتدد على تعديل التوزيعات  ينبغيأنه  1

 أخرى؛ اً تشغيل احملطات أو ختصيص الرتددات أو أمور  تتناول بأي شكل على أالحتديدها أو تغيريها 

استعمال  النسبة إىلبدولية  يرتتب عليها آثارأال يتضمن جدول توزيع نطاقات الرتدد سوى احلواشي اليت  ينبغيأنه  2
 طيف الرتددات الراديوية؛

 أال تعتمد حواٍش جديدة جلدول توزيع نطاقات الرتدد إال لألسباب التالية: ينبغيأنه  3
 حتقيق مرونة يف جدول توزيع نطاقات الرتدد؛ أ ) 

 ؛5من املادة  IIأخرى وفقاً للقسم  ية التوزيعات ذات الصلة يف مضمون اجلدول ويف حواشٍ أو محا ب)
 ؛التوافقأو إدخال تقييدات مؤقتة أو دائمة على خدمة جديدة لتحقيق  ج)
 أو منطقة ما إذا كان اجلدول ال يسمح بتلبيتها بطريقة أخرى؛ ما اخلاصة ببلد املتطلباتأو تلبية  د )
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RES26-2

ع ع كلما أمكن ذلك يف حاشية واحدة منسق مشرتك وأن جتمّ  ذات الغرض املشرتكن يكون للحواشي أ ينبغيأنه  4
 نطاقات الرتدد ذات الصلة، اإلحالة املالئمة إىل

 يقرر كذلك

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

ن ااإلضافة أو التعديل املقرتح الذي تتعلق بهمن جدول أعمال هذا املؤمتر على حنو صريح نطاق الرتدد تض أ ) 
 احلاشية؛ ذههل

ا اإلضافات أو التعديالت  ب) حلواشي وقرر املؤمتر ا املرغوب إجراؤها يفأو نظر املؤمتر يف نطاقات الرتدد اليت تتعلق 
 إجراء تعديالت يف هذه النطاقات؛

اليت  ملقرتحاتااحلواشي على حنو صريح يف جدول أعمال املؤمتر كنتيجة للنظر يف  يفاإلضافة أو التعديل  وردتأو  ج)
 تقدمها إدارة أو عدة إدارات مهتمة؛

ا اخلاصة باملؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية بندًا دائمًا يتيح  ينبغيأنه  2 أن تتضمن جداول األعمال املوصى 
دف حذف حواشي البلدان أو  مقرتحات النظر يف  ؛حاجة إليها مل تعدالبلدان يف هذه احلواشي يف حال  أمساءاإلدارات 

تعلق ت مقرتحاتيف  ، بصورة استثنائية،" ميكن النظريقرر كذلك" من 2و 1الفقرتان احلاالت اليت ال تغطيها  يفأنه  3
االت حل مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية إذا تعلقت بإجراء تصحيح حبواٍش جديدة أو بإجراء تعديالت على حواٍش موجودة يف

من القواعد  40وفقًا ملا ينص عليه الرقم إىل االحتاد واضحة من إغفال أو تضارب أو لبس أو أخطاء صياغية وتكون قد قّدمت 
 ،)2006العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته (أنطاليا، 

 حيث اإلدارات
ا أو أمساء حذف اقرتاح و مراجعة احلواشي دوريًا  على 1 احواشي البلدان اخلاصة    احلواشي،من  بلدا

 حسب احلالة؛

العاملية  املؤمترات إىل عند تقدمي مقرتحات" الواردة أعاله يقرر كذلكعلى أن تأخذ يف االعتبار الفقرة " 2
لالتصاالت الراديوية.
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RES27-1

27 القـرار (REV.WRC-12)

 لوائح الراديو في استعمال التضمين باإلحالة

 )،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

املؤمترات  يف وروجعت 1995املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  يف أن مبادئ التضمني باإلحالة قد اعتمدت أ ) 
 ذا القرار)؛ 2و 1امللحقني  (انظرالعاملية التالية 

لوائح الراديو تتضمن إحاالت ال توضح بالقدر الكايف ما إذا كانت اإلحالة إىل نص إلزامي  أن هناك أحكامًا يف ب)
 غري إلزامي، أو

 وإذ يالحظ

االعتبار  اإلحاالت إىل قرارات أو توصيات املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية ال تتطلب إجراءات خاصة وميكن أن تؤخذ يفأن 
 ألن املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية تكون قد وافقت على هذه النصوص،

 يقـرر

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

دود وأن أضيق احل إدخال حاالت جديدة من التضمني باإلحالة، جيب أن يكون هذا التضمني يف أنه عند النظر يف 2
 جيري على أساس املعايري التالية:

 وية؛ة لالتصاالت الراديالنصوص ذات الصلة ببنود حمددة من جداول أعمال املؤمترات العاملي يف ال جيوز النظر إال -

 ذا القرار؛ 1امللحق  حتديد الطريقة الصحيحة لإلحالة على أساس املبادئ املعروضة يف -
 ذا القرار لتأمني استعمال الطريقة الصحيحة لإلحالة للوفاء بالغرض املطلوب؛ 2امللحق  يف تطبيق اإلرشادات الواردة -

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

استعراض اإلحاالت القائمة لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية لتوضيح ما إذا كانت اإلحالة إىل نص إلزامي  4
 ذا القرار؛ 2غري إلزامي طبقاً للملحق  أو

ل مؤمتر عاملي اية ك يف التصاالت الراديوية، أو أجزاء منها، اليت يتم تضمينها باإلحالةجتميع توصيات قطاع ا 5
من باإلحالة ذلك احلواشي والقرارات، اليت تتض وكذلك قائمة اإلحاالت املرجعية لألحكام التنظيمية، مبا يفلالتصاالت الراديوية، 

 ذا القرار)، 3ت لوائح الراديو (انظر امللحق أحد جملدا يف ونشرهاتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية 
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 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
ذا القرار؛ 1  بإحاطة مجعية االتصاالت الراديوية وجلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية علماً 

أن يقدم الراديوية و بأن حيدد أحكام وحواشي لوائح الراديو اليت تتضمن إحاالت إىل توصيات قطاع االتصاالت 2
تقرير املدير إىل  اقرتاحات بشأن أي تدابري أخرى إىل الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر للنظر فيها وكذلك إلدراجها يف

 املؤمتر العاملي التايل لالتصاالت الراديوية؛

اديوية اليت رات العاملية لالتصاالت الر بأن حيدد أحكام وحواشي لوائح الراديو اليت تتضمن إحاالت إىل قرارات املؤمت 3
تتضمن إحاالت إىل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية وأن يقدم اقرتاحات بشأن أي تدابري أخرى إىل الدورة الثانية لالجتماع 

 ة،يتقرير املدير إىل املؤمتر العاملي التايل لالتصاالت الراديو  التحضريي للمؤمتر للنظر فيها وكذلك إلدراجها يف

 يدعو اإلدارات
لعرضها على املؤمترات القادمة، مع مراعاة تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر، لتوضيح صفة اإلحاالت اليت  تإىل إعداد اقرتاحا

 زالت ملتبسة من حيث الصفة اإللزامية أو غري اإللزامية لإلحاالت املعنية بغية تعديل اإلحاالت: ما
ا تضمني باإلحالة وذلك باستخدام صياغة ربط  ’1‘ ا ذات صفة إلزامية، وحتديد هذه اإلحاالت على أ اليت تبدو أ

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

27بالقـرار  1امللحـق  (REV.WRC-12) 

 مبادئ التضمين باإلحالة

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

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

الفقرة  ية من توصيات قطاع االتصاالت الراديوية، أو أجزاء منها، مدرجة يفعندما تكون هناك إحالة إلزامية إىل توص 3
من قرار ملؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية، يكون هو ذاته مستشهداً به يف حكم أو حاشية يف لوائح الراديو باستخدام صيغة  "ررـيق"

 زاء منها متضمنة باإلحالة.إلزامية (أي املضارع أو "جيب")، جيب كذلك اعتبار هذه التوصية أو أج

ال ينظر يف استعمال التضمني باإلحالة إذا كانت النصوص ذات طابع غري إلزامي أو كانت حتيل إىل نصوص أخرى  4
ذات طابع غري إلزامي.

 تنطبق األحكام التالية إذا تقرر، على أساس كل حالة على حدة، تضمني نصوص باإلحالة على أساس إلزامي: 5

ا؛يتمتع ا 1.5 ا لوائح الراديو ذا  لنص املتضمن باإلحالة بنفس صفة املعاهدة اليت تتمتع 

 جيب أن تكون اإلحالة صرحية وأن حتدد جزءاً من النص بعينه (حسب االقتضاء) والصيغة أو رقم اإلصدار؛ 2.5
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 3 قًا للفقرةالعتماده وفجيب تقدمي النص املتضمن باإلحالة إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية املختص  3.5
 ؛رر"ـ"يق من

 .رر"ـ"يقمن  5تنشر كل النصوص املتضمنة باإلحالة بعد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية وفقاً للفقرة  4.5

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

 .*) WRCRev.28-(03القرار  على تضمني الصيغة اجلديدة. وترد اآللية اخلاصة للنظر يف هذه اخلطوة يف

 (REV.WRC-12) 27بالقـرار  2امللحـق 

 تطبيق التضمين باإلحالة

عند إدخال حاالت جديدة من التضمني باإلحالة يف أحكام لوائح الراديو أو عند استعراض حاالت قائمة من التضمني باإلحالة 
رض غينبغي لإلدارات ولقطاع االتصاالت الراديوية مراعاة العوامل التالية لكفالة استعمال الطريقة الصحيحة لإلحالة اليت تفي بال

ا متضمنة باإلحالة) أم غري إلزامية:  املقصود تبعاً ملا إذا كانت كل إحالة إلزامية (أي أ

 اإلحاالت اإللزامية

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

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

ة على تلك تقتصر اإلحال ،عاهدةبصفة مإذا كان نص اإلحالة املقصودة يف جممله غري مناسب ألن يكون نصاً يتمتع  3
ITU-Rبتوصية قطاع االتصاالت الراديوية  Aاألجزاء من النص املعين اليت تتسم بطابع املعاهدة، مثل "امللحق  Z.123-4." 

 اإلحاالت غير اإللزامية

ا ذات طابع غري إلزامي (أي أ 4 غري متضمنة  اتستعمل يف اإلحاالت غري اإللزامية أو اإلحاالت امللتبسة اليت يتقرر أ
باإلحالة) صياغة مالئمة مثل "ينبغي" أو "جيوز". وقد تشري هذه الصياغة املالئمة إىل "آخر صيغة" للتوصية. وميكن تغيري أي من 

 الصياغات املالئمة يف أي مؤمتر عاملي الحق لالتصاالت الراديوية.

  
___________________

هذا القرار. 2015راجع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة: *
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27 رارـبالق 3ق ـامللح (REV.WRC-12) 

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

االحتاد.  تتاح النصوص املتضمنة باإلحالة للوفود قبل فرتة كافية لتمكني مجيع اإلدارات من االطالع عليها باللغات املستعملة يف
 دارة بوصفها إحدى وثائق املؤمتر.وتتاح نسخة واحدة من النصوص لكل إ

قائمة  لنصوص املتضمنة باإلحالة وحتديثها، وكذلكوتقوم اللجان، أثناء كل مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية، بوضع قائمة با
إحاالت مرجعية باألحكام التنظيمية، مبا فيها احلواشي والقرارات، اليت تتضّمن باإلحالة هذه التوصيات لقطاع االتصاالت الراديوية. 

 بوصفها إحدى وثائق املؤمتر تبعاً لتطور أعمال املؤمتر. القوائموتُنشر هذه 

اية كل م ؤمتر يقوم مكتب االتصاالت الراديوية واألمانة العامة بتحديث جملد لوائح الراديو الذي جتمع فيه النصوص املتضمنة وبعد 
الوثيقة املذكورة أعاله. باإلحالة، تبعاً لتطور أعمال املؤمتر، واملسجلة يف
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28 القـرار (REV.WRC-15) 

االتصاالت الراديوية توصيات قطاعنصوص مراجعة اإلحاالت إلى 
 لوائح الراديو ضمنة باإلحالة فيتالم

 )،2015(جنيف، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

 اعتباره إذ يضع يف

ثائق أخرى، خاصة و  أن فريق اخلرباء التطوعي املعين بتبسيط لوائح الراديو اقرتح نقل بعض نصوص لوائح الراديو إىل ) أ 
 ، باستعمال إجراء التضمني باإلحالة؛االتصاالت الراديوية إىل توصيات قطاع

واصفات أو امل باالمتثال للمعايريبعض احلاالت على إلزام للدول األعضاء  أن أحكام لوائح الراديو تنطوي يف ب)
 ضمنة باإلحالة؛تامل

 بدقة (انظرضمنة جيب أن تكون صرحية وأن حتيل إىل حكم معني تأن اإلحاالت إىل النصوص امل ج)
 ؛)(Rev.WRC-12) 27 القرار

 ؛لراديوأحد جملدات لوائح ا أن مجيع نصوص توصيات قطاع االتصاالت الراديوية املتضمنة باإلحالة منشورة يف )د 

ضمنة تامل وصياتهتولوجي السريع، أن يراجع بعني االعتبار التطور التكن أنه ميكن لقطاع االتصاالت الراديوية، آخذاً  ) ه
 باإلحالة على فرتات زمنية قصرية؛

لوائح  أنه بعد تنقيح إحدى توصيات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تشمل نصًا متضمنًا باإلحالة فإن اإلحالة يف ) و
  الصيغة اجلديدة؛الراديو تظل منطبقة على الصيغة السابقة إىل أن يوافق مؤمتر عاملي خمتص على تضمني

 أن من املستصوب أن تشتمل النصوص املتضمنة باإلحالة على أحدث التطورات التقنية، ز )

 وإذ يالحظ

نصوصـاً متضمنة  توصيات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تشمل أن اإلدارات حتتاج وقتاً كافياً لدراسة العواقب املمكنة للتغيريات يف
ا ستس راسة تفيد كثريًا من إبالغها بأسرع ما ميكن بالتوصيات اليت متت مراجعتها واملوافقة عليها أثناء فرتة الدباإلحالة ولذلك فإ

 املنصرمة أو أثناء انعقاد مجعية االتصاالت الراديوية السابقة على املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية،
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RES28-2

 ررـيق

راديوية إىل املؤمتر العاملي التايل لالتصاالت الراديوية قائمة بتوصيات قطاع التصاالت لالكل مجعية   تقدمأن  1
 لوائح الراديو واليت متت مراجعتها واملوافقة عليها خالل فرتة الدراسة املنصرمة؛ باإلحالة يف االتصاالت الراديوية املتضمنة

ن يتخذ قراراً ك، أن يفحص تلك التوصيات املراجعة وأ، استناداً إىل ذلأنه ينبغي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 2
 ؛حتيينهالوائح الراديو أو عدم  اإلحاالت املقابلة يف حتينيبشأن 

 لوائح الراديو؛ الصيغة موضع اإلحالة اجلارية تظل قائمة يفاإلحاالت املقابلة فإن  حتينيأنه، إذا قرر املؤمتر عدم  3

قطاع االتصاالت  توصيات مسألة حبثول املؤمترات املقبلة اجد االت الراديوية يفالعاملية لالتصاملؤمترات  تدرجأن  4
 " أعاله،يقرر"من  2و 1 للفقرتنيوفقاً  الراديوية 

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

صوص متضمنة نبأن يقدم إىل االجتماع التحضريي الذي يسبق كل مؤمتر عاملي مباشرة قائمة بتوصيات القطاع اليت حتتوي على 
ج ا باإلحالة واليت متت مراجعتها أو املوافقة عليها منذ املؤمتر العاملي السابق أو اليت قد تتم مراجعتها قبل املؤمتر القادم وذلك إلدر 

 تقرير االجتماع التحضريي، هذه القائمة يف

 حيث اإلدارات

ما يتعلق ومجعية االتصاالت الراديوية فياديوية االتصاالت الر أعمال جلان دراسات  على املشاركة بصورة إجيابية يف 1
 إحالة إلزامية إليها؛ لوائح الراديو تتضمنمبراجعة التوصيات اليت 

على دراسة أية مراجعات مذكورة لتوصيات القطاع اليت حتتوي على نص متضمن باإلحالة وإعداد اقرتاحات بشأن  2
 و.لوائح الرادي إمكانية حتيني اإلحاالت ذات الصلة يف
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31القرار  (WRC-15) 

 بطاقات التبليغ عن معلومات النشر المسبقتدابير انتقالية إللغاء 
 ت فيما يتعلق بتخصيصات التردد للشبكاتالمقدمة من اإلدارا

 9من المادة  IIواألنظمة الساتلية الخاضعة للقسم 

)،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
سيق األنظمة الساتلية اخلاضعة إلجراءات التن أن هذا املؤمتر عّدل إجراء النشر املسبق فيما يتعلق بالشبكات أو أ ) 

 ؛9 من املادة II القسم الواردة يف

من لوائح الراديو املرتتبة على قرارات هذا املؤمتر املشار إليها  11و 9 أن هناك عددًا من التعديالت للمادتني ب)
 ؛اعتباره إذ يضع يفمن أ)  الفقرة  يف

من  ب) الفقرة اليت عّدهلا هذا املؤمتر، فإن تاريخ بدء العمل باألحكام التنظيمية املشار إليها يف 59 أنه عمًال باملادة ج)
 ؛2017 يناير 1أعاله هو اعتباره  إذ يضع يف

نظام  أن هناك حاجة إىل ترتيب انتقايل للتعامل مع معاجلة معلومات النشر املسبق فيما يتعلق بشبكة ساتلية أو د )
مية تاريخ بدء العمل باألحكام التنظي يرتبط بطلب تنسيق يف وال 9 من املادة II القسم ساتلي خاضع إلجراءات التنسيق الواردة يف

 أعاله،اعتباره  إذ يضع يفمن  ب) الفقرة املشار إليها يف

 يقـرر
 II القسم األنظمة الساتلية اخلاضعة إلجراءات التنسيق الواردة يف على الشبكات أو 1.9 وقف تطبيق الرقم 1
 ؛2016 يوليو 1، وذلك اعتباراً من 9 املادة من

ضع إلجراءات ساتلي خانظام  يتعلق بشبكة ساتلية أو أن يلغي املكتب أي معلومات خاصة بالنشر املسبق فيما 2
ا أو بشأنه مبوجب الرقم ، مل9 من املادة II القسم التنسيق الواردة يف ، 2016 ديسمرب 31حىت  30.9 يتلق املكتب طلب تنسيق بشأ

 تؤخذ هذه املعلومات بعني االعتبار، وأال

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
أعاله. يقررمن  2و 1 باختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ الفقرتني
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RES33-1

33رار ـالق (REV.WRC-15) 

 الخدمة وضع المحطات الفضائية التابعة للخدمة اإلذاعية الساتلية في
  قبل بدء العمل باالتفاقات والخطط المصاحبة لها

 من أجل الخدمة اإلذاعية الساتلية

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
، ولكن بعض اإلدارات (BSS) قد قصد إىل وضع خطط للخدمة اإلذاعية الساتلية (Rev.WRC-15) 507أن القرار  أ ) 

 اخلطط؛ قد تشعر مع ذلك باحلاجة إىل تشغيل حمطات من هذه اخلدمة قبل وضع هذه

ا أن تتالىف قدر املستطاع تكاثر احملطات الفضائية التابعة للخدمة اإلذاعية الساتلية، قبل أنأن  ب) يتم  اإلدارات جيدر 
 اخلطط؛ وضع مثل هذه

فس نطاق ن أن حمطة فضائية من اخلدمة اإلذاعية الساتلية قد تسبب تداخالت ضارة مبحطات لألرض عاملة يف ج)
 الفضائية؛ طات األخرية واقعة خارج منطقة اخلدمة للمحطةالرتددات، حىت ولو كانت هذه احمل

من لوائح الراديو تتضمن أحكاماً تتعلق بالتنسيق بني حمطات من  5والتذييل  14إىل  9املواد من  أن اإلجراءات احملددة يف د )
 أخرى؛ وأنظمة فضائية تابعة إلداراتاخلدمة اإلذاعية الساتلية وحمطات لألرض، وبني أنظمة فضائية من اخلدمة اإلذاعية الساتلية 

ا قدمت و التفاقات وخطط مصاحبة  ختضع ال اإلذاعية الساتليةاخلدمة  خطط هلا يفاملالية و احلطات احمل العديد منأن  ه ) بشأ
 ،اءاتاإلجر  هذه مبوجببينها  احلايل وأن بعض اإلدارات تنسق فيما 33 جراءات القرارإل وفقاً  طلب تنسيقأو  (API) معلومات للنشر املسبق

 ررـيق
، حيز التنفيذ ودخلت اإلذاعية الساتلية أنه باستثناء احلاالت اليت أبرمت فيها اتفاقات وخطط مصاحبة للخدمة 1

ا معلومات فقط تطبق  1999يناير  1أو طلب تنسيق بعد تاريخ  النشر املسبق بالنسبة إىل الشبكات الساتلية اليت استلمت بشأ
اخلدمات عن بليغ تالتنسيق و الو  اإلذاعية الساتلية اخلدمة احملطات يفعن تبليغ التنسيق و المن أجل  *14إىل  9اد من إجراءات املو 

 األخرى بالنسبة إىل هذه اخلدمة؛

، حيز التنفيذ ودخلت اإلذاعية الساتلية أنه باستثناء احلاالت اليت أبرمت فيها اتفاقات وخطط مصاحبة للخدمة 2
ا معلومات مكتب االتصاالت الراديوية الشبكات الساتلية اليت استلمبالنسبة إىل  ، 1999يناير  1ل تاريخ قب النشر املسبق بشأ

 من هذا القرار؛ Cإىل القسم  Aاألقسام من القسم  الوارد يفجراء فقط اإليطبق 

 متطلبات إجراءات هذا القرار. أن ينظر مؤمتر قادم يف 3
  

___________________
واملتعلقة باخلدمة  14 إىل 9 املواد من يف اإلجراءات الواردة أحكام أخرى من هذه اللوائح عندما حتل حمل أي من يف أو اإلجراءات الواردة *

 الساتلية. اإلذاعية
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 ق بين محطات فضائية من الخدمة اإلذاعية الساتلية ومحطات لألرضإجراء التنسي  -  Aالقسم 

اق ترددات معني، نط قبل أن تبّلغ إدارة ما املكتب عن تردد خمصص حملطة فضائية من اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف 1.2
ني اخلدمة احلقوق ب يفاخلدمة، وعندما يكون هذا النطاق موزعًا على أساس التساوي  أو قبل أن تضع مثل هذا التخصيص يف

رعية خمتلفة، عليها أقاليم ف أقاليم أو نفس اإلقليم أو اإلقليم الفرعي وإما يف اإلذاعية الساتلية وخدمة اتصال راديوي لألرض، إما يف
ا هذ أن تنسق استخدام هذا التخصيص مع كل إدارة أخرى حيتمل خلدمات االتصال الراديوي لألرض التابعة هلا أن تتأثر. ويف

 4 لة من التذييلاألقسام ذات الص الصدد تقوم هذه اإلدارة بإبالغ املكتب جبميع اخلصائص التقنية هلذه احملطة كما هي معددة يف
 .1واليت هي ضرورية لتقدير احتماالت التداخل الذي قد تتعرض له خدمة اتصال راديوي لألرض

ى عالمية الدولية للرتددات، وكلما احتوت هذه النشرة علقسم خاص من نشرته اإل ينشر املكتب هذه املعلومات يف 2.2
ذه املعلومات بواسطة برقية  معممة. معلومات من هذا النوع، يقوم املكتب بإعالم اإلدارات 

ا إىل اإلدارة اليت  3.2 كل إدارة ترى أن خدمات االتصال الراديوي لألرض التابعة هلا حيتمل أن تتأثر، تتقدم مبالحظا
ر بدءاً من تاريخ غضون أربعة أشه التنسيق، ويف مجيع احلاالت، تقدمها إىل املكتب. وجيب إرسال هذه املالحظات يف تسعى إىل

ا يف النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات ذات الصلة. وكل إدارة ال ا ترى خد تبدي مالحظا مات االتصال غضون هذه املهلة تعترب أ
 تتأثر. أن حيتمل الراديوي لألرض لديها ال

كل إدارة قدمت مالحظات بشأن احملطة املخطط هلا عليها أن تبلغ موافقتها، مع إرسال نسخة منها إىل املكتب،  4.2
ا باإلضافة إىل كل  ا تبعث إىل اإلدارة اليت تسعى إىل التنسيق جبميع املعطيات اليت استندت إليها مالحظا أما إذا تعذر ذلك فإ

 أن تبديها بغية التوصل إىل حل مرض للمشكلة.املقرتحات اليت ميكن 

كل إدارة تعتزم تشغيل حمطة فضائية من اخلدمة اإلذاعية الساتلية، وكذلك كل إدارة أخرى ترى أن خدمات االتصال  5.2
 التنسيق. ءء إجراأي وقت أثنا الراديوي لألرض لديها حيتمل أن تتأثر من احملطة املعنية جيوز هلما أن تطلبا مساعدة املكتب يف

عند استمرار اخلالف بني اإلدارة اليت تسعى إىل التنسيق واإلدارة اليت الُتمس التنسيق معها، جيب على اإلدارة اليت  6.2
طلب فيها مساعدة املكتب، احلاالت اليت تُ  تسعى إىل التنسيق أن تؤجل إرسال بطاقة التبليغ املتعلقة بالتخصيص املخطط له، إال يف

 .2.2 الفقرة ر اعتباراً من تاريخ نشر املعلومات املذكورة يفملدة ستة أشه

  
___________________

ينبغي أن تستند طرائق احلساب ومعايري التداخل الواجب استخدامها لتقدير التداخل إىل التوصيات املناسبة الصادرة عن مكتب االتصاالت  1
ا اإلدارات املعنية عمًال بالق عند  أو غريه. وعند وجود خالف حول توصية من هذه التوصيات أو (Rev.WRC-07) 703رار الراديوية اليت قبلت 

ن تسبب أعدم صدور توصيات من هذا النوع، تكون هذه الطرائق واملعايري موضع اتفاقات بني اإلدارات املعنية. وينبغي هلذه االتفاقات أن تتم دون 
األخرى. أضراراً لإلدارات
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 إجراء التنسيق بين المحطات الفضائية من الخدمة اإلذاعية الساتلية   -  Bالقسم 
 واألنظمة الفضائية التابعة إلدارات أخرى

لوائح  من 11 ادةاألحكام التالية من املعلى كل إدارة تعتزم تشغيل حمطة فضائية من اخلدمة اإلذاعية الساتلية أن تطبق  3
 أخرى: ) ألغراض التنسيق مع أنظمة فضائية تابعة إلدارات1994 ، املراَجعة يف1990الراديو (طبعة 

 ضمناً. 1058إىل  1041األرقام من  1.3

 .10652إىل  1060األرقام من  1.2.3

ح إدارة ما أن تعدل خصائص تردد خمصص موجود تعديالً عندما تقرت  1.2.3 لن يكون التنسيق مطلوباً مبوجب الفقرة 2.2.3
 أخرى. يزيد من احتمال حدوث تداخالت ضارة حملطات خدمة االتصال الراديوي الفضائي التابعة إلدارات ال

 ضمناً. 1105إىل  1074األرقام من  3.2.3

 لية الخدمة اإلذاعية السات التبليغ عن التخصيصات للمحطات الفضائية في  -  Cالقسم 
 السجل األساسي التي يتناولها هذا القرار، وتفحصها وتدوينها في

اخلدمة اإلذاعية الساتلية. وهلذا الغرض تطبق اإلدارة  حملطة فضائية يف 3جيب تبليغ املكتب عن أي ختصيص تردد 1.4
 ).1994 ، املراَجعة يف1990من لوائح الراديو (طبعة  1497إىل  1495املبلغة أحكام األرقام من 

، 1990 من لوائح الراديو (طبعة 1498البداية وفقاً ألحكام الرقم  تعامل يف 1.4إن التبليغات اليت تتم عمًال بالفقرة  2.4
 ).1994 املراَجعة يف

 يتفحص املكتب كل بطاقة تبليغ: 1.5

و، باستثناء ائح الراديمن حيث مطابقتها ألحكام االتفاقية وجدول توزيع نطاقات الرتدد وغريها من أحكام لو  أ )  2.5
 ؛5.5و 4.5و 3.5 الفقرات األحكام املتعلقة بإجراءات التنسيق واحتمال حدوث التداخل الضار والواردة يف

أعاله عند االقتضاء، وهي األحكام املتعلقة بتنسيق  A من القسم 1.2من حيث مطابقتها ألحكام الفقرة  ب) 3.5
 املعنية؛ ىاستخدام ختصيص الرتدد مع اإلدارات األخر 

أعاله عند االقتضاء، وهي األحكام املتعلقة بتنسيق  Bمن القسم  1.2.3من حيث مطابقتها ألحكام الفقرة  ج) 4.5
 استخدام ختصيص الرتدد مع اإلدارات األخرى املعنية؛

___________________
 .1انظر احلاشية  2
السجل  ينه يفهذا القرار أنه يشري إىل ختصيص تردد جديد أو إىل تعديل ختصيص سبق تدو  أينما ورد يف الرتدد ختصيصينبغي أن يفهم من تعبري  3

 ).السجل األساسياألساسي الدويل للرتددات (املسمى فيما بعد 
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ديوي الراوعند االقتضاء، من حيث احتمال حدوث تداخالت ضارة خلدمة تؤمنها حمطة من خدميت االتصال  د ) 5.5
من لوائح الراديو  1503 الرقم أو 1240 السجل األساسي مطابق ألحكام الرقم الفضائي أو لألرض سبق تدوين تردد خمصص هلا يف

، حسب احلالة، إذا مل يكن هذا التخصيص قد تسبب بالفعل بتداخالت ضارة 31.11)، أو الرقم 1994 ، املراجعة يف1990(طبعة 
ا مطابقة للرقم سبق تدوين ختصيص هلا يف للخدمة اليت تؤمنها حمطة من لوائح  1503 الرقم أو 1240 السجل األساسي، وهي ذا

 احلالة. حسب 31.11)، أو الرقم 1994 ، املراجعة يف1990 الراديو (طبعة

، 5.5و 4.5و 3.5و 2.5 الفقرات وحسب النتائج اليت يتوصل إليها املكتب بعد التفحص املنصوص عليه يف 1.6
 التايل: اإلجراءات على النحو عتتاب

، تعاد بطاقة التبليغ فوراً بالربيد اجلوي إىل اإلدارة املبلغة 2.5عندما يصوغ املكتب نتيجة غري مؤاتية من حيث الفقرة  2.6
لتوصل إىل الوصول إىل نتيجته، وكذلك مع املقرتحات اليت قد يبديها املكتب بغية ا مع بيان األسباب اليت استند إليها املكتب يف

 للمشكلة. حل مرض

أو عندما يصوغ نفس النتيجة حىت بعد تقدمي بطاقة التبليغ  2.5عندما يصوغ املكتب نتيجة مؤاتية من حيث الفقرة  3.6
 .4.5و 3.5 من جديد، يقوم املكتب بتفحص البطاقة من حيث أحكام الفقرتني

قد طبقت بنجاح فيما خيص مجيع  4.5و 3.5 الفقرتني يفعندما يستنتج املكتب أن إجراءات التنسيق املشار إليها  4.6
ا، جيري تدوين التخصيص يف  2d العمود غ يفالسجل األساسي. ويدون تاريخ استالم املكتب بطاقة التبلي اإلدارات اليت قد تتأثر خدما

تتضمنها قاً على املقررات اليت سيستبق احلكم مطل عمود "املالحظات" إىل أن هذا التسجيل ال من السجل األساسي مع اإلشارة يف
 .(Rev.WRC-15) 507القرار  االتفاقات واخلطط املصاحبة املشار إليها يف

تطبق أو طبقت دون جناح،  مل 4.5أو  3.5 الفقرتني عندما يستنتج املكتب أن إجراءات التنسيق املشار إليها يف 5.6
ا، وكذلك محسب احلالة، تعاد بطاقة التبليغ فوراً بالربيد اجلوي  ع املقرتحات إىل اإلدارة املبلغة مع بيان األسباب اليت أدت إىل إعاد
 للمشكلة. اليت قد يبديها املكتب بغية التوصل إىل حل مرض

ا مل تنجح يف 6.6 ا أ يتفحص املكتب  حماولة إجراء التنسيق، عندما تقدم اإلدارة املبلغة بطاقة التبليغ من جديد مع إعال
 .5.5 ة من حيث الفقرةهذه البطاق

عندما تقدم اإلدارة املبلغة بطاقة التبليغ من جديد، ويستنتج املكتب أن إجراءات التنسيق قد طبقت بنجاح  7.6
ا أن تتأثر، يعامل التخصيص وفقاً ملا تنص عليه الفقرة فيما  .4.6 خيص مجيع اإلدارات اليت حيتمل خلدما

السجل األساسي. ويشري الرمز  ، يدون التخصيص يف5.5من حيث الفقرة عندما يصوغ املكتب نتيجة مؤاتية  8.6
 1.2.3 أو 1.2 قرتنيالف املناسب الذي ميثل النتيجة اليت خلص إليها املكتب إىل أن إجراءات التنسيق املنطبقة املشار إليها يف

لسجل األساسي، مع املالحظة املشار إليها من ا 2dالعمود  يُتوجها النجاح. ويدرج تاريخ استالم املكتب بطاقة التبليغ يف مل
 .4.6 الفقرة يف
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، تعاد بطاقة التبليغ فوراً بالربيد اجلوي إىل اإلدارة املبلِّغة 5.5عندما يصوغ املكتب نتيجة غري مؤاتية من حيث الفقرة  9.6
كتب بغية التوصل إىل اليت قد يبديها املالوصول إىل نتيجته وكذلك مع املقرتحات  مع بيان األسباب اليت استند إليها املكتب يف

 للمشكلة. حل مرض

وإذا قدمت اإلدارة البطاقة من جديد دون تعديلها، وإذا أصرت على إعادة تفحصها، ومع ذلك ظلت النتيجة غري  10.6
صيص تدوين التخ السجل األساسي. على أن بال تغيري، يدون التخصيص يف 5.5املؤاتية اليت توصل إليها املكتب من حيث الفقرة 

لن جيري إال إذا أحاطت اإلدارة املبلغة املكتب علماً بأن هذا التخصيص قد جرى تشغيله ملدة أربعة أشهر على األقل دون أن تنتج 
من السجل األساسي مع  2d العمود عنه شكوى من حدوث تداخل ضار. ويدون تاريخ استالم املكتب بطاقة التبليغ األصلية يف

لإلشارة إىل أن التخصيص ليس مطابقًا ألحكام  13 العمود . وتدرج مالحظة مناسبة يف4.6الفقرة  ار إليها يفاملالحظة املش
تستلم اإلدارة املعنية أي شكوى من تداخل ضار يتعلق بتشغيل احملطة  ، حسب احلالة. وعندما ال5.5 أو 4.5 أو 3.5 الفقرات

 إليها. يد املكتب تفحص النتيجة اليت توصلاخلدمة، يع عام كامل بعد وضعها يف املذكورة مدة

من هذا القرار  10.6 السجل األساسي طبقًا ألحكام الفقرة إذا كان تردد خمصص حملطة فضائية مدونًا يف 11.6
حسب احلالة، وكان استخدامه يتسبب فعالً  41.11 )، أو الرقم1994 ، املراجعة يف1990من لوائح الراديو (طبعة  1544 الرقم أو
جل األساسي، بناًء على الس تداخل ضار باستقبال حمطة فضائية من اخلدمة اإلذاعية الساتلية سبق أن دون هلا ختصيص تردد يف يف

من هذا القرار، حسب احلالة، فإن احملطة املسببة للتداخل جيب عليها  5.5و 4.5و 3.5و 2.5نتيجة مؤاتية من حيث الفقرات 
 عالمها به.توقف هذا التداخل الضار فور إ أن

 10.6 قرةالسجل األساسي طبقاً ألحكام الف إذا كان تردد خمصص حملطة فضائية من اخلدمة اإلذاعية الساتلية مدوناً يف 12.6
ردد تداخل ضار باستقبال حمطة اتصال راديوي فضائي سبق أن دون هلا ختصيص ت من هذا القرار وكان استخدامه يتسبب فعالً يف

، املراجعة 1990 من لوائح الراديو (طبعة 1512 إىل 1503 اًء على نتيجة مؤاتية من حيث األرقام منالسجل األساسي، بن يف
حسب احلالة، فإن احملطة املسببة للتداخل جيب عليها أن توقف هذا التداخل الضار  34.11إىل  31.11 )، أو األرقام من1994 يف

 به. فور إعالمها

 10.6 قرةالسجل األساسي طبقاً ألحكام الف فضائية من اخلدمة اإلذاعية الساتلية مدوناً يفإذا كان تردد خمصص حملطة  13.6
السجل  تداخل ضار باستقبال حمطة لألرض سبق أن دون هلا تردد خمصص يف من هذا القرار وكان استخدامه يتسبب فعًال يف

 31.11 الرقم )، أو1994 ، املراجعة يف1990 و (الطبعةمن لوائح الرادي 1240األساسي، بناًء على نتيجة مؤاتية من حيث الرقم 
 به. حسب احلالة، فإن احملطة املسببة للتداخل جيب عليها أن توقف هذا التداخل الضار فور إعالمها

، 1990 من لوائح الراديو (الطبعة 1503 أو 1352 أو 1240إذا كان استخدام تردد خمصص غري مطابق ألحكام األرقام  14.6
 2.5 تداخل ضار باستقبال حمطة ما تعمل طبقًا ألحكام الفقرة حسب احلالة، يتسبب يف 31.11 ) أو الرقم1994 ة يفاملراجع
هذا القرار، فإن احملطة اليت تستخدم الرتدد املخصص غري املطابق ألحكام األرقام املذكورة أعاله جيب عليها أن توقف  من
به. التداخل الضار فور إعالمها هذا
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34القـرار  (REV.WRC-15)

  GHz 12,75-12,5نطاق التردد  إنشاء الخدمة اإلذاعية الساتلية في
 3و 2و 1األقاليم  وبالتقاسم مع الخدمات الفضائية وخدمات األرض في 3في اإلقليم 

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره يضع يفإذ 

GHz) قد وزّع نطاق الرتدد 1979أن املؤمتر اإلداري العاملي (جنيف،  للخدمة اإلذاعية الساتلية ألغراض  12,75-12,5
 ،3اإلقليم  االستقبال اجلماعي يف

 وإذ يدرك

لس قد يود، وفقًا لنص القرار  507أن ا (Rev.WRC-15)املستقبل  ت الراديوية يعقد يف، أن خيّول مؤمترًا عامليًا خمتصًا لالتصاال
GHzنطاق الرتدد  أن يضع خطة للخدمة اإلذاعية الساتلية يف  ،3 اإلقليم يف 12,75-12,5

 يقـرر

، 9 أو أحكام املادة (Rev.WRC-15) 33من القرار  Bو Aالقسمني  أن يستمر تطبيق األحكام ذات الصلة يف 1
واحملطات التالية،  3 اإلقليم التنسيق بني حمطات اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف) على (Rev.WRC-15) 33حسب احلالة (انظر القرار 

 :3اإلقليم  يف GHz 12,75-12,5نطاق الرتدد  إىل أن توضع خطة للخدمة اإلذاعية الساتلية يف

 ؛3و 2و 1األقاليم  اخلدمة اإلذاعية الساتلية واخلدمة الثابتة الساتلية يف احملطات الفضائية يف أ ) 

 ؛3و 2و 1األقاليم  حمطات األرض يف ب)

أن يعجل قطاع االتصاالت الراديوية بدراسة األحكام التقنية اليت قد تناسب التقاسم بني حمطات اخلدمة اإلذاعية  2
 :3اإلقليم  الساتلية يف

 ؛2و 1اإلقليمني  اخلدمة اإلذاعية الساتلية واخلدمة الثابتة الساتلية يف واحملطات الفضائية يف أ ) 

 ؛2و 1اإلقليمني  وحمطات األرض يف ب)

 1 األقاليم واخلدمات لألرض يف 3اإلقليم  اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف أن يبقى التقاسم بني احملطات الفضائية يف 3
إلدارات املعنية ا باالستناد إىل املعايري التالية حسب احلالة، إىل أن يقوم قطاع االتصاالت الراديوية بوضع أحكام تقنية وتقبل 3و 2و

 :(Rev.WRC-07) 703بتلك األحكام عمًال بالقرار 
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RES34-2

ساتلية اخلدمة اإلذاعية ال إن كثافة تدفق القدرة على سطح األرض الناجتة عن البث من حمطة فضائية يف أ ) 
 ؛30بالتذييل  5امللحق  كل شروط التشكيل وطرائقه جيب أال تتجاوز احلدود املبينة يف ، يف3 اإلقليم يف

) على البلدان املشار إليها 21-4(اجلدول  21أعاله، تطبق أحكام املادة  يقررمن  أ) 3إضافة إىل الفقرة  ب)
 ؛496.5و 494.5 الرقمني يف

أعاله فوق أراضي أحد البلدان، شريطة أن تقبل  يقررمن  ب)و أ) 3الفقرتني  ميكن جتاوز احلدود املشار إليها يف ج)
 بذلك إدارة هذا البلد.
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RES40-1

 40 (WRC-15)قـرار ال

 لشبكات ساتلية مستقرة  لوضع تخصيصات تردداتواحدة استخدام محطة فضائية 
  الخدمة في مواقع مدارية مختلفة بالنسبة إلى األرض في

 في غضون فترة زمنية قصيرة

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

مواقع  أن استخدام نفس احملطة الفضائية لوضع ختصيصات ترددات لشبكات ساتلية مستقرة بالنسبة إىل األرض يف أ ) 
 ؛راتمال موارد الطيف/املدااستع غضون فرتة زمنية قصرية، قد يؤدي إىل عدم الكفاءة يف اخلدمة يف مدارية خمتلفة يف

أن ذلك ، و جديد فضائية من موقع مداري إىل موقع مداريحمطة إىل نقل مبّلغة  إدارةحلاجة وجود أسباب مشروعة  ب)
 ينبغي أالَّ يقيَّد،

 وإذ يالحظ

أدرك أن موضوع استخدام حمطة فضائية واحدة لوضع ختصيصات ترددات لشبكات ساتلية  WRC-12أن املؤمتر  أ ) 
 44.11 األرقاماعتماده ن مل يكن اهلدف م غضون فرتة زمنية قصرية اخلدمة يف مواقع مدارية خمتلفة يف مستقرة بالنسبة إىل األرض يف

 ؛49.11و 44B.11و 1.44.11و

 ختصيصات بوضعمكتب االتصاالت الراديوية أن يعمد عند قيام إحدى اإلدارات طلب من  WRC-12أن املؤمتر  ب)
ع االتصاالت من قبل، ريثما تُنَجز دراسات قطا  املدار ذلك ساتالً موجوداً يف مستعملة يف معّني موقع مداري  اخلدمة يف ترددات يف
ساتل وإتاحة اخلدمة هلذا ال سبق إدخاهلا يف ات، إىل االستفسار من تلك اإلدارة عن آخر موقع مداري أو ختصيصات ترددالراديوية
 ؛ماتاملعلو  هذه

إطار  تتوفر فيها لإلدارة املبّلغة املعلومات املطلوبة يف احلاالت اليت ال متاحة لإلدارات يف 14أن إجراءات املادة  ج)
 أدناه، يقرر فقرة

 وإذ يدرك

دمة أو أن تعاود وضعه اخل أنه ميكن لإلدارات أن تضع ختصيصاً ترددياً لشبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إىل األرض يف أ ) 
ا الفضائية أو حمطة فضائية تعود املسؤولية عنها إلدارة أخرى؛ يف  اخلدمة باستخدام إحدى حمطا

أن غياب حمطة فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض قادرة على اإلرسال واالستقبال باستعمال ختصيصات الرتدد  ب)
يصات ي جديد، ميكن أن يؤدي إما إىل تعليق ختصاملدار إىل موضع مدار  موقع مداري مبّلغ عنه، بسبب نقل موقع ساتل يف يف

 بعض احلاالت، إىل إلغائها يف الرتدد هذه أو
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 يقرر

أن تبّني اإلدارة املبّلغة ملكتب االتصاالت الراديوية عند إعالمه بوضع ختصيص تردد حملطة فضائية بشبكة ساتلية 1
ائية اخلدمة بعد تعليقه، ما إذا كان هذا اإلجراء قد ُأجنز بشأن حمطة فض يفاخلدمة أو معاودة وضعه  مستقرة بالنسبة إىل األرض يف

سنوات قبل  موقع مداري خمتلف خالل ثالث اخلدمة أو الستئناف استخدامها يف سبق أن اسُتخدمت لوضع ختصيصات تردد يف
 تاريخ تقدمي هذه املعلومات؛

ا وضعت ختصيص تردد حملطة فضائية  يقررمن  1ة أنه عندما تعلن إحدى اإلدارات املبّلغة، مبوجب الفقر 2 أعاله، أ
ُتخدمت اخلدمة أو استأنفت استخدامه بعد تعليقه بواسطة حمطة فضائية سبق أن اس بشبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إىل األرض يف

اريخ تقدمي هذه ت موقع مداري خمتلف خالل ثالث سنوات قبل اخلدمة أو الستئناف استخدامها يف لوضع ختصيصات تردد يف
 املعلومات، يتعّني على اإلدارة املبلِّغة أن تبّني أيضاً بالنسبة إىل تلك الفرتة نفسها املمتدة لثالث سنوات:

 خدامها؛اخلدمة أو الستئناف است آخر موقع مداري اسُتخدمت فيه احملطة الفضائية لوضع ختصيصات تردد يف ‘1’

ا؛الشبكة (الشبكات) الساتلية اليت   ‘2’  كانت ختصيصات الرتدد أعاله مرتبطة 

 أ) أعاله؛2فقرة  املوقع املداري املذكور يف التاريخ الذي مل تعد فيه احملطة الفضائية قائمة يف ‘3’

 املكتب يتعني على ، حسب االقتضاء،أعاله يقررمن  2و 1 غة املعلومات مبوجب الفقرتنيإذا مل تقدم اإلدارة املبلّ أنه  3
 ؛اإلدارة املبّلغة لطلب املعلومات الناقصةالتشاور مع 

حال ختّلف اإلدارة املبّلغة عن تقدمي املعلومات الناقصة خالل ثالثني يومًا من طلب املكتب  أن على املكتب، يف4
، أن يرسل فوراً رسالة تذكريية تلتمس املعلومات الناقصة؛أعاله يقررمن  3 مبوجب الفقرة

ُيستأنف  اخلدمة أو الرتدد للشبكة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض مل توضع يفأن يعترب املكتب ختصيصات 5
حال ختلف اإلدارة املبّلغة عن تقدمي املعلومات  ، يف 2018يناير  1اخلدمة وأن يُعلم اإلدارة املبّلغة بذلك، وذلك اعتباراً من  وضعها يف

،أعاله يقررمن  4ذكريية مبوجب الفقرة الناقصة خالل مخسة عشر يوماً بعد رسالة املكتب الت

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

استالمها. يوماً من 30غضون  املوقع اإللكرتوين لالحتاد يف يف يقررمن  2و 1الفقرتني  بإتاحة املعلومات املنصوص عليها يف
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42القـرار  (REV.WRC-15) 

  وللخدمة الثابتة الساتلية للخدمة اإلذاعية الساتلية 2اإلقليم  استخدام أنظمة مؤقتة في
 30Aو 30ضمن النطاقات التي يشملها التذييالن  2اإلقليم  (وصلة التغذية) في

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

) قد وضع خطة 1983(جنيف،  2 اإلقليم مي حول ختطيط اخلدمة اإلذاعية الساتلية يفأن املؤمتر اإلداري اإلقلي أ ) 
GHzنطاق الرتدد  للخدمة اإلذاعية الساتلية يف GHzنطاق الرتدد  ، وخطة لوصالت التغذية املصاحبة يف12,7-12,2 17,8-17,3 

2أحكام خاصة بإقامة أنظمة مؤقتة طبقاً للقرار مع (Sat-R2)؛ 

ا الواردة يف 2أن إدارات اإلقليم  ب) اخلطة،  قد ترى من األنسب أن تتبىن إجراًء على عدة مراحل، لتشغيل ختصيصا
 ذات الصلة؛ 2 خطة اإلقليم مرحلة أوىل خصائص خمتلفة عن اخلصائص الواردة يف وأن تستخدم يف

ر ىل تغطية منطقيت خدمة أو أكثوضع نظام فضائي يهدف إ قد تتعاون لتشرتك يف 2أن بعض إدارات اإلقليم  ج)
 انطالقاً من املوقع املداري نفسه، أو يهدف إىل استعمال حزمة ختدم منطقيت خدمة أو أكثر؛

وضع نظام فضائي يهدف إىل تغطية منطقيت خدمة لوصلة  قد تتعاون لتشرتك يف 2اإلقليم  أن بعض إدارات يف د )
 فسه، أو يهدف إىل استعمال حزمة ختدم منطقيت خدمة لوصلة التغذية أو أكثر؛التغذية أو أكثر انطالقاً من املوقع املداري ن

 أن على األنظمة املؤقتة أال تلحق ضرراً باخلطتني، وأال تعرقل تنفيذمها وتطورمها؛ ه )

رر أي حال عدد التخصيصات املق نظام مؤقت جيب أال يتجاوز يف أن عدد التخصيصات الواجب استعماهلا يف و )
 ؛2 من خطة اإلقليم تعليقها

 ؛2 خطة اإلقليم أي حال مواقع مدارية غري موجودة يف أن األنظمة املؤقتة جيب أال تستعمل يف ز )

ا لألرض متأثرة؛ ح) ا الفضائية وخدما أن أي نظام مؤقت جيب عدم إدخاله دون موافقة مجيع اإلدارات اليت تعترب خدما
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فيما يتعلق بالوصالت اهلابطة  3و 1راجع خطط اإلقليمني  2000 اديوية لعامأن املؤمتر العاملي لالتصاالت الر  ط)
ووصالت التغذية، ووضع قوائم مشفوعة باإلجراءات التنظيمية ومعايري احلماية وطرائق احلساب اخلاصة بالتقاسم بني اخلدمات 

 ؛30Aو 30التذييلني  نطاقات الرتدد املذكورة يف يف

قد أدخل تعديالت على اإلجراءات التنظيمية ومعايري احلماية  2003أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ي)
،30Aو 30التذييلني  نطاقات الرتدد املذكورة يف وطرائق احلساب اخلاصة بالتقاسم بني اخلدمات يف

 يقـرر

ذا القرار، ما دام التذييالن جراء الوارد يفأن على اإلدارات وعلى مكتب االتصاالت الراديوية تطبيق اإل ما. معموالً  30Aو 30 امللحق 

42بالقـرار  امللحـق (REV.WRC-15)

هذا امللحق تطبيقاً ناجحاً، تستطيع  اإلجراء املوضح يف 2اإلقليم  بعد أن تطبق إدارة ما أو جمموعة من اإلدارات يف 1
ا مبوافقة اإلدارات املتأثرة أن تستخدم نظا  سنوات على األكثر، وذلك من أجل: 10ماً مؤقتاً خالل فرتة حمددة مد

 الخدمة اإلذاعية الساتلية في حالة نظام مؤقت في 1.1

خطة  أحد االجتاهات أكرب من القدرة املسجلة يف تكون يف (.e.i.r.p)استخدام قدرة مشعة مكافئة متناحية  أ ) 
 ؛30 بالتذييل 5امللحق  ، شريطة أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة احلدود املذكورة يف2 اإلقليم

احتمال  ، وتؤدي إىل زيادة يف2 امللحقات خبطة اإلقليم تشكيل ختتلف عن اخلصائص املدونة يف 1استخدام خصائص ب)
 التداخل الضار أو إىل ختصيص عرض نطاق أوسع؛

خالل منل نقطة التسديد أو من خالل متديد احملور الكبري أو احملور الصغري أوتعديل منطقة التغطية من خالل نق ج)
ما انطالقاً من موقع مداري ال  ؛2 خطة اإلقليم بد أن يكون أحد املواقع املقابلة املدونة يف دورا

نطقتني مدونتني أو منطقة تغطية تشمل منطقيت تغطية أو أكثر من م 2خطة اإلقليم  خدمة منطقة تغطية مدونة يف د )
 ؛2 خطة اإلقليم بد أن يكون أحد املواقع املقابلة املدونة يف ، انطالقاً من موقع مداري ال2 خطة اإلقليم يف

 .2 خطة اإلقليم استخدام استقطاب آخر غري االستقطاب الوارد يف ه )

 
___________________

والتلفزيون،  ق لقناة تلفزيونية، والتشكيل الرقمي إلشارات الصوتمثل التشكيل بقنوات صوتية متعددة اإلرسال بتقسيم الرتدد داخل عرض النطا  1
 أو خصائص تشديد مسبق أخرى.
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 في حالة نظام مؤقت لوصلة التغذية 2.1

خطة وصالت  أحد االجتاهات أكرب من القدرة املدونة يف تكون يف (.e.i.r.p)استخدام قدرة مشعة مكافئة متناحية  أ ) 
 ؛2التغذية لإلقليم 

تمال التداخل اح امللحقات باخلطة وتؤدي إىل زيادة يف ختتلف عن اخلصائص املدونة يف 1استخدام خصائص تشكيل ب)
 الضار أو إىل ختصيص عرض نطاق أوسع؛

ذية من خالل نقل نقطة التسديد أو من خالل متديد احملور الكبري أو احملور الصغري تعديل منطقة احلزمة لوصلة التغ ج)
ما انطالقًا من موقع مداري ال خطة وصالت  بد أن يكون أحد املواقع املقابلة املدونة يف أو من خالل دورا

 ؛2 التغذية لإلقليم

، أو منطقة حزمة لوصلة التغذية تشمل 2 ة لإلقليمخطة وصالت التغذي خدمة منطقة حزمة لوصلة التغذية املدونة يف د )
، انطالقًا من موقع 2 خطة وصالت التغذية لإلقليم منطقيت حزمة لوصلة التغذية أو أكثر من منطقتني مدونتني يف

 ؛2 خطة وصالت التغذية لإلقليم بد أن يكون أحد املواقع املقابلة املدونة يف مداري ال

 .2خطة وصالت التغذية لإلقليم  استخدام استقطاب آخر غري االستقطاب الوارد يف ه )

ذات الصلة. وجيب  2خطة اإلقليم  كل احلاالت، التخصيصات املدونة يف جيب أن يقابل أي نظام مؤقت، يف 2
. 2 ن خطة اإلقليمعليقها مأي حال عدد التخصيصات املقرر ت نظام مؤقت، يف يتجاوز عدد التخصيصات الواجب استعماهلا يف أال

اخلدمة قبل  . وجيب أال توضع هذه األخرية يف2خطة اإلقليم  ويستدعي تطبيق نظام مؤقت تعليق التخصيصات املقابلة املدونة يف
ا املؤقتة، و خت أن ينتهي تطبيق النظام املؤقت. ولكن جيب أن تؤخذ باحلسبان التخصيصات املعلقة التابعة إلدارة ما، ال ذلك صيصا

أو  2 حسب احلالة، لتعديل خطة اإلقليم 30A من التذييل 4 ، أو املادة30 من التذييل 4 عندما تطبق إدارات أخرى إجراء املادة
، أو عندما تطبق هذه اإلدارات إجراء هذا امللحق لتشغيل نظام 3و 1 قائمة اإلقليمني إلدراج ختصيصات جديدة أو معدلة يف

 6 وإجراء املادة 30 من التذييل 7 أو املادة 6 نظمة املؤقتة باحلسبان عند تطبيق إجراء املادةمؤقت. وال تؤخذ ختصيصات األ
 .30A من التذييل 7 املادة أو

ختصيصات جيب أال حتصل على احلماية من 2 أعاله حتديداً، فإن ختصيصات النظام املؤقت لإلقليم 2مراعاةً للفقرة  3
 4 أو املادة 30 من التذييل 4 ، نتيجة للتطبيق الناجح إلجراء املادة3و 1قائمة اإلقليمني  معدلة أو من ختصيصات جديدة يف

حسب احلالة، حىت لو انتهى إجراء تعديل التخصيصات، وأصبحت هذه األخرية تعمل خالل الفرتة املذكورة  30A من التذييل
 .أ) 4 الفقرة يف

- 51 -



RES42-4

، جيب عليها أن ترسل إىل املكتب املعلومات 1تعتزم إحدى اإلدارات أن تستعمل ختصيصًا طبقًا للفقرة عندما  4
 تقل عن تزيد على مثاين سنوات ويفضل أال اخلدمة مبدة ال من لوائح الراديو، قبل تاريخ وضع التخصيص يف 4 التذييل الواردة يف

 هذه املهلة فإنه يصبح الغياً. وستبني اإلدارة أيضاً: اخلدمة يف سنتني قبله. وإذا مل يوضع التخصيص يف

 اخلدمة؛ أقصى فرتة حمددة يتوقع أن يبقى التخصيص املؤقت خالهلا يف أ ) 

 ، واليت سيبقى استعماهلا معلقاً خالل مدة استخدام التخصيص املؤقت املقابل؛2خطيت اإلقليم  التخصيصات املتضمنة يف ب)

أَبرمت معها اتفاقاً بشأن استخدام التخصيص املؤقت، وكذلك أي تعليقات حول فرتة االستخدام أمساء اإلدارات اليت  ج)
 املتفق عليها، وأمساء اإلدارات اليت قد يلزم االتفاق معها، لكنه مل يربم بعد.

 الحاالت التالية: تعتبر اإلدارات متأثرة في 5

 الخدمة اإلذاعية الساتلية في حالة نظام مؤقت في 1.5

ا  2اإلقليم  تُعد إدارة يف ) أ  متأثرة، إذا كان أي هامش من هوامش احلماية الشاملة املكافئة اخلاصة بواحد من ختصيصا
واملتضمن األثر الرتاكمي جلميع االستخدامات  30 بالتذييل 5، واحملسوب طبقًا للملحق 2 خطة اإلقليم الواردة يف

)، ب) 4 مال النظام املؤقت، ما عدا التخصيصات املعلقة املقابلة (الفقرةاملؤقتة أثناء الفرتة القصوى احملددة الستع
 األصل سالباً؛ أصبح سالباً، أو قد زادت قيمته السالبة إن كان يف قد

 30 التذييل الواردة يف 3و 1 متأثرة، إذا كان هلا ختصيص تردد يطابق خطة اإلقليمني 3اإلقليم  أو يف 1اإلقليم  تُعد إدارة يف ب)
من  4 أو يطابق القائمة أو كان املكتب قد استلم بشأنه اقرتاحات بتخصيصات جديدة أو معدلة طبقًا ألحكام املادة

عرض النطاق الالزم اخلاص بالتخصيص املؤقت املقرتح، وإذا كان قد مت  نفسه، مع عرض نطاق الزم داخٍل يف التذييل
 ؛30 بالتذييل 1لحق من امل 3القسم  جتاوز احلدود ذات الصلة الواردة يف

السجل  اخلدمة الثابتة الساتلية مدّون يف متأثرة، إذا كان هلا ختصيص تردد يف 3اإلقليم  أو يف 1اإلقليم  تُعد إدارة يف ج)
، أو كان 30 من التذييل 7 أو مبوجب املادة 7.9األساسي، أو يتم بشأنه أو كان قد مت بشأنه تنسيق مبوجب الرقم 

 1 من امللحق 6الفقرة  ، وإذا كان قد مت جتاوز احلدود ذات الصلة الواردة يف2B.9كام الرقم قد ُنشر طبقًا ألح
 ؛30 بالتذييل

صلة القائمة ذات ال يف اخلطة أو متأثرة، إذا مل يكن هلا أي ختصيص تردد يف 3اإلقليم  أو يف 1 اإلقليم تُعد إدارة يف د )
القناة املعنية، وتستقبل على الرغم من ذلك فوق أراضيها كثافة تدفق للقدرة تتجاوز قيمتها  يف 3و 1لإلقليمني 

بسبب التخصيص املؤقت املقرتح، أو إذا كان هلذه اإلدارة  30 بالتذييل 1 من امللحق 4 الفقرة احلدود املشار إليها يف
ائية التابعة للنظام القدرة اليت تنتجها احملطة الفضتغطي منطقة خدمته كامل أراضيها وتتجاوز كثافة تدفق  ختصيص ال

 املؤقت احلدود املذكورة أعاله فوق أراضيها خارج منطقة اخلدمة؛
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القناة املعنية،  يف 2 اخلطة ذات الصلة لإلقليم متأثرة، إذا مل يكن هلا أي ختصيص تردد يف 2اإلقليم  تعد إدارة يف ه )
من  4 الفقرة ضيها كثافة تدفق للقدرة تتجاوز قيمتها احلدود املشار إليها يفوتستقبل على الرغم من ذلك فوق أرا

ه كامل تغطي منطقة خدمت بسبب التخصيص املؤقت املقرتح، أو إذا كان لإلدارة ختصيص ال 30 بالتذييل 1 امللحق
حلدود املذكورة أعاله فوق ا أراضيها، وتتجاوز كثافة تدفق القدرة اليت تنتجها احملطة الفضائية التابعة للنظام املؤقت

 أراضيها خارج منطقة اخلدمة؛

 نطاق متأثرة، إذا كان هلا ختصيص تردد حملطة فضائية من اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف 3 اإلقليم تُعد إدارة يف و )
GHz الرتدد  يغطي عرض نطاقه الالزم عرض نطاق التخصيص املقرتح تغطية جزئية: 12,7-12,5

 أوالسجل األساسي،  يف وكان مدوناً  -

، (Rev.WRC-15) 33 من القرار Bو Aيتم بشأنه أو كان قد مت بشأنه تنسيق حسب أحكام القسمني  -
33حسب احلالة (انظر القرار  14إىل  9أحكام املواد من  أو (Rev.WRC-15)( أو؛ 

 مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية، مع مراعاة التعديالت اليت حيتمل سيتم تبنيها يف 3خطة لإلقليم  يرد يف -
 إدخاهلا الحقاً على هذه اخلطة طبقاً للوثائق اخلتامية هلذا املؤمتر،

 .30 بالتذييل 1من امللحق  3القسم  وإذا مت جتاوز احلدود املشار إليها يف 

 في حالة أنظمة مؤقتة لوصالت التغذية 2.5

ا  2 اإلقليم تُعد إدارة يف أ )  متأثرة، إذا كان أي هامش من هوامش احلماية الشاملة املكافئة اخلاصة بواحد من ختصيصا
واملتضمن األثر الرتاكمي جلميع االستخدامات املؤقتة أثناء  30A بالتذييل 3اخلطة، واحملسوب طبقاً للملحق  الواردة يف

)، ب) 4 الفرتة القصوى احملددة الستعمال النظام املؤقت، ما عدا التخصيص أو التخصيصات املعلقة املقابلة (الفقرة
 األصل سالباً؛ قد أصبح سالباً، أو قد زادت قيمته السالبة إن كان يف

ية اخلدمة الثابتة الساتل متأثرة، إذا كان هلا ختصيص لوصالت التغذية يف 3اإلقليم  و يفأ 1اإلقليم  تُعد إدارة يف ب)
عرض النطاق الالزم للتخصيص املقرتح، ويطابق هو خطة أو  فضاء) يقع جزء من عرض نطاقه الالزم يف-(أرض

صات جديدة أو معدلة ، أو كان املكتب قد استلم بشأنه اقرتاحات بتخصي3و 1قائمة وصالت التغذية لإلقليمني 
 1 من امللحق 5 الفقرة ، وإذا كان قد مت جتاوز احلدود املبينة يف30A التذييل يف 4 القائمة طبقًا ألحكام املادة يف

 .30A بالتذييل

، كما ينشر 4قسم خاص من نشرته اإلعالمية الدولية للرتددات، املعلومات املستلمة مبوجب الفقرة  ينشر املكتب يف 6
 .5دارات اليت تعرف هويتها تطبيقاً للفقرة أمساء اإل
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عندما يالحظ املكتب أن التخصيص املعلق إلدارة هلا نظام مؤقت غري متأثر، يقوم بدراسة النظام املؤقت املقرتح  7
إجراء قد يسمح بتشغيل  حالة عدم التوافق، إىل تبين أي بالنسبة إىل النظام املؤقت التابع هلذه اإلدارة، ويدعو اإلدارتني املعنيتني، يف

 النظام املؤقت اجلديد.

باهها القسم اخلاص من نشرته اإلعالمية الدولية للرتددات ليسرتعي انت يرسل املكتب برقية إىل اإلدارات املذكورة يف 8
 إىل ما نشر من هذه املعلومات، ويرسل إليها نتائج حساباته.

ن ختصيصها املؤقت املخطط له قد يتأثر، تعلم بذلك اإلدارة القسم اخلاص أ عندما تعترب إدارة غري مذكورة يف 9
املسؤولة عن النظام املؤقت كما تعلم املكتب، وتسعى اإلدارتان لتذليل الصعوبة قبل التاريخ املقرتح لوضع التخصيص املؤقت 

 اخلدمة. يف

ا إىل اإلدارة اليت تبحث عن املوافقة أو إىل ا 10 د ملكتب، ضمن مهلة أربعة أشهر بعإذا مل ترسل إدارة ما مالحظا
، فإن هذه اإلدارة تعترب قد أعطت موافقتها على االستعمال 6الفقرة  تاريخ النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات املذكورة يف

 املقرتح. املؤقت

الفقرة  يعيد املكتب تفحص املسألة، بعد انقضاء مهلة األشهر األربعة اليت تلي تاريخ نشر النشرة اإلعالمية املذكورة يف 11
 ، ويعلم اإلدارة اليت تقرتح التخصيص املؤقت، وفقاً للنتائج احملققة:6

ا تستطيع التبليغ عن االستعمال املقرتح طبقًا للمادة  أ )  ، حسب 30A من التذييل 5و للمادة أ 30 من التذييل 5بأ
مثل  احلالة، إذا مل تكن هناك حاجة إىل أي موافقة أو إذا كانت اإلدارات املعنية قد أعطت املوافقة املطلوبة. ويف

 هذه احلالة يقوم املكتب بتحديث القائمة املؤقتة؛

ا ال ب) عد تطبيق رات اليت تتأثر، سواء مباشرة أم بجيوز هلا أن تشّغل نظامها املؤقت قبل احلصول على موافقة اإلدا بأ
 املوافقة. حسب احلالة كوسيلة للحصول على 30A من التذييل 4 أو املادة 30 من التذييل 4 إجراء املادة

ساتلية قائمة مؤقتة تتألف من جزأين: جزء لتخصيصات اخلدمة اإلذاعية ال يدرج املكتب مجيع التخصيصات املؤقتة يف 12
، لكنها 2 وصالت التغذية ويقوم بتحديثها طبقاً ألحكام هذا امللحق. وتنشر القائمة املؤقتة مع خطيت اإلقليم وجزء لتخصيصات

 تشكل جزءاً من هاتني اخلطتني. ال

الوقت  يلفت املكتب انتباه اإلدارة املعنية إىل هذا املوضوع، سنة قبل انقضاء الفرتة املؤقتة، ويطلب منها أن تبّلغ، يف 13
 ب، عن إلغاء التخصيص من السجل األساسي والقائمة املؤقتة.املناس

على الرغم من تذكريات املكتب هلا، يقوم  13تستجيب اإلدارة إىل طلب املكتب املرسل تطبيقًا للفقرة  عندما ال 14
 املكتب عند انتهاء الفرتة املؤقتة مبا يلي:

على  يشري إىل عدم وجود إجابة، وإىل أن هذا التدوين هوعمود "املالحظات" من السجل األساسي رمزاً  يدّون يف أ ) 
 سبيل اإلعالم فقط؛

 القائمة املؤقتة؛ ال يأخذ هذا التخصيص باحلسبان يف ب)

 يعلم اإلدارات املعنية واملتأثرة بالرتتيبات اليت اختذها. ج)
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ت استخدام التخصيص املؤقت، يلغي املكتب هذا  15 ا أ ة ومن التخصيص من القائمة املؤقتعندما تؤكد إدارة ما أ
 اخلطة أو اخلطط كان قد سبق تعليقه. اخلدمة أي ختصيص مقابل يف السجل األساسي. وعندئٍذ ميكن أن يوضع يف

ا ميكن أن تستمر يف 16 هذه  استخدام نظامها املؤقت بعد انتهاء الفرتة املؤقتة، حيق هلا متديد عندما تعترب إدارة ما أ
ذا الشأن. تتعدى أربع سنوات على أن تطبق اإلجراء الوارد يف الفرتة ملدة ال  هذا امللحق 

تستطيع احلصول على موافقة إدارة واحدة أو عدة إدارات  ، ولكنها ال16عندما تطبق إدارة ما اإلجراء املطابق للفقرة  17
غيل تتوقف اإلدارة عن تش . وجيب أنالسجل األساسي متأثرة، يشري املكتب إىل هذا الوضع من خالل إدراج رمز مناسب يف

 التخصيص املؤقت فور استالمها شكوى من حدوث تداخل ضار.

ا يف 18 المها مهلة ثالثني يوماً تلي است عندما يتم إعالم إدارة ما بشكوى من حدوث تداخل ضار، وال توقف إرساال
.14 الشكوى، يقوم املكتب بتطبيق أحكام الفقرة

- 55 -





RES49-1

 REV.WRC491)-15( رارـالق

  المنطبق على بعض خدمات االحتياط اإلداري الواجب
 الساتليةالراديوية االتصاالت 

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

بأن يبدأ ف مدير مكتب االتصاالت الراديوية ) كلّ 1994الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني (كيوتو،  18أن القرار  ) أ 
العاملي لالتصاالت  إىل املؤمتر أويل تقرير وتقدميبتنسيق الشبكات الساتلية على الصعيد الدويل  اهلامة املتعلقةبعض املسائل ل استعراضاً 

ائي  1995الراديوية لعام   ؛1997العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  إىل املؤمتروتقرير 

تضمن  1997م العاملي لالتصاالت الراديوية لعا تقريراً مستفيضاً إىل املؤمتر قدمأن مدير مكتب االتصاالت الراديوية  ب)
ا يف االت اليت تتطلب مزيد ولتعينيوقت ممكن أسرع  عدداً من التوصيات الختاذ إجراءات بشأ  ة؛ن الدراسم اً ا

االحتياط  تتناول اعتماد مبدأ 1997إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام تقريره  توصيات املدير يف إحدىأن  ج)
 فعلياً؛ استعماهلااملدار والطيف دون  سعةحجز  ملعاجلة مشكلةاإلداري الواجب كطريقة 

 ريق إجراءات االحتياط اإلداري الواجب اليت اعتمدها املؤمتتطب اكتساب املزيد من اخلربة يف أن األمر قد يتطلب ) د
ري الواجب اكان إجراء االحتياط اإلد  إذامعرفة ما قبل عدة سنوات  األمر قد يتطلبوأن  1997العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 ؛أم ال نتائج مرضية يؤدي إىل

متر فعالً مبراحل ليت الشبكات ا املعاكسة يفاآلثار  لتجنبطرائق تنظيمية جديدة  النظر بعناية يف أن األمر قد يتطلب )ه 
 ؛خمتلفة من هذه اإلجراءات

املبادئ األساسية الستخدام طيف الرتدد الراديوي ومدار السواتل املستقرة بالنسبة  تعرضمن الدستور  44أن املادة  ) و
 حاجات البلدان النامية، لساتلية، مع مراعاةوغريه من املدارات اإىل األرض 

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف

ا مقرر ختفيض املهلة الزمنية التنظيمية الالزمة لوضع شبكة ساتلية  1997العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أن املؤمتر ) أ
 ؛اخلدمة يف

تائج تنفيذ إجراءات االحتياط اإلداري الواجب وأعد ن قد نظر يف 2000أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  )ب
 )،1998(مينيابوليس،  85استجابة للقرار 2002تقريراً لتقدميه إىل مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 

  
___________________

 .3و 1يف اإلقليمني  22GHz-21,4ال يسري هذا القرار على الشبكات الساتلية أو األنظمة الساتلية للخدمة اإلذاعية الساتلية يف النطاق   1
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 ررـيق

 حالة يف 1997نوفمرب  22 من اعتباراً ذا القرار  1امللحق  االحتياط اإلداري الواجب الوارد يفإجراء يطبق أن  1
شبكة ساتلية أو نظام ساتلي للخدمة الثابتة الساتلية أو للخدمة املتنقلة الساتلية أو للخدمة اإلذاعية الساتلية اليت استلم 

أو طلب إجراء تعديالت  2B.9سبق مبوجب الرقم املنشر المعلومات  ،1997نوفمرب  22اعتبارًا من  ،اماملكتب بشأ
جديدة تنطوي على إضافة ترددات و  30Aو 30التذييلني  يف 4من املادة  ب) 1.2.4 مبوجب الفقرة 2خطة اإلقليم  يف
ما أو  ،مواقع مدارية جديدة أو  4 من املادة أ) 1.2.4 مبوجب الفقرة 2خطة اإلقليم طلب إجراء تعديالت على استلم بشأ
ستلم أو ا ،منطقة اخلدمة احلالية اليت متدد منطقة اخلدمة إىل بلد آخر أو بلدان أخرى إضافة إىل 30Aو 30التذييلني  يف

ما طلب استخدامات إضافية يف أو استلم  ،30Aو 30التذييلني  يف 4من املادة  1.4مبوجب الفقرة  3و 1اإلقليمني  بشأ
ما معلومات مقدمة مبوجب األحكام التكميلية املنطبقة على االستخدامات اإلضافية يف ط هلا احملددة النطاقات املخط بشأ

ما طلبات مقدمة مبوجب املادة 6من املادة  III(القسم  30Bمن التذييل  2ادة امل يف من  6)، أو استلم املكتب بشأ
أو بعده، باستثناء الطلبات املقدمة من دول أعضاء جديدة تلتمس  2007نوفمرب  17يوم  30B (Rev.WRC-07) التذييل

ا الوطنية  ؛30B خطة التذييل إلدراجها يف 2احلصول على تعيينا

ذا  1من امللحق  3أو  1 ةضمن جمال تطبيق الفقر واقعني شبكة ساتلية أو نظام ساتلي حالة  أنه يف 2
 ماواستلم املكتب بشأ 1997نوفمرب  22األساسي الدويل للرتددات حىت السجل  يف يتم تدوين أي منهما القرار مل

لتطبيق القسم  طلباً  أو )1994 املراجعة يف 1990من لوائح الراديو (طبعة  1042سبق مبوجب الرقم املنشر المعلومات 
III  30التذييل  يف 6من املادةB  تقدم اإلدارة املسؤولة إىل املكتب معلومات االحتياط الواجب 1997نوفمرب  22قبل ،

املهلة املبلغ عنها لوضع  ءانتهاأو قبل  2004نوفمرب  21 يتجاوز موعد ال ذا القرار يف 2لملحق ل وفقاً الكاملة 
ام وفقًا لتطبيق أعو  ثالثةيتجاوز  املهلة ال إضافة إىل أي متديد يف ،اخلدمة أو النظام الساتلي يفالشبكة الساتلية 

 6 من املادةاألحكام ذات الصلة  التواريخ احملددة يف أو) 1994 املراجعة يف 1990من لوائح الراديو (طبعة  1550 الرقم
ذلك التمديد احملدد أعاله،  مبا يف ،اخلدمة وضع يفالإذا كان تاريخ و أقرب. أي التارخيني  ،30B التذييلمن 
 2ق لملحوفقًا ل، تقدم اإلدارة املسؤولة إىل املكتب معلومات االحتياط اإلداري الواجب الكاملة 1998 يوليو 1 قبل

  ؛1998يوليو  1يتجاوز  ال موعد ذا القرار يف

ذا القرار  1من امللحق  2 ةضمن جمال تطبيق الفقر واقعني شبكة ساتلية أو نظام ساتلي الة ح أنه يف مكرراً 2
طلب  ماستلم املكتب بشأمل يو  1997نوفمرب  22األساسي الدويل للرتددات حىت السجل  يف يتم تدوين أي منهمامل 

، تقدم اإلدارة املسؤولة إىل املكتب معلومات 1997نوفمرب  22قبل  30Aو 30خطط التذييلني  إجراء تعديل يف
 احملددة لوضع الشبكةاملهلة  انتهاء أقرب وقت ممكن قبل ذا القرار يف 2لملحق ل وفقاً االحتياط الواجب الكاملة 

واألحكام ذات الصلة  30من التذييل  4اخلدمة، وفقًا لألحكام ذات الصلة من املادة  الساتلية أو النظام الساتلي يف
 ؛30Aمن التذييل  4من املادة 

 

___________________
. Rev.WRC30B)-(07من التذييل  3.2انظر الفقرة  2
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ذا القرار،  1من امللحق  3 وأ 2 وأ 1تطبيق الفقرات  جمالضمن  نيساتلي واقع نظامساتلية أو  ةشبك حالة أنه يف 3
، تقدم اإلدارة املسؤولة إىل املكتب معلومات 1997نوفمرب  22األساسي الدويل للرتددات حىت السجل  يف مت تدوين أي منهما

أو قبل التاريخ املبلغ لوضع  2000نوفمرب  21 يتجاوز ال موعد ذا القرار يف 2لملحق ل وفقاً االحتياط اإلداري الواجب الكاملة 
 ذلك فرتة التمديد)، أي التارخيني أبعد؛ اخلدمة (مبا يف الشبكة الساتلية يف

يف حال عدم تقدمي اإلدارة و ، بستة أشهر " أعالهررـيق"من  مكرراً  2أو الفقرة  2الفقرة  ة احملددة يفقبل انتهاء املهلأنه  4
 املكتب رسالة تذكريية إىل هذه اإلدارة؛ يُرسلاملسؤولة معلومات االحتياط الواجب الكاملة، 

 .اقصةإلدارة تقدمي املعلومات النمن ا فوراً املكتب  يطلبكاملة،   غري معلومات االحتياط الواجب أنه إذا تبني أن 5
 2أو الفقرة  2رة الفق يستلم املكتب معلومات االحتياط الواجب الكاملة قبل انتهاء املهلة احملددة يفجيب أن ويف كل األحوال، 

 ؛اإلعالمية الدولية للرتددات نشرته يف حسب االقتضاء، وأن ينشرها" أعاله ررـيق" من مكرراً 

 مكرراً  2 أو الفقرة 2الفقرة  احملددة يف املهلةاملكتب معلومات االحتياط الواجب الكاملة قبل انتهاء  أنه إذا مل يستلم 6
تعديل اخلطط الواردة للتنسيق أو ل " أعالهيقـررمن " 1يتم إلغاء الطلبات املقدمة إىل املكتب اليت تغطيها الفقرة  ،" أعالهررـيق"من 
 30لخطط (التذييالن لتعديالت  أيصالحية  وتنتهي. 30Bالتذييل  يف 6من املادة  IIIسم تطبيق القلأو  30Aو 30 التذييلني يف
بعد إخطار اإلدارة املسؤولة  30Bقائمة التذييل  يف تدويناتوأي األساسي السجل  هلا يف تدويناملكتب أي  وحيذف) 30Aو

 ،للرتدداتاإلعالمية الدولية النشرة  بذلك. وينشر املكتب هذه املعلومات يف

 يقرر كذلك

ا من لوائح الراديو أو يف 11 أو 9املادة  إىل األحكام الواردة يف إضافة هذا القرار اإلجراءات الواردة يفتكون أن  أو  30 تذييال
30A 30 أوB 30و 30على متطلبات إجراء التنسيق مبوجب هذه األحكام (التذييالن خاصة تؤثر  وأال ،حسب احلالةA فيما (

 ضافة إىل منطقة اخلدمة احلالية،باإلبتمديد منطقة اخلدمة إىل بلد آخر أو بلدان أخرى يتعلق 

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

.بأن يرفع تقريراً إىل املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية املختصة القادمة بشأن نتائج تنفيذ إجراء االحتياط اإلداري الواجب
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49 رارـالقب 1ق ـامللح (REV.WRC-15) 

لية ساتلي للخدمة الثابتة الساتلية أو اخلدمة املتنقلة السات نظامساتلية أو  ةأي شبك على هذه اإلجراءات تنطبق 1
 13.9و 12A.9و 12.9و 11.9و 7.9للتنسيق مبوجب األرقام ختصيصات ترددها اخلدمة اإلذاعية الساتلية ختضع  أو

 .*Rev.WRC( 33-(03 والقرار

التذييلني  يف 4املادة األحكام ذات الصلة من مبوجب  2على أي طلب لتعديل خطة اإلقليم هذه اإلجراءات  تنطبق 2
 األحكام ذات الصلةمبوجب  2 لتعديل خطة اإلقليمأو  جديدة نطوي على إضافة ترددات جديدة أو مواقع مداريةوي 30Aو 30

لب أو أي ط اخلدمة إىل بلد آخر أو بلدان أخرى إضافة إىل منطقة اخلدمة احلاليةدد منطقة ومي 30Aو 30التذييلني  يف 4من املادة 
 .30Aو 30التذييلني  يف 4مبوجب األحكام ذات الصلة من املادة  3و 1اإلقليمني  الستعماالت إضافية يف

باستثناء  ،30B (Rev.WRC-07)التذييل من 6مبوجب املادة أي تقدمي للمعلومات  على هذه اإلجراءات تنطبق 3
ا الوطنية  .30Bخطة التذييل  إلدراجها يف 3الطلبات املقدمة من دول أعضاء جديدة تلتمس احلصول على تعيينا

معلومات االحتياط  ، أن ترسل إىل املكتبأعاله 1ساتلية مبوجب الفقرة  بشأن شبكةأي إدارة تطلب التنسيق على  4
وية الشبكة الساتلية ومصنّ  قبل ، وذلك بأسرع وقت ممكن ذا القرار 2امللحق  ع املركبات الفضائية احملددة يفالواجب املتعلقة 

 اخلدمة. الشبكة أو النظام يفلوضع  44.11الرقم  احملددة يف املهلةانتهاء 

 30Aو 30التذييلني مبوجب  3و 1اإلقليمني  أو استخدامات إضافية يف 2خطة اإلقليم إدارة تطلب تعديل  على أي 5
وية الشبكة الساتلية ومصّنع املر معلومات االحتياط الواجب  ، أن ترسل إىل املكتبأعاله 2الفقرة  ملا جاء يف وفقاً  كبات املتعلقة 

اخلدمة  الشبكة أو النظام يفلوضع انتهاء املهلة احملددة بأسرع وقت ممكن قبل  ذا القرار، وذلك 2امللحق  الفضائية احملددة يف
 .30Aالتذييل من  4املادة  األحكام ذات الصلة يفو  30التذييل  من 4املادة  لصلة يفاألحكام ذات ا مبوجب

30Bالتذييل  يف 6إدارة تطبق املادة  على أي 6 (Rev.WRC-07)  أن ترسل إىل املكتبأعاله 3مبوجب الفقرة ، 
وية الشبكة اذا القرار و  2امللحق  احملددة يفمعلومات االحتياط الواجب  بأسرع  وذلك ،ع املركبات الفضائيةلساتلية ومصنّ املتعلقة 

 .من تلك املادة 1.6مبوجب الفقرة  اخلدمة أو النظام يف انتهاء املهلة احملددة لوضع الشبكةوقت ممكن قبل 

أعاله املسؤول املصرح له من اإلدارة املبلغة أو من  6أو  5أو  4لفقرات ل وفقاً املعلومات الواجب تقدميها  يوقع على 7
 .املذكورة باالسماإلدارة اليت متثل جمموعة من اإلدارات 

___________________
هذا القرار. 2015راجع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة: *
.) WRCRev.30B-(07من التذييل  3.2انظر الفقرة   3
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املكتب على وجه السرعة  يقومأعاله  6أو  5أو  4استالم معلومات االحتياط الواجب مبوجب الفقرات  مبجرد 8
قسم خاص  املعلومات الكاملة يف هذه املعلومات كاملة ينشر املكتبتبني أن  للتأكد من اكتماهلا، وإذاهذه املعلومات بفحص 

 يوماً. 30 غضون يف اإلعالمية الدولية للرتدداتمن النشرة 

احلاالت،  ويف كل .أن تقدم املعلومات الناقصة فوراً كاملة، يطلب املكتب من اإلدارة غري  املعلومات  إذا تبني أن 9
 معلومات االحتياط الواجب ،حسب احلالة ،أعاله 6أو  5أو  4الفقرات  الزمنية احملددة يف ةاملهل غضون يستلم املكتب يفجيب أن 
 اخلدمة. املتعلقة بتاريخ وضع الشبكة الساتلية يف الكاملة

إىل اإلدارة املسؤولة عن  اً يرسل املكتب تذكري بستة أشهر أعاله  6أو  5أو  4الفقرات  املهلة احملددة يفقبل انقضاء  10
 أعاله. 6أو  5أو  4معلومات االحتياط الواجب مبوجب الفقرات قد أرسلت اإلدارة املسؤولة إذا مل تكن هذه الشبكة الساتلية 

 ي املكتبيلغهذا القرار،  الزمنية احملددة يف ضمن احلدودمل يستلم املكتب معلومات االحتياط الواجب الكاملة  إذا 11
عد إخطار باألساسي الدويل للرتددات السجل  املؤقت يف التدوينيلغي املكتب و . أعاله 3أو  2أو  1اليت تغطيها الفقرات الشبكات 

 .اإلعالمية الدولية للرتدداتالنشرة  ينشر املكتب هذه املعلومات يفو اإلدارة املعنية. 

ورد  وفقاً ملا 30Aو 30مبوجب التذييلني  3و 1يمني اإلقل أو طلب استخدامات إضافية يف 2خطة اإلقليم طلب تعديل ويف صدد 
 ذا القرار.هل وفقاً حال عدم تقدمي معلومات االحتياط الواجب  صالحية التعديل يفأعاله، تنقضي  2الفقرة  يف

30B التذييل يف 6طلب تطبيق املادة  ويف صدد (Rev.WRC-07) من أيضاً الواردة أعاله، تلغى الشبكة  3الفقرة  وفقاً ملا ورد يف
 ج) 33.6مت حتويله إىل ختصيص، يعاد التخصيص إىل اخلطة وفقاً للفقرة  30B. ويف حالة تعيني مبوجب التذييل 30Bقائمة التذييل 

 .30B (Rev.WRC-07)من التذييل  6من املادة 

سي الدويل للرتددات، األسا السجل يف لتدوينهاأعاله  3أو  2أو  1عن شبكة ساتلية مبوجب الفقرات  أي إدارة مبّلغة 12
امللحق  حملددة يفا معلومات االحتياط الواجب ،اخلدمة الشبكة يفإىل املكتب بأسرع وقت ممكن قبل تاريخ وضع  عليها أن تُرسل

 وية الشبكة الساتلية ومزود خدمات اإلطالق. واملتعلقةذا القرار  2

تطبيق  فيها منيع التنسيق فإن ذلك ال تستكملدون أن  متاماً  إجراء االحتياط الواجب باستيفاءإدارة ما  تقومعندما  13
 .41.11 الرقم
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 (REV.WRC-15) 49 رارـبالق 2ق ـامللح
A هوية الشبكة الساتلية 

 هوية الشبكة الساتلية ) أ 
 اسم اإلدارة ب)
 رمز البلد ج)
 3و 1 اإلقليمني طلب استخدامات إضافية يف أو 2خطة اإلقليم  اإلحالة إىل معلومات النشر املسبق أو إىل طلب تعديل ) د

30Bمن التذييل  6، أو اإلحالة إىل املعلومات املعدة مبوجب املادة 30Aو 30مبوجب التذييلني  (Rev.WRC-07) 
 30B)و 30Aو 30 التذييالت حالة اإلحالة إىل طلب التنسيق (ال ينطبق يف )ه 
 نطاقات الرتددأو نطاق  ) و
 اسم املشغل ) ز

 اسم الساتل ح)
 .اخلصائص املدارية ط)

B  ّالفضائية ةع المركبمصن* 

 الفضائية ةع املركباسم مصنّ  ) أ 
 تاريخ تنفيذ العقد ب)
 "نافذة التسليم" التعاقدية ج)
 .عدد السواتل املشرتاة ) د

C مزود خدمات اإلطالق 
 اإلطالق مركبةاسم مزود  ) أ 

 تاريخ تنفيذ العقد ب)
 املدار ن اإلطالق أو الوضع يفبشأنافذة التسليم  ج)
 اسم مركبة اإلطالق ) د

.اسم وموقع مرفق اإلطالق )ه 

___________________
 ن كل ساتل.عأكثر من ساتل، تقدم املعلومات ذات الصلة عقد التوريد يغطي  عندما - مالحظة *
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55القـرار  (REV.WRC-15)

  تقديم بطاقات التبليغ إلكترونياً عن الشبكات الساتلية
 والمحطات األرضية ومحطات الفلك الراديوي

 )،2015، جنيفلالتصاالت الراديوية (إن املؤمتر العاملي 

 اعتباره إذ يضع يف

إلكرتوين سيزيد من  نسق أن تقدمي بطاقات التبليغ عن مجيع الشبكات الساتلية واحملطات األرضية وحمطات الفلك الراديوي يف
 تسهيل مهام مكتب االتصاالت الراديوية واإلدارات، ومن شأنه اإلسراع مبعاجلة بطاقات التبليغ هذه،

 وإذ يدرك

بإجراءات التنسيق  املعاجلة تتعلق حالة حدوث تأخريات يف جتد سوى فسحة ضئيلة من الوقت إلجراء التنسيق يف أن اإلدارات قد ال
 ،30Bو 30Aو 30، ويف التذييالت 11و 9املادتني  والتبليغ، تتجاوز الفرتات احملددة يف

 يقـرر

) وبطاقات التبليغ عن حمطات الفلك AP4/IIIو AP4/IIاقات التبليغ (تقدم مجيع بط 2000يونيو  3أنه اعتباراً من  1
عن  (Rev.WRC-15) 49) ) ومعلومات االحتياط الواجب (القرارAP4/VIو AP4/Vومعلومات النشر املسبق ( (AP4/IV) الراديوي

شكل إلكرتوين يتوافق مع  يف 11و 9الشبكات الساتلية واحملطات األرضية املقدمة إىل مكتب االتصاالت الراديوية عمًال باملادتني 
 ؛(SpaceCap)مكتب االتصاالت الراديوية  برجميات التقاط بطاقات التبليغ اإللكرتونية يف

لتبليغ للشبكات الساتلية واحملطات األرضية وحمطات الفلك ، تقدم مجيع بطاقات ا2007نوفمرب  17أنه اعتبارًا من  2
49، والقرار 30Aو 30، والتذييلني 11و 9وي إىل مكتب االتصاالت الراديوية عمًال باملادتني الرادي (Rev.WRC-15)نسق  ، يف

 )؛SpaceComو SpaceCap(مكتب االتصاالت الراديوية  إلكرتوين يتوافق مع برجميات التقاط بطاقات التبليغ اإللكرتونية يف

، تقدم مجيع بطاقات التبليغ للشبكات الساتلية واحملطات األرضية إىل مكتب االتصاالت 2008يونيو  1أنه اعتباراً من  3
 ؛(SpaceCap) املكتب يف نسق إلكرتوين يتوافق مع برجميات التقاط بطاقات التبليغ اإللكرتونية يف 30Bالراديوية عمًال بالتذييل 
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فيما يتعلق  52.9و 3.9، تقدم التعليقات/االعرتاضات إىل املكتب وفقًا للرقمني 2009يوليو  1نه اعتبارًا من أ 4
من  14.2.4أو  13.2.4 أو 10.2.4أو  10.1.4أو  9.1.4أو  7.1.4أو وفقًا للفقرات  9من املادة  21.9و 14.9إىل  11.9 باألرقام
واستعمال  4 مبوجب املادة 3و 1اإلقليمني  أو استعماالت إضافية يف 2فيما يتعلق بتعديل خطة اإلقليم  30Aو 30 التذييلني

اإللكرتونية  بليغبطاقات التيتوافق مع برجميات التقاط نسق إلكرتوين  من هذين التذييلني، يف 2Aالنطاقات احلارسة مبوجب املادة 
 ؛(SpaceCom) املكتب يف

 9 املادة يف 41.9 ، تقدم مجيع طلبات اإلدراج أو االستبعاد إىل املكتب مبوجب الرقم2012فرباير  18أنه اعتباراً من  5
؛(SpaceCom) املكتب اإللكرتونية يف بطاقات التبليغيتوافق مع برجميات التقاط  نسق إلكرتوين يف

 2و 1 الفقرات بطاقات التبليغ املذكورة يفينبغي تقدمي مجيع الرسوم البيانية املرتبطة ب 2000يونيو  3أنه اعتبارًا من 6
؛ ولكن )(GIMS)املكتب (النظام البياين إلدارة التداخالت  نسق بياين يتوافق مع برجميات التقاط البيانات يف " يفيقررمن " 3و

شكل ورقي، يستمر قبول الرسوم البيانية يف

 مكتب االتصاالت الراديويةيكلف 

 30غضون  " (بالشكل الذي وردت به) يفيقـررمن " 1الفقرة  بإتاحة طلبات التنسيق والتبليغات املشار إليها يف 1
 املوقع اإللكرتوين للمكتب؛ يوماً يف

بتزويد اإلدارات بأحدث إصدار من برجميات االلتقاط واإلثبات وكل ما يلزم من الوسائل التقنية والتدريب واألدلة  2
 " أعاله؛يقـررمن " 4إىل  1ساعدة تطلبها اإلدارات لتمكينها من االمتثال للفقرات إىل جانب أي م

 بإدماج برجميات اإلثبات مع برجميات االلتقاط بقدر ما ميكن ذلك عملياً، 3

 حيث اإلدارات

التقاط الرسوم البيانية  تشكل متوافق مع برجميا على أن تقدم بأسرع ما ميكن عمليًا الرسوم البيانية املتصلة ببطاقات تبليغها يف
املكتب. يف
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63القـرار  (REV.WRC-12)

 التصاالت الراديوية من التداخالتحماية خدمات ا
 التي يسببها إشعاع األجهزة الصناعية والعلمية والطبية

 )،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره يف إذ يضع
ا "تشغيل أجهزة أومن لوائح الراديو  15.1الرقم  معرفة يف (ISM)أن التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية  أ )  منشآت  بأ

 ستبعاد التطبيقاتشابه ذلك، با زلية أو مامية أو طبية أو منمصممة لتوليد الطاقة الراديوية واستعماهلا حملياً، ألغراض صناعية أو عل
 ؛"االتصاالتجمال  يف

أماكن حيث ال ميكن دائمًا حتاشي إشعاع جزء من الطاقة  أن األجهزة الصناعية والعلمية والطبية قد توجد يف ب)
 اخلارج؛ إىل

 كل الطيف؛ أن عدداً متزايداً من هذه األجهزة يعمل حالياً برتددات خمتلفة موزعة يف ج)

 ؛بعض احلاالت جزء كبري من الطاقة خارج تردد عمله يفأن أي جهاز من هذه األجهزة قد يشع منه  د )

ITUأن التوصية  ) ه R SM.1056  الصادر عن اللجنة الدولية اخلاصة املعنية  11توصي اإلدارات باستعمال املنشور
اماً حىت  حيدد متكدليل هلذه األجهزة بغية محاية خدمات االتصاالت الراديوية، إال أن هذا املنشور مل  (CISPR)بالتداخل الراديوي 

 اآلن حدود اإلشعاعات جلميع نطاقات الرتدد؛

وضعتها اليت  ISMإىل التجهيزات يقدم طريقة حتليل التداخل وحدود اإلشعاع بالنسبة  ITU-R SM.2180 التقريرأن  و )
ماثلية الت االتصاالت الراديوية ألنظمةية لتوفري احلمااحملددة حدود البث وأن  ،(CISPR)اللجنة الدولية اخلاصة املعنية بالتداخل الراديوي 

 ؛قد ال توفر احلماية ألنظمة االتصاالت الراديوية الرقمية

ها تستعمل مستقبالت قد تكون أكثر حساسية للتداخالت اليت تسبب أنظمة االتصاالت الراديوية الرقميةأن بعض  ز )
 ؛األجهزة الصناعية والعلمية والطبية

ال، قد تعاين من  سوياتالراديوية، ال سيما اخلدمات اليت تستعمل  األنظمةأن بعض  ح) منخفضة من شدة ا
ظمة تابعة بأنتداخالت يسببها إشعاع هذه األجهزة، وأن احتمال حدوث هذه التداخالت غري مقبول خاصة عندما يتعلق األمر 

 دمات املالحة الراديوية أو بغريها من خدمات السالمة؛خل

 أجزاء معينة من الطيف: احلد من خماطر التداخل يف يفأن الرغبة  )ط
عني يت إىل تعيني بعض نطاقات الرتدد اليت 1959)؛ وجنيف، 1947حدت مبؤمترين سابقني للراديو (أتالنتيك سييت،  -

ا ناجتة عن تشغيل هذه  جهزة؛األ فيها على خدمات االتصاالت الراديوية أن تقبل حدوث تداخالت ضارة 
عدد نطاقات الرتدد اليت ميكن هلذه األجهزة أن  إىل قبول زيادة يف 1979 باملؤمتر اإلداري العاملي للراديو يفوحدت  -

تستخدمها، شريطة تعيني حدود لإلشعاعات الناجتة عن تشغيلها داخل النطاقات املسماة حديثاً ألغراض االستخدام 
 العاملي وخارج مجيع النطاقات املسماة هلذه األجهزة؛
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ستمر أنظمة االتصاالت الراديوية وتطورها يظهران احلاجة إىل استعراض م أن تنوع التكنولوجيات الرقمية املستعملة يف )ي
 ،(CISPR)الصادر عن اللجنة الدولية اخلاصة املعنية بالتداخل الراديوي  11للمنشور 

 يقـرر

هزة اء دراسات بشأن احلدود الواجب فرضها على إشعاعات األجأن تأمني احلماية املناسبة خلدمات االتصاالت الراديوية يتطلب إجر 
 لوائح الراديو هلذا االستخدام وخارجها، نطاقات الرتدد احملددة يف الصناعية والعلمية والطبية يف

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

االتصاالت الراديوية الرقمية ذات الصلة لتمكني اللجنة  ةأن يوفر اخلصائص الالزمة ومعايري احلماية ألنظم 1
من مراجعة وحتديث، حسب االقتضاء، حدود إشعاع األجهزة الصناعية  (CISPR)الدولية اخلاصة املعنية بالتداخل الراديوي 

 والعلمية والطبية؛

بشأن إشعاعات األجهزة  (CISPR)وي أن يواصل دراساته بالتعاون مع اللجنة الدولية اخلاصة املعنية بالتداخل الرادي 2
دمات لوائح الراديو هلذا االستخدام وخارجها من أجل تأمني محاية مناسبة خل نطاقات الرتدد احملددة يف الصناعية والعلمية والطبية يف
ا أن  ات اليتالرقمية، مع إيالء األولوية الستكمال الدراس ةذلك أنظمة االتصاالت الراديوي االتصاالت الراديوية، مبا يف من شأ

لوائح  لإلشعاعات الصادرة من هذه األجهزة داخل مجيع النطاقات احملددة يف 11منشورها  تسمح للجنة الدولية بوضع حدود يف
 الراديو الستخدام هذه األجهزة،

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

ذا القرار. بإحاطة اللجنة الدولية اخلاصة املعنية بالتداخل الراديوي علماً 
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72رار ـالق (REV.WRC-07)

 اإلقليميةالعالمية و األعمال التحضيرية 
 للمؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية

 )،2007 جنيف،إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (

 إذ يضع يف اعتباره
 ات العامليةاملؤمتر ب املتعلقة أعماهلا التحضرييةتواصل تنسيق من املنظمات اإلقليمية لالتصاالت  كثرياً أن   )أ  

 ؛لالتصاالت الراديوية
ا شاركت يف األعمال التحضريية الاليت دارات اإلاملشرتكة قدمت إىل هذا املؤمتر من  املقرتحاتمن  كثرياً أن   ب) يت أجر

 املنظمات اإلقليمية لالتصاالت؛
ألقاليم قبل ا فرصة إجراء مناقشات بنيب على هذا النحو مقرتناً وجهات النظر على الصعيد اإلقليمي  جتميعأن  )ج

 ؛ةفهم مشرتك مع توفري للوقت أثناء املؤمترات العاملية السابقة لالتصاالت الراديويالتوصل إىل  قد يّسر من مهمةانعقاد املؤمتر 
 حضري للمؤمترات القادمة؛الت عبء يزدادأن من املرجح أن  ) د

 ؛الصعيدين العاملي واإلقليمي ذا فائدة كربى للدول األعضاءتنسيق األعمال التحضريية على ذلك جيعل أن  )ه 
اد املؤمترات التنسيق اإلقليمي وعلى التفاعل بني األقاليم قبل انعق زيادة كفاءةيتوقف على  املقبلةأن جناح املؤمترات  ) و

موعات اإلقليميةاملقبلة، مبا يف   ؛ذلك االجتماعات اليت تعقد بني ا
 ،بني األقاليمتنسيق عام يف املشاورات  احلاجة تدعو إىل إجراءأن  )ز 

 وإذ يشري
 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني:2002مراكش، املراجع يف ( 80" يف القرار يقـررمن " 2إىل الفقرة  أ ) 

دف تقدميها إىل املؤمترات  ،(WRC-97) 72االقرتاحات املشرتكة، كما جاء يف القرار  "دعم التوافق على املستوى اإلقليمي بني
 العاملية لالتصاالت الراديوية"؛

 ) ملؤمتر املندوبني املفوضني:2002( املراجع يف مراكش،  80" يف القرار يقـررمن " 3إىل الفقرة  ب)
املختلفة بشأن بعض  يت تفصل بني املؤمترات بغية التوفيق بني وجهات النظر"التشجيع على التعاون الرمسي وغري الرمسي يف الفرتة ال
 البنود الواردة يف جدول أعمال املؤمتر أو بنود جديدة"،

 وإذ يالحظ
 قررت أن يستمر االحتاد يف تعزيز العالقات مع املنظمات اإلقليمية لالتصاالت،أن مؤمترات املندوبني املفوضني 

 يقـرر
موع ات اإلقليمية إىل مواصلة أعماهلا التحضريية للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية، مبا يف ذلك إمكانية عقد أن يدعو ا

 اجتماعات مشرتكة للمجموعات اإلقليمية بصورة رمسية أو غري رمسية،
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 تكليف مدير مكتب االتصاالت الراديويةكذلك يقرر  

ذه املنظمات ا تقدمي املساعدة هلالتشاور مع املنظمات اإلقليمية لالتصاالت بشأن الوسائل اليت ميكن بأن يواصل  1
 التحضريية للمؤمترات العاملية املقبلة لالتصاالت الراديوية يف امليادين التالية:يف أعماهلا 

 تنظيم االجتماعات التحضريية اإلقليمية؛ -

 األفضل عقدها قبل الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر وبعدها؛، ومن دورات إعالميةتنظيم  -

 اليت يتعني حلها يف املؤمترات العاملية املقبلة لالتصاالت الراديوية؛ الرئيسية القضاياحتديد  -

دف التوصل إىل تسهيل االجتماعات اإلقليمية  - نظر وجهات  ممكن يفتقارب واألقاليمية الرمسية وغري الرمسية 
 الرئيسية؛ القضايااألقاليم بشأن 

ITU-Rبأن حيرص، عمًال بقرار مجعية االتصاالت الراديوية  2 بشأن االجتماع التحضريي للمؤمتر، على أن تقوم  2-5
إدارة االجتماع التحضريي بتقدمي عرض عام لفصول تقرير االجتماع التحضريي يف مرحلة مبكرة من دورة االجتماع يف إطار 

 عات العادية املقررة، وذلك ملساعدة مجيع املشاركني على فهم حمتويات التقرير؛االجتما

 املؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية،املشاورات إىل  هذه نتائجعن  اً تقرير  أن يقدمب 3

 مدير مكتب تنمية االتصاالتيدعو 

رار.إىل التعاون مع مدير مكتب االتصاالت الراديوية يف تنفيذ هذا الق
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74 رارـالق (REV.WRC-03) 

 7عملية تحيين القواعد التقنية للتذييل 

 )،2003، جنيفإن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (

 إذ يضع يف اعتباره
يعرض أسلوب حتديد منطقة التنسيق ألي حمطة أرضية، ومعلمات التنسيق التقنية املفرتضة حملطات  7أن التذييل  ) أ 

هولة؛  األرض أو احملطات األرضية ا

 ؛7بالتذييل  7من امللحق  9و 8و 7أن معلمات التنسيق التقنية ترد يف اجلداول  )ب

 ؛ITU-R SM.1448أن جداول معلمات التنسيق التقنية تستند إىل التوصية  ج)

أن قطاع االتصاالت الراديوية يواصل دراساته عن أساليب حتديد منطقة التنسيق للمحطات األرضية، وأن هذه  د )
 ؛ وفيما يلي األساليب اليت تتناوهلا الدراسة:7الدراسات ميكن أن تفضي إىل مراجعة التذييل 

 دمتنيألرضية ذات الكثافة العالية (يف اخلأساليب حبث األثر الرتاكمي لتحديد مناطق التنسيق للمحطات ا -
 الثابتة واملتنقلة)؛

لنسب زمنية تقل  (VHF/UHF)أساليب تناول مسألة وضع مناذج لرتددات املوجات املرتية/الديسيمرتية  -
 املائة؛ يف 1 عن

 ؛Cو Bيف منطقيت املناخ املطري  (1)أساليب دراسة كثافة خبار املاء بالنسبة ألسلوب االنتشار  -
ملعاجلة مسألة التبعية لزاوية االرتفاع، وإزاحة مركز كفاف أسلوب  (2)إدخال حتسينات يف أسلوب االنتشار  -

 عن احملطة األرضية اليت جتري التنسيق؛ (2) االنتشار

 أنه قد يلزم أيضًا تعديل جداول معلمات التنسيق التقنية لدى إجراء تغيريات يف جدول توزيع نطاقات الرتددات )ه 
 املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية املقبلة، أو بسبب تغري التكنولوجيا أو التطبيقات؛ يف

أن جداول معلمات التنسيق التقنية ال تتضمن قيم مجيع املعلمات الالزمة خلدمات معينة، تتقاسم نطاقات الرتدد  و )
 االتصاالت الراديوية لألرض،بالتساوي يف احلقوق، يف جمايل االتصاالت الراديوية الفضائية و 

 وإذ يدرك
 ؛7لتكون أساساً ملراجعة التذييل  ITU-R SM.1448أن قطاع االتصاالت الراديوية قد أعد التوصية  أ ) 

ملراعاة أحدث التقنيات وأن  7أن مثة حاجة إىل أن تقوم املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية املقبلة بتحيني التذييل  ب)
تكفل احلماية للخدمات األخرى لالتصاالت الراديوية اليت تتقاسم بالتساوي يف احلقوق نفس نطاقات الرتدد، على أن جيري ذلك 

 خاصة من خالل مراجعة جداول معلمات التنسيق التقنية،
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 ويدعو قطاع االتصاالت الراديوية إىل

ذلك  يف ء، للقواعد التقنية املستخدمة يف حتديد منطقة التنسيق ألي حمطة أرضية، مبامواصلة دراسته، حسب االقتضا 1
ا للبنود الناقصة يف جداول معلمات التنسيق التقنية (امللحق   )؛7بالتذييل  7القيم املوصى 

 قبل؛يف املست 7االحتفاظ بنصوص قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة يف نسق ييّسر مراجعة التذييل  2

 تقييم أمهية التغيريات يف األسس التقنية، 3

 يقـرر 

، استناداً إىل دراسته لألساليب 7عندما خيلص قطاع االتصاالت الراديوية إىل استنتاج يسوغ إجراء مراجعة للتذييل أنه  1
يق التقنية، فإن معلمات التنس" لتحديد منطقة التنسيق ألي حمطة أرضية و/أو قيم إذ يضع يف اعتبارهمن "  د)الواردة يف الفقرة 

 األمر يُعرض على مجعية االتصاالت الراديوية؛

يذكر مدير مكتب االتصاالت الراديوية يف تقريره املقدم إىل املؤمتر العاملي التايل لالتصاالت الراديوية، ما إن  أن  2
ملشار إليها صاالت الراديوية بشأن األساليب اكانت مجعية االتصاالت الراديوية قد وافقت على التحسينات اليت قدمها قطاع االت

 " لتحديد منطقة التنسيق ألي حمطة أرضية و/أو قيم معلمات التنسيق التقنية،إذ يضع يف اعتبارهمن "  د)يف الفقرة 

 يدعـو

املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية، إىل النظر، عند عرض أي تغيريات هامة عليها يف تقرير املدير، يف مراجعة  1
 " أعاله؛يقررمن " 2و 1على ضوء توصية مجعية االتصاالت الراديوية، عمًال بالفقرتني  7التذييل 

راؤه دول توزيع نطاقات الرتددات، فيما قد يلزم إجكل مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية إىل النظر، لدى تعديل ج 2
، وأن يطلب، عند االقتضاء، من قطاع 7بالتذييل  7من تغيريات ترتتب على ذلك يف معلمات التنسيق التقنية الواردة يف امللحق 

االتصاالت الراديوية أن يدرس األمر.
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75رار ـالق (REV.WRC-12) 

 األساس التقني لتحديد منطقة التنسيق بغرض التنسيق  صياغة
 محطة استقبال أرضية لخدمة األبحاث الفضائية (الفضاء السحيق)  بين

 الخدمة الثابتة  في العالية الكثافة لتطبيقات اإلرسال ومحطات
GHzالنطاقين  في GHzو 32,3-31,8 38-37 

 )،2012، جنيفالراديوية (إن املؤمتر العاملي لالتصاالت 

 اعتباره إذ يضع يف
GHzق اأن النط )أ   موزع على خدمة األحباث الفضائية، لعمليات الفضاء السحيق فحسب، وأن النطاق  32,3-31,8

GHz أرض)، وأن كال النطاقني موزع على اخلدمة الثابتة الستخدام التطبيقات -موزع على خدمة األحباث الفضائية (فضاء 38-37
 ذات الكثافة العالية وعلى خدمات أخرى على أساس أويل؛

GHzأن النطاق  )ب  الفضاء السحيق؛ يقدم مزايا فريدة لدعم اإلرساالت يف 32,3-31,8

سب عال هذين النطاقني تستخدم هوائيات ذات ك أن احملطات األرضية التابعة خلدمة األحباث الفضائية والعاملة يف ج)
 لضوضاء بشكل كبري لكي تستقبل اإلشارات الضعيفة من الفضاء السحيق؛جداً، ومضخمات منخفضة ا

 سعة جغرافياً؛املناطق احلضرية املت هذين النطاقني بأعداد كبرية يف أن من املتوقع نشر حمطات للخدمة الثابتة يف د )

دراسات لتحديد خصائص االنتشار الشاذ على املدى القصري (لنسبة مئوية من الوقت تبلغ حوايل  أنه مت الشروع يف ه )
) من حمطات ITU-R SA.1157 والتوصية ITU-R SA.1396 التوصية ، وهو ما يناظر معايري احلماية املنصوص عليها يف%0,001

 استقبال أرضية وحيدة (االنتشار من منطقة إىل نقطة)؛ إرسال متناثرة على مساحة جغرافية كبرية إىل حمطة

أن الدراسات التمهيدية لقطاع االتصاالت الراديوية تشري إىل أن مسافة التنسيق بني حمطة أرضية خلدمة األحباث  و )
kmالفضائية (الفضاء السحيق) وأي منطقة حضرية وحيدة قد تبلغ   تقريباً؛ 250

تشغيل ثالث حمطات أرضية خلدمة األحباث الفضائية (الفضاء السحيق)، بالقرب  أنه جيري أو خيطط حالياً  ز )
غولدستون (الواليات املتحدة األمريكية)، ومدريد (إسبانيا)، وكانبريا (أسرتاليا)، وأن من املخطط تشغيل ما يصل إىل عشر  من

 املستقبل، حمطات أرضية إضافية يف

 وإذ يالحظ

 االقتضاء؛ حسب 7التذييل  لتحديثآلية  يوفر (Rev.WRC-03) 74القرار  أن ) أ 

ITU-Rأن التوصيتني  )ب F.1760 وITU-R F.1765  القدرة املشعة املكافئة املتناحيةتوفران منهجيات لتحديد 
GHzفوق  نطاقات يف اخلدمة الثابتة يف الكثافة العالية حملطات اإلرسال لتطبيقات (.a.e.i.r.p) الكلية  اليت ميكن أن ُتستخدم 30

 للخدمات األخرى،هذه احملطات  ل أن تسببهتقدير التداخل احملتم يف
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RES75-2

 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

 إىل القيام، على سبيل االستعجال، بصياغة األساس التقين لتحديد منطقة التنسيق من أجل التنسيق بني حمطة استقبال أرضية خلدمة األحباث
GHzو GHz 31,8-32,3النطاقني  اخلدمة الثابتة يف (الفضاء السحيق) وحمطات إرسال أنظمة الكثافة العالية يف الفضائية 38-37، 

 حيث اإلدارات

الدراسات سالفة الذكر من خالل تقدمي مسامهات لقطاع االتصاالت الراديوية. على املشاركة بنشاط يف

- 72 -



RES76-1

76 رارـالق (REV.WRC-15) 

 حماية الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة الساتلية 
 وفي الخدمة اإلذاعية الساتلية من كثافة تدفق القدرة المكافئة الكلية القصوى الناجمة 
 عن أنظمة متعددة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة الساتلية 

 تعمل في نطاقات تردد اعُتمدت بشأنها حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة

 )،2015جنيف، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (

 إذ يضع يف اعتباره

، حدودًا مؤقتة لكثافة تدفق القدرة 22قد اعتمد، يف املادة  1997ديوية لعام أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الرا )أ  
ا األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية من أجل محاية الشبكات املستقرة  (epfd) املكافئة لكي تلتزم 

 ؛GHz 10,7-30، يف أجزاء من نطاق الرتدد (BSS)عية الساتلية بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة اإلذا

للتأكد من أن احلدود الواردة فيها توفر احلماية  22قد راجع املادة  2000أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ب)
تقاسم ن األنظمة واخلدمات اليت تالكافية لألنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض، دون أن تفرض قيودًا ال موجب هلا على أي م

 نطاقات الرتدد املذكورة؛

قد قرر جمموعة من احلدود لكثافة تدفق القدرة املكافئة إلقرار  2000أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ج)
الصالحية يف حالة مصدر وحيد للتداخل، واحلدود التشغيلية يف حالة مصدر وحيد للتداخل، واحلدود التشغيلية اإلضافية يف حالة 

 جانب حدود كلية تطبق على الشبكات إىل وذلك ،22مصدر وحيد للتداخل، بالنسبة لقدود معينة من اهلوائيات، واردة يف املادة 
، لكي تتأمن محاية الشبكات املستقرة 1Dإىل  1Aغري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية، وترد يف اجلداول 

 نطاقات الرتدد هذه؛ بالنسبة إىل األرض يف

ة ل مستقاة من احلدود لكثافة تدفق القدرة الكليأن احلدود املذكورة إلقرار الصالحية يف حالة مصدر وحيد للتداخ د )
من األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  3,5، مع افرتاض وجود عدد فّعال أقصى قدره 1Dإىل  1Aالواردة يف اجلداول من 

 اخلدمة الثابتة الساتلية؛ يف

األنظمة غري  الثابتة الساتلية، الناجم عن مجيع أن التداخل الكلي يف األنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة ) ه
املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية العاملة يف نفس الرتدد يف نطاقات الرتدد هذه، ينبغي أال يتجاوز مستويات  

 ؛1Dإىل  1Aكثافة تدفق القدرة الكلية الواردة يف اجلداول 

اخلدمة  قد قرر أن تقوم األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف 1997الراديوية لعام  أن املؤمتر العاملي لالتصاالت و )
، 12.9 الثابتة الساتلية، العاملة يف نطاقات الرتدد املعنية، بتنسيق استخدام الرتددات يف نطاقات الرتدد هذه مبوجب أحكام الرقم

 أكد ذلك؛ 2000وأن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 أن اخلصائص املدارية هلذه األنظمة غري متجانسة على األرجح؛ ز )
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أنه لن يكون هناك عالقة مباشرة، نتيجة لعدم التجانس احملتمل واملشار إليه، بني سويات كثافة تدفق القدرة الكلية  ح)
تقاسم نطاق الساتلية، والعدد الفعلي لألنظمة اليت تالنامجة عن أنظمة متعددة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة 
 تردد ما، وأن عدد هذه األنظمة العاملة على نفس الرتدد حمدود على األرجح؛

 أنه ينبغي جتنب ما ميكن حدوثه من إساءة استخدام للحدود بالنسبة ملصدر وحيد للتداخل، ط)

 وإذ يعرتف

يات ة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية تقنأنه يلزم، فيما حيتمل، أن تستخدم األنظم أ ) 
 لتخفيف حدة التداخل عند تقاسم الرتددات فيما بينها؛

أنه يرجح، نتيجة الستخدام تقنيات ختفيف حدة التداخل املذكورة، أن يظل عدد األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل  ب)
الكلي يف األنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض، الناجم عن األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض حمدوداً، شأنه شأن التداخل 
 األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية؛

"، ميكن أن وإذ يعرتفمن " ب)"، والفقرة إذ يضع يف اعتبارهمن " )هو د)قد توجد حاالت، بغض النظر عن الفقرتني  ج)
 ؛1D إىل 1A لناجم عن األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض سويات التداخل الواردة يف اجلداوليتجاوز فيها التداخل الكلي ا

قد ترغب اإلدارات املشغلة ألنظمة مستقرة بالنسبة إىل األرض يف كفالة أال تتجاوز سوية كثافة تدفق القدرة الكلية  د )
مة العاملة الثابتة الساتلية و/أو اخلدمة اإلذاعية الساتلية، الناجم عن مجيع األنظيف الشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة 

 أ) غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية، اليت تتقاسم نفس الرتدد يف نطاقات الرتدد املشار إليها يف الفقرة
 ،1Dإىل  1Aدة يف اجلداول "، السويات الكلية للتداخل الوار يضع يف اعتباره إذ" من

 وإذ حييط علماً 
ITU-R التوصيةب S.1588  منهجيات حساب كثافة تدفق القدرة املكافئة اإلمجالية للوصلة اهلابطة اليت تولدها أنظمة متعددة"

 إىل األرض"، ةللخدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض حنو شبكة للخدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسب

 يقـرر
أن تقوم اإلدارات اليت تشغل، أو اليت تعتزم تشغيل، األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة  1

ا، بعد  ، معلومات التنسيق أو التبليغ، حسب االقتضاء، يف نطاقات الرتدد املشار 1997نوفمرب  21الساتلية، اليت استلمت بشأ
ل "، باختاذ كافة اخلطوات املمكنة، فرديًا أو مجاعياً، مبا يف ذلك عن طريق إدخاإذ يضع يف اعتبارهمن " أ)يف الفقرة إليها أعاله 

التعديالت الالزمة على أنظمتها، عند االقتضاء، لضمان أال يتسبب التداخل الكلي يف الشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض 
ه، ة اإلذاعية الساتلية، الناجم عن األنظمة العاملة اليت تتقاسم نفس الرتدد يف نطاقات الرتدد هذاخلدمة الثابتة الساتلية واخلدم يف
 )؛5K.22(انظر الرقم  1Dإىل  1Aجتاوز سويات القدرة الكلية الواردة يف اجلداول  يف

املشغلة لألنظمة غري  ، أن تتخذ اإلدارات1Dإىل  1Aيف حالة جتاوز السويات الكلية للتداخل، الواردة يف اجلداول  2
املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف نطاقات الرتدد املذكورة كافة التدابري الالزمة على وجه السرعة خلفض 

 ، أو إىل سويات أعلى مىت كانت1Dإىل  1Aسويات كثافة تدفق القدرة املكافئة الكلية لتصل إىل السويات الواردة يف اجلداول 
 )،5K.22 هذه السويات مقبولة بالنسبة إىل اإلدارة اليت تتأثر أنظمتها املستقرة بالنسبة إىل األرض (انظر الرقم
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 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

أن يواصل دراساته وأن يضع، حسب االقتضاء، منهجية مالئمة حلساب السوية الكلية لكثافة تدفق القدرة املكافئة،  1
مجيع األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية، املشغلة أو اليت يعتزم تشغيلها، على نفس النامجة عن 

ا الشبكات املاعتباره إذ يضع يفمن " أ)الفقرة  الرتدد يف نطاقات الرتدد املشار إليها أعاله يف ستقرة بالنسبة إىل "، واليت تتأثر 
بتة الساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتلية، حبيث ميكن استخدام هذه املنهجية يف حتديد ما إذا كانت األنظمة األرض يف اخلدمة الثا

 ؛1D إىل 1Aاجلداول  تلتزم بالسويات الكلية للقدرة، الواردة يف

سبة إىل نأن يواصل دراساته وأن يعد توصية بشأن وضع مناذج دقيقة للتداخل الناجم عن األنظمة غري املستقرة بال 2
 األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية، يف الشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتلية،

 زم تشغيل،"، وذلك عمالً على مساعدة اإلدارات اليت تعتإذ يضع يف اعتبارهمن " أ)يف نطاقات الرتدد املشار إليها أعاله يف الفقرة 
ا الرامي أو تشغل بالفعل، األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف ة إىل احلد من السويات حماوال

ا الشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض، وإىل توفري التوجيه  الكلية لكثافة تدفق القدرة املكافئة النامجة عن أنظمتها، واليت تتأثر 
اليت يتوقع أن تنجم عن  ↓الشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض بشأن السويات القصوى لكثافة تدفق القدرة املكافئة ملصممي

 مجيع األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية لدى استخدام افرتاضات دقيقة لوضع النماذج؛

دمها اإلدارات لضمان أال يتجاوز مشغلو األنظمة غري املستقرة أن يضع توصية تتضمن إجراءات لكي تستخ 3
 ؛1D إىل 1Aاجلداول  بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية السويات الكلية لكثافة تدفق القدرة املكافئة، الواردة يف

أن حياول استحداث تقنيات قياس لتحديد سويات التداخل النامجة عن األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض،  4
ذه1Dإىل  1Aواليت تتجاوز احلدود الكلية الواردة يف اجلداول   احلدود، ، وتأكيد االلتزام 

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 "؛الراديوية االتصاالت يدعو قطاعمن " 1هجية املشار إليها أعاله يف الفقرة أن يقدم املساعدة يف استحداث املن 1

يدعو قطاع من " 3و 1الفقرتني  أن يقدم تقريرًا إىل مؤمتر مقبل خمتص عن نتائج الدراسات املشار إليها أعاله يف 2
 ".االتصاالت الراديوية
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RES76-4

76بالقـرار  1امللحـق  (REV.WRC-15)

1A1 ،2 ،3اجلدول 

 الكلية التي تشعها أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى األرض epfd)(حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة 
 في الخدمة الثابتة الساتلية في بعض نطاقات التردد

كثافة تدفق القدرة  (GHz)نطاق التردد 
 epfd)(المكافئة 

))2(dB(W/m 

النسبة المئوية من الوقت 
التي ال يمكن خاللها 

وز سوية كثافة تدفق تجا
epfd)(القدرة المكافئة 

عرض النطاق المرجعي 
(kHz) 

قطر الهوائي المرجعي 
ومخطط اإلشعاع 

 4المرجعي

11,7-10,7  
يف مجيع األقاليم

12,2-11,7  
 2يف اإلقليم 

12,5-12,2  
3يف اإلقليم 

12,75-12,5  
 3و 1يف اإلقليمني 

 170–
 168,6–
 165,3–
 160,4–

 160–
 160–

 0
 90
 99

 99,97
 99,99

 100

40cm 60 
 التوصية 

ITU-R S.1428

 176,5–
 173–
 164–

 161,6–
 161,4–
 160,8–
 160,5–

 160–
 160–

 0
 99,5
 99,84
 99,945

 99,97
 99,99
 99,99

 99,9975
 100

40m 1,2 
 التوصية

ITU-R S.1428

 185–
 184–
 182–
 168–
 164–
 162–
 160–
 160–

 0
 90

 99,5
 99,9
 99,96
 99,982
 99,997

 100

40m 35 
 التوصية

ITU-R S.1428

 190–
 190–
 166–
 160–
 160–

 0
 99

 99,99
 99,998

 100

40m 105 
 التوصية

ITU-R S.1428

.7B.9و 7A.9 الرقمني أيضاً  نظرا الساتلية، الثابتة اخلدمة يف األرض إىل بالنسبة املستقرة لألنظمة التابعة األرضية االستقبال حمطات من عدد إىل بالنسبة 1
 تزيد اليت اهلوائيات أقطار مجيع على epfd)( املكافئة القدرة تدفق لكثافة التالية الكلية احلدود تنطبق ،1A اجلدول يف املبينة احلدود إىل إضافة 2

 :1A اجلدول يف الواردة الرتدد نطاقات يف cm 60 على
 من الوقت 100%أثناء  epfd)(كثافة تدفق القدرة المكافئة 

• 40kHz))) 2(dB(W/(m 
 خط العرض (شماًال أو جنوبًا)

 (بالدرجات)
 57,5   |خط العرض|     0   –160

63,75 |خط العرض|   457,5)/|خط العرض| - 57,5(3,4+  –160

|خط العرض|   63,75–165,3
 

ة ر يكون احلد بالنسبة إىل قطر كل هوائي مرجعي هو املنحين الكامل املرسوم على مجلة حموري إحداثيات، ميثل أحدمها سويات كثافة تدفق القد 3
(سلم خطي)، وميثل اآلخر النسب املئوية من الوقت (سّلم لوغاريتمي)، وتوصل نقاط البيانات خبطوط  dBمقدرة بالوحدات  epfd)( املكافئة

بينها. مستقيمة فيما
على حساب التداخل الناجم عن األنظمة غري املستقرة  R S.1428-ITUبالنسبة إىل هذا اجلدول، يقتصر استخدام املخططات املرجعية الواردة يف التوصية  4

 .(GSO FSS)، يف األنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية (non-GSO FSS)إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية  بالنسبة
 ".ويةيدعو قطاع االتصاالت الراديمن " 1إال بالنسبة للمنهجية املشار إليها يف الفقرة  m10و m3ال تنطبق قيم اهلوائيات اليت تبلغ أقطارها  5
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RES76-5

1B1 ،2 ،3اجلدول 

 الكلية التي تشعها أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى األرض epfd)(حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة 
 في الخدمة الثابتة الساتلية في بعض نطاقات التردد

 نطاق التردد 
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة 
epfd)المكافئة  ) 

(dB(W/m2)) 

النسبة المئوية من الوقت 
التي ال يمكن خاللها 

تجاوز سوية كثافة تدفق 
القدرة المكافئة 

(epfd ) 

عرض النطاق المرجعي
(kHz) 

قطر الهوائي المرجعي 
ومخطط اإلشعاع 

 4المرجعي

18,6-17,8170– 
170– 
164– 
164–

 0
 90

 99,9
 100

40m 1 
 التوصية 

ITU-R S.1428

156–
156–
150–
150–

 0
 90

 99,9
 100

1 000

173–
173–
166–
164–
164–

 0
 99,4
 99,9
 99,92

 100

40m 2 
 التوصية

ITU-R S.1428

159–
159–
152–
150–
150–

 0
 99,4
 99,9
 99,92

 100

1 000

180–
180–
172–
164–
164–

 0
 99,8
 99,8

 99,992
 100

40m 5 
 التوصية

ITU-R S.1428

166–
166–
158–
150–
150–

 0
 99,8
 99,8

 99,992
 100

1 000

 .7B.9و  7A.9لرقمنيابالنسبة إىل عدد من حمطات االستقبال األرضية التابعة لألنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية، انظر أيضاً  1
يكون احلد بالنسبة إىل قطر كل هوائي مرجعي هو املنحين الكامل املرسوم على مجلة حموري إحداثيات، ميثل أحدمها سويات كثافة تدفق  2

(سلم خطي)، وميثل اآلخر النسب املئوية من الوقت (سّلم لوغاريتمي)، وتوصل نقاط البيانات  dBمقدرة بالوحدات  epfd)(القدرة املكافئة 
 قيمة فيما بينها.خبطوط مست

 .MHz 1و kHz 40يفي النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض باحلدود الواردة يف هذا اجلدول يف عرضي النطاق املرجعيني البالغني  3
غري  على حساب التداخل الناجم عن األنظمة R S.1428-ITUبالنسبة إىل هذا اجلدول، يقتصر استخدام املخططات املرجعية الواردة يف التوصية  4

.(GSO FSS) ، يف األنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية(non-GSO FSS)املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية 
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RES76-6

1C1 ،2 ،3اجلدول 

 الكلية التي تشعها أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى األرض epfd)(حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة 
 في الخدمة الثابتة الساتلية في بعض نطاقات التردد

 نطاق التردد 
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة 
epfd)المكافئة  ) 

(dB(W/m2)) 

النسبة المئوية من الوقت التي 
ال يمكن خاللها تجاوز سوية  
كثافة تدفق القدرة المكافئة 

(epfd ) 

عرض النطاق 
 المرجعي 

(kHz) 

قطر الهوائي المرجعي 
ومخطط اإلشعاع 

 4المرجعي
20,2-19,7182–

172–
154–
154–

 0
 90

 99,94
 100

40cm 70 
 التوصية 

ITU-R S.1428

168–
158–
140–
140–

 0
 90

 99,94
 100

1 000

185–
176–
165–
160–
154–
154–

 0
 91

 99,8
 99,8
 99,99

 100

40cm 90 
 التوصية

ITU-R S.1428

171–
162–
151–
146–
140–
140–

 0
 91

 99,8
 99,8
 99,99

 100

1 000

191–
162–
154–
154–

 0
 99,933
 99,998

 100

40m 2,5 
 التوصية

ITU-R S.1428

177–
148–
140–
140–

 0
 99,933
 99,998

 100

1 000

195–
184–
175–
161–
154–
154–

 0
 90

 99,6
 99,984
 99,9992

 100

40m 5 
 التوصية

ITU-R S.1428

181–
170–
161–
147–
140–
140–

 0
 90

 99,6
 99,984
 99,9992

 100

1 000

 .7B.9و 7A.9 ر أيضاً الرقمنيالساتلية، انظبالنسبة إىل عدد من حمطات االستقبال األرضية التابعة لألنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة  1
ة املكافئة ر يكون احلد بالنسبة إىل قطر كل هوائي مرجعي هو املنحين الكامل املرسوم على مجلة حموري إحداثيات، ميثل أحدمها سويات كثافة تدفق القد 2

(epfd  بينها. (سلم خطي)، وميثل اآلخر النسب املئوية من الوقت (سّلم لوغاريتمي)، وتوصل نقاط البيانات بقطع مستقيمة فيما dBمقدرة بالوحدات  (
 .MHz 1و kHz 40يفي النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض باحلدود الواردة يف هذا اجلدول يف عرضي النطاق املرجعيني البالغني  3
على حساب التداخل الناجم عن األنظمة غري  R S.1428-ITUبالنسبة إىل هذا اجلدول، يقتصر استخدام املخططات املرجعية الواردة يف التوصية  4

.(GSO FSS) تلية، يف األنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة السا(non-GSO FSS)املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية 
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RES76-7

1D1 ،2اجلدول 

 الكلية التي تشعها أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى األرض  epfd)(حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة 
 في الخدمة الثابتة الساتلية في بعض نطاقات التردد نحو هوائيات من الخدمة اإلذاعية الساتلية البالغة

 cm 300و cm 240و cm 180و cm 120و cm 90و cm 60و cm 45و cm 30أقطارها 

 نطاق التردد 
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة 
epfd)المكافئة  ) 

(dB(W/m2)) 

 النسبة المئوية 
من الوقت التي ال يمكن 

خاللها تجاوز سوية  
كثافة تدفق القدرة 

epfd)المكافئة  ) 

عرض النطاق المرجعي 
(kHz) 

قطر الهوائي المرجعي 
ومخطط اإلشعاع 

 3المرجعي

12,5-11,7  
 1يف اإلقليم 

12,2-11,7  
  12,5-12,75و

 3يف اإلقليم 
12,7-12,2  
 2يف اإلقليم 

 160,4– 
 160,1– 
 158,6– 
 158,6– 
 158,33– 
 158,33–

 0 
 25 
 96 
 98 
 98 
 100

40cm 30 
 التوصية 

ITU-R BO.1443 
1امللحق 

 170– 
 167– 
 164– 

 160,75– 
 160– 
 160–

 0 
 66 

 97,75 
 99,33 
 99,95 

 100

40cm 45 
 التوصية

ITU-R BO.1443 
 1امللحق 

 171– 
 168,75– 
 167,75– 

 162– 
 161– 

 160,2– 
 160– 
 160–

 0 
 90 

 97,8 
 99,6 
 99,8 
 99,9 
 99,99 

 100

40cm 60 
 التوصية

ITU-R BO.1443 
 1امللحق 

 173,75– 
 173– 
 171– 

 165,5– 
 163– 
 161– 
 160– 
 160–

 0 
 33 
 98 

 99,1 
 99,5 
 99,8 
 99,97 

 100

40cm 90 
 التوصية

ITU-R BO.1443 
 1امللحق 

 177– 
 175,25– 
 173,75– 

 173– 
 169,5– 
 167,8– 

 164– 
 161,9– 

 161– 
 160,4– 

 160–

 0 
 90 

 98,9 
 98,9 
 99,5 
 99,7 
 99,82 

 99,9 
 99,965 
 99,993 

 100

40cm 120 
 التوصية

ITU-R BO.1443 
1امللحق 
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RES76-8

)تتمة ( 1D1 ،2اجلدول 

 نطاق التردد 
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة 
epfd)المكافئة  ) 

(dB(W/m2)) 

 النسبة المئوية 
من الوقت التي ال يمكن 

خاللها تجاوز سوية  
كثافة تدفق القدرة 

epfd)المكافئة  ) 

عرض النطاق المرجعي 
(kHz) 

قطر الهوائي المرجعي 
اإلشعاع ومخطط 

 3المرجعي

12,5-11,7  
 1يف اإلقليم 

12,2-11,7  
  12,5-12,75و

 3يف اإلقليم 
12,7-12,2  
 2يف اإلقليم 

 179,5– 
 178,66– 
 176,25– 
 163,25– 

 161,5– 
 160,35– 

 160– 
 160– 

 0 
 33 

 98,5 
 99,81 
 99,91 
 99,975 
 99,995 

 100

40cm 180 
 التوصية 

ITU-R BO.1443 
1امللحق 

 182– 
 180,9– 

 178– 
 164,4– 
 161,9– 
 160,5– 

 160– 
 160–

 0 
 33 

 99,25 
 99,85 
 99,94 
 99,98 
 99,995 

 100

40cm 240 
 التوصية

ITU-R BO.1443 
 1امللحق 

 186,5– 
 184– 

 180,5– 
 173– 
 167– 
 162– 
 160– 
 160–

 0 
 33 

 99,5 
 99,7 
 99,83 
 99,94 
 99,97 

 100

40cm 300 
 التوصية

ITU-R BO.1443 
1امللحق 

، تطبق أيضاً احلدود الكلية التالية لكثافة تدفق cm 300و cm 240و cm 180بالنسبة إىل هوائيات اخلدمة اإلذاعية الساتلية البالغة أقطارها  1
:1Dيف املائة من الوقت، باإلضافة إىل احلدود الكلية املبينة يف اجلدول  100القدرة املكافئة خالل 

 

epfd)كثافة تدفق القدرة المكافئة  من الوقت 100%أثناء  (
(dB(W/(m2 • 40kHz))) 

 خط العرض (شماًال أو جنوبًا)
 (بالدرجات)

57,5  | خط العرض |  0 –160
63,75  |خط العرض |  457,5)/|خط العرض| – 57,5(3,4+  –160

 | خط العرض |  63,75–165,3

ة ر يكون احلد بالنسبة إىل قطر كل هوائي مرجعي هو املنحين الكامل املرسوم على مجلة حموري إحداثيات، ميثل أحدمها سويات كثافة تدفق القد 2
(سلم خطي)، وميثل اآلخر النسب املئوية من الوقت (سّلم لوغاريتمي)، وتوصل نقاط البيانات خبطوط  dBمقدرة بالوحدات  )epfd(املكافئة 

، فيطبق أيضاً، باإلضافة إىل احلد الكلي، املشار إليه cm 240قيمة فيما بينها. أما بالنسبة إىل هوائيات اخلدمة اإلذاعية الساتلية اليت قطرها مست
ائة من الوقت يف امل 100يف املائة من الوقت، حد تشغيلي كلي لكثافة تدفق القدرة املكافئة خالل  100أعاله، لكثافة تدفق القدرة املكافئة خالل 

مشاًال،  60غربًا وإىل الشمال من  140، إىل الغرب من 2، على هوائيات االستقبال الكائنة يف اإلقليم 40kHz)) 167•2dB(W/(mقدره 
 148غرباً، و 119غرباً، و 110غرباً، و 101غرباً، و 91واملوجهة حنو السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية عند 

ا5غرباً، مع زوايا ارتفاع تزيد على   عاماً. 15 . ويطبق هذا احلد طوال فرتة انتقالية مد
على حساب التداخل الناجم  R BO.1443-ITUبالتوصية  1بالنسبة إىل هذا اجلدول، يقتصر استخدام املخططات املرجعية الواردة يف امللحق  3

لساتلية.ا عن األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف األنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة اإلذاعية
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RES80-1

80رارـالق (REV.WRC-07) 

 الدستور التي يتضمنهاتطبيق المبادئ  فياالحتياط الواجب 

 )،2007، جنيفإن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (

 إذ يضع يف اعتباره

لي واملدار السات ةالراديوي اتاملبادئ األساسية الستخدام طيف الرتدد انمن الدستور تضع 44و 12أن املادتني  أ ) 
 واملدارات الساتلية األخرى؛ املستقر بالنسبة إىل األرض

 يف لوائح الراديو؛قد أدخلت أن هذه املبادئ  ب)

من االتفاق بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل لالتصاالت تنص على أن "األمم املتحدة تعرتف باالحتاد  Iأن املادة  ج)
الئمًا من مالدويل لالتصاالت (ويشار إليه فيما يلي باسم "االحتاد") بوصفه الوكالة املتخصصة املسؤولة عن اختاذ ما يكون 

 اإلجراءات مبوجب صكه التأسيسي إلجناز األغراض احملددة يف هذا الصك"؛

ذلك  يف مبا ،ضوء أحكام لوائح الراديو يفبطاقات التبليغ  فحص ،2.31.11و 31.11و 30.11ألرقام ل يتعني، وفقاً أنه  د )
 مالئمة جتري هلذا الغرض؛إجرائية قواعد  علماً بأن صياغةاحلكم الذي يتعلق باملبادئ األساسية، 

 31.11و 30.11كّلف جلنة لوائح الراديو بأن تضع، يف إطار األرقام   1997 لالتصاالت الراديوية لعام أن املؤمتر العاملي ه )
 من ديباجة لوائح الراديو؛ 3.0، القواعد اإلجرائية الواجب اتباعها لالمتثال للمبادئ الواردة يف الرقم 2.31.11و

تشري فيه  2000، تقريراً إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام (WRC-97) 80نة قدمت، وفقاً للقرار أن اللج و )
ا توصلت بعد دراسة لوائح الراديو إىل أنه ليس هنالك حاليًا أي أحكام يف لوائح الراديو تربط  إىل احللول املمكنة وتقول فيه إ

 من ديباجة لوائح الراديو؛ 3.0يق باملبادئ املعلنة يف الرقم اإلجراءات الرمسية للتبليغ أو التنس

أن اللجنة الفرعية للشؤون القانونية التابعة للجنة اجلمعية العامة لألمم املتحدة واملعنية باستعمال الفضاء اخلارجي  ز )
 األغراض السلمية قد وضعت توصيات يف هذا الصدد، يف

 وإذ يالحظ
 من االتفاقية؛ 127عليمات لقطاعات االحتاد وفقاً ألحكام الرقم أن للمؤمتر أن يصدر ت أ ) 

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

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

 )؛2(انظر امللحق  2003تقرير جلنة لوائح الراديو املقدم إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  د )

العاملي  قبل انعقاد املؤمتر "إذ يالحظ"من  ج)يه يف الفقرة أنه مت حل بعض القضايا احملددة يف التقرير املشار إل ه )
 ،2007لالتصاالت الراديوية لعام 
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 يقـرر
من الدستور، بإجراء دراسات عن اإلجراءات اليت  12من املادة  1تكليف قطاع االتصاالت الراديوية، وفقًا للرقم  1

 ؛من الدستور 44دة تسمح بقياس وحتليل تطبيق املبادئ األساسية الواردة يف املا

ا أن تربط يف مشاريع توصيات ومشاريع أحكام  بالنظر (RRB) تكليف جلنة لوائح الراديو 2 ة اإلجراءات الرمسيمن شأ
واستعراض هذه املشاريع من ديباجة لوائح الراديو  3.0من الدستور ويف الرقم  44للتبليغ والتنسيق والتسجيل باملبادئ الواردة يف املادة 

 لالتصاالت الراديوية يف صدد هذا القرار؛مقبل تقدمي تقرير إىل كل مؤمتر عاملي و 

تكليف مدير مكتب االتصاالت الراديوية بتقدمي تقرير مرحلي تفصيلي إىل كل مؤمتر عاملي مقبل لالتصاالت الراديوية  3
 عن اإلجراءات املتخذة يف صدد هذا القرار،

 يدعـو
صاالت الراديوية، وخاصة الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية، إىل تقدمي مسامهات اهليئات األخرى لقطاع االت 1

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

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

80بالقـرار  1امللحـق  (REV.WRC-07) 

 تقرير لجنة لوائح الراديو 
2000الراديوية لعام  لالتصاالتإلى المؤتمر العالمي 

، إىل أن بعض 20001أشار العديد من أعضاء جلنة لوائح الراديو، يف تقرير اللجنة إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
 اإلدارات، وخاصة إدارات البلدان النامية، قد تواجه بعض الصعوبات يف اجلوانب التالية:

 ة واستعماهلا؛اً النفاذ إىل بعض نطاقات الرتدد واملواقع املداريمبدأ "اخلدمة حسب ترتيب الطلبات" يقّيد بل ومينع أحيان -
الضعف النسيب ملوقف البلدان النامية يف مفاوضات التنسيق ألسباب عديدة مثل االفتقار إىل املوارد  -

 واخلربة املتخصصة؛
 مالحظة اختالفات من حيث االتساق يف تطبيق لوائح الراديو؛ -
 " الذي يقيد خيارات النفاذ؛التبليغ عن سواتل "ومهية -
يف األنظمة اإلقليمية متعددة القنوات، األمر الذي قد يغري  30Aو 30تزايد استعمال نطاقات خطط التذييلني  -

 الغرض الرئيسي من هذه اخلطط، أي إتاحة النفاذ املنصف جلميع البلدان؛
  

___________________
 .WRC-2000للمؤمتر  29لتقرير يف الوثيقة ميكن االطالع على هذا ا 1
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ات املطلوبة ية الذي يرجع إىل التعقيد الشديد لإلجراءالتأخري الكبري يف أعمال املعاجلة يف مكتب االتصاالت الراديو  -
شهرًا والذي قد ميتد  18وارتفاع عدد البطاقات املقدمة؛ وهذا التأخري هو أحد أسباب تراكم أعمال التنسيق ملدة 

 إىل ثالث سنوات ويؤدي إىل أوضاع تنظيمية غري ثابتة، إىل جانب مزيد من التأخري يف عملية التنسيق ال تستطيع
 اإلدارات التغلب عليه ورمبا ضياع التخصيص بسبب جتاوز املهلة احملددة؛

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

 ل املتطلبات التنظيمية وتصميم األنظمة الساتلية وبنائها وإطالقها؛من استكما
 .دمة(التخصيصات واملدارات) يف اخل الساتليةعدم وجود أحكام خاصة بالرقابة الدولية للتأكد من وضع الشبكات  -

80بالقـرار  2امللحـق  (REV.WRC-07) 

 تقرير لجنة لوائح الراديو 
2003إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

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

 بطاقة تبليغ عن الشبكات الساتلية لديها:تدابري خاصة للبلدان اليت تقدم أول  -
يوىل اعتبار خاص، على أساس استثنائي، للبلدان اليت تقدم أول بطاقة تبليغ هلا لنظام ساتلي مع مراعاة  -

 االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية؛
 ينبغي هلذا الغرض مراعاة االعتبارات التالية: -

 األثر على اإلدارات األخرى؛ -
الساتلية اليت يوفرها النظام (أي اخلدمة الثابتة الساتلية، اخلدمة املتنقلة الساتلية، اخلدمة اخلدمة  -

 اإلذاعية الساتلية)؛
 نطاق الرتدد الذي تغطيه بطاقة التبليغ؛ -
 أن النظام يستهدف تلبية االحتياجات املباشرة للبلد املعين أو البلدان املعنية؛ -

 للوضع يف اخلدمة:متديد املهلة التنظيمية  -
ميكن حتديد الشروط اليت جيوز مبوجبها منح التمديد على أساس استثنائي للبلدان النامية عندما يتعذر  -

عليها استكمال متطلبات املهلة التنظيمية حبيث يتاح هلا ما يكفي من الوقت لتصميم األنظمة الساتلية 
 وبنائها وإطالقها؛

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

___________________
.WRC-03للمؤمتر  4للوثيقة  5ميكن االطالع على هذا التقرير يف اإلضافة 2
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81 رارـالق (REV.WRC-15) 

 تقييم إجراء االحتياط اإلداري الواجب المطبق على الشبكات الساتلية

 )،2015يف، (جنإن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

 اعتباره إذ يضع يف

الذي أنشأ إجراء االحتياط  *WRC) 49-(97قد اعتمد القرار  1997أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أ ) 
 ؛1997نوفمرب  22اإلداري الواجب املطبق على بعض خدمات االتصاالت الراديوية الساتلية اعتباراً من 

) املعين بتقييم إجراء االحتياط اإلداري الواجب 1998(مينيابوليس،  85أن مؤمتر املندوبني املفوضني قد اعتمد القرار  ب)
 املطبق على الشبكات الساتلية؛

) يكّلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية بأن يبلغ املؤمتر العاملي لالتصاالت 1998(مينيابوليس،  85أن القرار  ج)
 ؛*WRC49)-(97بفعالية إجراء االحتياط اإلداري الواجب، وفقاً للقرار  2000عام الراديوية ل

بتقييم نتائج تطبيق  2000) يقرر أن يقوم املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 1998(مينيابوليس،  85أن القرار  د )
ذا الشأن؛2002عام  تايل، يفإجراء االحتياط اإلداري الواجب، وأن يبلغ مؤمتر املندوبني املفوضني ال  ، بالنتائج اليت توصل إليها 

 تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية عن إجراء االحتياط اإلداري الواجب املطبق على بعض الشبكات الساتلية؛ ه )

دف تعزيز إجراء االحتياط اإلداري الواجب، واالقرتاح الرامي و ) ماد إجراءات إىل اعت االقرتاح املقدم إىل هذا املؤمتر 
 االحتياط املايل الواجب،

 وإذ يالحظ

 تطبيق األحكام ومجع املعلومات ونشرها؛ مل يواجه أي صعوبات إدارية يفأن املكتب  أ ) 

بإلغاء الطلبات املقدمة،  إجراءات ،*WRC) 49-(97القرار  " يفيقررمن " 6عمًال بالفقرة أن املكتب قد اختذ،  ب)
 شبكة ساتلية؛ (36)وبالتايل نشر األقسام اخلاصة ذات الصلة، فيما يتعلق بسٍت وثالثني 

اخلدمة قد انقضت من أجل مجيع اإللغاءات املذكورة عمالً  أن الفرتة القصوى (تسع سنوات) لوضع الشبكة يف ج)
 ، وبالتايل فإن الطلبات املقدمة كانت ستلغى على أي حال؛44.11لرقم وا **WRC) 51-(97" من القرار يقررمن " 2و 1بالفقرتني 

  
___________________

هذا القرار. 2015ولعام  2012ولعام  2007راجع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة: *
هذا القرار. 2015ألغى املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة: **
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أن اإلدارات، كلما طلب منها تقدمي معلومات عن االحتياط الواجب (على أساس التاريخ األصلي لبدء استخدام  د )
ا الساتلية)، تطلب عمومًا حيثما أمكن متديد الفرتة املنصوص عليها لوضع الشبكة  د األقصى الذي اخلدمة إىل احل يفشبكا

 به لوائح الراديو؛ ترخص

 على األقل، 2003نوفمرب  21يظهر كامالً هلذا السبب حىت  أن أثر إجراء االحتياط اإلداري الواجب قد ال ه )

 وإذ يعرتف

 تخدامها فعالً،أن إجراء االحتياط اإلداري الواجب مل حيدث بعد أي أثر على مشكلة حجز سعة مدارية أو طيفية دون اس

 يقـرر

تطبيق إجراءات االحتياط اإلداري الواجب، الذي اعتمدها املؤمتر العاملي  أن األمر يتطلب مزيدًا من اخلربة يف 1
 ، ورمبا يتعني االنتظار عدة سنوات ملعرفة ما إذا كان اإلجراء حيقق نتائج مرضية؛1997لالتصاالت الراديوية لعام 

اعتماد أي إجراءات لالحتياط املايل الواجب ضمن إجراءات أخرى. نظر يفأن الوقت مل حين بعد لل 2
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85القـرار  (WRC-03)

 من لوائح الراديو لحماية الشبكات المستقرة بالنسبة إلى األرض 22تطبيق المادة 
 الساتلية من األنظمة غير المستقرةفي الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة اإلذاعية 

 بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة الساتلية
 )،2003إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره
طبق حدوداً للتداخل من مصدر وحيد تن 22، قد اعتمد يف املادة 2000أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أ ) 

، GHz 30-10,7على األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف أجزاء معينة من مدى الرتدد 
ا؛  وذلك حلماية الشبكات الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض العاملة يف نطاقات الرتدد ذا

" هإذ يضع يف اعتبار من "  أ)أي جتاوز للحدود املشار إليها يف الفقرة  ، فإن5I.22و 5H.22أنه بالنظر إىل الرقمني  ب)
من جانب أنظمة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية وتنطبق عليها هذه احلدود، بدون موافقة اإلدارات 

 ؛2.22املعنية، يشكل انتهاكاً لاللتزامات مبوجب الرقم 
ليقدم وصفًا وظيفيًا ميكن االستعانة به يف إعداد  ITU-R S.1503الراديوية وضع التوصية أن قطاع االتصاالت  ج)

 ؛22أدوات برجمية لتحديد امتثال الشبكات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية للحدود املبينة يف املادة 
 ت كثافة تدفق القدرة املكافئة؛أنه ال توجد حالياً أداة برجمية لدى املكتب لفحوصا د )
طلب فيهما معلومات إضافية عن األنظمة غري املستقرة  CR/182و CR/176أن املكتب أصدر رسالتني معممتني  ه )

 ؛22 املادة بالنسبة إىل األرض لكي يتسىن له تفحص هذه األنظمة فيما يتعلق بامتثاهلا حلدود كثافة تدفق القدرة املكافئة املذكورة يف
أنه بالنظر إىل عدم وجود برجميات للتثبت من صالحية حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة، طلب املكتب من اإلدارات  )و 

ا ستتقيد حبدود كثافة تدفق القدرة املكافئة الواردة يف اجلداول   ، 1A-22 ،1B-22املبلغة التزامات بأ
1C-22 ،1D-22 ،1E-22 ،2-22 ،3-22لتزامات سيعطي املكتب نتائج مؤاتية مشروطة ألنظمتها املعنية؛، وأنه وفقاً هلذه اال 

، نظراً لعدم وجود أداة برجمية للتثبت 7B.9و 7A.9أن املكتب ليس يف وضع يسمح له بأداء واجباته وفقاً للرقمني  ز )
 من صالحية حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة؛

، األنظمة غري املستقرة 31.11و 35.9جيريها طبقًا للرقمني أن املكتب يتفحص، يف إطار عمليات الفحص اليت  ح)
بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية للتأكد من امتثاهلا حلدود كثافة تدفق القدرة املكافئة يف حالة تداخل من مصدر وحيد، 

 ،1A-22 ،1B-22 ،1C-22 ،1D-22 ،1E-22 ،2-22 ،3-22واملذكورة يف اجلداول 

 يقـرر
أنه نظراً لعدم متكن املكتب من فحص األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية اخلاضعة  1

، فإن على اإلدارة املبّلغة أن ترسل إىل املكتب التزامًا بأن 31.11و/أو  35.9مبوجب الرقمني  5F.22و 5D.22و 5C.22لألرقام 
-1A-22 ،1B-22 ،1C-22 ،1Dإىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية باحلدود الواردة يف اجلداول  ميتثل النظام غري املستقر بالنسبة

22 ،1E-22 ،2-22 ،3-22 ؛15.11و 30.9، وذلك عند إرساهلا املعلومات املقدمة مبوجب الرقمني 
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أو نتيجة مؤاتية مشفوعة بتاريخ إلعادة النظر مبوجب  35.9أن يصدر املكتب إما نتيجة مؤاتية مشروطة مبوجب الرقم  2
، إذا أمكن تلبية 1A-22 ،1B-22 ،1C-22 ،1D-22 ،1E-22 ،2-22 ،3-22فيما يتعلق باحلدود الواردة يف اجلداول  31.11الرقم 
ائية غري مؤاتية؛يتلقى نتي"، وإال فإن النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية سيقررمن " 1الفقرة   جة 

أنه إذا كانت إحدى اإلدارات ترى أن نظاماً غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية، أرسل بشأنه  3
، 1A-22 ،1B-22 ،1C-22 ،1D-22"، ميكن أن يتجاوز احلدود املذكورة يف اجلداول يقررمن " 1االلتزام املشار إليه يف الفقرة 

1E-22 ،2-22 ،3-22  جيوز هلا أن تطلب من اإلدارة املبلغة معلومات إضافية بشأن االمتثال للحدود املذكورة أعاله. وستتعاون ،
كلتا اإلدارتني لتذليل الصعوبات، مبساعدة املكتب، بناء على طلب أحد الطرفني، وجيوز هلما تبادل أي معلومات إضافية متوافرة 

 ذات صلة باملوضوع؛

ة املكتب متطلبات التنسيق بني احملطات األرضية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية واألنظم حيدد 4
على أساس تشابك عروض النطاق،  7B.9و 7A.9غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية مبوجب الرقمني 

ب إىل ألرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية، ونسبة الكسوالكسب املتناحي األقصى هلوائي احملطة ا
 ، وعرض نطاق اإلرسال؛(G/T)درجة حرارة الضوضاء 

 أن هذا القرار لن يطبق بعد قيام املكتب بإبالغ مجيع اإلدارات عن طريق رسالة معممة أن برجميات التثبت من صالحية 5
، 1A-22حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة أصبحت متاحة وأن املكتب بوسعه التحقق من االمتثال للحدود املذكورة يف اجلداول 

1B-22 ،1C-22 ،1D-22 ،1E-22 ،2-22 ،3-22 7، وأن حيدد متطلبات التنسيق مبوجب الرقمنيA.9 7وB.9، 

 يقرر كذلك
" أعاله، سوف تنطبق بصورة مؤقتة اعتباراً يقرر" من 5ؤمتر واملشار إليها يف الفقرة أن أحكام لوائح الراديو اليت عدهلا هذا امل

 ،2003يوليو  5 من

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
 أن يشجع اإلدارات على إعداد برجميات للتثبت من صالحية حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة؛ 1

ل إليها ثبت من حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة، يف النتائج اليت مت التوصأن يعيد النظر، عند تيسر برجميات الت 2
 ؛31.11و 35.9مبوجب الرقمني 

أن يعيد النظر، عند تيسر برجميات التثبت من صالحية حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة، يف متطلبات التنسيق  3
.7B.9و 7A.9مبوجب الرقمني 
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86القـرار  (REV.WRC-07)

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

 )،2007إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره

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

 )؛2002، مراكش(املراجع يف  86استخدامها لتنفيذ القرار 

أن ينظر يف القرار  2007) دعا املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2006املفوضني (أنطاليا، املندوبني  أن مؤمتر ب)
 ،2010) وأن يعرض نتائج دراسته على مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2002(مراكش،  86

 وإذ يدرك

من املادة  2.0.13و 1.0.13تنظيمي وفقاً للرقمني قرتحات لتحويل حمتوى القواعد اإلجرائية إىل نص مب تقدمتأن جلنة لوائح الراديو 
 من لوائح الراديو، 13

 وإذ يالحظ

أن اإلدارات قد ترغب أيضًا يف تقدمي مقرتحات لتحويل حمتوى القواعد اإلجرائية إىل نص تنظيمي ميكن إدراجه 
 لوائح الراديو، يف

 دعوة املؤمترات العاملية املقبلة لالتصاالت الراديوية يقـرر

، والتسجيل يغيف إجراءات النشر املسبق والتنسيق والتبلأو التحسينات مقرتحات تتعلق بالثغرات أي النظر يف إىل  1
اخلدمات الفضائية، سواء لتخصيصات الرتددات املتعلقة بااملنصوص عليها يف لوائح الراديو  نة لوائح الراديو وأدرجتها جل تقدمت 

 ، حسب احلالة؛مكتب االتصاالت الراديويةاإلدارات أو  اتقدمت يف القواعد اإلجرائية، أو 

يات تواكب أحدث التكنولوجذات الصلة يف لوائح الراديو التأكد من أن هذه اإلجراءات والتذييالت إىل  2
 قدر املستطاع،

 يدعو اإلدارات

ع (املراجَ  86ختاذ تدابري مالئمة بشأن القرار ، يف ا2010إىل أن تنظر، يف إطار األعمال التحضريية ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام 
).2002مراكش،  يف
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95 رارـالق (REV.WRC-07) 

  توصياتاللقرارات و لعام  استعراض
 للراديو المؤتمرات اإلدارية العالمية الصادرة عن 

 والمؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية

 )،2007، جنيفالعاملي لالتصاالت الراديوية (إن املؤمتر 

 إذ يضع يف اعتباره
ة لالتصاالت واملؤمترات العاملي للراديواملؤمترات اإلدارية العاملية  الصادرة عن توصياتالقرارات و ال إبقاءأن من املهم  أ ) 

دف حتديثهاالراديوية   ؛قيد االستعراض املستمر 

 اء استعراض عامإلجر شكل أساساً مفيداً ت ات السابقةإىل املؤمتر  املقدمةت الراديوية رير مدير مكتب االتصاالاأن تق ب)
ا؛ لقرارات املؤمترات السابقة  وتوصيا

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

 التصاالت الراديويةاملقبلة لالعاملية املختصة  ؤمتراتامليدعو يقرر أن 
ا اليت تتصل قرارات املؤمترات السابقةإىل استعراض  1 مكانية مراجعتها إ جبدول أعمال املؤمتر للنظر يف وتوصيا
 ؛ملناسبةاختاذ التدابري او  ،أو إلغائها االستعاضة عنها أو

ا اليت ال تتصل بأي بند يف جدول أعمال املؤمتر بغية: 2  إىل استعراض قرارات املؤمترات السابقة وتوصيا
 إلغاء تلك القرارات والتوصيات اليت انتهى الغرض منها أو اليت مل تعد ضرورية؛ -
جراء قطاع االتصاالت الراديوية إاستعراض احلاجة إىل تلك القرارات والتوصيات، أو أجزاء منها، اليت تطلب من  -

ا خالل الفرتتني األخريتني بني املؤمترات؛  دراسات مل حيرز أي تقدم بشأ
حتديث وتعديل القرارات والتوصيات، أو أجزاء منها، اليت جتاوزها الزمن، وتصويب احلاالت الواضحة من اإلغفال  -

 ل ضروري لتأمني اتساقها؛التعارض أو اللبس أو أخطاء الصياغة، وإدخال أي تعدي أو

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

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
ا قرارات املؤمترات السابقةلعام  استعراضبإجراء  1 اري لالتصاالت مع الفريق االستش التشاوربعد  والقيام، وتوصيا

حضريي للمؤمتر الدورة الثانية لالجتماع التتقدمي تقرير إىل ب ونواب رؤسائها، الراديوية ورؤساء جلان دراسات االتصاالت الراديوية
 إشارة إىل بنود جدول األعمال ذات الصلة؛"، مبا يف ذلك يقـررمن " 2و 1صدد الفقرتني  يف
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بتضمني التقرير املذكور أعاله، بالتعاون مع رؤساء جلان دراسات االتصاالت الراديوية، التقارير املرحلية لدراسات  2
ا ولكنها مل تدرج يف  دويل أعمال جقطاع االتصاالت الراديوية بشأن موضوعات تكون قد طلبتها قرارات املؤمترات السابقة وتوصيا

 املؤمترين القادمني،

 يدعو اإلدارات

 إىل االجتماع التحضريي للمؤمتر، إىل تقدمي مسامهات بشأن تنفيذ هذا القرار

 يدعو االجتماع التحضريي للمؤمتر

ا يف تقريره استنادًا إىل املسامهات املقدمة ن اإلدارات إىل م إىل إدراج نتائج االستعراض العام لقرارات املؤمترات السابقة وتوصيا
االجتماع التحضريي للمؤمتر بغية تيسري عملية املتابعة من جانب املؤمترات العاملية املقبلة لالتصاالت الراديوية.
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99القرار  (WRC-15) 

 العالميلوائح الراديو راجعها المؤتمر  التطبيق المؤقت ألحكام معينة في
وإلغاء قرارات وتوصيات معينة 2015لالتصاالت الراديوية لعام 

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

 ؛2017 يناير 1 ستدخل حيز النفاذ يف (RR) أن هذا املؤمتر اعتمد، وفقاً الختصاصاته، مراجعة جزئية للوائح الراديو أ ) 

 بعض األحكام اليت عدهلا هذا املؤمتر يلزم تطبيقها تطبيقاً مؤقتاً قبل هذا التاريخ؛أن  ب)

 للمؤمتر؛ أن القرارات والتوصيات اجلديدة واملراجعة تدخل حيز النفاذ، كقاعدة عامة، وقت توقيع الوثائق اخلتامية ج)

ت توقيع حذفها تصبح، كقاعدة عامة، الغية وق أن القرارات والتوصيات اليت يقرر مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية د )
 للمؤمتر، الوثائق اخلتامية

 يقـرر

جدول توزيع : وضعها هذا املؤمتر كما راجعها أوالراديو   األحكام التالية للوائح، 2015نوفمرب  28تطبق بشكل مؤقت اعتبارًا من  أن
 ،7 من التذييل 7 امللحق من 10 ، واجلدول444B.5و 444A.5و 444.5 واألرقام MHz 5 150-5 091 فيما يتعلق بالنطاق نطاقات الرتدد
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 يقرر كذلك

 :2015 نوفمرب 28لغاء القرارات التالية اعتباراً من إ

 (WRC-12) 648القرار (WRC-12) 11القرار 
51القرار  (Rev.WRC-2000)  649القرار (WRC-12) 
58القرار  (WRC-2000)  650القرار (WRC-12) 
 (WRC-12) 651القرار (WRC-12) 67القرار 
73القرار  (Rev.WRC-2000)  652القرار (WRC-12)

 (WRC-12) 653القرار (WRC-12) 98القرار 
142القرار  (WRC-03)  654القرار (WRC-12)

 (WRC-12) 755القرار  (WRC-12) 151القرار 
 (WRC-12) 756القرار  (WRC-12) 152القرار 
(WRC-12) 757القرار  (WRC-12) 153القرار 

 (WRC-12) 758القرار  (WRC-12) 232القرار 
(WRC-07) 806القرار  (WRC-12) 233القرار 

(WRC-12) 807القرار  (WRC-12) 234القرار 

(WRC-12) 808لقرار ا (WRC-12) 358القرار 

900القرار (WRC-12) 423القرار  (WRC-03) 
547القرار  (Rev.WRC-07) 909القرار (WRC-12) 
 (WRC-12) 957القرار (Rev.WRC-12) 644القرار 
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111القـرار  (ORB-88) 

GHzتخطيط الخدمة الثابتة الساتلية في النطاقات  18,3-18,1 
 30GHz1-27و 20,2GHz-18,3و

ية اليت تستعمل وختطيط اخلدمات الفضائ املستقرة بالنسبة إىل األرضإن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو حول استخدام مدار السواتل 
 ،1988)جنيف،  -هذا املدار (الدورة الثانية 

 إذ يضع يف اعتباره

) قد طلبت من قطاع االتصاالت الراديوية يف تقريرها املوجه إىل الدورة 1985أن الدورة األوىل هلذا املؤمتر (جنيف،  أ ) 
GHzالثانية، أن تدرس اخلصائص التقنية للخدمة الثابتة الساتلية يف النطاقات  GHzو 18,3-18,1 GHzو 20,2-18,3 حىت  30-27

 ة الثابتة الساتلية؛يتخذ مؤمتر خمتص قادم قراراً حول التخطيط املستقبلي هلذه النطاقات من أجل اخلدم

أن قطاع االتصاالت الراديوية قد استنتج أن من غري املناسب مطلقًا إخضاع هذه النطاقات للتخطيط منذ اآلن،  ب)
 وأن من الضروري إجراء دراسة الحقة حوهلا،

 وإذ يدرك

  لكه من إمكاناتمتتأن هذه النطاقات مل تشغَّل تشغيًال واسعَا ألسباب تقنية واقتصادية، على الرغم مما  1
 كامنة كبرية؛

أن املباعدة الالزمة ما بني السواتل على املدار ميكن تقليصها، مما قد يسهل التنسيق ما بني الشبكات الساتلية، ألن  2
 بذلك ميكن احلصول على فتحة حلزمة هوائي الساتل أصغر مما هي عليه يف نطاقات الرتدد املنخفضة؛

GHzىل معايري للتشغيل ختتلف عن املعايري احلالية لنطاقات الرتددات اليت تقل عن أنه قد تكون هناك حاجة إ 3 15 
 ألن خصائص االنتشار خمتلفة،

 يقـرر

GHzأال تدرج اآلن النطاقات  GHzو 18,3-18,1 GHzو 20,2-18,3 أن  يف عداد نطاقات الرتددات املقرر 30-27
 يشملها التخطيط،

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

GHzإىل متابعة دراساته حول اخلصائص التقنية للنطاقات  GHzو 18,3-18,1 GHzو 20,2-18,3 حىت يتخذ مؤمتر خمتص  30-27
ا. قادم قراراً بشأ

___________________
تعديالت صياغية على هذا القرار. 1997أدخل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 1
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114القـرار  (REV.WRC-15)

 التوافق بين خدمة المالحة الراديوية للطيران
 فضاء) (المقصورة على وصالت تغذية-(أرض والخدمة الثابتة الساتلية

 الخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى األرض)
 MHz 5 150-5 091نطاق التردد  في

 )،2015 إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف،

 اعتباره إذ يضع يف
MHzالتوزيع احلايل لنطاق الرتدد  أ )  5 250-5  حة الراديوية للطريان؛خلدمة املال 000

فضاء) (املقصورة على -(أرض (FSS)متطلبات كل من خدمة املالحة الراديوية للطريان واخلدمة الثابتة الساتلية  ب)
نطاق الرتدد  ) يف(MSS)اخلدمة املتنقلة الساتلية  يف (non-GSO)وصالت تغذية األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض 

 عاله،أ املذكور

 وإذ يعرتف
وأنظمة معيارية دولية  444.5متاشيًا مع الرقم  (MLS)بأنه جيب منح األولوية إىل نظام اهلبوط باملوجات الصغرية  أ ) 

MHzنطاق الرتدد  أخرى خاصة خبدمة املالحة الراديوية للطريان يف 5 091-5  ؛030

، قد يكون من الضروري استخدام نطاق (ICAO)باتفاقية منظمة الطريان املدين الدويل  10 بأنه، متاشيًا مع امللحق ب)
 ؛MHz 5 091-5 030 نطاق الرتدد حال تعذرت تلبية احتياجاته يف لنظام اهلبوط باملوجات الصغرية يف MHz 5 150-5 091 الرتدد

اخلدمة املتنقلة  ري املستقرة بالنسبة إىل األرض يفبأن اخلدمة الثابتة الساتلية اليت توفر وصالت التغذية لألنظمة غ ج)
MHzالساتلية سوف حتتاج إىل استمرار النفاذ إىل نطاق الرتدد  5 150-5 091، 

 وإذ يالحظ
ITU-Rأن التوصية  أ )  S.1342  تصف طريقة لتحديد مسافات التنسيق للمحطات الدولية املعيارية لنظام اهلبوط

MHzنطاق الرتدد  باملوجات الصغرية يف 5 091-5 ، واحملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية، اليت توفر وصالت تغذية 030
MHzنطاق الرتدد  فضاء يف-االجتاه أرض يف 5 150-5  ؛091

 حمطات اخلدمة الثابتة الساتلية الواجب أخذها بعني االعتبار،العدد الصغري من  ب)

 يقـرر
أنه جيب على اإلدارات اليت ترخص تشغيل احملطات اليت توفر وصالت تغذية لألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض للخدمة املتنقلة 

MHzنطاق الرتدد  الساتلية يف 5 150-5  للطريان، ضار حملطات خدمة املالحة الراديويةتداخل  أن تضمن عدم تسببها يف 091
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 يدعو اإلدارات

MHzنطاق الرتدد  عند ختصيص ترددات يف 5 150-5 حملطات خدمة املالحة الراديوية للطريان أو للمحطات األرضية للخدمة  091
فضاء)، إىل أن -تلية (أرضاملتنقلة الساالثابتة الساتلية اليت توفر وصالت تغذية لألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض للخدمة 

 تتخذ كل اخلطوات العملية لتفادي التداخل املتبادل فيما بينها،

 يكّلف األمني العام

ذا القرار. بإحاطة منظمة الطريان املدين الدويل علماً 
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122القـرار  (REV.WRC-07)

GHzاستعمال النطاقين  GHzو 47,5-47,2 48,2-47,9  
 في محطات المنصات عالية االرتفاع التابعة للخدمة الثابتة 

 وفي الخدمات األخرى
 )،2007إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره
 موزع على اخلدمات الثابتة واملتنقلة والثابتة الساتلية على أساس أويل مشرتك؛ GHz 50,2-47,2أن النطاق  )أ  
 قد نص على إمكانية تشغيل حمطات املنصات عالية 1997 أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام )ب

 GHz 47,2-47,5النطاقني ، اليت تعرف كذلك باسم املكررات السرتاتوسفريية، داخل اخلدمة الثابتة يف (HAPS) االرتفاع
GHzو  ؛48,2-47,9

 النطاقني يف أن إجياد بيئة تقنية وتنظيمية مستقرة سيعزز مجيع اخلدمات اليت هلا توزيعات على أساس أويل مشرتك ج)
47,5-47,2 GHz 47,9-48,2و GHz؛ 

البلدان  التطور وأن بعضأن األنظمة اليت تستعمل حمطات املنصات عالية االرتفاع قد بلغت مرحلة متقدمة من  د )
GHzبّلغت االحتاد باستعمال هذه األنظمة يف النطاقني  قد GHzو 47,5-47,2  ؛48,2-47,9

تتضمن خصائص أنظمة اخلدمة الثابتة اليت تستعمل املنصات عالية االرتفاع يف النطاقني  ITU-R F.1500أن التوصية  ه )
47,5-47,2 GHz 47,9-48,2و GHz؛ 

اورة وعلى مشغلي اخلدمات أن قرار  و ) إقامة هذه احملطات قد يتخذ على صعيد وطين ولكنه قد يؤثر على اإلدارات ا
 اليت هلا توزيعات على أساس أويل مشرتك؛

أن قطاع االتصاالت الراديوية أكمل دراسات عن التقاسم بني األنظمة اليت تستعمل حمطات املنصات عالية االرتفاع  )ز 
GHzو GHz 47,5-47,2تة وغريها من أنواع األنظمة يف اخلدمة الثابتة يف النطاقني يف اخلدمة الثاب  ؛48,2-47,9

قطاع االتصاالت الراديوية أكمل دراسات عن التوافق بني أنظمة حمطات املنصات عالية االرتفاع يف النطاقني  أن ح)
GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9  وخدمة علم الفلك الراديوي يف النطاقGHz 49,04-48,94؛ 

حيث اإلدارات على اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة من أجل حجز استخدام اخلدمة الثابتة الساتلية  552.5أن الرقم  ط)
وأن الدراسات اليت  GHz 42,5-40,5لوصالت التغذية للخدمة اإلذاعية الساتلية العاملة يف النطاق  GHz 49,2-47,2يف النطاق 

ت الراديوية تشري إىل أن حمطات املنصات عالية االرتفاع يف اخلدمة الثابتة ميكنها أن تتقاسم نطاقات الرتدد أجراها قطاع االتصاال
 مع وصالت التغذية تلك؛

أن اخلصائص التقنية لوصالت التغذية املتوقع استعماهلا للخدمة اإلذاعية الساتلية وحمطات اخلدمة الثابتة الساتلية  ي)
 لة؛متماثمن منط البّوابة 

أن قطاع االتصاالت الراديوية أكمل دراسات تتناول التقاسم بني األنظمة اليت تستخدم حمطات املنصات عالية  ك)
 االرتفاع يف اخلدمة الثابتة واخلدمة الثابتة الساتلية،
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 يدركوإذ 
مطلوبني لعمليات حمطات  GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2أن يكون النطاقان  على املدى الطويل،أنه يتوقع،  أ ) 

املنصات عالية االرتفاع من أجل كل من تطبيقات البوابة وتطبيقات املطاريف الشمولية، واليت أبلغت إدارات عديدة عن أنظمة 
ا إىل املكتب؛  بشأ

من  أن حتديد نطاقات فرعية مشرتكة لتطبيقات املطاريف الشمولية على األرض يف اخلدمة الثابتة ميكن أن يسهل ب)
GHzو GHz 47,5-47,2نشر حمطات املنصات عالية االرتفاع والتقاسم مع اخلدمات األولية األخرى يف النطاقني   ؛48,2-47,9

إمكانية التقاسم بني أنظمة حمطات  تقدمان معلومات بشأن ITU-R SF.1843و ITU-R SF.1481-1أن التوصيتني  ج)
 دمة الثابتة الساتلية؛املنصات عالية االرتفاع للخدمة الثابتة مع اخل

أن دراسات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن تشغيل حمطات املنصات عالية االرتفاع يف نطاقي اخلدمة  د )
GHz الثابتة نبغي فضاء) ي-خلصت إىل أنه من أجل التقاسم مع اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض GHz 48,2-47,9و 47,5-47,2

للوصلة الصاعدة ملطاريف أرضية حملطات املنصات عالية  (.e.i.r.p)أن تكون كثافة اإلرسال القصوى للقدرة املشعة املكافئة املتناحية 
 dB(W/MHz) 22,57و (UAC) ملناطق التغطية احلضرية dB(W/MHz) 6,4االرتفاع يف ظروف السماء الصافية يف هذين النطاقني 

 dB 5) وأنه ميكن زيادة هذه القيم مبقدار RACملناطق التغطية الريفية ( dB(W/MHz) 28و (SAC)ملناطق التغطية شبه احلضرية 
 على األكثر أثناء فرتات املطر؛

ا على احلدود الدولية لأن دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وضعت قيماً حمددة لكثافة  ه ) تسهيل تدفق القدرة لاللتزام 
 االتفاقات الثنائية بشأن شروط التقاسم حملطات املنصات عالية االرتفاع مع أمناط األنظمة األخرى للخدمة الثابتة يف بلد جماور؛

mا البالغ قطرهأن الشبكات واألنظمة الساتلية للخدمة الثابتة الساتلية ذات هوائيات احملطات األرضية  و ) أو أكثر  2,5
ا التقاسم مع املطاريف الشمولية حملطات املنصات عالية االرتفاع،  وتعمل كمحطة من منط البّوابة بإمكا

 يقـرر
شعة فضاء)، جيب أال تتجاوز الكثافة القصوى للقدرة امل-أنه، لتيسري التقاسم مع اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض1

ظروف  عند اإلرسال للمطاريف الشمولية على األرض حملطات املنصات عالية االرتفاع السويات التالية يف (.e.i.r.p)املكافئة املتناحية 
 السماء الصافية:

  6,4 dB(W/MHz)  UAC للمناطق (30 < 90 )

  22,57  dB(W/MHz) SAC للمناطق (15 < 30 )

  28  dB(W/MHz) RAC للمناطق (5 < 15 )

 زاوية ارتفاع املطراف األرضي بالدرجات؛ حيث 
 1 لإلرسال احملددة يف الفقرة (.e.i.r.p)أنه ميكن زيادة سويات الكثافة القصوى للقدرة املشعة املكافئة املتناحية  2
 أثناء فرتات املطر؛ dB 5" باستخدام تقنيات تعويض اخلبو مبقدار يصل إىل يقـرر" من

 GHz 47,2-47,5يف النطاقني جيب أن تفي خمططات هوائي املطراف األرضي حملطات املنصات عالية االرتفاع العاملة  3
 مبخططات حزم اهلوائي التالية: GHz 47,9-48,2و

 G( )  Gmax – 2,5 10–3
2D for  0 m

 G( )  39 – 5 log (D/ ) – 25 log for m

 G( )  –3 – 5 log (D/ ) for 48 180
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 حيث:
  maxG:  احلد األقصى لكسب اهلوائي(dBi) 
  G(  نسبة إىل هوائي متناح (dBi)الكسب  :(
 زاوية االحنراف عن احملور الرئيسي (بالدرجات)  :  

  D: قطر اهلوائي 
 املوجيالطول  : 

 يعرب عنهما بنفس الوحدة

1
20 GG

D maxmبالدرجات 

1G: (dBi)   )/D= 2 + 15  log (  ؛كسب الفص اجلانيب األول 

اورة من التداخل يف نفس القناة، يتعني على  4 أنه، ألغراض محاية األنظمة الالسلكية الثابتة يف اإلدارات ا
أال يتجاوز قيم كثافة  GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2النطاقني أي نظام حملطات املنصات عالية االرتفاع يعمل يف 

ا، ما مل تقدم موافقة صرحية من اإلدارة املتأثرة وقت التبليغ عن تدفق القدرة التالية عند سطح األرض على حدود إدارة م
 حمطات منصات عالية االرتفاع:

–141  dB(W/(m2 · MHz)) for    0 <  3

–141+ 2( – 3)  dB(W/(m2 · MHz)) for    3 13

–121  dB(W/(m2 · MHz)) for  13 < 90

 زاوية الوصول فوق املستوي األفقي بالدرجات؛ حيث 

من اإلرساالت غري املطلوبة الصادرة  GHz 49,04-48,94أنه، حلماية حمطات الفلك الراديوي العاملة يف النطاق  5
ل ، جيب أن تكون مسافة الفصGHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2عن أنظمة حمطات املنصات عالية االرتفاع العاملة يف النطاقني 

 ؛km 50بني حمطة الفلك الراديوي ونظري حمطة املنصة عالية االرتفاع أكرب من 

GHzو GHz 47,5-47,2النطاقني نصات عالية االرتفاع يف حمطات املأن على اإلدارات اليت تعتزم تنفيذ نظام  6 48,2-
إىل املكتب ألغراض فحص االمتثال للفقرات  4ختصيصات الرتدد بتقدمي مجيع العناصر اإللزامية مبوجب التذييل أن تبلغ عن  47,9

 أعاله بغية التسجيل يف السجل األساسي الدويل للرتددات؛ "ررـيق"من  5و 4و 3و 2و 1

يكلف من " 1أن على اإلدارات أن تبلغ عناصر البيانات اجلديدة فيما يتعلق ببطاقات التبليغ املشار إليها يف البند  7
 لتمكني املكتب من إجراء الفحوص املطلوبة، "مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 يدعو اإلدارات
إىل النظر  GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2اليت تعتزم نشر أنظمة حمطات منصات عالية االرتفاع يف اخلدمة الثابتة يف النطاقني 

ملطاريف حمطات املنصات عالية االرتفاع العاملة يف آن واحد  GHz 48,05-47,9و GHz 47,35-47,2يف حتديد استخدام النطاقني 
 يف كل مكان،
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 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 2007أكتوبر  20باحلفاظ على بطاقات التبليغ املتعلقة مبحطات املنصات عالية االرتفاع اليت استلمها املكتب قبل  1
فقط ما مل ختطر اإلدارة  2012يناير  1لرتددات ومعاجلتها، وذلك حىت واليت سجلت مؤقتًا يف السجل األساسي الدويل ل

موعة الكاملة من عنا املبلغة املكتب قبل ذلك التاريخ بأن ختصيصًا معينًا قد وضع يف اخلدمة صر البيانات وتوفر ا
 ؛4 التذييل يف

 2007 أكتوبر 20ختصيصات حمطات املنصات عالية االرتفاع يف اخلدمة الثابتة املبلغ عنها حىت  بفحص مجيع 2
ITU-Rومنهجيات احلساب املقابلة الواردة يف التوصيتني  يقـرر"ن "م 5و 4و 3و 2و 1وتطبيق أحكام الفقرات  F.1820 

ITU-Rو SF1843.
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125 القـرار (REV.WRC-12)

1و MHz 610,6 1-613,8 1النطاقين  في الترددات تقاسم 660,5-1 660 MHz  
 الخدمة المتنقلة الساتلية وخدمة الفلك الراديوي  بين

 )،2012املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف،  إن

 دف

 املراعاة وخدمة الفلك الراديوي من استخدام نطاقات الرتدد املوزعة عليهما بفعالية قصوى مع (MSS)اخلدمة املتنقلة الساتلية  متكني
 النطاقات، هذه أيضاً  عليها توزع اليت األخرى للخدمات الواجبة

 اعتباره يف يضع وإذ

1النطاقني  أن )أ   610,6-MHz 1 1و 613,8 660-MHz 1 دمة املتنقلة موزعان على خدمة الفلك الراديوي واخل 660,5
 مشرتك؛ أويل أساس على) فضاء-الساتلية (أرض

 على أنه "لن تتسبب حمطات خدمة االستدالل الراديوي الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية ينص 372.5 الرقم أن )ب
1تداخالت ضارة حملطات خدمة الفلك الراديوي اليت تستخدم النطاق  يف 610,6-1 613,8 MHz  وأن" )ينطبق 13.29(الرقم 

 مهمة صادرم تشكل أن ميكن جواً  احملمولة احملطات أو الفضائية احملطات من اإلرساالت أن إىل تشري الراديو لوائح من 29 املادة
 الراديوي؛ الفلك خلدمة التداخل يف تتسبب

1النطاقني  يف طبيعة األشياء اليت تدرسها خدمة الفلك الراديوي أن )ج 610,6-1 613,8 MHz 1و 660-MHz 1 660,5 
 التخطيط لرتددات الرصد؛ يف تتطلب درجة قصوى من املرونة

 النطاقني يف الساتلية املتنقلة للخدمة األرضية املتنقلة احملطات على تشغيلية تقييدات لفرض حاجة مثة أن ) د
1 610,6-MHz 1 1و 613,8 660-MHz  الساتلية؛ املتقامسني بني خدمة الفلك الراديوي واخلدمة املتنقلة 1660,5

 توصية سابقة لقطاع االتصاالت الراديوية تتعلق بالتقاسم بني اخلدمة املتنقلة الساتلية وخدمة الفلك الراديوي أن ) ه
MHzالنطاق  يف 1 660,5-1 يداين مناذج االنتشار واالفرتاضات م يف أشارت إىل احلاجة إىل إجراء املزيد من الدراسات خاصة 660

 املستخدمة لتحديد مسافات الفصل؛

ITU-Rميكن أن تستخدم التوصية  أنه ) و M.1316  من أجل تسهيل التنسيق بني احملطات األرضية املتنقلة وحمطات
1النطاقني  يف الفلك الراديوي 610,6-MHz 1 1و 613,8 660-MHz 1  ؛660,5

 ؛)و اعتباره يف يضع إذ يف استخدام التوصية املذكورة يف حىت اآلن مل تكتسب أي خربة أنه ) ز

ITU-Rالتوصية  يف سويات عتبات التداخل املضر خبدمة الفلك الراديوي واردة أن )ح RA.769، 
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 يقـرر

1النطاقني  يف ينبغي أن يقيم مؤمتر خمتص قادم تقاسم الرتددات أنه 610,6-MHz 1 1و 613,8 660-MHz 1 بني اخلدمة  660,5
ITU-Rاملتنقلة الساتلية وخدمة الفلك الراديوي على أساس اخلربة املكتسبة من استخدام التوصية  M.1316  والتوصيات األخرى

 ذات الصلة من توصيات قطاع االتصاالت الراديوية،

 الراديوية االتصاالت قطاع ويدعو

 الراديوي، الفلك وخدمة ليةالسات املتنقلة اخلدمة بني التقاسم تسهيل إىل دف اليت التوصيات فعالية تقييمل اتدراسالمواصلة  إىل

 الراديوية االتصاالت مكتب مدير يكلف

 ،تقرير املدير إىل مؤمتر خمتص مقبل يف نتائج الدراسات بتوفري

 اإلدارات حيث

.التقييم هذا يف بنشاط املشاركة على
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140القـرار  (REV.WRC-15)

 (epfd)التدابير والدراسات المتعلقة بحدود كثافة تدفق القدرة المكافئة 
 GHz 20,2-19,7في نطاق التردد 

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره
اعتمد، بعد دراسة استغرقت سنوات عدة، حدود كثافة تدفق  2000أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أ ) 

، بغية تسهيل تشغيل األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة 2.22القدرة املكافئة يف بعض نطاقات الرتدد لتفعيل الرقم 
تة الساتلية من التداخل رض يف اخلدمة الثابالثابتة الساتلية، مع تأمني احلماية يف الوقت نفسه للشبكات املستقرة بالنسبة إىل األ

 املقبول؛ غري
اعتمد أيضاً حدود كثافة تدفق القدرة  *WRC) 76-(2000يف القرار  2000أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ب)

ا من أجل محاية األنظمة املستقرة بالنسبة إىل (↓epfd) ↓املكافئة الكلية   ساتلية؛األرض يف اخلدمة الثابتة ال يف نطاقات الرتدد ذا
أنه جيري منذ سنوات كثرية تشغيل جمموعة صغرية من األنظمة القائمة على كوكبة من السواتل يف مدارات شديدة  ج)

 اإلهليلجية، يف نطاقات تردد معينة للخدمة الثابتة الساتلية؛
، تزايد االهتمام باملدارات 2000أنه منذ أواخر التسعينات، ال سيما بعد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  د )

GHzشديدة اإلهليلجية يف عدد من نطاقات الرتدد ولعدة خدمات فضائية، ال سيما يف توزيعات اخلدمة الثابتة الساتلية حتت   ؛30
اعتربت أنظمة  2003أن دراسات قطاع االتصاالت الراديوية اليت قدمت إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ه )

 املدارات شديدة اإلهليلجية فئة فرعية من األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، وعرضت خصائصها التشغيلية؛
، أعد 2003 واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2000ي لالتصاالت الراديوية لعام أنه يف الفرتة الفاصلة بني املؤمتر العامل و )

قطاع االتصاالت الراديوية توصيات تتعلق بتقاسم الرتددات بني أنظمة املدارات شديدة اإلهليلجية يف اخلدمة الثابتة الساتلية 
رات  األرض، وأنظمة املدارات املنخفضة بالنسبة إىل األرض، وأنظمة املداواألنظمة األخرى، مبا يف ذلك األنظمة املستقرة بالنسبة إىل

 املتوسطة بالنسبة إىل األرض، وأنظمة املدارات شديدة اإلهليلجية؛
 ↓أن أنواعًا معينة من أنظمة املدارات شديدة اإلهليلجية ستجد صعوبة يف تلبية حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة ز )

 ،GHz 20,2-19,7يف نطاق الرتدد  وقتلنسب عالية من ال

 وإذ يالحظ
أكثر صرامة إىل  GHz 20,2-19,7يف نطاق الرتدد  لنسب عالية من الوقت ↓أن حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة أ ) 

 ؛GHz 18,6-17,8حد كبري منها يف نطاق الرتدد 
 ينطبقان يف نطاق الرتدد هذا؛ 7B.9و 7A.9أن الرقمني  ب)

  
___________________

هذا القرار. 2015راجع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة: *
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من نطاقات الرتدد القليلة اليت حددها املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  GHz 20,2-19,7أن نطاق الرتدد  ج)
 على أساس عاملي للتطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية؛ 2003

 "،*WRC)140-(03يف القرار  "املبادئ التوجيهية املوضوعة استجابة للدراسات املطلوبة S.1715R-ITUالتوصية ) د

 يقرر أن يدعو اإلدارات

أن تنظر يف استخدام توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة فيما يتعلق حبماية الشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض 
الثابتة الساتلية، كخطوط  دمةاخلدمة الثابتة الساتلية من التداخل الذي تسببه األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخل يف

ا مبوجب الرقم  ، ويف احلاالت GHz 20,2-19,7يف نطاق الرتدد  2.22توجيهية للتشاور بني اإلدارات حبيث يتسىن هلا الوفاء بالتزاما
 ،5CA.22 لرقما اليت تطلب فيها إحدى اإلدارات املسؤولة عن نظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية تطبيق

 يكلف مكتب االتصاالت الراديوية

يف احلاالت اليت تعرب فيها إحدى اإلدارات املسؤولة عن نظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف طلب 
يف نطاق الرتدد  1C-22ول يف اجلد ↓فيما يتعلق حبدود كثافة تدفق القدرة املكافئة 5CA.22التنسيق عن رغبتها يف تطبيق الرقم 

GHz ولكنها مل تتوصل بعد إىل االتفاقات الضرورية، أن يعطي نتيجة مؤاتية مشروطة فيما يتعلق باحلكم املذكور.  20,2-19,7
ائية يف مرحلة التبليغ إال ↓تتحول هذه النتيجة املؤقتة بشأن التقيد حبدود كثافة تدفق القدرة املكافئة وال إذا مت  إىل نتيجة مؤاتية 

احلصول على مجيع املوافقات الصرحية من اإلدارات اليت حدث بالنسبة هلا جتاوز يف حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة، وأحيط 
جة غضون سنتني اعتباراً من تاريخ استالم طلب التنسيق. وإذا مل حيدث ذلك تتحول النتيجة املؤقتة إىل نتي املكتب علماً بذلك يف

اتية.ائية غري مؤ 

___________________
هذا القرار. 2015راجع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة: *
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مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ التطبيقات عالية الكثافة 
 في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات التردد المحددة لهذه التطبيقات

 )،2007إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتبارهإذ يضع يف 
أن الطلب يتزايد بانتظام على خدمات االتصاالت العاملية عريضة النطاق يف أحناء العامل، مثل اخلدمات اليت توفرها  أ ) 

 ؛(HDFSS)التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية 
رية من احملطات وسرعة نشر أعداد كبأن أنظمة التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية تتميز مبرونة  ب)

 األرضية ذات التكلفة املثلى يف آن واحد يف كل مكان، تستعمل هوائيات صغرية وهلا خصائص تقنية مشرتكة؛
أن أنظمة التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية متثل مفهومًا متقدمًا من تطبيقات االتصاالت عريضة  ج)

النفاذ إىل جمموعة واسعة من تطبيقات االتصاالت عريضة النطاق اليت تدعمها شبكات االتصاالت الثابتة  النطاق اليت تتيح
ا تكمل أنظمة االتصاالت األخرى؛ ذلك يف (مبا  اإلنرتنت)، وبالتايل فإ
وفر إمكانيات ممتازة ، تأن أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية عالية الكثافة، مثل غريها من أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية د )

 إلقامة البنية التحتية لالتصاالت بسرعة؛
 أن التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية ميكن توفريها عن طريق سواتل يف مدارات من أي منط؛ ه )
لتقاسم بني احملطات اأن قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد درس ويواصل دراسة تقنيات ختفيف التداخل لتيسري  و )

 األرضية اليت تستعمل التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية وخدمات األرض؛
أن الدراسات مل تنته حىت اآلن بشأن اجلوانب العملية لتنفيذ تقنيات ختفيف التداخل يف مجيع احملطات األرضية اليت  ز )

 الثابتة الساتلية، تستعمل التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة

 وإذ يالحظ
 حيدد نطاقات للتطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية؛ 516B.5أن الرقم  أ ) 

أن التوزيعات للخدمة الثابتة الساتلية يف بعض هذه النطاقات تقوم على أساس أويل مشرتك مع توزيعات اخلدمتني  ب)
 الثابتة واملتنقلة وغريمها من اخلدمات؛

أن هذا التحديد ال حيول دون استخدام هذه النطاقات من جانب خدمات أخرى أو تطبيقات أخرى يف اخلدمة  ج)
 الثابتة الساتلية، وال يقرر أولوية بني مستعملي هذه النطاقات يف لوائح الراديو؛

مشرتك مع خدمة استكشاف بتوزيع على أساس أويل  GHz 18,8-18,6أن اخلدمة الثابتة الساتلية تتمتع يف النطاق  د )
 ؛522B.5و 522A.5األرض الساتلية (املنفعلة) شريطة االمتثال للقيود املنصوص عليها يف الرقمني 

 ، وجيب محايتها يف حمطات الفلك الراديوي املبلغ عنها؛GHz 49,04-48,94أن أرصاد الفلك الراديوي جترى يف النطاق  ه )
مة ني حمطات اإلرسال األرضية اليت تستعمل التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدأن من الصعب تقاسم الرتدد نفسه ب و )

 الثابتة الساتلية وخدمات األرض يف نفس املنطقة اجلغرافية؛
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ة أن تقاسم الرتدد نفسه بني حمطات االستقبال األرضية اليت تستعمل التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلي ز )
 يف نفس املنطقة اجلغرافية ميكن تسهيله عن طريق تنفيذ تقنيات ختفيف التداخل، إذا كان من املمكن تنفيذها؛وحمطات األرض 

أن كثريًا من أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية اليت تستعمل أمناطًا أخرى من احملطات األرضية وتتمتع خبصائص أخرى  ح)
قد ُوضعت يف اخلدمة فعًال أو من املقرر وضعها يف اخلدمة يف بعض نطاقات الرتدد احملددة للتطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة 

 ؛516B.5 الثابتة الساتلية املبينة يف الرقم
أن من املتوقع أن تنشر احملطات اليت تستعمل التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية بأعداد كبرية  ط)
 مناطق جغرافية واسعة حضرية وشبه حضرية وريفية؛ يف

اور للنطاق GHz 50,4-50,2أن النطاق  ي) الكثافة  فضاء) احملدد للتطبيقات عالية-(أرض GHz 50,2-48,2، ا
 (املنفعلة)، (EESS)، موزع خلدمة استكشاف األرض الساتلية 2اخلدمة الثابتة الساتلية يف اإلقليم  يف

 وإذ يدرك
أن لوائح الراديو تنص، يف احلاالت اليت تستعمل فيها احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية نطاقات متقامسة  أ ) 

، على ضرورة أن يتم التبليغ عن احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية بشكل منفرد على أساس أويل مشرتك مع خدمات األرض
 إىل املكتب عندما ميتد كفاف تنسيقها إىل أراضي إدارة أخرى؛

من املتوقع أن تكون عملية تنسيق احملطات األرضية للتطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية مع حمطات  أن ب)
 طات؛صعبة وطويلة، نظراً للخصائص العامة لتلك احمل د لكل موقع على حدة بني اإلدارات عمليةة الثابتة على أساس منفر اخلدم

االتفاق على إجراءات وأحكام مبسطة للتنسيق تطبق على عدد   العبء عنها،لكي ختفف  ،اإلدارات باستطاعة أن ج)
 ام ساتلي معني؛املرتبطة بنظو ية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية كبري من احملطات األرضية املتماثلة للتطبيقات عال

أن وجود نطاقات متناسقة على املستوى العاملي للتطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية من شأنه أن  د )
 حلجم،وفورات حبكم ا ييسر تنفيذ هذه التطبيقات وبالتايل يساعد يف زيادة النفاذ العاملي إىل أقصى حد وحيقق

 وإذ يدرك كذلك
 أن التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية املنفذة يف شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية ختضع جلميع األحكام اليت تنص

، مبا يف ذلك شروط 11و 9عليها لوائح الراديو فيما يتعلق باخلدمة الثابتة الساتلية، مثل التنسيق والتبليغ مبوجب أحكام املادتني 
 ،22و 21التنسيق مع خدمات األرض للبلدان األخرى، وكذلك ألحكام املادتني 

 يقـرر
 أن على اإلدارات اليت تنفذ التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية مراعاة املبادئ التوجيهية التالية:

 للتطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية؛ 516B.5تيسري استعمال بعض أو كل نطاقات الرتدد احملددة يف الرقم  أ ) 
 " ما يلي:يقـررمن " أ)أن تأخذ يف اعتبارها، لدى تيسري نطاقات الرتدد مبوجب الفقرة  ب)

املتقامسة مع  سيكون أبسط يف النطاقات غري أن نشر التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية -
 خدمات لألرض؛

التأثري احملتمل للتوسع يف نشر حمطات لألرض، يف النطاقات املتقامسة مع خدمات األرض، على تطوير  -
التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف الوقت احلاضر ويف املستقبل، وكذلك التأثري الذي 

رتتب على التوسع يف نشر حمطات أرضية للتطبيقات عالية الكثافة للخدمة الثابتة الساتلية على ميكن أن ي
 تطوير خدمات األرض يف الوقت احلاضر ويف املستقبل؛
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 مراعاة اخلصائص التقنية ذات الصلة املطبقة على التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية، احملددة ج)
ITU-Rع االتصاالت الراديوية (مثل التوصيات توصيات قطا  يف S.524-9 وITU-R S.1594 وITU-R S.1783؛( 

مراعاة أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية األخرى احلالية أو املزمع إقامتها، واليت تكون خصائصها مغايرة، يف نطاقات  د )
" أعاله، والشروط يقـررمن " )أالساتلية، طبقاً للفقرة الرتدد اليت تنفذ فيها التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة 

 ،516B.5املبينة يف الرقم 

 يدعو اإلدارات

أن تويل االهتمام الواجب لفوائد استخدام الطيف بصورة متناسقة يف التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة  1
ت املزمع هلذه النطاقات من جانب مجيع اخلدمات األخرى اليت وزعالساتلية على الصعيد العاملي، مع مراعاة االستخدام الفعلي أو 

 عليها هذه النطاقات، وكذلك مجيع األمناط األخرى من تطبيقات اخلدمة الثابتة الساتلية؛

أن تنظر يف تنفيذ إجراءات وأحكام مبسطة ُتسهل نشر أنظمة التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية  2
 أو مجيعها؛ 516B.5لنطاقات احملددة يف الرقم يف بعض ا

أن تراعي، لدى النظر يف نشر أنظمة التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف اجلزء األعلى من النطاق  3
GHz 50,2-48,2 ية املنفعلة الساتل، عند االقتضاء التأثري احملتمل الذي ميكن أن يرتتب على نشر هذه األنظمة على اخلدمات

اور  يف ، وأن تشارك يف الدراسات اليت جيريها قطاع االتصاالت الراديوية على التوافق بني هذه اخلدمات، GHz 50,4-50,2النطاق ا
 ؛340.5آخذة يف االعتبار الرقم 

ضية للتطبيقات عالية "، وأن تبدأ إذا أمكن يف نشر احملطات األر يدعو اإلداراتمن " 3أن تنظر، مع مراعاة الفقرة  4
.GHz 50,2-48,2الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف اجلزء األسفل من النطاق 
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144القـرار  (REV.WRC-15)

 االحتياجات الخاصة للبلدان الصغيرة أو الضيقة جغرافياً 
الخدمة الثابتة الساتلية  التي تشغل محطات أرضية في

 GHz 14-13,75في نطاق التردد 

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
نطاق  يففضاء) -اعتمد توزيعًا إضافيًا للخدمة الثابتة الساتلية (أرض 1992أن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو لعام  أ ) 

GHzالرتدد   ؛14-13,75

 أن نطاق الرتدد هذا ُيستعمل بالتقاسم مع خدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة املالحة الراديوية؛ ب)

قام، بناء على قرار اختذه املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  2003أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ج)
وعلى أثر اكتمال الدراسات اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية، باستعراض ومراجعة شروط التقاسم بني اخلدمات  2000 لعام
نطاق الرتدد هذا واعتمد قواعد جديدة تنظم التقاسم بني اخلدمة الثابتة الساتلية وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة املالحة  يف

 )؛502.5الراديوية (انظر الرقم 

أن شروط التقاسم املنقحة هذه تسمح، عالوة على ذلك، بتشغيل حمطات أرضية مستقرة بالنسبة إىل األرض  د )
GHzنطاق الرتدد  اخلدمة الثابتة الساتلية يف يف mو 1,2ذات هوائيات يرتاوح قطرها بني  14-13,75 4,5، 

 وإذ يدرك
تعين أن البلدان الصغرية أو الضيقة جغرافيًا سوف تواجه  502.5أن شروط التقاسم هذه اليت ينص عليها الرقم  أ ) 

وائيات ن اخلدمة الثابتة الساتلية يف تشغيل حمطات أرضية مستقرة بالنسبة إىل األرض يف صعوبات كبرية يف يرتاوح طاق الرتدد هذا 
mو 1,2قطرها بني   ؛4,5

اتلية وأنظمة ادة تسهيل التقاسم بني اخلدمة الثابتة السأن األمر قد حيتاج إىل وضع طرائق تقنية وتشغيلية من أجل زي ب)
 خدمة التحديد الراديوي للموقع؛ حبرية للتحديد الراديوي للموقع اليت تعمل يف

الثابتة  اخلدمة أنه ينبغي أن يتيح استعمال هذه الطرائق التقنية والتشغيلية مزيداً من الفرص لتشغيل احملطات األرضية يف ج)
 ع،للموق الوقت ذاته خلدمة التحديد الراديوي مع توفري احلماية يف 502.5وفقاً للرقم  GHz 14-13,75طاق الرتدد ن الساتلية يف

 وإذ يأخذ بعني االعتبار
ITU-Rالتوصية  S.1712 معني تستطيع  مكان "منهجيات تسمح بتحديد ما إذا كانت حمطة أرضية للخدمة الثابتة الساتلية تقع يف

GHzالرتدد نطاق  اإلرسال يف من لوائح الراديو، واملبادئ  502.5الرقم  دون جتاوز حدود كثافة تدفق القدرة الواردة يف 14-13,75
 التوجيهية للحد من التجاوزات"،
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 يقـرر

اخلدمة  أنه جيوز إلدارات البلدان الصغرية أو الضيقة جغرافيًا أن تزيد من حدود كثافة تدفق القدرة للمحطات األرضية يف
إذا كان هذا التشغيل يراعي االتفاقات الثنائية مع اإلدارات اليت  502.5الرقم  ابتة الساتلية عند خط األساس املذكور يفالث

، وذلك لكفالة املراعاة الواجبة إلدارات البلدان GHz 14-13,75نطاق الرتدد  تشّغل أنظمة حبرية للتحديد الراديوي للموقع يف
الصغرية أو الضيقة جغرافياً،

 يشجع

على التوصل بسرعة إىل  GHz 14-13,75نطاق الرتدد  اإلدارات اليت تشّغل أنظمة حبرية وبرية متنقلة للتحديد الراديوي للموقع يف
لدان الصغرية أو الضيقة هذا مع إدارات البنطاق الرتدد  اخلدمة الثابتة الساتلية يف اتفاقات ثنائية بشأن تشغيل احملطات األرضية يف

اخلدمة الثابتة الساتلية، وذلك لكفالة املراعاة الواجبة إلدارات البلدان الصغرية  اليت تشّغل حمطات أرضية يف جغرافياً 
 .جغرافياً  الضيقة أو
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145القـرار  (REV.WRC-12)

 الخدمة الثابتة  في استعمال محطات المنصات عالية االرتفاع
 GHz 31,3-31و GHz 28,2-27,9في النطاقين 

 )،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع يف

، (HAPS)قد نص على تشغيل حمطات املنصات عالية االرتفاع  1997لالتصاالت الراديوية لعام  أن املؤمتر العاملي أ ) 
MHzاليت تعرف كذلك باسم املكررات السرتاتوسفريية، داخل جزء يبلغ  300 ×  من التوزيع للخدمة الثابتة 2

 ؛GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2 النطاقني يف
ات احملددة ها على النطاقناملنصات عالية االرتفاع ومحمطات يقضي بأن تقتصر عمليات اإلرسال إىل  23.4أن الرقم  ب)

 ؛5املادة  صراحة يف
عن  2000لالتصاالت الراديوية لعام املؤمتر العاملي  أعربت يف 1اإلقليم  وبلداً واحداً يف 3اإلقليم  أن عدة بلدان يف ج)

GHzضرورة توزيع نطاق أدىن للرتدد من أجل حمطات املنصات عالية االرتفاع بسبب التوهني الشديد الذي حيدث عند  هذه  يف 47
 البلدان نتيجة املطر؛

 أ) الفقرة استعمال مدى تردد أدىن من النطاقني املشار إليهما يف عن الرغبة يف أعربت أيضاً  2أن بعض بلدان اإلقليم  د )
 "؛اعتباره إذ يضع يفمن " 

استجابة للحاجات اليت أعربت  543A.5و 537A.5اعتمد الرقمني  2000أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ه )
 WRC-07 املؤمتر يف ومرة أخرى WRC-03املؤمتر  يف "، ومت تعديلهمااعتباره يف إذ يضعمن "  ج)الفقرة  يف عنها البلدان املشار إليها

GHzالنطاقني  يف اخلدمة الثابتة يف من أجل السماح باستعمال حمطات املنصات عالية االرتفاع GHzو 28,2-27,9 بعض  يف 31,3-31
 ، شريطة أال تسبب هذه احملطات تداخالً ضاراً وأال تطالب حبماية؛3و 1ني بلدان اإلقليم

اخلدمة الثابتة يستعمل  أن عددًا من اخلدمات املختلفة وعددًا من األنواع األخرى من التطبيقات يف و )
GHz النطاقني GHzو 28,2-27,9  حالياً بكثافة أو خيطط الستعماهلما؛ 31,3-31

املنصات عالية االرتفاع ميكن أن يتخذ على صعيد وطين ولكنه قد يؤثر على اإلدارات أن قرار استخدام حمطات  ز )
اورة وخاصة يف  البلدان الصغرية؛ ا

GHzأن النطاق  ح) موزع خلدمة الفلك الراديوي وخدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) وخدمة  31,8-31,3
من أجل حتديد سويات اإلشارة اليت تسمح حبماية  543A.5قد عدل الرقم  WRC-03األحباث الفضائية (املنفعلة) وأن املؤمتر 

 اخلدمات الساتلية املنفعلة وحمطات الفلك الراديوي؛
راديوية أجرى دراسات تتناول التقاسم بني األنظمة اليت تستخدم حمطات املنصات عالية أن قطاع االتصاالت ال ط)

GHzالنطاقني  اخلدمة الثابتة يف اخلدمة الثابتة وغريها من أنواع األنظمة يف االرتفاع يف GHzو 28,2-27,9 أدت إىل  31,3-31
ITU-Rاعتماد التوصية  F.1609؛

GHzالنطاقني  صاالت الراديوية توضح أن التقاسم يفأن نتائج بعض دراسات قطاع االت ي) 28,2-27,9 
GHzو نفس  املنصات عالية االرتفاع وأنظمة اخلدمة الثابتة التقليدية يفبني أنظمة اخلدمة الثابتة اليت تستعمل حمطات  31,3-31

 املنطقة يتطلب تطوير وتنفيذ تقنيات مالئمة لتخفيف التداخل؛
راديوية أجرى دراسات تتناول مسألة التوافق بني األنظمة اليت تستخدم حمطات املنصات عالية أن قطاع االتصاالت ال ك)

GHzالنطاق  االرتفاع واخلدمات املنفعلة يف ITU-Rأدت إىل اعتماد التوصيتني  31,8-31,3 F.1570 وITU-R F.1612؛ 
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ITU-Rأن قطاع االتصاالت الراديوية أعد التوصية  ل) SF.1601 على منهجيات لتقييم التداخل من أنظمة  اليت تشتمل
اخلدمة الثابتة الساتلية  األنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة اليت تستخدم حمطات املنصات عالية االرتفاع يف

GHzالنطاق  يف  ؛28,2-27,9
ري مناسبة حلماية الرتفاع من أجل حتديد تداباملنصات عالية اأنه ميكن مواصلة دراسة املسائل التقنية املتعلقة مبحطات  م )

GHzالنطاق  اخلدمة الثابتة وغريها من اخلدمات اليت هلا توزيع على أساس أويل مشرتك يف 28,2-27,9، 
 يقـرر

GHzالنطاقني  يف 2اإلقليم  توزيعات اخلدمة الثابتة يف حمطات املنصات عالية االرتفاع يفأن استعمال  1 28,2-27,9 
GHzو جيب أال يسبب تداخالً ضاراً للمحطات األخرى العاملة وفقاً جلدول توزيع نطاقات  ،23.4 ، بغض النظر عن الرقم31,3-31

وأال يطالب حبماية منها، وأن تطوير هذه اخلدمات األخرى جيب أن ميضي دون قيود عليها بسبب حمطات  5املادة  الرتدد يف
 هلذا القرار؛املنصات عالية االرتفاع اليت تعمل وفقاً 

GHz النطاق املنصات عالية االرتفاع لتوزيعات اخلدمة الثابتة يفقتصر استعمال حمطات أن ي 2 ، وفقاً 28,2-27,9
استعمال  قتصر أياالجتاه من حمطات املنصات عالية االرتفاع إىل األرض وأن ي على التشغيل يف أعاله، "ررـيقمن " 1للفقرة 

االجتاه من األرض إىل  على التشغيل يف GHz 31,3-31النطاق  توزيعات اخلدمة الثابتة يف اع يفاملنصات عالية االرتفحملطات 
 حمطات املنصات عالية االرتفاع؛

GHzالنطاق  أال تسبب األنظمة اليت تستعمل حمطات املنصات عالية االرتفاع يف 3 " يقررمن " 1وفقاً للفقرة  31,3-31
GHzالنطاق  لراديوي اليت هلا توزيع أويل يفأعاله أي تداخل ضار خلدمة الفلك ا ، مع مراعاة معيار احلماية املنصوص 31,8-31,3

. وعمًال على تأمني احلماية للخدمات من توصيات قطاع االتصاالت الراديوية RAالتوصية ذات الصلة من السلسلة  عليه يف
النطاق  بة واملقدمة هلوائي حمطة مقامة على األرض يفالساتلية املنفعلة، جيب أال تتجاوز سوية كثافة القدرة غري املطلو 

GHz dB(W/MHz)نظام حملطات املنصات عالية االرتفاع القيمة  يف 31,8-31,3 ا  يف −106 ظروف السماء الصافية وجيوز زياد
dB(W/MHz)إىل  خلدمة الساتلية ا ظروف املطر لتخفيف اخلبو الناتج عن ذلك، بشرط أال يتجاوز التأثري الفعلي على يف −100

 ظروف السماء الصافية؛ املنفعلة التأثري يف
رتفاع نصات عالية االاليت تعتزم تنفيذ أنظمة تستعمل حمطات امل 543A.5و 537A.5الرقمني  أن اإلدارات املذكورة يف4
GHzو GHz 28,2-27,9 النطاقني اخلدمة الثابتة يف يف جيب أن تسعى إىل احلصول على موافقة صرحية من اإلدارات  31,3-31

ا األولية عمًال على استيفاء الشروط املنصوص عليها يف ، وجيب 543A.5و 537A.5الرقمني  املعنية فيما يتعلق مبحطات خدما
 هذه النطاقات تة يفاخلدمة الثاب اليت تعتزم تنفيذ أنظمة تستعمل حمطات املنصات عالية االرتفاع يف 2اإلقليم  على تلك اإلدارات يف

ا العاملة وفقًا جلدول توزيع نطاقات  أن تسعى إىل احلصول على موافقة صرحية من اإلدارات املعنية فيما يتعلق مبحطات خدما
 ؛ "يقـرر"من  3و 1الفقرة  عمًال على استيفاء الشروط املنصوص عليها  يف 5 الرتدد التابع للمادة

" أعاله جيب عليها يقـررمن " 1 ختطط لتنفيذ نظام حمطات املنصات عالية االرتفاع عمًال بالفقرة أن اإلدارات اليت 5
إىل مكتب االتصاالت  4التذييل  أن تبلغ عن ختصيص أو ختصيصات الرتدد من خالل تقدمي مجيع العناصر اإللزامية الواردة يف

 أعاله، "يقـررمن " 4و 3الراديوية من أجل فحص االمتثال للفقرتني 
 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

يضع  إذ" من ي)قرة الف احلاالت املشار إليها يف أن يواصل إجراء دراسات عن التقنيات املناسبة لتخفيف التداخل يف 1
 "؛اعتباره يف
GHzالنطاقني  أن يضع معايري حلماية اخلدمة املتنقلة اليت هلا توزيعات أولية يف 2 GHzو 28,2-27,9 31,3-31 
اخلدمة الثابتة. حمطات املنصات عالية االرتفاع يف من
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147القـرار  (WRC-07) 

 حدود كثافة تدفق القدرة لبعض األنظمة في الخدمة الثابتة الساتلية 
km 18التي تستخدم مدارات شديدة الميل يزيد أوج ارتفاعها عن  000 

GHzفي النطاق  º145و º35ها بين ويتراوح ميل مدار  19,7-17,7 

 ،)2007إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره

GHzأن النطاق  أ )  يستخدم بشكل مكثف يف بلدان كثرية لتطبيقات اخلدمة الثابتة مبا يف ذلك البىن  19,7-17,7
 التحتية لشبكات االتصاالت املتنقلة؛

GHzأن هنالك يف النطاق  ب) اخلدمة  أنظمة خمطط هلا أو قائمة لشبكات غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف 19,7-17,7
km 18الثابتة الساتلية تستخدم سواتل يف مدارات شديدة امليل يزيد أوج ارتفاعها عن   ؛º145و º35ويرتاوح ميل مدارها بني  000

يف نطاق الرتددات هذا دراسات عن تأثري كثافة تدفق القدرة الصادرة أو املتوقع أن قطاع االتصاالت الراديوية أجرى  ج)
إذ يضع "من  )بصدورها عن األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية من األمناط املذكورة يف الفقرة 

 ، على حمطات اخلدمة الثابتة؛"اعتباره يف

يف بطاقة  USCSID-P" حتت اسم إذ يضع يف اعتبارهمن " ب)اط األنظمة املشار إليها يف الفقرة أن هناك منطاً من أمن )د
GHzالتبليغ لالحتاد قد مت التبليغ عنه وفقاً لسويات كثافة تدفق القدرة املنطبقة على النطاق  :21-4يف اجلدول  19,7-17,7

–115 dB(W/(m2 · MHz)) for 0 < 5

–115 + 0,5( – 5) dB(W/(m2 · MHz))  for 5 25

–105   dB(W/(m2 · MHz))  for 25 < 90

 زاوية الوصول فوق املستوي األفقي بالدرجات، حيث 

 وإذ يدرك

ا قطاع االتصاالت الراديوية لألنظمة املوصوفة يف الفقرة  1 أثبتت أن  باره""إذ يضع يف اعت منب) أن الدراسات اليت قام 
GHz " ال يسبب تداخالً ضاراً ألنظمة اخلدمة الثابتة يف النطاقإذ يضع يف اعتباره من "د) النظام املوصوف يف الفقرة   ؛19,7-17,7

عند  1995نذ عام يعمل م إذ يضع يف اعتباره""من  د)أن هناك نظاماً للخدمة الثابتة الساتلية من النمط احملدد يف الفقرة 2
 دون أي شكوى من أي تداخل ضار ألي حمطة يف اخلدمة الثابتة ألي إدارة، MHz·2W/(m(dB((115105/السوية 
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 يقـرر

إذ يضع من " د)فقرة ال استمرار تقيد احملطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية العاملة حاليًا يف نظام من النمط احملدد يف
، وكذلك احملطات 2003يوليو  5واليت تلقى مكتب االتصاالت الراديوية معلومات النشر املسبق عنها قبل اعتباره"،  يف

GHzالفضائية اليت هلا نفس املعلمات يف بطاقة تبليغ تقدم يف املستقبل بشأن نظام بديل، يف النطاق  حبدود كثافة  19,7-17,7
 تدفق القدرة كما يلي:

–115    dB(W/(m2 · MHz)) for 0 < 5

–115 + 0,5( – 5) dB(W/(m2 · MHz)) for 5 25

–105    dB(W/(m2 · MHz)) for 25 < 90

.فوق املستوي األفقي بالدرجات زاوية الوصول حيث 
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148 القـرار (REV.WRC-15) 

  Bالجـزء  األنظمة الساتلية المدرجة سابقاً في
30B (WARCمن خطة التذييل  Orb-88)

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

اعتباره إذ يضع يف
نطاقات  اعتمد خطة للخدمة الثابتة الساتلية يف (WARC-Orb-88) 1988أن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو لعام  أ ) 

MHzالرتدد  4 800-4 MHzو 500 7 025-6 GHzو 725 GHzو 10,95-10,70 GHzو 11,45-11,20 على النحو  13,25-12,75
30Bالتذييل الوارد يف (WARC Orb-88) ؛ 

سجلت  يق وإماات الرتدد إما قيد التنسنفس نطاق أنه، عند اعتماد اخلطة، كانت بعض األنظمة الساتلية اليت تعمل يف ب)
 8السجل األساسي الدويل للرتددات، أو كانت هناك معلومات تتعلق بالنشر املسبق تلقاها مكتب االتصاالت الراديوية قبل  يف

WARCاملؤمتر  من اخلطة يف Bاجلزء  مجيع احلاالت، يف أدرجت، يف 1985أغسطس  Orb-88؛ 
WARC)ذييلالت أن األحكام األصلية يف ج) Orb-88) 30B ن م ب)الفقرة  تشري إىل األنظمة الساتلية املذكورة يف

 أعاله باعتبارها "أنظمة قائمة"؛ "اعتباره إذ يضع يف"
القائمة الواردة  " قد أدرجت إما يفاعتباره إذ يضع يفمن " ب)الفقرة  أن األنظمة الساتلية املشار إليها يف د )
 من اخلطة خاوياً؛ Bوبناء على ذلك أصبح اجلزء  أو ألغيت، 30B التذييل يف

 ،30Bالتذييل  من اخلطة الوارد يف Bألغى لذلك اجلزء  2007أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ه )

وإذ يدرك
WARC)من التذييل  2.9أن الفقرة  أ )  Orb-88) 30B اجلزء  تشري إىل أن "األنظمة القائمة املدرجة يفB  من اخلطة

عاماً من تاريخ بدء نفاذ هذا التذييل"، وبناًء عليه تنتهي فرتة تشغيل األنظمة  20اخلدمة لفرتة حدها األقصى  ميكن أن تستمر يف
 ؛2010مارس  16من اخلطة اعتباراً من  Bاجلزء  الساتلية الواردة يف

من  ) أالفقرة  بعد املوعد النهائي املذكور يفمواصلة تشغيل هذه األنظمة  أن بعض اإلدارات أعربت عن رغبتها يف ب)
 "؛وإذ يدرك"

ة املذكورة " متوافقة مع الشبكات الساتلياعتباره إذ يضع يفمن " ب)الفقرة  أن األنظمة الساتلية املشار إليها يف ج)
 ،30B التذييل يف

يقـرر
ى النحو املشار خصيصات "لنظام قائم أو ألنظمة قائمة" علمواصلة متديد فرتة الصالحية املبلغ عنها لت أنه ينبغي ألي إدارة ترغب يف

"، أن ختطر املكتب بذلك قبل أكثر من ثالث سنوات من انتهاء فرتة الصالحية املبلغ عنها، اعتباره إذ يضع يفمن " ج)الفقرة  إليه يف
ر تلك املعلومات املبلغ عنها وينش وإذا ظلت خصائص هذا التخصيص دون تغيري يعدل املكتب، بناًء على الطلب، فرتة الصالحية

 ،(BR IFIC) قسم خاص من النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية يف
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 يكلف مكتب االتصاالت الراديوية

املشار  على النحو "للنظام القائم أو لألنظمة القائمة"بأن يلغى من السجل األساسي ومن القائمة التخصيصات  1
 " عند انتهاء فرتة صالحيتها املبلغ عنها؛اعتباره إذ يضع يف من " ج)الفقرة  إليه يف

ج)  الفقرة "لألنظمة القائمة" على النحو املشار إليه يف (C/I)حبساب القيمة الكلية لنسبة املوجة احلاملة إىل التداخل  2
 احلسبان؛ هذه األنظمة يف "، دون أخذ التداخل بنياعتباره إذ يضع يف "من 

" أعاله.يقـررللفقرة "باختاذ اإلجراءات املالئمة وفقاً  3
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149القـرار  (REV.WRC-12)

 االتحاد  طلبات الدول األعضاء الجديدة في
 لوائح الراديو في 30Bالمتعلقة بالتذييل 

 )،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره يف إذ يضع

WARC) 1988أن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو لعام  أ )  Orb-88) د نطاقات الرتد يف اعتمد خطة للخدمة الثابتة الساتلية
MHz 4 800 4 MHzو 500 7 025 6 GHzو 725 10,95 GHzو 10,70 11,45 GHzو 11,20 13,25  على النحو الوارد 12,75

30Bالتذييل  يف (WARC Orb  ؛(88

 ا؛ واإلجراءات التنظيمية املرتبطة 30B قام مبراجعة خطة التذييل 2007املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أن  ب)

 الطيف موارد إىل املضمون النفاذ مبدأ على احلفاظ جيب أنه قرر 2007املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أن )ج
 وطين تعيني هلا يسل اليت البلدان من املقدمة للطلبات األولوية درجات أعلى إعطاء ينبغي لذلك ونتيجة االحتاد، أعضاء مجيع أمام
 تعيني؛ حتويل عن ناشئ القائمة يف ختصيص هلا ليس أو اخلطة يف

WARCاألحكام التنظيمية اليت اعتمدها املؤمتر  أن )د  Orb وراجعتها املؤمترات الالحقة تنص على أن الطلبات  88
ضع للمعاجلة حسب القائمة ناشئ عن حتويل تعيني خت يف اخلطة أو ختصيص يف املقدمة من الدول األعضاء اليت ليس هلا تعيني وطين

 ،ترتيب استالمها بني الطلبات األخرى

 يدرك وإذ

 ناشئ القائمة يف يصختص أو وطين تعيني هلا ليس االحتاد يف األعضاء الدول إىل تنضم قد اليت أو انضمت اليت البلدان بعض أن
،تعيني حتويل عن

 يقـرر

 القائمة يف صيصخت أو اخلطة يف وطين تعيني هلا وليس االحتاد، يف األعضاء الدول إىل انضم بلد أي إدارة تتمتع أن 1
د أن تطلب من املكتب استبعاد أراضيها من منطقة خدمة تعيني أو ختصيص، وعندئذ يستبع يف ناشئ عن حتويل تعيني، باحلق

على ذلك دون أن يؤثر ذلك تأثريًا معاكسًا على باقي منطقة اخلدمة ويقوم بعد ذلك بإعادة  املكتب أراضي هذه اإلدارة بناءً 
 ؛30B التذييل يف ة والقائمةحساب احلالة املرجعية اجلديدة للخط

.االحتاد يف على بذل قصارى جهودها الستيعاب الطلبات الواردة من الدول األعضاء اجلديدة 1اإلدارات حث 2

___________________
 تلك اإلدارات اليت تعزى إليها النتائج غري املواتية فيما خيص الطلبات من الدول األعضاء اجلديدة. 1
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150القـرار  (WRC-12) 

 استعمال وصالت بوابات محطات المنصات عالية االرتفاع للنطاقين 
MHz 6 520-6 440 وMHz 6 640-6  الخدمة الثابتة في 560

 )،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
مجيع  إىل االتصاالت يف أن من أهداف االحتاد الدويل لالتصاالت "السعي إىل إيصال مزايا التكنولوجيات اجلديدة أ ) 

 من الدستور)؛ 6سكان العامل" (الرقم 
 (HAPS) أن األنظمة القائمة على التكنولوجيات اجلديدة اليت تستعمل حمطات املنصات عالية االرتفاع ب)
 املناطق احلضرية والريفية؛ يف مثل توفري اخلدمات كبرية السعة شىتاستخدامها لتطبيقات  ميكن
لك استخدامها  ذ يف ، مباحمددةقات نطا يف أن لوائح الراديو تتضمن أحكاماً لنشر حمطات املنصات عالية االرتفاع ج)

 ؛(IMT) شبكات االتصاالت املتنقلة الدوليةختدم كمحطات قاعدة 
بشأن احلاجة إىل توفري ما يكفي من وصالت  2007املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  يف ب عنهر ما أع د )

 البوابات خلدمة عمليات حمطات املنصات عالية االرتفاع؛
قطاع االتصاالت الراديوية إىل إجراء دراسات تقاسم بغية دعا  2007املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أن  ه )

MHzحتديد قناتني بعرض  5املدى من  يف لكل منهما لوصالت البوابات من أجل حمطات املنصات عالية االرتفاع 80 850 
 القائمة؛ الثابتة، مع ضمان محاية اخلدماتالنطاقات املوزعة بالفعل للخدمة  يف MHz 7 075 إىل
 ينطبق لغرض محاية عمليات تشغيل خدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) 458.5 أن الرقم) و
 ؛MHz 7 075-6 425 النطاق يف
MHzالنطاق  يف لغرض محاية خدمة علم الفلك الراديويينطبق  149.5 أن الرقم ) ز 6 675,2-6  ؛650
MHzاملدى أن  )ح 7 075-5 عدد من اخلدمات  يف استخدامًا كثيفاً، أو خيَطط الستخدامه، حالياً ُيستخدم  850

 اخلدمة الثابتة؛ يف املختلفة وعدد من أنواع أخرى من التطبيقات
 2012 امراديوية لعاعتمد املؤمتر العاملي لالتصاالت الد)  "اعتباره يف إذ يضع"فقرة  يف بغية تلبية احلاجة املذكورة هأن )ط

MHz النطاقني يف اخلدمة الثابتة يف للسماح باستعمال وصالت البوابات حملطات املنصات عالية االرتفاع 457.5الرقم  6 520-6 440 
MHzو 6 640-6  احلاشية؛ العدد احملدود من البلدان املدرجة يف يف 560

أن التوافق بني حمطات املنصات عالية االرتفاع واخلدمات املتأثرة يتوقف إىل حد كبري على عدد اإلدارات اليت تنشر  ي)
 هذه األنظمة؛ عددهذه احملطات وجمموع 

MHzالنطاقني  يف نشر وصالت البوابات حملطات املنصات عالية االرتفاع جيريأنه فيما  )ك 6 520-6 440 
MHzو 6 640-6  ميكن أن يؤثر على اإلدارات األخرى؛على أساس وطين، فإن مثل هذا النشر  560

 ،عناصر البيانات الالزمة واخلاصة بوصالت بوابات حمطات املنصات عالية االرتفاع مجيعال يتضمن  4أن التذييل  ل)
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 وإذ يدرك
 ية االرتفاعبوابات حمطات املنصات عالأن قطاع االتصاالت الراديوية درس اخلصائص التقنية والتشغيلية لوصالت  أ ) 
MHzاملدى  يف الثابتةاخلدمة  يف 7 075-5 ITU-R، ونتج عن ذلك التوصية 850 F.1891؛ 

ITU-Rأن التوصية  ب) F.2011  تتضمن منهجية تقييم التداخل من الوصالت اهلابطة لبوابة املنصات عالية االرتفاع
؛MHz 7 075-5 850 املدى الثابتة التقليدية يف اخلدمة الثابتة إىل األنظمة الالسلكية يف
وصالت بوابات حمطات املنصات عالية االرتفاع يتضمن نتائج حتليالت التداخل بني  ITU-R F.2240 التقريرأن  )ج
MHzاملدى  يف اخلدمات األخرىاألنظمة/و  7 075-5  ؛850

تمع املعلومات شجعت على استحداث وتطب )د  ة البىن التحتية يق التكنولوجيات الناشئة لتسهيل تنميأن القمة العاملية 
 أحناء العامل، مع الرتكيز بوجه خاص على األقاليم واملناطق اليت ال حتظى خبدمات كافية، يف والشبكات

 يقـرر
MHzالنطاقني  أن خمطط اهلوائي لكل من منصة وحمطة بوابة حملطات املنصات عالية االرتفاع يف 1 6 520-6 440 
MHzو 6 640-6  جيب أن يفي مبخططات حزمة اهلوائي التالية: 560

G( ) Gm – 3( / b)2 dBi for 0 1 

G( ) Gm LN dBi for 1

G( ) X – 60 log ( ) dBi for 
G( ) LF dBi for 90

 حيث:
 G(  (dBi)من اجتاه احلزمة الرئيسية  الكسب عند الزاوية  :(

 mG: الفص الرئيسي  الكسب األقصى يف(dBi) 
 b:  3نصف عرض احلزمة عند مستوىdB 3املستوي قيد الدراسة ( يفdB  حتتmG(بالدرجات) ( 
 NL: ي القريب مستوى الفص اجلانب(dB)  بالنسبة إىل ذروة الكسب الذي يتطلبه تصميم النظام، وتبلغ

 –dB 25 قيمته القصوى
 FL: ،مستوى الفص اجلانيب البعيدmG–dBi 73. 

3/NLb1بالدرجات

b745 ,3 2بالدرجات

)2+ 60 log ( NL+mG=XdBi

60/)(10 FLX
بالدرجات3

)10/(4427 1,0 mG
bبالدرجات؛
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أن زاوية االحنراف القصوى عن النظري هلوائي حمطات املنصات عالية االرتفاع احملمول جوًا جيب أن ُحتّد  2
وأن العدد األقصى حملطات البوابات  حملطات املنصات عالية االرتفاع؛ (UAC)درجة مبا يقابل تغطية منطقة حضرية  60 مبقدار

 حمطات؛ 5 العاملة مبنصة واحدة جيب أال يتجاوز
 درجة؛ 30 حمطات املنصات عالية االرتفاع على األرضبوابات زاوية ارتفاع اهلوائي الدنيا حملطات  تبلغأن 3
 تالوصال اإلمجالية يف (pfd)فضاء) جيب حصر كثافة تدفق القدرة -أنه لغرض محاية اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض 4

القوس املستقر بالنسبة  عند أي نقطة يف kHz 4 يف 2dBW/m 183,9–الصاعدة حملطات املنصات عالية االرتفاع بقيمة أقصاها 
، جيب أال يتجاوز احلد األقصى لقيمة القدرة املشعة املكافئة املتناحية (pfd)إىل األرض. والستيفاء معيار كثافة تدفق القدرة اإلمجالية 

dBWاجتاه القوس املستقر بالنسبة إىل األرض  يف HAPSلوصلة واحدة من وصالت البوابات  أي اجتاه  يف kHz 4 يف 59,9
5ضمن   املستقر بالنسبة إىل األرض؛القوس درجات من  ±

MHzالنطاق  اإلدارات األخرى يف كية الثابتة يفأنه لغرض محاية األنظمة الالسل5 6 520-6 القدرة  جيب حصر 440
MHzللوصلة اهلابطة حملطات املنصات عالية االرتفاع بقيمة أقصاها  (.e.i.r.p)املشعة املكافئة املتناحية  10/dBW جلميع  –0,5

 درجة من النظري؛ 60الزوايا خارج احملور من النظري حىت 
فوق احمليطات، جيب أن حتافظ  (EESS) ية العمليات املنفعلة خلدمة استكشاف األرض الساتليةأنه لغرض محا6

بالنسبة إىل  km 150، وHAPSللمحطة الواحدة من حمطات بوابات  km 100 على مسافة دنيا تبلغ HAPS حمطات البوابات
 اخلطوط الساحلية؛ من HAPS عدة حمطات بوابات

لتنفيذ وصالت بوابات حمطات املنصات عالية االرتفاع جيب أن تقدم عند تبليغ املكتب أن اإلدارات اليت ختطط  7
 6 إىل 1 عن ختصيص (ختصيصات) الرتدد مجيع املعلمات الضرورية للفحص الذي يقوم به املكتب ملدى امتثاهلا ألحكام الفقرات

 ،457.5أعاله إضافة إىل التوصل إىل اتفاق صريح وفقاً للرقم  "يقـررمن "

 يدعـو
الالزمة  HAPSاإلدارات إىل التشاور مع مدير مكتب االتصاالت الراديوية لتحديد عناصر البيانات اخلاصة مبحطات البوابات 

 ،4 والتذييل 11 لتبليغ وفحص ختصيصات الرتدد وفقاً ألحكام املادة

 االتصاالت الراديوية مكتبيكلف مدير 
بتنفيذ هذا القرار.
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154القـرار  (REV.WRC-15) 

 إجراءات تقنية وتنظيمية بغية دعم التشغيل الحالي والمقبل  النظر في
  MHz 4 200-3 400 للمحطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية في نطاق التردد

 ألرصاد الجوية كمساعدة للتشغيل اآلمن للطائرات والتوزيع الموثوق لمعلومات ا
 1 اإلقليم بعض البلدان في في

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

اعتباره إذ يضع يف

أرض -يف االجتاه فضاء (FSS) للخدمة الثابتة الساتليةالصعيد العاملي موزع على  MHz 400 3-200 4 نطاق الرتددأن  ) أ 
 على أساس أويل؛الثابتة  وللخدمة

دد حمعلى أساس أويل للخدمة املتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان و موزع  MHz 400 3-600 3 أن نطاق الرتدد ب)
من لوائح الراديو؛ 5احملددة يف املادة  1يف بلدان اإلقليم  (IMT)لالتصاالت املتنقلة الدولية 

للشروط  MHz 3 600-3 400 نطاق الرتدد، خيضع التوزيع للخدمة املتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، يف 1أنه يف اإلقليم  ج)
دف إىل ضمان التوافق مع  اورة؛اخلدمات التقنية والتنظيمية اليت  األولية املشرتكة يف البلدان ا

نظمة اخلدمة الثابتة الساتلية اليت تستعمل املطاريف ذات ًا من البلدان النامية تعتمد، إىل حد كبري، على أعدد أن ) د
 اآلمن التشغيل كوسيلة تساعد علىاالتصاالت  لتوفري  MHz 4 200-3 400 يف نطاق الرتدد (VSAT)الفتحات الصغرية جدًا 

 للطائرات والتوزيع املوثوق ملعلومات األرصاد اجلوية؛

ف ذات الفتحات تصبح شبكات املطاري ة التحتية الكافية التصاالت األرض،تتاح البني عندما ال أنه، يف بعض احلاالت، )ه 
دف الوفاء ة لالتصاالت لتعزيز البنية التحتي املناسب اخليار الوحيدإذ يضع يف اعتباره د) الصغرية جداً املشار إليها أعاله يف فقرة 

توزيع معلومات األرصاد اجلوية  ضمانو  (ICAO) دين الدويلمنظمة الطريان امللدى بوجه عام مبتطلبات البنية التحتية لالتصاالت 
 ؛(WMO)حتت رعاية املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 

أظهرت احتمال وقوع تداخل من حمطات النفاذ الالسلكي ذات الصلة  باالحتاد أن دراسات قطاع االتصاالت الراديوية ) و
ن أقل من  مالثابت واالتصاالت املتنقلة الدولية حنو حمطات االستقبال األرضية للخدمة الثابتة الساتلية العاملة على مسافات ترتاوح 

؛إىل ما يصل إىل مئات الكيلومرتات، تبعاً ملعلمات حمطات هذه اخلدمات ونشرها كيلومرت واحد

 )و اعتباره إذ يضع يف، إذ أخذ يف اعتباره الدراسات املشار إليها يف فقرة 2012أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ز )
إذ يضع فقرة  دراسة التدابري التقنية والتنظيمية الالزمة لدعم احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية املشار إليها يف أعاله، قرر

 أعاله، ه)تباره اع يف
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 وإذ يالحظ

حات املطاريف ذات الفتب خل الضارااإلبالغ عن العديد من حاالت التدمت املؤمتر، هذا أنه حىت تاريخ انعقاد  ) أ 
يف اتصاالت سالمة الطريان صادرة من حمطات النفاذ الالسلكي الثابت الصغرية جدًا يف اخلدمة الثابتة الساتلية املستخدمة 

االتصاالت املتنقلة الدولية؛ أو

أن حاالت التداخل هذه املبلغ عنها كشفت عن بعض الصعوبات اليت واجهتها اإلدارات يف تنسيق الرتددات بني  ب)
جدًا املستعملة  أنظمة النفاذ الالسلكي الثابت أو االتصاالت املتنقلة الدولية وختصيصات ترددات املطاريف ذات الفتحات الصغرية

الطريان واألرصاد اجلوية؛ألغراض 

للخدمة الثابتة الساتلية ملنح الرتخيص على  VSATأنه يف الكثري من البلدان ال ختضع احملطات األرضية للمطاريف  ج)
السجل األساسي الدويل أساس منفرد وليست مسجلة كمحطات حمددة يف قواعد بيانات الرتددات الوطنية لديها ويف 

الحتاد بسبب العمل اإلداري اهلائل املتعلق بذلك؛اخلاص با (MIFR) للرتددات

املستخدمة يف االتصاالت كوسيلة  VSATأنه من املهم للغاية معرفة املواقع والرتددات التشغيلية حملطات املطاريف  ) د
 دمات األخرى،اخلالتشغيل اآلمن للطائرات و/أو توزيع معلومات األرصاد اجلوية لضمان التوافق مع تطبيقات للمساعدة على 

 يدرك وإذ

أن قطاع االتصاالت الراديوية قد أجرى دراسات شاملة بشأن التوافق بني اخلدمة الثابتة الساتلية من ناحية وأنظمة  ) أ 
نتائج وخلص  MHz 4 200-3 400 النفاذ الالسلكي الثابت وتطبيقات االتصاالت املتنقلة الدولية من ناحية أخرى يف نطاق الرتدد

ITU-Rلدراسات يف التوصية هذه ا SF.1486 التقارير وكذلك يف ITU-R S.2199 وITU-R M.2109 وITU-R S.2368؛

التنسيق  توفر جمموعة من تقنيات التخفيف اليت ميكن استخدامها يف أ)يدرك وإذ أن التوصية والتقارير احملددة يف فقرة  ب)
أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة؛الدويل وعلى املستوى الوطين ولتسهيل التعايش بني 

ITU-Rأن التوصية  ج) S.1856  دود كثافة تدفق القدرة االمتثال حلتشتمل على منهجيات للتحقق من(pfd)  ذات الصلة
،لوائح الراديواملبينة يف 

 يقرر

على أساس أويل للخدمة  MHz 3 600-3 400 ق الرتدداإلدارات يف البلدان اليت يوزع فيها نطاأن تضمن أن يوصى ب 1
امتثال حمطات  1يف اإلقليم  (IMT)واحملدد لالتصاالت املتنقلة الدولية  1املتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، يف اإلقليم 

لصلة قبل ذات الصلة املبينة يف لوائح الراديو وتطبق إجراءات التنسيق ذات ا دود كثافة تدفق القدرةاالتصاالت املتنقلة الدولية حل
وضع هذه التطبيقات يف اخلدمة؛

عند ختطيط و/أو ترخيص األنظمة الثابتة من نقطة إىل نقطة وأنظمة النفاذ الالسلكي  1، يف اإلقليم حث اإلدارات 2
عاله، على مراعاة أ إذ يضع يف اعتباره ب)الرتدد املشار إليها يف فقرة  الثابت وأنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاقات

  MHz 4 200-3 400 احتياجات احلماية املتعلقة باحملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية احلالية واملخطط هلا داخل نطاق الرتدد
؛1ت األرصاد اجلوية يف بعض بلدان اإلقليم كوسيلة مساعدة من أجل التشغيل اآلمن للطائرات والتوزيع املوثوق ملعلوما
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إىل النظر يف إمكانية منح الرتاخيص للمحطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية  1اإلدارات يف اإلقليم دعوة  3
ا يف املستخدمة يف االتصاالت   دي ر التشغيل اآلمن للطائرات و/أو توزيع معلومات األرصاد اجلوية على أساس فكأداة يستعان 

كمحطات أرضية حمددة، مع مراعاة عدد احملطات األرضية اليت يتضمنها هذا   السجل األساسي الدويل للرتدداتوتسجيلها يف 
النوع اخلاص من االستخدام؛

على استخدام تقنيات التخفيف املالئمة املبينة يف منشورات قطاع االتصاالت الراديوية  1اإلدارات يف اإلقليم  تشجيع 4
أعاله؛ أ)يدرك وإذ فقرة  إليها يفاملشار 

اإلدارات إىل التأكد من أن تطبيق هذه التدابري التقنية والتنظيمية على اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة املتنقلة دعوة 5
 ،MHz 400 3-200 4 حيد من استخدام األنظمة واخلدمات األخرى احلالية واملخطط هلا يف بلدان أخرى لنطاق الرتدد ال

 كلف األمني العامي

ذا القرار.  بإحاطة منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية علماً 
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155القرار  (WRC-15)

 تعمل أحكام تنظيمية متصلة بالمحطات األرضية على متن طائرات دون طيار
 نطاقات بعض يفالخدمة الثابتة الساتلية  شبكات ساتلية مستقرة بالنسبة إلى األرض في في

التحكم واالتصاالت  من أجل 30Bو 30Aو 30التذييالت  التردد غير الخاضعة لخطة
 *في الفضاء الجوي غير المحجوز ألنظمة الطائرات دون طيار النافعةخارج الحمولة 

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
 واالتصاالتالتصاالت التحكم ، يتطلب وصالت ميكن االعتماد عليها (UAS) الطائرات دون طيار أن تشغيل نظام ) أ 

 طريان؛ال سيما لرتحيل اتصاالت مراقبة احلركة اجلوية ولتمكني الطيار عن بُعد من مراقبة وال ،(CNPC) خارج احلمولة النافعة
نظمة الطائرات أل التحكم واالتصاالت خارج احلمولة النافعةأنه ميكن استخدام الشبكات الساتلية لتوفري وصالت  )ب

؛1 امللحق ، كما هو مبني يفخط البصردون طيار وراء 
ات على هذه بني احملطات الفضائية واحملط التحكم واالتصاالت خارج احلمولة النافعةوصالت  استخدام يقرتح أنه )ج

ذلك  يف رى، مبانطاقات متقامسة مع خدمات أولية أخ األولية يفاخلدمة الثابتة الساتلية  منت الطائرات دون طيار مبوجب هذا القرار يف
 ،التطبيق هذا الستيعاب أخرى متاحة توزيعات استخدام استبعاد ذلك يعين ال أن على ،خدمات األرض

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف
ألنظمة الطائرات دون طيار مرتبطة بالتشغيل اآلمن هلذه األنظمة وجيب  التحكم واالتصاالت خارج احلمولة النافعةوصالت أن 

 ،أن متتثل ملتطلبات تقنية وتشغيلية وتنظيمية معينة

 وإذ يالحظ
األرضية أثناء احلركة اليت تتصل مبحطات فضائية مستقرة  احملطاتبشأن استخدام  156 هذا املؤمتر اعتمد القرار أن ) أ 

GHz نطاقي الرتدد يف الساتليةلخدمة الثابتة لوغري مستقرة بالنسبة إىل األرض  GHzو 20,2-19,7  ؛30,0-29,5
ا  (UAS) أنظمة الطائرات بدون طيارخصائص  يقدم معلومات عن ITU-R M.2171 أن التقرير ب) واحتياجا
 حمجوز، فضاء جوي غري الطيف لضمان أمن تشغيلها يف من

 وإذ يدرك
UAS)ألنظمة الطائرات دون طيار  التحكم واالتصاالت خارج احلمولة النافعةصالت و أن  ) أ  CNPC) وفقاً  ستعمل 

 ا واإلجراءات احملددة وفقاً التفاقية الطريان املدين الدويل؛ املوصىللمعايري الدولية واملمارسات 
كانت  إذا ما دون استباق التحكم واالتصاالت خارج احلمولة النافعةلعمليات وصالت هذا القرار  تُقدم يفأن شروطاً  ب)

ا ستكون قادرة على (ICAO) منظمة الطريان املدين الدويل لضمان التشغيل اآلمن ألنظمة  وضع املعايري واملمارسات املوصى 
 ،ظل هذه الشروط الطائرات دون طيار يف

___________________
ميكن أيضاً استعماله وفقاً للمعايري واملمارسات الدولية اليت تقرها السلطة املختصة للطريان املدين. *
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 يقرر

 نطاقات املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت تعمل يف FSS اخلدمة الشبكات الساتلية يف التخصيصات حملطات أن 1
GHz الرتدد GHzو)، أرض-فضاء( 11,2-10,95 GHzو، أرض)-فضاء( 11,7-11,45 ، 2 اإلقليم يف أرض)-(فضاء 12,2-11,7

GHzو GHzو 3 اإلقليم أرض) يف-(فضاء 12,5-12,2 GHzو 3و 1 اإلقليمني أرض) يف-(فضاء 12,75-12,5 20,2-19,7 
GHz الرتددنطاَقي  يفو ) أرض-فضاء( GHzفضاء) و-(أرض 14,47-14 وصالت ال ) ميكن استخدامها يففضاء-أرض( 30,0-29,5

UAS CNPC أدناه؛يقرر" شريطة الوفاء بالشروط املنصوص عليها يف *احملجوز الفضاء اجلوي غري يف " 

بكة ساتلية شل فضائية أن تتصل مبحطةعلى منت الطائرات دون طيار أثناء احلركة للمحطات األرضية  ه جيوزأن2
وذلك شريطة أعاله، " يقرر" من 1 الفقرة نطاقات الرتدد املذكورة يف يف الثابتة الساتلية تعملاخلدمة  مستقرة بالنسبة إىل األرض يف

يقابل صنف احملطة األرضية أثناء احلركة على منت الطائرة بدون طيار صنف احملطة الفضائية وأن ُتستوىف الشروط األخرى  أن
 " أدناه)؛يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديويةمن " 3 هذا القرار (انظر أيضاً الفقرة املنصوص عليها يف

معايري قبل اعتماد  UAS CNPC " من أجل الوصالتيقرر" من 1 الفقرة د احملددة يفأال ُتستعمل نطاقات الرتد 3
ا من االتفاقية بشأن الطريان املدين الدويل مع مراعاة  37 ذات الصلة متشياً مع املادة (SARP) الطريان الدولية واملمارسات املوصى 

 "؛يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديويةمن " 4 الفقرة

األحكام  UAS CNPC اخلدمة الثابتة الساتلية توفر الوصالت ُتطبق اإلدارات املسؤولة عن شبكة ساتلية يفأن 4
لة الص يتعلق بالتخصيصات ذات من لوائح الراديو فيما 11(جيب حتديد األحكام الضرورية أو وضعها) و 9 ذات الصلة للمادتني

طة األرضية أثناء احلركة واحمل األرضية احملددة والنموذجية ب االقتضاء واحملطةذلك التخصيصات للمحطة الفضائية املقابلة حس يف مبا
النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت              ُ     ذلك طلب أن ي نشر يف يف على منت الطائرة دون طيار، مبا
" من أجل احلصول على احلقوق واالعرتاف يقررفقرة " دد يف" ومسار العمل احمليقرر" من 2 الفقرة الراديوية البنود املشار إليها يف
 من لوائح الراديو؛ 8 املادة      ً                 دوليا  على النحو احملدد يف

UASتعمل احملطات األرضية للوصالت  أن 5 CNPC  وفقًا للمعلمات التقنية املبلغ عنها للشبكة الساتلية
ة الساتلية املستقرة اخلدمة الثابت (للشبكات) الساتلية يف للشبكة ذلك احملطات األرضية احملددة أو النمطية يف الصلة مبا ذات

 الراديوية؛ بالنسبة إىل األرض على النحو الذي ينشره مكتب االتصاالت

UASوصالت لتتسبب احملطات األرضية ل أال 6 CNPC املزيد من التداخل على الشبكات واألنظمة الساتلية  يف
" على النحو يقررمن " 5 الفقرة ارنة باحملطات األرضية احملددة أو النمطية كما هو مشار إليه يفاألخرى أو تطالب باحلماية منها مق

 الذي ينشره مكتب االتصاالت الراديوية؛

" أعاله، جيب أن توفر اإلدارات املسؤولة عن شبكة اخلدمة الثابتة الساتلية املقرر يقررمن " 6أنه لتطبيق الفقرة  7
UASالت استعماهلا من أجل الوص CNPC  مستوى التداخل بالنسبة للتخصيصات املرجعية للشبكة املستعملة من أجل

 داخل أراضيها؛ UAS CNPCعندما تطلبه أي إدارة ترخص باستعمال الوصالت  CNPC الوصالت

___________________
ميكن أيضاً استعماله وفقاً للمعايري واملمارسات الدولية اليت تقرها السلطة املختصة للطريان املدين. *
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UASوصالت لتتسبب احملطات األرضية ل أال 8 CNPC التداخل  املزيد من اخلدمة الثابتة الساتلية يف لشبكة معينة يف
على خدمات األرض أو تطالب باحلماية منها مقارنة باحملطات األرضية احملددة أو النمطية لشبكة اخلدمة الثابتة الساتلية كما هو 

 الصلة؛ ذات 11و 9 اإلبالغ عنها من قبل وفقاً ألحكام املادتني " واليت مت تنسيقها و/أويقرر" من 5 الفقرة مشار إليه يف

UASوصالت لاخلدمة الثابتة الساتلية ل استعمال ختصيصات شبكة ساتلية يفيؤدي  أال 9 CNPC  إىل تقييد الشبكات
 الصلة من لوائح الراديو؛ ذات 11و 9 اخلدمة الثابتة الساتلية خالل تطبيق أحكام املادتني الساتلية األخرى يف

UASوصالت يؤدي إدخال ال أال 10 CNPC  9 على خدمات األرض طبقاً للمادتنيإىل فرض قيود تنسيق إضافية 
 الراديو؛ من لوائح 11و

ل الناجم عن التداخحتّمل احملطات األرضية على منت الطائرات دون طيار حبيث تكون قادرة على وتعمل أن تصمم  11
ن أن تقدم شكاوى مبوجب بدو أعاله  "يقرر"من  1 الفقرة نطاقات الرتدد املذكورة يف وفقاً للوائح الراديو يفخدمات األرض العاملة 

 ؛لوائح الراديو من 15 املادة

بيئة تداخل  أن تعمل يف أن تصمم احملطات األرضية على منت الطائرات دون طيار حبيث تكون قادرة علىأنه جيب  12
 من لوائح الراديو؛ 11و 9 املادتنينامجة عن الشبكات الساتلية األخرى نتيجة تطبيق 

، على اإلدارة املسؤولة عن تشغيل دون طيارأنه من أجل ضمان سالمة تشغيل رحالت أنظمة الطائرات 13
UAS الوصالت CNPC أنظمة يف UAS يلي: تقوم مبا أن 

ا UAS أنظمة يف CNPC يكون استعمال الوصالت أنتضمن -  (SARP) وفقاً للمعايري واملمارسات الدولية املوصى 
من االتفاقية بشأن الطريان املدين الدويل؛ 37 متاشياً مع املادة

من لوائح الراديو، لضمان عدم وقوع تداخالت ضارة على احملطات  10.4 تتخذ التدابري الالزمة، متاشيًا مع الرقم -
طيار اليت تعمل طبقاً هلذا القرار؛ األرضية احملمولة على منت الطائرات دون

كهذا، حيث إن عدم وجود تداخالت ضارة على الوصالت   إىل أي تداخل ضارتتصرف فوراً عندما يوجه انتباهها -
UAS CNPC ؛يقررمن " 11 أمر أساسي لضمان التشغيل اآلمن هلذه الوصالت، مع مراعاة الفقرة" 

 1 الشكل (انظر UAS CNPC تستخدم التخصيصات املرتبطة بشبكات اخلدمة الثابتة الساتلية للوصالت-
األرضية  النمطية واحملطات ذلك التخصيصات للمحطات الفضائية واحملطات األرضية احملددة أو يف ، مبا)1 امللحق يف

من لوائح الراديو  9 ") اليت مت تنسيقها بنجاح مبوجب املادةيقررمن " 2 على منت الطائرات دون طيار (انظر الفقرة
مع  (MIFR) السجل األساسي الدويل للرتددات يفاملسجلة و  ")يقرر" من 4 الفقرة ذلك األحكام احملددة يف يف (مبا

حسب االقتضاء  32A.11أو  32.11و أ 31.11 ذلك األرقام يف من لوائح الراديو، مبا 11مبوجب املادة  نتيجة مؤاتية
من  i.د.6 عن طريق تطبيق الفقرة 32.11 ُتكِمل إجراءات التنسيق بنجاح مبوجب الرقم وباستثناء التخصيصات اليت مل

الراديو؛ للوائح 5 ييلالتذ

الوقت الفعلي  يراعي مشغلو اخلدمة الثابتة الساتلية ومشغلو أنظمة الطائرات دون طيار مراقبة التداخل يف تضمن أن -
 ؛والتنبؤ مبخاطر التداخل وحلول التخطيط لسيناريوهات تداخل حمتملة بتوجيه من سلطات الطريان
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UASأال تتسبب احملطات األرضية للوصالت  14 CNPC تداخل ضار على خدمات األرض التابعة إلدارات أخرى  يف
 )، ما مل يتفق على خالف ذلك بني اإلدارات املعنية؛2(انظر أيضاً امللحق 

UAS" أعاله، يتعني وضع حدود صارمة لكثافة تدفق القدرة للوصالت يقررمن " 14أنه لتنفيذ الفقرة  15 CNPC .
ذه احلدود املؤقتة حلماية اخلدمة الثابتة. وميكن استعمال هذا امللحق لتنفيذ هذا القرار، شريطة مثال حمتمل هل 2 امللحق ويرد يف

 االتفاق بني اإلدارات املعنية؛
، وتنقيحها إذا لزم األمر من جانب 2 امللحق احلدود الصارمة لكثافة تدفق القدرة املنصوص عليها يفمراجعة  16

 التايل؛ املؤمتر
أنظمة  اإلدارات اليت تشغل ُحتث، GHz 14,5-14,47 الرتدد نطاق خدمة الفلك الراديوي يف ايةأنه من أجل مح17

GHzالرتدد  نطاق القرار يف طبقاً هلذاالطائرات دون طيار  على على خط بصر مباشر حملطات خدمة الفلك الراديوي،  14,47-14
الصادرة عن الطائرات  GHz 14,5-14,47 نطاق الرتدد يف اإلرساالتتتجاوز  تتخذ مجيع اخلطوات املمكنة عمليًا لضمان أالأن 

 ITU-R RA.769 توصيتنيأحدث نسختني من ال لفقدان البيانات الواردة يفدون طيار املستويات والنسب املئوية 
ITU-Rو RA.1513؛ 

املوصى  واملمارسات الدولية ملعايرياعملية إعداد  التقدم الذي حتققه منظمة الطريان املدين الدويل يف النظر يف18
واختاذ  (WRC-15) 156 مع مراعاة نتائج تنفيذ القرار WRC-23 املؤمتر مراجعة هذا القرار يفو  UAS CNPC وصالتلل (SARP) ا

 اإلجراءات الالزمة حسب االقتضاء؛
يتعلق بتنفيذ هذا  والتنظيمية فيمااستكمال دراسات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن اجلوانب التقنية والتشغيلية 19

وشروط التقاسم  CNPC القرار إىل جانب اعتماد توصيات ذات صلة لقطاع االتصاالت الراديوية حتدد اخلصائص التقنية لوصالت
 مع اخلدمات األخرى،

 يشجع اإلداراتيقرر أن 
 "؛يقرر" من 6 تقدمي املعلومات ذات الصلة، عند تيسرها، من أجل تيسري تطبيق الفقرةعلى 1
خالل تقدمي  من "يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"،الفقرة  الدراسات املشار إليها يف على املشاركة بفعالية يف2

 مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية،

2023يقرر كذلك أن يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

هذا القرار بغية استعراضها ومراجعة هذا القرار، إذا استدعي األمر واختاذ  املشار إليها يفنتائج الدراسات أعاله  إىل النظر يف
 اإلجراءات الالزمة، حسب االقتضاء،

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
 لقرار،اإىل أن جيري، على وجه السرعة، دراسات ذات صلة بشأن اجلوانب التقنية والتشغيلية والتنظيمية املتعلقة بتنفيذ هذا 

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
اجلزء ذي الصلة من هذا القرار، الذي يقتضي من اإلدارات اختاذ إجراءات ترمي إىل تنفيذ هذا القرار  بالنظر يف 1

 لغرض إرساله إىل اإلدارات ونشره على املوقع الشبكي لالحتاد؛
 يذ هذا القرار؛تنف بشأن التقدم احملرز يفالت الراديوية برفع تقرير إىل املؤمترات العاملية املقبلة لالتصا2
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اإلدارات  دمة منمقبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية الللتمكن من معاجلة  محطاتلمن اصنف جديد بتحديد 3
UAS                     ّ          للمحطات األرضية اليت توف ر الوصالت  CNPC بعد تنفيذ القرار عمال  بأحكام هذا القرار، ونشر املعلوما                                 ً يه أشري إل ت كما                   

 "؛يقرر" من 4 الفقرة يف
ث لصنف جديد من احملطات مستحد مقدمة من اإلداراتطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية البعدم معاجلة ب4

من  19إىل  14 ومن 12 إىل 1 قبل تنفيذ الفقرات من UAS CNPC من أجل احملطات األرضية اليت توفر وصالت االتصاالت
 القرار؛من هذا " يقرر"
فيما خيص  يلمنظمة الطريان املدين الدو  بإعالم املؤمترات العاملية املقبلة لالتصاالت الراديوية بالتقدم الذي أحرزته5

اوضع  UASوصالت من أجل ال (SARP) معايري وممارسات دولية موصى  CNPC، 
 يكلف األمني العام

ذا القرار بأن حييط األمني العام ملنظمة الطريان املدين الدويل  ،علماً 
 يدعو منظمة الطريان املدين الدويل

، مبعلومات عن جهود منظمة WRC-23و WRC-19قبل املؤمترين الوقت املناسب  مدير مكتب االتصاالت الراديوية، ويف إىل تزويد
UASوصالت يتعلق بتنفيذ ال الطريان املدين الدويل فيما CNPCبوضع معايري وممارسات دولية ذلك املعلومات املتعلقة  يف ، مبا

ا من أجل هذه الوصالت.  موصى 

155بالقرار  1امللحق  (WRC-15) 
 UAS CNPCالوصالت 

 1 الشكل
 الخدمة الثابتة الساتلية الذي يستعملالطائرة بدون طيار  نظام عناصر معمارية

 
Ann1-resol_155-01

 نظام مراقبة الطائرات
بدون طيار

LOS - خط البصر الراديوي 
BLOS - وراء خط البصر

محطة أرضية لنظام مراقبة 
 بدون طيار الطائرات

(ثابتة على األرض)

 محطة أرضية
للطائرة بدون طيار

بالنسبة إىل األرض ساتلي مستقرمدار 

طيار عن بُعد

يةالخدمة الثابتة الساتل فضائية فيمحطة 

UAS CNPCوصالت 
)ياربدون ط طائرةعد إلى : وصلة أمامية (طيار عن بُ 2+1

 فضاء)-صاعدة أمامية (أرض وصلة: 1
أرض)-: وصلة هابطة أمامية (فضاء2

 د)عوصلة العودة (طائرة بدون طيار إلى طيار عن بُ : 4+3
 فضاء)-: وصلة صاعدة للعودة (أرض3
أرض)-: وصلة هابطة للعودة (فضاء4
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155 (WRC-15)بالقرار  2امللحق 

 UAS CNPCحماية الخدمة الثابتة من إرساالت الوصالت 

دمة الثابتة مع اخل مشرتكعدة بلدان على أساس أويل  اجلدول وحواٍش يف مبوجب مدخالت يف هلا توزيعات اخلدمة الثابتة
مبا يضمن محاية اخلدمة الثابتة من أي تداخل  CNPC لالتصاالتالساتلية. وتكون شروط استخدام الطائرات دون طيار 

 :أدناه النحو احملدد ضار على

GHzإىل  14,0نطاق الرتدد املمتد من  ، يفجيب أن تتقيد احملطة األرضية على منت الطائرة دون طيار كثافة ، حبدود مؤقتة ل14,47
 :وصفها أدناه يردتدفق القدرة 

−132 + 0,5 · dB(W/(m2 · MHz)) for 40

−112 dB(W/(m2 · MHz)) for 40 90

 (بالدرجات فوق املستوى األفقي). RFهي زاوية وصول املوجة  θحيث 

ظل ظروف االنتشار  وزوايا الوصول اليت يتحصل عليها يف (pfd) تتعلق احلدود املذكورة آنفًا بكثافة تدفق القدرة :مالحظة
 احلر. الفضاء يف
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(WRC-15) 156 قـرارال

 األرضية المحطات في GHz 30,0-29,5و GHz 20,2-19,7 نطاقي التردد استخدام
 ألرضإلى ابالنسبة  مستقرة محطات فضائيةوالتي تتواصل مع المتحركة 

 1في الخدمة الثابتة الساتلية

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
 احلايل فيما يتعلق بنطاق تطبيقه؛ 526.5الرقم  أن هناك بعض الغموض التنظيمي يف أ ) 
أن هناك حاجة إىل اتصاالت متنقلة ساتلية عريضة النطاق على الصعيد العاملي وأنه ميكن الوفاء ببعض هذه  )ب

 ؛(FSS)اخلدمة الثابتة الساتلية  ياجات بالسماح للمحطات األرضية املتحركة بأن تتواصل مع حمطات فضائية يفاالحت
 األرضية للمحطات والتشغيلي التقين االستعمال جوانب بعض درس (ITU-R) الراديوية االتصاالت قطاع أن )ج

ITU-Rو ITU-R S.2223 التقريرين يف واردة الدراسات هذه نتائج وأن املتحركة S.2357؛
 أن هناك حاجة إىل إجراءات تقنية وتنظيمية وتشغيلية مناسبة من أجل احملطات األرضية املتحركة؛ د )
ا توفر إمكانية أن تعمل أي حمطة أرضية ضمن غالف  ) ه أن األحكام التنظيمية احلالية والقواعد اإلجرائية املتعلقة 

 الشبكة الساتلية املقابلة؛اتفاقات التنسيق املربمة بشأن 
مصممة  هذا القرار غري أنه قد تكون هناك حاجة إىل توضيح أن احملطات األرضية املتحركة كما هو مشار إليها يف و )

تطبيقات سالمة األرواح وال لكي تعتمد عليها هذه التطبيقات، لكي تستعمل يف

 وإذ يدرك
GHzأن نطاَقي الرتدد  أ )  GHzو 20,2-19,7 موزعان على أساس أويل عامليًا للخدمة الثابتة الساتلية  30,0-29,5

GSO)وتستعملهما شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض  FSS)، 
GHzنطاق الرتدد  أن هناك توزيعاً يف )ب البلدان  عدد من للخدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس ثانوي يف 30,0-29,5
GHz نطاق الرتدد ) وأن هناك توزيعاً يف542.5 الرقم نظر(ا البلدان  نعدد م للخدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف 20,2-19,7

 )؛524.5 الرقم (انظر
أن هناك حاجة إىل اختاذ إجراءات للقضاء على التداخل الضار الذي قد ينشأ على خدمات األرض اخلاصة بتلك  ج)

 ؛542.5 الرقم املدرجة يفاإلدارات 
 يوجد حالياً أي إجراء تنظيمي حمدد لتنسيق احملطات األرضية املتحركة إزاء خدمات األرض؛ أنه ال د )
استعمال  يستعمل للمحطات األرضية املتحركة واليت تتواصل مع اخلدمة الثابتة الساتلية عند UCأن صنف احملطات  ) ه

 ؛11و 9 ات التبليغ عن الشبكات الساتلية مبوجب املادتنيبالنسبة لبطاق 526.5 أحكام الرقم
___________________

 جدول توزيع نطاقات الرتدد. يف كما هو مشار إليه 1
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لتوضيح أن احملطات األرضية املتحركة ميكن أن تتواصل مع احملطات األرضية  527A.5أن هذا املؤمتر اعتمد الرقم  و )
GHz نطاقي الرتدد للخدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف GHzو 20,2-19,7 طبقاً لشروط حمددة يرد  30,0-29,5

 أدناه؛ يقررمن  1-4 الفقرات ذكرها يف

ر أيضاً أراضي أي دولة عضو (انظ يعين بأي حال من األحوال منح ترخيص لتوفري خدمة يف أن التنسيق الناجح ال ز )
 ،)(Rev.WRC-03) 25من القرار  إذ يدركمن و )بالفقرة 

 يقرر

قاً واليت تتواصل مع اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض طبأن تعمل احملطات األرضية املتحركة، 1
التالية: للشروط

فيما يتعلق بالشبكات الساتلية التابعة إلدارات أخرى، جيب أن تظل احملطة األرضية ضمن غالف اتفاقات التنسيق 1.1
ا هذه احملطة األرضية، أو، يف كثافة القدرة   مثل هذه االتفاقات، االمتثال ملستويات غياب للشبكات الساتلية املرتبطة 

 ؛1امللحق  خارج احملور الواردة يف (.e.i.r.p) املشعة املكافئة املتناحية

، جيب أال تطالب احملطة األرضية املتحركة 524.5 الرقم فيما يتعلق خبدمات األرض التابعة إلدارات أخرى مذكورة يف2.1
 ؛وأال تفرض قيوداً على تطويرها 3و 1 اإلقليمني يف GHz 20,1-19,7 نطاق الرتدد العاملة يفباحلماية من هذه اخلدمات 

GHzنطاق الرتدد  فيما يتعلق خبدمات األرض العاملة يف 3.1 البلدان املدرجة  يف 3و 1 اإلقليمني يف 29,9-29,5
يت تشغل حمطات املياه الدولية وال متحركة وتعمل يف، فإن اإلدارات املبلغة اليت تشغل حمطات أرضية حبرية 542.5 الرقم يف

ال اجلوي الدويل، جيب أن تضمن عدم تسبب عمليات التشغيل هذه يف أرضية للطريان متحركة وتعمل يف تداخالت  ا
؛مقبولة غري

لتداخل الضار با حالة وجود تداخل، جيب على اإلدارة املسؤولة عن الشبكة الساتلية، مبجرد استالمها تقريراً  أنه يف4.1
، أن تقوم على الفور بوقف هذا التداخل 542.5الرقم  البلدان املدرجة يف بالنسبة ألي نظام من أنظمة األرض يعمل يف

 الضار أو خفضه إىل املستوى املقبول؛

 أعاله؛ "يقرر" من 4.1وحتقيقاً لذلك، جيب أن تقدم هذه اإلدارة تعهداً للمكتب بتنفيذ الفقرة 5.1

 (NCMC) الشبكات ومراقبة رصد مركز جانب من دائمة بصفة واملراقبة للتحكمهذه احملطات األرضية  ختضع أن 6.1
هذا  من ةالوارد" اإلرسال"تعطيل و" اإلرسال"تشغيل  تعليمات تلقي على قادرة تكون وأن مماثلة،منشأة  أي أو

ا؛ والعمل املركز

 هذه التطبيقات؛ تطبيقات سالمة األرواح وأال يعتمد عليها يف يفأال تستعمل هذه احملطات األرضية 7.1

أن تضمن اإلدارة املسؤولة عن الشبكة الساتلية أن احملطات األرضية املتحركة تستخدم تقنيات لتتبع سواتل اخلدمة 2
ا مقاومة اللتقاط السواتل املستقرة بالن اورة وتتبعها؛ سبة إىل األرضالثابتة املستقرة بالنسبة إىل األرض املرتبطة به وأ ا

متنقلة  أن اإلدارة املبلغة عن الشبكة الساتلية واليت تعمل فيها احملطات األرضية املتحركة بواسطة مطاريف ثابتة أو 3
حممولة، جيب أن تضمن أن مبقدورها قصر عمليات هذه احملطات األرضية على أراضي اإلدارات اليت رخصت هلذه احملطات  أو

؛18 ية واالمتثال للمادةاألرض
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أي  تتبع جهة اتصال ألغراض حتديداملشغلني  علىللمحطات األرضية املتحركة  ترخصإلدارات اليت ا تشرتطأن  4
ا من حاالت التداخل من حمطات أرضية  .متحركة حالة مشتبه 

156 بالقرار امللحـق (WRC-15) 

 خارج المحور (.e.i.r.p) القدرة المشعة المكافئة المتناحيةمستويات كثافة 
 ألرضإلى ابالنسبة  مستقرة محطات فضائيةمتحركة تتواصل مع  لمحطات أرضية

 GHz2 30,0-29,5 نطاق التردد في الخدمة الثابتة الساتلية في

 تعملخارج احملور حملطات أرضية متحركة  (.e.i.r.p)يوفر هذا امللحق جمموعة من مستويات كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية 
GHz نطاق الرتدد يف 30,0-29,5. 

لثابتة اخلدمة ا اليت تتواصل مع احملطات الفضائية املستقرة بالنسبة إىل األرض يفحركة تتصميم احملطات األرضية امل ينبغيو 
القيم  (.e.i.r.p)ة املشعة املكافئة املتناحية تتجاوز كثافة القدر  ال حبيث GHz 30,0-29,5 نطاق الرتدد يف املرِسلة الساتلية
ا إىلمن متجه ميتد من هوائي احملطة األرضية  º2 عن تزيد أو تساوي، θأي زاوية،  يف ،التالية  1 ر الشكل(انظ الساتل املرتبط 
من  º3 ضمناه ثابت)، ويف أي اجت موقع مع حمطة أرضية يف حركة مقارنةً متطة أرضية حمل املرجعيةندسة اهل على الطالعأدناه ل
 األرض: املستقر بالنسبة إىلاملدار 

 *kHz 40القصوى لكل  .e.i.r.pالقدرة  θالزاوية 
2º ≤ θ ≤ 7º(19-25 log θ) dB(W/40 kHz)

7º < θ ≤ 9,2º–2 dB(W/40 kHz)

9,2º < θ ≤ 48º(22-25 log θ) dB(W/40 kHz)

48º < θ ≤ 180º –10 dB(W/40 kHz)

 .)يقررمن  1.1 ميكن تنسيق قيم أخرى واالتفاق عليها بني اإلدارات املتأثرة (انظر أيضاً الفقرة *

القدرة للوصلة  ظروف السماء الصافية. ويف حالة الشبكات اليت تستعمل التحكم يف تكون القيم الواردة أعاله القيم القصوى يف - 1المالحظة 
قدرة الوصلة  السماء الصافية الالزم لتنفيذ التحكم يفظروف  األدىن يفاملستوى هوامش إضافية فوق  املستوياتالصاعدة، ينبغي أن تتضمن هذه 

ميكن جتاوز املستويات الواردة أعاله  (UPC) قدرة الوصلة الصاعدة استخدام التحكم يف حدوث التوهني نتيجة للمطر وعند الصاعدة. ويف حال
عة املكافئة القدرة املشكثافة يتم االلتزام مبستويات   القدرة للوصلة الصاعدة وعندما ال ستعمل التحكم يفي . وإذا مللتعويض هذا التوهني

اخلدمة الثابتة  يف الساتلية شبكاتلل ثنائي تنسيق خالل من عليها املتفق القيمب تلتزم خمتلفة قيم على االتفاق ميكن أعاله، الواردة (.e.i.r.p) املتناحية
 .املستقرة بالنسبة إىل األرض الساتلية

خالل اتفاقات تنسيق تراعي  من 2تقل عن  θ لزوايا (.e.i.r.p) القدرة املشعة املكافئة املتناحيةمن املمكن حتديد مستويات كثافة  - 2المالحظة 
 .املستقرة بالنسبة إىل األرض اخلدمة الثابتة الساتلية املعلمات اخلاصة بالشبكتني الساتليتني يف

  
___________________

 ملزيد من التيسري. S.2357R-ITUانظر أيضاً التقرير  2
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 (CDMA)عدد بتقسيم الشفرة اليت تستعمل النفاذ املت اخلدمة الثابتة الساتلية يف بالنسبة للمحطات الفضائية املستقرة بالنسبة إىل األرض - 3 المالحظة
فإنه جيب تقليل القيم القصوى لكثافة القدرة املشعة  ،kHz 40 نفس النطاق اليت يتوقع أن تقوم فيها احملطات األرضية املتحركة باإلرسال املتزامن يفو 

ويتوقع  ة بهاملرتبط للساتلحزمة االستقبال  املوجودة يف املتحركةهو عدد احملطات األرضية  N حيث log(N) dB 10 مبقدار (.e.i.r.p) املكافئة املتناحية
 .ا مت االتفاق عليها بني اإلدارات املتأثرةإذبديلة  أساليبوميكن استخدام  أن ترسل بشكل متزامن على نفس الرتدد.

 املستخدمة يةاخلدمة الثابتة الساتل يف العاملة املتحركةتداخل الكلي احملتمل من احملطات األرضية الاحلسبان  ؤخذ يفيينبغي أن  - 4 المالحظة
 .األرض املستقرة بالنسبة إىل بالنسبة للشبكات الساتلية األخرى ،النقاطإعادة استخدام الرتددات متعددة  لتكنولوجيات
GHzالرتدد نطاق  األرضية املتحركة العاملة يف احملطات - 5المالحظة  النسبة املدار املستقر ب بالنسبة إىلواليت هلا زوايا ارتفاع صغرية  ،30,0-29,5

ذات زوايا االرتفاع األكرب كي حتقق  املطاريفمقارنًة بنفس  (.e.i.r.p)كثافة قدرة مكافئة مشعة متناحية أعلى ل إىل األرض ستحتاج إىل مستويات
مع لزيادة املسافة واالمتصاص اجلوي. وميكن  (pfd)تدفق القدرة  قيم كثافةنفس  عند املدار املستقر بالنسبة إىل األرض ويعود ذلك للتأثري ا

 ه بالكميات التالية:للمحطات األرضية ذات زوايا االرتفاع الصغرية أن تتجاوز املستويات أعال

دار بالنسبة إلى الم زاوية االرتفاع
 (ε)المستقر بالنسبة إلى األرض 

 .e.i.r.pالكثافة الطيفية للقدرة  الزيادة في
(dB) 

ε ≤ 5°2,5

5° < ε ≤ 30°3 − 0,1 ε

 .θ3زاوية الأدناه تعريف  1 ويوضح الشكل

 1 الشكل

Θ  

a

c

d

φ

b
P

 

  
___________________

 توضيحية وليست مبقياس رسم. 1الشكل  يف النسب املستخدمة  3

- 138 -



RES156-5

 حيث:

 a ؛حركةتميثل احملطة األرضية امل

 b ؛تسديد هوائي احملطة األرضية خط ميثل 

 c املستقر بالنسبة إىل األرض الساتلي املدار ميثل (GSO)؛ 

 d  بة إىل األرض؛اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنس املصاحب يفميثل املتجه من احملطة األرضية املتحركة إىل الساتل 

 φ  نقطة التسديد هوائي احملطة األرضية و  خط الزاوية بنيميثلP  ؛املستقر بالنسبة إىل األرضاملدار على قوس 

 θ  تجه املميثل الزاوية بنيd  والنقطةP  ؛املستقر بالنسبة إىل األرضاملدار على قوس 

 P حتال إليها الزاويتان  املستقر بالنسبة إىل األرضاملدار  ثل نقطة عامة على قوسميθ وφ.
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157قـرار ال (WRC-15)

 دراسة المسائل التقنية والتشغيلية واألحكام التنظيمية المتعلقة باألنظمة الجديدة
MHzنطاقات التردد  غير المستقرة بالنسبة إلى األرض في 4 200-3 700 

MHzو 4 800-4 MHzو 500 6 425-5 MHzو 925 7 025-6 725

 الموزعة للخدمة الثابتة الساتلية
 )،2015، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف

اعتباره إذ يضع يف
النسبة إىل ب أن األنظمة القائمة على استعمال التكنولوجيات اجلديدة املرتبطة بالكوكبتني الساتليتني املستقرة أ ) 

ميكن أن توفِّر وسائل اتصال منخفضة التكاليف وعالية السعة حىت  (non-GSO)املستقرة بالنسبة إىل األرض  وغري (GSO) األرض
 ؛العامل ألكثر املناطق عزلة يف

ا موارد قّيمة  ب) أن مدارات السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض والطيف املرتبط 
 املنصف إىل هذه املوارد لكي تستفيد منها مجيع بلدان العامل؛ وينبغي ضمان النفاذ

السعة  أن تيسري استعمال أنظمة جديدة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض من شأنه أن يؤدي إىل زيادة كبرية يف ج)
 بالنسبة إىل األرض ةوكفاءة استعمال الطيف والفوائد املتأتية من تشغيل األنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض وغري املستقر 

MHzالرتدد  نطاقات يف 4 200-3 MHzو 700 4 800-4 MHzو 500 6 425-5 MHzو 925 7 025-6 725، 

 وإذ يالحظ
الواردة  (↓epfd) وحدود كثافة تدفق القدرة املكافئة 21 املادة الواردة يف (pfd) أن حدود كثافة تدفق القدرة أ ) 
 22 املادة الواردة يف ↑epfd أرض) وحدود كثافة تدفق القدرة املكافئة-(فضاء MHz 4 200-3 700 نطاق الرتدد يف 22 املادة يف
من جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت  37.1 إطار البند فضاء) أُعدت يف-(أرض MHz 6 725-5 925 نطاق الرتدد يف

بينما ميكن ألنظمة جديدة غري مستقرة بالنسبة  (HEO) جيةعلى أساس تشكيلة مدارية حمددة شديدة اإلهليل 2003الراديوية لعام 
 نطاقات الرتدد هذه أن تستعمل أمناطاً خمتلفة من املدارات؛ األرض تسعى إىل العمل يف إىل

لألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  ↑epfdو ↓epfd تتضمن حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة ال 22 أن املادة ب)
MHzأرض) و-(فضاء MHz 4 800-4 500 لرتددنطاقي ا يف 7 025-6 ، (FSS) فضاء) املوزعني للخدمة الثابتة الساتلية-(أرض 725
 ؛30B خيضع استعماهلا ألحكام التذييل اليت
ات اليت أدت تأكيد" االفرتاض أن تقرير املدير إىل هذا املؤمتر يقّر بأنه ميكن أن تكون هناك حاجة إىل "استعراض أو ج)
مع مراعاة خصائص األنظمة املقدمة مؤخراً "واالجتاه العام لالهتمام املتزايد  22و 21املادتني  القيم احلالية حلدود القدرة الواردة يفإىل 

دف ضمان احلماية الكافية جلميع اخلدمات احل بتشغيل أنظمة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف  الية"؛اخلدمة الثابتة الساتلية 
ا أن تساعد على حتديد حدود مناسبة لكثافة تدفق أن  د ) دراسات حمددة تراعي اخلصائص التقنية والتشغيلية من شأ

MHzلنطاقات الرتدد  22املادة  وحدود مناسبة لكثافة تدفق القدرة املكافئة يف 21 املادة القدرة يف 4 200-3 700 
MHzو 4 800-4 MHzو 500 7 025-5  املستقرة بالنسبة إىل األرض،من أجل األنظمة غري  925
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 وإذ يدرك
أن متكني الشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض واألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض من استخدام مدارات  أ ) 

ت األخرى االسواتل ونطاقات الرتدد املوزعة للخدمة الثابتة الساتلية استخداماً يتسم بأقصى قدر من الكفاءة، يتعني أن يراعي اخلدم
 املوزع عليها نطاقات الرتدد تلك على أساس أويل أيضاً؛

MHzأن نطاقات الرتدد  ب) 4 200-3 MHzو 700 4 800-4 MHzو 500 7 025-5 إقليم واحد  موزعة أيضاً يف 925
 أكثر للخدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل؛ أو

 MHz 4 200-3 700 نطاقات الرتدد اخلدمة الثابتة الساتلية يف أن األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف ج)
MHzو 4 800-4 MHzو 500 7 025-5 تداخل غري مقبول للشبكات املستقرة  بعدم التسبب يف 2.22 ملزمة مبوجب الرقم 925

 اخلدمة الثابتة الساتلية أو املطالبة باحلماية منها؛ بالنسبة إىل األرض يف
MHzالرتدد نطاق أن  د ) 7 025-6 الجتاه ا للخدمة الثابتة الساتلية على أساس أويل يف 458B.5 املوزع مبوجب الرقم 700

 ؛(MSS) لة الساتليةاخلدمة املتنق يقتصر على وصالت التغذية ألنظمة السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يفأرض، -فضاء
 (AMT) اخلدمة املتنقلة للطريان أنظمة القياس عن بُعد يفاعُتمدا ملعاجلة تشغيل  457C.5و 440A.5 أن الرقمني ه )

MHzنطاَقي الرتدد  ) يف83.1 (انظر الرقم اختبارات الطريان باحملطات احملمولة على منت الطائراتألغراض  4 940-4 400 
MHzو 6 700-5  األرض فقط؛ فيما يتعلق باخلدمة الثابتة الساتلية اليت تستعمل الشبكات املستقرة بالنسبة إىل 925

 الثابتة؛ نقلة واخلدمةللخدمة الثابتة الساتلية واخلدمة املتتلك املعايري،  أن مثة معايري محاية حمددة، ومستويات محاية معرَّفة يف و )
أن األنظمة اجلديدة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املدارات الدائرية جيب أن تضمن محاية األنظمة القائمة  ز )
 املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املدارات شديدة اإلهليلجية،غري 

 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
 لخدمة الثابتة الساتلية:نطاقات الرتدد التالية املوزعة ل إىل دراسة املسائل التالية املتصلة باألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

بالنسبة  21-4 اجلدول، 21 أرض)، حتديد إمكانية مراجعة املادة-(فضاء MHz 4 200-3 700 يف نطاق الرتدد أ ) 
دف متكني األنظمة اجلديدة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  لسواتل اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض 

 احلماية للخدمات األولية القائمة واحلفاظ على حدود كثافةنطاقات تردد اخلدمة الثابتة الساتلية هذه مع ضمان  العمل يف من
 للشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض؛ 21 املادة تدفق القدرة القائمة الواردة يف

6أرض) و-(فضاء MHz 4 200-3 700 يف نطاقي الرتدد ب) 425-5 925 MHz فضاء)، احلدود-(أرض epfd↓  الواردة
دف متكني أنظمة إضافية غري مستقرة بالنسبة ا ↑epfd واحلدود 22 املادة يف ملنطبقة على األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض 

 املقبول األرض من التداخل غري نطاقات الرتدد هذه مع ضمان احلماية للشبكات املستقرة بالنسبة إىل إىل األرض من العمل يف
 ومعايري احلماية احلالية؛ 2.22وفقاً للرقم 

MHzنطاقي الرتدد يف  ج) 4 800-4 MHzأرض) و-(فضاء 500 7 025-6 فضاء)، إمكانية وضع -(أرض 725
دف متكني  22املادة  يف ↑epfdو ↓epfd احلدود على غرار تلك املطبقة على نطاقات الرتدد األخرى للخدمة الثابتة الساتلية 

 األرض هذين، مع ضمان احلماية للشبكات املستقرة بالنسبة إىلنطاَقي الرتدد  أنظمة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض من العمل يف
 ؛أعاله إذ يدرك و)ومعايري احلماية القائمة مع مراعاة فقرة ومعايري احلماية القائمة  2.22املقبول وفقاً للرقم من التداخل غري
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MHzيف نطاق الرتدد  د ) 7 025-6 جتاه اال املتنقلة الساتلية العاملة يف، محاية وصالت التغذية ألنظمة اخلدمة 700
أرض من التداخل غري املقبول، وفقاً للمعايري احلالية، الصادر من احملطات األرضية لألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض -فضاء
 فضاء؛-االجتاه أرض اخلدمة الثابتة الساتلية العاملة يف يف

MHzيف نطاق الرتدد  ه ) 4 800-4 أرض)، وضع أحكام تنظيمية مناسبة ألنظمة غري مستقرة بالنسبة إىل -(فضاء 500
 اخلدمة الثابتة الساتلية من أجل محاية خدمات األرض؛ األرض يف

MHzيف نطاقي الرتدد  و ) 4 800-4 MHzأرض) و-(فضاء 500 6 425-5 فضاء)، وضع أحكام تنظيمية -(أرض 925
اخلدمة  ريقة تسمح بضمان أال تتسبب أنظمة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يفيطبقان بط 457C.5و 440A.5لتوضيح أن الرقمني 
اختبارات الطريان باحملطات ألغراض  (AMT) اخلدمة املتنقلة للطريان القياس عن بُعد يفتداخل ضار ألنظمة  الثابتة الساتلية يف

 وأال تطالب باحلماية منها، احملمولة على منت الطائرات

يقرِّر كذلكو 

 أعاله يتعني: يقررفقرات  أن نتائج الدراسات املشار إليها يف1

الساتلية املستقرة  للخدمة الثابتةتلك املعايري  أال تغري بأي شكل من معايري احلماية ومستويات احلماية املعرَّفة يف -
 بالنسبة إىل األرض واخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة؛

 اخلدمة الثابتة الساتلية ذات املدارات ري املستقرة بالنسبة إىل األرض يفغأن تضمن محاية األنظمة القائمة  -
اإلهليلجية، شديدة

ضع ألحكام نطاقات اخلدمة الثابتة الساتلية وخت أن األنظمة اجلديدة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت تعمل يف2
 ،30B قائمة التذييل الواردة يفلتخصيصات لاخلطة و  أن تضمن احلماية الكاملة للتعيينات الواردة يف جيب 30Bالتذييل 

 يدعو اإلدارات

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

يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

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

GHzاستخدام نطاقي التردد  GHzأرض) و-(فضاء 19,7-17,7 29,5-27,5 
 متحركة تتواصل مع محطات فضائيةمحطات أرضية  فضاء) في-(أرض

 مستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة الساتلية

)،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

GHzأن النطاقني  ) أ  GHzوأرض) -(فضاء 19,7-17,7 موّزعان عامليًا على أساس أويل فضاء) -(أرض 29,5-27,5
الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض العاملة خلدمة وأن هنالك عددًا كبريًا من شبكات ا (FSS) للخدمة الثابتة الساتلية

 اخلدمة الثابتة الساتلية؛ رض يفالرتدد هذين، فضًال عن األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األ نطاقي يف

 من حمطات اخلدمة الثابتة باإلضافة إىل حمطات اخلدمة املتنقلة؛ هذين النطاقني عدد كبري أنه يوجد يف ب)

قرة بالنسبة إىل الثابتة الساتلية املستخلدمة هذين النطاقني إجراءات تنظيمية وتقنية بني شبكات ا أنه يوجد يف ج)
 اخلدمة الثابتة الساتلية؛ املستقرة بالنسبة إىل االرض يف األرض واألنظمة غري

 ذلك اخلدمات الساتلية العاملية عريضة النطاق، وأنه ميكن تلبية هذه احلاجة إىل حاجة لالتصاالت املتنقلة مبا يفأن مثة  د )
طاقي ن اخلدمة الثابتة الساتلية تعمل يف بالسماح للمحطات األرضية املتحركة بالتواصل مع حمطات فضائية يف ما حد
GHzوأرض) -(فضاء GHz 19,7-17,7 الرتدد  ؛فضاء)-(أرض 29,5-27,5

واملستقبلية ياً حالأن بعض اإلدارات قد نشرت حمطات أرضية متحركة، وتزمع توسيع استخدامها مع الشبكات العاملة  ) ه
 األرض؛ اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل يف

 نطاقي شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف التنسيق والتبليغ بشأنيتعني أنه  ) و
GHzوأرض) -(فضاء GHz 19,7-17,7 الرتدد من لوائح الراديو؛ 11و 9     ً             وفقا  ألحكام املادتني فضاء)-(أرض 29,5-27,5

GHz الرتدد نطاقيأن  ز ) GHzوأرض) -(فضاء 19,7-17,7 موّزعان أيضاً لعدة خدمات فضاء) -(أرض 29,5-27,5
العديد من  تستعملها جمموعة متنوعة من األنظمة املختلفة يفأخرى على أساس أويل وأن اخلدمات اليت ليس لديها توزيعات 

 ؛مربر هلا وأنه ينبغي محاية هذه اخلدمات القائمة وتطورها املستقبلي دون قيود ال اإلدارات

 ،األرض خدمات حمطات مي حمدد لتنسيق احملطات األرضية املتحركة إزاء          ً              يوجد حاليا  أي إجراء تنظي أنه ال ح)
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 اعتباره كذلك وإذ يضع يف

ج متسق حيال نشر هذه احملطات األرضية ) أ  تزايدة؛سيدعم متطلبات االتصاالت العاملية اهلامة وامل املتحركة أن اتباع 

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

أنه ينبغي أن تكون اخلصائص التقنية للمحطات األرضية املتحركة العاملة ضمن شبكة ساتلية معينة مستقرة بالنسبة  ج)
 إىل األرض ضمن غالف اتفاقات التنسيق اليت مت التوصل إليها فيما بني اإلدارات،

 وإذ يدرك

 األرض؛ اخلاصة باخلدمات الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل (pfd)القدرة تتضمن حدود كثافة تدفق  21 أن املادة )أ  

 األرواح؛ لقة بسالمةالتطبيقات املتع أن احملطات األرضية املتحركة اليت يتناوهلا هذا القرار ليست معدة لالستخدام يف ب)

 املتعلق باحملطات األرضية املتحركة؛ (WRC-15) 156 والقرار 527A.5 اعتمد احلاشية WRC-15أن هذا املؤمتر  ج)

حدود  ذلك استخدام تقنيات التتبع يسمح للمحطات األرضية املتحركة بالعمل يف أن التقدم التكنولوجي مبا يف د )
 اخلدمة الثابتة الساتلية؛ خصائص احملطات األرضية الثابتة يف

 يعرف اخلدمة املتنقلة الساتلية؛ 25.1يعرف اخلدمة الثابتة الساتلية والرقم  21.1أن الرقم  ) ه

بيقات اخلدمة خيتلف كثريًا عن تط إطار نظام اخلدمة الثابتة الساتلية ال أن استخدام احملطات األرضية املتنقلة يف و )
؛25.1الرقم  املتنقلة الساتلية مع مراعاة تعريف اخلدمة املتنقلة الساتلية يف

كة ة املتحركة واحملطات األرضية للخدمة املتنقلة هو أن احملطات األرضية املتحر أن الفرق األساسي بني احملطات األرضي ز )
 اخلدمة الثابتة الساتلية، متتثل للمتطلبات التقنية للمحطات األرضية يف

 وإذ يدرك كذلك

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

GHzأن نطاقات الرتدد  ب) GHz) و2 اإلقليم (يف 19,3-18,3 GHz) و1 اإلقليم (يف 27,82-27,5 28,45-28,35 
GHz) و2 اإلقليم (يف GHzمجيع األقاليم)، و (يف 28,94-28,45 GHz) و3و 2اإلقليمني  (يف 29,1-28,94 29,46-29,25 
GHz) و2 اإلقليم (يف لثابتة اخلدمة ا مجيع األقاليم) حمددة لكي تستعملها التطبيقات عالية الكثافة يف (يف 29,5-29,46

 )؛516B.5 (الرقم الساتلية

على وصالت التغذية التابعة يقتصر  GHz 18,4-18,1 فضاء) للنطاق-استعمال اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض أن ج)
 )؛520.5 (الرقم اخلدمة اإلذاعية الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يفلألنظمة الساتلية 

GHzالرتدد استعمال اخلدمة الثابتة الساتلية لنطاق  أن د ) على أنظمة السواتل املستقرة بالنسبة إىل يقتصر  18,8-18,6
km أوج مدارها على يزيداألرض واألنظمة اليت   )؛522B.5 (الرقم 000 20
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GHzأن استخدام نطاقي الرتدد  ) ه GHzو 18,6-17,8 قرة املست من جانب أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية غري 28,6-27,5
 ؛5I.22و 5C.22و 484A.5 بالنسبة إىل األرض خيضع لتطبيق أحكام األرقام

 لية لنطاقيتاخلدمة الثابتة السا املستقرة بالنسبة إىل األرض يف استعمال الشبكات املستقرة وغريأن  و )
GHz الرتدد GHzو 19,3-18,8  )؛523A.5 (الرقم 2.22 ينطبق الرقم بينما ال 11A.9 خيضع لتطبيق أحكام الرقم 29,1-28,6

 نسبة إىل األرضالساتلية املستقرة بال اخلدمة الثابتة استعمال األنظمة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف أن ز )
 GHz 19,7-19,3 لرتددا اخلدمة املتنقلة الساتلية لنطاق املستقرة بالنسبة إىل األرض يف ووصالت التغذية لألنظمة الساتلية غري

األنظمة الساتلية  هذا يفالرتدد استعمال نطاق  وأن ،2.22 خيضع ألحكام الرقم ، ولكنه ال11A.9 خيضع لتطبيق أحكام الرقم
خيضع  ، ال523E.5و 523C.5الرقمني  احلاالت املذكورة يف اخلدمة الثابتة الساتلية، أو يف األرض يفاملستقرة بالنسبة إىل  غري

 ؛)523D.5 (الرقم 2.22 وألحكام الرقم 11) و11A.9 الرقم باستثناء( 9 يظل خاضعاً إلجراءات املادتنيو  11A.9 ألحكام الرقم

فضاء) يقتصر على أنظمة السواتل املستقرة -(أرض GHz 29,5-29,1 استعمال اخلدمة الثابتة الساتلية للنطاق أن ح)
 ، وأن هذا االستعمالاتليةاخلدمة املتنقلة الس بالنسبة إىل األرض ووصالت التغذية ألنظمة السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

حيث  523E.5و 523C.5 ملا ينص عليه الرقمانإال وفقاً  2.22 خيضع ألحكام الرقم ولكنه ال 11A.9 خيضع لتطبيق أحكام الرقم
وألحكام  11) و11A.9 (باستثناء الرقم 9 يظل خاضعاً لتطبيق إجراءات املادتنيو  11A.9 خيضع هذا االستعمال ألحكام الرقم ال

 )؛535A.5 (الرقم 2.22 الرقم

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

تنقلة الساتلية وشبكات اخلدمة امل املستقرة بالنسبة إىل األرض يف شبكات السواتل غري وصالت التغذية يف أنه جيب على ي)
فضاء) أن تستعمل -(أرض GHz 29,5-29,1 رتددال نطاق اخلدمة الثابتة الساتلية املشغلة يف السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

بيق سوية غري ذلك من طرائق تعويض اخلبو حبيث جترى إرساالت احملطة األرضية بتط القدرة للوصلة الصاعدة أو التحكم التكييفي يف
)؛541A.5 (الرقم نيكتالشب املتبادل بنيالتداخل مستوى الوصالت مع ختفيض  القدرة املطلوبة لتحقيق نوعية األداء املرغوبة يف

GHz نطاق الرتدد أن للخدمتني الثابتة واملتنقلة توزيعاً على أساس أويل يف ك)  العاملي؛ على الصعيد 29,5-27,5

عد االستشعار عن بُ  يف GHz 18,8-18,6 الرتدد نطاقأن خدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) تستخدم  ل)
ستشعار املنفعل القياسات وتطبيقات الوأن احلماية من التداخل ضرورية  األرصاد اجلويةسواتل استكشاف األرض وسواتل بواسطة 

 ؛، وخاصة لقياسات اخلطوط الطيفية املعروفة ذات األمهية اخلاصةعد ُ ب   عن

GHz الرتدد نطاقأن  ) م                ً                                           فضاء) موزع أيضا  خلدمة استكشاف األرض الساتلية على أساس ثانوي -(أرض 29,5-28,5
 ؛(EESS) خدمة استكشاف األرض الساتليةينبغي فرض أي قيود إضافية على  وال

 نطاقات الرتدد هذه، أنه ينبغي مراعاة مجيع اخلدمات اليت لديها توزيع يف ن)
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إىل يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

حركة اليت تعمل األرضية املت دراسة اخلصائص التقنية والتشغيلية ومتطلبات املستخدمني ملختلف أنواع احملطات1
GHzو GHz 19,7-17,7 نطاقي الرتدد املستقرة بالنسبة إىل األرض يف FSS ختطط للعمل ضمن توزيعات الشبكات أو 29,5-27,5 ،

ييسر النفاذ  ذلك استخدام الطيف لتوفري اخلدمات املتوخاة ملختلف أنواع احملطات األرضية املتحركة وإىل أي درجة ميكن أن مبا يف
 "؛كذلك وإذ يدركمن " ن) إىل أ)الفقرات من  املرن إىل الطيف التقاسم مع اخلدمات احملددة يف

املستقرة بالنسبة  FSS دراسة إمكانية التقاسم والتوافق بني احملطات األرضية املتحركة اليت تعمل مع الشبكات2
 GHz 19,7-17,7 نطاقي الرتدد ليت لديها توزيع يفإىل األرض واحملطات احلالية واملخططة للخدمات القائمة ا

GHzو ا على داعي هل نطاق الرتدد هذا وعدم فرض قيود ال لضمان احلماية للخدمات اليت لديها توزيعات يف 29,5-27,5
"؛إذ يدرك كذلك" منن)  إىلأ)  هذه اخلدمات، مع مراعاة الفقرات من

دد لف أنواع احملطات األرضية املتحركة وخمتلف أجزاء نطاقات الرت وضع شروط تقنية وأحكام تنظيمية لتشغيل خمت3
 اليت متت دراستها، مع مراعاة نتائج الدراسات أعاله،

 يقـرر

 التطبيقات املتعلقة بسالمة األرواح، أالّ ُتستعمل هذه احملطات األرضية وأالّ يُعتمد عليها يف

 2019لعام  الراديويةالتصاالت ل املؤمتر العاملي أن يدعوكذلك يقرر  

نتائج الدراسات املذكورة أعاله واختاذ التدابري الضرورية، حسب االقتضاء، على أن تكون نتائج الدراسات املشار إليها  إىل النظر يف
عليها. قتقطاع االتصاالت الراديوية قد واف " كاملة وأن تكون جلان الدراسات يفيقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةفقرة " يف
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159قـرار ال (WRC-15)

 يةفيما يخص األنظمة الساتلدراسة المسائل التقنية والتشغيلية واألحكام التنظيمية 
نطاقات  الخدمة الثابتة الساتلية في غير المستقرة بالنسبة إلى األرض في

 أرض) -(فضاء GHz 39,5-42,5وأرض) -(فضاء GHz 37,5-39,5 التردد
GHzو  فضاء)-(أرض GHz 51,4-50,4و فضاء)-(أرض 50,2-47,2

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
رددات اخلدمة الثابتة الساتلية عند ت أن من الضروري التشجيع على تطوير وتنفيذ تكنولوجيات جديدة يف ) أ 

GHz فوق  ؛30
GHzفوق أن أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية القائمة على استعمال تكنولوجيات جديدة  )ب مرتبطة بالكوكبتني  30

ميكن أن توفِّر وسائل  (non-GSO)املستقرة املدار بالنسبة إىل األرض  وغري (GSO)املدار بالنسبة إىل األرض  الساتليتني املستقرة
 ؛العامل لية السعة حىت ألكثر املناطق عزلة يفاتصال منخفضة التكاليف وعا

أن لوائح الراديو ينبغي أن تسمح بإدخال تطبيقات جديدة لتكنولوجيا االتصاالت الراديوية لضمان تشغيل أكرب  ج)
 عدد ممكن من األنظمة لضمان كفاءة استعمال الطيف؛

بكات أنظمة شبالنسبة إىل األرض تداخالً غري مقبول ل، جيب أال تتسبب األنظمة غري املستقرة 2.22أنه وفقاً للرقم  د )
GSO) اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض FSS) وشبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية(BSS)  وأال تطالب باحلماية ،

ما مل حيدد خالف ذلك  ،عية الساتليةاخلدمة اإلذاو اخلدمة الثابتة الساتلية  املستقرة بالنسبة إىل األرض يف من الشبكات الساتلية
 الراديو؛ لوائح يف

NGSO) اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض أن أنظمة ه ) FSS)  اليقني الذي سينجم ستستفيد من
 اخلدمة اإلذاعية الساتليةو لساتلية ااخلدمة الثابتة  املستقرة بالنسبة إىل األرض يف الشبكات الساتليةعن حتديد التدابري املطلوبة حلماية 

 ؛2.22وفقاً للرقم 
أن هناك شبكات ساتلية مستقرة بالنسبة إىل األرض وأنظمة ساتلية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض عاملة أو خمطط  و )

 ؛GHz 37,5-51,4املدى  اخلدمة الثابتة الساتلية يف هلا يف
أرض) -(فضاء GHz 37,5-42,5 إمكانية وشروط تقاسم نطاقات الرتددأنه تلزم دراسات تقنية للتيقن من  ز )
GHzو الشبكات الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض (اخلدمة  1) فضاء):-(أرض GHz 50,4-51,4و فضاء)-(أرض 50,2-47,2

األنظمة الساتلية غري املستقرة  2)و الثابتة الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتلية حسب ما يناسب النطاق)
 اخلدمة الثابتة الساتلية؛ يف بالنسبة إىل األرض

750أنه قد يكون من الضروري استعراض القرار  ح) (Rev.WRC-15)  ملراعاة التطور اجلديد للسواتل غري املستقرة
 بالنسبة إىل األرض،
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 اعتباره كذلك وإذ يضع يف
ITU-Rأن التوصيات  S.1323 وITU-R S.1325 وITU-R S.1328 وITU-R S.1529 وITU-R S.1557  توفر معلومات بشأن

 دراسات التقاسم، خصائص األنظمة واملتطلبات التشغيلية ومعايري احلماية اليت ينبغي استعماهلا يف

وإذ يالحظ
إىل  تلية املستقرة بالنسبةالساأنه قد أُبلغت إىل املكتب معلومات تبليغ فيما خيص الشبكات الساتلية للخدمة الثابتة  أ ) 

GHzأرض) و-(فضاء GHz 37,5-42,5قات الرتدد انط األرض يف GHzفضاء) و-(أرض 50,2-49,2  فضاء)؛-(أرض 51,4-50,4
 القريب؛ املستقبل أن بعض هذه الشبكات الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يشغَّل حالياً وأن بعضها اآلخر سيشغَّل يف ب)
أن نطاق و أرض -جتاه فضاءاال (الفضاء السحيق) يف ئيةحباث الفضااألدمة موزع خل GHz 38-37,5 نطاق الرتددأن  )ج

GHzالرتدد   ،ساس أويلعلى أ فضاء-االجتاه أرض يف موزع خلدمة األحباث الفضائية وخدمة استكشاف األرض الساتلية 40,5-40,0
GHzنطاق الرتدد أن  )د   ،انويث أرض على أساس-جتاه فضاءاال يف تكشاف األرض الساتليةاسدمة موزع خل 40,5-37,5

 وإذ يدرك
أحكام  ذلك حدود كثافة تدفق القدرة يف اعتمد أحكامًا مبا يف 2000أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أ ) 

من أجل محاية الشبكات الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض  2.22 الرقم لتحديد قيمه يف 5F.22و 5D.22و 5C.22 األرقام
اخلدمة الثابتة الساتلية  اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتلية من األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف يف
 ؛GHz 10-30 مدى الرتدد يف

76أن القرار  ب) (Rev.WRC-15)  القدرة الكلية اليت جيب أال تتجاوزها األنظمة غري املستقرة يتضمن سويات
GSOاخلدمة الثابتة الساتلية من أجل محاية الشبكات  بالنسبة إىل األرض يف FSS وGSO BSS مدى  من التداخل يف

 ؛GHz 10-30 الرتدد
GHzالرتدد                                            ً         ث اإلدارات على اختاذ كل التدابري املمكنة عمليا  حلجز نطاقحي 552.5الرقم ن أ )ج لوصالت  49,2-47,2

GHzالرتدد  نطاق التغذية للخدمة اإلذاعية الساتلية العاملة يف ؛42,5-40,5
GHzو GHz 47,5-47,9 يُقصر استعمال نطاقات الرتدد 554A.5أن الرقم )د  GHzو 48,54-48,2 اخلدمة  يف 50,2-49,44

نسبة إىل األرض؛أرض) على السواتل املستقرة بال-الثابتة الساتلية (فضاء
يتضمن حدود كثافة تدفق القدرة الواجبة التطبيق على األنظمة الساتلية غري املستقرة املدار بالنسبة  16.21أن الرقم  ) ه

GHzنطاق الرتدد  إىل األرض حلماية اخلدمات الثابتة واخلدمات املتنقلة اليت هلا توزيعات يف  ؛42,5-37,5
موَّزع على أساس أويل خلدمة استكشاف األرض (املنفعلة) وخدمة األحباث الفضائية  GHz 50,2-50,4أن نطاق الرتدد  و )

اليت جيب محايتهما على حنو مالئم؛(املنفعلة)، 
نتائج الدراسات األولية لقطاع االتصاالت الراديوية، أن هناك حاجة إىل  قرر، بعد النظر يف WRC-03أن املؤمتر  ز )

ابتة الساتلية ملدى اخلدمة الث حديد شروط تقاسم األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يفإجراء مزيد من الدراسات لت
GHz الرتدد  اخلدمة الثابتة الساتلية؛ مع الشبكات الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف 50,2-37,5
 هذا النطاق وأنه قد يكون من الواجب حتديد تدابري يبني أن أرصاد علم الفلك الراديوي تنفذ يف 556.5 أن الرقم )ح

 هذا الصدد؛ التخفيف يف
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أن أي مراجعات حمتملة حلدود احلماية للخدمات املنفعلة أو األرصاد الفلكية الراديوية ستكون بالضرورة تطلعية ولن  )ط
 اعتباره إذ يضع يفمن  )والفقرة  شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية وأنظمتها الوارد وصفها يف ميكن تطبيقها من الناحية العملية على

 ،إذ يالحظمن  أ) وب)والفقرتني 

 يقرِّر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
 :WRC-19ر الوقت املناسب قبل املؤمت وإجنازه يف إىل االضطالع مبا يلي

والتشغيلية واألحكام التنظيمية فيما خيص تشغيل األنظمة الساتلية للخدمات الثابتة دراسة املسائل التقنية 1
GHzقات الرتدد انط املستقرة بالنسبة إىل األرض يف غري الساتلية GHzأرض) و-(فضاء 42,5-37,5 (يقتصر على  48,9-47,2

GHzوصالت التغذية فقط) و GHzو 50,2-48,9 للشبكات فضاء) مع ضمان احلماية -(مجيع اإلرساالت أرض 51,4-50,4
ٍ  دون حتديد  ، بةواخلدمة املتنقلة الساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتلياخلدمة الثابتة الساتلية  الساتلية املسقرة بالنسبة إىل األرض يف        

ٍ                                                          تقييد  بال مربر للتطور املستقبلي للشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض يف أو  ؛21 تعديل أحكام املادة ، وبدونالنطاقات تلك     
"، بشكل يقرِّر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةمن " 1الفقرة  الرتكيز، عند إجراء الدراسات املشار إليها يف 2

الصادر البث  أي نقطة من املدار املستقر بالنسبة إىل األرض من حصري على وضع حدود لكثافة تدفق القدرة املكافئة اليت تنتج يف
تقرة بالنسبة اخلدمة الثابتة الساتلية أو داخل أي حمطة أرضية مس عن مجيع احملطات األرضية لنظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف

 االقتضاء؛ اخلدمة الثابتة الساتلية، حسب إىل األرض يف
ية العاملة دمة الثابتة الساتلاخل دراسة ووضع شروط التقاسم بني األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف3
 "؛يقرِّر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةمن " 1الفقرة  النطاقات املذكورة أعاله يف يف
750 إجراء دراسات للمراجعات الضرورية احملتملة للقرار4 (Rev.WRC-15) لضمان محاية خدمة استكشاف ،

GHzنطاقي الرتدد  األرض الساتلية (املنفعلة) يف GHzو 37-36 من إرساالت اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة  50,4-50,2
بتة الساتلية اخلدمة الثا ذلك دراسة آثار التداخل الكلي يف أعاله، مبا يف" إذ يدرك"من  ط)بالنسبة إىل األرض مع مراعاة الفقرة 

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

GHzنطاقات الرتددات  إجراء دراسات لضمان احلماية خلدمة الفلك الراديوي يف 5 GHzو 43,5-42,5 49,04-48,94 
GHzو  إذ يدرك"" من ط)مع مراعاة الفقرة من إرساالت اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  54,25-51,4

اخلدمة الثابتة الساتلية من الشبكات واألنظمة العاملة أو املخطط أن تعمل  ذلك دراسة آثار التداخل الكلي يف أعاله، مبا يف
 " أعاله،يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةمن " 1 الفقرة نطاقات الرتدد الوارد وصفها يف يف

 يقرِّر كذلكو 
نتائج الدراسات املشار إليها أعاله واختاذ التدابري املناسبة  إىل النظر يف 2019دعوة املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 الشأن، ذا

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

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

)،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
تمعات اليت تنقصها ا ق العريض وخدمات االتصاالت يفمزيد من توصيلية النطا تدعو إىلاجة احلأن  أ )  خلدمات ا

 واملناطق الريفية واملناطق النائية؛
 عالية؛ ارتفاعات حمطات قاعدة تعمل على اليت تقدمهاالنطاق العريض  لتطبيقاتأن التكنولوجيات احلالية ميكن استخدامها  ب)
لتقدمي التوصيلية الثابتة عريضة النطاق اليت املمكنة  الوسائل منهي  (HAPS)أن حمطات املنصات عالية االرتفاع  ج)

ا أن متكِّن نشر  ؛لرملية، مبا فيها املناطق اجلبلية والساحلية والصحراوية ااملناطق النائية الالسلكي يف النطاق العريض من شأ
 املنصات عالية االرتفاع اتحمط اليت تستخدم وصالت تربط ما بني (HAPS)أن حمطات املنصات عالية االرتفاع  د )

 ؛األرضية اتأدىن من البنية التحتية للشبك ميكن أن توفر توصيلية عريضة النطاق حبدّ 
من أجل التعايف بعد االتصاالت  يف ُتستخدم أيضاً ميكن أن  (HAPS)أن حمطات املنصات عالية االرتفاع  ه )
 ؛الكوارث وقوع
بالطاقة  تنيالوزن ومسريَّ  يتخفيف ومركبة جوية يصال النطاق العريض عرب طائرةختترب حالياً إ اجلديدة أن بعض اجلهات و )

 ،امكيلومرتاً لعدة أشهر حول نقطة امسية ثابتة بالنسبة إىل األرض حتته  50و 20 يرتاوح بنيالشمسية على ارتفاع 

 وإذ يدرك
ا جيب محايتها من تطبيقات  أ ) وجيب عدم  (HAPS)حمطات املنصات عالية االرتفاع أن اخلدمات القائمة وتطبيقا

 ؛لزوم هلا على النشر املستقبلي للخدمات القائمة فرض قيود ال
ا حمطة توجد على جسم واقع  66A.1الرقم  يف معرفةحمطات املنصات عالية االرتفاع  أن ب) من لوائح الراديو على أ
kmو 20ارتفاع يرتاوح بني  على  ؛23.4وختضع ألحكام الرقم  حمددة ثابتة بالنسبة إىل األرض، عند نقطة امسية 50
 (HAPS)حملطات املنصات عالية االرتفاع أضاف حتديدًا عامليًا  1997أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ج)
GHzالرتدد  نطاقي يف GHzو 47,5-47,2 حتسباً من اخلبو  وافق، 2000املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  وأن ،48,2-47,9

GHzالرتدد  نطاق يف (HAPS)، على حتديد حمطات املنصات عالية االرتفاع مدى الرتدد هذااملطر في جراء (وصلة  28,2-27,9
GHzالرتدد  ومزاوجته مع نطاق ،)ثابتة هابطة ، WRC-12ويف املؤمتر  ،2خارج اإلقليم  )ثابتة (وصلة صاعدة 31,3-31,0
نطاقي عداد اخلدمة الثابتة  يف (HAPS)لتسمية حمطات املنصات عالية االرتفاع  457.5 اشيةاحل بلدان مخسة ضمت
MHzو أرض)-MHz 6 520-6 440 )HAPS الرتدد 6 640-6  ؛)HAPS-(أرض 560

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

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

- 153 -



RES160-2

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

 تاكثافة طاقة البطاريو كفاءة األلواح الشمسية  من خالل التقدم يف، WRC-12املؤمتر  ، منذتطور التكنولوجياأن  ز )
حمطات املنصات  من ن اجلدوىقد حيسّ  ات،وتكنولوجيا اهلوائي اً تيذا املستقلةواملواد املركبة خفيفة الوزن وإلكرتونيات الطريان 

 ؛االرتفاع عالية

اخلطط ويف القائمة اخلاضعة  ، والتخصيصات الواردة يف30Bخطة التذييل  أنه جيب محاية التعيينات الواردة يف ح)
 ،30Bالتذييل قائمة  والتخصيصات الواردة يف ،30Aو 30للتذييلني 

 قطاع االتصاالت الراديويةيقـرر أن يدعو 

 (HAPS) االرتفاع حمطات املنصات عالية للبوابة ووصالت املطاريف الثابتة يف إىل دراسة املتطلبات اإلضافية من الطيف 1
 مع مراعاة:اخلدمة الثابتة،  من أجل توفري التوصيلية عريضة النطاق يف

 مليات نشرها القائمة؛وع (HAPS)حمطات املنصات عالية االرتفاع حتديدات أنظمة  -

ا من  (HAPS)حمطات املنصات عالية االرتفاع سيناريوهات النشر املتوخاة ألنظمة  - عريضة النطاق وما يتصل 
 املناطق النائية مثًال؛ متطلبات، يف

 مر حمطات املنصات عالية االرتفاع من خالل التقدّ ذلك تطوّ  مبا يف HAPSاخلصائص التقنية والتشغيلية ألنظمة  -
 التكنولوجيا وتقنيات كفاءة استعمال الطيف ونشرها؛ يف

 ، على صعيد عاملي أو إقليميإذ يدرك ج) فقرة املذكورة يفمدى مالءمة استخدام التحديدات القائمة  إىل دراسة2
 القيود اجلغرافية والتقنية املرتبطة بتحديدات حمطات املنصات عالية مع أخذ األحكام التنظيمية بعني االعتبار، من قبيل

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

ا يف التعديالت املناسبة يف إىل دراسة3 ، ج) يدرك إذ فقرة املذكورة يفالتحديدات  احلواشي القائمة والقرارات املرتبطة 
 نطاقات الرتدد احملددة حالياً، وإزالة التحديد غري املناسب على صعيد عاملي أو إقليمي حصراً يف HAPSلتسهيل استخدام وصالت 

؛(HAPS) طات املنصات عالية االرتفاعحيثما تعذر تقنياً استخدام حتديد حمل

 30Aو 30 ييالتالتذ غري اخلاضعة ألحكامعلى أساس أويل و للخدمة الثابتة ة التالية املوزعالرتدد  نطاقات إىل دراسة4
ة حمطات املنصات عالي وصالت مطاريف البوابة ووصالت املطاريف الثابتة يف إقليم، كي تستخدمها أيّ  يف 30Bو

ا يف ، وذلك للوفاء بأي احتياجات من الطيف ال(HAPS) االرتفاع يقرر أن يدعو قطاع من  2و 1إطار الفقرتني  يتسىن الوفاء 
 :االتصاالت الراديوية

 ؛GHz 39,5-38على صعيد عاملي:  -

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

 وتوافق قاسمدراسات ت 4و 3 يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةفقريت  أن تتضمن الدراسات املشار إليها يف1
اورة، مع  ،ديات الرتدد احملددةم اخلدمات القائمة املوزَّعة يفلضمان محاية  الدراسات  راعاةمحسب االقتضاء، ودراسات للنطاقات ا
قطاع االتصاالت الراديوية؛ جريت يفأُ  اليت سبق أن

استخدام وصالت  ، يف3 ع االتصاالت الراديويةيقـرر أن يدعو قطا إطار فقرة  أالَّ تنظر التعديالت، اليت ُدرست يف2
 ؛30Bنطاقات الرتدد اخلاضعة ألحكام التذييل  يف (HAPS) حمطات املنصات عالية االرتفاع

 إليها على أساس الدراسات اليت تدعووضع توصيات وتقارير لقطاع االتصاالت الراديوية، حسب االقتضاء، أن ت3
،أعاله 4و 3و 2و 1 االتصاالت الراديويةيقـرر أن يدعو قطاع فقرات 

 يدعو اإلدارات

الدراسات وتقدمي مدخالت املسامهات، إىل املشاركة يف

 2019لعام  التصاالت الراديويةل املؤمتر العاملي يقرر أن يدعو

كون نتائج الدراسات ى أن تنتائج الدراسات املذكورة أعاله واختاذ التدابري التنظيمية الضرورية، حسب االقتضاء، عل إىل النظر يف
ت الراديوية قطاع االتصاال " كاملة وأن تكون جلان الدراسات يفيقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةفقرة " املشار إليها يف

وافقت عليها. قد
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161 قـرارال (WRC-15)

 إمكانية توزيعالطيف و  منباالحتياجات الدراسات المتعلقة 
 لخدمة الثابتة الساتليةل GHz 39,5-37,5 التردد نطاق

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

متكني  أن تساعد يف هاخدمات النطاق العريض وميكن إليصالستخدم بصورة متزايدة الساتلية تُ  األنظمةأن  أ ) 
 العريض؛النطاق  إىل اجلميع نفاذ
يتوفر  حيث(دمة سيزيد من السرعات املستخأن اجليل التايل من تكنولوجيات اخلدمة الثابتة الساتلية للنطاق العريض  ب)

 املستقبل القريب؛   ُ                 وت توقع معدالت أسرع يف) Mbps 45 بالفعل معدل
استخدام  إعادةو  ة النقطيةاحلزم تتكنولوجيا التقدم يفالتطورات التكنولوجية مثل اخلدمة الثابتة الساتلية تستخدم أن  ج)

 ؛من أجل زيادة كفاءة استخدام الطيف GHz 30الطيف فوق  يف الرتدد
GHzالطيف فوق  يف اخلدمة الثابتة الساتليةأن تطبيقات  د ) مع خدمات  ينبغي أن يكون تقامسهابوابات، ال، مثل 30

 ؛(HDFSS) اخلدمة الثابتة الساتلية بيقات عالية الكثافة يفالتطأسهل من  االتصاالت الراديوية األخرى
GHzأن أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية القائمة على استعمال التكنولوجيات اجلديدة فوق  ) ه املرتبطة بالكوكبتني  30

ميكن أن توفِّر وسائل  (non-GSO)املستقرة املدار بالنسبة إىل األرض  وغري (GSO)املدار بالنسبة إىل األرض  الساتليتني املستقرة
 ؛العامل اتصال منخفضة التكاليف وعالية السعة حىت ألكثر املناطق عزلة يف

GHzأن نطاق الرتدد  و ) موَّزع على أساس أويل خلدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) وخدمة األحباث  37-36
 ،هلاالفضائية (املنفعلة)، اليت جيب توفري احلماية الكافية 

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف
ITU-Rأن التوصيات  أ )  S.1323 وITU-R S.1325 وITU-R S.1328 وITU-R S.1529 وITU-R S.1557  توفر

 دراسات التقاسم؛ معلومات بشأن خصائص األنظمة واملتطلبات التشغيلية ومعايري احلماية الستخدامها يف
 GHz 37,5-39,5نطاق الرتدد  أنه ميكن من الناحية التقنية منح توزيعات جديدة للخدمة الثابتة الساتلية يف ب)

 تبعاً لنتائج الدراسات التقنية، حملطات األرضية للبوابةا) لعمليات فضاء-(أرض

 وإذ يالحظ
إىل  بالنسبة املدار خيص الشبكات الساتلية املستقرة معلومات تبليغ فيمااالتصاالت الراديوية كتب م        ُ        أنه قد أ بلغت إىل  أ ) 

أرض)؛-(فضاء GHz 37,5-42,5 ق الرتددانط األرض يف
غَّل يشغَّل حاليًا وأن بعضها اآلخر سيشالساتلية املستقرة املدار بالنسبة إىل األرض أن بعض هذه الشبكات  ب)
 ؛املستقبل القريب يف
GHzأن نطاق الرتدد  )ج  ؛أرض-فضاء االجتاه دمة األحباث الفضائية على أساس أويل يفموزع خل 38-37,5

GHzأن نطاق الرتدد  د )  رض،أ-االجتاه فضاء موزع خلدمة استكشاف األرض الساتلية على أساس ثانوي يف 39,5-37,5
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 وإذ يدرك

 ،خدمةنطاقات تردد من أجل توزيعات إضافية حمتملة ألي  ضرورة محاية اخلدمات القائمة عند النظر يف

يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

 :2023 ملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامقبل ا الوقت املناسب إىل أن ُجيري ويستكمل ما يلي يف

 ياً الطيف لتطوير اخلدمة الثابتة الساتلية مع مراعاة النطاقات املوزعة حال من ضافيةاإل االحتياجات تنظر يفدراسات  1
دف زيادة  دد الرت  لنطاقاتستخدامها، وإمكانية حتقيق االستخدام األمثل ال التقنيةالشروط يف الثابتة الساتلية، و  مةلخدل هذه 

 الطيف؛ استخدام كفاءة

جاورة، حسب تالنطاقات امل ذلك يف مبا يفعلى أساس أويل وثانوي، والتوافق مع اخلدمات القائمة  التقاسمدراسات  2
فضاء -(أرض GHz 37,5-39,5 نطاق الرتدد مدى مالءمة التوزيعات األولية اجلديدة للخدمة الثابتة الساتلية يف ، لتحديداالقتضاء

بة إىل األرض املدار املستقر وغري املستقر بالنس لالستخدام يف) ويقتصر على وصالت التغذية للخدمة الثابتة الساتلية فقط
 ؛السواء على

نطاق ال حبيث تتوفر احلماية لألنظمة العاملة يف (Rev.WRC-12/15) 750عة القرار دف إىل إمكانية مراجدراسات  3
GHz املنفعل 37-36، 

يقرر كذلك

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

 يدعو اإلدارات

هذه الدراسات من خالل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية. بنشاط يفإىل املشاركة 

- 158 -



RES162-1

162قـرار ال (WRC-15)

 تحديدإمكانية توزيع الطيف و  باالحتياجات منالدراسات المتعلقة 
 الثابتة الساتليةلخدمة ل) فضاء-(أرض GHz 51,4-52,4 ترددالنطاق 

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

متكني  أن تساعد يف هاخدمات النطاق العريض وميكن إليصالستخدم بصورة متزايدة الساتلية تُ  األنظمةأن  أ ) 
 العريض؛النطاق  اجلميع إىل نفاذ

يتوفر  حيث(دمة سيزيد من السرعات املستخمة الثابتة الساتلية للنطاق العريض أن اجليل التايل من تكنولوجيات اخلد ب)
Mbps بالفعل معدل  املستقبل القريب؛   ُ                 وت توقع معدالت أسرع يف) 45

استخدام  إعادةو  ة النقطيةاحلزم تتكنولوجيا التطورات التكنولوجية مثل التقدم يفاخلدمة الثابتة الساتلية تستخدم أن  ج)
GHzالطيف فوق  يف الرتدد  ؛من أجل زيادة كفاءة استخدام الطيف 30

مع  ينبغي أن يكون تقامسها، وصالت التغذية، مثل GHz 30الطيف فوق  يف اخلدمة الثابتة الساتليةأن تطبيقات  د )
 ،(HDFSS) اخلدمة الثابتة الساتلية التطبيقات عالية الكثافة يفأسهل من  خدمات االتصاالت الراديوية األخرى

 وإذ يدرك

 نطاقات تردد من أجل توزيعات إضافية حمتملة ألي خدمة؛ ضرورة محاية اخلدمات القائمة عند النظر يف ) أ 

GHzأن نطاق الرتدد  )ب موزع للخدمات الثابتة واملتنقلة اليت يتعني توفري احلماية هلا، وأنه متاح من أجل  52,4-51,4
 ؛547.5 الرقم التطبيقات عالية الكثافة كما هو مبني يف

واجب هذا النطاق وأنه قد يكون من ال من لوائح الراديو يبني أن أرصاد علم الفلك الراديوي تنفذ يف 556.5 أن الرقم)ج
 هذا الصدد، تخفيف يفحتديد تدابري ال

يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

 :2019 ملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامقبل ا الوقت املناسب إىل أن ُجيري ويستكمل ما يلي يف

 ياً الطيف لتطوير اخلدمة الثابتة الساتلية مع مراعاة النطاقات املوزعة حال من ضافيةاإل االحتياجات تنظر يفدراسات  1
 دف زيادة كفاءة النطاقاتستخدامها، وإمكانية حتقيق االستخدام األمثل هلذه ال التقنيةالشروط يف الثابتة الساتلية، و  لخدمةل

 الطيف؛ استخدام
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من "يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"،  1ي مبوجب الفقرة رهناً بوجود مسوغات بناءً على الدراسات اليت جتر  2
، االقتضاء جاورة، حسبتالنطاقات امل ذلك يف مبا يفعلى أساس أويل وثانوي، والتوافق مع اخلدمات القائمة  التقاسمدراسات 

نطاق  ة الساتلية يفة اجلديدة للخدمة الثابتذلك محاية اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، للتوزيعات األولي لتحديد مدى املالءمة، مبا يف
اإلجراءات و املدار املستقر وغري املستقر بالنسبة إىل األرض على السواء،  لالستخدام يف )فضاء-(أرض GHz 52,4-51,4 الرتدد

 ؛التنظيمية املصاحبة املمكنة

750دف إىل إمكانية مراجعة القرار دراسات  3 (Rev.WRC-15) اق النط حبيث تتوفر احلماية لألنظمة العاملة يف
GHz املنفعل  ؛54,25-52,6

إلجراءات ذلك ا "، مبا يفوإذ يدركمن "ج) الفقرة  دراسات تتعلق حبماية الفلك الراديوي على النحو الوارد يف4
 التنظيمية، حسب االقتضاء،

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 ،2019 لعام ملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديويةج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية إىل اإىل تقدمي تقرير عن نتائ

 يدعو اإلدارات

هذه الدراسات من خالل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية. يف بنشاط إىل املشاركة
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163القرار  (WRC-15)

2و 1اإلقليمين بعض بلدان  نشر المحطات األرضية في

GHz في نطاق التردد فضاء)-الثابتة الساتلية (أرضالخدمة  في 14,75-14,5
 لغير وصالت التغذية للخدمة اإلذاعية الساتلية

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

GHzمدى الرتدد  فضاء يف-أن هناك طلباً على خدمات االتصاالت الساتلية، والسيما باجتاه أرض أ )   ؛17-13

GHzنطاق الرتدد  أنه ميكن تلبية بعض هذا الطلب من جانب احملطات األرضية العاملة يف ب) دون اشرتاط  14,8-14,5
 ؛30Aخضوع هذا االستخدام خلطة أو قائمة التذييل 

 فرض بعض الشروط لضمان احلماية واالستخدام املستقبلي للتخصيصات اخلاضعة خلطة وقائمةأنه ينبغي  ج)
 ؛30A التذييل

أنه بغية محاية االستخدام احلايل واملستقبلي للخدمات األخرى املوزع عليها نطاق الرتدد هذا فإن احملطات األرضية  د )
 )؛509F.5و 509E.5و 509D.5و 509C.5و 509B.5ألرقام ظل قيود تقنية وتشغيلية معينة (انظر ا يلزم أن تعمل يف

 أراضيها، موضع يتيح هلا تأكيد االستخدام املستقبلي املمكن لنطاق هذا الرتدد يف تكون يف أن بعض اإلدارات قد ال ه )

 يقرر

GHz نطاق الرتدد يف 2و 1اإلقليمني  أن يتم تشغيل احملطات األرضية يف فضاء) -الثابتة (أرض الساتليةاخلدمة يف 14,75-14,5
ألرجنتني وأرمينيا االبلدان التالية فحسب: اجلزائر واململكة العربية السعودية و  لغري وصالت التغذية للخدمة اإلذاعية الساتلية يف

خستان والكويت اوأذربيجان والبحرين وبيالروس والربازيل وبلغاريا وكوبا ومصر والسلفادور واالحتاد الروسي والعراق واألردن وكاز 
 زويال.وموريتانيا واملكسيك واملغرب ونيكاراغوا والنرويج وُعمان وأوزبكستان وقطر وقريغيزستان والسودان وتركيا وأوروغواي وفن

.509F.5و 509E.5و 509D.5و 509C.5و 509B.5األرقام  وخيضع هذا التشغيل للقيود التقنية والتشغيلية املدرجة يف
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164القرار  (WRC-15)

3اإلقليم بعض بلدان  نشر المحطات األرضية في

GHz في نطاق التردد فضاء)-الثابتة (أرض الخدمة الساتليةفي 14,75-14,5
 لغير وصالت التغذية للخدمة اإلذاعية الساتلية

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره ضع يفيإذ 
 ؛GHz17-13مدى الرتدد  فضاء يف-سيما باجتاه أرض أن هناك طلباً على خدمات االتصاالت الساتلية، وال أ ) 

GHzنطاق الرتدد  أنه ميكن تلبية بعض هذا الطلب من جانب احملطات األرضية العاملة يف ب) دون اشرتاط  14,8-14,5
 ؛30Aخضوع هذا االستخدام خلطة أو قائمة التذييل 

 أنه ينبغي فرض بعض الشروط لضمان احلماية واالستخدام املستقبلي للتخصيصات اخلاضعة خلطة وقائمة ج)
 ؛30A التذييل

لى احملطات هذا فإن عأنه بغية محاية االستخدام احلايل واملستقبلي للخدمات األخرى املوزع عليها نطاق الرتدد  د )
 )؛509F.5و 509E.5و 509D.5و 509C.5و 509B.5ظل قيود تقنية وتشغيلية معينة (انظر األرقام  األرضية أن تعمل يف

 أراضيها، موضع يتيح هلا تأكيد االستخدام املستقبلي املمكن لنطاق هذا الرتدد يف تكون يف أن بعض اإلدارات قد ال ه )

 يقرر
GHz نطاق الرتدد يف 3اإلقليم بعض بلدان  ات األرضية يفأن يتم تشغيل احملط فضاء) -الثابتة (أرض اخلدمة الساتلية يف 14,8-14,5

الدميقراطية  الو ريةأسرتاليا وكمبوديا والصني واليابان ومجهو البلدان التالية فحسب:  لغري وصالت التغذية للخدمة اإلذاعية الساتلية يف
 509B.5األرقام  . وخيضع هذا التشغيل للقيود التقنية والتشغيلية املدرجة يفغينيا اجلديدة وتايالند وفيتنامالشعبية وباكستان وبابوا 

.509F.5و 509E.5و 509D.5و 509C.5و
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205القـرار  (REV.WRC-15)

 الخدمة المتنقلة الساتلية  حماية األنظمة العاملة في
 MHz 406,1-406التردد في نطاق 

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
MHzالرتدد نطاق قد وزع  (WARC-79) 1979لعام أن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو  أ )  املتنقلة  للخدمة 406,1-406

 فضاء؛-االجتاه أرض يف (MSS)الساتلية 
MHzالرتدد نطاق ر استخدام صُ قْ من لوائح الراديو يَـ  266.5 أن الرقم ب) على املنارات الراديوية لتحديد  406,1-406

 بساتل منخفض القدرة؛ (EPIRB) مواقع الطوارئ
WARC) 1983لعام أن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو حول اخلدمات املتنقلة  ج) Mob-83)لوائح  ، قد أدخل أحكاماً يف

 دخال نظام عاملي لالستغاثة والسالمة وتطويره؛الراديو إل
 م؛هذا النظا أن استخدام املنارات الراديوية للتحديد الساتلي ملواقع الطوارئ يشكل عنصراً جوهرياً يف د )
MHzالرتدد نطاق أن  ه ) حتق له محاية كاملة من مجيع التداخالت الضارة، كأي نطاق تردد آخر حمجوز  406,1-406

 غاثة وسالمة؛لنظام است
ضمن  (MSS)) تتطلب محاية اخلدمة املتنقلة الساتلية 15-2(اجلدول  15والتذييل  22.4و 267.5أن أحكام الرقمني  و )

MHzنطاق الرتدد  اورة األدىن واألعنطاقات  ذلك األنظمة العاملة يف من مجيع إرساالت األنظمة، مبا يف 406,1-406  لى؛الرتدد ا
ITU-Rأن التوصية  ز ) M.1478  تورد متطلبات احلماية ملختلف أنواع املعدات املنصوبة على منت السواتل العاملة اليت

MHzالرتدد نطاق  تستقبل إشارات املنارات الراديوية للتحديد الساتلي ملواقع الطوارئ يف واخلدمات اليت تستخدم  406,1-406
 اء؛السو  ضيق علىالالنطاق بخارج النطاق ومن البث اهلامشي عريض الالنطاق بنطاقات جماورة هلذا النطاق من البث 

املتنقلة  بني اخلدمة احلاالت املتصوَّرةاليت تتناول خمتلف  نتائج الدراسات ITU-R M.2359لتقرير ا م يفقدَّ ت هأن ح)
MHzنطاقي الرتدد  الساتلية واخلدمات النشطة املعنية األخرى العاملة يف MHzو 406-390 أجزاء منفصلة  أو يف 420-406,1

من نطاقي الرتدد هذين؛
MHzأنه ميكن لإلرساالت غري املرغوب فيها من اخلدمات العاملة خارج نطاق الرتدد  ط) التسبب  406,1-406
 تداخالت على مستقبالت اخلدمة املتنقلة الساتلية ضمن هذا النطاق؛ يف

اخلدمة  الذي يعمل يف Cospas-Sarsatطويلة األجل من التداخالت الضارة للنظام الساتلي الأن توفري احلماية  ي)
MHzنطاق الرتدد  املتنقلة الساتلية يف  ؛االستجابة خلدمات الطوارئفيما خيص أزمنة ، أمر حيوي 406,1-406

اورة أو القريبة من النظام  ك) تطبيقات خدمات خمتلفة  ستعماهلا يف، سيستمر اCospas-Sarsatأن النطاقات الرتددية ا
 اخلدمات اليت توزع هلا هذه النطاقات، يف
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 اعتباره كذلك وإذ يضع يف
 البداية، نظامًا يعمل بساتل منخفض االرتفاع على مدار شبه أن بعض اإلدارات قد طورت ونفذت، يف أ ) 

MHzالرتدد نطاق  يف (Cospas-Sarsat) يقطب  حالة االستغاثة؛ اإلنذار ويسهل حتديد املوقع يف، معداً ليعطي 406,1-406

أن آالف األرواح البشرية قد أُنقذت بفضل استخدام معدات الكشف الفضائية ملنار االستغاثة، على  ب)
MHzو MHz 121,5 الرتددين MHzالرتدد نطاق  بادئ األمر، وبعدئذ يف يف 243  ؛406,1-406

MHzأن إرساالت االستغاثة على الرتدد  ج) ة مدارات ساتلية منخفض تُرحَّل عرب العديد من األجهزة املنصوبة يف 406
 ومتوسطة االرتفاع بالنسبة إىل األرض؛

داءات االستغاثة الوقت املناسب تتعلق بن أن املعاجلة الرقمية هلذه اإلرساالت توفر بيانات دقيقة وموثوقة ومتاحة يف د )
 تقدمي املساعدة لألشخاص املنكوبني؛ البحث واإلنقاذ يفوحتديد مواقع الكوارث ملساعدة سلطات 

نظام  قد قررت أن املنارات الراديوية الساتلية لتحديد مواقع الطوارئ العاملة يف (IMO)أن املنظمة البحرية الدولية  ) ه
تغاثة والسالمة تشكل جزءًا من النظام العاملي لالس (Cospas-Sarsat)مدار شبه قطيب  الساتل املنخفض االرتفاع يف

 ؛(GMDSS) البحر يف

MHzنطاق الرتدد  أن عمليات رصد استخدام الرتددات يف ) و قد أوضحت بأن حمطات غري احملطات  406,1-406
املتنقلة  تداخل ضار للخدمة من لوائح الراديو تستخدم هذه الرتددات وأن هذه احملطات قد تسببت يف 266.5الرقم  املرخص هلا يف
 ؛الطوارئ اإلشارات الصادرة عن املنارات الراديوية للتحديد الساتلي ملواقع Cospas-Sarsatسيما الستقبال النظام  الساتلية، ال

ITU-R التقرير ودراسات قطاع االتصاالت الراديوية الواردة يفأن نتائج رصد الطيف  )ز  M.2359  تشري إىل
MHzنطاقي الرتدد  اإلرساالت من احملطات العاملة يف أن MHzو 406-405,9 ميكن أن تؤثر تأثرياً كبرياً على أداء  406,2-406,1

 ؛MHz 406,1-406 نطاق الرتدد أنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية العاملة يف

أن نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية تشري إىل أن زيادة نشر األنظمة الربية املتنقلة العاملة جبوار نطاق  )ح
MHzالرتدد  طاق ن أداء مستقبالت أنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية العاملة يفترّدي ميكن أن تؤدي إىل  406,1-406
 ؛MHz 406,1-406 الرتدد

MHzنطاق الرتدد  يف اخلدمة املتنقلة الساتليةأن املستوى األقصى من التداخل املسموح به على  )ط 406,1-406 ،
MHzاملسابري الراديوية العاملة على ترددات أعلى من يتم جتاوزه نتيجًة الحنراف تردد  قد 405، 

 وإذ يدرك
الية من الرتدد املوزعة حصراً خلدمة استغاثة وسالمة خنطاقات أن محاية احلياة البشرية واملمتلكات تقتضي أن تكون  أ ) 

 التداخالت الضارة؛

MHzنشر أنظمة متنقلة قرب نطاق الرتدد جيري حالياً أنه  )ب  ؛وأن من املتوقع نشر مزيد من األنظمة 406,1-406

مستوى  يف اتزيادلتثري خماوف جدية بشأن موثوقية اتصاالت االستغاثة والسالمة مستقبالً نظراً ل هذه أن زيادة النشر ج)
MHzالرتدد  نطاق مناطق العامل يفالعديد من الضوضاء املقيسة يف  ؛406,1-406
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MHzنطاق الرتدد  أن الضرورة تقتضي احلفاظ على د ) للخدمة املتنقلة الساتلية خاليًا من البث خارج  406,1-406
MHzاملستجيبة واملستقبالت الساتلية على الرتدد -النطاق الذي من شأنه أن يؤدي إىل تردي تشغيل املرسالت ، ويهدد بعدم  406

 كشف إشارات املنارات الراديوية الساتلية لتحديد مواقع الطوارئ،

 وإذ يالحظ

MHzأن نظام البحث واإلنقاذ على الرتدد  أ )  لرتدد ا نطاق املستجيبة العاملة يف-سيتعزز بوضع املرسالت 406
MHz ، وترحيل إرساالت البحث GPSو GLONASSو Galileoاألنظمة الساتلية للمالحة العاملية مثل  يف 406,1-406

MHzالرتدد عند واإلنقاذ  ارات أرضية مد يف املستقبل والسواتل اليت ستعمل يف بالفعل، إىل جانب السواتل العاملة 406
قوم برتحيل رسائل من السواتل اليت تواسعة بالنسبة إىل األرض، وبالتايل توفري كوكبة  ةاملستقر السواتل منخفضة ويف مدار 

 ؛البحث واإلنقاذ

حتد من ن التغطية اجلغرافية و أن هذه الكوكبة املعززة من معدات البحث واإلنقاذ الفضائية ُصممت لكي حتس ب)
توسع رقعة تغطية الوصلة الصاعدة وازدياد عدد السواتل وحتسني دقة حتديد موقع  عن طريقتأخر إرسال نداءات االستغاثة 

 إشارة االستغاثة؛

يوية دأن خصائص هذه املركبات الفضائية ذات التغطية األوسع، والقدرة املنخفضة الصادرة عن مرسالت املنارات الرا ج)
الساتلية لتحديد مواقع الطوارئ، مؤداها أن جمموع مستويات الضوضاء الكهرمغنطيسية، مبا فيها الضوضاء املتأتية من إرساالت 
دد بعدم كشف إرساالت املنارات الراديوية الساتلية لتحديد مواقع الطوارئ، أو بتأخري استقباهلا اورة، قد   نطاقات الرتدد ا

 للخطر، مما يعرض أرواحاً  املواقعب ات املتعلقةساباحلاخنفاض دقة  أو

 وإذ يالحظ كذلك

حاالت الطوارئ توفر نظاماً  لتحديد املوقع يف "Cospas-Sarsat"نظام  أن أنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية املشاركة يف أ ) 
 تعمل فيها؛ ملعنية الاحاالت الطوارئ تستفيد منه مجيع البلدان، حىت إذا كانت أنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية  عاملياً لتحديد املوقع يف

زيد من التحسني خارج النطاق سيخضع ملترشيحًا فعاًال تطبق  Cospas-Sarsatأن العديد من سواتل النظام  ب)
 السواتل املقبلة، يف

 يقـرر

MHzنطاَقي الرتددات  أن يطلب من اإلدارات عدم منح ختصيصات تردد جديدة يف 1 406,0-405,9 
MHzو  اخلدمتني املتنقلة والثابتة؛إطار  يف 406,2-406,1

 MHz 405 ى مناألعلالراديوية عند اختيارها ترددات التشغيل اخلاصة املسابري أن تراعي اإلدارات خصائص احنراف تردد  2
MHzنطاق الرتدد  لتفادي اإلرسال يف MHzواختاذ كافة اخلطوات العملية لتفادي احنراف الرتدد بالقرب من  406,1-406 406، 

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديويةو 

MHzنطاق الرتدد  يف للرصديواصل تنظيم برامج  بأن1 دف إىل تعرف هوية كل مصدر إرسال غري  406,1-406
 نطاق الرتدد هذا؛ مرخص له يف
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MHzدد نطاقي الرت  بتنظيم برامج مراقبة بشأن تأثري اإلرساالت غري املرغوب فيها من األنظمة العاملة يف2 406-405,9 
MHzو MHzدد نطاق الرت  على استقبال اخلدمة املتنقلة الساتلية يف 406,2-406,1 بغية تقدير فعالية هذا القرار وتقدمي  406,1-406

 ذلك إىل املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية التالية،عن تقرير 

 يشجع اإلدارات علىو 

قنوات اليت تبعد عن للاألولوية مع إيالء اخلدمات الثابتة واملتنقلة  اختاذ تدابري على غرار منح ختصيصات جديدة للمحطات يف
MHzق الرتدد نطا بالنسبة لألنظمة الثابتة واملتنقلة اجلديدة  .e.i.r.pبفاصل تردد كبري، وضمان اإلبقاء على القدرة  406,1-406

 عند احلد األدىن من املستوى املطلوب عند مجيع زوايا االرتفاع باستثناء زوايا االرتفاع املنخفضة،

 حيث اإلدارات علىو 

 ؛أعاله يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديويةفقرة  شار إليها يفاملالرصد برامج  أن تشارك يف1

 نطاق عن استخدام ترددات يف 266.5تعمل وفق أحكام الرقم  أن حترص على أن متتنع احملطات اليت ال2
 ؛MHz 406,1-406 الرتدد

 أن تتخذ التدابري الالزمة إلزالة تداخل ضار يتعرض له نظام االستغاثة والسالمة؛3

الرتدد  نطاق يف Cospas-Sarsat تقوم عند حتديد احلموالت النافعة للمستقبالت الساتلية للنظام أن 4
MHz اورة مع 406,1-406 ، بالتحسني املمكن للرتشيح خارج النطاق هلذه املستقبالت من أجل احلد من القيود على اخلدمات ا

ع منارات الطوارئ واحلفاظ على معدل كشف مقبول، وهي أمور على كشف مجيع أنوا  Cospas-Sarsatاحلفاظ على قدرة النظام
 واإلنقاذ؛ مهام البحث حيوية يف

مديي الرتددات  للمحطات العاملة يفاملرغوب فيها اخلطوات العملية للحد من مستويات اإلرساالت غري مجيع اختاذ  5
MHz MHzو 406-403 نطاق  اخلدمة املتنقلة الساتلية العاملة يفتداخالت ضارة على أنظمة  لتفادي التسبب يف 410-406,1

MHzالرتدد   ؛406,1-406

داخل يتعرض يبلَّغ عنه من حاالت ت مالتذليل ومع املكتب الرصد برنامج  أن تتعاون بنشاط مع اإلدارات املشاركة يف6
.Cospas-Sarsat له النظام
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207القـرار  (REV.WRC-15) 

 النطاقات الموزعة تدابير لمعالجة االستعمال غير المرخص لترددات في
 هذه الترددات والتداخل في (R)على الخدمتين المتنقلة البحرية والمتنقلة للطيران 

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

اليت تستعملها حالياً اخلدمتان املتنقلتان البحرية وللطريان التصاالت االستغاثة  (HF)رتية أن ترددات املوجات الديكام أ ) 
كثري من األحيان ظروف  والسالمة وغريمها من االتصاالت مبا فيها الرتددات التشغيلية املعينة، تعاين من التداخل الضار وتواجه يف

 صعبة؛ انتشار

بعض جوانب استعمال نطاقات املوجات  قد نظر يف 1997اديوية لعام أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الر  ب)
 ة من ناحيةالبحر، وخاص سياق النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف التصاالت االستغاثة والسالمة يف (HF) الديكامرتية

 التدابري التنظيمية؛

أخذ  (HF)ة نطاقات املوجات الديكامرتي أن التشغيل غري املرخص الذي يستخدم الرتددات البحرية وترددات الطريان يف ج)
 ؛(HF)التزايد وأصبح يشكل خطراً فعلياً على اتصاالت االستغاثة والسالمة وغريمها من االتصاالت على املوجات الديكامرتية  يف

العاملة   (HF)بيل املثال إىل بث رسائل حتذير على قنوات املوجات الديكامرتية أن بعض اإلدارات قد جلأت على س د )
 كوسيلة لردع املستعملني غري املرخص هلم؛

 بالسالمة؛ تتعلق اتصاالت ال أن أحكام لوائح الراديو حتظر االستعمال غري املرخص لبعض ترددات السالمة يف ه )

زايد صعوبة مع سهولة احلصول على أجهزة اإلرسال واالستقبال بنطاق أن فرض االمتثال ألحكام هذه اللوائح يت و )
 بتكلفة منخفضة؛ (HF)ي وحيد على املوجات الديكامرتية جانب

kHzنطاق الرتدد  أن املالحظات املتعلقة مبراقبة استعمال الرتددات يف ز ) 2 194-2 ويف النطاقني املوزعني حصراً  170
2بني  (R)وللخدمة املتنقلة للطريان  kHz 500 27و kHz 063 4للخدمة املتنقلة البحرية بني  850 kHz 22و 000 kHz تبني أن ،

 هذه النطاقات؛ تزال تستعمل عدداً من الرتددات يف ، ال2.23حمطات بعض اخلدمات األخرى، والكثري منها يعمل منتهكاً الرقم 

لة اخلدمة املتنق متثل أحيانًا الوسيلة الوحيدة لالتصال يف (HF)أن االتصاالت الراديوية على املوجات الديكامرتية  ح)
 ة والسالمة؛" حمجوزة ألغراض االستغاثاعتباره إذ يضع يفمن " ز)الفقرة  النطاقات املذكورة يف البحرية، وأن ترددات معينة يف

 تنقلةاخلدمة امل ة لالتصال يفمتثل أحياناً الوسيلة الوحيد (HF)أن االتصاالت الراديوية على املوجات الديكامرتية  ط)
ا خدمة سالمة؛(R) للطريان  ، وأ

 وهذا املؤمتر قد استعرضا استعمال نطاقات املوجات 2000أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ي)
 مة؛يل واالستغاثة والسالواخلدمة املتنقلة البحرية بغية محاية اتصاالت التشغ (R)اخلدمة املتنقلة للطريان  يف (HF) الديكامرتية
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 أن هذا القرار حيدد عدة تقنيات لتخفيف التداخل تستطيع اإلدارات استعماهلا على أساس غري إلزامي، ك)

 اعتباره خاصة وإذ يضع يف

لضار، اخلدمة املتنقلة البحرية خالية من التداخل ا أن من األمهية القصوى االحتفاظ بقنوات االستغاثة والسالمة يف أ ) 
 محاية سالمة األرواح واملمتلكات؛ نظراً ألمهيتها اجلوهرية يف

أن من األمهية القصوى أيضاً االحتفاظ بالقنوات املتصلة مباشرة بسالمة وانتظام سري عمليات الطائرات وخلوها من  ب)
 التداخل الضار، نظراً ألمهيتها اجلوهرية لسالمة األرواح واملمتلكات،

 صاالت الراديوية وتنمية االتصاالت، كال حسب اختصاصهيقرر أن يدعو قطاعي االت

وخاصة  (HF)نطاقات املوجات الديكامرتية  إىل زيادة الوعي اإلقليمي باملمارسات املالئمة للمساعدة على ختفيف حدة التداخل يف
 على قنوات االستغاثة والسالمة،

 يدعو اإلدارات

غاثة والسالمة قنوات االست إىل كفالة امتناع حمطات اخلدمات غري اخلدمة املتنقلة البحرية عن استعمال ترددات يف 1
ا احلارسة ويف النطاقات املوزعة لتلك اخلدمة حصراً، إال بالشروط احملددة صراحة يف ومن  137.5و 128.5و 4.4األرقام  ويف نطاقا

بالشروط  عن استخدام ترددات موزعة لتلك اخلدمة، إال (R)دمات غري اخلدمة املتنقلة للطريان ، وامتناع حمطات اخل15.4إىل  13.4
 ؛13.4و 4.4الرقمني  احملددة صراحة يف

متلكات، امل إىل بذل كل اجلهود لتحديد هوية وموقع مصدر أي بث غري مرخص ميكن أن يعرض للخطر األرواح أو 2
ا إىل مكتب االتصاالت الراديوية؛وسالمة وانتظام سري عمليات الطائرات  ، وأن تبلغ نتائج حتريا

من امللحق، إذا اتفقت  4برامج املراقبة اليت قد ينظمها مكتب االتصاالت الراديوية مبوجب البند  إىل املشاركة يف 3
ح الراديو؛اإلدارات فيما بينها على ذلك، دون املساس حبقوق إدارات أخرى أو التعارض مع أي حكم من أحكام لوائ

نقلة النطاقات املوزعة على اخلدمة املتنقلة البحرية واخلدمة املت إىل بذل كل اجلهود ملنع اإلرساالت غري املرخصة يف 4
 ؛(R) للطريان

ا املختصة أن تتخذ يف 5  اها ضروريةحدود سلطة كل منها التدابري التشريعية أو التنظيمية اليت تر  إىل مطالبة سلطا
 ؛2.23ىت متنع احملطات من استعمال قنوات االستغاثة والسالمة دون ترخيص أو من العمل منتهكة الرقم أو مالئمة، ح

لتأمني إيقاف أي إرسال ينتهك أحكام لوائح الراديو  2.23حاالت انتهاك الرقم  إىل اختاذ كل التدابري الالزمة يف 6
 هذا القرار؛ النطاقات املشار إليها يف بشأن الرتددات أو يف

مة املتنقلة امللحق واملناسبة ألغراض اخلد إىل استعمال أكرب عدد ممكن من تقنيات ختفيف التداخل املشار إليها يف 7
 ،(R)البحرية واخلدمة املتنقلة للطريان 

  

- 170 -



RES207-3

 يكلف مكتب االتصاالت الراديوية

 والعمل على إيقافها؛ التماس تعاون اإلدارات ملعرفة هوية مصادر تلك اإلرساالت جبميع الوسائل املتاحة 1

لخدمة نطاق موزع للخدمة املتنقلة البحرية أو ل إبالغ اإلدارة املعنية عند معرفة هوية حمطة أي خدمة أخرى تُرسل يف 2
 ؛(R)املتنقلة للطريان 

قات جداول أعمال احلل قنوات االستغاثة والسالمة للخدمة البحرية وخدمة الطريان يف إدراج مشكلة التداخل يف 3
 لدراسية اإلقليمية لالتصاالت الراديوية املعنية باألمر،ا

 يكلف األمني العام 

ا مناسبة. ما الختاذ التدابري اليت تعتربا إبالغ هذا القرار إىل املنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطريان املدين الدويل ودعو

207ملحـق القـرار  (REV.WRC-15) 

 تقنيات تخفيف التداخل
، ميكن استعماهلا جمتمعة أو منفردة حسب موارد (HF)املوجات الديكامرتية  يعرض هذا امللحق عدة تقنيات لتخفيف التداخل يف

 اإلدارات. واستعمال هذه التقنيات، مجيعها أو واحدة منها، ليس إلزامياً.

 طرائق تشكيل بديلة 1
، لالستعاضة عن (أو إكمال) اإلرساالت (QPSK)حزحة الطور استخدام إرساالت التشكيل الرقمي، مثل التشكيل الرباعي بز 

ي وحيد. وينبغي اعتماد هذه املبادرة على الصعيد الدويل لكي التماثلية بنطاق جانب (J2B)أو إرساالت املعطيات  (J3E)الصوتية 
صالت املعطيات على املوجات ار املتعلق بو تتاح قابلية التجهيزات للتشغيل البيين. فمنظمة الطريان املدين الدويل اعتمدت مثالً املعي

الرتددات بغية  لكي توفر إرسال املعطيات بالرزم، باستعمال تقنيات إنشاء الوصلة أوتوماتياً والتحكم التكيفي يف (HF)الديكامرتية 
  الدويل).باتفاقية منظمة الطريان املدين 10إكمال االتصاالت الصوتية التماثلية بنطاق جانيب وحيد (انظر امللحق 

 أنظمة الهوائيات التكيفية النشيطة والمنفعلة 2
 استخدام أنظمة ذات هوائيات تكيفية نشيطة ومنفعلة للتخلص من اإلشارات املسببة للتداخل.

 حظر النفاذ إلى بعض القنوات 3
تها، على أال ترسل عاينإطار الرتتيبات اليت تتخذها بشأن منح الرخص وتقييس التجهيزات وم ينبغي لإلدارات أن تعمل، يف

 (R) ، على الرتددات املوزعة حصراً للخدمة املتنقلة للطريان1.43، طبقاً للرقم (HF)التجهيزات الراديوية العاملة باملوجات الديكامرتية 
 (OR)ان ري )، باستثناء الرتددات املوزعة لالستعمال على الصعيد العاملي وبالتقاسم مع اخلدمة املتنقلة للط27 (انظر التذييل

 ).4.3/26التذييل  (انظر

- 171 -



RES207-4

على  (HF)مرافق مراقبة اإلرسال وتحديد زوايا االتجاه راديويًا بالموجات الديكامترية  4
 الصعيد اإلقليمي

 التآزر والتعاون بني اإلدارات على الصعيد اإلقليمي لتنسيق استعمال مرافق مراقبة اإلرسال وحتديد زوايا االجتاه راديوياً.

 رسائل اإلنذارإرسال  5

بعض القنوات اليت تعاين من تداخل شديد أو دائم. وينبغي إجراء هذه اإلرساالت بعد  إرسال رسائل إنذار متعددة اللغات يف
 التنسيق مع مستعملي اخلدمات املتأثرة ومع اإلدارة (اإلدارات) أو السلطات املختصة املعنية.

 مبادرات للتوعية والتدريب 6

نطاقات.هذه ال ن تتخذ مبادرات للتوعية والتدريب على حسن استعمال طيف الرتددات الراديوية يفينبغي لإلدارات أ
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212رار ـالق (REV.WRC-15) 

  تنفيذ االتصاالت المتنقلة الدولية
MHzفي نطاَقي التردد  2 025-1 MHzو 885 2 200-2 110 
 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
 ؛(IMT)حيدد تسمية االتصاالت املتنقلة الدولية  ITU-R 56أن القرار  أ ) 

MHzوايل حب ،WRC-97إطار املؤمتر  ، يفأوصى (ITU-R) قطاع االتصاالت الراديويةأن  ب) الستعمال املكّونة  230
 ؛االتصاالت املتنقلة الدولية واملكّونة الساتلية يفاألرضية 

أن دراسات قطاع االتصاالت الراديوية تتنبأ باحتمال احلاجة إىل طيف إضايف لدعم اخلدمات املقبلة االتصاالت  ج)
 املستقبل؛ والستيعاب احتياجات املستعمل وعمليات نشر الشبكات يف املتنقلة الدولية

 ؛االتصاالت املتنقلة الدوليةيتجزأ من  جزٌء ال ءاعرتف بأن تقنيات الفضا راديويةقطاع االتصاالت الأن  ) د
احتياجات بعض اخلدمات لتلبية نطاقات ، 388.5 الرقم حدد، يف 1992اإلداري العاملي للراديو لعام  أن املؤمتر ) ه

 ،االتصاالت املتنقلة الدولية املتنقلة اليت تسمى اآلن

 يالحظإذ و 
MHzد نطاقات الرتد نشرها يف االتصاالت املتنقلة الدولية قد ُنشرت أو يُنظر يف كّونة األرضية يفأن امل أ )  1 980-1 885 
MHzو 2 025-2 MHzو 010 2 170-2  ؛110
نطاَقي  شرها يفن قد ُنشرت أو يُنظر يف االتصاالت املتنقلة الدولية أن املكّونة األرضية واملكونة الساتلية يف )ب

MHzالرتدد  2 010-1 MHzو 980 2 200-2  ؛170
MHzنطاَقي الرتدد  يف االتصاالت املتنقلة الدولية الساتلية يف املكّونةتيسر من شأن أن  )ج 2 010-1 980 
MHzو 2 200-2 أن  388.5 الرقم احملددين يفالرتدد  ينطاقَ  يف االتصاالت املتنقلة الدولية املكّونة األرضية يفآن واحد مع  يف 170

 جاذبية، وأن جيعلها أكثر االتصاالت املتنقلة الدوليةن التطبيق العام حيسّ 

 كذلك  يالحظإذ و 
ممكن  ة غريلالتصاالت املتنقلة الدوليوساتلية ملكونات أرضية على ترددات مشرتكة النشر و املشرتكة التغطية أن ) أ 
دف ضمان التعايش والتوافق بني املكونات تطبق تقنيات مثل استعمال نطاق حارس مناسب أو مل ما  تقنيات ختفيف أخرى 

؛لالتصاالت املتنقلة الدولية والساتليةاألرضية 
MHzالرتدد  ينطاق مناطق جغرافية متجاورة يف الساتلية واألرضية يفعند نشر املكونات  أنه )ب 2 010-1 980 
MHzو 2 200-2 جيري قطاع  ومن الضروري أن ،ضارالتداخل ال لتفاديتشغيلية يتطلب األمر تطبيق تدابري تقنية و  قد، 170

 ؛هذا الصدد االتصاالت الراديوية مزيداً من الدراسات يف
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 لالتصاالت رضيةواأل الساتلية املكونات بني احملتمل التداخل مع التعامل عند برزت اليت الصعوبات بعض هناك أن )ج
 الدولية؛ املتنقلة

املكونات بني  GHz 2,5النطاق  النطاقات املتجاورة يف التقاسم والتوافق يفيتناول  ITU-R M 2041 التقرير أن ) د
 ،2000-لالتصاالت املتنقلة الدوليةاألرضية والساتلية 

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

 أن توفر الرتددات الالزمة لتطوير األنظمة؛ أ ) 
 أن تستخدم هذه الرتددات عند تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية؛ ب)
وية توصيات قطاعي االتصاالت الرادي الصلة، كما ورد حتديدها يف أن تستخدم اخلصائص التقنية الدولية ذات ج)

 وتقييس االتصاالت،

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
ة (يف اخلدمة ضمان التعايش والتوافق بني املكونة األرضية لالتصاالت املتنقلة الدوليإىل دراسة التدابري التقنية والتشغيلية املمكنة ل

 MHz 2 010-1 980 نطاقي الرتدد املتنقلة) واملكونة الساتلية هلذه االتصاالت (يف اخلدمة املتنقلة الساتلية) يف
MHzو 2 200-2 ة، خاصة من أجل نشر بلدان خمتلف نقلة الساتلية يف، حيث تتقاسم نطاَقي الرتدد هذين اخلدمتان املتنقلة واملت170

 املكونات األرضية والساتلية املستقلة لالتصاالت املتنقلة الدولية ولتسهيل تطوير هذه املكونات،

 على اإلدارات يشجع
 قني لدىهذين النطا احتياجات اخلدمات األخرى اليت تعمل حاليًا يف على النحو الواجب احلسبان أن تأخذ يف1

 تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية؛
 ،أعاله "ويةالرادي االتصاالت قطاع يدعودراسات قطاع االتصاالت الراديوية طبقاً للفقرة " أن تشارك بفعالية يف2

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
املشار إليها  نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 2019العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ؤمتر املرفوع إىل املتقريره  درج يفيأن ب
 أعاله، لكي ينظر فيها املؤمتر، "الراديوية االتصاالت قطاع يدعوفقرة " يف

 قطاع االتصاالت الراديوية كذلكيدعو 
ا تسهيل لالتصاالت املتنقلة الدولية خصائص تقنية مناسبة ومقبولة  وضع بغيةأن يواصل دراساته  أحناء  اهلا وجتواهلا يفستعمامن شأ

ميكنها أن تليب كذلك احتياجات البلدان النامية واملناطق الريفية االتصاالت املتنقلة الدولية العامل، وأن يتأكد من أن 
.االتصاالت جمال يف
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215القـرار  (REV.WRC-12) 

 عملية التنسيق فيما بين األنظمة المتنقلة الساتلية واالستعمال الفعال 
GHzالمدى  لتوزيعات الخدمة المتنقلة الساتلية في 3-1 

 )،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
ا فوق منأن اإلرساالت من الفضاء إىل األرض لألنظمة املتنقلة الساتلية مق أ )  اطق يَّدة باحلد من كثافة تدفق قدر

 التغطية اليت ُيستعمل فيها نطاق الرتددات بالتقاسم مع أنظمة األرض؛

أنه ميكن لعدد من األنظمة املتنقلة الساتلية املخطط هلا أن توفر خدمة جيدة للمستعملني ضمن حدود كثافة تدفق  ب)
 ئح الراديو؛للوا 5بالتذييل  1امللحق  القدرة املبينة يف

كل من  أنه عندما تبلغ أنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية قدرة االتصال القصوى يتأتى جزء أساسي من التداخل يف ج)
هذه األنظمة عن األنظمة املتنقلة الساتلية األخرى اليت تقامسها نطاق الرتددات، وبالتايل، إذا أقدم نظام واحد على اإلرسال بقدرة 

سائر األنظمة األخرى أن تقوم باملثل بغية جتاوز التداخل املتبادل؛أعلى، يتعني على 

أن قطاع االتصاالت الراديوية يدرس حاليًا االستعمال الفعال للطيف الراديوي وتقاسم الرتددات ضمن اخلدمة  د )
ITUاملتنقلة الساتلية، وأن التوصيتني  R M.1186 وITU R M.1187 ،وأن مثة نصوصًا أولية  تشكالن أساسًا لدراسات إضافية

 إضافية حول هذه املسألة أو ميكن لإلدارات أن توفرها؛

تستعمل  نفس اجتاه اإلرسال ويف منطقة تغطية موحدة، تتأثر مقدرات األنظمة اليت بيئة تقاسم الرتدد نفسه يف أنه يف ه )
اتلية تستعمل نفس ة أخرى للخدمة املتنقلة السالتقنية والتشغيلية ألنظم تقنيات تعدد النفاذ مع متديد الطيف، ببعض اخلصائص

 تقنيات تعدد النفاذ؛

GHzاملدى  أجزاء عديدة من العامل ويف بعض نطاقات الرتددات يف أنه يوجد يف و ) 3 بالفعل ازدحام كبري سببه  1
 استعماالت خدمات األرض أو اخلدمات الفضائية األخرى؛

 لنطاقات املوزعة على اخلدمة املتنقلة الساتلية استعماًال أكثر فعالية،ا أن هناك ضرورة الستعمال الرتددات يف ز )

 وإذ يعرتف
، جيب على وجه السرعة (MSS)بأنه، سعياً إىل ضمان إمكانية االستعمال الفعال لنطاقات الرتدد املوزعة للخدمة املتنقلة الساتلية 

 يلي: توفري ما

 الساتلية؛ حتديد احلاجة إىل التنسيق فيما بني األنظمة املتنقلة يف لتستعملمعايري يضعها قطاع االتصاالت الراديوية  أ ) 

 عملية التنسيق؛ طرائق مفصلة حلساب التداخل لتستعملها اإلدارات يف ب)

ا أال تعيق استعمال أي نظام للخدمة املتنقلة الساتلية  ج) دراسات جيريها قطاع االتصاالت الراديوية من شأ
 الوقت املناسب، يف
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 يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

إىل أن يواصل دراساته حول هذا املوضوع وأن يضع، على وجه السرعة، معايري لتحديد احلاجة إىل التنسيق وطرائق  1
 حساب لتحديد سويات التداخل، باإلضافة إىل نسب احلماية املطلوبة فيما بني شبكات اخلدمة املتنقلة الساتلية؛

ء دراسة على وجه السرعة الستعمال التقنيات املمكنة على الصعيد التقين والتشغيلي من أجل حتسني فعالية إىل إجرا 2
 استعمال النطاقات املوزعة ألنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية،

 ويقـرر كذلك

مل تقنيات تعدد عأن تركز دراسات قطاع االتصاالت الراديوية على اخلصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة اليت تست 1
ا إتاحة تقاسم نفس الرتدد يف خالل التعاون  منطقة تغطية موحدة ويف نفس اجتاه اإلرسال، من النفاذ مع متديد الطيف اليت من شأ

بني مشغلي هذه األنظمة لكي تزيد أنظمة متعددة للخدمة املتنقلة الساتلية تستخدم تقنيات النفاذ من فعالية استعماهلا للطيف إىل 
رجة قصوى؛د

مكان، أحدث حدود اإل حث اإلدارات املسؤولة عن تنفيذ األنظمة املتنقلة الساتلية باستمرار على أن تستعمل، يف 2
 الساتلية؛ تنقلةاخلدمة امل التكنولوجيات املتوفرة لتحسني فعالية استعمال الطيف مع مراعاة ضرورة توفري خدمات صاحلة يف

نقلة استعمال أحدث التكنولوجيات املتوفرة حني تستعد لتنفيذ أنظمتها للخدمة املت أن يوصي بتشجيع اإلدارات على 3
GHzاملدى  الساتلية على الصعيد العاملي يف نطاقات ترددات خمتلفة  لكي تتمكن هذه األنظمة من العمل، إذا لزم األمر، يف 3-1

GHzدى امل ويف مناطق خمتلفة طبقًا لتوزيعات اخلدمة املتنقلة الساتلية يف وفقًا ملا قرره املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  3-1
.(WRC-97) 1997 لعام
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217القـرار (WRC-97) 

 تنفيذ رادارات رصد خصائص الريـاح
 )،1997إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 وقد أخذ علماً 
من أجل  1989إىل االحتاد الدويل لالتصاالت يف مايو  (WMO)اجلوية  بالطلب الذي وجهه أمني عام املنظمة العاملية لألرصاد

بغية إجراء توزيعات وختصيصات تتعلق  MHz 000 1و MHz 400و MHz 50جبوار املشورة واملساعدة يف حتديد الرتددات املناسبة
 برادارات رصد خصائص الرياح،

 يضع يف اعتبارهوإذ 
أن رادارات رصد خصائص الرياح هي رادارات دوبلرية رأسية تقدم خصائص مماثلة خلصائص أنظمة التحديد  أ ) 

 الراديوي للموقع؛
 أن رادارات رصد خصائص الرياح هي أنظمة هامة لألرصاد اجلوية تستعمل لقياس اجتاه الرياح وسرعتها بداللة االرتفاع؛ ب)
 مال ترددات يف مديات خمتلفة للحصول على خيارات تراعي تنوع اخلصائص التشغيلية والتقنية؛أنه يلزم استع ج)
 MHz 50يلزم أن توزع على هذه الرادارات نطاقات ترددات جبوار  km 30أنه بغية إجراء قياسات تصل إىل ارتفاع يبلغ  ) د
 )؛km 3إىل  100 m( MHz 000 1) وkm 10حوايل إىل 500 m( MHz 400) وkm 30إىل  3(

أن بعض اإلدارات استعملت بالفعل رادارات رصد خصائص الرياح أو ختطط لتكثيف استعمال هذا النمط من  ه )
 الرادارات يف شبكات تشغيلية من أجل الدراسات املعنية باجلو ولدعم برامج األرصاد اجلوية للمراقبة والتنبؤ واإلنذار؛

ات االتصاالت الراديوية قد تفحصت االعتبارات التقنية واعتبارات التقاسم بني رادار أن جلان الدراسات التابعة لقطاع  و )
 ،MHz 000 1و MHz 400و MHz 50رصد خصائص الرياح واخلدمات األخرى املوزعة يف النطاقات جبوار 

 وإذ يضع يف اعتباره كذلك
صت لرادارات رصد خصائص الرياح أن بعض اإلدارات قد عاجلت هذه املسألة على املستوى الوطين بأن خص أ ) 

 ترددات يف النطاقات املوزعة على خدمة التحديد الراديوي للموقع أو يف نطاقات أخرى شريطة عدم التسبب يف تداخالت؛
أن فريق اخلرباء التطوعي املكلف بدراسة توزيع طيف الرتدد الراديوي وحتسني استعماله وتبسيط لوائح الراديو يؤيد  ب)

 د من املرونة يف توزيع طيف الرتددات،توفري املزي

 وإذ يالحظ خاصة
املوزع خلدمة مساعدات األرصاد اجلوية  MHz 406-400,15أن رادارات رصد خصائص الرياح العاملة يف النطاق   أ ) 

 MHz 406,1-406تسبب تداخالت للمنارات الراديوية للتحديد الساتلي ملواقع الطوارئ العاملة يف اخلدمة املتنقلة الساتلية يف النطاق 
 ؛266.5مبوجب الرقم 

املرخصة  حيظر أي بث من شأنه أن يسبب تداخالت ضارة لالستخدامات 267.5أنه تبعًا للرقم   ب)
 ،MHz 406,1-406 النطاق يف
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 يقـرر

 حث اإلدارات على تشغيل رادارات رصد خصائص الرياح بصفتها أنظمة خلدمة التحديد الراديوي للموقع 1
يف النطاقات التالية، وأن تراعي كما ينبغي، احتمال عدم التالؤم مع اخلدمات األخرى وختصيصات احملطات يف هذه 

اورة، وأال يغيب عن هذه اإلدارات فئة كل خدمة الفصل اجلغرايف وخاصة اخلدمات وبالتايل مبدأ فيما يتعلق بالبلدان ا
 هذه اخلدمات:من 

46-68 MHz  162وفقاً للرقمA.5 
440-450 MHz 
470-494 MHz  291وفقاً للرقمA.5 
904-928 MHz  فقط 2يف اإلقليم 

1 270-1 295 MHz 
1 300-1 375 MHz؛ 

أنه إذا مل تتحقق املالءمة بني رادارات رصد خصائص الرياح والتطبيقات الراديوية األخرى اليت تعمل  2
 ؛MHz 440-438أو النطاق  MHz 435-420، ميكن النظر يف استعمال النطاق MHz 494-470أو  MHz 450-440 النطاق يف

ITU-Rحث اإلدارات على تشغيل رادارات رصد خصائص الرياح طبقًا للتوصيات  3 M.1226 
ITU-Rو M.1085-1 وITU-R M.1227  50من أجل نطاقات الرتدد جبوار MHz 400و MHz 1و 000 MHz على التوايل؛ 

 ؛MHz 406-400,15النطاق حث اإلدارات على عدم تشغيل رادارات رصد خصائص الرياح يف 4

على توقيف تشغيلها  MHz 406-400,15النطاق اإلدارات اليت تشغل حالياً رادارات رصد خصائص الرياح يفحث  5
 بأسرع ما ميكن،

 يكلف األمني العام 

واملنظمة العاملية لألرصاد  (IMO)واملنظمة البحرية الدولية  (ICAO)حبمل هذا القرار إىل علم منظمة الطريان املدين الدويل 
.(WMO) اجلوية

- 178 -



RES221-1

221القـرار  (REV.WRC-07)

استخدام محطات المنصات عالية االرتفاع التي توفر خدمات االتصاالت المتنقلة الدولية 
 ،3و 1في اإلقليمين  MHz 2 170-2 110و MHz 2 025-2 010و MHz 1 980-1 885 في النطاقات

MHzوفي النطاقين  1 980-1 MHzو 885 2 160-2  2في اإلقليم  110

 )،2007إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره
MHzحيدد النطاقني  388.5أن الرقم  أ )  2 025-1 MHzو 885 2 200-2 الستخدامهما على الصعيد العاملي  110
MHz، مبا يف ذلك النطاقان (IMT) االتصاالت املتنقلة الدولية يف 2 010-1 MHzو 980 2 200-2 املكّونة األرضية واملكّونة  170

 ؛الساتلية يف االتصاالت املتنقلة الدولية
ا "حمطة توجد على جسم واقع على  (HAPS)يعّرف احملطة املقامة يف منصة عالية االرتفاع  66A.1أن الرقم  ب) بأ

kmو 20ارتفاع يرتاوح بني   د نقطة امسية حمددة ثابتة بالنسبة إىل األرض"؛، عن50
قد توفر وسيلة جديدة لتقدمي خدمات االتصاالت املتنقلة الدولية بأقل قدر من  أن حمطات املنصات عالية االرتفاع ج)

ا قادرة على توفري اخلدمة ملساحات واسعة على األرض مع تقدمي تغطية كثيفة؛  البنية التحتية من الشبكات، حيث إ
أن استعمال حمطات املنصات عالية االرتفاع كمحطات قاعدة يف إطار املكّونة األرضية يف االتصاالت املتنقلة الدولية أمر  د )

 خياري لإلدارات، وأنه ينبغي أال يكون هلذا االستعمال أي أولوية على االستخدامات لألرض األخرى يف االتصاالت املتنقلة الدولية؛
، جيوز لإلدارات استعمال النطاقات احملددة لالتصاالت *Rev.WRC212)-(07وللقرار  388.5م أنه وفقًا للرق ه )

 املتنقلة الدولية، مبا يف ذلك النطاقات املشار إليها يف هذا القرار، حملطات اخلدمات األولية األخرى املوزعة عليها هذه النطاقات؛
 املتنقلة على أساس أويل مشرتك؛أن هذه النطاقات موزعة على اخلدمتني الثابتة و  و )
، استخدام حمطات املنصات عالية االرتفاع كمحطات قاعدة يف إطار املكّونة األرضية 388A.5أنه جيوز، وفقاً للرقم  ز )

MHzيف االتصاالت املتنقلة الدولية، يف النطاقات  1 980-1 MHzو 885 2 025-2 MHzو 010 2 170-2 ، 3و 1يف اإلقليمني  110
MHzويف النطاقني  1 980-1 MHzو 885 2 160-2 ، وأن استعمال تطبيقات االتصاالت املتنقلة الدولية حمطات 2يف اإلقليم  110

حيول دون استعمال هذه النطاقات من جانب أي حمطة يف اخلدمات املوزعة عليها  املنصات عالية االرتفاع كمحطات قاعدة ال
 لوائح الراديو؛ يعطي أولوية يف هذه النطاقات وال

أن قطاع االتصاالت الراديوية قد درس التقاسم والتنسيق بني حمطات املنصات عالية االرتفاع وحمطات أخرى  ح)
لدولية مع ا إطار االتصاالت املتنقلة الدولية، ونظر يف توافق حمطات املنصات عالية االرتفاع يف إطار االتصاالت املتنقلة يف

ITU-Rزيعات يف نطاقات جماورة، وأقر التوصية بعض اخلدمات اليت هلا تو  M.1456؛ 
أن السطوح البينية الراديوية يف حمطات املنصات عالية االرتفاع يف إطار االتصاالت الدولية املتنقلة متتثل  ط)

 ؛ITU-R M.1457 للتوصية
___________________

هذا القرار. 2015راجع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة: *
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أن قطاع االتصاالت الراديوية درس التقاسم بني األنظمة اليت تستعمل حمطات املنصات عالية االرتفاع وبعض األنظمة  ي)
بعض  نظام التوزيع متعدد القنوات ومتعدد النقاط وأنظمة اخلدمة الثابتة، العاملة حالياً يفنظام االتصاالت الشخصية و سيما  القائمة، ال

MHzالبلدان يف النطاقني  2 025-1 MHzو 885 2 200-2  ؛110

MHzأن من املزمع أن تبث حمطات املنصات عالية االرتفاع يف النطاق  ك) 2 170-2  3و 1يف اإلقليمني  110
 ؛2يف اإلقليم  MHz 2 160-2 110 النطاق ويف

 قلة الدوليةنأن اإلدارات اليت ختطط لتشغيل حمطات املنصات عالية االرتفاع كمحطات قاعدة لالتصاالت املت ل)
حتتاج إىل تبادل املعلومات، على أساس ثنائي، مع اإلدارات املعنية األخرى، مبا يف ذلك البيانات اليت تصف خصائص  قد

، كما هو 4من التذييل  1حمطات املنصات عالية االرتفاع على حنو أكثر تفصيًال من البيانات املذكورة حاليًا يف امللحق 
ذا   القرار،مبني يف امللحق 
 يقـرر

 ما يلي:1

يف بلدان جماورة من التداخل يف نفس القناة،  (IMT) الدولية ألغراض محاية احملطات املتنقلة يف إطار االتصاالت املتنقلة1.1
عاملة كمحطة قاعدة  (HAPS)تتجاوز كثافة تدفق القدرة يف نفس القناة ألي حمطة من حمطات املنصات عالية االرتفاع  جيب أال

على سطح األرض خارج حدود البلد، إال مبوافقة صرحية تعطيها  MHz))·2dB(W/(m 117- القيمة تصاالت املتنقلة الدوليةلال
 نصة عالية االرتفاع؛اإلدارة املتأثرة عند التبليغ عن حمطة امل

د نطاق الرتد عاملة كمحطة قاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية خارج منصة عالية االرتفاعال ترسل حمطة  2.1
MHz 2 170-2 MHzوالنطاق  3و 1يف اإلقليمني  110 2 160-2  ؛2يف اإلقليم  110

اورة  2ألغراض محاية حمطات أنظمة التوزيع متعدد القنوات ومتعدد النقاط يف اإلقليم  3.1 يف بعض البلدان ا
تتجاوز كثافة تدفق القدرة يف نفس القناة ألي حمطة منصة  من التداخل يف نفس القناة، جيب أال MHz 2 160-2 150 النطاق يف

القيم التالية على سطح األرض خارج حدود البلد، إال مبوافقة صرحية تعطيها اإلدارة  IMTعالية االرتفاع عاملة كمحطة قاعدة 
 :املنصة عالية االرتفاعاملتأثرة عند التبليغ عن حمطة 

- -127MHz))·2dB(W/(m  من أجل زوايا الوصول)θ(  فوق املستوي األفقي؛ 7°اليت تقل عن 
- -0,666 + 127)θ−(7MHz))·2dB(W/(m  فوق املستوي األفقي؛ 22°و 7°من أجل زوايا الوصول احملصورة بني 
- -117MHz))·2dB(W/(m  فوق املستوي األفقي؛ 99°و 22°من أجل زوايا الوصول احملصورة بني 

)، وألغراض محاية اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، مبا يف ذلك احملطات املتنقلة 388B.5يف بعض البلدان (انظر الرقم  4.1
إطار االتصاالت املتنقلة الدولية، يف أراضيها من التداخل يف نفس القناة الناشئ عن حمطة منصة عالية االرتفاع عاملة كمحطة  يف

اورة، تنطبق احلدود الواردة يف الرقم  388A.5قاعدة يف إطار االتصاالت املتنقلة الدولية وفقاً للرقم   ؛388B.5يف البلدان ا
 ؛388A.5العاملة وفقاً للرقم  نصات عالية االرتفاعاردة يف هذا القرار على مجيع حمطات املأن تطّبق احلدود الو  2

أن تلتزم اإلدارات الراغبة يف تشغيل حمطات املنصات عالية االرتفاع يف إطار املكّونة األرضية يف نظام االتصاالت  3
 املتنقلة الدولية، مبا يلي:

تنقلة الدولية العاملة يف بلدان جماورة من التداخل يف نفس القناة، تستخدم ألغراض محاية حمطات االتصاالت امل 1.3
 حمطات املنصات عالية االرتفاع العاملة كمحطات قاعدة يف إطار االتصاالت املتنقلة الدولية هوائيات تلتزم باخلصائص التالية:
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G( ) Gm – 3( / b)2  dBi for  0   1 
G( ) Gm LN dBi for 1   2

G( ) X – 60 log ( ) dBi for 2 3

G( ) LF dBi for 3 90

حيث:
 G(  (dBi)بالنسبة إىل حمور احلزمة الرئيسية  الكسب عند الزاوية  :(
 mG:  الكسب األقصى يف الفص الرئيسي(dBi)

 b:   3نصف فتحة احلزمة عندdB  يف املستوي املعين (أقل منmG  3مبقدارdB(درجات) ( 
 NL:  سوية أقرب فص جانيب(dB)  منسوبة إىل كسب الذروة املطلوب يف تصميم النظام، والذي تبلغ قيمته

dB-القصوى  25 
 FL: ،سوية أقصى فص جانيبmG - 73dBi 
 b=13/NL  بالدرجات 
 b3,745   2   بالدرجات
 )2+ 60 log ( NLmGX dBi 
 60/)(10 FLX 3   بالدرجات

 :بالعالقة 3dB )b(2وتقدر فتحة احلزمة عند 

 )mG0,1442/(107 2)b(  ؛2بالدرجات 

لتداخل، ا ألغراض محاية احملطات األرضية املتنقلة يف إطار املكّونة الساتلية لالتصاالت املتنقلة الدولية من 2.3
تتجاوز كثافة تدفق القدرة خارج النطاق ألي حمطة منصة عالية االرتفاع تعمل كمحطة قاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية  أال جيب

 2002MHz-1702ويف النطاق  2يف اإلقليم  2002MHz-1602على سطح األرض يف النطاق  165kHz))42dB(W/(m-القيمة 
؛3و 1يف اإلقليمني 

ألغراض محاية احملطات الثابتة من التداخل، جيب أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة خارج النطاق ألي حمطة منصة  3.3
MHz 2 عالية االرتفاع عاملة كمحطة قاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية احلدود التالية على سطح األرض يف النطاق 110-2 025: 

- -165MHz))·2dB(W/(m  من أجل زوايا الوصول)θ(  فوق املستوي األفقي؛ 5°اليت تقل عن 
- -1,75 + 165)θ-(5MHz))·2dB(W/(m  فوق املستوي األفقي؛ 25°و 5°من أجل زوايا الوصول احملصورة بني 
- -130MHz))·2dB(W/(m  فوق املستوي األفقي؛ 90°و 25°من أجل زوايا الوصول احملصورة بني 
سهيل املشاورات، يتعني على اإلدارات اليت ختطط لتشغيل حمطة منصة عالية االرتفاع كمحطة ألغراض ت 4

 قاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية أن تزود اإلدارات املعنية بعناصر البيانات اإلضافية املذكورة يف ملحق هذا القرار، وذلك بناء
 على طلبها؛

تقوم اإلدارات، اليت ختطط لتشغيل حمطة منصة عالية االرتفاع كمحطة قاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية، بالتبليغ  5
إىل مكتب االتصاالت الراديوية  4عن ختصيصات الرتدد وذلك عن طريق تقدمي مجيع العناصر اإللزامية املنصوص عليها يف التذييل 

 " أعاله؛يقـررمن " 4.1و 3.1و 1.1للتأكد من امتثاهلا للبنود 
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اللذين راجعهما  388B.5و 388A.5، بصفة مؤقتة أحكام الرقمني 2003يوليو  5يطبق املكتب واإلدارات اعتباراً من  6
فيما يتعلق بتخصيصات الرتدد حملطات املنصات عالية االرتفاع واملشار إليها يف هذا  ،2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 قرار، مبا يف ذلك التخصيصات اليت استلمها املكتب قبل هذا التاريخ ومل يتمكن بعد من معاجلتها،ال

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
اورة.  أن يضع، على وجه السرعة، توصية تتضمن إرشادات تقنية لتسهيل املشاورات مع اإلدارات ا

221ملحـق القـرار  (REV.WRC-07) 

 خصائص محطات المنصات عالية االرتفاع 
 العاملة كمحطات قاعدة لالتصاالت المتنقلة الدولية في نطاقات التردد 

221المذكورة في القرار  (Rev.WRC-07) 
A الخصائص العامة الواجب تقديمها عن المحطة 

1.A هوية المحطة 
 هوية احملطة أ ) 

 البلد ب)
2.A الوضع في الخدمة تاريخ 

 (الفعلي أو املرتقب، حسب احلالة) لوضع ختصيص الرتدد (اجلديد أو املعّدل) يف اخلدمة.التاريخ 
3.A اإلدارة أو وكالة التشغيل 

رموز اإلدارة أو وكالة التشغيل وعنوان اإلدارة اليت ينبغي توجيه املراسالت إليها بشأن املسائل العاجلة املتعلقة بالتداخل ونوعية 
 ).15اإلرساالت واملسائل املرتبطة بالتشغيل التقين للمحطة (انظر املادة 

4.A المعلومات المتعلقة بموقع محطة المنصة عالية االرتفاع 
 الطول اجلغرايف االمسي للمحطة خط أ ) 

 خط العرض اجلغرايف االمسي للمحطة ب)
 االرتفاع االمسي للمحطة ج)
 التفاوت املسموح به يف خط الطول وخط العرض املقررين للمحطة د )
 التفاوت املسموح به يف االرتفاع املقرر للمحطة ه )

5.A االتفاقات 
اإلدارة اليت متثل جمموعة من اإلدارات، واليت أبرم اتفاق معها، مبا يف ذلك بنود  يذكر، حسب احلالة، الرمز القطري لإلدارة أو

 .(Rev.WRC-07) 221االتفاق اليت تتجاوز احلدود املبينة يف القرار 
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B الخصائص الواجب تقديمها عن كل حزمة للهوائي 
1.B خصائص هوائي محطة المنصة عالية االرتفاع 

 .(dBi)احي احلد األقصى للكسب املتن أ ) 
أكفة كسب هوائي احملطة املرسومة على خريطة سطح األرض. ب)

C الخصائص الواجب تقديمها عن كل تخصيص تردد لحزمة هوائي محطة المنصة عالية االرتفاع 

1.C مدى التردد 

2.C خصائص كثافة قدرة اإلرسال 
 يزود به مدخل اهلوائي. MHz 1حمسوبة وسطياً ألسوأ نطاق  (dB(W/MHz))القيمة القصوى لكثافة القدرة القصوى 

D  حدود كثافة تدفق القدرة المحسوبة فوق أي بلد يمكن رؤيته من المحطات 
القيمة القصوى لكثافة تدفق القدرة احملسوبة على سطح األرض يف أراضي أي إدارة ميكن رؤية احملطات فيها، وحيث تتجاوز 

221" يف القرار يقـررمن " 4.1و 3.1و 1.1احملسوبة احلدود املبينة يف البنود سويات كثافة تدفق القدرة  (Rev.WRC-07).
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222القـرار  (REV.WRC-12) 

MHzلنطاقي التردد استخدام الخدمة المتنقلة الساتلية  1 559-1 525  
MHzو 1 660,5-1 واإلجراءات التي تكفل النفاذ إلى الطيف  626,5

 (R)على المدى الطويل للخدمة المتنقلة الساتلية للطيران 
 )،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
MHz نطاقا الرتدد ، كان1997 قبل انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أن أ )  1 544-1 أرض) -(فضاء 530
1و 645,5-1 626,5 MHz 1نطاقا الرتدد فضاء) موزعني للخدمة املتنقلة البحرية الساتلية، وكان -(أرض 555-1 545 MHz فضاء)-

1أرض) و 656,5-1 646,5 MHz فضاء) موزعني حصراً للخدمة املتنقلة الساتلية للطريان-(أرض (R) معظم البلدان؛ يف 
MHz نطاَقي الرتددوزع  1997 لالتصاالت الراديوية لعام أن املؤمتر العاملي ب) 1 559-1 أرض) -(فضاء 525
MHzو 1 660,5-1 فضاء) للخدمة املتنقلة الساتلية لتيسري ختصيص الرتددات ألنظمة متعددة تابعة للخدمة املتنقلة -(أرض 626,5

وفعال؛ الساتلية بشكل مرن
، الذي يعطي األولوية لتلبية املتطلبات الطيفية 353A.5اعتمد الرقم  1997ة لعام أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوي ج)

، وحلماية هذه (GMDSS) البحر النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف اليت حتتاجها اتصاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة يف
MHzالنطاقني  من التداخل غري املقبول، يف االتصاالت 1 544-1 MHzو 530 1 645,5-1  357A.5 ، كما اعتمد الرقم626,5

من التداخل ، وحلماية هذه اخلدمة (R)الذي يعطي األولوية لتلبية املتطلبات الطيفية اليت حتتاجها اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان 
1النطاقني  يف ،44 املادة يف الواردة 6إىل  1األولوية من لالتصاالت احملددة ضمن فئات غري املقبول،  555-1 545 MHz 

1و 656,5-1 646,5 MHz؛ 
 منظمة الطريان وفقاً ملعايري البنية التحتية لالتصاالت املقّيسة عنصر أساسي يف (R) اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان أنظمةأن  د )

 ريان املدين؛الط واالنتظام للرحالت اجلوية يفمن أجل توفري السالمة إدارة احلركة اجلوية  واملستخدمة يف (ICAO)املدين الدويل 
 إطار والسالمة يفوالطوارئ االتصاالت لالستغاثة توفر حاليًا  (MSS) الساتليةاخلدمة املتنقلة  أنظمةبعض  أن ) ه

MHzالنطاقني  يف الساتليةتوزيعات اخلدمة املتنقلة  1 559-1 MHzو) أرض-(فضاء 525 1 660,5-1  ؛)فضاء-(أرض 626,5
 ؛AMS(R)Sتوفر الطيف على املدى الطويل للخدمة أن من الضروري ضمان  ) و
MHzنطاقي الرتدد  يف للخدمة املتنقلة الساتليةالعام أن من الضروري اإلبقاء على التوزيع  ) ز 1 559-1 525 
MHzو 1 660,5-1  الراديو، مل طبقاً للوائحعلى األنظمة القائمة اليت تعضرورة هلا بدون تغيري مع عدم فرض قيود ال  626,5

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف
بني الشبكات الساتلية مطلوب على أساس ثنائي وفقاً للوائح الراديو، وأن االجتماعات الرتددات أن تنسيق  أ ) 

MHzالنطاقني  يف الرتددات تنسيق اإلقليمية متعددة األطراف تساعد جزئيًا يف 1 559-1 أرض) -(فضاء 525
MHzو 1 660,5-1  فضاء)؛-(أرض 626,5

، بدعم وتوجيه الياً ح هذين النطاقني يف يستعملونألنظمة املتنقلة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض ا مشغليأن  ب)
جًا ممن إدارا زم ، وذلك للتنسيق الدوري للنفاذ إىل الطيف الالالرتدداتاجتماعات تنسيق  يف تخطيط السعةب خاصاً ، 

 ؛ممتطلبا بيةلتل
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النظام العاملي لالستغاثة  ذلك أنه جيري حاليًا استيعاب املتطلبات الطيفية لشبكات اخلدمة املتنقلة الساتلية، مبا يف ج)
ج يقوم على ختطيط السعة، وأن هذا النهج تكمّ (R)البحر واخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان  والسالمة يف  حالة ، يفله، من خالل 

ذا القرار واردة يف إجراءات إضافية، (R)اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان   353A.5النطاقات اخلاضعة للرقم  ، يفامللحق 
البحر  يف للنظام العاملي لالستغاثة والسالمة على املدى الطويل قد يساعد على استيعاب املتطلبات الطيفيةو ، 357A.5 الرقم أو

 ؛(R)ية للطريان واخلدمة املتنقلة الساتل

ITU-Rأن التقرير  د ) M.2073  خُلص إىل أن حتديد األولويات واألسبقية بني األنظمة املتنقلة الساتلية املختلفة ليس
؛واضح يكن هناك تقدم تكنولوجي مل ألسباب تقنية وتشغيلية واقتصادية ما حتقيقهعملياً ومن املستبعد 

 (R) وغري اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان (R) الطيف للخدمة املتنقلة الساتلية للطريان أن هناك طلباً حالياً متزايداً على ه )
MHzنطاقي الرتدد  يف من جانب العديد من األنظمة املتنقلة الساتلية 1 559-1 MHzو 525 1 660,5-1 تطبيق هذا  وأن 626,5

 اخلدمة املتنقلة الساتلية؛ يف (R) خالف اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريانأخرى أنظمة توفري اخلدمات اليت تقدمها  يف القرار ميكن أن يؤثر

ضمن فئات األولوية  AMS(R)S ةمللخد ألغراض االتصاالت الطويل املدى على الطيف من االحتياجات أن ) و
MHz×  2القدر أقل من  2025عام  بأن تبلغ يفُقّدرت  من لوائح الراديو 44املادة  يف الواردة 6إىل  1 من  تاح واحملددامل 10
 ، وذلك وفق دراسات قطاع االتصاالت الراديوية؛357A.5 رقمال يف

 إضافية، وزيعاتالبحر قد حتتاج إىل ت يف العاملي لالستغاثة والسالمةللنظام أن املتطلبات املستقبلية من الطيف  ) ز

 وإذ يدرك
 ؛األرواحاألولوية جلميع االتصاالت املتعلقة بسالمة من دستور االحتاد تعطي  40املادة أن  أ )

ا  (ICAO)أن منظمة الطريان املدين الدويل  ب) تتناول االتصاالت الساتلية  (SARP)اعتمدت معايري وممارسات موصى 
 الدويل؛ بالطائرات وفقاً التفاقية الطريان املدين

باتفاقية الطريان املدين الدويل، تندرج  10 امللحق لتعريفها يفأن مجيع االتصاالت املتعلقة باحلركة اجلوية، وفقًا  ج)
 ؛44 املادة املعرفة يف 6 إىل 1 الفئات ذات األولوية من يف

MHzحيدد النطاقني  15 من التذييل 15-2 أن اجلدول د ) 1 544-1 MHzأرض) و-(فضاء 530 1 645,5-1 626,5 
 السالمة؛ اخلدمة املتنقلة الساتلية البحرية، وكذلك ألغراض روتينية غري أغراض يف فضاء) ألغراض االستغاثة والسالمة-(أرض

وهذا القرار  357A.5فيما يتعلق بالرقم  11و 9املادتني  يف تطبيق اإلجراءات الواردة يف أن أي إدارة تواجه صعوبة ه )
 األحكام ذات الصلة من لوائح الراديو، أي وقت أن تطلب مساعدة مكتب االتصاالت الراديوية واللجنة مبوجب يف جيوز هلا

 ؛14و 13، فضًال عن املادتني 11و 9واألحكام ذات الصلة من املادتني  7 ذلك املادة يف مبا

 باحتياجات اتصاالت الطريان،على علم أن منظمة الطريان املدين الدويل  ) و

 وإذ يالحظ
نقلة كفاءة داخل األنظمة املختلفة للخدمة املتال بأقصى درجة منحاجة إىل استعماهلا  توجدأنه نتيجة حملدودية موارد الطيف، 
 ،(R)لساتلية للطريان املتنقلة ا واخلدمة البحر يف النظام العاملي لالستغاثة والسالمةذلك  ، مبا يفالساتلية وفيما بني هذه األنظمة
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 يقـرر
خلدمة املتنقلة اشبكات ساتلية، لدى تنسيق ترددات التنقلة امل مةاخلد يف أن تقوم اإلدارات املبلغة عن شبكات 1

1النطاقني  يف الساتلية 559-1 525 MHz 1و 660,5-1 626,5 MHz بكفالة تلبية االحتياجات الطيفية التصاالت االستغاثة ،
نطاقات  يف ،33و 32 املادتني يف بالتفصيلالبحر، حسبما هو وارد  يف النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف والطوارئ والسالمة

 املعرفة 6 إىل 1 إطار الفئات ذات األولوية من يف (R) ، والتصاالت اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان353A.5 اخلاضعة للرقمالرتدد 
؛357A.5 اخلاضعة للرقمالرتدد نطاقات  يف ،44 املادة يف
 تهاأنظم يف يتوصل إليه التقدم التكنولوج على استخدام آخر ما ة ساتليةأن حترص اإلدارات املبلغة عن شبكات متنقل 2

 ؛املرونة والكفاءة والعملية بأقصى قدر من العامةاملتنقلة الساتلية من أجل استخدام التوزيعات 
 بكات اخلدمةلشاالحتياجات من الطيف اخنفاض حالة  يف ،اإلدارات املبلغة عن شبكات متنقلة ساتلية حترصأن  3
 موارد الطيف إتاحة على ضرورةاجتماع التنسيق السابق، مقارنة ب، (R)اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان ذلك  يف تنقلة ساتلية، مباامل

 استعمال الطيف بكفاءة؛ لتيسريغري املستعملة املقابلة 
لساتلية لخدمة املتنقلة امتنقلة ساتلية على أن تقوم اجلهات املشغلة ل أن حترص اإلدارات املبلغة عن شبكات 4

حتمل حركة اتصاالت سالمة بالتخلي، عند االقتضاء، عن قدر من السعة املتاحة هلا لتلبية املتطلبات الطيفية التصاالت  ال اليت
، 33و 32 املادتني يف البحر، حسبما هو وارد بالتفصيل يف النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف االستغاثة والطوارئ والسالمة

؛ وميكن حتقيق 44 املادة يف املعرفة 6 إىل 1 إطار الفئات ذات فئات األولوية من يف (R) والتصاالت اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان
تطبَّق  (R) اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان ويف حالة"، يقرر" من 1 الفقرة يف املذكورةذلك مسبقًا من خالل عملية التنسيق 

ذا القرار، املذكورة يفاإلجراءات   امللحق 

 وـيدع
لديها إىل منظمة الطريان املدين  (R) املتنقلة الساتلية للطرياناإلدارات، إن رغبت، إىل تقدمي متطلبات حركة اخلدمة  1

 قبل اجتماع تنسيق الرتددات؛ (ICAO) الدويل
الواردة من   (R) املتنقلة الساتلية للطريانخلدمة منظمة الطريان املدين الدويل إىل إبداء رأيها بشأن متطلبات حركة ا 2

لزمين ملتطلبات ذلك اجلدول ا كل إدارة، حسب االقتضاء، استنادًا إىل متطلبات حركة الطريان العاملية واإلقليمية املعروفة مبا يف
 االتصاالت اإلقليمية والعاملية،

 يكلف األمني العام
 .ذا القرار علماً بإحاطة منظمة الطريان املدين الدويل 

222امللحـق بالقـرار  (REV.WRC-12) 

 (REV.WRC-12) 222والقرار  357A.5إجراءات لتنفيذ الرقم 
، إىل AMS(R)Sاخلدمة  شبكاتتقدم اإلدارات املبلغة عن شبكات خمططة للخدمة املتنقلة الساتلية، مبا يف ذلك  1

 اخلصائص التقنية املطلوبة واملعلومات األخرى ذات الصلة بشبكات اخلدمة املتنقلة الساتلية لديها طبقاً  مكتب االتصاالت الراديوية،
MHzاخلدمة املتنقلة الساتلية هذه مع الشبكات الساتلية األخرى املتأثرة يف النطاقني  . وجيري تنسيق شبكات4للتذييل  1 559-1 525 

MHzو 1 660,5-1  .االقتضاءواألحكام األخرى ذات الصلة للوائح الراديو، حسب  11و 9طبقاً للمادتني  626,5

- 187 -



RES222-4

يف اخلدمة املتنقلة الساتلية،  شبكات، ميكن لإلدارات املبلغة عن 11و 9ملادتني ا مبوجبلزيادة تسهيل التنسيق و  2
ن و غللديها، مبا يف ذلك املشاملتنقلة الساتلية للخدمة ، أن ختّول املشغلني الساتليني AMS(R)Sاخلدمة  شبكات يف ذلك مبا

ني بشأن اتفاقات بني املشغل للتوصل إىل، الدخول يف عمليات تنسيق ثنائية ومتعددة األطراف AMS(R)Sن للخدمة و الساتلي
مالنفاذ إىل الطيف من أجل   الساتلية. شبكا

اإلدارة املبلغة ، تقدم أعاله 2قرة يف اجتماعات تنسيق الرتددات، مبا يف ذلك اجتماعات املشغلني املشار إليها يف الف 3
ل من الطيف لكاملتطلبات  أو املشغل الساتلي هلذه الشبكة 357A.5تدعي األولوية مبوجب الرقم  AMS(R)Sدمة يف اخلكل شبكة  عن

ه توصية لقطاع الوقت الذي تتوفر فيحىت  طبقًا ملنهجية متفق عليهااليت تعرب عن متطلبات حركتها  AMS(R)Sشبكة يف اخلدمة 
422االتصاالت الراديوية عمالً بالقرار  (WRC-12) املتطلبات هذه تربر اليتمشفوعة باملعلومات ، وتكون. 

.املتطلباتويتحقق بعد ذلك املشاركون يف اجتماعات تنسيق الرتددات بشكل مجاعي من 

منها من الطيف للخدمة  املتحققتلبية املتطلبات هلا  التابعون املخولون أن تؤمن اإلدارات أو مشغلو اخلدمة املتنقلة الساتلية وجيب
AMS(R)S 357 طبقاً للرقمA.5 دون فرض قيود ال داعي هلا على األنظمة القائمة العاملة طبقاً للوائح الراديو. 

التأكد  مسؤولة عن ،AMS(R)Sيف اخلدمة املتنقلة الساتلية، مبا يف ذلك اخلدمة  شبكاتاإلدارات املبلغة عن تكون  4
ا متوافقة يف اجتماعات تنسيق الرتددات الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة (خاصة عندما تغطي هذه  من أن ختصيصا

 مناطق جغرافية خمتلفة). الشبكات

طيف املخصص ال من اإلمجايلالقدر  بشأن الراديوية االتصاالت بمكت ُتعلم أن املبلغة اإلدارات على ويتعني 5
تنقلة ملاخدمة لل املتأثرة التخصيصات) عقب كل اجتماع تنسيق يتناول جممل Rساتلية للطريان (التنقلة املدمة اخلألنظمة 

 ).Rساتلية للطريان (ال

ا تلب ملعملية تنسيق الرتددات  أن (R)ساتلية للطريان التنقلة املدمة اخلأي إدارة مبلغة عن  رأت ما إذا 6  نم متطلبا
، جيوز لإلدارة املبلغة أن ُختطر مكتب االتصاالت الراديوية بذلك وأن تطلب الدعوة إىل عقد اجتماع 357A.5طبقًا للرقم  الطيف

 إلعادة التقييم.

لديها من الطيف، يدعو  (R)إذا تلقى املكتب إخطاراً من إدارة بعدم تلبية متطلبات اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان  7
ثالثة  إىل اجتماع إعادة تقييم يعقد عادًة خالل 2مدير املكتب اإلدارات املبلغة عن الشبكات املتنقلة الساتلية اليت شاركت يف اخلطوة 

دون الدخول يف أنشطة تنسيق حمددة لتعديل ما لكل  357A.5تماع إعادة التقييم على النظر يف تطبيق الرقم . وتقتصر مهمة اجأشهر
 ويتعني أن حتضر اإلدارات املبلغة اجتماع إعادة التقييم. وميكن ان تقرر هذه اإلدارات دعوة أطراف أخرى أو .مشغل من ختصيصات

 .ستشاري إذا وافقت على ذلك مجيع اإلدارات املبلغةلقيام بدور اإىل ا مكتب االتصاالت الراديوية

من الطيف للنظام املعين  (R)ساتلية للطريان التنقلة املدمة إذا خلص اجتماع إعادة التقييم إىل أن متطلبات اخل 8
ات املتنقلة كتلب، فالجتماع إعادة التقييم أن يدعو إىل عقد اجتماع تنسيق ترددات خمصص إضايف لإلدارات املبلغة عن الشب مل

ااملتنقلة الساتلية  ةومشغلي اخلدم 2الساتلية اليت شاركت يف اخلطوة  اتفاق  ، حبيث يكون االجتماع مطالبًا بتكييفالذين ميثلو
 اجتماع إعادة التقييم. وينبغي عقد اجتماع تنسيق الرتددات هذا يف أقرب وقتاملقدمة من مشورة املراعاة الواجبة للالتنسيق، مع 

 .ممكن، بل ويفضل أن يعقب اجتماع إعادة التقييم مباشرة
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ويف ختام اجتماع إعادة التقييم، يتعني أن تقوم اإلدارات املبلغة املشاركة بإعداد تقرير وتقدميه إىل مكتب االتصاالت  9
ا.الراديوية من أجل النشر، على أن يضم التقرير معلومات عن املسألة اليت جرى حبثها واالستنتاجات ب شأ

أعاله، جيب أن تلتمس  8 الفقرة تنسيق الرتددات املشار إليه يفاإلدارات لإذا ظلت املسألة بدون حل يف اجتماع  10
يفيد  امب مع إخطار اإلدارات املعنية 13و 7مساعدة مكتب االتصاالت الراديوية طبقاً للمادتني  AMS(R)Sلخدمة لاإلدارة املبلغة 

ا من الطيف  مكتب االتصاالت الراديوية تقريرًا بذلك ويقدم  يقدموجيب أن  مل تستوف. AMS(R)Sللخدمة بأن احتياجا
 .3.13املساعدة طبقاً للرقم 

باستنتاجاته، جيوز هلذه  AMS(R)Sخدمة لوإذا ظلت املسألة بدون حل بعد أن قام املكتب بإخطار اإلدارة املبلغة ل 11
.14قرار املكتب مبقتضى املادة يف  إعادة النظراإلدارة أن تطلب 
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223القـرار  (REV.WRC-15) 

تحديد نطاقات تردد إضافية لالتصاالت المتنقلة الدولية
 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
املتقدمة، -واالتصاالت املتنقلة الدولية -2000، مبا فيها االتصاالت املتنقلة الدولية(IMT)أن االتصاالت املتنقلة الدولية  أ ) 

 متثل رؤية االحتاد الدويل لالتصاالت للنفاذ املتنقل على صعيد العامل؛
الشبكة  بغض النظر عن املكان أوأن أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية توفر خدمات اتصاالت على نطاق عاملي  ب)

 أو املطراف املستعمل؛
أن االتصاالت املتنقلة الدولية تتيح النفاذ إىل طائفة واسعة من خدمات االتصاالت تدعمها شبكات االتصاالت  ج)

ىل اإلنرتنت والنفاذ إ (ISDN) /الشبكة الرقمية متكاملة اخلدمات(PSTN) الثابتة (مثل الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية
 مرتفع)، وإىل خدمات أخرى خاصة مبستعملي املهاتفة املتنقلة؛ بتات مبعدل

توصيات قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس  حمددة يف (IMT)أن اخلصائص التقنية لالتصاالت املتنقلة الدولية  د )
ITU-Rذلك التوصيتان  االتصاالت، مبا يف M.1457 وITU-R M.2012 تضمنان املواصفات املفصلة للسطوح البينية اللتان ت

 الراديوية لألرض لالتصاالت املتنقلة الدولية؛
 أن قطاع االتصاالت الراديوية يعكف حالياً على دراسة تطور نظام االتصاالت املتنقلة الدولية؛ ) ه

اليت حتتاجها االتصاالت املتنقلة للمتطلبات الطيفية  2000أن استعراض املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  و )
GHzقد ركز على نطاقات الرتدد الواقعة حتت  -2000الدولية  ؛3

MHzحتديد  1992املؤمتر اإلداري العاملي للراديو لعام  أنه مت يف ز ) ، -2000من الطيف لالتصاالت املتنقلة الدولية 230
MHzنطاقي الرتدد  يف 2 025-1 MHzو 885 2 200-2 MHzو MHz 2 010-1 980 ذلك نطاقا الرتدد ، مبا يف110 2 200-2 170 

؛(Rev.WRC-15) 212 ويف إطار أحكام القرار 388.5 الرقم ، وذلك يف-2000الساتلية لالتصاالت املتنقلة الدولية للمكّونة
ذلك  يف االتصاالت املتنقلة مبا منوًا هائًال يف 1992 أن العامل قد شهد منذ املؤمتر اإلداري العاملي للراديو لعام ح)
 النطاق العريض؛ الطلب على مقدرة تعدد الوسائط يف تزايد
أن نطاقات الرتدد احملددة لالتصاالت املتنقلة الدولية تستخدمها حاليًا األنظمة املتنقلة أو تطبيقات خدمات  ط)

 االتصاالت الراديوية األخرى؛
ITU-Rأن التوصية  ي) M.1308  تتناول مسألة تطور أنظمة االتصاالت املتنقلة القائمة حنو االتصاالت املتنقلة

ITU-Rوأن التوصية  -2000الدولية M.1645  تتناول تطور األنظمةIMT املستقبل؛ وترسم مسار تطورها يف 
ق التجوال العاملي تحقيأن من املستصوب استعمال نطاقات متناسقة على صعيد العامل لالتصاالت املتنقلة الدولية ل ك)

 وفوائد وفورات احلجم؛
MHzأن نطاقات الرتدد  ل) 1 885-1 MHzو 710 2 690 2 MHzو 500 3 400 3 موزعة على جمموعة متنوعة  300

 لوائح الراديو؛ من اخلدمات وفقاً لألحكام ذات الصلة يف
MHzأن نطاق الرتدد  م ) 2 400-2  أقاليم االحتاد الثالثة؛ موزع للخدمة املتنقلة على أساس أويل مشرتك يف 300
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MHzأن نطاق الرتدد  ن) 2 400-2 ، أو أجزاء منه، يستعمل استعماًال واسعًا لدى عدد من اإلدارات خلدمات 300
 لوائح الراديو؛ يفأخرى تشمل اخلدمة املتنقلة للطريان ألغراض القياس عن بُعد وفقاً لألحكام ذات الصلة 

ات الرتدد نطاق بعض البلدان يف نشرها يف أن االتصاالت املتنقلة الدولية ُنشرت فعًال أو جيري النظر يف س)
MHz 1 885-1 MHzو 710 2 400-2 MHzو 300 2 690-2 ا متوفرة بسهولة؛ 500  وأن التجهيزات اخلاصة 

MHzو MHz 1 885-1 710 أن نطاقات الرتدد ع) 2 400-2 MHzو 300 2 690-2 ، أو أجزاء منها، حمددة 500
 تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية؛ لتستعملها اإلدارات الراغبة يف

أن التقدم التكنولوجي واحتياجات املستعمل يشجعان على االبتكار ويعجالن بتقدمي تطبيقات اتصاالت  ف)
 للمستهلكني؛ متطورة

 الدولية؛ االت املتنقلةذلك االتص سفر عن زيادة تطوير تطبيقات االتصاالت، مبا يفالتكنولوجيا قد ت أن التغيريات يف ص)

 أن توفر الطيف عند احلاجة إليه أمر هام لدعم التطبيقات املقبلة؛ ق)

قد يتطلب  أن الغرض من أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية أن توفر مزيداً من معدالت بيانات الذروة ومن القدرة مما ر )
 عرض النطاق؛ زيادة يف

أن دراسات قطاع االتصاالت الراديوية تتنبأ باحتمال احلاجة إىل طيف إضايف لدعم اخلدمات املقبلة لالتصاالت  ش)
 املستقبل؛ املتنقلة الدولية والستيعاب متطلبات املستعمل وعمليات نشر الشبكات يف

MHzأن نطاق الرتدد  ت) 1 429-1 ثالثة على مجيع األقاليم ال باستثناء املتنقلة للطريان يف موزع للخدمة املتنقلة 427
أساس أويل؛

MHzأن نطاق الرتدد  )ث 1 525-1 واخلدمة املتنقلة باستثناء املتنقلة  3و 2اإلقليمني  موزع للخدمة املتنقلة يف 429
 على أساس أويل؛ 1اإلقليم  للطريان يف

 ؛1أويل على أساس (MSS)ع األقاليم الثالثة للخدمة املتنقلة الساتلية مجي موزع يف 5591MHz-5181نطاق الرتدد أن  خ)

MHzأن هذا املؤمتر حدد نطاق الرتدد  ذ ) 1 518-1  تنفيذ أنظمة االتصاالت لتستعمله اإلدارات اليت ترغب يف 427
 املتنقلة الدولية لألرض؛

 ؛MHz 1 525-1 518 نطاق الرتدد الساتلية يفأن احلاجة تدعو إىل ضمان استمرار عمليات اخلدمة املتنقلة  ض)

خلدمة املتنقلة الساتلية ا نية بجاور تامل النطاقات يف توافقالتسهيل ل التدابري التقنية املناسبة أن احلاجة تدعو إىل دراسة أأ ) 
MHzنطاق الرتدد  يف 1 525-1 MHzنطاق الرتدد  االتصاالت املتنقلة الدولية يفو  518 1 518-1  ؛492

  
___________________

 املنطبقة. كثافة تدفق القدرةبشأن حدود   4-21انظر اجلدول   1
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ITU-Rالتقرير  أب)  RA.2332 التوافق والتقاسم بني خدمة الفلك الراديوي وأنظمة االتصاالت املتنقلة  بشأن دراسات
MHzنطاقات الرتدد  الدولية يف MHzو 614-608 1 400-1 MHzو 330 1 427-1 MHzو 400 1 613,8-1 610,6 

MHzو 1 670-1 MHzو 660 2 700-2 MHzو 690 4 990-4 MHzو 800 5 000-4  ؛990

MHz حدد نطاق الرتددأن هذا املؤمتر  )أج  3 400-3  التصاالتأنظمة ا تنفيذ الراغبة يف كي تستعمله اإلدارات  300
؛429F.5و 429Dو 429B.5األرقام  يف لألرض (IMT)املتنقلة الدولية 

MHz الرتدد نطاق أن أد )  3 400-3 العامل على أساس أويل خلدمة التحديد الراديوي للموقع؛ موزع يف 300

MHzنطاق الرتدد أن  ) هأ  3 400-3  429.5 الرقم ، أو أجزاء منه، موزع للخدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف300
 ويستعمله عدد من اإلدارات لذلك؛

MHz أن نطاق الرتدد أو )  4 990-4  الصعيد العاملي للخدمة املتنقلة على أساس أويل؛موزع على  800

MHz املؤمتر حدد نطاق الرتددهذا أن  أز )  4 990-4  التصاالتاتنفيذ أنظمة  كي تستعمله اإلدارات الراغبة يف  800
 ؛3فيما يتعلق باإلقليم  441B.5والرقم  2فيما يتعلق باإلقليم  441A.5لألرض يف الرقم  املتنقلة الدولية

جاورة بني مستقبالت تلنطاقات املا اختاذ تدابري تقنية مناسبة على املستوى الوطين لتيسري التوافق يف ن اإلدارات قد تنظر يفأ أح) 
MHzنطاق الرتدد  الفلك الراديوي يف 5 000-4  ،MHz 4 990-4 800 نطاق الرتدد وأنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية يف 990

 وإذ يشدد على
 توفري املرونة لإلدارات لألغراض التالية:ضرورة  أ ) 
 احملددة؛ حتديد مقدار الطيف الالزم توفريه، على الصعيد الوطين، لالتصاالت املتنقلة الدولية من بني نطاقات الرتدد -
ا، عند االقتضاء، وتكييفها لتالئم متطلبات نشر األنظمة القائمة يف -  كل منها؛ إعداد خطط انتقال خاصة 
 تلك النطاقات؛ نية استخدام نطاقات الرتدد احملددة من جانب مجيع اخلدمات اليت هلا توزيعات يفإمكا -
حتديد توقيت توافر واستخدام نطاقات الرتدد احملددة لالتصاالت املتنقلة الدولية لتلبية طلب املستعملني ومراعاة  -

 االعتبارات الوطنية األخرى؛

 بالبلدان النامية؛ ضرورة تلبية االحتياجات اخلاصة ب)

ITU-Rأن التوصية  ج) M.819 لتلبية احتياجات  -2000توضح األهداف اليت جيب أن حتققها االتصاالت املتنقلة الدولية
النامية، البلدان

 وإذ يالحظ
224أن القرارين  أ )  (Rev.WRC-15) 225و (Rev.WRC-12) يتعلقان أيضاً باالتصاالت املتنقلة الدولية؛ 

ة نطاقات الرتدد احملددة لالتصاالت املتنقلة الدولي اآلثار اليت قد ترتتب على التقاسم بني اخلدمات يفأن  ب)
 قطاع االتصاالت الراديوية؛ حتتاج إىل مزيد من الدراسة يف 384A.5 الرقم يف
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MHzكثري من البلدان االضطالع بدراسات بشأن توفر نطاقات الرتدد أنه جيري يف ج) 2 400-2 لالتصاالت  300
 بلدان؛تلك ال املتنقلة الدولية، وأن نتائج هذه الدراسات ميكن أن تكون هلا آثار على استخدام نطاقي الرتدد هذين يف

 WRC-07 حتتاج مجيع اإلدارات إىل نطاقات الرتدد اليت حددها املؤمتر أنه نظرًا لتباين االحتياجات، قد ال د )
استخدامها  مجيع تلك النطاقات بسبب تتمكن من تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية يف ، أو قد ال(IMT)املتنقلة الدولية  لالتصاالت

 للخدمات القائمة واالستثمار فيها؛

 يفي متاماً باالحتياجات املتوقعة لبعض اإلدارات؛ قد ال WRC-07 أن الطيف الذي حدده املؤمتر ) ه

اإطار نطاق لياً قد تتطور حنو نظام االتصاالت املتنقلة الدولية يفأن أنظمة االتصاالت املتنقلة العاملة حا و )  احلالية؛ ا

أن خدمات من قبيل اخلدمات الثابتة واملتنقلة (أنظمة اجليل الثاين) والعمليات الفضائية واألحباث الفضائية واخلدمة  ز )
MHzنطاق الرتدد  املتنقلة للطريان تعمل أو من املزمع أن تعمل يف 1 885-1  أجزاء منه؛ ، أو يف710

تعمل  أن خدمات من قبيل اخلدمات الثابتة واملتنقلة وخدمات اهلواة والتحديد الراديوي للموقع تعمل أو من املزمع أن ح)
MHzنطاق الرتدد  يف 2 400-2 أجزاء منه؛ أو يف 300

) والثابتة 3 م(الصوتية) واملتنقلة الساتلية (يف اإلقليأن خدمات من قبيل اخلدمات اإلذاعية الساتلية واإلذاعية الساتلية  ط)
MHzنطاق الرتدد  ذلك أنظمة التوزيع/االتصال متعددة النقاط) تعمل أو من املزمع أن تعمل يف (مبا يف 2 690-2 500 ،

 منه؛ أجزاء يف أو

زاء من نطاق تردد أو أج أن حتديد نطاقات متعددة لالتصاالت املتنقلة الدولية يسمح لإلدارات باختيار أفضل ي)
 النطاق مبا يالئم ظروف كل منها؛

 الدولية؛ تنقلةاالتصاالت امل أن قطاع االتصاالت الراديوية قد حدد جماالت عمل إضافية لتناول املزيد من التطورات يف ك)

التوصيتني  أن من املرتقب أن تتطور السطوح البينية الراديوية لألرض لالتصاالت املتنقلة الدولية، حسبما يرد تعريفها يف ل)
ITU-R M.1457 وITU-R M.2012وفري بادئ األمر، وذلك لت إطار قطاع االتصاالت الراديوية مبا يتجاوز تلك احملددة يف ، يف

 مرحلة التنفيذ األويل؛ يت كانت منظورة يفخدمات حمسنة وخدمات تتجاوز تلك ال

نطاق الرتدد  لوائح الراديو وال حيول دون استخدام يعين إقرار أولوية يف أن حتديد نطاق لالتصاالت املتنقلة الدولية ال م )
 أي تطبيق للخدمات املوزع عليها هذا النطاق؛ يف

متنع اإلدارات من أن يكون هلا  ال 429F.5و 429D.5و 429B.5و 388.5و 384A.5و 317A.5أن أحكام األرقام  ن)
 نطاقات الرتدد احملددة لالتصاالت املتنقلة الدولية، وفقاً للمتطلبات الوطنية، استخدام تكنولوجيات أخرى يف اخليار يف

 وإذ يدرك

مما قد يتطلب  طيف الرتدداتأن الطريقة الوحيدة أمام بعض اإلدارات لتنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية قد تكون إعادة تنظيم 
 استثمارات مالية هائلة،
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 يقـرر
أن يدعو اإلدارات اليت ختطط لتنفيذ اتصاالت متنقلة دولية إىل أن توفر، استنادًا إىل طلب املستعمل واالعتبارات  1

GHzالوطنية األخرى، نطاقات تردد أو أجزاء إضافية منها فوق قيمة   429D.5و 429B.5و 384A.5و 341B.5األرقام  احملددة يف 1
االتصاالت املتنقلة الدولية، مع إيالء االهتمام الواجب إىل فوائد تناسق استخدام الطيف بالنسبة  للمكّونة األرضية يف 429F.5و

 االتصاالت املتنقلة الدولية، مع مراعاة اخلدمات املوزع عليها حالياً نطاق الرتدد املذكور؛ إىل املكّونة األرضية يف

يعين وجود اختالفات  ال 388.5و 384A.5و 341B.5صياغة نص األرقام  يعرتف بأن وجود اختالفات يفأن  2
 التنظيمي، الوضع يف

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

 طاقن إىل إجراء دراسات توافق لتوفري تدابري تقنية لضمان التعايش بني اخلدمة املتنقلة الثابتة يف1
MHzنطاق الرتدد  واالتصاالت املتنقلة الدولية يف MHz 1 525-1 518 الرتدد 1 518-1  ؛492

MHzنطاق الرتدد  إىل وضع ترتيبات تردد منسقة لتيسري نشر االتصاالت املتنقلة الدولية يف 2 1 518-1 ، مع 427
 مراعاة نتائج دراسات التقاسم والتوافق؛

تحديد الراديوي للموقع التصاالت املتنقلة الدولية وخدمة أن يواصل دراسة التدابري التشغيلية اليت تتيح تعايش اال3
MHz 3 400 نطاق الرتدد يف ؛300 3

النطاقات  يف تقدم التدابري التقنية والتشغيلية فيما يتعلق بالتوافق قطاع االتصاالت الراديويةأن يضع توصية ل4
MHzاالتصاالت املتنقلة الدولية العاملة حتت املتجاورة بني أنظمة  3 واحملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية العاملة  400

MHz فوق 3 ؛400

MHzنطاق الرتدد  االتصاالت املتنقلة الدولية يفالنطاقات املتجاورة بني  التوافق يفأن يواصل دراسة 5 3 400 3 300 
MHzحتت التحديد الراديوي للموقع وخدمة  3 نطاق  االتصاالت املتنقلة الدولية يف ، وال سيما البث غري املرغوب من نظام300
 هذا؛ الرتدد

MHz الرتدد ي                               َ إىل وضع ترتيبات تردد منسقة لنطاق   6 3 400-3 MHzو 300 4 800-4  ةمن أجل تشغيل املكون 990
 الدولية، مع مراعاة نتائج دراسات التقاسم؛ لةلالتصاالت املتنق ةاألرضي

MHz نطاق الرتدد الستعمال االتصاالت املتنقلة الدولية يفإىل دراسة الشروط التقنية والتنظيمية  7 4 990-4 800 
 أجل محاية اخلدمة املتنقلة للطريان؛ من

وفري تطبيقات ذلك ت أن يواصل دراساته بشأن إدخال مزيد من التحسينات على االتصاالت املتنقلة الدولية، مبا يف 8
 قد تتطلب موارد راديوية غري متوازنة بني احملطات املتنقلة وحمطات القاعدة؛ (IP)قائمة على بروتوكول اإلنرتنت 

أن يواصل تقدمي اإلرشاد لضمان متكن االتصاالت املتنقلة الدولية من تلبية احتياجات البلدان النامية واملناطق الريفية  9
 سياق الدراسات املشار إليها أعاله؛ من االتصاالت يف

الراديوية. توصية أو أكثر من توصيات قطاع االتصاالت الرتدد املتخذة ونتائج هذه الدراسات يفأن يدرج ترتيبات  10
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224القـرار  (REV.WRC-15) 

 GHz 1االتصاالت المتنقلة الدولية تحت  نطاقات التردد للمكّونة األرضية في

 )،2015جنيف، الراديوية (إن املؤمتر العاملي لالتصاالت 

 اعتباره إذ يضع يف

 IMT وأنظمة IMT-2000 هي االسم اجلذري الذي يشمل أنظمة (IMT)أن تسمية "االتصاالت املتنقلة الدولية"  أ ) 
IMTاملتقدمة وأنظمة   )؛ITU-R 56 القرار (انظرجمتمعة  2020

توفري خدمات االتصاالت على نطاق العامل أمجع، بصرف  أن الغرض من أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية هو ب)
 الشبكة أو املطراف املستعمل؛ النظر عن املوقع أو

MHzأن أجزاء من نطاق الرتدد  ج)  ؛األقاليم الثالثة األنظمة املتنقلة يف تستخدم استخداماً واسعاً يف 960-790

MHzنطاق الرتدد  قد نشرت فعالً يف IMT أن أنظمة د )  بعض بلدان األقاليم الثالثة؛ يف 960-698/694

MHzختطط الستعمال نطاق الرتدد  3و 2اإلقليمني  أن بعض اإلدارات يف ) ه من أجل أو جزء منه  698/694-470
 االتصاالت املتنقلة الدولية؛

MHzأن نطاق الرتدد  و )  IMT ألنظمةاألقاليم الثالثة وأن ا موزع للخدمة املتنقلة على أساس أويل يف 470-450
 بعض بلدان األقاليم الثالثة؛ نطاق الرتدد هذا يف نشرت فعًال يف قد

MHzأن نتائج دراسات التقاسم للنطاق  ) ز ITU-Rالتقرير  واردة يف 470-450 M.2110؛ 

 باستعمال خمتلف ترتيبات الرتدد؛ GHz 1 نطاقات الرتدد حتت األقاليم الثالثة تعمل يف أن األنظمة املتنقلة اخللوية يف )ح

كثيفة بالسكان املناطق الريفية و/أو غري ال أنه عندما تسوّغ اعتبارات التكلفة تركيب عدد أقل من حمطات القاعدة، يف )ط
GHz مثًال، فإن نطاقات الرتدد الواقعة حتت  ؛IMT مالئمة عموماً لتشغيل األنظمة املتنقلة مبا فيها األنظمة 1

هلا أمهية، خصوصًا لبعض البلدان النامية والبلدان واسعة املساحة حيث احللول  GHz 1 قات الرتدد حتتأن نطا )ي
 االقتصادية ضرورية للمناطق قليلة الكثافة بالسكان؛

ITU-Rأن التوصية  )ك M.819  تصف األهداف اليت جيب أن حيققها النظامIMT-2000  من أجل تلبية احتياجات
ا يفالبلدان النامية، و   "سد الفجوة" بني مقدرات االتصاالت لديها ولدى تلك البلدان املتقدمة؛ ملساعد

ITU-Rأن التوصية  ل) M.1645 تصف أيضاً أهداف التغطية ألنظمة IMT، 

  

- 197 -



RES224-2

 وإذ يدرك

إذا مسح هلا أن تتطور  IMTأن من املمكن تيسري تطور الشبكات املتنقلة القائمة على أساس خلوي حنو أنظمة  أ ) 
ضمن نطاقات الرتدد احلالية لديها؛

GHzأن بعض نطاقات الرتدد، أو أجزاء من نطاقات الرتدد، احملددة لالتصاالت املتنقلة الدولية حتت  ب) 1 ،
ذلك  يف االعديد من البلدان من جانب خمتلف األنظمة والتطبيقات األخرى املتنقلة لألرض، مب تستخدم استخداماً مكثفاً يف

 )؛(Rev.WRC-15) 646 حاالت الكوارث (انظر القرار محاية الناس واالتصاالت الراديوية لإلغاثة يف

العديد من البلدان النامية والبلدان واسعة املساحة قليلة الكثافة بالسكان، لتنفيذ فعال من  أن هنالك حاجة، يف ج)
 308A.5و 295.5و 286AA.5 الرقم احملددة يف GHz 1 نطاقات الرتدد حتت وأن خصائص االنتشار يف IMT حيث التكلفة ألنظمة

 تؤدي إىل خاليا أكرب؛ 317A.5 والرقم

MHzأن نطاق الرتدد  د )  ، أو أجزاء منه، موزع أيضاً خلدمات غري اخلدمة املتنقلة؛470-450

MHzأن نطاق الرتدد  ) ه  ؛290.5 موزع أيضاً للخدمة الساتلية لألرصاد اجلوية وفقاً للرقم 470-460

MHzنطاق الرتدد  أن ) و MHz، باستثناء نطاق الرتدد 890-470 موزع للخدمة اإلذاعية على  ،2 اإلقليم يف 614-608
وتستخدم أجزاء من نطاق الرتدد هذا من لوائح الراديو  5املادة  على النحو املنصوص عليه يفاألقاليم الثالثة مجيعاً  أساٍس أويل يف

 ؛هذه اخلدمة أساساً يف

منغوليا،  باستثناء ،1 مجيع بلدان اإلقليم يف (GE06) 2006جنيف  اتفاقينطبق  ،470-862نطاق الرتدد  يف أن ) ز
اس أويل على أس حيتوي على أحكام خلدمة اإلذاعة لألرض وخلدمات أخرى لألرضهذا االتفاق  أن، إيران اإلسالمية مجهورية ويف

  وعلى خطة للتلفزيون الرقمي وقائمة حملطات اخلدمات األخرى لألرض على أساس أويل؛

أن من املرتقب أن يؤدي االنتقال من التلفزيون التماثلي إىل التلفزيون الرقمي إىل حاالت يستخدم فيها نطاق  ح)
رقمي لألرض على السواء، وأن الطلب على الطيف أثناء الفرتة استخداماً مكثفاً لإلرسال التماثلي وال MHz 862/806-470 الرتدد

 االنتقالية قد يكون أكرب من استخدام أنظمة اإلذاعة التماثلية لوحدها؛

تماثالن بالنسبة إىل ي أن اإلطار الزمين والفرتة االنتقالية من التلفزيون التماثلي إىل التلفزيون الرقمي قد ال ط)
 البلدان؛ مجيع

اإلدارات قد تقرر، بعد التحول من التلفزيون التماثلي إىل التلفزيون الرقمي، أن تستخدم نطاق أن بعض  ي)
أجل  أو أجزاء منه خلدمات أخرى موزع عليها النطاق على أساس أويل، وال سيما اخلدمة املتنقلة من MHz 862/806-470 الرتدد

 ذلك النطاق؛ العمل يف أخرى يف بلدان ، بينما تستمر اخلدمة اإلذاعية يفIMT تنفيذ األنظمة

MHz الرتدد نطاق هنالك يف أن )ك  أو أجزاء منه توزيعاً على أساس أويل للخدمة الثابتة؛ 890-470

MHz نطاق الرتدد أن )ل وأن نطاق الرتدد  3و 2اإلقليمني  يف البلدان بعض يف موزع ، أو أجزاء منه،862-470
MHz  أويل؛ أساس على املتنقلة للخدمة 1اإلقليم  موزع يف 862-694

MHzنطاق الرتدد أن  م ) بلدان مدرجة أمساؤها  موزع خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل يف 862-645
 ؛312.5 الرقم يف
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ITU-Rأن التوصية  )ن M.1036  توفر ترتيبات ترددات لتنفيذ املكّونة األرضية من االتصاالت املتنقلة الدولية
 لوائح الراديو؛ النطاقات احملددة هلذه االتصاالت يف يف

ITU-Rالتقارير  أن )س M.2241 وITU-R BT.2215 وITU-R BT.2247 ITU-R BT.2248 وITU-R BT.2265 
ITU-Rو BT.2301 وITU-R BT.2337 وITU-R BT.2339  حتتوي على مواد ذات صلة بدراسات التوافق بني االتصاالت

 ؛املتنقلة الدولية واخلدمات األخرى

ITU-R التقرير أن )ع BT.2338  نطاق الرتدد  يع األويل املشرتك للخدمة املتنقلة يفيصف ما يرتتب من آثار نتيجة التوز
MHz  ،ذا من جانب تطبيقات مساعدة لإلذاعة وإنتاج الربامجعلى استعمال نطاق الرتدد ه 1اإلقليم  يف 790-694

 وإذ يؤكد

 أن اإلذاعة لألرض لدى مجيع اإلدارات جزء حيوي من البنية التحتية لالتصاالت واملعلومات؛ أ ) 

 أن من الضروري توفري املرونة لإلدارات لألغراض التالية: ب)
من بني نطاقات الرتدد احملددة، مع مراعاة  IMTحتديد مقدار الطيف الالزم توفريه على الصعيد الوطين لالتصاالت  -

 االستعماالت احلالية للطيف واحتياجات تطبيقات أخرى؛
ا عند االقتضاء وتكييفها لتالئم متطلبات نشر األنظمة القائمة يف -  ل منها؛ك إعداد خطط انتقال خاصة 
 نطاقات الرتدد تلك؛ انية استخدام النطاقات احملددة من جانب مجيع اخلدمات اليت هلا توزيعات يفإمك -
السوق ومراعاة االعتبارات  لتلبية الطلب يف IMTحتديد توقيت توافر واستخدام نطاقات الرتدد احملددة لالتصاالت  -

 األخرى؛ الوطنية

ومراعاة األحوال والظروف الوطنية للبلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان أن من الضروري تلبية االحتياجات اخلاصة  ج)
ا مبرحلة انتقالية والبلدان ذات األراضي الواسعة واألراضي اليت تكون  منوًا والبلدان الفقرية املثقلة بالديون والبلدان اليت متر اقتصادا

 فيها كثافة االشرتاك منخفضة؛

، مع IMT مةأنظ ار الواجب ملزايا االستخدام املنسق للطيف من أجل املكّونة األرضية يفأنه ينبغي إيالء االعتب د )
 هذه النطاقات من جانب مجيع اخلدمات املوزعة عليها هذه النطاقات؛ مراعاة االستعمال اجلاري واملخطط له يف

GHzأن استعمال نطاقات الرتدد حتت  ه ) ة" بني املناطق قليلة الكثافة يساعد أيضاً على "سد الفجو  IMT ألنظمة 1
 خمتلف البلدان؛ بالسكان واملناطق املكتظة بالسكان يف

 ينفي استخدام هذا النطاق من جانب خدمات أو تطبيقات أخرى موزع عليها؛ ال IMT أن حتديد نطاق تردد ألنظمة و )

MHzيشمل أيضاً استخدام نطاق الرتدد  GE06 أن االتفاق ز ) من جانب اخلدمة اإلذاعية وخدمات  862-470
 أويل؛ أخرى على أساس

ذلك اخلدمات  احلسبان احتياجات خمتلف اخلدمات املوزع عليها نطاق الرتدد، مبا يف أنه ينبغي أن تؤخذ يف ح)
 اإلذاعية، املتنقلة واخلدمات
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RES224-4

 يقـرر

 نطاقات الرتدداستعمال  يف ،(IMT) ة الدوليةاالتصاالت املتنقل أنظمة لتنفيذ ختطط أو تنفذاليت  اإلدارات، تنظر أن1
الرتدد احملدد  نطاق يف IMT حنو أنظمة اخللويةإمكانية تطور الشبكات املتنقلة  ويف GHz 1 حتت األنظمة هذهاحملددة من أجل 

مع  ،308A.5و 296A.5و 295.5 نطاقات الرتدد احملددة يف 3و 2ويف بعض بلدان اإلقليمني  317A.5و 286AA.5 الرقمني يف
 مراعاة طلب املستعملني وغري ذلك من االعتبارات؛

قطاع االتصاالت القائمة ذات الصلة ل دراساتالاحلسبان نتائج  يشجع اإلدارات على أن تأخذ يف أن 2
MHz الرتدد نطاق يف اخلاصة باالتصاالت املتنقلة الدولية الراديوية لدى تنفيذ التطبيقات/األنظمة  ،1 يماإلقل يف 862-694

MHz نطاق الرتددويف  MHz، ويف نطاق الرتدد 2 اإلقليم يف 806-470 ، ويف نطاق الرتدد 3اإلقليم  يف 862-790
MHz MHzويف نطاق الرتدد  296A.5الرقم  ، أو أجزاء منه، لإلدارات املذكورة يف698-470  ، أو أجزاء منه،790-698

 ؛313A.5 الرقم إلدارات املذكورة يفل

احلسبان ضرورة محاية حمطات اإلذاعة القائمة واملقبلة، التماثلية والرقمية على  على اإلدارات أن تأخذ يف أن3
MHz نطاق الرتدد ، يفGE06منطقة ختطيط اتفاق  باستثناء التماثلية يفالسواء،   خدمات إىلباإلضافة  ،862/806-470
 أويل؛ أساس على األخرى األرض

 أن "يقـررمن " 2 الفقرة املذكورة يف نطاقات الرتدد يفاالتصاالت املتنقلة الدولية  لتنفيذ ختطط اليت اإلدارات على أن 4
اورة اإلدارات مجيع مع ، حسب االقتضاء،تنسق  التنفيذ؛ قبل ا

يقات بمجهورية إيران اإلسالمية لتط (باستثناء منغوليا) ويف 1 اإلقليم اخلدمة املتنقلة يف أن خيضع تنفيذ احملطات يف5
 . وعند القيام بذلك:GE06 االتفاق اإلجراءات الواردة يف

حصلت  يكون التنسيق مطلوباً، أو دون أن تكون قد اخلدمة املتنقلة عندما ال على اإلدارات اليت تنشر حمطات يف أ ) 
حمطات اخلدمة  تداخل غري مقبول يف على املوافقة املسبقة من تلك اإلدارات اليت قد تتأثر بذلك، أال تتسبب يف

يشمل ذلك تعهداً  وال تطالب باحلماية منها. وينبغي أن GE06اإلذاعية لدى اإلدارات اليت تعمل وفقًا التفاق 
 ؛GE06من االتفاق  6.2.5موقعاً وفقاً ملقتضى الفقرة 

حصلت  يكون التنسيق مطلوباً، أو دون أن تكون قد اخلدمة املتنقلة عندما ال ال جيوز لإلدارات اليت تنشر حمطات يفب)
التخصيصات  على املوافقة املسبقة من تلك اإلدارات اليت قد تتأثر بذلك، أن تعارض أو متنع إدراج التعيينات أو

ي املستقبل أل السجل األساسي الدويل للرتددات يف سجيلها يفأو ت GE06 خطة االتفاق اإلذاعية اإلضافية يف
 باإلشارة إىل تلك احملطات؛ GE06 خطة االتفاق إدارة أخرى يف

، لقرار كل إدارة فيما يتعلق باالنتقال من التلفزيون 2 اإلقليم أن خيضع تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية، يف 6
 الرقمي، التماثلي إىل التلفزيون

 مدير مكتب تنمية االتصاالتيدعو 

إىل اسرتعاء انتباه قطاع تنمية االتصاالت إىل هذا القرار.
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RES225-1

225 رارـالق (REV.WRC-12) 
 استخدام نطاقات تردد إضافية للمكّونة الساتلية 

 لالتصاالت المتنقلة الدولية

 )،2012، جنيفإن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (
 اعتباره إذ يضع يف

MHzأن النطاقني  أ )  2 010 1 MHzو 980 2 200 2 حمددان الستخدام املكّونة الساتلية لالتصاالت املتنقلة  170
 ؛*Rev.WRC212)(07والقرار  388.5وفقاً للرقم  (IMT)الدولية 

بشأن تشغيل املكّونة  *Rev.WRC224)-(12و *Rev.WRC223)-(12و *Rev.WRC212)(07القرارات  ب)
 األرضية واملكّونة الساتلية لالتصاالت املتنقلة الدولية؛

MHzأن النطاقات  ج) 1 544 1 MHzو 518 1 559 1 MHzو 545 1 626,5 1 MHzو 610 1 645,5 1 626,5 
MHzو 1 660,5 1 MHzو 646,5 1 675 1 MHzو 668 2 500 2 اخلدمة املتنقلة  موزعة على أساس أويل مشرتك على 483,5

 الساتلية وخدمات أخرى وفقاً للوائح الراديو؛
MHzأن النطاقني  ) د 2 520-2 MHzو 500 2 690-2 موزعان على أساس أويل مشرتك للخدمة املتنقلة الساتلية  670

 طبقاً للوائح الراديو؛ 3اإلقليم  يف وخدمات أخرى
لة الساتلية البحر وللخدمة املتنق ستغاثة والطوارئ والسالمة للنظام العاملي لالستغاثة والسالمة يفأن اتصاالت اال ه )

،357A.5و 353A.5هلا األولوية على سائر اتصاالت اخلدمة املتنقلة الساتلية وفقاً للرقمني  (R)للطريان 
 وإذ يدرك

ذلك  يف ة الساتلية (الصوتية) واملتنقلة الساتلية والثابتة (مباأن خدمات من قبيل اخلدمات اإلذاعية الساتلية واإلذاعي )أ  
MHzالنطاق  يف أنظمة التوزيع/االتصال من نقطة إىل عدة نقاط) واملتنقلة تشغل حالياً أو يُعتزم تشغيلها 2 690 2 أجزاء  يف ، أو500

 من ذلك النطاق؛
اً وخدمة االستدالل الراديوي الساتلية تشغل حالي وخدمة الفلك الراديوي اخلدمة املتنقلة من قبيلأن خدمات أخرى  ب)

1النطاقات  يف أو يعتزم تشغيلها وفقًا جلدول توزيع نطاقات الرتدد، 559 1 518/MHz 1 660,5 1 626,5 
1و 626,5 1 610/MHz 2 500 2 MHzو 483,5 1 670 1 رى غري من هذه النطاقات، وأن تطبيقات أخ أجزاء يف ، أو668

ن البلدان، وأن قطاع عدد م املكّونة الساتلية لالتصاالت املتنقلة الدولية تستخدم هذه النطاقات أو أجزاء منها استخداماً مكثفاً يف
 االتصاالت الراديوية مل ينته بعد من دراسات التقاسم؛

ساتلية ملكّونة األرضية واملكّونة الأنه مل يتم بعد االنتهاء من الدراسات بشأن إمكانية التقاسم والتنسيق بني ا ج)
اخلدمات األخرى  لالتصاالت املتنقلة الدولية، وكذلك بني تطبيقات اخلدمة املتنقلة الساتلية وغريها من التطبيقات عالية الكثافة يف

MHzالنطاقني  أنظمة االتصال/التوزيع من نقطة إىل عدة نقاط يف مثل 2 520 2 MHzو 500 2 690 2  ؛670
MHzأن النطاقني  د ) 2 535 2 MHzو 520 2 670 2 موزعان على اخلدمة املتنقلة الساتلية، باستثناء اخلدمة  655

 ؛420.5و 403.5املتنقلة الساتلية للطريان، للتشغيل داخل احلدود الوطنية عمًال بالرقمني 
___________________

هذا القرار. 2015راجع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة: *
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RES225-2

ITU القرارأن  )ه  R يوي الساتلي ألغراض االتصاالت يتناول الدراسات اجلارية عن تكنولوجيات اإلرسال الراد 47
 ،املتنقلة الدولية

 يقـرر

"، جيوز يقـررمن " 2" ويف الفقرة اعتباره إذ يضع يف من " أ)الفقرة  أنه إضافة إىل نطاقات الرتدد املشار إليها يف 1
MHz الرتدد نطاقات استخدام 1 544 1 MHzو 518 1 559 1 MHzو 545 1 626,5 1 MHzو 610 1 645,5 1 626,5 

MHzو 1 660,5 1 MHzو 646,5 1 675 1 MHzو 668 2 500 2 تشغيل املكّونة  من جانب اإلدارات الراغبة يف 483,5
 نطاقات الرتدد املذكورة؛ باألحكام التنظيمية املتعلقة باخلدمة املتنقلة الساتلية يف الساتلية لالتصاالت املتنقلة الدولية، رهناً 

MHzقني أنه جيوز استخدام النطا 2 2 520 2 MHzو 500 2 690 2 لالتصاالت  384A.5احملددين يف الرقم  670
ل تشغي هذا اإلقليم والراغبة يف ، من جانب اإلدارات الواقعة يف3اإلقليم  املتنقلة الدولية، واملوزعني على اخلدمة املتنقلة الساتلية يف
ن تقرر د يكون من املمكن على املدى الطويل، تبعًا حلاجة املستعملني، أاملكّونة الساتلية لالتصاالت املتنقلة الدولية؛ بيد أنه ق

 اإلدارات استخدام هذين النطاقني من أجل املكّونة األرضية لالتصاالت املتنقلة الدولية (انظر ديباجة دستور االحتاد)؛

اقات ألي ن استخدام هذه النطأن حتديد نطاقات تردد للمكّونة الساتلية لالتصاالت املتنقلة الدولية ال حيول دو  3
لوائح الراديو، تطبيقات للخدمات املوزعة عليها، وال يعطي أولوية يف

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

النطاقات املشار إليها أعاله فيما يتعلق باستخدام التوزيعات على اخلدمة  أن يدرس مسائل التقاسم والتنسيق يف 1
الساتلية لالتصاالت املتنقلة الدولية واستخدام هذا الطيف من جانب اخلدمات األخرى املوزعة عليها هذه املتنقلة الساتلية للمكّونة 

 النطاقات، مبا فيها خدمة االستدالل الراديوي الساتلية؛

 أن يقدم تقريراً عن نتائج هذه الدراسات إىل مؤمتر عاملي مقبل لالتصاالت الراديوية، 2

 االتصاالتيدعو مدير مكتب تنمية 

إىل اسرتعاء انتباه قطاع تنمية االتصاالت إىل هذا القرار.
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RES229-1

229القـرار  (REV.WRC-12) 

MHzاستعمال الخدمة المتنقلة للنطاقات  5 250-5 MHzو 150 5 350-5 250  
MHzو 5 725-5  لتنفيذ أنظمة النفاذ الالسلكي  470

 ك الشبكات المحلية الراديويةذل في بما
 )،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
MHz نيالنطاق وزع دق2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أن ) أ  5 350-5 MHzو 150 5 725-5 على  470

 ؛(RLAN) الراديوية احمللية الشبكات ذلك يف مبا الالسلكي النفاذ أنظمة لتنفيذأساس أويل للخدمة املتنقلة 
 األرض استكشاف خلدمة أويل أساس على إضايف توزيع منح قرر2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أن )ب

MHzالنطاق  وخلدمة األحباث الفضائية (النشيطة) يف MHz 5 570-5 460 النطاق (النشيطة) يف الساتلية 5 570-5 ؛350
 اً أولي اً توزيع مبنحهااالرتقاء خبدمة التحديد الراديوي للموقع  قرر2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أن )ج
MHzالنطاق  يف 5 650-5  ؛350

MHzالنطاق أن  د ) 5 250-5 ا التوزيع وأن هذفضاء)، -موزع عاملياً على أساس أويل للخدمة الثابتة الساتلية (أرض 150
 )؛447A.5 (الرقم اخلدمة املتنقلة الساتلية يقتصر على وصالت التغذية لألنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

MHzالنطاق أن  ه ) 5 250-5 ) 447.5بعض البلدان (الرقم  موزع أيضًا للخدمة املتنقلة، على أساس أويل، يف 150
 ؛21.9للرقم  وفقاً بشرط التوصل إىل اتفاق 

MHzالنطاق أن  و ) 5 460-5  MHz 5 350-5 250 النطاقخلدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة)، وأن موزع 250
 حباث الفضائية (النشيطة) على أساس أويل؛األخلدمة  موزع
MHz النطاق أن ز ) 5 725-5  على أساس أويل خلدمة االستدالل الراديوي؛ موزع 250
MHzالنطاقني  أن الضرورة تدعو إىل محاية اخلدمات األولية القائمة يف ح) 5 350-5 MHzو 150 5 725-5  ؛470
MHz النطاق يف أنه يتبني من نتائج الدراسات اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية أن التقاسم ط) 5 250-5 بني أنظمة  150

 الراديوية، واخلدمة الثابتة الساتلية ممكن وفق شروط معينة؛ذلك الشبكات احمللية  يف النفاذ الالسلكي مبا
MHzالنطاقني  يف أنه يتبني من الدراسات أن التقاسم بني خدمة االستدالل الراديوي واخلدمة املتنقلة ي) 5 350-5 250 
MHzو 5 725-5  ال يتسىن إال بتطبيق تقنيات لتخفيف التداخل مثل االختيار الدينامي للرتددات؛ 470

أن الضرورة تدعو إىل حتديد حد مناسب للقدرة املشعة املكافئة املتناحية، وإذا استدعى األمر، إىل وضع قيود تشغيلية  ك)
MHzالنطاقني  اخلدمة املتنقلة يف ألنظمة النفاذ الالسلكي، مبا فيها الشبكات احمللية الراديوية، يف 5 350-5 250 

MHzو 5 570-5  وخدمة األحباث الفضائية؛ األرض الساتلية (النشيطة) استكشاف خدمة من أجل محاية األنظمة يف 470

وامل منها التداخل تتوقف على عدد من الع شبكات احمللية الراديويةال فيهاالنفاذ الالسلكي مبا  أنظمةأن كثافة تشغيل  ل)
داخل األنظمة ومدى توفر تكنولوجيات وخدمات تنافسية، يف
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RES229-2

 اعتباره كذلك إذ يضع يفو 
 التشغيلية د، طبقًا للقيو شبكات احمللية الراديويةال فيهاالنفاذ الالسلكي مبا  أنظمة أن التداخل من نظام واحد من أ ) 

نت سواتل مستقبالت اخلدمة الثابتة الساتلية على م حد ذاته أي تداخل غري مقبول يف ال يسبب يف "يقررمن " 2الفقرة  املذكورة يف
MHz النطاق يف 5 250-5  ؛150

مستقبالت اخلدمة الثابتة الساتلية على منت السواتل قد تتعرض لتأثريات غري مقبولة بسبب التداخل الكلي من  أن ب)
ة؛أعداد هذه األنظم حالة الزيادة الكبرية يف الراديوية، خاصة يف شبكات احملليةال فيهاالالسلكي مبا  النفاذ أنظمة

 نظمةل العاملي ألإمنا يرجع إىل التشغي الثابتة الساتلية على منت السواتل اخلدمة مستقبالتلكلي على أن التأثري ا ج)
تداخل وأن اإلدارات قد ال يكون بوسعها حتديد موقع املصدر الذي يأيت منه ال ،شبكات احمللية الراديويةال فيهاالالسلكي مبا  النفاذ

 وقت واحد، العاملة يف شبكات احمللية الراديويةال فيهاالالسلكي مبا  النفاذ أنظمةوعدد 

 وإذ يالحظ
، بوضع قواعد تسمح بالتشغيل الداخلي 2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية أن عدداً من اإلدارات قامت، قبل  أ )

 ذا القرار؛تناوهلا هخمتلف النطاقات اليت ي يف شبكات احمللية الراديويةال فيهاالالسلكي مبا  النفاذ نظمةواخلارجي أل
الذي يوفر  M.2115R-ITUأعد قطاع االتصاالت الراديوية التقرير  ،*WRC229)-(03أنه، استجابة للقرار  )ب

 إجراءات اختبار من أجل تنفيذ االختيار الدينامي للرتدد،

 وإذ يدرك
MHzالنطاق  أنه توجد رادارات أرضية لألرصاد اجلوية منتشرة انتشاراً واسعاً يف أ )  5 650-5 ا تدعم  600 اخلدمات وأ

 ؛452.5الوطنية لألرصاد اجلوية ذات األمهية البالغة، وفقاً للحاشية رقم 
الثابتة الساتلية  مةاخلد التستقبأنه جتري حالياً دراسة وسائل قياس أو حساب مستوى كثافة تدفق القدرة الكلية مل ب)

ITU-Rالتوصية  املذكورة يف S.1426؛ 
ITU-Rالتوصية  أن بعض املعلمات الواردة يف ج) M.1454 لذي ا شبكات احمللية الراديويةفيما يتعلق حبساب عدد ال

MHzالنطاق  العاملة يفالثابتة الساتلية  اخلدمة مستقبالتميكن أن تتحمله  5 250-5 مزيد من الدراسة؛ حتتاج إىل 150
 ة (النشيطة)األرض الساتلي استكشاف خدمة الفضاء يف أن معايري األداء والتداخل للمحاسيس النشيطة احملمولة يف ) د

ITU-Rالتوصية  واردة يف RS.1166؛ 
ITU-Rأن التوصية  ه ) M.1652 تتضمن تقنية للتخفيف من التداخل حلماية أنظمة االستدالل الراديوي؛ 
ITU-Rالتوصية  أنه مت حتديد سوية كثافة تدفق القدرة الكلية يف و ) S.1426  الثابتة  اخلدمة مستقبالتمن أجل محاية

MHzالنطاق  يف الساتلية على منت السواتل 5 250-5  ؛150
ITU-Rأن التوصية  ز ) RS.1632 احمللية ات شبكال فيها مبا، الالسلكي النفاذ نظمةحتدد جمموعة مناسبة من الضوابط أل

MHzالنطاق  يف األرض الساتلية (النشيطة) استكشاف خدمةمن أجل محاية  الراديوية؛ 5 350-5 ؛250
ITU-Rأن التوصية  ح) M.1653  لراديويةشبكات احمللية اال فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمةحتدد شروط التقاسم بني 

MHzالنطاق  يف األرض الساتلية (النشيطة) استكشاف خدمةو  5 570-5 ؛470
___________________

هذا القرار. 2012راجع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة: *

- 204 -



RES229-3

ظم للطيف الذي املتوسط إىل توزيع شبه منت اخلدمة املتنقلة بشكل يؤدي يف أنه ينبغي أيضًا تصميم احملطات يف ط)
 كامل النطاق أو النطاقات املستعملة، وذلك من أجل حتسني التقاسم مع اخلدمات الساتلية؛ تستخدمه هذه احملطات يف

 ، توفر حلوًال فعالة للنطاق العريض؛شبكات احمللية الراديويةال فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمةأن  ي)
بكات احمللية شال فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمة أنه جيب على اإلدارات أن تراعي ضرورة أن تتوفر يف ك)

اصفات التجهيزات أو و ، تقنيات ختفيف التداخل املطلوبة، وذلك مثًال عن طريق اإلجراءات اخلاصة بالتقيد مبالراديوية
 بااللتزام باملعايري،
 يقـرر

شبكات احمللية لا فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمةأن يكون استعمال اخلدمة املتنقلة هلذه النطاقات من أجل تنفيذ  1
ITU-Rأحدث نسخة من التوصية  ، وفقاً ملا يرد يفالراديوية M.1450؛

MHzالنطاق  اخلدمة املتنقلة يف أن يقتصر استعمال احملطات يف 2 5 250-5 على االستعمال الداخلي  150
وأقصى متوسط لكثافة القدرة املشعة  200mWهو  1يكون أقصى متوسط القدرة املشعة املكافئة املتناحية على أن

MHzأي نطاق يبلغ  يف mW/MHz 10 هواملكافئة املتناحية kHzدل ذلك، أي أو، ما يعا 1 25/mW  أي نطاق يف 0,25
 ؛kHz 25 يبلغ

أنه جيوز لإلدارات أن تراقب ما إذا كان جمموع سويات كثافة تدفق القدرة املنصوص عليها  3
مؤمتر  يف قد مت جتاوزها أو أن جتاوزها حمتمل مستقبًال، وذلك متهيدًا الختاذ القرار املناسب S.1426 R-ITU2 التوصية يف

قادم؛خمتص 
MHzالنطاق  أن يقتصر استعمال حمطات اخلدمة املتنقلة يف 4 5 350-5 على احلاالت اليت يكون فيها أقصى  250

mWمتوسط للقدرة املشعة املكافئة املتناحية هو   mW/MHz 10 وأقصى متوسط لكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية هو 200
MHzأي نطاق يبلغ  يف رات أن تتخذ ما يلزم من تدابري تؤدي إىل أن يكون تشغيل العدد األكرب من حمطات . ويرجى من اإلدا1

بيئة داخلية. وعالوة على ذلك يسمح بتشغيل حمطات اخلدمة املتنقلة املسموح هلا بالعمل داخليًا أو خارجياً  اخلدمة املتنقلة يف
Wلقدرة املشعة املكافئة املتناحية يبلغ بأقصى متوسط ل mW/MHzيبلغ  وسط لكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحيةوأقصى مت 1 50 

MHzأي نطاق يبلغ  يف mWلقدرة املشعة املكافئة املتناحية يزيد عن ، وعند تشغيل هذه احملطات مبستوى ملتوسط ا1 200 
تساوي الزاوية فوق املستوي األفقي  جيب أن تلتزم بقناع زاوية االرتفاع التايل للقدرة املشعة املكافئة املتناحية حيث 

 احمللي (لألرض):
−13 dB(W/MHz) for 0° ≤ < 8

−13 − 0,716( − 8) dB(W/MHz) for 8° ≤ < 40

−35,9 − 1,22( − 40) dB(W/MHz) for 40° ≤ ≤ 45

−42 dB(W/MHz) for  45° < ; 

ائح اتباع تقنيات أخرى للتخفيف من التداخل، بشرط أن تضع لو  من املرونة يف أنه جيوز لإلدارات أن تتوخى قدراً  5
ا بتحقيق مستوى مكافئ من احلماية خلدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) وخدمة األحباث الفضائية  وطنية للوفاء بالتزاما

ITU-Rتوصية ال (النشيطة) على أساس خصائص أنظمتها ومعايري التداخل املنصوص عليها يف RS.1632؛ 

___________________
ل الذي يقابل ايف سياق هذا القرار يشري مصطلح "متوسط القدرة املشعة املكافئة املتناحية" إىل القدرة املشعة املكافئة املتناحية أثناء إطالق اإلرس 1

 القدرة.  أعلى قدرة إذا طبقت تدابري التحكم يف
2 MHz)) 1 · 2dB(W/(m 414)/1SATh( 10log 20 - 124–أو ما يعادل ذلك، أي ، kHz))25·2dB(W/(m414)/1SATh(10log20-140– ،

 .(km) ارتفاع الساتل SAThعلى مدار سواتل اخلدمة الثابتة الساتلية حيث ميثل 
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مع  250mW3حبد أقصى لقدرة املرسالت ال يتجاوز  7255MHz-4705النطاق  يف أن تتقيد حمطات اخلدمة املتنقلة 6
mW/MHzيبلغ  وأقصى متوسط لكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية W 1لقدرة املشعة املكافئة املتناحية يبلغ أقصى متوسط ل 50 

MHzأي نطاق يبلغ  يف ؛1
MHzالنطاقني  اخلدمة املتنقلة يف أنه جيب على األنظمة العاملة يف 7 5 350-5 MHzو 250 5 725-5 470 
أقصى متوسط لقدرة اخلرج  يف dB 3قدرة املرسالت من أجل توفري عامل ختفيف يقابل ما ال يقل عن  تستخدم التحكم يف أن إما

 املكافئة املتناحية املشعة القدرة قدرة املرسل، أن ختفض احلد األقصى ملتوسط استخدام التحكم يفحالة عدم  هلذه األنظمة، أو، يف
 ؛dB 3مبقدار 

MHzالنطاقني  اخلدمة املتنقلة يف أنه جيب على األنظمة العاملة يف 8 5 350-5 MHzو 250 5 725-5 تطبيق  470
ITU-Rالتوصية  تدابري التخفيف من التداخل املنصوص عليها يف M.1652-1 التشغيل مع أنظمة  عمًال على تأمني التواؤم يف

االستدالل الراديوي،
 يدعو اإلدارات

صوص عليه اخلدمة املتنقلة تستعمل قناع زاوية االرتفاع املن أن تعتمد لوائح مناسبة، إذا كانت تعتزم السماح بتشغيل حمطات يف
 التجهيزات وفقاً هلذا القناع، ، لضمان تشغيلاملتناحية املشعة املكافئة لقدرةلأعاله يقـرر من  4البند  يف

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
أن يواصل العمل الذي يقوم به بشأن اآلليات التنظيمية وسائر تقنيات ختفيف التداخل اليت تعمل على تفادي عدم  1

MHzالنطاق  الثابتة الساتلية يفاخلدمة  جمموع التداخل يف نالتوافق اليت ميكن أن تنتج ع 5 250-5 أعداد  من الزيادة السريعة يف 150
 ؛شبكات احمللية الراديويةال فيها مبا، الالسلكي النفاذ أنظمة

أن يواصل الدراسات املتعلقة بتقنيات التخفيف من أجل محاية خدمة استكشاف األرض الساتلية من حمطات  2
اخلدمة املتنقلة؛

راسات املتعلقة بأساليب االختبار املناسبة واإلجراءات املناسبة من أجل تنفيذ االختيار الدينامي للرتدد، أن يواصل الد 3
االعتبار. مع أخذ اخلربات العملية بعني

___________________
حتديد حدود قدرة  أن متارس شيئاً من املرونة يف 2003جيوز لإلدارات اليت لديها حالياً لوائح سابقة على املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  3

 املرسالت.
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235 قـرارال (WRC-15) 

MHzلنطاق التردد  استعراض استعمال الطيف  1اإلقليم  في 960-470

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره يف يضع إذ

GHzدون  لنطاق الرتددأن خصائص االنتشار املؤاتية  ) أ   لتغطية؛ا الة من حيث التكلفة من أجلتوفري حلول فعّ  تساعد يف 1

التكنولوجية من أجل زيادة كفاءة استعمال الطيف االستفادة من التطورات  أن هناك حاجة إىل االستمرار يف ب)
 إليه؛ وتسهيل النفاذ

 توفري خدمات اإلذاعة التلفزيونية لألرض على صعيد عاملي؛ هو نطاق منسق يستعمل يف MHz 862-470 أن نطاق الرتدد ج)

 كثري من البلدان بتوفري اخلدمات اإلذاعية؛ أن هناك التزام سيادي يف د )

إلذاعة لألرض تتسم بعمر تشغيلي طويل ومن مث يتعني وجود بيئة تنظيمية مستقرة لتوفري احلماية أن شبكات ا ) ه
 لالستثمارات والتطور املستقبلي؛

 العقد املقبل من أجل االنتقال باإلذاعة إىل نطاق الرتدد كثري من البلدان لالستثمارات يف أن هناك حاجة يف و )
ولتنفيذ تكنولوجيات اإلذاعة من اجليل اجلديد، وذلك من أجل االستفادة من التطورات التكنولوجية لزيادة   MHz 694 دون

 كفاءة استعمال الطيف؛

دية  أن اإلذاعة لألرض يف ز )  لتوفري خدمات اإلذاعة؛كثري من البلدان النامية هي الوسيلة الوحيدة ا

تتجه حنو التلفزيون عايل الوضوح الذي حيتاج إىل  (DTT) الرقمي لألرضأن التكنولوجيا فيما يتعلق بالتلفزيون  ح)
 معدالت بتات أعلى من التلفزيون عادي الوضوح؛

 MHz 694-470 الرتدد نطاق يف العاملة اخلدمات األولية جلميعأن من الضروري توفري احلماية الكافية  ط)
اورة نطاقات الرتدد ويف  ؛ا

MHzالرتدد  اليت تستعمل بعض أجزاء نطاق (IMT) املتنقلة الدوليةاالتصاالت  أنظمة أن ي) من املزمع  960-698/694
 توفر خدمات االتصاالت على صعيد عاملي، بغض النظر عن املوقع أو الشبكة أو املطراف املستعمل؛ أن

ربية على أساس ثانوي، خمصص ، يوجد توزيع إضايف للخدمة املتنقلة ال296.5 الرقم املدرجة يفأنه بالنسبة للبلدان  ك)
 للتطبيقات املساعدة لإلذاعة وإنتاج الربامج؛

البلدان املدرجة  على أساس أويل يف (ARNS) املالحة الراديوية للطريانموزع خلدمة  MHz 862-645 أن نطاق الرتدد ل)
 ؛312.5 الرقم يف
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 لتحديد الراديوي للموقع على أساس ثانوي، حصراً بعض البلدان خلدمة ا أن أجزاء من نطاق الرتدد موزعة أيضاً يف م )
) 306.5 (الرقم ) وأيضًا خلدمة الفلك الراديوي على أساس ثانوي291A.5 (الرقم رادارات رصد خصائص الرياحمن أجل تشغيل 

ار، التداخل الض، حتث اإلدارات على اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة عمليًا حلماية خدمة الفلك الراديوي من 149.5 وطبقًا للرقم
 خدمات أخرى، وذلك عند فتح ختصيصات حملطات يف

 وإذ يدرك

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

اإلذاعة لألرض وخلدمات أخرى لألرض على أساس أويل وعلى خطة  حيتوي على أحكام خلدمة GE06أن اتفاق  ب)
 للتلفزيون الرقمي وقائمة حملطات اخلدمات األخرى لألرض على أساس أويل؛

أي خدمة خالف  من أجل اإلرساالت يف GE06 خطة االتفاق أن من اجلائز أيضًا استعمال مدخل رقمي يف ج)
 من لوائح الراديو؛ 4.4وأحكام الرقم  GE06 من االتفاق 3.1.5 الفقرة يها يفاخلدمة اإلذاعية طبقاً للشروط املنصوص عل

أن هناك حاجة إىل معلومات عن تنفيذ املكاسب الرقمية وعن االنتقال إىل التلفزيون الرقمي وتطوره التكنولوجي،  د )
 ،2019 تكون متاحة قبل عام قد ال

 وإذ يالحظ

 والتكنولوجيات اجلديدة لكل من اخلدمة اإلذاعية واخلدمة املتنقلة،التطور املستمر للتطبيقات 

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

 MHz 960-470 نطاق الرتدد حتياجات من الطيف للخدمات القائمة يفإىل استعراض استعمال الطيف ودراسة اال1
، خاصة االحتياجات من الطيف للخدمتني اإلذاعية واملتنقلة، باستثناء املتنقلة للطريان، مع مراعاة دراسات قطاع 1 اإلقليم يف

 االتصاالت الراديوية وتوصياته وتقاريره ذات الصلة؛

بني اخلدمتني  1 اإلقليم يف MHz 694-470 نطاق الرتدد فق، حسب االقتضاء، يفإجراء دراسات التقاسم والتوا2
 اإلذاعية واملتنقلة، باستثناء املتنقلة للطريان، مع مراعاة دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وتوصياته وتقاريره ذات الصلة؛

 خرى،املناسبة ألنظمة اخلدمات القائمة األ إجراء دراسات التقاسم والتوافق، حسب االقتضاء، من أجل توفري احلماية3

 يدعو اإلدارات

،هذه الدراسات من خالل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية إىل املشاركة يف
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 2023 ملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعاميقرر أن يدعو ا

 كون الدراسات قد اسُتكملت وأن يكون قطاع االتصاالت الراديويةإىل أن ينظر، استناداً إىل نتائج الدراسات أعاله، وشريطة أن ت
 ، حسب االقتضاء،1 اإلقليم يف MHz 694-470 نطاق الرتدد اإلجراءات التنظيمية احملتملة يف قد وافق عليها، يف

 يدعو كذلك قطاع االتصاالت الراديوية

إىل ضمان التعاون مع قطاع تنمية االتصاالت لتنفيذ هذا القرار.
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236قـرار ال (WRC-15) 

 أنظمة االتصاالت الراديوية الخاصة بالسكك الحديدية بين القطار وجانب السكة
 )،2015املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف،  إن

 اعتباره إذ يضع يف
 التطور؛ احلديدية آخذة يفأن أنظمة النقل بالسكك  )أ  
أن هناك حاجة إلدماج تكنولوجيات خمتلفة من أجل تيسري الوظائف املختلفة من قبيل إرسال األوامر وتشغيل  )ب

عناصر التحكم وإرسال البيانات إىل أنظمة السكك احلديدية للقطارات وجانب السكة لتلبية احتياجات بيئة السكك 
 احلديدية عالية السرعة؛

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

أن نشر أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار وجانب السكة يتطّلب استثماراً  ) د
 ،التحتية البنية يف

 وإذ يدرك
أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احلديدية بني  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت الراديوية يفأن ) أ 

 القطار وجانب السكة تتيح مراقبة حمّسنة حلركة السكك احلديدية وسالمة الركاب وتعزيز أمن عمليات القطار؛
 ة؛ليت تدعم االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احلديديمطلوبة بشأن التكنولوجيات ا الوقت املناسب أن دراسات يف )ب
ما تيسري النشر العاملي لالتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احلديدية  ج) أن املعايري الدولية وتنسيق الطيف من شأ

 النقل بالسكك احلديدية من أجل اجلمهور؛ بني القطاع وجانب السكة ودعم حتقيق وفورات احلجم يف
السكك حتقيق التوافق بني أنظمة االتصاالت الراديوية احلالية اخلاصة ب مثة حاجة لالستفادة من اخلربات املتاحة يف أن د )

 احلديدية بني القطار وجانب السكة وأنظمة االتصاالت الراديوية األخرى،

 وإذ يالحظ
 دان النامية؛العامل خاصة بالنسبة للبل يفالتنمية االقتصادية واالجتماعية  أن النقل بالسكك احلديدية يساهم يف ) أ 

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

م بدراسة اخلصائص التقنية والتشغيلية ذات الصلة من أجل لقطاع االتصاالت الراديوية تقو  5أن جلنة الدراسات  ج)
 أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احلديدية؛

 بعض البلدان، توفري خدمات الركاب يف أن أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احلديدية ميكن أن تساعد يف د )
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 وإذ يؤكد على

وية اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار وجانب السكة ينبغي أن تكون متوافقة مع أن أنظمة االتصاالت الرادي أ ) 
 نطاقات الرتدد اليت تعمل فيها هذه األنظمة احلالية واملستقبلية؛ جمموعة من األنظمة األخرى، يف

 ديدية،احل أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك تنطبق على من لوائح الراديو ال 10.4و 59.1أن أحكام الرقمني  )ب

 2019يقـرر أن يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

إىل أن يقوم، استناداً إىل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، باختاذ اإلجراءات الالزمة، عند االقتضاء، لتيسري نطاقات تردد 
مياً، قدر املستطاع، من أجل تنفيذ أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار وجانب إقلي منسقة عاملياً أو

 السكة، ضمن التوزيعات احلالية للخدمة املتنقلة،

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

سكك احلديدية بني الراديوية اخلاصة بالاالتصاالت  أنظمةإىل دراسة االحتياجات من الطيف واخلصائص التقنية والتشغيلية وتنفيذ 
 القطار وجوانب السكة،

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني واهليئات األكادميية

 ،من خالل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية الدراسةهذه  بنشاط يفإىل املشاركة 

 يكلف األمني العام

ذا القرار. ديدية واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصلةاالحتاد الدويل للسكك احلبإحاطة  علماً 
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237 قرارال (WRC-15) 

 الذكية النقل تطبيقات أنظمة
 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
أنظمة املركبات لتوفري تطبيقات اتصاالت أنظمة النقل  املعلومات واالتصاالت مدجمة يفأن تكنولوجيات  أ ) 

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

 اإلقليمي؛ أوالعاملي 
 ؛الربي أن هناك حاجة إىل دمج خمتلف التكنولوجيات مبا فيها االتصاالت الراديوية ضمن أنظمة النقل ج)
رة احلركة املركبات باالقرتان مع أنظمة إدا أن العديد من املركبات اجلديدة املوصولة يستعمل تكنولوجيات ذكية يف د )

سافرين واإلدارة املتقدمة للنقل العام و/أو اإلدارة املتقدمة ألساطيل املركبات وذلك لتحسني املتقدمة واإلدارة املتقدمة ملعلومات امل
 إدارة احلركة على الطرق؛

تقوم بتقييس أنظمة النقل الذكية (اجلوانب غري الراديوية)  (ISO)أن املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  ) ه
أجل "األنظمة التعاونية" اليت حتتاج إىل اتصاالت راديوية بني مركبة وأخرى تطبيقات من ذلك  مبا يف ISO/TC204 اللجنة يف

 املركبة والبنية التحتية؛ وبني
يقوم بتقييس السطوح البينية الراديوية ومعمارية األنظمة ومتطلبات "خدمات  (3GPP)أن مشروع شراكة اجليل الثالث  و )

 القائمة على التطور طويل األجل بتقسيم الزمن" من أجل تطبيقات أنظمة النقل الذكية؛ V2X االتصاالت
 ؛الظهور مركبات وأنظمة اإلذاعة اخلاصة بأنظمة النقل الذكية آخذة يفلتصاالت الراديوية لاملستقبلية لال أن التكنولوجيات ز )
 ظمة النقل الذكية،أن بعض اإلدارات قد نسقت نطاقات الرتدد من أجل تطبيقات أن ح)

 وإذ يدرك
أن من شأن الطيف املنسق واملعايري الدولية تسهيل نشر االتصاالت الراديوية ألنظمة النقل الذكية وإتاحة الفرصة القتصادات احلجم 

 الكبري لكي تصل بتجهيزات وخدمات أنظمة النقل الذكية إىل اجلمهور،

 وإذ يالحظ
ITU-Rالتوصية  مبتطلبات السطوح البينية الراديوية ألنظمة النقل الذكية ترد يفأن املبادئ التوجيهية املتعلقة  أ )  M.1890؛ 

ITU-Rأن التوصية  ب) M.1453-2 5,8 النطاق توجز تكنولوجيات وخصائص االتصاالت املكرسة قصرية املدى يف GHz؛ 
اق نط لالتصاالت الراديوية يفكل من األقاليم الثالثة قد نشرت شبكات حملية  أن بعض اإلدارات يف ج)

 ؛(ISM)الذي ُحدد أيضاً للتطبيقات الصناعية والعلمية والطبية  MHz 5 825-5 725 الرتدد
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أن الدراسات واختبارات اجلدوى املتعلقة باالتصاالت الراديوية ألنظمة النقل الذكية املتقدمة قد أجريت بنشاط من  د )
ITU-Rالتقرير  أجل حتقيق سالمة احلركة على الطرق وأن احلد من اآلثار البيئية يرد يف M.2228؛ 

تطبيقات أنظمة   مركبة ومن مركبة إىل البنية التحتية يفأن معايري السطوح البينية الراديوية لالتصاالت من مركبة إىل ) ه
 ،ITU-R M.2084التوصية  النقل الذكية ترد يف

 وإذ يؤكد

أن تطبيقات أنظمة النقل الذكية تعمل حاليًا ضمن نطاقات الرتدد املوزعة لعدد من خدمات االتصاالت الراديوية  أ ) 
 وفقاً لألحكام ذات الصلة من لوائح الراديو؛

 تنطبق على تطبيقات أنظمة النقل الذكية، من لوائح الراديو ال 10.4و 59.1أن أحكام الرقمني  )ب

 2019يقرر أن يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

ّ   نطاقات الرتدد املنس قة إىل مراعاة نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية للنظر يف لتنفيذ أنظمة النقل الذكية  ةأو اإلقليمي ةالعاملياملمكنة                  
 التوزيعات احلالية للخدمات، إطار التطور يف اآلخذة يف

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

لتوزيعات احلالية االتطور باستخدام  أنظمة النقل الذكية اآلخذة يفإىل إجراء دراسات بشأن اجلوانب التقنية والتشغيلية لتنفيذ 
 املتنقلة، للخدمات

 اإلداراتيدعو 

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

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

 من أجل GHz 86و 24,25في جزء (أجزاء) من مدى الترددات بين 
 وما بعده 2020التطوير المستقبلي لالتصاالت المتنقلة الدولية لعام 

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

إىل توفري خدمات اتصاالت على نطاق عاملي، بغض النظر عن املكان  دف (IMT)الدولية أن االتصاالت املتنقلة  ) أ 
َ   أو الشبكة أو اجلهاز الطريف املستعم ل؛                                

 ؛على الصعيد العاملي التنمية االقتصادية واالجتماعية يف تسامهأن أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية  ب)

ق تتطور حاليًا لتوفري سيناريوهات استخدام وتطبيقات متنوعة من قبيل النطاأن أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية  ج)
 العريض املتنقل احملّسن واالتصاالت اهلائلة من آلة واالتصاالت اليت تتسم بقدر عاٍل من املوثوقية والكمون املنخفض؛

 تسم بكمون فائقاليت ت النطاق وغريها من التطبيقات املتنقلة عريضةالتصاالت املتنقلة الدولية أن تطبيقات ا د )
االخنفاض ومعدالت بيانات عالية جدًا تتطلب أجزاء جماورة من الطيف أكرب من تلك اليت تتيحها نطاقات الرتدد اليت حددت 

 ؛املتنقلة الدولية تاالتصاالتنفيذ  حالياً الستعمال اإلدارات اليت ترغب يف

ذه نطاقات تردد أعلى ه قد يكون من املناسب دراسةأن ) ه  األجزاء الكبرية من الطيف؛فيما يتعلق 

االستفادة من التطورات التكنولوجية من أجل زيادة كفاءة استعمال الطيف وتسهيل  أن هناك حاجة إىل االستمرار يف و )
 إليه؛ النفاذ

أنظمة هوائيات ستعمالابشكل أفضل ، تتيح األقصراملوجات طول ، مثل األعلىأن خصائص نطاقات الرتدد  ز )
 دعم حتسني النطاق العريض؛ وتشكيل احلزم يف (MIMO) تعدد املدخالت واملخرجاتتقنيات ذلك  يف مبا متقدمة

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

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

أنه يستحسن كثرياً وجود نطاقات تردد منسقة عاملياً وترتيبات منسقة خبصوص الرتددات من أجل االتصاالت املتنقلة  ي)
 ت احلجم الكبري؛الدولية لتحقيق التجوال الدويل والتمتع بفوائد وفورا
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يتعلق  يمااالتصاالت املتنقلة الدولية قد يغّري حالة التقاسم ف من أجلأن حتديد نطاقات الرتدد املوزعة للخدمة املتنقلة  ك)
 بتطبيقات اخلدمات اليت ُوزع عليها النطاق بالفعل وقد يتطلب اختاذ إجراءات تنظيمية إضافية؛

ة نطاقات تردد من أجل توزيعات إضافي سماح مبواصلة تطويرها عند النظر يفضرورة محاية اخلدمات القائمة وال ل)
 حمتملة ألي خدمة،

 وإذ يالحظ
ITU-Rأن القرار  ) أ  وأن  وما بعده 2020لعام  يتناول مبادئ عملية تطوير االتصاالت املتنقلة الدولية 65

 ؛احتياجات البلدان النامية املتعلقة بتطوير االتصاالت املتنقلة الدولية وتنفيذها تبحث يف ITU-R 77-7/5 املسألة
ITU-Rأن املسألة  ب)  تعمل على معاجلة زيادة تطوير االتصاالت املتنقلة الدولية؛ 229/5
ت املتنقلة الدولية املتقدمة واالتصاال 2000-أن االتصاالت املتنقلة الدولية تشمل كالً من االتصاالت املتنقلة الدولية ج)

ITU-Rالقرار  معاً، كما هو موضح يف 2020-واالتصاالت املتنقلة الدولية  ؛56-2
حتدد اإلطار واألهداف اإلمجالية للتطور املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية  ITU-R M.2083أن التوصية  د )
 ؛بعده وما 2020 لعام

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

GHz الرتدد األعلى مننطاقات  ، بشأن اجلدوى التقنية لالتصاالت املتنقلة الدولية يفITU-R M.2376التقرير  و )  ؛6

ة ملا بعد مو املستقبلي حلركة االتصاالت املتنقلة الدوليحيلل االجتاهات اليت تؤثر على الن ITU-R M.2370أن التقرير  ز )
 ؛2030و 2020 ويعطي تقديراً للطلب على احلركة العاملية للفرتة بني 2020 عام
نطاقات  قطاع االتصاالت الراديوية بشأن خصائص االنتشار املتعلقة باألنظمة املتنقلة يف أن هناك دراسات جارية يف ح)

 األعلى؛ الرتدد
 ات؛الدراس االعتبار يف ، اليت قد يتعني أخذها يف553.5و 547.5و 516B.5و 340.5األرقام  ية األحكام الواردة يفأمه ط)
 ،GHz 25,25-24,65 نطاق الرتدد توزيع للخدمة الثابتة الساتلية يفمنح ال 2012أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ي)

 وإذ يدرك
أن هناك متسع كبري من الوقت بني توزيع املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية لنطاقات الرتدد وبني نشر األنظمة  ) أ 
التصاالت الوقت املناسب من العوامل اهلامة لدعم تطوير ا جاورة من الطيف يفتوم واسعةهذه النطاقات، ومن مث يعد توفري أجزاء  يف

الدولية؛ املتنقلة
 ة؛لخدمة املتنقللات الرتدد املوزعة للخدمات املنفعلة على أساس حصري ليست مناسبة لتوزيع أن نطاق ب)
االتصاالت املتنقلة الدولية ينبغي أن يراعي استعمال النطاقات من جانب  من أجلأن أي حتديد لنطاقات تردد  ج)

ذه اخلدمات، أخرى خدمات  ؛واالحتياجات املتطورة اخلاصة 
 أالَّ تفرض قيود تنظيمية وتقنية إضافية على اخلدمات املوزع هلا حالياً نطاق الرتدد هذا على أساس أويل،أنه ينبغي  د )
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 يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
 2019 مالوقت املناسب قبل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعا بالدراسات املناسبة واستكماهلا يف إىل االضطالع 1

GHzو GHz 24,25بني مدى الرتدد  لالتصاالت املتنقلة الدولية يف ةاألرضي ةن                            ّ ديد االحتياجات من الطيف للمكو  بغية حت 86 ،
 مراعاة: مع
املدى الرتددي،  هذا تعمل يفساليت  لألرض االتصاالت املتنقلة الدوليةاخلصائص التقنية والتشغيلية ألنظمة  -

 الطيف؛ التكنولوجيا وتقنيات كفاءة استعمال دولية من خالل التقدم يفذلك تطور االتصاالت املتنقلة ال يف مبا
ا من متطلبات حلركة وما بعده  2020سيناريوهات النشر املتوخاة ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية لعام  - وما يتعلق 

 املناطق احلضرية املكتظة و/أو أوقات الذروة؛ ، مثلبيانات عالية
النامية؛ احتياجات البلدان-
 اإلطار الزمين لالحتياجات من الطيف؛ -
ت الوقت املناسب قبل املؤمتر العاملي لالتصاال والتوافق املناسبة واستكماهلا يف 1إىل االضطالع بدراسات التقاسم 2

 :ةلرتدد التالينطاقات ا اليت وزع هلا نطاق الرتدد على أساس أويل، وذلك يف، مع مراعاة محاية اخلدمات 2019 الراديوية لعام
- 24,25-27,5 GHz1 40,5-37وGHz 43,5-42,5وGHz 47-45,5وGHz 50,2-47,2وGHz 52,6-50,4وGHz 

GHzو GHzو 76-66  توزيع على أساس أويل للخدمة املتنقلة؛ فيهااليت ، 86-81
- GHz GHzو 33,4-31,8 GHzو 42,5-40,5 على أساس أويل  ات إضافيةتوزيع، حيث قد يلزم 47,2-47

،املتنقلة للخدمة
 يقـرر كذلك

إىل حتديد املوعد  (CMP19-1) 2019 دعوة االجتماع التحضريي األول للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 1
ن و املطلوب لكي تكون اخلصائص التقنية والتشغيلية الالزمة لدراسات التقاسم والتوافق متوفرة، وذلك لضمان إمكانية أن تك

يها املؤمتر الوقت املناسب لكي ينظر ف مستكملة يف "يقـرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية"فقرة  الدراسات املشار إليها يف
 ؛2019العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

ورة أعاله، إىل أن ينظر، بناًء على نتائج الدراسات املذك 2019دعوة املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2
لالتصاالت  ةاألرضي ةحتديد نطاقات الرتدد للمكون للخدمة املتنقلة على أساس أويل، وأن ينظر يفللطيف توزيعات إضافية  يف

يقـرر أن يدعو من " 2الفقرة  اليت يتعني النظر فيها تقتصر على مجيع النطاقات الواردة يف الرتدد املتنقلة الدولية؛ علماً بأن نطاقات
" أو أجزاء منها،االتصاالت الراديويةقطاع 

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

 
 

___________________
 جاورة، حسب االقتضاء.تالنطاقات امل يف ذلك الدراسات املتعلقة باخلدمات يف مبا 1
 ، مع مراعاة احلاجة إىل ضمان محاية احملطات األرضية القائمة ونشر حمطات استقبال أرضية27,5GHz-24,5 ددالرت  نطاق عند إجراء دراسات يف 2

GHzدد نطاق الرت  يف أرض)-أرض) وخدمة األحباث الفضائية (فضاء-إطار توزيع خلدمة استكشاف األرض الساتلية (فضاء يف مستقبلية 27-25,5. 
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RES239-1

239قـرار ال (WRC-15)

 الشبكات المحلية الراديوية أنظمة النفاذ الالسلكي بما فيها بشأن دراسات 
MHzو MHz 5 150 نطاقات التردد بين في 5 925 

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

مبا فيها الشبكات احمللية  أنظمة النفاذ الالسلكي الطلب على تطبيقات أنه قد حدث منو كبري يف ) أ 
 ذات إمكانات العمل بالوسائط املتعددة؛ (WAS/RLAN) الراديوية

التنمية االقتصادية  تسهم يف (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةأنظمة النفاذ الالسلكيتطبيقات أن  ب)
واالجتماعية على الصعيد العاملي من خالل توفري طائفة واسعة من تطبيقات الوسائط املتعددة؛

املتواصلة من التطورات التكنولوجية من أجل زيادة كفاءة استعمال الطيف وتسهيل أن احلاجة تدعو إىل االستفادة  ج)
 إليه؛ النفاذ

 (WAS) اذ الالسلكيأنظمة النف جمال األداء، وإذ تزداد احلركة يف أنه إذ تتطور التكنولوجيا ملواكبة تزايد املتطلبات يف د )
ّتى عن استعمال قنوات أعرض نطاقًا للنهوض بأود الوتائر العالية العريض النطاق، ُحيتاج إىل مزيد من الطيف احتياجًا يتأ

 ؛البيانات لنقل

MHzأن نطاق الرتدد  ) ه 5 460-5 خلدمة املالحة الراديوية على أساس أويل موَّزع على الصعيد العاملي  350
 )؛449.5 للطريان (الرقم

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

MHzالرتدد  أن نطاق ) ز 5 470-5 دمة استكشاف األرض خلعلى أساس أويل مشرتك موَّزع على الصعيد العاملي  350
التحديد الراديوي خدمة )، و 448C.5 لرقم(اطة) يخدمة األحباث الفضائية (النش)، و 448B.5 لرقم(ا طة)ي(النش الساتلية
 )؛448D.5 لرقم(ا للموقع

5أن نطاق الرتدد ما بني  )ح MHzو 725 5 موزَّع عامليًا على أساس أويل خلدمة التحديد الراديوي للموقع،  850
 وللخدمة الثابتة الساتلية؛، 1 اإلقليم يف

MHzأن نطاق الرتدد  )ط 5 925-5 موزَّع عاملياً على أساس أويل للخدمة املتنقلة واخلدمة الثابتة واخلدمة الثابتة الساتلية؛ 850

 ذلك استعماهلا احلايل واستعماهلا املخطط؛ أنه ُحيتاج إىل محاية اخلدمات األولية القائمة مبا يف ي)

كات احمللية مبا فيها الشب أنظمة النفاذ الالسلكي أنه قد ُحيتاج إىل حتديد القيود التقنية والتشغيلية على )ك
GHzاخلدمة املتنقلة ضمن مدى الرتدد  العاملة يف (WAS/RLAN) الراديوية  لتسهيل التقاسم مع أنظمة اخلدمات القائمة، 5
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RES239-2

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف

طبيقات تالوقت املناسب مع وجود األحكام التنظيمية الداعمة أمر أساسي لدعم منو  أن تيّسر الطيف الكايف يف ) أ 
 املستقبل؛ يف (WAS/RLAN) مبا فيها الشبكات احمللية الراديوية أنظمة النفاذ الالسلكي

املستقبل تطبيقات  و الذي ستشهده يفنطاقات الرتدد املنسَّقة على الصعيد العاملي دعم النم أنه يستحسن كثرياً يف ب)
ة عن الوفورات املتأتي ، وذلك لتحقيق املنافع املتمثلة يف(WAS/RLAN) مبا فيها الشبكات احمللية الراديوية أنظمة النفاذ الالسلكي

احلجم الكبري،

 وإذ يالحظ

MHzأن نطاقات الرتدد  أ )  5 250-5 MHzو 150 5 350-5 MHzو 250 5 725-5 عة للخدمة املتنقلة من موزَّ  470
229 النفاذ الالسلكي/الشبكات احمللية الراديوية وفقاً للقرارأنظمة أجل إعمال تطبيقات  (Rev.WRC-12)؛ 

MHzأن النطاق الرتددي ما بني  )ب 5 850-5  موزَّع عاملياً على أساس أويل خلدمة التحديد الراديوي للموقع؛ 250

MHzالنطاقات الرتددية  أنه ليس يف ج) 5 470-5  توزيعات أولية للخدمة املتنقلة؛ 350

MHzنطاق الرتدد  أنه ليس يف د ) 5 850-5 توزيع طيف أويل للخدمة املتنقلة، لكن هذا النطاق موزَّع عن طريق  725
لية ت احمل/الشبكاأنظمة النفاذ الالسلكي استعماله يف أن بعض البلدان كما حاشية للخدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة يف

اد؛االحت بعض من بلدان كٍل من أقاليم قطاع االتصاالت الراديوية يف مرخَّص به بالفعل يف (WAS/RLAN) الراديوية

 MHz 5 460-5 350 نطاَقي الرتدد أن توزيعات الطيف خلدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) يف ه )
MHzو 5 470-5  Sentinel-1مهمة أمهية أساسية فيما خيص برامج رصد األرض مثل برنامج كوبرنيك (جمموعَيت السواتل ( 460
 RADARSAT-2( (RADARSAT)وبرنامج  Sentinel-6وجمموعة السواتل  (Jason) سونجا) وبرنامج Sentinel-3و
ها بشأن كيفية لومات حديثة ميكن التعويل علي، وأن البيانات اليت توفرها تتسم بأمهية حيوية للحصول على مع)RADARSAT-3و

 تغري كوكبنا ومناخه؛

MHzاملستقبلي ما يصل إىل طة)ي(النش خدمة استكشاف األرض الساتليةأن التخطيط جاٍر كي يستخدم نظام  )و  300 
GHzمن عرض النطاق ضمن نطاق الرتدد  من أجل حتسني استبانة الصورة وحتسني  دمة استكشاف األرض الساتليةاملوزَّع خل 5

 التطبيقات للمستخدمني؛

MHzأن نطاق الرتدد  ) ز 5 250-5 خدمة ولل موزَّع عامليًا أيضًا على أساس أويل خلدمة املالحة الراديوية للطريان 150
 ؛)447A.5(الرقم  الثابتة الساتلية

5أن نطاقات الرتدد ما بني  ) ح MHzو 250 5 دمة استكشاف األرض مليًا أيضًا على أساس أويل خلموزَّعة عا 350
 ؛طة)ي(النش خدمة األحباث الفضائيةو  خدمة األحباث الفضائيةو  طة)ي(النش الساتلية

 االحتاد، قطاع االتصاالت الراديوية يف معايري احلماية واألداء ألنظمة اخلدمات القائمة متاحة يفأن  )ط
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 وإذ يدرك
رتاض حصر تشري إىل أنه، على اف اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية حتضريًا هلذا املؤمترالتوافق دراسات أن  ) أ 

ألحكام التنظيمية الواردة با (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةأنظمة النفاذ الالسلكي تداخلتدابري ختفيف استخدام 
229القرار  يف (Rev.WRC-12) ،خدمة  وأنظمة/الشبكات احمللية الراديوية النفاذ الالسلكي أنظمةبني  يتسّىن التقاسم لن

5نطاق الرتدد  طة) يفياستكشاف األرض الساتلية (النش 470-5 350 MHzتكفي لضمان محاية بعض أنواع  ، وأن هذه التدابري ال
أنظمة النفاذ داخل تتخفيف ل إذا مت تنفيذ تدابري إضافية إال يتسّىن التقاسملن  هذه احلاالت، هذا النطاق، ويف الرادارات يف
نظمة ألإضافية  فيفخت تقنياتأي توصل إىل أي اتفاق بشأن إمكانية تطبيق يُ أنه مل  بيد، /الشبكات احمللية الراديويةالالسلكي

 ؛/الشبكات احمللية الراديويةالنفاذ الالسلكي

نظمة النفاذ ألالطيف من  يااالحتياجات الدنأن  تُبنيِّ نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية أن  )ب
 اشمل هذيو  ؛MHz 880 بزهاءقدَّر تُ  2018 عام يف GHz 5 مدى الرتدد يف (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةالالسلكي

MHzالطيف املمتد بني  الرقم MHzو 455 االت املتنقلة غري االتص ة،الذي ُيستخدم بالفعل لتطبيقات النطاق العريض املتنقل 580
GHz مدى الرتدد ضمنالعاملة ، (IMT) الدولية MHzو 300 اوح بنيرت إىل طيف إضايف ي ُحيتاج، وبالتايل 5  ؛425

 مدى نطاقات الرتدد التالية ضمن تستخدم (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةأنظمة النفاذ الالسلكيأن  )ج
GHz الرتدد 5 :MHz 5 250-5 MHzو 150 5 350-5 MHzو 250 5 725-5 MHzو 470 5 850-5  ؛البلدان بعض يف 725

بعض البلدان؛ استخداماً واسعاً يف MHz 5 925-5 850أن اخلدمة الثابتة الساتلية تستخدم نطاق الرتدد  د )

 MHz 5 470-5 350 النطاقني الرتدديني أن من شأن توزيعات الطيف العاملية اإلضافية للخدمة املتنقلة يف ه )
MHzو 5 850-5  (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةأنظمة النفاذ الالسلكيأن تيسر توفر طيف مالصق من أجل  725

نًة بذلك من استعمال أعراض نطاق أوسع للقنوات دعماً لزيادة صبيب البيانات؛  ممكِّ

ر على عدم التقنيات اإلضافية لتخفيف التداخل بغية السه إطار دراسات التقاسم، النظر يف أنه ينبغي أن جيري، يف ) و
 إىل تردي أداء األنظمة القائمة؛ (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةأنظمة النفاذ الالسلكيإفضاء أجهزة 

 ،(WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةالنفاذ الالسلكي أنظمةأن تطبيق التدابري اإلضافية، لتخفيف تداخل  )ز 
ا املشار إليها يف احمللية  /الشبكاتأنظمة النفاذ الالسلكي" ميكن أيضًا أن يكون سديدًا إلتاحة عمل وإذ يدرك أ )" املمكن األخذ 

 نطاقَات ترددية أخرى؛ خارج املباين يفالراديوية 

خدمات ، وأن(ISM) معنيَّ كذلك للتطبيقات الصناعية والعلمية والطبية MHz 5 875-5 725 أن نطاق الرتدد )ح
االتصاالت الراديوية العاملة ضمن هذا النطاق جيب أن تقبل التداخل الضار الذي قد تسببه هذه التطبيقات وفقاً ألحكام 

 ،150.5 الرقم

 2019لعام  الراديوية املؤمتر العاملي لالتصاالت يقـرر أن يدعو
نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية واختاذ اإلجراءات املناسبة، إىل النظر يف
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RES239-4

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
 :2019الوقت املناسب قبل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  إىل إجراء واستكمال ما يلي يف

 (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةنظمة النفاذ الالسلكيدراسة اخلصائص التقنية واملتطلبات التشغيلية أل ) أ 
GHz مدى الرتدد يف ؛5

دف إىل حتديد التقنيات املمكن تطبيقها لتخفيف تداخل )ب الشبكات احمللية /أنظمة النفاذ الالسلكي إجراء دراسات 
 MHz 5 350-5 150 نطاقات الرتدد لتسهيل التقاسم مع األنظمة القائمة يف ،(WAS/RLAN) الراديوية

MHzو 5 470-5 MHzو 350 5 850-5 MHzو 725 5 925-5 الوقت نفسه على محاية اخلدمات  ، مع احلرص يف850
 ذلك استعماهلا احلايل واستعماهلا املخطط؛ يف القائمة مبا

 (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةأنظمة النفاذ الالسلكي يقاتإجراء دراسات التقاسم والتوافق بني تطب )ج
MHzنطاق الرتدد  يف وبني اخلدمات القائمة 5 350-5 /الشبكات أنظمة النفاذ الالسلكيمع إمكانية تشغيل  150

ا؛ يف احمللية الراديوية خارج املباين، مبا  ذلك الشروط املمكنة املرتبطة 
 (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةأنظمة النفاذ الالسلكيإجراء املزيد من دراسات التقاسم والتوافق بني تطبيقات  ) د

 يلي: واخلدمات القائمة لتناول ما
ُحيلَّل  مل ، مماMHz 5 470-5 350 نطاق الرتدد ما إذا كانت أي تقنيات إضافية لتخفيف التداخل يف ‘1’

/الشبكات كيالنفاذ الالسل، ميكن أن تتيح التعايش بني أنظمة "وإذ يدرك أ )" إليها يف الدراسات املشار يف
(النشيطة) وأنظمة خدمة وأنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية (WAS/RLAN) احمللية الراديوية

 (النشيطة)؛ األحباث الفضائية
أن تتيح التوافق  MHz 5 470-5 350 نطاق الرتدد ما إذا كان من شأن أي تقنيات لتخفيف التداخل يف ‘2’

 وأنظمة االستدالل الراديوي؛ (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةالنفاذ الالسلكيبني أنظمة 
أن متكِّن من توزيع طيف  '2'و '1'البندين  ما إذا كان من شأن نتائج الدراسات املشار إليها يف ‘3’

دف استيعاب استخدام أنظمة  MHz 5 470-5 350 نطاق الرتدد يف النفاذ للخدمة املتنقلة 
 ؛(WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةالالسلكي

فاذ النالقيام أيضًا بإجراء دراسات مفصلة للتقاسم والتوافق، تشمل تقنيات التخفيف، بني أنظمة  ) ه
MHzنطاق الرتدد  واخلدمات القائمة يف (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةالالسلكي 5 850-5 بغية  725

ات احمللية /الشبكالنفاذ الالسلكيالتمكني من توزيع طيف للخدمة املتنقلة ومن أجل استيعاب استخدام أنظمة 
 ؛(WAS/RLAN) الراديوية

فاذ النالقيام أيضًا بإجراء دراسات مفصلة للتقاسم والتوافق، تشمل تقنيات التخفيف، بني أنظمة  ) و
بغية  MHz 5 925-5 850 نطاق الرتدد واخلدمات القائمة يف (WAS/RLAN) /الشبكات احمللية الراديويةالالسلكي

خدمة املتنقلة، إطار التوزيع األويل احلايل لل /الشبكات احمللية الراديوية يفالنفاذ الالسلكياستيعاب استخدام أنظمة 
 مع عدم فرض أي قيود إضافية على اخلدمات القائمة،

 إلداراتويدعو ا
االحتاد. هذه الدراسات من خالل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية يف إىل املشاركة يف
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RES331-1

331رار ـالق (REV.WRC-12) 

 البحر في النظام العالمي لالستغاثة والسالمة تشغيل
 )،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يالحظ
، تنص على أن مجيع السفن اخلاضعة صيغتها املعدلة يف ،1974لعام  (SOLAS)البحر  يف حلماية احلياة البشريةأن االتفاقية الدولية 

 ،(GMDSS)حر الب يف هلذه االتفاقية جيب أن جتهز من أجل النظام العاملي لالستغاثة والسالمة

 كذلكيالحظ  إذ و 
ن أجل أصناف أيضاً مالبحر  يف العاملي لالستغاثة والسالمةأن عدداً من اإلدارات قد اختذ خطوات حنو تنفيذ النظام  أ ) 

 ؛صيغتها املعدلة يف ،1974لعام  (SOLAS)البحر  يف الدولية حلماية احلياة البشرية السفن اليت ال ختضع لالتفاقية
، يستعمل صيغتها املعدلة يف ،1974لعام  SOLASالدولية أن عددًا متزايدًا من السفن اليت ال ختضع لالتفاقية  ب)

 ؛VIIالفصل  يف املنصوص عليها البحر يف النظام العاملي لالستغاثة والسالمةتقنيات وترددات 
ّهزة من أجل ا ينص VII أن الفصل ج) والسفن اليت  GMDSS لنظام العامليعلى قابلية التشغيل ما بني السفن ا
 ُجتّهز جتهيزاً كامًال بعد من أجل هذا النظام؛ مل
السفن اخلاضعة  يف (VHF)للموجات املرتية  16أن املنظمة البحرية الدولية ترى أنه ينبغي مداومة االستماع على القناة  ) د

 يلي: املستقبل املنظور بغية توفري ما يف SOLASلالتفاقية الدولية 
 ؛SOLASقناة التصاالت وإنذارات االستغاثة من أجل السفن غري اخلاضعة التفاقية  -
 اتصاالت مباشرة بني السفن؛ -
أن املنظمة البحرية الدولية حتث اإلدارات على أن تشرتط على مجيع السفن البحرية اليت ختضع للتشريعات الوطنية  ) ه

أن تكون جمهزة إلرسال واستقبال  (VHF)باملوجات املرتية عاملة ت راديوية وأن تشجع مجيع السفن اليت حتمل طواعية جتهيزا
 ؛(VHF)لموجات املرتية ل 70على القناة  (DSC)إنذارات االستغاثة عن طريق النداء االنتقائي الرقمي 

 (VHF)موجات املرتية لل 16القناة  تتيح استخداملوائح الراديو احلالية  يف أن أحكامًا منفصلة ) و
kHzوالرتدد 2  للنداءات العامة عن طريق املهاتفة الراديوية؛ 182

وهي تلزم سفنها مبداومة االستماع على القنوات  (VTS)أن إدارات متعددة أنشأت أنظمة خدمة حركة السفن  ) ز 
 احمللية هلذه اخلدمة؛

زودت بتجهيزات النداء االنتقائي حبمل حمطة راديوية قد ت SOLASأن السفن املطالبة مبوجب االتفاقية الدولية  )ح
، لكن معظم السفن اليت حتمل حمطة DSCكما أن سفناً كثرية خاضعة لشروط النقل الوطنية جمهزة أيضًا بالنظام   (DSC)الرقمي 

 هذه التجهيزات؛ تكون لديها راديوية بصورة طوعية قد ال
ي بتجهيزات النداء االنتقائمداومة االستماع أن إدارات عديدة قد وضعت خدمات لالستغاثة والسالمة على أساس  )ط

 بعد؛ هذه التجهيزات تكون لديها الرقمي لكن معظم حمطات امليناء وحمطات اإلرشاد وحمطات ساحلية تشغيلية أخرى قد ال
البحر ميكنها أن تركب  يف هيزات النظام العاملي لالستغاثة والسالمةحبمل جتمبوجب اتفاق دويل أن السفن غري امللزمة  )ي

 ،هذه التجهيزات ألغراض تتعلق بالسالمة
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 وإذ يدرك

 ؛GMDSSاخلدمة البحرية املتنقلة يتزايد استعماهلا لرتددات وتقنيات النظام العاملي  يف أن احملطات العاملة أ ) 

استبقاء خدمات االستغاثة والسالمة على الرب القائمة الستقبال النداءات الصوتية لالستغاثة  قد تقتضي ضرورةأن ال )ب 
تطيع اليت ال تس ،لعدة سنوات بعد هذا املؤمتر حبيث يتسىن للسفن (VHF)للموجات املرتية  16والطوارئ والسالمة على القناة 

هذه اخلدمات وأن حتصل على  تسرتعي انتباهأن  ،(VHF)ية للموجات املرت  16إال على القناة  GMDSSالنظام  املشاركة يف
ا  ،مساعد

 ررـيق

 :وذلكالبحر  يف تعزيز السالمة يف أن حيث مجيع اإلدارات على املسامهة 1

 البحر يف العاملي لالستغاثة والسالمةمناسبة للنظام  ساحليةعلى إقامة منشآت  بالتشجيع، حيثما يكون مالئماً، -
(GMDSS)  املنطقة؛ يف أو بالتعاون مع أطراف معنية أخرى إفراديةإما بصفة

على منت السفن غري  (GMDSS)البحر  يف النظام العاملي لالستغاثة والسالمةتقنيات وترددات بتشجيع تنفيذ -
 ذلك السفن الوطنية؛ يف ، مبا(SOLAS)البحر  حلماية احلياة البشرية يفاخلاضعة لالتفاقية الدولية 

على أن تتزود بتجهيزات النداء  (VHF)باملوجات املرتية عاملة شجيع مجيع السفن اليت حتمل جتهيزات حبرية بت -
بأسرع ما ميكن، مع مراعاة القرارات ذات الصلة الصادرة  (VHF)لموجات املرتية ل 70االنتقائي الرقمي على القناة 
 عن املنظمة البحرية الدولية؛

kHzوالرتدد  (VHF)لموجات املرتية ل 16بتشجيع السفن على أن حتّد قدر اإلمكان من استعمال القناة  - 2 182 
 ؛239.52ألغراض النداء، مراعاة ألحكام الرقم 

أنه ينبغي للمحطات الساحلية اليت تشكل جزءاً من الرتتيبات املتخذة على الرب واملقامة الستقبال نداءات االستغاثة  2
اإلشارة إىل هذه  وجيبفّعالة على هذه القناة،  مداومةأن تواصل تأمني  (VHF)للموجات املرتية  16اتفة الراديوية على القناة بامله

 قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة؛ يف املداومة

 (VHF)وجات املرتية للم 16أنه جيوز لإلدارات أن تعفي احملطات الساحلية من مداومة االستماع على القناة 3
ا املنظمة البحرية الدولية واالحتاد فيما  يتعلق باملهاتفة الصوتية لالستغاثة والطوارئ والسالمة، وفقاً للقرارات ذات الصلة اليت اختذ

 والسالمة، مع مراعاة األنظمة الراديوية للنظام العاملي لالستغاثة 16الدويل لالتصاالت بشأن مداومة االستماع على القناة 
 املنطقة املعنية؛ يف املتاحة (GMDSS) البحر يف

 وينبغي لإلدارات عند القيام بذلك:

ا وأن توافيها بتفاصيل املنطقة املعنية؛ -  أن ختطر املنظمة البحرية الدولية بقرارا

 خلاصة،مات اقائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلد يف أن ختطر األمني العام بالتفاصيل الضرورية إلدراجها -
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 يقرر كذلك

 حرية ذات الصلة،املطبوعات الب يف األمني العام اإلشارة إىل هذه الرتتيبات والتفاصيل املتعلقة باملنطقة املعنية أن يكفل

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

يواصل تطوير تقنيات وأنظمة وأن  ،(GMDSS)البحر  يف النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف التطورات والتغيريات يرصدأن 
 البحر، يف مالئمة للنظام العاملي لالستغاثة والسالمة

 يكلف األمني العام

علماً  (IALA)والرابطة الدولية هليئات املنارات  (ICAO)الطريان املدين الدويل  ومنظمة (IMO)املنظمة البحرية الدولية  بإحاطة
.ذا القرار
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339رار ـالق (REV.WRC-07) 

 (NAVTEX) نافتكس تنسيق خدمات

 )،2007إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره

ق بتنسي، من مجلة أمور أخرىيعىن،  نافتكسأنشأت فريق تنسيق خلدمات  (IMO)أن املنظمة البحرية الدولية  أ ) 
واجلداول الزمنية يف مراحل التخطيط لإلرساالت على  (B1)خلدمات مثل توزيع مسات تعرف هوية املرسل ذه ااجلوانب التشغيلية هل

 ؛kHz 4 209,5أو  kHz 518أو  kHz 490الرتددات 

 هو أساساً تنسيق تشغيلي؛ kHz 4 209,5و kHz 518و kHz 490أن التنسيق يف الرتددات  ب)

 ،دمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويلخلموزع أيضاً  kHz 518ق الرتدد البالغ حوايل أن نطا )ج

 ررـيق

 مع مراعاة الكتيب الصادر عن هذه املنظمة البحرية الدوليةأن يدعو اإلدارات إىل تطبيق اإلجراءات اليت وضعتها املنظمة 
"IMO NAVTEX"  490من أجل تنسيق استعمال الرتددات kHz 518و kHz 209,5 4و kHz، 

 يكلف األمني العام 

نافتكس يلي خلدمات التنسيق التشغ مبعلوماتالحتاد الدويل لالتصاالت بصورة منتظمة ا تزويدإىل  البحرية الدوليةبدعوة املنظمة 
(NAVTEX)  490على الرتددات kHz 518و kHz 209,5 4و kHz، 

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

.7.20)انظر الرقم ( )IV(القائمة  وحمطات اخلدمات اخلاصة قائمة احملطات الساحليةبنشر هذه املعلومات يف 

- 227 -





RES343-1

343رار ـالق (REV.WRC-12) 

 محطات السفن والمحطات األرضية  في شهادات بحرية للموظفين
 الراديوية إلزامية على السفن حيث ال تكون المنشآت 

 )،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره يف إذ يضع

إطار النظام  يف حمطات السفن واحملطات األرضية على السفن يف أن هذا املؤمتر حبث مسألة شهادات املوظفني ) أ 
 ؛(GMDSS)البحر  يف العاملي لالستغاثة والسالمة

 ؛1999فرباير  1السفن اخلاضعة التفاق دويل اعتباراً من  من جانب بصورة تامة قد نـُفِّذ العامليالنظام هذا أن  ب)

ا؛ GMDSSاألنظمة اعتمدت أن السفن اليت ال ختضع التفاق دويل قد  ج)  وتقنيا

ناسب ينتهي م ينبغي أن يكون مصحوباً بتدريب البحر يف جتهيزات النظام العاملي لالستغاثة والسالمةأن استعمال  ) د
ا؛  بشهادة معرتف 

لدويل ترددات خمصصة لالستعمال ا على أن لوائح الراديو تنص على أن خدمة كل حمطة راديوية على سفينة تعمل )ه 
ا مشغلون من محلة الشهادات؛  جيب أن يتكلف 

اتصاالت االستغاثة للوائح الراديو الذي حدد  13ألغى التذييل  2007املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أن ) و
، البحر يف شهادات غري شهادات النظام العاملي لالستغاثة والسالمة تتناولمشغلي املهاتفة الراديوية، وبغية إدراج أحكام شهادات و 

 ،47 املادةتعديالت إضافية على  2012أدخل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 يالحظوإذ 

 قطاع التطبيق غري اإللزامي، يف ن عدداً من اإلدارات يصدر حالياً شهادات للمشغلني السيماأ

 ررـيق

 وفةقطاع التطبيق غري اإللزامي، ينبغي أن تستخدم الشهادات املوص يف أن تضع حيز التنفيذ شهادات يف أن اإلدارات الراغبة
ذا القرار، يف  امللحق 

  قطاع االتصاالت الراديويةيدعو 

 إىل إعداد توصية تصف هذه الشهادات،

 يكلف األمني العام 

 ذا القرار.علماً املنظمة البحرية الدولية  بإحاطة
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 (REV.WRC-12) 343رار ـق بالقـامللح

 برنامج فحص للحصول على شهادات مشغل راديوي الالزمة للسفن 
 التي تستعمل ترددات وتقنيات النظام العالمي لالستغاثة والسالمة 

 في البحر على أساس غير إلزامي
 مقدمة

، تنسيق شروط الفحص 1992فرباير  يف (GMDSS)البحر  يف النظام العاملي لالستغاثة والسالمة بعد إدخالكان من الضروري 
إجراءات الفحص للحصول على شهادة مشغل عامة وشهادة  وقد مت تنسيقالالزمة للحصول على شهادات مشغل راديوي مهين. 

من أجل مشغلي الراديو الذين يؤدون  وبدأ تنفيذ هذه اإلجراءات 47املادة  يف دودة واليت تستند إىل الربامج املوصوفةمشغل حم
م على منت سفن خاضعة لالتفاقية الدولية للحفاظ على احلياة البشرية . بصيغتها املعدلة 1974لعام  (SOLAS)البحر  يف واجبا

 .بصيغتها املعدلة فيما خيص السفن اخلاضعة هلذه االتفاقية 1999فرباير  1امة اعتباراً من بصورة ت GMDSSالنظام  وقد نـُفِّذ

اليت لديها و  بصيغتها املعدلة على مزايا هامة تعود على السفن اليت ال ختضع إىل هذه االتفاقية GMDSSاستعمال النظام  وينطوي
جتهيزات لالتصاالت الراديوية على أساس طوعي؛ ومع ذلك، توقعت بعض اإلدارات أن هذه السفن لن تستعمل سوى بعض ترددات 

وتقنياته وليس كلها وأن مشغلي الراديو على منت هذه السفن قد ال حيتاجون إىل الشهادات نفسها اليت حيتاجها  GMDSSنظام 
وتقنياته على أساس إلزامي. وقد جرى إعداد  GMDSSعلى منت السفن اليت تستعمل كل ترددات نظام  مشغلو الراديو العاملون

برنامج يوفر املرونة الالزمة لدراسة معمقة والكتساب املعرفة وملدة دراسية كافية لتلبية شروط احلصول على شهادات مشغل راديوي من 
 وتقنياته على أساس غري إلزامي. وسيوفر هذا الربنامج GMDSSدات نظام أجل املوظفني على منت السفن اليت تستعمل بعض ترد

 احلاجة. دعت ، إذاالساتلية استعمال جتهيزات االتصاالت يف احلصول على شهادة أيضاً 

يصف هذا امللحق الربنامج الذي أعد تلبية لشروط احلصول على الشهادات املذكورة أعاله، والذي يطبقه عدد من البلدان حتت 
سم "شهادة سفن املدى الطويل" و"شهادة سفن املدى القصري". وينبغي أن تتضمن شهادة سفن املدى القصري على األقل ا

 .A1العناصر اليت يتكون منها برنامج الفحص واملتعلقة باملناطق البحرية 

 برنامج الفحص
 ينبغي أن يشمل الفحص اختبارات نظرية وعملية وأن يتضمن على األقل ما يلي:

A الخدمة المتنقلة البحرية في معارف عامة عن االتصاالت الراديوية 
A.1 .مبادئ عامة وخصائص أساسية للخدمة املتنقلة البحرية 

B معرفة عملية معمقة ومقدرة على استعمال تجهيز راديوي 
B.1 مرتية منشأة راديوية مبوجات (VHF) واستعمال جتهيز .VHF .من الناحية العملية 
B.2  منشأة راديويةMF/HF واستعمال جتهيز .MF/HF .من الناحية العملية 
B.3  الغرض من استعمال منشآت وتقنيات املناداة االنتقائية الرقمية(DSC). 
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C  إجراءات تشغيل نظامGMDSS  واالستعمال العملي المفصل ألنظمة فرعية ولتجهيزGMDSS 
C.1  عرض عام إلجراءات نظامGMDSS. 

C.2  النظام  يف اتصاالت االستغاثة والطوارئ والسالمةإجراءاتGMDSS. 

C.3 مة.النظام القدمي لالستغاثة والسال يف إجراءات االتصاالت باملهاتفة الراديوية لالستغاثة والطوارئ والسالمة 

C.4 .محاية ترددات االستغاثة 

C.5 النظام  يف البحر يف أنظمة املعلومات من أجل السالمةGMDSS. 

C.6 النظام  يف إشارات اإلنذار وحتديد املوقعGMDSS. 

7.C.إجراءات إلغاء إرسال إنذار زائف يُطلق عن غري قصد 

D إجراءات التشغيل والقواعد التنظيمية لالتصاالت الراديوية 
D.1 البحر. يف املقدرة على تبادل االتصاالت املتعلقة باحلفاظ على احلياة البشرية 

D.2  واإلجراءات واملمارسات اإللزامية.القواعد التنظيمية 

D.3 .معرفة عملية ونظرية عن إجراءات املهاتفة الراديوية 

D.4 استعمال األلفبائية الصوتية الدولية وإذا دعت احلاجة بعض أجزاء من عبارات االتصاالت املعيارية للمالحة البحرية 
 .البحرية الدوليةاملنظمة  يف

E الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية من أجل السفن التي ال تخضع  عنفحص اختياري  برنامج
 لمنشأة إلزامية

E.1 .مبادئ عامة وخصائص أساسية للخدمة املتنقلة البحرية الساتلية 

E.2 النظام  يف إجراءات التشغيل واالستعمال العملي املفصل للمحطات األرضية على السفنGMDSS.
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344رار ـالق (REV.WRC-12) 

 البحريةللهويات موارد الترقيم  إدارة

 )،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يالحظ
على  Mأو  Cأو  Bجتهيزات املناداة االنتقائية الرقمية أو جتهيزات احملطات األرضية على سفينة إمنارسات  تركيب أن )أ  

فريدة من يص هوية ختص البحر على أساس إلزامي أو طوعي إمنا يتطلب يف النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف السفن املشاركة
 ؛(MMSI)من هويات اخلدمة املتنقلة البحرية  تسعة أرقام

 أن هذه التجهيزات تتيح إمكانية الربط مع الشبكات العمومية لالتصاالت؛ ب)

يري أن األنظمة املتنقلة الساتلية هي وحدها اليت متكنت من تلبية املتطلبات الضرورية املتنوعة فيما يتعلق بالفوترة والتس ج)
 كال االجتاهني بني السفن وخدمة الرتاسل العمومي الدويل؛ يف والرتسيم والتشوير لتأمني التوصيل األوتومايت الكامل

ايل من احملطات األرضية على منت السفن للخدمة املتنقلة الساتلية، ال بد من أن أن السفن اليت تستعمل اجليل احل د )
خيصص هلا هوية للخدمة املتنقلة البحرية تنتهي بثالثة أصفار وذلك للسماح بالنفاذ األوتومايت إىل شبكات االتصاالت العمومية 

لألرقام الستة  إال أنه ال يتسع إال ITU-T E.164التوصية عن طريق رقم هاتفي ميكن مراقمته من السفينة ويتمشى نسقه مع أحكام 
 األوىل من هوية اخلدمة املتنقلة البحرية؛

من  أو غريها هويات اخلدمة املتنقلة البحريةوما يتصل به من أنظمة يتطلب  (AIS)األوتومايت التعرف نظام أن  ) ه
 اهلويات البحرية؛

اضعة لالتفاقية السفن غري اخل واملعدة لالستخدام على منت املناداة االنتقائية الرقميةأن األجهزة الراديوية القادرة على  ) و
 تتطلب هويات حبرية؛ (SOLAS)البحر  يف الدولية حلماية احلياة البشرية

 (MID) ةيأن األرقام الثالثة األوىل هلوية اخلدمة املتنقلة البحرية اخلاصة مبحطة سفينة تشكل أرقام تعرف اهلوية البحر  ) ز 
 ،اليت تدل على اإلدارة اليت تتبعها السفينة

 اعتباره يف وإذ يضع
ن م أن إنذارات االستغاثة باملناداة االنتقائية الرقمية تتطلب هويات تصلح ألن تستعملها سلطات البحث واإلنقاذ )أ  

 ؛الوقت املناسب يف أجل تأمني االستجابة

واألنظمة املتصلة به يتطلب هويات صاحلة ميكن التعرف عليها من جانب السفن األخرى  األوتومايتنظام التعرف  أن )ب
وسلطات سالمة املالحة وعمليات البحث واإلنقاذ؛

اخلدمة  حبرية واستخدامها مثل هويات هوياتحتتوي على توجيهات تتعلق بتخصيص  M.585 ITU-Rأن التوصية  )ج
 ،لبحريةوغريها من اهلويات ا املتنقلة البحرية
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 وإذ يدرك
وفقاً  اجليل احلايل من احملطات األرضية على منت السفن واليت تعملأنه حىت السفن الوطنية اليت تركب جتهيزات  ) أ 

تقيم  من تلك األرقام احملجوزة للسفن اليت اخلدمة املتنقلة البحرية ستتطلب ختصيص أرقام هوية Mأو  Cأو  Bملعايري إمنارسات 
 مما يستنفد هذا املورد بدرجة أكرب؛ الصعيد العاملياتصاالت على 

النظام  يف أن األجيال املقبلة لألنظمة املتنقلة الساتلية اليت تتيح النفاذ إىل شبكات االتصاالت العمومية وتشارك )ب 
رة أي جزء من هوية اخلدمة و البحر ستستعمل نظاماً للرتقيم ال يتخذ شكًال معيناً وال يتضمن بالضر  يف العاملي لالستغاثة والسالمة

 ؛املتنقلة البحرية
نظام التعرف األوتومايت واألنظمة املتصلة به يتطلب مزيدًا من موارد هويات اخلدمة املتنقلة لأن النمو املستقبلي  ج)

 البحرية وغريها من اهلويات البحرية،
 وإذ يالحظ كذلك

ام الكاملة عن إدارة موارد ترقيم هوية اخلدمة املتنقلة البحرية وأرقباملسؤولية يضطلع أن قطاع االتصاالت الراديوية  أ ) 
 تعرف اهلوية البحرية؛

 السعة من قبةعن طريق مرا اخلدمة املتنقلة البحرية تطور موارد هوية يرصدأن  االتصاالت الراديوية أنه ميكن لقطاع ب)
ية مع مراعاة وتوافر األرقام االحتياطية لتعرف اهلوية البحر  ستعملةامل اهلوية البحرية املتوفرة من أرقام تعرفاألرقام االحتياطية 
 ،االختالفات اإلقليمية

 يقرر تكليف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
وغريه من  ريةإطار نسق الرتقيم هلويات اخلدمة املتنقلة البح يف بإدارة تعيني وتوزيع موارد أرقام تعرف اهلوية البحرية 1

 ، مع مراعاة ما يلي:لهويات البحريةأنساق الرتقيم ل
 ؛19من املادة  VIو Vو IIاألقسام  -
 استعمال هويات اخلدمة املتنقلة البحرية؛ يف االختالفات اإلقليمية -
 السعة االحتياطية داخل موارد أرقام اهلوية البحرية،  -
ا واحلفاظ عليها على النحو - ITU-Rللتوصية أحدث صيغة  يف الوارد ختصيص اهلويات البحرية وإدار M.585 ،

 سيما فيما يتعلق بإعادة استعمال هويات اخلدمة املتنقلة البحرية؛ ال
تقدمي تقرير إىل كل مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية عن استعمال وحالة موارد هويات اخلدمة املتنقلة البحرية، مع  2

 أي مؤشرات تدل على االستنفاد السريع هلا،إبراز السعة االحتياطية املتوقعة هلذه املوارد و 
 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

 بغية: ةوغريها من اهلويات البحري إىل مواصلة استعراض التوصيات املتعلقة بتخصيص هويات اخلدمة املتنقلة البحرية
 ؛حريةها من اهلويات البوغري  حتسني إدارة موارد أرقام تعرف اهلوية البحرية وهويات اخلدمة املتنقلة البحرية -
 حتديد املوارد البديلة إذا كان هناك ما يشري إىل استنفاد سريع هلذه املوارد، -

 يكلف األمني العام 
ذا القرار .بإحاطة املنظمة البحرية الدولية علماً 
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349رار ـالق (REV.WRC-12) 

 اإلجراءات التشغيلية إللغاء إنذارات االستغاثة الزائفة 
 (GMDSS) البحر في العالمي لالستغاثة والسالمة النظام في

 )،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره يف إذ يضع

، تنص على أنه جيب بصيغتها املعدلة، 1974 لعام (SOLAS)البحر  يف أن االتفاقية الدولية حلماية احلياة البشرية ) أ 
 سب احلاجة؛ح البحر يف العاملي لالستغاثة والسالمة االتفاقية جتهيزات النظام هلذهأن يركب على السفن اليت ختضع 

 البحر يف العاملي لالستغاثة والسالمة النظام اتكذلك بتجهيز   مزودة SOLASأن بعض السفن غري اخلاضعة لالتفاقية  ب)
 حلاضر؛الوقت ا يف

 ،البحر العاملي لالستغاثة والسالمة يف أن إرسال إنذارات االستغاثة الزائفة وترحيلها تشكل مسألة مهمة داخل النظام ج)

 يالحظإذ و 

ة إللغاء إنذارات االستغاثة الزائفة، البحرية الدوليةأن املنظمة   أعدت إجراءات تشغيلية مشا

 ررـيق

رجة من د واحلد إىل أقصىحيث اإلدارات على اختاذ كل اإلجراءات الضرورية لتفادي إنذارات االستغاثة الزائفة أن  1
 ؛متثله ملنظمات اإلنقاذغري الضروري الذي  العبء

وإعطاء  البحر يف العاملي لالستغاثة والسالمة أن حيث اإلدارات على تشجيع االستعمال الصحيح لتجهيزات النظام 2
 خاصة للتدريب املالئم؛ أمهية

ذا القرار؛ يف أن حيث اإلدارات على تنفيذ اإلجراءات التشغيلية الواردة 3  امللحق 

 هذا اخلصوص، يف اختاذ اإلجراءات املناسبة أن يطلب من اإلدارات 4

 يكلف األمني العام

ذا القرار. بإحاطة املنظمة البحرية الدولية علماً 
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 (REV.WRC-12) 349رار ـق بالقـامللح
 إلغاء إنذارات االستغاثة الزائفة

 ، جيب أن تتخذ اإلجراءات التالية إللغاء إنذار االستغاثة.عن غري قصد يف حال إرسال إنذار استغاثة زائف

 (VHF)المناداة االنتقائية الرقمية بموجات مترية  1
إعادة ضبط التجهيز فوراً؛1)
وفقاً ألحدث  اإلنذار ينبغي أن يكون إلغاء قادرة على اإللغاء، (DSC)املناداة االنتقائية الرقمية جتهيزات  كانتإذا  و 2)

 ؛ITU-R M.493صيغة للتوصية 
 ؛16والضبط على القناة  3)
قلة والرقم الدليلي للنداء وهوية اخلدمة املتناحملطات" يعطى فيها اسم السفينة  مجيعوإرسال رسالة إذاعية إىل " 4)

 مث يلغى إنذار االستغاثة الزائف. (MMSI) البحرية

 (MF)المناداة االنتقائية الرقمية بموجات هكتومترية  2
 إعادة ضبط التجهيز فوراً؛1)
وفقاً ألحدث  اإلنذار ينبغي أن يكون إلغاء قادرة على اإللغاء، (DSC)املناداة االنتقائية الرقمية جتهيزات  كانتإذا  و 2)

ITU-Rصيغة للتوصية  M.493؛ 
kHz على الرتدداملهاتفة الراديوية  يف وضبطه من أجل اإلرسال 3) 2  ؛182
 ة املتنقلة البحريةوهوية اخلدم والرقم الدليلي للنداءاحملطات" يعطى فيها اسم السفينة  مجيعوإرسال رسالة إذاعية إىل " 4)

(MMSI) .مث يلغى إنذار االستغاثة الزائف 

 (HF)المناداة االنتقائية الرقمية بموجات ديكامترية  3
إعادة ضبط التجهيز فوراً؛1)
وفقاً ألحدث  اإلنذار ينبغي أن يكون إلغاء قادرة على اإللغاء، (DSC)املناداة االنتقائية الرقمية جتهيزات  كانتإذا  و 2)

 ؛ITU-R M.493صيغة للتوصية 
ذار استغاثة كل نطاق أرسل فيه إن يف الراديوية على تردد االستغاثة والسالمةاملهاتفة  يف وضبطه من أجل اإلرسال 3)

 ؛15)زائف (انظر التذييل 
ة املتنقلة وهوية اخلدموإرسال رسالة إذاعية إىل "مجيع احملطات" يعطى فيها اسم السفينة والرقم الدليلي للنداء 4)

نذار كل نطاق أرسل فيه إ يف دد االستغاثة والسالمةمث يلغى إنذار االستغاثة الزائف على تر  (MMSI) البحرية
 االستغاثة الزائف.

 محطة أرضية على سفينة إنمارسات 4
رسل أ تبليغ مركز تنسيق اإلنقاذ املعين بإلغاء اإلنذار عن طريق إرسال رسالة استغاثة ذات أولوية بواسطة نفس احملطة األرضية الساحلية اليت

 وتوفري اسم السفينة والرقم الدليل للنداء واهلوية إمنارسات مع رسالة االستغاثة امللغاة. منها إنذار االستغاثة الزائف
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 (EPIRB)منار راديوي لتحديد مواقع الطوارئ  5
تم االتصال ييوَقف اإلرسال غري املقصود فوراً و  يف حال تنشيط منار راديوي لتحديد مواقع الطوارئ عن غري قصد ألي سبب كان،

 اإلنقاذ بواسطة حمطة ساحلية أو حمطة أرضية برية وإلغاء إنذار االستغاثة.مبركز تنسيق 

 اعتبارات عامة 6
على الرغم مما ورد أعاله، ميكن للسفن أن تستخدم وسائل مناسبة إضافية متيسرة هلا من أجل إعالم السلطات املختصة بأنه 

 أرِسل إنذار استغاثة زائف ينبغي إلغاؤه. قد
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352القـرار  (WRC-03)

kHz 12استعمال الترددين الحاملين  kHz 16و 290 420 
 لنداءات تتعلق بالسالمة، قاصدة إلى مراكز تنسيق عمليات اإلنقاذ وقادمة منها

 )،2003إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 
 إذ يضع يف اعتباره

لكي يسمح بنداءات تتعلق بالسالمة قاصدة إىل مراكز تنسيق عمليات اإلنقاذ  221A.52أن هذا املؤمتر عدل الرقم  أ ) 
kHz 12وقادمة منها على الرتددين احلاملني  kHz 16و 290  ؛420

أن هذه الوظيفة القاصرة على النداءات املتعلقة بالسالمة على هذين الرتددين احلاملني هي لتعزيز مقدرة هيئات  ب)
هزة بتجهيزات النظام العاملي  البحث واإلنقاذ اليت تؤمن املراقبة على هذين الرتددين لالستغاثة والسالمة، على مناداة السفن غري ا

 ،(GMDSS)لالستغاثة والسالمة يف البحر 
 وإذ يالحظ

 1974 لعام (SOLAS)يف االتفاقية الدولية للحفاظ على سالمة احلياة البشرية يف البحر  IVمن القاعدة  8.4أن الفقرة  أ ) 
بصيغتها املعدلة، تتطلب أن تكون السفن اخلاضعة هلذه االتفاقية قادرة، وهي يف البحر، على إرسال اتصاالت راديوية عامة إىل 

 أنظمة اتصاالت راديوية مقامة على الرب، وعلى استقبال هذه االتصاالت منها؛ شبكات أو
 أن االتصاالت العامة قد تتضمن االتصاالت املتعلقة بالسالمة والالزمة لسالمة عمليات السفن، ب)

 وإذ يالحظ كذلك
 يني الفعالني،أن االتصاالت املتعلقة بالسالمة جيب أن يوفر هلا ما يكفي من النفاذ واحلماية الفور 

 وإذ يدرك
أن املنظمة البحرية الدولية قد الحظت أن االتصاالت الراديوية للكوارث والطوارئ والسالمة تشمل ما يلي على  أ ) 

 سبيل املثال ال احلصر:
 إرساالت املعلومات املتعلقة بالسالمة البحرية؛ -
 نداءات االستغاثة وحركتها؛ -
 غاثة وإعادة إرساهلا؛اإلشعار باستالم نداءات االست -
 اتصاالت تنسيق عمليات البحث واإلنقاذ؛ -
 اتصاالت خدمة حركة السفن؛ -
 االتصاالت املتعلقة بسالمة عمليات مالحة السفن؛ -
 االتصاالت املتعلقة باملالحة؛ -
 إنذارات األرصاد اجلوية؛ -
 أرصاد األحوال اجلوية؛ -
 التقارير عن مواقع السفن؛ -
 )؛MEDICO/MEDIVACعمليات الطوارئ الطبية (مثل  -

 ،33و 32املادتني  أن اتصاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة معرفة يف ب)
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 يقـرر

kHz 12أال يستعمل الرتددان احلامالن  1 kHz 16و 290 إال التصاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة وللنداءات  420
 داءات القاصدة إىل مراكز تنسيق عمليات اإلنقاذ أو القادمة منها؛املتعلقة بالسالمة القاصرة على الن

 أال يبادر إىل النداءات املتعلقة بالسالمة إال بعد أن يتحدد غياب اتصاالت أخرى على هذين الرتددين؛ 2

 أن تبقى النداءات املتعلقة بالسالمة خمفضة إىل احلد األدىن، وأال تسبب تداخًال التصاالت االستغاثة  3
 والطوارئ والسالمة،

 يدعو اإلدارات

 أن تشجع احملطات الساحلية وحمطات السفن اخلاضعة لواليتها على استخدام تقنيات املناداة االنتقائية الرقمية،

 يكلف األمني العام

ذا القرار. أن حييط املنظمة البحرية الدولية علماً 
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354القـرار  (WRC-07) 

 إجراءات المهاتفة الراديوية لالستغاثة والسالمة 
kHzعلى التردد  2 182

 )،2007إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يالحظ

مجيع  ، يف صيغتها املعدلة، تنص على أن1974لعام  (SOLAS)يف البحر  حلماية احلياة البشريةاالتفاقية الدولية أن  أ ) 
 ؛(GMDSS)السفن اخلاضعة هلذه االتفاقية جيب أن جتهز من أجل النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر 

قد ال تستعمل تقنيات وترددات  يف صيغتها املعدلة،، 1974لعام  SOLASتفاقية أن بعض السفن اليت ال ختضع ال ب)
وقد ترغب يف مواصلة استخدام إجراءات املهاتفة الراديوية يف اتصاالت  VIIاملنصوص عليها يف الفصل  GMDSSالنظام العاملي 

kHz 2االستغاثة والسالمة على الرتدد   ؛GMDSS العاملي الوقت الذي تستطيع فيه املشاركة يف النظام إىل أن حيني 182

 الساحل على اديوية القائمة يفأن بعض اإلدارات قد حتتاج إىل اإلبقاء على خدمات االستغاثة والسالمة باملهاتفة الر  ج)
kHz 2الرتدد  ، واليت ال تستخدم بعد يف صيغتها املعدلة، 1974لعام  SOLASحبيث يتسىن للسفن اليت ال ختضع التفاقية  182

، احلصول على املساعدة من هذه اخلدمات إىل أن حيني الوقت الذي تستطيع فيه املشاركة GMDSSتقنيات وترددات النظام العاملي 
 ،GMDSSيف النظام العاملي 

 وإذ يضع يف اعتباره

ا فيما يتعلق باستعمال املهاتفة الراديوية على الرتدد  kHzأن هناك حاجة إىل بعض اإلرشادات املعرتف  2 يف اتصاالت  182
 االستغاثة والسالمة،

 يقـرر

أن تستخدم السفن إجراءات املهاتفة الراديوية الواردة يف ملحق هذا القرار يف حاالت االستغاثة أو يف االتصاالت  1
 ؛kHz 2 182املتعلقة بالطوارئ أو السالمة على الرتدد 

التصال مع اأن تتبع احملطات الساحلية إجراءات املهاتفة الراديوية الواردة يف ملحق هذا القرار من أجل اإلبقاء على  2
واليت تكون يف حالة استغاثة أو داخلة يف اتصاالت تتصل بالطوارئ أو السالمة على  GMDSSالسفن اليت ال ختضع للنظام العاملي 

kHzالرتدد  2 182.
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 (WRC-07) 354ملحـق القـرار 

إجراءات المهاتفة الراديوية لالستغاثة والسالمة 
 *182kHz 2على التردد 

 عموميـات  -  A1اجلـزء 

غري  1إىل احملطات ةبالنسب ميكن أن تستعمل الرتددات والتقنيات احملددة يف هذا القرار يف اخلدمة املتنقلة البحرية 1الفقرة
ومن  (GMDSS)بأن ُجتّهز من أجل النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر  ،مبوجب اللوائح الوطنية أو الدولية لديها ،امللزمة
حد التجهيزات أتكون جمهزة بحمطات اخلدمة املتنقلة البحرية، حينما  ولكن علىاالتصاالت بني تلك احملطات وأي طائرة.  أجل

، أن تفي باألحكام املناسبة يف ذلك الفصل عندما VIIاملستخدمة يف احملطات العاملة طبقاً لألحكام املنصوص عليها يف الفصل 
 تستخدم تلك التجهيزات.

ال مينع أي حكم يف هذا القرار أي حمطة متنقلة أو حمطة أرضية متنقلة يف حالة استغاثة من أن تستخدم  1) 2الفقرة 
 مجيع الوسائل املتاحة هلا حىت جتذب االنتباه إليها وتعلن عن موقعها وحتصل على املساعدة.

ث ك يف عمليات البحال مينع أي حكم يف هذا القرار أي حمطات منشأة على منت طائرات أو سفن تشرت  2) 
 واإلنقاذ من أن تستخدم، يف ظروف استثنائية، مجيع الوسائل املتاحة هلا ملساعدة حمطة متنقلة أو حمطة أرضية متنقلة يف حالة استغاثة.

ال مينع أي حكم يف هذا القرار أي حمطة برية أو حمطة أرضية ساحلية من أن تستخدم، يف ظروف استثنائية،  3) 
 .)16.4املتاحة هلا ملساعدة حمطة متنقلة أو حمطة أرضية متنقلة يف حالة استغاثة (انظر أيضاً الرقم مجيع الوسائل 

يف حاالت االستغاثة أو الطوارئ أو السالمة، ينبغي أن تتم االتصاالت باملهاتفة الراديوية ببطء وإفصاح حبيث تنطق   3الفقرة 
 كل كلمة نطقاً واضحاً حىت يسهل نقلها كتابة.

ITU-Rينبغي أن تستخدم، عند االقتضاء، املختصرات واإلشارات الواردة يف التوصية  4قرة الف M.1172  ّجي وجدول 
 .142احلروف ورموز األرقام الوارد يف التذييل 

  
___________________

 والسالمة نداءات ورسائل االستغاثة والطوارئ والسالمة.تشمل اتصاالت االستغاثة *
يشري إىل وحدة مسؤولة عن النهوض  (1979)املصطلح "مركز تنسيق اإلنقاذ" كما هو معرف يف االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ يف البحر  1

وإنقاذ. بالتنظيم الفعال خلدمات البحث واإلنقاذ، وعن تنسيق تنفيذ العمليات داخل منطقة حبث
 ،يوصى أيضًا باستخدام العبارات املعيارية لالتصاالت البحرية، وعندما تكون هناك صعوبات لغوية يوصى باستخدام الشفرة الدولية لإلشارات 2

ومها من منشورات املنظمة البحرية الدولية.
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 (DSC)جيوز أيضاً إجراء اتصاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة باستخدام تقنيات النداء االنتقائي الرقمي  5الفقرة 
وتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية  VIIالسواتل و/أو اإلبراق بطباعة مباشرة، وفقًا لألحكام احملددة يف الفصل و 

 ذات الصلة.

يف اخلدمة املتنقلة البحرية أن تتصل ألغراض السالمة مبحطات اخلدمة املتنقلة للطريان.  3جيوز للمحطات املتنقلة 6الفقرة 
ا ووفق الشروط احملددة يف القسم  (انظر أيضاً  A2من اجلزء  Iوجيب أن جتري مثل هذه االتصاالت عادة على الرتددات املرخص 

 .1))  2الفقرة 

تنقلة للطريان أن تتصل ألغراض االستغاثة أو الطوارئ أو السالمة مبحطات جيوز للمحطات املتنقلة يف اخلدمة امل 7الفقرة 
 اخلدمة املتنقلة البحرية وفقاً ألحكام هذا القرار.

جيب على أي طائرة ملزمة مبوجب اللوائح الوطنية أو الدولية بإجراء اتصاالت ألغراض االستغاثة أو الطوارئ أو  8الفقرة 
عند استخدام الرتدد  J3Eقلة البحرية أن تكون قادرة على إرسال واستقبال إرساالت من الصنف السالمة مبحطات اخلدمة املتن

kHzاحلامل  2 kHzأو الرتدد احلامل  182 4 125. 

 تـرددات االستغاثـة والسالمـة  -  A2اجلـزء 

 التردداتتيسر   -  Iالقسم 

A - kHz 2 182 

kHz 2الرتدد احلامل  1) 1الفقرة  تردد دويل لالستغاثة باملهاتفة الراديوية، وميكن أن تستخدمه حمطات  182
السفن والطائرات وقوارب اإلنقاذ عندما تطلب هذه احملطات املساعدة من اخلدمات البحرية. ويستخدم الرتدد لنداءات 

ما كان ائل السالمة، كلاالستغاثة وحركتها، وإلشارات الطوارئ ورسائل الطوارئ وإشارات السالمة. وينبغي أن ترسل رس
kHz 2ذلك عمليًا، على تردد عمل بعد إعالن متهيدي على الرتدد  . وجيب أن يكون صنف البث الواجب استخدامه 182

kHz 2. وينبغي حلركة االستغاثة على الرتدد J3E الصنف kHz 2 182للمهاتفة الراديوية على الرتدد  عقب استالم  182
نيات النداء االنتقائي الرقمي أن تأخذ يف االعتبار أن سفناً أخرى يف اجلوار قد ال تكون قادرة نداء استغاثة باستخدام إمكا

 على استقبال هذه احلركة.

kHz 2إذا مل يتم اإلشعار باستالم رسالة استغاثة على الرتدد احلامل  2)  ميكن إعادة إرسال نداء االستغاثة  182
kHz 4ورسالتها على الرتدد احلامل  kHz 6أو  125  ، حسب االقتضاء.215

kHzومع ذلك جيوز حملطات السفن والطائرات اليت ال تستطيع اإلرسال على الرتدد احلامل  3)  2 182 
kHzالرتددين احلاملني  على وال 4 kHzأو  125 6 ها من  215 أن تستخدم أي تردد آخر من الرتددات املتيسرة ميكّن

 جذب االنتباه إليها.

  
___________________

) أن تتقيد بأحكام Rات املخصصة للخدمة املتنقلة للطريان (يف النطاق (R)جيب على احملطات املتنقلة اليت تتصل مبحطات خدمة متنقلة للطريان  3
).R(اللوائح اليت تتعلق بتلك اخلدمة، وعند االقتضاء بأي ترتيبات خاصة بني احلكومات املعنية تنظم مبوجبها اخلدمة املتنقلة للطريان
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kHzميكن للمحطات الساحلية اليت تستخدم الرتدد احلامل  4)  2 ألغراض االستغاثة وإلرسال إنذارات  182
 قصرية املدة لغرض جذب االنتباه إىل الرسالة اليت تليها. 4مالحية أن ترسل إشارة إنذار مسموعة

B - kHz 4 125 

kHzيستخدم الرتدد احلامل  1) 2الفقرة  4 kHzحلامل إضافًة إىل الرتدد ا 125 2 ألغراض االستغاثة والسالمة  182
 وللنداء واإلجابة. ويستخدم هذا الرتدد أيضاً حلركة االستغاثة والسالمة باملهاتفة الراديوية.

kHzجيوز للطائرات استخدام الرتدد احلامل  2)  4 لالتصال مبحطات اخلدمة املتنقلة البحرية ألغراض  125
 ك البحث واإلنقاذ.االستغاثة والسالمة، مبا يف ذل

C - kHz 6 215 

kHzيستخدم الرتدد احلامل  3الفقرة  6 kHzإضافًة إىل الرتدد احلامل  215 2 ألغراض االستغاثة والسالمة وللنداء  182
 واإلجابة. ويستخدم هذا الرتدد أيضاً حلركة االستغاثة والسالمة باملهاتفة الراديوية.

 
 ثة والسالمةحماية ترددات االستغا  -  IIالقسم 

A - عموميـات 

جيب أن ختفض إىل أدىن حد إرساالت االختبار على أي من ترددات االستغاثة والسالمة املوصوفة أعاله وجيب،   4الفقرة 
 كلما أمكن ذلك، بث هذه اإلرساالت على هوائيات اصطناعية أو ذات قدرة منخفضة.

قبل أن تبث أي حمطة على أي من الرتددات احملددة التصاالت االستغاثة والسالمة عليها أن تستمع على الرتدد  5الفقرة 
تسري هذه األحكام على احملطات  ). والITU-R M.1171املعين حىت تتأكد من خلوه من أي إرسال لالستغاثة (انظر التوصية 

 اليت يف حالة استغاثة.

B  -  kHz 2 182 

kHzحتظر مجيع اإلرساالت على الرتددات بني  1) 6الفقرة  2 kHzو 173,5 2 باستثناء اإلرساالت املرخص  190,5
kHz 2ا على الرتدد احلامل  kHzوعلى الرتددات  182 2 kHzو 174,5 2 kHzو 177 2 kHzو 187,5 2 (انظر أيضاً  189,5

 ).15التذييل 

kHzختفض إىل احلد األدىن مجيع اإلرساالت على الرتدد  2)  2  بغية تسهيل استقبال نداءات االستغاثة. 182

  
___________________

أو كليهما معاً. وميكن استخدام أمناط خمتلفة  200Hz 2و أ 300Hz 1ميكن أن تتألف إشارات اإلنذار من إرساالت نغمات تردد مسعية جيبية 4
ثوان يف التعرف على إرسال من  10لتوليد النغمات لإلشارة إىل نوع الرسالة اليت تلي ذلك، وميكن استخدام إشارة إنذار تنتهي بنغمة مستمرة ملدة 

حمطة ساحلية.
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 ترددات االستغاثةعلى  المراقبة  -  IIIالقسم 

A  -  kHz 2 182 

kHz 2جيوز للمحطات الساحلية أن تداوم املراقبة على الرتدد احلامل  1) 7الفقرة  ا ب 182 ذلك. وينبغي إذا كلفتها إدار
 أن يشار إىل هذه التخصيصات يف قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة.

 (GMDSS)تشجع حمطات السفن غري املزودة بتجهيزات مالئمة للنظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر  2) 
kHz 2على أن تبذل أقصى ما يف وسعها لتأمني املراقبة على الرتدد احلامل  182. 

B  -  kHz 4 125 ،kHz 6 215 

kHz 4جيوز للمحطات الساحلية أن تداوم املراقبة أيضاً، على النحو املسموح به، على الرتددين احلاملني  8الفقرة  125 
kHz 6و  . وينبغي أن يشار إىل هذه التخصيصات يف قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة.215

 اتصاالت االستغاثة  -  A3اجلـزء 

 عموميات  -  Iالقسم 

 .األحكام العامة التصاالت االستغاثة )4.32و 3.32و 1.32(انظر األرقام  32من املادة  Iترد يف القسم  1الفقرة 

 االستغاثةرسائل نداءات و إشارات و   -  IIالقسم 

 13BA.32وصف إشارات ونداءات ورسائل االستغاثة باملهاتفة الراديوية (انظر األرقام  32املادة  من II القسمرد يف ي 2الفقرة 
 ).13D.32و 13C.32و 13B.32و 9.32و

 اإلجراءات  -  IIIالقسم 

جيوز أن ُيطلب من احملطة املتنقلة، بعد إرسال رسالة استغاثتها باملهاتفة الراديوية، إرسال إشارة مالئمة  3الفقرة 
 الدليلي أو أي تعرف هوية آخر، لتمكني حمطات حتديد االجتاه من حتديد موقعها. وميكن تكرار ذلك الطلب يعقبها رمزها

 مرارًا عند الضرورة.

 تكرر رسالة االستغاثة، يسبقها نداء االستغاثة، على فرتات إىل حني استالم إجابة. 1) 4الفقرة 

 رساهلا.حة الوقت للمحطات املستجيبة لتشغيل أجهزة إتكون الفرتات الفاصلة طويلة مبا فيه الكفاية إلتا 2) 

عندما ال تستلم احملطة املستغيثة أي إجابة على رسالة االستغاثة املرسلة على تردد االستغاثة ميكن تكرار الرسالة على  5الفقرة 
 أي تردد آخر متاح ميكن أن جيتذب االنتباه.
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 إرسال رسالة استغاثة مرحلة من محطة ليست هي نفسها في حالة استغاثة  -  IVالقسم 
 II لقسماالراديوية إلرسال رسالة استغاثة مرحلة من حمطة ليست هي نفسها يف حالة استغاثة يف إجراءات املهاتفة ترد  6الفقرة 

 .)19F.32إىل  19D.32ومن  19A.32إىل  16.32(انظر األرقام  32املادة من 

 استالم رسالة استغاثة واإلشعار باستالمها  -  Vقسم ال
 23.32(انظر األرقام  32من املادة  IIالقسم ترد اإلجراءات املتعلقة باستالم رسالة االستغاثة واإلشعار باستالمها يف  7الفقرة 

 ).35.32و 30.32و 29.32و 28.32و 26.32و

 حركة اتصاالت االستغاثة  -  VIالقسم 
 39.32 (انظر األرقام من 32من املادة  IIIترد إجراءات املهاتفة الراديوية املتصلة حبركة اتصاالت اإلغاثة يف القسم  8الفقرة 

 ).59.32إىل  54.32 ومن 52.32إىل  49.32ومن  47.32إىل  45.32ومن  42.32إىل 

ينة شخص مسؤول على منت السفتقوم كل حمطة متنقلة تشعر باستالم رسالة استغاثة، بناًء على أمر  1) 9الفقرة 
 الطائرة أو أي مركبة أخرى، بإرسال املعلومات التالية بالرتتيب املبنيَّ بأسرع ما ميكن: أو
 امسها؛ -
 موقعها؛ -
ا والوقت التقرييب للوصول إىل احملطة املتنقلة املستغيثة؛ -  السرعة اليت تتجه 
 ينبغي أن ترسل أيضاً حمطات السفينة، إذا تيسر ذلك، املوقع وعالوة على ذلك، إذا كان موقع السفينة موضع شك، -

 احلقيقي للسفينة املستغيثة.

، حترص احملطة على أال تسبب تداخالت يف إرساالت احملطات 1) 9قبل إرسال الرسالة احملددة يف الفقرة  2) 
 األخرى املوجودة يف وضع أفضل لتقدمي املساعدة الفورية للمحطة املستغيثة.

 اتصـاالت الطـوارئ والسـالمة  -  A4زء اجلـ
 اتصاالت الطوارئ  -  Iالقسم 

 7.33 إىل 1.33(انظر األرقام من  33من املادة  IIو Iيف القسمني  ترد إجراءات املهاتفة الراديوية التصاالت الطوارئ 1الفقرة 
 ).16.33إىل  11.33ومن  9A.33إىل  8B.33ومن  8.33و

 اتصاالت السالمة  -  IIالقسم 
 31C.33و 31.33(انظر األرقام  33املادة  IVو Iيف القسمني  ترد إجراءات املهاتفة الراديوية التصاالت السالمة 2الفقرة 

).38B.33و 35.33إىل  34.33 منو  32.33و
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356رار ـالق (WRC-07) 

 البحرية في االتحادتسجيل معلومات الخدمات 
 )،2007إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يالحظ
لية باملعلومات التشغيتتطلب أن تبلغ اإلدارات مكتب االتصاالت الراديوية  20من املادة  16.20 أن أحكام الرقم ) أ 

وختصيصات هويات اخلدمة حمطات السفن ) وقائمة IVاملدرجة يف قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة (القائمة 
 )؛V(القائمة املتنقلة البحرية 

لتنص على ختصيص هوية خدمة متنقلة حبرية لطائرات البحث واإلنقاذ، ومعينات  19أن هذا املؤمتر عّدل املادة  ب)
 للمالحة، واملركبات املرتبطة بسفينة أم؛ (AIS)نظام التعرف األوتومايت 

تعديل حمتوى هذه املعلومات وشكلها بالتشاور  االتصاالت الراديوية مع ذلك مكتبختول  15.20الرقم أن أحكام  ج)
 مع اإلدارات؛

، املعلومات اليت يتعني 1999نوفمرب  25املعتمد يف  A.887(21)أن املنظمة البحرية الدولية قد حددت، يف قرارها  د )
 إلنقاذ، وهي:إدراجها يف قواعد البيانات املتعلقة بالبحث وا

 رقم هوية السفينة (الرقم لدى املنظمة البحرية الدولية أو رقم التسجيل الوطين)؛ -
 ؛(MMSI)هوية اخلدمة املتنقلة البحرية  -
 الرمز الدليلي للنداء؛ -
 اسم وعنوان ورقم هاتف وإذا أمكن رقم فاكس جهة االتصال يف حالة الطوارئ على الرب؛ -
 ساعة؛ 24رقم هاتف الطوارئ البديل على مدار  -
 سعة السفينة من حيث عدد األشخاص (الركاب والطاقم)، -

 أن يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية ررـيق
ساعة  24بأن حيتفظ بأنظمة معلومات على اخلط لتمكني مراكز تنسيق اإلنقاذ من النفاذ فوراً إىل هذه املعلومات على مدار 

 ،أيام يف األسبوع 7م واليو  يف

 قطاع االتصاالت الراديوية وـيدع
روغرافية الدولية، الدولية هليئات املنارات واملنظمة اهليد والرابطةإىل التشاور مع املنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطريان املدين الدويل 

 لتحديد العناصر اليت يتعني إدراجها يف أنظمة معلومات االحتاد على اخلط،

 كلف األمني العامي
الدولية هليئات املنارات  والرابطة (ICAO)ومنظمة الطريان املدين الدويل  (IMO)املنظمة البحرية الدولية بتبليغ هذا القرار إىل 

(IALA)  واملنظمة اهليدروغرافية الدولية(IHO).
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359القرار  (REV.WRC-15) 

 أحكام تنظيمية من أجل تحديث وعصرنة تطبيق النظر في
 البحر النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في

 )،2015 إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف،

 اعتباره إذ يضع يف
مة والسال لالستغاثةلنظام العاملي أن هناك حاجة مستمرة على الصعيد العاملي لقدرات اتصاالت حمسنة ل أ ) 
 من أجل تعزيز القدرات البحرية؛ ،(GMDSS) البحر يف

 ؛GMDSS عصرنة النظام تنظر يف (IMO)أن املنظمة البحرية الدولية  ب)
وأنظمة  (VHF) /املرتية(HF) /الديكامرتية(MF) نطاقات املوجات اهلكتومرتية أن أنظمة البيانات البحرية املتقدمة يف ج)

 األخرى؛ GMDSS واتصاالت (MSI)معلومات السالمة البحرية نشر  االتصاالت الساتلية ميكن استعماهلا يف
 GMDSS اخلدمات الساتلية للنظام االعرتاف مبزيد من أنظمة االتصاالت يف أن املنظمة البحرية الدولية تنظر يف د )
 الصعيدين العاملي واإلقليمي؛ على
لراديو الساتلية توفري احلماية من التداخل الضار وفق لوائح ا البحر والسالمة يف لالستغاثة ةالعامليأن على األنظمة  ه )

اورة، وأن األنظمة فيها تلك العاملة يفللخدمات القائمة، مبا الساتلية  البحر والسالمة يف لالستغاثة ةالعاملي النطاقات الرتددية ا
 ينبغي أن تعمل ضمن بيئة التداخل لألنظمة القائمة،

 وإذ يالحظ
لتحسني الكفاءة وإدخال نطاقات لتكنولوجيا  17استعرض التذييل  2012 متر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامأن املؤ  أ ) 

 رقمية جديدة؛
استعرض األحكام التنظيمية وتوزيعات الطيف اليت تستعملها  2012 أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ب)

 أنظمة السالمة البحرية للسفن واملوانئ،

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

 وإذ يدرك
 ؛GMDSS أن بإمكان أنظمة االتصاالت البحرية املتقدمة دعم تنفيذ عملية حتديث النظام أ ) 

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

ن لعمليات كفالة التشغيل اآلم البحر يف لالستغاثة والسالمة يفأنه نظرًا ألمهية أنظمة اتصاالت النظام العاملي  ج)
 البحر، يتعني أن تكون مقاومة للتداخالت؛ ألمن يفالشحن البحري والتجارة وا

تغاثة والسالمة إطار النظام العاملي لالس لالعرتاف بنظام ساتلي قائم يفأن املنظمة البحرية الدولية قد استلمت طلباً  د )
 ؛البحر وقد يلزم النظر فيما يرتتب على ذلك من إجراءات تنظيمية يف
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MHzتورد معلومات عن استخدام نطاق الرتدد  372.5و 369.5و 6.4أن أحكام األرقام  ) ه 1 626,5-1 616 
 أجزاء منه، أو

 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

إىل إجراء دراسات مع مراعاة أنشطة املنظمة البحرية الدولية وكذلك املعلومات واملتطلبات اليت تقدمها املنظمة  1
 ؛البحر العاملي لالستغاثة والسالمة يف حكام التنظيمية الالزمة لدعم عصرنة النظامالبحرية الدولية من أجل حتديد األ

العاملي  ظامالن إىل إجراء دراسات مع مراعاة أنشطة املنظمة البحرية الدولية واالعرتاف بأنظمة ساتلية إضافية يف 2
تمل للتعديالت املمكنة للخدمة املتنقلة الساتلية والتأثري احملالتوزيعات املستخدمة  ذلك النظر يف ، مبا يفالبحر لالستغاثة والسالمة يف

اورة، أحكام لوائح الراديو بشأن التقاسم والتوافق مع اخلدمات واألنظمة األخرى يف يف  نطاق الرتدد ونطاقات الرتدد ا

 إىل 2019 يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

ة واختاذ اإلجراءات التنظيمية الالزمة عند االقتضاء لدعم عصرن قطاع االتصاالت الراديوية نتائج دراسات النظر يف 1
 ؛البحر العاملي لالستغاثة والسالمة يف النظام

يلزم من أحكام تنظيمية، عند االقتضاء، استنادًا إىل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، مع  ما النظر يف 2
 البحر، المة يفالنظام العاملي لالستغاثة والس البحرية الدولية فيما خيص استحداث أنظمة ساتلية إضافية يفمراعاة أنشطة املنظمة 

التوزيعات املستخدمة للخدمة املتنقلة الساتلية مع ضمان محاية مجيع اخلدمات القائمة من التداخل الضار،  ذلك النظر يف يف مبا
اورة، على النحو املذكور يفنطاقات الرتدد  مبا فيها تلك العاملة يف  ،يدرك وإذمن ه )   الفقرة ا

 يدعو

ذ بعني الدراسات بتقدمي املتطلبات واملعلومات اليت ينبغي أن تؤخ املنظمة البحرية الدولية إىل املشاركة بنشاط يف 1
 ؛قطاع االتصاالت الراديويةدراسات  االعتبار يف

واملنظمة  (IEC) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IALA) حة وسلطات املناراتالرابطة الدولية للمساعدات البحرية للمال 2
إىل املسامهة  (WMO) واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية (ISO) واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي (IHO) اهليدروغرافية الدولية

 الدراسات، هذه يف

 يكلف األمني العام

ذا القرار. (IMO)بإحاطة املنظمة البحرية الدولية   واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية األخرى علماً 
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360القـرار  (REV.WRC-15) 

 لخدمة المتنقلة البحرية الساتليةأحكام تنظيمية وتوزيعات الطيف ل النظر في
 (VDES) الموجات المتريةنطاق  نظام تبادل البيانات فيلتمكين المكوِّن الساتلي من 

 المعززة واالتصاالت الراديوية البحرية
 )،2015 إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف،

 اعتباره إذ يضع يف
التوصية  على النحو املوصوف يف VDES أن قطاع االتصاالت الراديوية قد وضع خصائص تقنية لنظام ) أ 

ITU-R M.2092؛ 
ITU-Rالتوصية  املوصوف يف (AIS)أن نظام التعرف األوتومايت  ب) M.1371  هو جزء أصيل من نظامVDES؛ 
 ؛AIS يستعمل توقيت وبنية رتل نظام  VDESأن نظام ج)
سفينة،  االستعماالت من سفينة إىل ُيستخدم أساساً لتحقيق الرقابة والسالمة لألغراض املالحية يف AISأن النظام  د )

 ؛عن حالة السفن وتطبيقات خدمات حركة السفن واإلبالغ
 ؛املستقبل ميكن له توفري تعزيزات ممكنة للسالمة البحرية يف VDESأن هناك حاجة متزايدة إلرساء مكون ساتلي لنظام  ) ه

جيب أال يتداخل مع نظام التعرف األوتومايت والرسائل اخلاصة بالتطبيق واملكون  VDESأن املكون الساتلي لنظام  و )
 ؛وتأمني متطلبات مجيع املستعملني VHFالوقت ذاته للطيف البحري بالنطاق  مع استخدامه الكفؤ يف VDES األرضي لنظام

نظام و داء االنتقائي الرقمي النإىل إحداث تداخل ضار على  VDES لنظاماملكون الساتلي  أال يؤديجيب أنه  ز )
 ؛االستغاثة الصوتية والسالمة والنداء وقنواتالتعرف األوتومايت

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

 وإذ يالحظ
 املياه القطبية "شفرة املالحة القطبية"، الدولية قد وضعت شفرة دولية للسفن العاملة يفأن املنظمة البحرية 

 وإذ يدرك
 ؛ضروري لتوسيع النظام من التغطية الساحلية إىل التغطية العاملية VDES املكون الساتلي لنظامأن  ) أ 

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

األرضي (نظام التعقب األوتومايت،  VDESأن هذا املكون الساتلي ينبغي أن يكون قادرًا على العمل مع نظام  ج)
 ؛داخل معه، أو حيجبهوالرسائل اخلاصة بالتطبيق، ونظام تبادل البيانات) وأال يت
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اورة نطاقات الرتدد ا أن املكون الساتلي ينبغي أال حيدث أي تداخل ضار على اخلدمات القائمة واخلدمات يف ) د
اور األدىن من  ولكل  MHz 164إىل  MHz 162ولنطاق الرتدد األعلى من  MHz 156إىل  MHz 154احملددة لنطاق الرتدد ا

نظام التعرف و النداء االنتقائي الرقمي ، و ITU-RM.2092التوصية  القائم على النحو املوصوف يف VDESاملكونات األخرى لنظام 
 ؛االستغاثة الصوتية والسالمة والنداء وقنواتاألوتومايت

النطاقات  ينبغي أن يكون املستقبل على الساتل مقاوماً للتداخل الضار من اخلدمات القائمة وتلك اخلدمات يفأنه  ) ه
اور األدىن من ا  ؛MHz 164إىل  MHz 162ولنطاق الرتدد األعلى من  MHz 156إىل  MHz 145اورة احملددة لنطاق الرتدد ا

 ، يستخدم نطاقات ترددITU-R M.2092التوصية  ، على النحو املوصوف يفVDESأنه نظرًا إىل أن نظام  ) و
 ؛18، فإن تنفيذ املكون الساتلي هلذا النظام سيكون أشد فعالية عند استخدام نطاقات الرتدد ضمن التذييل 18 التذييل

 ؛VDESللمكون الساتلي لنظام  جترى دراسات لتحديد الطيف الالزمجيب أن  هأن ) ز

ا ستواصل ذلك  VDESاختبار املكون الساتلي لنظام  أن بعض اإلدارات شرعت يف )ح  ،وأ

 2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أن يدعو يقرر 

ذلك توزيعات جديدة  يف إجراء تعديالت على لوائح الراديو مبا استناداً إىل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية يفالنظر  إىل
أرض) ويفضل أن يكون ذلك ضمن نطاقي الرتدد -فضاء وفضاء-للطيف للخدمة املتنقلة البحرية الساتلية (أرض

MHz MHzو 157,4375-156,0125 ، مع ضمان VDES، لتمكني املكون الساتلي لنظام 18للتذييل  162,0375-160,6125
، وعمليات الرسائل اخلاصة بالتطبيق، VDES ملكونات األرضية احلالية لنظامالوقت ذاته إىل تردي ا أال يؤدي هذا املكون يف

اورة ونظام التعرف األوتومايت وأال خيلق عوائق إضافية أمام اخلدمات القائمة يف املشار إليها  هذه النطاقات ويف نطاقات الرتدد ا
 ،وإذ يدرك من) هود) الفقرتني  يف

 التصاالت الراديويةا قطاعيدعو 

تقاسم وتوافق بني دراسات ، 2019ويف وقت مناسب للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ،على وجه السرعة، إىل أن جيري
اورة احملددة يف واخلدمات القائمة يف VDESاملكونات الساتلية لنظام  ا والنطاقات ا وإذ  من) هو) دالفقرتني  نطاقات الرتدد ذا

أرض) -فضاء وفضاء-ذلك توزيعات الطيف على اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية (أرض التدابري التنظيمية املمكنة، مبا يفلتعيني يدرك 
 ،VDESلتطبيقات 

 يدعو كذلك

روغرافية املنظمة اهليدو  (WMO)واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  (IMO) أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة البحرية الدولية مجيع
واللجنة  (IEC) اللجنة الكهرتقنية الدوليةو  (IALA)وسلطات املنارات  والرابطة الدولية للمساعدات البحرية للمالحة (IHO) الدولية

 هذه الدراسات، إىل املسامهة يف (CIRM)الدولية لالتصاالت الراديوية البحرية 
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 يدعو اإلدارات

 ودعمها،  VDESاالختبارات امليدانية للمكون الساتلي لنظام  إىل املشاركة يف

 يكلف األمني العام

والرابطة  (IHO)واملنظمة اهليدروغرافية الدولية  (WMO)واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  (IMO) املنظمة البحرية الدوليةبإحاطة 
واللجنة الدولية لالتصاالت  (IEC) اللجنة الكهرتقنية الدوليةو  (IALA)نارات وسلطات امل الدولية للمساعدات البحرية للمالحة

ذا القرار. وغريها من (CIRM) الراديوية البحرية  املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية علماً 
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361قرار ال (WRC-15) 

 أحكام تنظيمية تخص تحديث النظام العالميتطبيق  النظر في
 البحر وتتصل بتنفيذ المالحة اإللكترونية لالستغاثة والسالمة في

 )،2015 إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف،

 اعتباره إذ يضع يف

، (GMDSS) البحر والسالمة يف لالستغاثةلنظام العاملي أن هناك حاجة مستمرة على الصعيد العاملي إىل ا أ ) 
 االتصاالت من أجل تعزيز القدرات البحرية؛ لتحسني

 ؛GMDSS حتديث النظام تنظر يف (IMO)أن املنظمة البحرية الدولية  ب)

 (VHF) /املرتية(HF) /الديكامرتية(MF) نطاقات املوجات اهلكتومرتية أن أنظمة البيانات البحرية املتقدمة يف ج )
 ؛GMDSSوسائر اتصاالت  (MSI)نشر معلومات السالمة البحرية  االت الساتلية ميكن أن ُتستعمل يفاالتص وأنظمة

الصعيدين  على GMDSS التعامل مع املزيد من موفِّري اخلدمات الساتلية للنظام أن املنظمة البحرية الدولية تنظر يف د )
 واإلقليمي؛ العاملي

اختاذ تدابري تنظيمية فيما خيص حتديث  عليه أن يشرع يف 2019أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ) ه
 ؛GMDSS النظام

ا االضطالع على حنو منسَّق جبمع املعلومات  و ) أن املنظمة البحرية الدولية تقوم بتنفيذ املالحة اإللكرتونية، املعرَّفة بأ
وعلى الشواطئ ودمج هذه املعلومات وتبادهلا وعرضها وحتليلها بالوسائل اإللكرتونية لتعزيز املالحة البحرية على منت السفن 

ا من  البحر ومحاية البيئة البحرية؛ من أجل السالمة واألمن يف مرسى إىل مرسى واخلدمات املتعلقة 

 يتأثر بتطورات املالحة اإللكرتونية، قد GMDSS أن حتديث النظام ز )

 حظوإذ يال

 لزيادة النجاعة واعتماد نطاقات للتكنولوجيا الرقمية اجلديدة؛ 18والتذييل  17التذييل  استعرض WRC-12أن املؤمتر  أ ) 

 استعرض األحكام التنظيمية وتوزيعات الطيف اليت تستعملها أنظمة السالمة البحرية للسفن واملوانئ، WRC-12أن املؤمتر  ب)

 وإذ يالحظ كذلك

 اجلديدة، بغية زيادة النجاعة واعتماد نطاقات تردد من أجل التكنولوجيا الرقمية 18قد استعرضا التذييل هذا املؤمتر و  WRC-12أن املؤمترين 
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 وإذ يدرك

 وتنفيذ املالحة اإللكرتونية؛ GMDSS أن أنظمة االتصاالت البحرية املتقدمة ميكن أن تدعم تنفيذ حتديث النظام أ ) 

واملالحة اإللكرتونية قد تتطلب استعراض لوائح الراديو  GMDSSود املنظمة البحرية الدولية لتحديث النظام أن جه ب)
 الستيعاب أنظمة االتصاالت البحرية املتقدمة؛

البحر،  كفالة التشغيل اآلمن لعمليات الشحن البحري والتجارة واألمن يف أنه، نظراً ألمهية هذه الوصالت الراديوية يف ج)
 يتعّني أن تصمد حيال التداخالت،

 2023 يقرر أن يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

إىل مراعاة أنشطة املنظمة البحرية الدولية، واملعلومات واملتطلبات اليت قدمتها هذه املنظمة، لتحديد التدابري التنظيمية  1
 ؛GMDSS الالزم اختاذها دعماً لتحديث النظام

ملتنقلة البحرية طيف الرتدد للخدمة ا التدابري التنظيمية املمكن اختاذها، مبا فيها إجراء توزيعات يف النظر يفإىل  2
 الداعمة للمالحة اإللكرتونية استناداً إىل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية،

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

 مة البحرية الدولية، من أجل حتديد االحتياجات من الطيف والتدابري التنظيمية الالزمةإىل إجراء دراسات، تُراعى فيها أنشطة املنظ
 وتنفيذ املالحة البحرية اإللكرتونية، GMDSS لدعم حتديث النظام

 يدعو

ار االعتبالدراسات بتقدمي املتطلبات واملعلومات اليت ينبغي أخذها ب املنظمة البحرية الدولية إىل املشاركة النشطة يف1
 دراسات قطاع االتصاالت الراديوية؛ يف

 (ICAO) ومنظمة الطريان املدين الدويل (IALA)الرابطة الدولية للمساِعدات البحرية للمالحة وسلطات املنارات 2
نظمة العاملية وامل (ISO) واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي (IHO) واملنظمة اهليدروغرافية الدولية (IEC) واللجنة الكهرتقنية الدولية

 هذه الدراسات، إىل املسامهة يف (WMO) لألرصاد اجلوية

 يكلف األمني العام

ذا القرار.  بإحاطة املنظمة البحرية الدولية واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية األخرى علماً 

 

 

 

 

- 256 -



RES362-1

362القرار  (WRC-15) 

MHzفي نطاق التردد  بحرية المستقلة العاملةاألجهزة الراديوية ال 162,05-156 

)،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

اعتباره إذ يضع يف

البيئة  أنه من أجل تعزيز سالمة املالحة، يتعني حتديد وتصنيف األجهزة الراديوية البحرية اليت تعمل بشكل مستقل يف) ا 
احلصر: األجهزة املوجودة على السفن والقوارب املقطورة غري ذات احملرك، والسفن  ذلك، على سبيل املثال ال البحرية، مبا يف

ة بتتبع الغواصني، واألجهزة اخلاص "،البحر بسقوط شخص يف"األجهزة املتصلة و ملراكب الشراعية، وااملهجورة، وقطع اجلليد العائمة، 
 دراسة احمليطاتمات ، وعوارصد االنسكاب النفطي ، وعواماتحتديد موقع شباك الصيد وأجهزة التنبيه واملهاتفة الراديوية، وعوامات

 األخرى؛ والعوامات الطافية

 (AIS) يوية البحرية املستقلة تعمل باستخدام التكنولوجيا القائمة على نظام التعّرف األوتومايتأن هذه األجهزة الراد ب)
ا قد ُطورت  ،من هذه التكنولوجيات مبزيجأو الصوتية الرتكيبية رسائل أو بتكنولوجيا ال (DSC) النداء االنتقائي الرقميأو نظام  وأ

 ستقبل؛امل ألغراض السالمة، ويُتوقع أن يزيد عددها يف

هو تكنولوجيا جمرَّبة لتطبيقات السالمة البحرية، توفر وظائف التعرف، ووظائف  (AIS) أن نظام التعرف األوتومايت ج)
 سالمة املالحة، واألدوات املساعدة على املالحة، وإشارات حتديد املوقع، واتصاالت البيانات؛

ستخَدمة تستلزم معّرفات هوية حبرية خمتلفة عن املعرِّفات املأن بعض هذه األجهزة الراديوية البحرية املستقلة قد  د )
 املعدات الشخصية أو احملمولة على منت السفن، يف

 وإذ يدرك

 ؛(GMDSS)البحر  والنظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف (AIS)نظام التعرف األوتومايت أنه ينبغي محاية سالمة  أ ) 

(بصيغتها املعدلة)  1974 لعام (SOLAS) البحر الدولية حلماية احلياة البشرية يفأن السفن اليت متتثل لالتفاقية  ب)
هزة بأنظمة اتصاالت راديوية أوتوماتية، مبا و/أو نظام النداء االنتقائي  (AIS)فيها نظام التعرف األوتومايت  والسفن األخرى ا

، ينبغي أن ختصص هلا (GMDSS) البحر ستغاثة والسالمة يفالنظام العاملي لال و/أو أجهزة التنبيه األخرى يف (DSC) الرقمي
ITU-Rطبقاً للتوصية  (MMSI) هويات خدمة متنقلة حبرية M.585؛ 

 ITU-R M.585 التوصية واهلويات البحرية الواردة يفللوائح الراديو  18 التذييل لرتددات املذكورة يفااستعمال أن  )ج
 ة؛اخلدمة املتنقلة البحريعتبارها جزءاً من ينبغي أن يقتصر على األجهزة احملددة با

وتوصيات قطاع  28.1 الرقم تندرج ضمن التعريف الوارد يف أن هذه األجهزة الراديوية البحرية املستقلة اليت ال د )
االتصاالت الراديوية تستدعي تصنيفاً جديداً،
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 وإذ يدرك كذلك

نطاقي تردد  اليت تستخدم تكنولوجيا نظام التعرف األوتومايت تعمل يف أن غالبية األجهزة الراديوية البحرية املستقلة ) أ 
AIS القناتني AISو 1 اخلاصة مبحطات السفن أو األدوات  (MMSI) ، فَتْشَغل إىل حد ما موارد هويات اخلدمة املتنقلة البحرية2
 للمالحة؛ املساعدة

ITU-Rأن التوصيات  )ب M.493 وITU-R M.1371 وITU-R M.541  حتدد اخلصائص التقنية والتشغيلية لبعض
 األجهزة الراديوية البحرية ذات الصلة؛

ITU-Rأن التقرير  ج) M.2285 يتعلق ببعض األنظمة واألجهزة  يعطي نظرة عامة عن األنظمة وأساليب عملها فيما
 السفينة)؛ البحر (أنظمة اإلبالغ عن سقوط شخص من على البحرية املستخدمة لتحديد مواقع الناجني يف

سّيما  أن من الالزم تقييم آثار ذلك على وظائف أنظمة التعّرف األوتومايت املستخدمة من أجل سالمة املالحة، وال د )
 ،(AIS-SART) أنشطة البحث واإلنقاذ اليت تنفذها أجهزة اإلرسال للبحث واإلنقاذ بنظام التعّرف األوتومايت

 وإذ يالحظ

للوائح الراديو ألغراض جتريب واختبار  18 التذييل حدد قنوات يف 2012 تصاالت الراديوية لعامأن املؤمتر العاملي لال أ ) 
 املستقبل؛ التطبيقات أو األنظمة اجلديدة لنظام التعرف األوتومايت يف

 املستقبل، قطاع االتصاالت الراديوية قد طُلب إليه دراسة خمطط جديد للتعرف البحري يفأن  ب)

 2019ؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام يقـرر أن يدعو امل

 نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية واختاذ اإلجراءات املناسبة، إىل النظر يف

يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

 ، لتحديد2019الوقت املناسب قبل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  إىل إجراء الدراسات الالزمة، يف1
 ؛MHz 162,05-156 الرتدد نطاق االحتياجات من الطيف واخلصائص التقنية والتشغيلية لألجهزة الراديوية البحرية املستقلة العاملة يف

 إىل إجراء الدراسات الالزمة لتصنيف خمتلف األجهزة الراديوية البحرية املستقلة؛2

يدعو قطاع  أن يقررمن " 2و 1 الفقرتني الدراسات املذكورة يفإىل إجراء دراسات التقاسم والتوافق استناداً إىل نتائج 3
 (GMDSS)ر البح داعي هلا على النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف "، من أجل ضمان عدم وضع قيود الاالتصاالت الراديوية

 ؛(AIS)ونظام التعرف األوتومايت 

يدعو قطاع االتصاالت  أن يقررمن " 3إىل  1الفقرات من  يفإجراء دراسات، مع مراعاة نتائج الدراسات املذكورة إىل 4
يتعلق باألجهزة الراديوية  ومراعاة التكنولوجيا البحرية احلالية، لتحديد اإلجراءات التنظيمية احملتملة والرتددات املناسبة فيما "الراديوية

MHzنطاق الرتدد  البحرية املستقلة يف 162,05-156، 
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 يدعو كذلك

املنظمة و  (WMO) واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية (ICAO)ومنظمة الطريان املدين الدويل  (IMO) البحرية الدوليةاملنظمة 
اللجنة الكهرتقنية و  (IALA) وسلطات املنارات والرابطة الدولية للمساعدات البحرية للمالحة (IHO) اهليدروغرافية الدولية

 هذه الدراسات، إىل املسامهة يف (CIRM) ت الراديوية البحريةواللجنة الدولية لالتصاال (IEC) الدولية

 يكلف األمني العام

اللجنة و  (WMO) واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية (ICAO) ومنظمة الطريان املدين الدويل (IMO) املنظمة البحرية الدوليةبإحاطة 
واللجنة الدولية لالتصاالت  (IALA) وسلطات املنارات للمالحةوالرابطة الدولية للمساعدات البحرية  (IEC) الكهرتقنية الدولية
ذا القرار. وغريها من (CIRM) الراديوية البحرية  املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية علماً 
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 405القـرار 

 1(R)ان المتعلق باستخدام ترددات الخدمة المتنقلة للطير 
 )،1979إن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو (جنيف، 

 ع يف اعتبارهضإذ ي
، قد وضع وتبىن خطة جديدة لتعيني (WARC-Aer2)أن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو حول اخلدمة املتنقلة للطريان  أ ) 

 ؛27)(التذييل  (R)يف اخلدمة املتنقلة للطريان  (HF)الرتددات خاصة باستعمال املوجات الديكامرتية 
 أن احلركة اجلوية ُعْرضة لتغيريات مستمرة؛ ب)
 أن اإلدارات املعنية جيب أن تأخذ بعني االعتبار هذه التغيريات؛ ولكن ج)
ن مينع أينبغي أال يتخذ أي قرار لدى السعي إىل تلبية املتطلبات اجلديدة يف جمال االتصاالت، يكون من شأنه  د )

استعماًال منسقاً كما هو منصوص عليه يف اخلطة، أو أن يعطل  (HF)للموجات الديكامرتية  (R)استعمال اخلدمة املتنقلة للطريان 
 هذا االستعمال؛

ومناطق اخلطوط اجلوية اإلقليمية  (MWARA)أن جمموعات الرتددات املعينة ملناطق اخلطوط اجلوية العاملية الرئيسية  ه )
قد اختريت بعد  (VOLMET)واملناطق الفرعية ومناطق قنوات األرصاد اجلوية يف اخلدمة املتنقلة للطريان  (RDARA)ية والوطن

 مراعاة شروط االنتشار اليت تسمح باختيار أنسب الرتددات ملسافات معينة؛
 أن تدابري حمددة ينبغي أن تتخذ، كي تكون رتبة الرتددات املستعملة صحيحة؛ و )
 ن األساسي أن توزع محولة حركة االتصاالت بني الرتددات املتيسرة بأكثر ما ميكن من االنتظام؛أن م ز )
 الرتددات املعينة لالستخدام العاملي، ح)

 يقـرر
 أن تتخذ اإلدارات التدابري الالزمة، سواء منفردة أو متعاونة، من أجل:

اخلدمة  يف (HF)كة يف نطاقات املوجات الديكامرتية أن تؤمن أوسع استخدام ممكن لرتددات أعلى، حىت تنخفض احلر  1
 ؛(R) املتنقلة للطريان

أن تستخدم أوسع استخدام ممكن هوائيات ذات اجتاهية وكفاءة مناسبتني، حىت ختفَّض إىل أدىن حد ممكن احتماالت  2
 التداخل املتبادل داخل منطقة واحدة، أو فيما بني عدة مناطق؛

التذييل  جمموعات الرتددات الالزمة ملقطع حمّدد من اخلط اجلوي، طبقاً للمبادئ التقنية املعروضة يفأن تنسق استخدام  3
مع مراعاة املعطيات املتوفرة عن شروط االنتشار، حىت تستخدم أنسب الرتددات للوصلة بني األرض وطائرة تقع على مسافة  27

 ط املعين؛معينة من حمطة الطريان اليت تؤمن اخلدمة على مقطع اخل
أن حتّسن تقنيات التشغيل وإجراءاته، وأن تستعمل املعّدات اليت تتيح احلصول على أعلى كفاءة ممكنة لالتصاالت  4

 ؛(HF)أرض على املوجات الديكامرتية -جو
___________________

 تعديالت صياغية على هذا القرار. 1997أدخل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 1
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ا على املوجات الديكامرتية 5 سيما املعطيات  ، وال(HF)أن جتمع معطيات تقنية دقيقة عن تشغيل أنظمة اتصاال
 ليت تؤثر يف املعايري التقنية والتشغيلية، حىت تسهل إعادة تفّحص اخلطة؛ا

دويل  أن حتّدد بواسطة ترتيبات إقليمية أفضل طريقة لتأمني االتصاالت الالزمة على كل خط جوي جديد، إقليمي أو 6
وحبيث ال ينتج عن هذه الطريقة  ،RDARAأو املناطق  MWARAبعيد املدى، ليس خمدوماً أو ال ميكن أن خيدم يف إطار املناطق 

 تداخل ضار باستخدام الرتددات املنصوص عليها يف اخلطة.
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413القـرار  (REV.WRC-12) 
 (R)استعمال الخدمة المتنقلة للطيران 

MHz 117,975-108للنطاق 

 )،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع يف

MHzالتوزيع احلايل لنطاق الرتدد  أ )   ؛(ARNS) دمة املالحة الراديوية للطريانخل 117,975-108
MHzنطاق الرتدد  العاملة يف (FM)املتطلبات احلالية ألنظمة اإلذاعة بتشكيل الرتدد  ب)  ؛108-87
MHzنطاق تردد عند حوايل  أن أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية قادرة على العمل يف ج) هو مبني  كما  108-87
ITU-Rالتوصية  يف BS.1114؛ 

 بياناتلإىل توفري خدمات إضافية عن طريق تعزيز أنظمة املالحة من خالل وصلة  الطريانحاجة أوساط  د )
 االتصاالت الراديوية؛

 اعة إىل توفري خدمات لإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض؛حاجة أوساط اإلذ ه )
بأن الدراسات جتري حاليًا بشأن علمًا منه التوزيع  منح هذا 2007املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أن  و )

 التقاسم؛ وإمكانياتاخلصائص التقنية ومعايري التقاسم 
 انتظامهاو  الطريان بتوفري خدمات اتصاالت راديوية إضافية تتعلق بسالمة الرحالت اجلوية أوساطضرورة قيام  ز )
MHzالنطاق  يف  ؛117,975-112

MHzعدل توزيع النطاق  2007 املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أن ح)  املتنقلة للخدمة 117,975-112
(AM(R)S)للطريان  (R) قنيةأتاح مزيداً من التطورات الت هلذه اخلدمة وبذلك هذا لألنظمة اجلديدة من أجل توفري نطاق الرتدد 

 األنظمة؛ واالستثمارات ونشر
MHzأن النطاق  ط)  بعض يف التشبُّع درجةيصل إىل  (R) املوزَّع حاليًا للخدمة املتنقلة للطريان 137-117,975

 العامل؛ مناطق
بيانات إدارة احلركة اجلوية تتسم بكثافة ال يف دعم إدخال تطبيقات ومفاهيم هو أن الغرض من هذا التوزيع اجلديد ي)

ا دعم  الطريان؛ بالغة األمهية لسالمة وصالت البيانات اليت حتمل بيانات وبإمكا
اخلصائص و  مقدار الطيف املطلوبو  تستعملمعلومات إضافية عن التكنولوجيات اليت سوف  أن من الضروري توفري ك)

سُتستعمل، اليت  (R)اخلدمة املتنقلة للطريان  بشأن أنظمة وجه السرعةعلى يلزم إجراء دراسات التقاسم، ولذلك  /شروطوإمكانيات
 ،للطريان خدمة املالحة الراديوية مقدار الطيف املطلوب واخلصائص وشروط التقاسم مع أنظمة وكذلك

 يدركوإذ 
MHzنطاق الرتدد  يف الراديوية للطريان العاملةاملالحة خلدمة أن األولوية جيب أن تُعطى  أ )   ؛117,975-108

ا، وفقاً للملحق ب) باتفاقية الطريان  10 أن مجيع أنظمة الطريان جيب أن تستويف متطلبات املعايري واملمارسات املوصى 
 ؛الدويل املدين
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 العاملة (FM) اإلذاعة بتشكيل الرتددأن قطاع االتصاالت الراديوية سبق أن حدد معايري التوافق بني أنظمة  ج)
MHzالنطاق  يف MHzالنطاق  العاملة يف وخدمة املالحة الراديوية للطريان 108-87  الصيغة هو مبني يف ، كما117,975-108

 ؛ITU-R SM.1009 األخرية للتوصية

واخلاضعة  قامة على سطح األرضأن مجيع املسائل املتصلة بالتوافق بني أنظمة اإلذاعة بتشكيل الرتدد واألنظمة امل د )
 صها،تفح إلرسال إشارات التصحيح التفاضلي للمالحة الراديوية الساتلية قد جرى (ICAO) الدويل لطريان املدينامنظمة ملعايري 

 وإذ يالحظ

الطريان  ة يفلتأمني وظيفيت املالحة واملراقب بياناتأن أنظمة الطريان تتقارب حنو بيئة اتصاالت راديوية بوصالت  أ ) 
 املتاح؛ حدود الطيف الراديوي اللتني جيب توفريمها يف

 ؛MHz 108-87 رتدد عند حوايلالنطاق  يف أن بعض اإلدارات ختطط إلدخال أنظمة إذاعة صوتية رقمية ب)

MHzنطاق الرتدد  معايري توافق بني أنظمة اإلذاعة بتشكيل الرتدد العاملة يفحالياً  أن ليس هنالك ج) وأنظمة  108-87
اور  املزمع تشغيلها يف اإلضافيةالطريان  MHzالنطاق ا  وإليها؛ باستعمال اإلرسال من الطائرات 117,975-108

نطاق الرتدد  مية القادرة على العمل يفمعايري توافق بني أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقأن ليس هنالك حالياً  د )
MHzحوايل  عند MHzالنطاق  وخدمات الطريان يف 108-87 117,975-108، 

 يقـرر

MHzالنطاق  يف عاملة) R( تسبب أي أنظمة للخدمة املتنقلة للطريان أال 1 نظمة ألتداخًال ضارًا  117,975-108
 منها؛ تطالب حبماية الدولية للطريان وأالاملالحة الراديوية للطريان العاملة وفقاً للمعايري 

MHzنطاق الرتدد  يف زمع تشغيلهاي (R) أن على أي أنظمة للخدمة املتنقلة للطريان 2 أن تتقيد،   117,975-108
لق يتع فيما باتفاقية الطريان املدين الدويل 10 امللحق يف لإلذاعة بتشكيل الرتدد املبينة مقاومة التداخلكحد أدىن، مبتطلبات 

 هذا؛ نطاق الرتدد يف بأنظمة املالحة الراديوية للطريان القائمة والعاملة

MHzالنطاق  يف العاملة (R) تفرض أنظمة اخلدمة املتنقلة للطريان أال 3 أي قيد إضايف على اخلدمة  117,975-108
MHzنطاق الرتدد  دمة اإلذاعية يفالنطاقات املوزعة للخ يف العاملةتسبب تداخًال ضارًا للمحطات  اإلذاعية وأال 108-87 ،

 "؛يدركإذ  من "د) الفقرة  على األنظمة احملددة يف 43.5 ينطبق الرقم وال

لطريان ا، وذلك باستثناء أنظمة منظمة MHz 112 ترددات حتت (R) تستخدم أنظمة اخلدمة املتنقلة للطريان أال 4
 "؛يدركإذ  من " د)الفقرة  احملددة يفالدويل املدين 

MHzنطاق الرتدد  يف تعمل (R) أن على أي أنظمة للخدمة املتنقلة للطريان 5  أن تستويف متطلبات 117,975-108
ا  ،الدويل باتفاقية الطريان املدين 10 امللحق يف املنشورة املعايري واملمارسات املوصى 
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 يدعـو قطاع االتصاالت الراديوية

MHzالنطاق  يف (R) تربز بني اخلدمة اإلذاعية واخلدمة املتنقلة للطريان إىل دراسة قضايا التوافق اليت قد إثر إدخال  117,975-108
ITU-Rالتوصية  أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية املالئمة املوضحة يف BS.1114 ،وإعداد توصيات جديدة أو منقحة ،

 االقتضاء، حسب

 يكلف األمني العام

ذا القرار. (ICAO) دويلمنظمة الطريان املدين البإحاطة   علماً 
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416القـرار  (WRC-07) 
 استعمال تطبيقات القياس عن بعد في الخدمة المتنقلة للطيران 

MHzللنطاقين  4 940-4 MHzو 400 6 700-5  في الخدمة المتنقلة 925
 )،2007إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره
 للطريان؛ احلاجة إىل توفري طيف عاملي للخدمة املتنقلة من أجل أنظمة القياس عن بعد واسعة النطاق يف اخلدمة املتنقلة أ ) 

اخلدمة  بُعد يف بالتقاسم والتوافق بني أنظمة القياس عنالدراسات اليت ُأجريت داخل قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق  ب)
MHzاملتنقلة للطريان من أجل اختبارات الطريان واخلدمات األخرى يف النطاقني  4 940-4 MHzو 400 6 700-5  ؛925

MHzباالستناد إىل نتائج هذه الدراسات، وفيما يتعلق بالنطاقني  ج) 4 940-4 MHzو 400 6 700-5 ابري ، أن التد925
التقنية والتشغيلية املطبقة على القياس عن بعد يف اخلدمة املتنقلة للطريان ألغراض اختبارات الطريان تُيسِّر التقاسم مع اخلدمات 

 والتطبيقات األخرى يف هذين النطاقني؛
 اقاتطأن كفاءة الطيف تتعزَّز يف احلاالت اليت ميكن فيها تنفيذ تطبيقات جديدة على حنو متوافق يف ن د )

 مشغولة بكثافة؛
MHzأن هناك انتشاراً واسعاً للمحطات األرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف النطاق  ه ) 6 425-5 وبدرجة أقل  925

MHzيف النطاق  6 700-6  ؛425
MHzأن هناك انتشاراً واسعاً حملطات اخلدمة الثابتة يف النطاقني  و ) 4 940-4 MHzو 400 6 700-5  ؛925
يكون  أن تَيسُّر الطيف سيكون حمدوداً يف بعض األماكن بسبب كثرة استعماله من قبل خمتلف اخلدمات بينما قد ال ز )

 احلال كذلك يف أماكن أخرى؛
أن هناك تقنيات شىت ميكن أن تعزز التقاسم بني اخلدمات على أساس أويل مشرتك مثل املباعدة بني الرتددات  ح)
 املباعدة اجلغرافية؛ أو

 ،457C.5و 440A.5اعتمد الرقمني  2007لعام املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية أن  ط)
 وإذ يدرك

MHzأن النطاقني  أ )  4 500-4 MHzو 400 4 940-4  موزعان على اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة على أساس أويل؛ 800
MHzأن النطاق  ب) 4 800-4 نقلة أرض) واخلدمة املت-موزع على اخلدمة الثابتة واخلدمة الثابتة الساتلية (فضاء 500

 على أساس أويل مشرتك؛
MHzأن النطاق  ج) 4 990-4  موزع على خدمة الفلك الراديوي على أساس ثانوي على الصعيد العاملي 800

 ينطبق يف هذا الشأن؛ 149.5وأن الرقم 
MHzأن النطاق  د ) 4 835-4 ك الفلموزع على أساس أويل على خدمة  "إذ يدرك"من  ج)املشار إليه يف الفقرة  825

 )؛443.5الراديوي يف األرجنتني وأسرتاليا وكندا (انظر الرقم 
MHzينطبق على القياس عن بُعد يف اخلدمة املتنقلة للطريان يف النطاق  442.5أن الرقم  ه ) 4 835-4 من أجل  825

 ان؛عمليات اختبارات الطري 
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MHzأن النطاق  و ) 6 700-5 نقلة فضاء) واخلدمة املت-موزع على اخلدمة الثابتة واخلدمة الثابتة الساتلية (أرض 925
 على أساس أويل مشرتك؛

MHzأن استعمال النطاق  ز ) 4 800-4 أرض) من قبل اخلدمة الثابتة الساتلية جيب أن يكون وفقاً -(فضاء 500
30Bألحكام التذييل  (Rev.WRC-07)  ؛441.5(انظر الرقم( 

 أن األحكام اخلاصة بتنسيق خدمات األرض واخلدمات الفضائية واردة يف لوائح الراديو، ح)

 يقـرر
MHzأن على اإلدارات اليت ترخص بالقياس عن بعد يف اخلدمة املتنقلة للطريان يف النطاقني  1 4 940-4 400 
MHzو 6 700-5 أن تستخدم املعايري احملددة أدناه: 457C.5و 442.5و 440A.5ألغراض اختبارات الطريان وفقاً لألرقام  925
 ؛83.1يقتصر البث على اإلرساالت من حمطات الطائرات فقط، انظر الرقم  -
 لسالمة مبوجبا ال يعترب القياس عن بعد يف اخلدمة املتنقلة للطريان يف هذين النطاقني تطبيقاً يتعلق خبدمة توفري -

 ؛59.1الرقم 
عد هلوائي إرسال للقياس عن بُ  (.e.i.r.p)ال تزيد ذروة كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية  -

 ؛dB(W/MHz) –2,2 عن
تقتصر اإلرساالت على املناطق املعينة الختبارات الطريان حيث متثل مناطق اختبار الطريان فضاًء جويًّا حتدده  -

 ألغراض اختبار الطريان؛اإلدارات 
من أراضي  km 500يف حالة التخطيط للقياس عن بعد يف اخلدمة املتنقلة للطريان على حمطات طائرات يف حدود  -

4أي إدارة يكون النطاق  835-4 825 MHz  فيها موّزعًا على خدمة الفلك الراديوي على أساس أويل (انظر
ة لتحديد ما إذا كانت احلاجة تدعو إىل اختاذ تدابري خاصة ملنع التداخل ، يتم التشاور مع تلك اإلدار )443.5 الرقم

 يف أرصادها اخلاصة بالفلك الراديوي أم ال؛
4يف النطاقني  - 940-4 400 MHz 6و 700-5 925 MHz جيب القيام بتنسيق ثنائي بشأن إرساالت حمطات ،

ا كانت حمطات د حمطات االستقبال الثابتة أو املتنقلة إذالطائرات للقياس عن بُعد يف اخلدمة املتنقلة للطريان يف صد
kmالطائرات للقياس عن بعد تعمل يف حدود  من حمطات االستقبال الثابتة أو املتنقلة إلدارة أخرى. وينبغي  450

kmاتباع اإلجراء التايل لتحديد ما إذا كانت مستقبالت اخلدمة الثابتة أو املتنقلة يف حدود  ختبار من منطقة ا 450
 :الطريان تتعرض ملستوى مقبول من التداخل أم ال

kmمعرفة ما إذا كان حمور احلزمة الرئيسية هلوائي استقبال احملطة الثابتة أو املتنقلة، املوجودة على مسافة  - 450 
kmمن مستقبل اخلدمة الثابتة، مير يف حدود   من املنطقة احملددة اليت تستعملها حمطات طائرات القياس 12

عن بعد يف اخلدمة املتنقلة للطريان، حيث يتم قياس هذه املسافة بطريقة تعامدية انطالقاً من مسقط حمور 
احلزمة الرئيسية على سطح األرض إىل أقرب حد ملسقط منطقة اختبار الطريان على سطح األرض؛

km ةمسافداخل تقع الرئيسية ال يتقاطع مع منطقة اختبار الطريان أو أي نقطة  إذا كان حمور احلزمة - 12، 
؛شاورات للتنسيق الثنائياملزيد من املإجراء  األمر يستدعيفإن  وإال ،ميكن قبول التداخلعندئذ 

MHzأن اإلدارات اليت ترخص بالقياس عن بعد يف اخلدمة املتنقلة للطريان يف النطاقني  2 4 940-4 MHzو 400 6 700-
5 مة تنفيذ تدابري تقنية و/أو تشغيلية بشأن القياس عن بُعد يف اخلد جيب أن تشرتط 457C.5و 442.5و 440A.5وفقاً لألرقام  925

املتنقلة للطريان حسب االقتضاء، لتيسري التقاسم مع اخلدمات والتطبيقات األخرى يف هذين النطاقني.
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417القـرار  (REV.WRC-15) 

MHz 1التردد  لنطاق (R)استعمال الخدمة المتنقلة للطيران  164-960 

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

MHzالرتدد  وزَّع نطاق 2007أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ) أ  1  للخدمة املتنقلة 164-960
هذه اخلدمة مما ميكِّن من إجراء مزيد من التطورات التقنية واالستثمارات ألنظمة  هذا ليتيح نطاق الرتدد (AM(R)S) (R) للطريان
 األنظمة؛ ونشر

MHzنطاق الرتدد أن  ب) 1 ؛(ARNS)ن خلدمة املالحة الراديوية للطرياموزع حالياً  164-960

مراقبة حممولة جّواً للذلك تطبيقات  أنه جيري تطوير تكنولوجيات جديدة لدعم االتصاالت واملالحة اجلوية، مبا يف ج)
 األرض؛ وقائمة على

MHzمن توزيع نطاق الرتدد  الغرضأن  ) د 1 هو دعم إدخال تطبيقات ومفاهيم  (R)للخدمة املتنقلة للطريان  164-960
 الطريان؛ إدارة احلركة اجلوية تتسم بكثافة البيانات وميكنها دعم وصالت البيانات اليت حتمل بيانات بالغة األمهية لسالمة يف

MHzأن نطاق الرتدد  ) ه 1 كّل من أرمينيا وأذربيجان وبيالروس وبلغاريا والصني واالحتاد  أيضاً يفيستعمل  164-960
ليت مل تضع ألنظمة خدمة املالحة الراديوية للطريان االروسي وكازاخستان ومنغوليا وأوزبكستان وقريغيزستان وطاجيكستان وأوكرانيا 

ا ومل (ICAO) هلا منظمة الطريان املدين الدويل  واملمارسات؛ تنشر مثل هذه املعايري معايري وممارسات موصى 

MHzأن نطاق الرتدد  ) و 1 طريان منظمة العايري نظام غري خاضع مل جانبُيستعَمل، باإلضافة إىل ذلك، من  164-960
ة منظم اضعة ملعايرياخلاملسافات  أجهزة قياسخدمة املالحة الراديوية للطريان له خصائص مماثلة خلصائص  املدين الدويل يعمل يف

 الدويل، الطريان املدين

 وإذ يدرك

ا  10أن امللحق  ) أ  ألنظمة املالحة الراديوية  (SARP)باتفاقية الطريان املدين الدويل يتضمن معايري وممارسات موصى 
 للطريان واالتصاالت الراديوية اليت يستعملها الطريان املدين الدويل؛

الطريان املدين  اخلاضعة ملعايري منظمة (UAT)نفاذ العاملي للاالستقبال أن مجيع قضايا التوافق بني أجهزة اإلرسال و  ب)
باستثناء  نفس مدى الرتدد، وغريها من األنظمة العاملة يف (R)ألنظمة اخلدمة املتنقلة للطريان  اتإطار توزيع العاملة يفو الدويل 

 قد متت معاجلتها؛، اعتباره" "إذ يضع يفمن  ه) الفقرة النظام احملدد يف

MHzنطاق الرتدد  أن شروط التقاسم يف ج) 1 164-1 MHz الرتدد نطاق أكثر تعقيداً منها يف 024 1 024-960، 
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 وإذ يالحظ

MHzنطاق الرتدد  املقرتح تشغيلها يف (R)أنظمة اخلدمة املتنقلة للطريان  معايري التوافق بني وضع أن ) أ  1 164-960 
 الدويل؛ ينمنظمة الطريان املدمسؤولية  يدخل يفالنطاق هذا  منظمة الطريان املدين الدويل يفاخلاضعة ملعايري وأنظمة الطريان 

ومستقبالت خدمة  1641MHz-960نطاق الرتدد  العاملة يف AM(R)Sمعايري التوافق بني أنظمة اخلدمة وضع أن  ب)
 ؛الدويل منظمة الطريان املدينسؤولية م يدخل يفاحملمولة على نفس الطائرة  (RNSS) املالحة الراديوية الساتلية

وأنظمة خدمة املالحة  (R)احلاجة إىل وضع تدابري تشغيلية عملية لتسهيل التنسيق بني أنظمة اخلدمة املتنقلة للطريان  ج)
 الدويل، غري اخلاضعة ملعايري منظمة الطريان املدين (ARNS)الراديوية للطريان 

 يقـرر

MHzنطاق الرتدد  يعمل يف (AM(R)S) (R)اخلدمة املتنقلة للطريان  أن أي نظام يف 1 1 جيب أن يفي  164-960
ا املنشورة يف  باتفاقية الطريان املدين الدويل؛ 10امللحق  مبتطلبات املعايري واملمارسات املوصى 

 نطاق يف (R) اناخلدمة املتنقلة للطري  يف غيل ألنظمةتشأي  ، فإن"إذ يدرك"من  ب)الفقرة  ه، باستثناء النظام احملدد يفأن 2
MHz الرتدد 1 من حدود  km 465تعمل داخل مقامة على األرض و/أو حمطات  km 934تعمل داخل  اتطائر  اتمع حمط 164-960
 زستان وطاجيكستان وأوكرانياغيأرمينيا وأذربيجان وبيالروس وبلغاريا والصني واالحتاد الروسي وكازاخستان ومنغوليا وأوزبكستان وقري  أراضي

إذ يضع ") من هلفقرة ا(انظر خيضع للتنسيق مع اإلدارات املعنية للبلدان املشار إليها أعاله حلماية أنظمة خدمة املالحة الراديوية للطريان 
اس املوافقة، غضون مهلة أربعة أشهر تعقب ورود طلب اللتم ترد يف هذه البلدان. وأي إدارة ال نفس النطاق يف العاملة يف )"اعتباره يف

 ؛تُعترب غري متأثرة

يضع  "إذمن  )ه رةالفق تداخل ضار لألنظمة احملددة يف جيب أال يتسبب يف "يدرك"إذ من  )بالفقرة  أن النظام احملدد يف 3
 وأال يطالب حبماية منها؛، "اعتباره يف

1 الرتدد نطاق يف (R)اإلدارات اليت ختول تشغيل أنظمة اخلدمة املتنقلة للطريان على أن  4 164-960 MHz ، أن
 1 امللحق واليت يرد وصف خصائصها يف "اعتباره إذ يضع يف"من  )والفقرة  يف احملددة األنظمةمع تضمن التوافق 

ITU بالتوصية R M.2013-0؛ 

MHz الرتدد نطاق يف (R) أنظمة اخلدمة املتنقلة للطريانأن مسألة التوافق هذه بني أي نظام من  5 1 164-960 
 ؛الدويل يلزم أن تعاجلها منظمة الطريان املدينمسألة  "اعتباره إذ يضع يف"من  )والفقرة  واألنظمة املشار إليها يف
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MHz الرتدد نطاق يف (R)أن اإلدارات اليت تنوي تنفيذ أنظمة اخلدمة املتنقلة للطريان  6 1 أن تستعمل جيب  ،164-960
1نطاق الرتدد  تداخل ضار خلدمة املالحة الراديوية الساتلية يف تتسبب يف املعايري احملددة أدناه كي ال 215-1 164 MHz: 

 نطاق يف (R)لخدمة املتنقلة للطريان لتوزيع  لة يفاألرض مشغ علىمقامة جيب على أي حمطة  -
ا املشعة املكافئة املتناحية MHz 1 164-960 الرتدد تتجاوز القيم  ال حبيثالقصوى  (.e.i.r.p)، أن حتد من قدر

 اجلدول التايل: املقدمة يف

 MHz 960-164 1 التردد نطاق إرساالت في
ة لبدال MHz 960-164 1 التردد نطاق فيالقصوى (القدرة المشعة المكافئة المتناحية 
لإلرساالت غير النبضية لمحطة مقامة على األرض  التردد المركزي للموجة الحاملة)
 AM(R)Sالخدمة  في

 نطاق إرساالت في
 MHz 164 1-215 1 التردد

 للخدمةالرتدد املركزي 
AM(R)S  

1أقل من  091 MHz

 للخدمةالرتدد املركزي 
AM(R)S  

MHz 1 119-1 091

 للخدمةالرتدد املركزي 
AM(R)S  

MHz 1 135-1 119

 للخدمةالرتدد املركزي 
AM(R)S  

MHz 1 164-1 135
MHz 1 197,6-1 164MHz 1 215-1 197,6

dBW 51,6
تناقص خطي من 

dBW 23,6إىل  51,6
تناقص خطي من 

إىل  23,6
dBW 2,4 

تناقص خطي من 
إىل  2,4

dBW 68,4 

-dBW 90,8 أي يف 
1 MHz الرتدد  من نطاق

MHz 1 197,6-1 164

-dBW 90,8 أي  يف
1 MHz الرتدد  من نطاق

MHz 1 215-1 197,6

MHz الرتدد نطاق يف (R)لخدمة املتنقلة للطريان لتوزيع  مشغلة يفحممولة جواً جيب على أي حمطة  - 1 حتد  ، أن164-960
ا املشعة املكافئة املتناحية   التايل: اجلدول القيم املقدمة يفتتجاوز  القصوى حبيث ال (.e.i.r.p)من قدر

 MHz 960-164 1 التردد نطاق إرساالت في
 MHz 960-164 1 التردد نطاق القصوى في(القدرة المشعة المكافئة المتناحية 

لإلرساالت غير النبضية لمحطة محمولة جواً  ة التردد المركزي للموجة الحاملة)لبدال
 AM(R)Sالخدمة  في

 نطاق إرساالت في
 MHz 164 1-215 1التردد 

 للخدمةالرتدد املركزي 
AM(R)S  

1أقل من  091 MHz

 للخدمةالرتدد املركزي 
AM(R)S  

MHz 1 119-1 091

 للخدمةالرتدد املركزي 
AM(R)S  

MHz 1 135-1 119

 للخدمةالرتدد املركزي 
AM(R)S  

MHz 1 164-1 135
MHz 1 197,6-1 164MHz 1 215-1 197,6

dBW 55,3
تناقص خطي من 

dBW 27,3إىل  55,3
تناقص خطي من 

 إىل  27,3
dBW 1,3 

تناقص خطي من 
 إىل  1,3

dBW 64,7 
-dBW 84 أي  يف 

1 MHz الرتدد  من نطاق
MHz 1 197,6-1 164

-dBW 92,4 أي  يف
1 MHz الرتدد من نطاق

MHz 1 215-1 197,6
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MHz الرتدد نطاق املزمع تشغيلها يف AM(R)Sأن تُثبت األنظمة  7 1 ا حتد من  164-960 بإرساالت نبضية أ
 RNSS من أجل توفري احلماية ألنظمة اخلدمة AM(R)Sأنظمة اخلدمة  خصائص اإلرسال للمحطات األرضية واحملمولة جوًا يف

العاملة  AM(R)Sعلى حنو يكافئ احلماية اليت تؤمنها اإلرساالت غري النبضية للمحطات املقامة على األرض واحملمولة جواً للخدمة 
MHzالرتدد  نطاق يف 1  أعاله، "يقرر"من  6الفقرة  باحلدود القصوى للقدرة املشعة املكافئة املتناحية املشار إليها يف 164-960

 يكلف األمني العام

ذا القرار. (ICAO)بإحاطة منظمة الطريان املدين الدويل  علماً 
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418القـرار  (REV.WRC-15) 

MHzاستعمال الخدمة المتنقلة للطيران لنطاق التردد  5 250-5 091 
 من أجل تطبيقات القياس عن بُعد

)،2015 لالتصاالت الراديوية (جنيف،إن املؤمتر العاملي 

 اعتباره إذ يضع يف
أن هناك حاجة إىل توفري طيف على الصعيد العاملي للخدمة املتنقلة من أجل أنظمة القياس عن بُعد واسعة  أ ) 

 للطريان؛ النطاق
 أن تشغيل حمطات الطائرات خيضع لقواعد ولوائح وطنية ودولية؛ ب)
MHzأن نطاق الرتدد  ج) 5 150-5  موزع خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل؛ 030
MHzأن توزيع نطاق الرتدد  د ) 5 250-5 فضاء) يقتصر على وصالت التغذية -للخدمة الثابتة الساتلية (أرض 091

 اخلدمة املتنقلة الساتلية؛ لألنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف
MHzأن نطاق الرتدد  ) ه 5 150-5 على أساس أويل، رهناً  (R)موزع أيضًا للخدمة املتنقلة الساتلية للطريان  091

 ؛21.9باحلصول على املوافقة مبوجب الرقم 
MHzوزَّع نطاق الرتدد  2007أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  و ) 5 150-5 للخدمة املتنقلة للطريان  091

 ؛444B.5حكام الرقم على أساس أويل رهناً بأ
MHzأن نطاق الرتدد  ز ) 5 250-5  موزع أيضاً للخدمة املتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس أويل؛ 150
MHzوزَّع عالوة على ذلك نطاق الرتدد  2007أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ح) 5 250-5 للخدمة  150

؛446C.5املتنقلة للطريان على أساس أويل رهناً بالرقم 
 ،59.1الرقم  اخلدمة املتنقلة للطريان ال يعترب تطبيقاً خلدمة السالمة املعرفة يف أن القياس عن بُعد للطريان يف ط)

 وإذ يالحظ
MHzأن نتائج الدراسات تبنيِّ إمكانية استعمال نطاق الرتدد  أ )  5 250-5 ى أساس أويل للخدمة املتنقلة للطريان، عل 091

 على أن يقتصر هذا االستعمال على إرساالت القياس عن بُعد الختبارات الطريان مبوجب شروط وترتيبات معيَّنة؛
 نطاق أن حتديد قطاع االتصاالت الراديوية ملتطلبات تقنية وتشغيلية حملطات الطائرات العاملة يف ب)
 بغي أن مينع حدوث تداخل غري مقبول للخدمات األخرى؛ين MHz 5 250-5 091 الرتدد

MHzأن نطاق الرتدد  ج) 5 150-5 جيب أن ُيستعَمل لتشغيل النظام املعياري الدويل للهبوط باملوجات الصغرية  091
(MLS) من أجل دقة االقرتاب واهلبوط؛ 

نقلة للطريان كافية بني مرِسل للخدمة املت  أن أنظمة اهلبوط باملوجات الصغرية ميكن محايتها بتحديد مسافة فاصلة د )
 لدعم القياس عن بُعد وبني مستقِبالت أنظمة اهلبوط باملوجات الصغرية؛
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، M.2118تقرير قطاع االتصاالت الراديوية  أن دراسات قطاع االتصاالت الراديوية أسفرت عن طرائق، موصوفة يف ) ه
MHz نطاق الرتدد للطريان واخلدمة الثابتة الساتلية العاملتني يفلضمان التوافق والتقاسم بني اخلدمة املتنقلة  5 250-5 حبيث  091

ل املركبات الفضائية أجهزة استقبا اخلدمة املتنقلة للطريان يف يتجاوز التداخل من إرساالت حمطات الطائرات للقياس عن بُعد يف ال
 ؛1%قدرها  satelliteT/satelliteTاخلدمة الثابتة الساتلية نسبة  يف

ITU-Rالتوصية  أن مثة طريقة لتيسري التقاسم بني أنظمة اهلبوط باملوجات الصغرية واخلدمة املتنقلة للطريان واردة يف و ) M.1829؛ 

ITU-Rأن توصية قطاع االتصاالت الراديوية  ز ) M.1828 اخلدمة  توفر املتطلبات التقنية والتشغيلية حملطات الطائرات يف
 ان اليت تقتصر على إرساالت القياس عن بُعد الختبارات الطريان؛املتنقلة للطري 

ة للطريان الذي اخلدمة املتنقل أن قطاع االتصاالت الراديوية أجرى دراسات توافق فيما يتعلق بالقياس عن بُعد يف ح)
غراض التطوير ة غري التجارية أليقتصر على اختبار الطريان، وأن هذا التطبيق هو من أجل اختبار الطائرات أثناء الرحالت اجلوي

ال اجلوي الذي حتدده اإلدارات هلذا الغرض، والتقييم و/أو إصدار الشهادات خبصوص الطائرات يف  ا

 وإذ يدرك

MHzنطاق الرتدد  يف 444.5قم طبقاً للر  (MLS)أنه جيب إعطاء األولوية ألنظمة اهلبوط باملوجات الصغرية  أ )  5 091-5  ؛030

اخلدمة املتنقلة  قطاع االتصاالت الراديوية خبصوص تقاسم وتوافق خدمة القياس عن بُعد يف أن دراسات أجريت يف ب)
MHzنطاق الرتدد  للطريان ألغراض اختبارات الطريان مع خدمات أخرى يف 5 250-5  ؛091

MHzالرتدد  يقدم أيضًا إرشادات عن استعمال نطاق (Rev.WRC-15) 748أن القرار  ج) 5 150-5 اخلدمة  يف 091
للطريان، املتنقلة

 يقـرر

الفقرة  لك احملددة يفاخلدمة املتنقلة للطريان على ت أن تقتصر اإلدارات اليت ختتار تنفيذ تطبيقات القياس عن بُعد يف 1
 قرار؛ذا ال 1امللحق  وأن تستخدم املعايري املعروضة يف MHz 091 5–250 5نطاق الرتدد  "وإذ يالحظ" يفمن  ح)

ذا القرار اليت حتمي خدمات  4و 3الفقرتني  أن باإلمكان جتاوز حدود كثافة تدفق القدرة الواردة يف2 من امللحق 
 األرض على أراضي أي بلد توافق إدارته على ذلك،

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

 ."وإذ يالحظ"من  أ )الفقرة  إىل مواصلة دراسة الشروط والرتتيبات املنصوص عليها يف
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 (REV.WRC-15) 418بالقـرار  1امللحـق 
 اخلدمة املتنقلة للطريان: تستخدم اإلدارات املعايري التالية لدى تنفيذ القياس عن بُعد يف 1
 )؛83.1يقتصر البث على اإلرساالت من حمطات الطائرات فقط، (انظر الرقم  -
MHzنطاق الرتدد  يُنسَّق تشغيل أنظمة القياس عن بُعد للطريان يف - 5 150-5 مع اإلدارات اليت تقوم بتشغيل  091

من منطقة الطريان لنظام القياس  Dحدود املسافة  واليت تقع أراضيها يف (MLS)أنظمة اهلبوط باملوجات الصغرية 
 باملعادلة التالية: Dاخلدمة املتنقلة للطريان، حيث تتحدد قيمة  عن بُعد يف

)/20E) + f(127.55 − 20 log( 10 43  D

 حيث: 
D:  مسافة الفصل(km) اليت يبدأ عندها التنسيق 
f:  الرتدد األدىن(MHz) نظام القياس عن بُعد للطريان املستعمل يف 

E: ) ذروة كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحيةdBW يف kHz 150.جلهاز إرسال الطائرة (
، تشغيل حمطة طائرة للقياس عن بُعد يف نطاق الرتدد (FSS)تة الساتلية ينبغي، حلماية اخلدمة الثاب 2

0915-2505MHz  على حنو يكفل امتثال كثافة تدفق القدرة جلهاز إرسال حمطة الطائرة للحد-Hz) 198,9·2dB(W/(m  عند
. وقد استخلصت حدود  األرضاستقبال تُغطي  اخلدمة الثابتة الساتلية للمركبة الفضائية اليت تستعمل هوائيات مدار الساتل يف

kmاخلدمة الثابتة الساتلية عند ارتفاع  طائرة بافرتاض أن مدار الساتل يف كثافة تدفق القدرة هذه لكل مرِسل يف 1 ووجود  414
جمال رؤية  ن ضمنماخلدمة املتنقلة للطريان على حنو متزا من مرِسالت القياس عن بُعد العاملة على نفس الرتدد يف 21جمموعه  ما

ط جمال رؤية الساتل، ميكن ضب مرِسل قياس عن بُعد على نفس الرتدد، يف 21ساتل اخلدمة الثابتة الساتلية. ويف حالة عمل أقل من 
، وهو ما يقابل Hz) 185,7·2dB(W/(m–قدرة املرِسل حبيث ال تتجاوز كثافة تدفق القدرة اإلمجالية عند الساتل القيمة 

 .1%قدرها  satelliteT/llitesateT نسبة
، جيب أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة القصوى النامجة MHz 5 250-5 150نطاق الرتدد  حلماية اخلدمة املتنقلة يف 3

نظام خدمة متنقلة للطريان تقتصر على إرساالت القياس عن بُعد الختبارات  عند سطح األرض من إرساالت حمطة طائرة يف
 .79,4MHz))20·2dB(W/(m(θ)rG-الطريان القيمة: 

وتعّرف على النحو التايل: θكسب اهلوائي جلهاز استقبال اخلدمة املتنقلة مقابل زاوية االرتفاع   rG(θ)ومتثل 

 مخطط هوائي االرتفاع لنظام النفاذ الالسلكي
  θزاوية االرتفاع 
 (درجات)

 θ)( rGالكسب 
(dBi) 

45>θ>904−

35>θ>453−

0>θ>350

-15>θ>01− 
15− θ 30−4−

30− θ 60−6−

60− θ 90−5−
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MHzنطاق الرتدد  ، يف(R)حلماية اخلدمة املتنقلة للطريان  4 5 150-5 جيب أال تتجاوز كثافة تدفق ، 091
، 444B.5 مستعملة مبوجب الرقم (R)القدرة القصوى النامجة عند سطح األرض، حيث قد تكون اخلدمة املتنقلة للطريان 

نظام خدمة متنقلة للطريان تقتصر على إرساالت القياس عن ُبعد الختبارات الطريان  من إرساالت حمطة طائرة يف
 .89,4MHz))20·2dB(W/(m(θ)rG-القيمة: 

 :وتعّرف على النحو التايل θكسب اهلوائي جلهاز استقبال اخلدمة املتنقلة مقابل زاوية االرتفاع   rG(θ)ومتثل 

)(),(max)( 21 GGGr 

2

1 27
126)(G 

701
27

maxlog106)(
51

2 ,.G
.

 

 حيث:

 G(  (dBi)الكسب بالنسبة إىل هوائي متناٍح   :(

   ( قيمة مطلقة لزاوية االرتفاع بالنسبة إىل زاوية الكسب األقصى (درجات).  :(
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422القـرار  (WRC-12) 

  (R)المتنقلة الساتلية للطيران احتياجات الخدمة  لحسابوضع منهجية 
MHzالنطاقين  في من الطيف 1 555-1  أرض) -(فضاء 545
MHzو 1 656,5-1  فضاء)-(أرض 646,5

 )،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره يف إذ يضع
 أن التنسيق بني الشبكات الساتلية ضروري على أساس ثنائي طبقًا للوائح الراديو وأن التنسيق أ ) 
MHzأرض) و-(فضاء MHz 1 559-1 525 النطاقني يف 1 660,5-1 فضاء) يُدعم جزئيًا من خالل اجتماعات -(أرض 626,5

 إقليمية متعددة األطراف؛
 جًا خاصاً اليًا هذين النطاقني ح يف تنقلة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يستعملونأن مشغلي األنظمة امل ب)

ماجتماعات التنسيق متعددة األطراف مع توجيه ودعم من  يف بتخطيط السعة اذ إىل الطيف ، وذلك إلجراء تنسيق دوري للنفإدارا
م، مبا لتلبيةالالزم   من الطيف؛ (AMS(R)S) (R)املتنقلة الساتلية للطريان ذلك احتياجات اخلدمة  يف احتياجا

الطيف  من AMS(R)S قطاع االتصاالت الراديوية منهجية متفق عليها حلساب احتياجات اخلدمة يف أنه ال توجد ج)
 ؛44ملادة ا الواردة يف 6إىل  1 من تتصل بفئات األولوية

 وضع منهجية متفق عليها حلساب يف الراديوية عن رغبتهاأن بعض اإلدارات عّربت داخل قطاع االتصاالت  د )
من الطيف بصورة مستمرة من أجل عمليات التنسيق الثنائية واملتعددة األطراف للخدمة املتنقلة  AMS(R)Sاحتياجات اخلدمة 

 من لوائح الراديو؛ 9 للمادةالساتلية اليت جتري وفقاً 
خلدمة املتنقلة ا شبكات ضمناجة إىل استعماهلا بأقصى درجة من الكفاءة ح توجدأنه نتيجة حملدودية موارد الطيف،  ه )

 ،وفيما بينها الساتلية املختلفة

 وإذ يدرك
MHzوزع النطاقني  1997أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ) أ  1 559-1 أرض) -(فضاء 525
MHzو 1 660,5-1 الساتلية  قلةاملتن الطيف لشبكات اخلدمةلتسهيل ختصيص  فضاء) للخدمة املتنقلة الساتلية-(أرض 626,5

 بصورة تتسم باملرونة والكفاءة؛املتعددة 
الذي يعطي األولوية لتأمني احتياجات  357A.5اعتمد الرقم  1997أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ب)

 6إىل  1 حيثما استعملت إلرسال الرسائل ضمن فئات األولوية منالطيف ومحايتها من التداخل غري املقبول من  AMS(R)S اخلدمة
MHzالنطاقني  يف 44املادة  يف الواردة 1 555-1 MHzو 545 1 656,5-1 646,5،

 وإذ يالحظ
دين الدويل الطريان املالبنية التحتية لالتصاالت املقّيسة وفقًا ملعايري منظمة  ي يفعنصر أساس AMS(R)Sاخلدمة أنظمة أن 
 املدين، الطريانصناعة  يف من أجل توفري السالمة واالنتظام للرحالت اجلويةإدارة احلركة اجلوية  ستخدمة يفوامل
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 يقرر دعوة قطاع االتصاالت الراديوية

توصية واحدة أو أكثر من توصياته، تشمل تعاريف واضحة للمعلمات واالفرتاضات اليت يتعني  يف إىل إجراء دراسات ووضع منهجية
 44 املادة يف الواردة 6إىل  1املتعلقة بفئات األولوية من  AMS(R)Sخلدمة تصاالت ااستعماهلا حلساب االحتياجات من الطيف ال

MHzالنطاقني  1 555-1 MHzأرض) و-(فضاء 1545 1 656,5-1  يضع إذ"من  ب)مع أخذ الفقرة ، فضاء)-(أرض 646,5
 دراسات،بعني االعتبار عند إجراء هذه ال "اعتباره يف

 يدعو

 األخرى إىل املشاركةاملعنية واإلدارات واملنظمات  (IATA)واحتاد النقل اجلوي الدويل  (ICAO)منظمة الطريان املدين الدويل 
 أعاله، "يقرر"الفقرة  يف الدراسات احملددة يف

 يكلف األمني العام

ذا القرار.  بإحاطة منظمة الطريان املدين الدويل علماً 
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424قـرار ال (WRC-15) 

استعمال االتصاالت الالسلكية إللكترونيات الطيران داخل الطائرة
MHz التردد نطاق في 4 400-4 200 

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
 أكثر كفاءة وموثوقية وأماناً وأكثر مراعاًة للبيئة أيضاً؛أن الطائرات مصّممة حبيث تصبح  أ ) 

توفر االتصاالت الراديوية بني  (WAIC)أن أنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان داخل الطائرات  ب)
 ؛دعماً للتشغيل اآلمن للطائرةطائرة واحدة أو مثبتة عليها  يف حمطتني أو أكثر من حمطات الطائرات املدجمة

 توفر االتصاالت بني الطائرة واألرض أن أنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان داخل الطائرات ال ج)
 طائرة أخرى أو ساتل؛ أو

 للطائرة؛ أن أنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان داخل الطائرات تعمل بطريقة تكفل التشغيل اآلمن د )

ا، وكذلك تعملت الالسلكية إللكرتونيات الطريان داخل الطائرات أن أنظمة االتصاال ه )  خالل مجيع مراحل طريا
 األرض؛ على

هزة بأنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان داخل الطائرات تعمل على نطاق عاملي؛ و )  أن الطائرات ا

رة الطائرات تستفيد من التوهني الناجم عن جسم الطائ أن أنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان داخل ز )
 تسهيل التقاسم مع اخلدمات األخرى؛ يف

ITU-Rأن التوصية  ح) M.2067  توفر اخلصائص التقنية واألهداف التشغيلية ألنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات
 الطريان داخل الطائرات،

 وإذ يدرك
ا باتفاقية منظمة الطري  10أن امللحق  ألنظمة املالحة الراديوية  (SARP)ان املدين الدويل يتضمن معايري وممارسات يوصى 

 الطريان املدين الدويل، واالتصاالت الراديوية للطريان اآلمنة املستخدمة يف

 يقـرر
اعرّ تُ أن االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان داخل الطائرات  1 طتني أو أكثر االتصاالت الراديوية بني حم ف بأ

 من حمطات الطائرات املثبتة على منت طائرة واحدة، مبا يدعم التشغيل اآلمن للطائرة؛

MHzنطاق الرتدد  العاملة يف االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان داخل الطائراتأن أنظمة  2 4 400-4 200 ،
 منها؛ الب باحلمايةهذا وأال تطنطاق الرتدد  الراديوية للطريان العاملة يفتداخالت ضارة على أنظمة خدمة املالحة  تتسّبب يف جيب أالَّ 
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MHzنطاق الرتدد  العاملة يف االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان داخل الطائراتأن أنظمة  3 4 400-4 200 ،
ا املنشورة يف متتثل للمعايريجيب أن   ريان املدين الدويل؛باتفاقية الط 10 امللحق واملمارسات املوصى 

 على أنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان داخل الطائرات، 1.43يطبق الرقم  أالَّ  4

 يكلف األمني العام

ذا القراربإحاطة   ،منظمة الطريان املدين الدويل علماً 

 الدويل املدين الطريان منظمة يدعو

ITU-Rإىل أخذ التوصية  M.2085  ا ألنظمة االتصاالت الالسلكية بعني االعتبار فيما يتم وضعه من معايري وممارسات توصي 
 إللكرتونيات الطريان داخل الطائرات.
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 (AMS(R)S) الخدمة المتنقلة الساتلية للطيراناستعمال 
MHzلنطاق التردد  1 092,3-1  من أجل تسهيل التتبع فضاء)-(أرض 087,7

 الطيران المدني العالمي للرحالت الجوية في

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

، طبقاً 2015 امالراديوية لع) ملؤمتر املندوبني املفوضني، كلف املؤمتر العاملي لالتصاالت 2014(بوسان،  185أن القرار  ) أ 
املي للرحالت التتبع الع من اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت، بأن يدرج ضمن جدول أعماله، كمسألة ملحة، النظر يف 119 للرقم

 ذلك، حسب االقتضاء، ومبا يتفق مع ممارسات االحتاد، اجلوانب املختلفة للمسألة، مع مراعاة دراسات قطاع اجلوية، مبا يف
 االتصاالت الراديوية؛

MHzنطاق الرتدد  أن ب) 1 املتنقلة وللخدمة  (ARNS) ندمة املالحة الراديوية للطرياخل موزَّع 164-960
 ؛(AM(R)S) للطريان

MHzأن نطاق الرتدد  )ج 1  (ICAO) مستعمل من جانب أنظمة قياسية ختضع ملنظمة الطريان املدين الدويل 164-960
 ختضع هلا، مما يؤدي إىل وجود بيئة تداخل معقدة؛ وأنظمة ال

ا تتضمن إرسال  ،(ADS-B) التابعة بأسلوب اإلذاعة األوتوماتية املراقبة عرفتمنظمة الطريان املدين الدويل  أن ) د وأ
 بيانات من قبيل اهلوية واملوقع؛الطائرات ل

أسلوب املراقبة األوتوماتية التابعة بُيستعمل حالياً إلرسال واستقبال إشارات  MHz 1 092,3-1 087,7 أن نطاق الرتدد ) ه
رض مقامة على أللحمطات  إىلمن الطائرات شارات املرَسلة اإلشمل ي استعماالً  وفقًا ملعايري منظمة الطريان املدين الدويل، اإلذاعة
 خط البصر؛ داخلاألرض 

االجتاه  يف (AMS(R)S) املتنقلة الساتلية للطريان للخدمة MHz 1 092,3-1 087,7 الرتدد نطاقهذا املؤمتر وزع أن  ) و
من  املرَسلة (ADS-B) املراقبة األوتوماتية التابعة بأسلوب اإلذاعةإرساالت فضاء، توزيعًا يـُْقَصر استعماله على استقبال -أرض

 ؛ا فللمعايري الدولية للطريان املعرت  وفقاً مرسالت الطائرات واليت تعمل 

MHzتوزيع نطاق الرتدد املراد من أن  ز ) 1 092,3-1 توسيع  ، هو(AMS(R)S) املتنقلة الساتلية للطريانللخدمة  087,7
ليتخطى خط البصر لألرض بُغية تسهيل  (ADS-B)املراقبة األوتوماتية التابعة بأسلوب اإلذاعة إشارات ما يرَسل حالياً من  استقبال

هزة مبعداترات الطائ مبواقعبالغ اإل  ؛العامل أي مكان يف يف املوجودة ADS-B ا

MHz ، فإن استعمال نطاق الرتدداعتباره يضع يف إذمن ) أنه بأخذ الفقرة ج )ح 1 092,3-1 يستوجب من  087,7
 لضمان التشغيل األمثل جلميع أنظمة األرض، املستعملني مجيع تراقبأن  اإلدارات بعض
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 يدرك وإذ

ا  تضع الطريان املدين الدويل أن منظمة ) أ   حتديدمن ن متكِّ  اليت نظمةفيما خيص األ (SARP)معايري وممارسات موصى 
 ؛هاالطائرات وتتبع مواقع

ا فيما خيص االستعانة  10 أن املرفق ب) باتفاقية الطريان املدين الدويل حيتوي على معايري وممارسات موصى 
MHz نطاق الرتدد التصاالت األرض يف (ADS-B) وب اإلذاعةاألوتوماتية التابعة بأسل املراقبةب 1 092,3-1 087,7، 

 وإذ حييط علماً 

العاملة  (ADS-B) املراقبة األوتوماتية التابعة بأسلوب اإلذاعةإلشارات  احملطات الفضائيةبأن إعداد معايري األداء اخلاصة باستقبال 
اخلاضعة ملعايري  ADS-Bذلك ما إذا كانت هذه املعايري ستتطلب تعديالت على معدات  يف ، مبا328AA.5 طبقًا ألحكام الرقم

 يندرج ضمن نطاق مسؤولية منظمة الطريان املدين الدويل،منظمة الطريان املدين الدويل، 

 يقرر

MHzلنطاق الرتدد  للطريانالساتلية املتنقلة اخلدمة أن يتم استعمال  1 1 092,3-1 يري الدولية للطريان للمعاوفقاً  087,7
ا  ؛املعرتف 

 حبيث MHz 1 092,3-1 087,7 الرتدد نطاق يف العاملة) فضاء-(أرض للطريان الساتليةاملتنقلة اخلدمة  أنظمةتصمم  أن 2
 ؛اعتباره إذ يضع يف من )جالفقرة  بيئة التداخل الوارد وصفها يف يتسىن عملها يف

 لطريانلالساتلية املتنقلة اخلدمة ، جيب أال يؤدي استعمال االعتبار يف يقررمن  2 أنه، مع أخذ الفقرة 3
MHzلنطاق الرتدد  1 092,3-1 ح) الفقرة  إىل تقييد اإلدارات اليت لديها مسؤوليات على النحو املشار إليه يف 087,7

 ،اعتباره يضع يف من إذ

 الراديوية االتصاالت قطاع يدعو

ة التابعة بأسلوب املراقبة األوتوماتيإلرساالت  باستقبال احملطات الفضائيةالدراسات املتعلقة  ،أن يستكمل على وجه السرعة إىل
 ،MHz 1 092,3-1 087,7 نطاق الرتدد يف (ADS-B) اإلذاعة

 منظمة الطريان املدين الدويل كذلك يدعو

 ،هذه الدراسات إىل مواصلة اإلسهام يف

 ويكلِّف األمني العام

 .ذا القرار وتزويدها بنتائج الدراسات مىت توفرتن املدين الدويل علماً بإحاطة منظمة الطريا
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 دراسات بشأن االحتياجات من الطيف واألحكام التنظيمية من أجل
 الطيران إدخال واستخدام النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في

)،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

اعتباره إذ يضع يف

منظمة الطريان املدين الدويل أعدت الصيغة األولية ملفهوم تشغيل النظام العاملي لالستغاثة والسالمة أن  أ ) 
 ؛(GADSS)الطريان  يف

ا  GADSSأن النظام  ب) ّ                                                          ي قصد به أن يعاجل التعر ف إىل هوية الطائرة وحتديد موقعها بسرعة خالل مجيع مراحل طريا                     ُ
 االستغاثة والطوارئ؛حاالت  وكذلك يف

واسرتجاع  (SAR) يُقصد به استعمال التطبيقات احلالية واجلديدة من أجل دعم البحث واإلنقاذ GADSSأن النظام  ج)
 بيانات الرحلة اجلوية؛

 يُقصد به أن يشمل املكونات األرضية والساتلية اليت تدعم التطبيقات األرضية والساتلية املختلفة؛ GADSSأن النظام  د )

 تلبيها كلها التكنولوجيات احلالية؛ ال GADSS النظام أن متطلبات مفهوم التشغيل يف ) ه

 تلبية متطلبات طويرها للمسامهة يفأن األنظمة املستقبلية القائمة على التكنولوجيات اجلديدة جيري ت و )
 بالكامل؛ GADSS النظام

ميكن حتقيقه على حنو تطوري"  GADSSأنه كما ذكرت منظمة الطريان املدين الدويل فإن "املفهوم الكامل للنظام  ز )
 ؛2019وأن بعض التطبيقات قد جيري تطويرها بعد 

ت قيد التعريف من جانب منظمة الطريان املدين الدويل، زال ما GADSSأن العناصر القائمة على األداء للنظام  ح)
 دراسات قطاع االتصاالت الراديوية؛ الوقت املناسب الستخدامها يف وينبغي أن توفرها املنظمة يف

 ضمان احلماية جلميع اخلدمات القائمة وعدم فرض قيود إضافية عليها، GADSSأنه يلزم عند إدخال النظام  ط)

 وإذ يدرك

لوائح الراديو تتضمن أحكامًا متعلقة خبدمات الطريان تدعم أنظمة االستغاثة والسالمة، مبا فيها توزيعات أن  )أ  
 الرتدد؛ لنطاقات

ألنظمة  (SARP) ا املوصى الدولية مارساتاملعايري و امل          ً   يشكل جزءا  منباتفاقية الطريان املدين الدويل  10أن امللحق  ب)
 ،الطريان املدين الدويل يفللطريان املستخدمة  االتصاالت
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 وإذ يالحظ

تقدم حاليًا سوى سيناريوهات، وهو قيد  هو مفهوم عام ومكوناته وتطبيقاته ال GADSSأن مفهوم تشغيل ومتطلبات النظام 
التطوير من جانب منظمة الطريان املدين الدويل على حنو تطوري،

 2019ام يقرر أن يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لع

 إىل اختاذ اإلجراءات املناسبة، مع مراعاة نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية؛ 1

 مقبل، إىل حتليل ضرورة إجراء دراسات إضافية، والنظر فيما إذا كان ينبغي رفع هذه املسألة إىل عناية مؤمتر خمتص2

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

يتعلق  منظمة الطريان املدين الدويل فيماإىل إجراء الدراسات ذات الصلة، مع مراعاة املعلومات واملتطلبات املقدمة من 1
 ذلك: باملكونات األرضية والساتلية على السواء، مبا يف

 مةسالالعاملي لالستغاثة والحتديد مقدار وخصائص متطلبات االتصاالت الراديوية املتعلقة بالنظام  ) أ 
 :مثل (GADSS) الطريان يف

(مثل أنظمة تتبع الطائرات، وأنظمة  GADSSمتطلبات حركة البيانات بشأن خمتلف مكونات النظام  -
ا األرضية والساتلية يف كل مرحلة  االستغاثة املستقلة، وأنظمة اسرتجاع بيانات الرحالت اجلوية) ومكونا

 من مراحل التشغيل؛

 تصاالت الراديوية املتعلقة بتطبيقات سالمة األرواح؛معلومات بشأن متطلبات اال -

 معايري األداء املتعلقة باألنظمة األرضية والساتلية؛ -

 حتليل التوزيعات احلالية خلدمات الطريان ذات الصلة وحتديد ما إذا كان يلزم توفري طيف إضايف؛ ب)

 دراسات بشأن التقاسم و/أو التوافق مع اخلدمات القائمة؛ ج)

 إضافية، إىل إجراء دراسات بشأن األحكام التنظيمية احلالية لتحديد ما إذا كان من الضروري تطبيق تدابري تنظيمية 2

 يدعو منظمة الطريان املدين الدويل

دراسات قطاع  االعتبار يف الدراسات من خالل تقدمي املتطلبات واملعلومات اليت ينبغي أن تؤخذ يف إىل املشاركة بنشاط يف
 "،يدعو قطاع االتصاالت الراديويةأ) من "1الفقرة  سيما تلك املذكورة يف االت الراديوية، والاالتص

 يكلف األمني العام

ذا (IMO)واملنظمة البحرية الدولية  (IATA) واحتاد النقل اجلوي الدويل (ICAO)بإحاطة منظمة الطريان املدين الدويل   القرار. علماً 
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506رار ـالق (REV.WRC-97) 

 لمدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى األرض دون أي مدار آخر ااستعمال 
 في العاملةالمحطات الفضائية في الخدمة اإلذاعية الساتلية من جانب 

 الموزعة على الخدمة اإلذاعية الساتلية  GHz 12نطاقات التردد 

 )،1997إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 عتبارهاإذ يضع يف 

ختصيصات تردد  حتدد 3و 1إلقليمني لخطة قد اعتمد  (WARC SAT-77)أن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو  أ ) 
 املدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض؛ ومواقع علىنطاقات املذكورة أعاله ال يف

) قد اعتمدت خطة 1983(جنيف،  2يف اإلقليم  اإلذاعية الساتليةمتر اإلداري اإلقليمي للتخطيط للخدمة ؤ امل أن ب)
ة لإلقليم   ؛2مشا

يف املؤمتر اإلداري العاملي 30أعاله قد أدجمتا يف التذييل ) وب)  أ" إذ يضع يف اعتباره"  أن اخلطتني املشار إليهما يف ج)
 ؛(WARC Orb-85)للراديو 

 ؛3و 1لإلقليمني  30Aو 30املؤمتر قد عدل اخلطط الواردة يف التذييلني  هذا أن ) د

ر بالنسبة إىل الساتلي املستقيف نطاقات الرتدد املعنية يف مدارات غري املدار  اإلذاعية الساتليةأن تشغيل اخلدمة  )ه 
 ،) وب) ود) أ " ارهإذ يضع يف اعتب" مع اخلطط املشار إليها أعاله يف  يتوافقال  قد األرض

 ررـيق

ا الفضائية يف اخلدمة  لساتلي املستقر بالنسبة ايف نطاقات الرتدد هذه يف املدار  اإلذاعية الساتليةأن تضمن اإلدارات تشغيل حمطا
 مدار آخر.أي دون  لألرض
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507القـرار  (REV.WRC-15)

1تصاحبها من أجل الخدمة اإلذاعية الساتلية إبرام اتفاقات وخطط

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

أن من املهم حتقيق أفضل استخدام ممكن ملدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض، ونطاقات الرتدد املوزعة  أ ) 
 للخدمة اإلذاعية الساتلية؛

الكبري من منشآت االستقبال اليت تستعمل هوائيات اجتاهية منصوبة للخدمة اإلذاعية الساتلية  أن العدد ب)
يشكل عائقًا أمام تغيري مواقع احملطات الفضائية التابعة هلذه اخلدمة على مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض، بدءاً  قد
 اخلدمة؛ تاريخ وضعها يف من

 منطقة واسعة من سطح األرض؛ اإلذاعية الساتلية قد حتدث تداخالت ضارة يفأن اإلرساالت  ج)

النطاق نفسه حتتاج إىل استعمال هذا النطاق قبل البدء بتشغيل  أن اخلدمات األخرى اليت هلا توزيعات يف د )
 اخلدمة اإلذاعية الساتلية،

 يقـرر

تصاالت طبقاً التفاقات وخطط تصاحبها تتبناها مؤمترات لالأن يكون إنشاء حمطات اخلدمة اإلذاعية الساتلية وتشغيلها  1
ا؛  الراديوية، عاملية أو إقليمية، حسب احلالة، ميكن أن تشارك فيها مجيع اإلدارات املعنية واإلدارات اليت ُحيتمل أن تتأثر خدما

33القرار  أن تطبق اإلدارات ومعها مكتب االتصاالت الراديوية اإلجراء املوصوف يف 2 (Rev.WRC-15) خالل ،
ذه االتفاقات واخلطط املصاحبة هلا،  الفرتة اليت تسبق بدء العمل 

لس  يدعـو ا

مسألة الدعوة إىل عقد مؤمترات عاملية أو إقليمية لالتصاالت الراديوية، حسب االقتضاء، من أجل حتديد مواعيد  أن يتابع النظر يف
املناسبة.انعقاد املؤمترات وأماكنها وجداول أعماهلا 

 

 
___________________

.22GHz-21,4الرتدد  على نطاق يسري هذا القرار ال 1
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517القـرار  (REV.WRC-15)

 (HF)النطاقات الديكامترية  إدخال البث بتشكيل رقمي في
kHz 3بين  kHz 26و 200  الموزعة للخدمة اإلذاعية 100

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

 كثري من اخلدمات القائمة؛ لتقنيات الرقمية جيري إدخاهلا يفأن ا أ ) 
 ؛(DSB)أن التقنيات الرقمية تزيد من فعالية استعمال طيف الرتددات مقارنة بتقنيات النطاق اجلانيب املزدوج  ب)
 أن التقنيات الرقمية متّكن من حتسني نوعية االستقبال؛ ج)
اخلدمات اإلذاعية العاملة باملوجات  فيما يتعلق مبواصفات النظام الرقمي يف 11التذييل  األجزاء ذات الصلة يف د )

 ؛(HF) الديكامرتية
، خبصائص معينة ألنظمة اإلذاعة الصوتية ITU-R BS.1514التوصية  يف ،أن قطاع االتصاالت الراديوية أوصى ) ه

MHzالنطاقات اإلذاعية اليت تقل عن  الرقمية يف  ؛30
 النطاق؛ املتوقع لتقنيات التشكيل الرقمي أن متّكن من حتقيق التوازن األمثل بني نوعية الصوت وموثوقية الدارة وعرضأن من  و )
أن اإلرساالت املشّكلة رقميًا ميكن أن توفر عمومًا تغطية أكثر كفاءة من اإلرساالت املشّكلة باالتساع  ز )

 ونة وقدر أقل من القدرة؛طريق استخدام عدد أقل من الرتددات املتآ عن وذلك
دي اقتصادياً استعمال التكنولوجيا احلالية لتحويل األنظمة اإلذاعية احلديثة التقليدية ذات ح) النطاق  أنه قد يكون من ا

 "؛اعتباره إذ يضع يفمن "  د)اجلانيب املزدوج إىل التشغيل الرقمي طبقاً للفقرة 
 املرسالت؛ قد استعملت مع تقنيات التشكيل الرقمي دون إجراء تعديالت يف ي املزدوجأن بعض مرسالت النطاق اجلانب ط)
أن قطاع االتصاالت الراديوية جيري حاليًا دراسات إضافية عن تطوير اإلذاعة باستعمال إرساالت مشّكلة رقمياً  ي)
 ؛MHz 30النطاقات املوزعة للخدمة اإلذاعية حتت  يف
 بالت،احلسبان تكلفة استبدال املرسالت واملستق يتطلب فرتة طويلة، إذا ما أخذت يفأن إدخال اإلذاعة الرقمية قد  ك)

 يقـرر
لنطاقات ا تشجيع اإلدخال املبكر لإلرساالت املشّكلة رقميًا طبقًا لتوصية قطاع االتصاالت الراديوية يف 1

kHz 3بني  (HF) الديكامرتية kHz 26و 200  املوزعة للخدمة اإلذاعية؛ 100
 ؛11األجزاء ذات الصلة من التذييل  تثل اإلرساالت املشّكلة رقمياً للخصائص احملددة يفأن مت 2
تكون  أن تكفل أي إدارة تستعيض عن البث بنطاق جانيب مزدوج بالبث باستعمال تقنيات التشكيل الرقمي أال 3

ددة محاية الرتددات الراديوية احمل البث األصلي بنطاق جانيب مزدوج، وأن تستخدم قيم سوية التداخل أعلى مما كانت يف
 ؛(WRC-03) 543 القرار يف
أن يرتك مسألة استمرار استعمال إرساالت النطاق اجلانيب املزدوج لينظر فيها مؤمتر عاملي قادم لالتصاالت الراديوية،  4

 ،(HF) يةالنطاقات الديكامرت  جمال إدخال اخلدمات اإلذاعية الرقمية يف استناداً إىل خربة اإلدارات يف
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 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 (HF) بتجميع آخر اإلحصاءات الكاملة املتاحة عن التوزيع العاملي ملرسالت ومستقبالت اإلذاعة الرقمية باملوجات الديكامرتية
 "،يقررمن " 4الفقرة  وتقدميها إىل املؤمتر العاملي القادم لالتصاالت الراديوية املشار إليه يف

 و قطاع االتصاالت الراديويةيدعـ

التقنية  تطوير هذه من أجل املسامهة يف (HF)اإلذاعة باملوجات الديكامرتية  إىل مواصلة دراساته اخلاصة بالتقنيات الرقمية يف
 الستخدامها مستقبالً،

 يدعـو اإلدارات

 الرقمي، من العمل بالتشكيل 2004يناير  1لة بعد املشغ (HF)إىل تشجيع متكني مجيع مرسالت اإلذاعة اجلديدة باملوجات الديكامرتية 

 يدعـو اإلدارات كذلك

دراسات  إىل مساعدة مدير مكتب االتصاالت الراديوية بتقدمي البيانات اإلحصائية ذات الصلة واملشاركة يف 1
 kHz 3 200 بني النطاقات الديكامرتية يفاالتصاالت الراديوية للمسائل املتعلقة بتطوير وإدخال اإلرساالت املشكلة رقمياً  مكتب

kHzو 26  املوزعة للخدمة اإلذاعية؛ 100

اسرتعاء انتباه مصنعي أجهزة اإلرسال واالستقبال إىل النتائج األخرية اليت أسفرت عنها دراسات قطاع االتصاالت الراديوية  2
، وكذلك املعلومات (HF) النطاقات الديكامرتية تعمال يفبشأن تقنيات التشكيل اليت تتسم بكفاءة استعمال الطيف واملالئمة لالس

 ناسبة."، وتشجيع تيسر املستقبالت الرقمية منخفضة التكلفة بأسعار ماعتباره إذ يضع يف من " ه)و د)الفقرتني  املشار إليها يف
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526القـرار  (REV.WRC-12) 

  المستقبل تضمن مرونة استخدام نطاق التردداتاعتماد إجراءات في 
  (HDTV)للتلفزيون عالي الوضوح  (BSS)الخدمة اإلذاعية الساتلية  الموزع على

 وعلى وصالت التغذية المصاحبةالعريض  RFلنطاق ل

 ،)2012 ،لالتصاالت الراديوية (جنيف إن املؤمتر العاملي

 إذ يضع يف اعتباره

GHzيف النطاق  (BSS)قد أضاف توزيعًا للخدمة اإلذاعية الساتلية املؤمتر اإلداري العاملي للراديو أن  أ )  17,8-17,3 
 ؛(RF-band HDTV) العريض RF الستخدام التلفزيون عايل الوضوح للنطاق 2اإلقليم  يف

 لتوزيعات على اخلدمةضرورة وضع أحكام تنظيمية على املدى الطويل من أجل ضمان استخدام مرن ومنصف ل ) ب
 اإلذاعية الساتلية (للتلفزيون عايل الوضوح) وعلى وصالت التغذية املصاحبة،

 أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية يقرر

(HTDV)إىل دراسة إعداد أحكام تنظيمية مستقبلية قابلة للتطبيق على اخلدمة  BSS لضمان مرونة استخدام 
GHz النطاق  ، مع مراعاة مصاحل مجيع البلدان والتطور التقين احلاصل يف هذه اخلدمة اجلديدة،2يف اإلقليم  17,8-17,3

 يكلف األمني العام

ذا القرار بغية إدراج بند هلذا الغرض يف جدول أعمال مؤمتر عاملي قادم لالتصاالت الراديوية. لس علماً   بإحاطة ا
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528القـرار  (REV.WRC-15) 

 إدخال أنظمة الخدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية) والخدمة اإلذاعية التكميلية لألرض 
GHz 3-1المدى  في النطاقات الموزعة على هاتين الخدمتين في

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
قد وزع نطاقات تردد على اخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية) وعلى  (WARC-92)للراديو  أن املؤمتر اإلداري العاملي أ ) 

 اخلدمة اإلذاعية التكميلية لألرض؛

أن من الضروري احلرص على أن يتم إدخال اخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية) واخلدمة اإلذاعية التكميلية  ب)
 لألرض مبرونة وإنصاف؛

 عاملي أن حيّسن فعالية استخدام الطيف؛ أن من شأن توزيع ج)

ا احلالية؛ د )  أن توزيعاً عاملياً قد يسبب مشاكل لبعض البلدان خبصوص خدما

 أن ختطيطاً مستقبلياً قد حيد من اآلثار النامجة على خدمات أخرى، ه )

 يقـرر
عة على هذه النطاقات املوز  ) يفأنه ينبغي عقد مؤمتر خمتص من أجل ختطيط اخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية 1

 ، وإعداد إجراءات خاصة باستخدام اخلدمة اإلذاعية التكميلية لألرض استخداماً منسقاً؛GHz 3و 1اخلدمة بني 

 أنه ينبغي هلذا املؤمتر أن يتفحص معايري التقاسم مع خدمات أخرى؛ 2

MHzغ اجلزء األعلى البال ة أن يكون ذلك يفالفرتة االنتقالية إدخال أنظمة إذاعية ساتلية شريط أنه جيوز يف 3 من  25
 14إىل  9املواد من  أو يف (Rev.WRC-15) 33من القرار  Cإىل  Aاألقسام من  النطاق املناسب وفقًا لإلجراءات الواردة يف

التكميلية لألرض . وجيوز إدخال اخلدمة اإلذاعية )(Rev.WRC-15) 33القرار  " يفيقررمن " 2و 1حسب احلالة (انظر الفقرتني 
ا من جراء ذلك؛  أثناء هذه الفرتة االنتقالية شريطة التنسيق مع اإلدارات اليت قد تتأثر خدما

أن تستند طرائق احلساب ومعايري التداخل الواجب استعماهلا لتقدير التداخالت إىل توصيات قطاع االتصاالت  4
 أو أية أحكام أخرى، (Rev.WRC-07) 703ية، تطبيقاً للقرار الراديوية ذات الصلة اليت وافقت عليها اإلدارات املعن

 يدعـو قطاع االتصاالت الراديوية
 إىل إجراء الدراسات الالزمة قبل املؤمتر،

 يكلف األمني العام
ذا القرار للنظر يف لس علماً   جدول أعمال مؤمتر لالتصاالت الراديوية. إدراج املسائل السالفة الذكر يف بإحاطة ا
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535رار ـالق (REV.WRC-15) 

 من لوائح الراديو 12المعلومات الالزمة لتطبيق المادة 

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

اليت تتضمن إجراًء يتميز بالبساطة واملرونة بشأن التخطيط املومسي  12اعتمد املادة  1997العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أن املؤمتر
 ،وهو إجراء يقوم على أساس التنسيق (HF) املتعلق باإلذاعة على املوجات الديكامرتية

 اعتباره كذلك ويضع يف

 مناسبة تعتمدها جلنة لوائح الراديو، إجرائيةأن على مكتب االتصاالت الراديوية أن يعد قواعد 

 مدير مكتب االتصاالت الراديوية يكلف

ذا القرار عند إعداده  اعتباره املعلومات الواردة يف أن يأخذ يف 1  القواعد اإلجرائية؛امللحق 

ونشرها وتوزيعها،  12إدخال حتسينات على الرتتيبات املتعلقة بإعداد املعلومات اخلاصة بتطبيق املادة  أن ينظر يف 2
 وجمموعات التنسيق اإلقليمية،وذلك بالتشاور مع اإلدارات 

 اإلدارات يدعـو

وبية املذكورة وإعداد الربجميات احلاس القواعد اإلجرائيةإعداد  أن تساعد مدير مكتب االتصاالت الراديوية يف 1
 واختبارها؛ املصاحبة

ا يف 2  ،القواعد اإلجرائية نسق إلكرتوين موحد جيب تعريفه يف أن تقدم املواقيت اخلاصة 

 األمني العام يكلف

ويف احللقات الدراسية  12تطبيق املادة  أن يدرس إمكانية توفري التمويل الالزم الذي يتيح للبلدان النامية أن تشارك مشاركة كاملة يف
 املعنية واملتعلقة باالتصاالت الراديوية.
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 (REV.WRC-15) 535رار ـق القـملح
 2 الوصف من لوائح الراديو؛ ويتضمن املخطط االنسيايب الوارد يف 12ادة هذا امللحق املعلومات الالزمة لتطبيق امل يتضمن
 لإلجراء. عاماً  عرضاً 

 إعداد البرمجيات 1
سيتطلب اإلجراء من مكتب االتصاالت الراديوية أن يعد عددًا من وحدات الربجميات سهلة االستعمال، وأن خيتربها املكتب 

ا.  ويزود ا ألغراض حتليل املواقيت. يكفل هذاسوف و اإلدارات   أن تستعمل اإلدارات واملكتب معاً وحدات الربجميات ذا
 وينبغي للمكتب:

 إعداد الربجميات املذكورة أعاله مبساعدة اإلدارات؛ -
 توزيع الربجميات مع تعليمات االستعمال والوثائق ذات الصلة؛ -
 تنظيم التدريب املتعلق باستعمال هذه الربجميات؛ -
 حقق من حسن تشغيل الربجميات وإدخال التعديالت الالزمة عليها عند اللزوم.الت -

 وحدات البرمجيات 2
 بالمتطلباتالتقاط المعطيات الخاصة 

. وينبغي أن حتتوي 3الوصف  يستدعي األمر توفري وحدة برجميات جديدة تسمح بالتقاط مجيع عناصر املعطيات املذكورة يف
تسمح بتجنب التقاط معطيات غري متوافقة وإرساهلا إىل املكتب   للتحقق من صحة املعطياتت الوحدة كذلك على إجراءا هذه

 كي يقوم مبعاجلتها.

 حساب االنتشار
ال وغريها من املعطيات الالزمة جلميع نقاط االختبار كما هو موضح  ينبغي أن تسمح هذه الوحدة اجلديدة حبساب شدة ا

 .4و 1الوصفني  يف
اوينبغي كذلك أن تتضمن هذه الوحدة اخليار الذي يسمح لإلدارات بانتقاء نطاقات الرتددات املثلى   .ملتطلبا

 كما ينبغي أن يسمح نسق خرج املعطيات ودعمها بسهولة نشرها وتوزيع نتائجها على مجيع اإلدارات.
 نسق بياين. وينبغي التمكن من عرض نتائج هذه احلسابات يف

 ص بالتوافقالتحليل الخا
أخرى   متطلباتيف وجود على حدة و  متطلبينبغي هلذه الوحدة أن تستعمل نتائج حسابات االنتشار بغية توفري حتليل تقين لكل 

 عملية التنسيق. . وميكن استعمال هذا التحليل يف4الوصف  كما هو موضح يف
حالة غياب قيم أخرى ينبغي استعمال القيم  ، ولكن يف4الوصف  وينبغي للمستعمل التمكن من استعمال قيم املعلمات الواردة يف

ا. املفرتضة  املوصى 
 .4الوصف  نسق بياين فيما يتعلق مبنطقة خدمة حمددة كما هو موضح يف كما ينبغي التمكن من عرض نتائج هذا التحليل يف
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 المعطيات البحث عن
 املعطيات. للبحث عنينبغي هلذه الوحدة من الربجميات أن تسمح للمستعمل أن يؤدي وظائف منطية 

 1ـف الوص
 انتقاء نطاق (نطاقات) التردد المناسب (المناسبة)

 ت عامةااعتبار 
مإعداد  واإلدارات يف اهليئات اإلذاعيةبغية مساعدة  ، سيقوم املكتب بإعداد (HF)الديكامرتية  نطاقات املوجات اإلذاعية يف متطلبا

ا سهلة الفهم.  برجميات حاسوبية مناسبة وتوزيعها. وينبغي أن تكون هذه الربجميات سهلة االستعمال وأن تكون املعطيات املرتبطة 

 معطيات يدخلها المستعمل
 ينبغي أن يتمكن املستعمل من إدخال املعطيات التالية:

 )؛رة إليهالغرض تيسري اإلشااسم حمطة اإلرسال ( -
 اإلحداثيات اجلغرافية حملطة اإلرسال؛ -
 قدرة املرسل؛ -
 النطاقات املتيسرة املمكن استعماهلا؛ -
 ساعات اإلرسال؛ -
 عدد البقع الشمسية؛ -
 الشهور اليت تكون اخلدمة فيها مطلوبة؛ -
 أمناط اهلوائيات املتيسرة، واالجتاهات ذات الصلة لإلشعاع األقصى؛ -
 (CIRAF) املؤمتر الدويل لإلذاعة باملوجات الديكامرتية طية املطلوبة واحملددة كمجموعة من مناطقمنطقة التغ -

 ربع دائرية (أو حمددة بواسطة معلومات جغرافية مناسبة). ومناطق
عمل الوسيلة تويستحسن أن تتمتع هذه الربجميات مبقدرة ختزين املعلومات املذكورة أعاله بعد إدخاهلا بشكل صحيح، وأن توفر للمس

 اليت تسمح له باستعادة املعلومات املدخلة سابقاً.

 المنهجية والمعطيات
 جيب أن تستعمل الربجميات:

 للحسابات املتعلقة مبخططات اهلوائيات؛ ITU-R BS.705التوصية  -
ال املطلوبة؛ ITU-R P.533التوصية  -  للتنبؤ بقيم شدة ا
 .ثوقيةحلساب قيم املو  ITU-R P.842التوصية  -

 اإلداري العاملي للراديو املؤمتر نقطة (اتفق عليها يف 911وينبغي أن تستعمل جمموعة نقاط االختبار اليت يبلغ عددها 
 )، كما تستعمل عند اللزوم نقاط اختبار أخرى مستمدة من خريطة إحداثيات جغرافية.(WARC HFBC-87) 1987 لعام
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ال وهوامش اخلبو عند كل نقطة اختبار داخل منطقة اخلدمة الالزمة ولكل نطاق وتنجز الربجميات احلسابات املتعلقة  بقيم شدة ا
ا متيسرة، وتؤخذ باحلسبان خصائص هوائي اإلرسال لكل نطاق تردد. وجيب أن يتمكن املستعمل  تردد من النطاقات املعلن أ

حالة النطاق اجلانيب املزدوج،  يف dB 34تبلغ  بديلةمع قيمة  املرغوبة إىل الضوضاء (RF) إشارة الرتدد الراديوي اختيار نسبة من
 .حالة اإلرساالت الرقمية ، حسب احلالة، يفITU-R BS.1615آخر نسخة للتوصية  القيم الواردة يف أو

ا، مع   :التالية املفرتضةقيم الوينبغي أن يتمكن املستعمل من انتقاء التواريخ اليت جترى احلسابات بشأ
 الشهر الذي يلي موعد بداية املوسم؛من  0,5 -
 منتصف املوسم؛ -
اية املوسم. 0,5 -  من الشهر الذي يسبق موعد 

ا احلسابات، مع   :املفرتضة التاليةقيم الوجيب أن يتمكن املستعمل من انتقاء األوقات اليت جترى بشأ
 املعين؛ املتطلبدقيقة بعد الساعة اليت يبدأ فيها  30 -
 املعين. املتطلبحىت الساعة اليت يتوقف فيها  تاليةكل ساعة   دقيقة بعد 30 -

 معطيات خرج البرمجيات
 :احلسابات التاليةبغية التمكن على وجه السرعة من تقدير النطاقات املناسبة، ينبغي أن تنجز الربجميات 

 نقطة؛ 911 لكل نطاق متيسر ولنقاط االختبار املناسبة من جمموعة نقاط االختبار البالغة (BSR)اخلدمة األساسية  موثوقية -
 نقطة. 911 لكل نطاق متيسر ولنقاط االختبار املناسبة من جمموعة نقاط االختبار البالغة (BAR)املنطقة األساسية  موثوقية -

ون شارة املطلوبة داخل منطقة اخلدمة الالزمة، ينبغي أن تكوبغية احلصول على معلومات عن التوزيع اجلغرايف اخلاص بقيم اإل
 للربجميات مقدرة على توفري نتائج إضافية:

لكل نطاق متيسر  (BCR)األساسية  الدارة موثوقيةينبغي أن تسمح الربجميات بتيسر احلصول على قائمة تتضمن  -
 داخل منطقة اخلدمة الالزمة.نقطة)  911البالغة  ولكل نقطة اختبار (من جمموعة نقاط االختبار

داخل منطقة اخلدمة الالزمة. ويتم حساب  (BCR)الدارة الرئيسية  موثوقيةبعض احلاالت وجود عرض بياين لقيم  وقد يستحسن يف
 من خطوط العرض وخطوط الطول داخل منطقة اخلدمة الالزمة. 2نقاط اختبار تفصل بينها  هذه القيم يف

ملونة أو مظللة ومدرجة على خطوات  (pixels)بيانيًا كمجموعة من "عناصر صورة"  لدارة الرئيسيةقيم موثوقية اوينبغي عرض 
 . وجتدر مالحظة ما يلي:10%كل منها  تبلغ

 باستعمال نطاق تردد واحد؛ املوثوقيةتتعلق قيم  -
 املرغوبة إىل الضوضاء (وينتقيها املستعمل)؛ RFهي دالة لنسبة اإلشارة  املوثوقيةقيم  -
ال بواسطة الربجميات املقدمة وباستعمال حواسيب املستعملني. وينبغي أن حتسب  - ينبغي أن يتم حساب قيم شدة ا

ال والقيم اليت يدخلها املستعمل واخلاصة بنسبة  املوثوقيةالربجميات قيم  ذات الصلة على أساس قيم شدة ا
 املرغوبة إىل الضوضاء. RF اإلشارة
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 2 فـالوص

 الزمني لإلجراءالتتابع 
ا. Eهو تاريخ بداية فرتة ميقات معينة بينما  Dوفقاً للتتابع الزمين الوارد فيما يلي،  اية فرتة امليقات ذا  هو تاريخ 

التدابير المتخذةالتاريخ
D - (املكتب) إىل مكتب االتصاالت الراديوية 1املوعد النهائي احملدد إلرسال اإلدارات مواقيتهاأربعة أشهر 

 خالل . وتصبح املعطيات اخلاصة بامليقات متيسرة منبالوسائل اإللكرتونيةويفضل أن ترسلها 
فور إكمال معاجلتها. (TIES) خدمة تبادل معلومات االتصاالت

D - 2يرسل املكتب إىل اإلدارات امليقات املركب (امليقات املؤقت) مع حتليل كامل خاص بالتوافقشهرين.
D - املوعد النهائي احملدد الستالم التعديالت من اإلدارات بغية تصحيح أخطاء أو تعديالت أخرى ستة أسابيع

 ؤقتالثاين امل امليقات عن عملية التنسيق، وذلك لضمان أن تظهر هذه املعلومات يف ناجتة
.شهر واحد - D التاريخ يف

D - وافق.لثاين املؤقت) والتحليل الكامل اخلاص بالتيرسل املكتب إىل اإلدارات امليقات املركب (امليقات ا شهر واحد 
D - املوعد النهائي احملدد الستالم التعديالت من اإلدارات بغية تصحيح أخطاء أو تعديالت أخرى ناجتة عن  أسبوعني

 .D التاريخ امليقات املؤقت الثاين يف عملية التنسيق، وذلك لضمان أن تظهر هذه املعلومات يف
Dيقات اإلذاعة على املوجات الديكامرتية ينشر املكتب م(HF) .والتحليل اخلاص بالتوافق
D  إىلE - ا تصحح اإلدارات األخطاء وتنسق التعديالت املدخلة يفثالثة أشهر ترسل خالل املوسم املعين و  متطلبا

 املعلومات إىل املكتب فور تيسرها.
امليقات والتحليل اخلاص بالتوافق. منينشر املكتب كل شهرين النسخ احملينة 

E املوعد النهائي احملدد الستالم املكتب من اإلدارات مواقيت التشغيل النهائية. وال يلزم إدخال أي
املعلومات املرسلة سابقاً. معطيات إذا مل يكن هناك تعديل يف

E توافق.ت النهائي) والتحليل اخلاص باليرسل املكتب إىل اإلدارات امليقات املركب النهائي (امليقا+ شهر واحد
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________
 .3انظر الوصف  1
 .(TIES) خدمات تبادل معلومات االتصاالتويف  ROM-CD . ينبغي أن تكون املواقيت ونتائج التحليل متيسرة على أقراص4 انظر الوصف 2
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 التتابع الزمين لإلجراء. 1الشكل  يبني املخطط االنسيايب الوارد يف

RES535-01 

1الشكل 
 التتابع الزمني لإلجراء

 البداية

– Dأسبوعني  

E 

D 

Dبداية امليقات : 
Eاية امليقات  : 

+ E شهر واحد

يدرج املكتب املواقيت السابقة فيما يتعلق 
 باإلدارات اليت ال تقدم أي ميقات. 

ذا الشكل   (ويقتصر تصرف املكتب 
على فرتتني متتاليتني من امليقات) 

 
تقدمي اإلدارات مواقيتها اإلذاعية 

إىل املكتب 

 يتأكد املكتب من صحة املواقيت ويقوم بتجميعها يف ميقات مركب 
بالتوافق وجيري التحليل اخلاص 

ينتقي املكتب الرتددات عندما تطلب منه إدارة ما املساعدة 

بالتوافق جيري املكتب التحليل اخلاص 

  إىل اإلدارات بالتوافقيرسل املكتب امليقات املؤقت والتحليل اخلاص 
وإىل جمموعات التنسيق اإلقليمية اليت لديها اشرتاك يف هذه املنشورة. 

اية املوسم املعين بشهر واحد  ينشر املكتب امليقات النهائي بعد 

املوعد النهائي الستالم التعديالت من اإلدارات 

بالتوافق ينشر املكتب امليقات والتحليل اخلاص 

تقدم اإلدارات التعديالت اليت جتريها خالل املوسم إىل املكتب 

  مرة كل شهرين بالتوافقينشر املكتب امليقات احملني والتحليل اخلاص 
خالل موسم التشغيل، استناداً إىل التعديالت اليت تقدمها اإلدارات 

  اللزوم، عندتنظر اإلدارات يف امليقات املؤقت وجتري ما يلزم من تنسيق 
 يف إطار جمموعات التنسيق اإلقليمية مثًال، وتقدم التعديالت املدخلة إىل املكتب. 

يقدم املكتب مساعدته إىل اإلدارات اليت تطلب ذلك. 

املوعد النهائي الستالم التعديالت من اإلدارات للميقات الثاين املؤقت 

 املكتب يرسل امليقات الثاين املؤقت والتحليل اخلاص بالتوافق إىل اإلدارات 
وجمموعات التنسيق اإلقليمية اليت لديها اشرتاك يف هذه املنشورة 

– Eثالثة أشهر 

– Dشهر واحد  

– D 6أسابيع  

– Dأربعة أشهر 

– Dشهرين  

  النهاية
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 3ف ـالوص

 معين متطلبمواصفات المعطيات المدخلة بشأن 

 معني ومواصفات هذه احلقول هي كما يلي: ملتطلبإن احلقول الالزمة 
 أرقام على األكثر؛ 5، عدد صحيح مكون من kHzالرتدد بوحدات  -
 أرقام؛ 4وقت البداية، عدد صحيح مكون من  -
 أرقام؛ 4وقت التوقف، عدد صحيح مكون من  -
املؤمتر الدويل  مناطق منطقة من 12 يتجاوز عددها مناطق الشكل جمموعة  منطقة اخلدمة املستهدفة، يف -

 مسة؛ 30ومناطق ربع دائرية، بعدد أقصى من السمات يبلغ  (CIRAF) كامرتيةاملوجات الدي على لإلذاعة
 مسات يتم اختيارها من قائمة شفرات، أو اسم املوقع وإحداثياته اجلغرافية؛ 3شفرة املوقع، وهي شفرة من  -
 أرقام على األكثر؛ 4، عدد صحيح مكون من kW القدرة بوحدات -
 مست اإلشعاع األقصى؛ -
 الدوران، عدد صحيح مكون من رقمني على األكثر وميثل الفرق بني مست اإلشعاع األقصى واجتاه اإلشعاع بدون دوران؛زاوية  -
أرقام على األكثر ويتم اختيارها من قائمة قيم، أو وصف كامل للهوائي   3شفرة اهلوائي، عدد صحيح مكون من  -

 ؛ITU-R BS.705 التوصية كما يرد يف
 أيام التشغيل؛ -
 معني بعد تاريخ بداية امليقات؛ مبتطلبحالة يبدأ فيها العمل  تاريخ البداية، يف -
اية امليقات؛ مبتطلبحالة يتوقف فيها العمل  تاريخ التوقف، يف -  معني قبل تاريخ 
لنطاق ا إرساالت وأ النطاق اجلانيب املزدوج املعين سيستعمل إرساالت املتطلباختيار التشكيل، لتحديد ما إذا كان  -

. ITU-R BS.1514) أو إرساالت رقمية (انظر التوصية )ITU-R BS.640(انظر التوصية اجلانيب الوحيد 
 راديويةقطاع االتصاالت ال توصيات إحدى يف حمدداستعمال هذا احلقل لتحديد أي منط آخر من التشكيل  وميكن

 ؛(HFBC) لالستعمال على املوجات الديكامرتية
 شفرة اإلدارة؛ -
 اإلذاعية؛ اهليئةرة شف -
 رقم تعرف اهلوية؛ -
 أخرى. متطلباتتعرف حاالت التزامن مع  -
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 4ف ـالوص
 التحليل الخاص بالتوافق

 اعتبارات عامـة
تستعمل القنوات نفسها  األخرى اليت املتطلباتوجود ضوضاء وتداخالت حمتملة تسببها  يف متطلببغية تقدير األداء املرتبط بكل 

ساب، املكتب بإعداد الربجميات املناسبة اليت تسمح بإجراء هذا احل ويقومذات الصلة.  املوثوقيةأو قنوات جماورة، يلزم حساب قيم 
 التداخل. الضوضاء ونسبة اإلشارة إىل على أن تؤخذ باحلسبان احتياجات املستعمل فيما يتعلق بنسبة اإلشارة املرغوبة إىل

 المعطيات المدخلة
 ملتطلباتاامليقات اخلاص مبوسم معني، وميكن أن يكون هذا امليقات هو امليقات املركب األويل (الذي يسمح بتقدير  تتمثل يفو 

الذي يسمح بتقدير خصائص األداء املتوقعة ( (HF) الديكامرتية اليت تتطلب التنسيق) أو أن يكون ميقات اإلذاعة على املوجات
 خالل املوسم املعين). للمتطلبات

 المنهجية والمعطيات
 ينبغي أن تستعمل الربجميات:

 للحسابات املتعلقة مبخططات اهلوائيات؛ ITU-R BS.705التوصية  -
ال املطلوبة عند كل نقطة اختبار ولكل من  ITU-R P.533التوصية  -  ملطلوبة؛ا املتطلباتللتنبؤ بقيم شدة ا
ال احملتمل أن يسبب التداخل والناتج عن مجيع  ITU-R P.533التوصية  - األخرى  اتاملتطلبللتنبؤ بقيم شدة ا

 املطلوبة؛ املتطلباتقنوات جماورة عند كل نقطة اختبار ولكل من  القنوات نفسها أو يف يف
 قنوات متجاورة؛ يف RFفيما يتعلق بنسب احلماية  ITU-R BS.560 التوصية -
 .حلساب قيم املوثوقية ITU-R P.842التوصية  -

)،  1987 لعام اإلداري العاملي للراديو املؤمتر نقطة (اتفق عليها يف 911وتستعمل جمموعة نقاط االختبار اليت يبلغ عددها 
 عند اللزوم نقاط اختبار أخرى مستمدة من خريطة إحداثيات جغرافية. تستعمل كما

ا  الالزمة. دمةل املطلوبة وغري املطلوبة وهوامش اخلبو عند كل نقطة اختبار داخل منطقة اخلوتنجز الربجميات احلسابات املتعلقة بقيم شدة ا
 مفرتضني تني، مع قيمRFاملرغوبة إىل الضوضاء ونسبة احلماية  RFوجيب أن يتمكن املستعمل من اختيار نسبة اإلشارة 

dBو Db 34 انتبلغ االت ويف حالة اإلرس) على التوايل. جانيب مزدوج نطاق -، نطاق جانيب مزدوج (يف حالة القناة نفسها 17
من ملحق  1القسم  . وترد يفITU-R BS.1615آخر نسخة للتوصية  املرغوبة إىل الضوضاء يف RFالرقمية، ترد نسبة اإلشارة 

 لتوافق.ل اخلاص باإجراء التحلي اليت جيب أن يستعملهما املكتب يف RFالقيمتان املفرتضتان لنسبة احلماية  (WRC-03) 543 القرار
ا التحليل اخلاص بالتوافق، مع قيم   هي: فرتضةمكما ينبغي أن يتمكن املستعمل من انتقاء التواريخ اليت جيرى بشأ

 من الشهر الذي يلي موعد بداية املوسم؛ 0,5 -
 منتصف املوسم؛ -
اية املوسم. 0,5 -  من الشهر الذي يسبق موعد 
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 املشار إليها عندما جيري التحليل اخلاص بالتوافق. ضةاملفرت قيم الويستعمل املكتب 

ا التحليل اخلاص بالتوافق، مع قيم   هي: ضةمفرت وينبغي أن يتمكن املستعمل من انتقاء األوقات اليت جيرى بشأ

 املعين؛ املتطلبدقيقة بعد الساعة اليت يبدأ فيها  30 -

 املعين. املتطلبحىت الساعة اليت يتوقف فيها  تاليةدقيقة بعد كل ساعة  30 -

 إجراء التحليل اخلاص بالتوافق. يف املفرتضتنيويستعمل املكتب هاتني القيمتني 

 معطيات خرج البرمجيات

 :التالية ساباتحلامعني، ينبغي أن تنجز الربجميات  مبتطلببغية التمكن على وجه السرعة من تقدير خصائص األداء املرتبطة 

 نقطة؛ 911اخلدمة اإلمجالية لنقاط االختبار املناسبة من جمموعة نقاط االختبار البالغة  ثوقيةمو  -

 نقطة. 911املنطقة اإلمجالية لنقاط االختبار املناسبة من جمموعة نقاط االختبار البالغة  موثوقية -

تكون  معني، ينبغي أن تطلبمبوغري املطلوبة واملتعلقة وبغية احلصول على معلومات عن التوزيع اجلغرايف اخلاص بقيم اإلشارة املطلوبة 
 للربجميات مقدرة على توفري نتائج إضافية:

نقطة اختبار  اإلمجالية لكل الدارة موثوقيةينبغي أن تسمح الربجميات بتيسر احلصول على قائمة تتضمن قيمة  -
 نقطة. 911جمموعة نقاط االختبار البالغة  من

 الدارة اإلمجالية داخل منطقة اخلدمة الالزمة. ويلزم أن حيسب موثوقيةالت وجود عرض بياين لقيم بعض احلا وقد يستحسن يف
نقاط اختبار  املستعمل هذه القيم (بواسطة الربجميات املقدمة وباستعمال احلاسوب اخلاص باملستعمل) ويتم حساب هذه القيم يف

اخلدمة الالزمة. وينبغي عرض القيم بيانياً كمجموعة من عناصر من خطوط العرض وخطوط الطول داخل منطقة  2تفصل بينها 
 . وجتدر مالحظة ما يلي:10%ملونة أو مظللة ومدرجة على خطوات تبلغ كل منها  (pixels) صورة

 باستعمال تردد واحد؛ املوثوقيةتتعلق قيم  -

 (وينتقيهما املستعمل)؛ RFاملرغوبة إىل الضوضاء ونسبة احلماية  RFهي دالة لنسبة اإلشارة  املوثوقيةقيم  -

ال لنقاط االختبار (من جمموعة نقاط االختبار البالغة  - نقطة) داخل منطقة  911حيسب املكتب قيم شدة ا
دة قيم ش ذات الصلة استنادًا إىلاملوثوقية اخلدمة الالزمة. وينبغي أن تسمح الربجميات املقدمة حبساب قيم 

ال احملسوبة سابقًا وإىل القيم اليت يدخلها املستعمل لكل من نسبة اإلشارة املرغوبة إىل الضوضاء ونسبة  ا
 ؛اإلشارة إىل التداخل

ال لنقاط اختبار تفصل بينها  - بواسطة الربجميات املقدمة وباستعمال احلاسوب  2يتم حساب قيم شدة ا
إىل قيم ذات الصلة ا املوثوقيةاخلاص باملستعمل. وينبغي أن تسمح الربجميات املقدمة حبساب قيم  ستناداً 

ال وإىل القيم اليت يدخلها املستعمل لكل من نسبة اإلشارة املرغوبة إىل الضوضاء ونسبة اإلشارة  شدة ا
 التداخل. إىل
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536رار ـالق (WRC-97) 

 تشغيل سواتل إذاعية تخدم بلداناً أخرى
 )، 1997إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره
 على اتفاق بني أعضائه من الدول؛ تقومواليت  (ITU)الطبيعة املؤسسية لالحتاد الدويل لالتصاالت  أ ) 

 للوائح الراديو؛ 30Aو 30اخلطط الواردة يف التذييلني  اتتمتع  اليتاملعاهدة  صفة ب)
أن هذه اخلطط قد أعدت على أساس مبادئ ختطيط تضمنت، من بني عدة أمور، أنه ينبغي أن ترتكز هذه اخلطط  ج)

 بشكل رئيسي على أساس التغطية الوطنية؛
، مما يؤدي إىل الكثري 30Aو 30التذييلني من  4العدد املتزايد من طلبات إجراء تعديالت يف اخلطط مبوجب املادة  ) د

 من األنظمة متعددة اجلنسيات؛
، "جيب، عند وضع خصائص حمطة فضائية يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية، استعمال مجيع 13.23أنه مبوجب الرقم  )ه 

دف التخفيض بأقصى ما ميكن من اإلشعاعات على أراضي بلدان أخرى، إ ول املسبق على ال باحلصالوسائل التقنية املتيسرة 
 موافقة هذه البلدان"،

 يدركإذ و 
 أن التكنولوجيات احلالية توفر إمكانية تشغيل أنظمة إذاعية ساتلية ختدم مناطق خدمة تتجاوز تغطية  أ ) 

 األراضي الوطنية؛
 أن العديد من هذه األنظمة قد ُوضع يف اخلدمة بينما جيري التخطيط ألنظمة أخرى؛ ب)
بشأن هذه األنظمة ال ينطوي، بأي حال من  30Aو 30من التذييلني  4ح يف التنسيق مبوجب املادة أن النجا  ج)

 األحوال، على الرتخيص بتأمني خدمة ما على أراضي دولة من الدول األعضاء؛

 ررـيق
ألي إدارة توفر هذه  ، وقبل توفري خدمات إذاعية ساتلية إلدارات أخرى، ينبغي13.23أنه، باإلضافة إىل مراعاة أحكام الرقم 

 اخلدمات أن حتصل على موافقة هذه اإلدارات األخرى.
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539القـرار  (REV.WRC-15)

MHzاستعمال أنظمة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى األرض للنطاق  2 655-2 605  
 الخدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية) في 3في بلدان معينة من اإلقليم 

 )،2015، جنيفإن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (

 اعتباره إذ يضع يف
MHzأن نطاق الرتدد  أ )  2 655-2 على اخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية)  418.5موزع مبوجب الرقم  535
 ؛3بلدان معينة من اإلقليم  يف

تقصر استعمال أنظمة اخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية) هلذا النطاق  (REV.WRC-15) 528أن أحكام القرار  ب)
 من هذا النطاق؛ MHz 25الوقت الراهن على اجلزء األعلى البالغ  يف

، أي إجراءات للتنسيق تسري على األنظمة 2000أنه مل يكن هناك، قبل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ج)
اتلية األخرى هذا النطاق بالنسبة إىل الشبكات الس اخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية) يف املستقرة بالنسبة إىل األرض يفغري 

 املستقرة أو غري املستقرة بالنسبة إىل األرض؛
املستقرة  الوقت احلايل إىل املرحلة اليت أصبحت فيها األنظمة غري تقدمها يف أن التكنولوجيا الساتلية وصلت يف د )

زوايا اخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية) ممكنة عمليًا من الناحيتني التقنية واالقتصادية حينما يتم تشغيلها ب بالنسبة إىل األرض يف
 دمة اإلذاعية الساتليةاخل ارتفاع عالية وأنه توجد تصميمات عملية لضمان بقاء إشعاع الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض يف

 (الصوتية) خارج احلزمة الرئيسية عند مستوى منخفض؛
 من د)الفقرة  اخلدمة اإلذاعية الساتلية بالشكل املوضح يف أنه ميكن استعمال األنظمة الساتلية القائمة يف )ه 
ريف امن أجل تأمني خدمة إذاعية ساتلية (صوتية) ذات نوعية عالية وكفاءة طيفية جيدة إىل املط "اعتباره يف يضع إذ "

 واملتنقلة؛ احملمولة
 تلية (الصوتية)اخلدمة اإلذاعية السا أنه قد مت تبليغ االحتاد بأنظمة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض قائمة يف و )
2الرتدد  نطاق يف 655-2 630 MHz اخلدمة قريباً؛ ومن املتوقع أن توضع يف 3اإلقليم  يف 

، كانت محاية خدمات األرض القائمة تعاجل من خالل 2000أنه، قبل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ز )
 ؛11.9الرقم  إجراءات التنسيق الواردة يف

 قد يكون غري واٍف لكفالة نشر خدمات األرض "اعتباره إذ يضع يفمن "  ز)الفقرة  أن احلكم املستشهد به يف ح)
 املستقبل؛ هذا النطاق يف يف

لة األجل توفري محاية كافية طوي أن من املطلوب وضع إجراء تنظيمي من أجل حتقيق اهلدف املزدوج املتمثل يف ط)
وتية) داعي هلا أمام تطوير وتنفيذ أنظمة اخلدمة اإلذاعية الساتلية (الص خلدمات األرض احلالية واملخطط هلا، مع حتاشي وضع قيود ال

 ة إىل األرض؛غري املستقرة بالنسب
اخلدمة  ية يفمدارات شديدة اإلهليلج أنه جيري التخطيط حاليًا لتشغيل أنظمة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف ي)

MHz 2نطاق الرتدد  اإلذاعية الساتلية (الصوتية) يف 655-2  ؛3اإلقليم  يف 605
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مع ا ك) حملتمل من عدد من األنظمة اإلذاعية الساتلية أن قطاع االتصاالت الراديوية أجرى دراسات عن التداخل ا
 اليت تتقاسم الرتددات مع خدمات األرض على أساس أويل مشرتك؛

نظام  أي وقت يف يوجد سوى ساتل واحد نشيط يف أن قطاع االتصاالت الراديوية أجرى دراسات تفرتض أنه ال ل)
 مدار شديد اإلهليلجية، غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف

 يدعو

تية) وفقاً هلذا اخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصو  اإلدارات اليت ختطط لتشغيل أنظمة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف أ ) 
اإلذاعية  خدمات األرض خارج منطقة اخلدمة القرار، أن تتخذ تدابري لتصميم النظام من أجل تقليل التداخل إىل أدىن حد ممكن يف

 "؛بارهاعت إذ يضع يفأعاله من "  د)الفقرة  ملستقرة بالنسبة إىل األرض، حسبما ورد يفالساتلية (الصوتية) غري ا

اإلدارات اليت تكون أراضيها قريبة جغرافيًا من أراضي إدارة ختطط لتشغيل نظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض  ب)
، أن تتخذ التدابري ة ارتفاع عالية بالنسبة إىل الساتل الفّعالاخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية) وفقاً هلذا القرار وحيث توجد زاوي يف

ا تيسري تشغيل األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف  اخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية)، اليت من شأ

 يقـرر

سبة إىل مدارات السواتل غري املستقرة بالن أن يكون تشغيل أنظمة اخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية) العاملة يف 1
2نطاق الرتدد  األرض يف 655-2 605 MHz وذلك 55تقل زاوية االرتفاع الدنيا فوق منطقة اخلدمة عن  حبيث ال 3اإلقليم  يف ،

 بغرض التقاسم مع خدمات األرض؛

اخلدمة  بَّق الرتتيبات التنظيمية التالية قبل قيام أي إدارة بتبليغ مكتب االتصاالت الراديوية برتدد خمصص لنظام يفأن تط 2
، أو قبل قيامها بوضعه MHz 2630-2655نطاق الرتدد  اإلذاعية الساتلية (الصوتية) يستخدم سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف

، ويف نطاق الرتدد 2000 يونيو 2بعد  4نه استالم معلومات التنسيق أو التبليغ الكاملة مبوجب التذييل اخلدمة، ويكون قد مت بشأ يف
MHz 2 630-2  .2003 يوليو 4بعد  4 ، ويكون قد مت بشأنه استالم معلومات التنسيق أو التبليغ الكاملة مبوجب التذييل605

ختلف ح األرض الناجتة عن إرساالت من حمطة فضائية جلميع الظروف ومليستخدم القناع التايل لقيم كثافة تدفق القدرة على سط
 طرائق التشكيل، كأساس لإلجراءات التنظيمية هلذا القرار:

130 dB(W/(m2 · MHz)) for 0 5

130 + 0,4 ( 5) dB(W/(m2 · MHz)) for 5 25

122 dB(W/(m2 · MHz)) for 25 45

122 + 0,2 ( 45) dB(W/(m2 · MHz)) for 45 65

118 + 0,09 ( 65) dB(W/(m2 · MHz)) for 65 76

117 dB(W/(m2 · MHz)) for 76 90

 زاوية الوصول فوق املستوي األفقي بالدرجات. θحيث تكون 
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 لفضاء احلر.ا ظروف االنتشار يف الوصول اليت يتم احلصول عليها يفوتتعلق هذه القيم بكثافة تدفق القدرة وزوايا 

 وباإلضافة إىل ذلك:

قناع كثافة تدفق القدرة أعاله، إذا مت جتاوز احلدود، حتصل اإلدارة  يف 76فيما يتعلق بزوايا الوصول اليت تقل عن  -
 أدناه؛ فحصه الوارد املبلغة على موافقة صرحية من أي إدارة حيددها املكتب يف

قناع كثافة تدفق القدرة أعاله، فإن إجراء التنسيق فيما خيص  يف 90و 76فيما يتعلق بزوايا الوصول اليت ترتاوح بني  -
 ؛11.9 فحصه الوارد أدناه سيكون اإلجراء املنصوص عليه يف اإلدارات اليت حيددها املكتب يف

اصرة اليت تستعمل السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض قأن تكون أنظمة اخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية)  3
 منطقة اخلدمة؛ على اخلدمات الوطنية، ما مل يكن قد مت التوصل إىل اتفاق من أجل إدراج أراضي إدارات أخرى يف

د، آن واح على ختصيصي تردد مرتاكبني يف 418.5الرقم  حتصل أي إدارة مدرجة يف سياق هذا القرار ال أنه يف 4
 ؛416.5أحدمها مبوجب ذلك الرقم، والتخصيص اآلخر مبوجب الرقم 

 418A.5و 418.5مع مراعاة األرقام  11و 9، أحكام املادتني 2003يوليو  5أن يطبق املكتب واإلدارات، اعتباراً من  5
 ،2003 لعام الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمتر، على النحو الذي راجعها به 418C.5و 418B.5و

 يكلف مكتب االتصاالت الراديوية

 "؛يقـررمن " 2 الفقرة "، على استخدام قناع كثافة تدفق القدرة احملدد يفيقررمن " 2أن يعمل، لدى تطبيق الفقرة  1

، أن يعمل على حتديد اإلدارات املتأثرة اليت هلا توزيع أويل خلدمات 76وفيما يتعلق بزوايا الوصول اليت تقل عن  -
فس نطاق الرتدد، واليت مت جتاوز كثافة تدفق القدرة على أراضيها، وأن يقوم بإبالغ اإلدارات املبلغة ن األرض يف

 ؛31.11واإلدارات املتأثرة على حد سواء. وأثناء مرحلة التبليغ فإن غيبة أي اتفاق ضروري يعترب انتهاكاً للرقم 

حيدد اإلدارات املتأثرة اليت هلا توزيع أويل خلدمات األرض  ، أن90و 76وفيما يتعلق بزوايا الوصول اليت ترتاوح بني  -
نفس نطاق الرتدد، واليت مت جتاوز كثافة تدفق القدرة على أراضيها وأن يقوم بإبالغ اإلدارات املبلغة واإلدارات  يف

فقًا ألحكام ، وو 32.11 املتأثرة على حد سواء. ويف مرحلة التبليغ جيب فحص كل بطاقة تبليغ وفقًا ألحكام الرقم
عند االقتضاء فيما يتعلق باحتمال التداخل الضار الذي قد تتعرض له ختصيصات مل يتسن استكمال  32A.11 الرقم

 التنسيق بصددها؛

فحصه لطلبات التنسيق والتبليغات بشأن أي نظام  " يفيقـررمن " 5، الفقرة 2003يوليو  5أن يطبق، اعتبارًا من  2
MHzنطاق الرتدد  اخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية)، يستخدم سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف يف 2 655-2 630 ،

.2000يونيو  2بعد  4بشأنه استالم معلومات التنسيق أو التبليغ الكاملة مبوجب التذييل  مت يكون قد
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543القـرار  (WRC-03)

 لإلرسال  (RF)قيم نسبة الحماية المؤقتة للتردد الراديوي 
 بالتشكيل التماثلي والرقمي في الخدمة اإلذاعية 

(HF)على الموجات الديكامترية 

 )،2003إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 هإذ يضع يف اعتبار 
املوزعة للخدمة  (HF)أن هذا املؤمتر قرر تشجيع إدخال إرساالت التشكيل الرقمي يف نطاقات املوجات الديكامرتية  أ ) 

 وفقاً لذلك؛ 517اإلذاعية وأنه راجع القرار 
 ؛(DSB)أن االستعمال احلايل للطيف قائم على استعمال اإلرسال بالنطاق اجلانيب املزدوج  ب)
 يتضمن تفاصيل معلمات النظام وخصائص البث إلرساالت التشكيل الرقمي؛ 11أن التذييل  ج)
أن قطاع االتصاالت الراديوية جيري حاليًا دراسات إضافية عن تطوير اإلذاعة على املوجات الديكامرتية باستعمال  د )

 ؛MHz 30إرساالت التشكيل الرقمي يف النطاقات املوزعة للخدمة اإلذاعية حتت 
اورة تعترب ضمن املعلمات األساسية يف القناة نفسها ويف القناة ا (RF)الراديوي  للرتددماية أن نسب احل ه )

 عند حتديد التوافق؛
أن القيم املتاحة حاليًا لنسب احلماية للرتدد الراديوي، قد يلزم حتديثها على ضوء الدراسات اليت سيجريها قطاع  و )

 االتصاالت الراديوية مستقبالً؛
يقدم وصفًا لنظام رقمي مالئم للخدمة اإلذاعية يف نطاقات  ITU-R BS.1514بالتوصية  1أن امللحق  ز )

 ؛MHz 30حتت 
ا اإلذاعية ح)  احلاجة إىل جتميع وحفظ إحصاءات عن مقدرة اإلدارات على إدخال أنظمة التشكيل الرقمي يف خدما

 ،(HF)على املوجات الديكامرتية  العاملة

 يقـرر
يف أي من نطاقات املوجات  *Rev.WRC) 517-(03ز استعمال التشكيل الرقمي طبقًا للقرار أنه جيو  1

املوزعة للخدمة اإلذاعية، شريطة مراعاة قيم نسب احلماية احملددة لإلرساالت التماثلية والرقمية وفقًا ملا ورد  (HF) الديكامرتية
 ملحق هذا القرار؛ يف
 على أساس مؤقت؛ 12أن تستعمل قيم نسب احلماية املذكورة يف امللحق يف عملية التنسيق مبوجب املادة  2
 دعوة مؤمتر خمتص قادم إىل مراجعة قيم نسب احلماية املؤقتة هذه إذا اقتضى األمر ذلك، 3

  
___________________

هذا القرار. 2015راجع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة:  *
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 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
بغية مراجعة قيم نسب  (HF)عة على املوجات الديكامرتية أن يواصل الدراسات عن التقنيات الرقمية يف اإلذا 1

احلماية للرتدد الراديوي إلرساالت التشكيل التماثلي والرقمي يف اخلدمة اإلذاعية على املوجات الديكامرتية، حسبما جاء 
 يف ملحق هذا القرار؛

 .2007راديوية لعام أن يقدم تقريراً عن نتائج هذه الدراسات إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت ال 2

(WRC-03) 543ملحـق القـرار 

 القيم المعيارية لنسب الحماية للتردد الراديوي  -  1القسم 

من هذا القسم قيم نسب احلماية للرتدد الراديوي الواجب استعماهلا ألغراض التخطيط املومسي مبوجب أحكام  1ترد يف اجلدول 
 .12املادة 

 .ITU-R BS.1615ذكورة يف التوصية وهذه القيم تتماشى مع القيم امل
، ومنط درجة شغل B، وأسلوب املقاومة 1 رقم ، وسوية احلمايةQAM-64وترتكز خصائص اإلرسال الرقمي على نظام التشكيل 

)، والذي سيستعمل على نطاق واسع يف اإلذاعة األيونوسفريية باملوجات ITU-R BS.1514(كما جاء يف التوصية  3الطيف 
 .kHz 10ة يف قنوات الرتدد الديكامرتي

، مع 11من التذييل  Aوترتكز خصائص اإلرسال التماثلي على التشكيل بنطاق جانيب مزدوج كما جاء بصورة موجزة يف اجلزء 
 .53%عمق يف التشكيل يبلغ 

1اجلدول 

 المصاحبة لإلرساالت بالتشكيل الرقمي  (dB)نسب الحماية النسبية للتردد الراديوي 
 الموزعة للخدمة اإلذاعية (HF)في نطاقات الموجات الديكامترية 

اإلشارة 
المطلوبة

اإلشارة غير 
المطلوبة

الفصل الترددي
(kHz)wantedf-unwantedf

20–15–10–5–05101520
إشارة مشكلة 
–47–42–36332–32–42–47رقميةباالتساع

إشارة مشكلة رقمية
–54–48–40–03–3–40–48–54باالتساع

–53–47–38–03–3–38–47–53رقميةرقمية

(نسبة  dB 17إشارة رقمية، حتدد نسب احلماية عن طريق إضافة  للتداخل من (AM)ويف حالة تعرض إشارة مشكلة باالتساع 
 .1محاية الرتدد السمعي) إىل نسب احلماية للرتدد الراديوي الواردة يف اجلدول 

dBويف حالة تعرُّض إشارة رقمية للتداخل من إشارة مشكلة باالتساع، حتدد نسب احلماية عن طريق إضافة  (نسبة اإلشارة إىل  7
 .1) إىل نسب احلماية النسبية للرتدد الراديوي الواردة يف اجلدول 4-10التداخل املقابلة ملعدل خطأ يف البتات يساوي 
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dBتداخل من إشارة رقمية، حتدد نسب احلماية عن طريق إضافة ويف حالة تعرض إشارة رقمية لل (نسبة اإلشارة إىل التداخل املقابلة  16
 .1) إىل نسب احلماية النسبية للرتدد الراديوي الواردة يف اجلدول 4-10ملعدل خطأ يف البتات يساوي 

 (RF)قيم التصحيح لنسب الحماية للتردد الراديوي   -  2القسم 

القسم قيم التصحيح لنسب احلماية للرتدد الراديوي لظروف خمتلفة لإلشارة املطلوبة مثل عمق التشكيل باالتساع، ترد يف هذا 
 ودرجات نوعية تشكيل االتساع، وأساليب التشكيل الرقمي.

 (AM)عمق التشكيل باالتساع  1

شكيل اخل من إشارة رقمية، على عمق التتعتمد نسب احلماية للرتدد الراديوي إلشارة مطلوبة مشكلة باالتساع تتعرض للتد
كقيمة مفرتضة يف هذا امللحق وإذا استخدم عمق آخر للتشكيل، سيكون من   53%باالتساع. ويستخدم عمق التشكيل البالغ 

قيم التصحيح ألعماق التشكيل النمطية. 2املطلوب وضع قيمة تصحيحية لنسبة احلماية للرتدد الراديوي. ويتضمن اجلدول 

 2اجلدول 
 الواجب استخدامها ألعماق أخرى للتشكيل باالتساع  (dB)قيم التصحيح 

 فيما يتعلق باإلشارة المطلوبة المشكلة باالتساع
303853m(%)عمق التشكيل 

53020 log (53/m)(dB)قيمة التصحيح 

 

 نوعية الصوت في التشكيل باالتساع 2
تتوقف نسب احلماية للرتدد الراديوي إلشارة مطلوبة مشكلة باالتساع تتعرض للتداخل من إشارة رقمية، على درجة نوعية الصوت 

.3املطلوبة. وإذا ما استخدمت درجة أخرى للنوعية، ستضاف قيم تصحيح لنسب احلماية للرتدد الراديوي وفقاً ملا يرد يف اجلدول 

 3اجلدول 
 الواجب استخدامها لدرجات أخرى من نوعية الصوت  (dB)قيم التصحيح 

 فيما يتعلق باإلشارة المطلوبة المشكلة باالتساع
33,54درجة نوعية الصوت

0712(dB)قيمة التصحيح 

 مخطط التشكيل الرقمي ورقم سوية الحماية وأسلوب المقاومة 3
تتوقف نسب احلماية للرتدد الراديوي من أجل إشارة رقمية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة متاثلية أو رقمية على خمطط وأسلوب 

، ستضاف قيم التصحيح لنسب احلماية 1التشكيل الرقمي. ويف حال استخدام جمموعة ختتلف عن القيمة املفرتضة يف القسم 
 .4يف اجلدول  للرتدد الراديوي، على النحو املبني

- 313 -



RES543-4

 4اجلدول 
 الواجب استخدامها لمجموعات أخرى من مخطط التشكيل الرقمي،  (dB)قيم التصحيح 

 ورقم سوية الحماية وأسلوب المقاومة فيما يتعلق باإلشارة الرقمية المطلوبة

أسلوب المقاومةرقم سوية الحمايةمخطط التشكيل
BCD

16-QAM
07–6–6–

15–4–4–

64-QAM
01–1–0

1001

 .kHz 10عرض نطاق امسي يبلغ  - مالحظة
 يف نطاقات املوجات الديكامرتية، ومن مث مل يرد وصف أي منها يف هذا اجلدول. Aوأسلوب املقاومة   3و  2ال يوصى باستخدام سوييت احلماية 

 أمثلة إيضاحية  -  3القسم 
: بنسبة محاية للرتدد مشكلة باالتساع تتعرض للتداخل من إشارة رقميةإشارة ، الصف األول، 1يف اجلدول  أ ) 

يف مجيع قيم نسب احلماية النسبية الواردة يف هذا الصف  dB 17، وال بد من زيادة قدرها dB 17=  (AF)السمعي 
 ثلة:. وفيما يلي بعض األم(RF  PR)من اجلدول لتحديد القيمة املطلقة لنسبة احلماية للرتدد الراديوي 

 .dB 23 = 17 + 6) ستكون نسبة احلماية للرتدد الراديوي kHz 0يف حالة التداخل يف نفس القناة (فصل يبلغ  -
اورة (فصل يبلغ  -  ) ستكون نسبة احلماية للرتدد الراديوي kHz 10±يف حالة التداخل يف القناة ا

dB 15− = 17 + 32−. 
 ، يضاف عامل تصحيح قدره 4ودرجة نوعية الصوت =  38%عندما يبلغ عمق التشكيل =  -

dB 15  =)12 + 3.إىل قيم نسب احلماية للرتدد الراديوي املذكورة أعاله ( 
: ال بد من إدخال زيادة إشارة رقمية تتعرض للتداخل من إشارة مشكلة باالتساع، الصف الثاين 1يف اجلدول  ب)

الواردة يف هذا الصف من اجلدول لتحديد القيمة املطلقة لنسبة احلماية يف مجيع نسب احلماية النسبية  dB 7قدرها 
 للرتدد الراديوي. وفيما يلي بعض األمثلة:

 .dB 7 = 7 + 0) ستبلغ نسبة احلماية للرتدد الراديوي kHz 0يف حالة التداخل يف نفس القناة (فصل يبلغ  -
اورة (فصل يبلغ  -  ) ستبلغ نسبة احلماية للرتدد الراديويkHz 10±يف حالة التداخل يف القناة ا

dB 33− = 7 + 40−. 
 : ال بد من إدخال زيادة تبلغ إشارة رقمية تتعرض للتداخل من إشارة رقمية، الصف الثالث 1يف اجلدول  ج)

dB 16 يف نسب احلماية النسبية الواردة يف هذا الصف من اجلدول من أجل حتديد القيمة املطلقة لنسبة احلماية 
 للرتدد الراديوي. وفيما يلي بعض األمثلة:

 .dB 16 = 16 + 0) ستبلغ نسبة احلماية للرتدد الراديوي kHz 0يف حالة التداخل يف نفس القناة (فصل يبلغ  -
اورة (فصل يبلغ  -  ) ستبلغ نسبة احلماية للرتدد الراديوي kHz 10±يف حالة التداخل يف القناة ا

dB 22− = 16 + 38−.
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548القـرار  (REV.WRC-12)

  30Aو 30تطبيق مفهوم التجميع في التذييلين 
 31و 1في اإلقليمين 

 )،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره

، 30Aو 30قد نظر يف مفهوم التجميع املطبق يف التذييلني  2003أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أ ) 
 ؛3و 1يتعلق باإلقليمني  فيما

 تقوم على معيار هامش احلماية املتكافئة؛ 30Aو 30أن محاية التخصيصات يف اخلطة ويف القائمة بالتذييلني  ب)

 طيف؛ال موارد أثريت من أن استعمال إحدى اإلدارات ملفهوم التجميع قد يقلل من نفاذ إدارات أخرى إىل اليت املخاوف ج)

موعة؛ لشبكات األخرى يفإىل ايف جمموعة لن يؤدي إىل تقليل متطلبات التنسيق بالنسبة  2أن تنسيق شبكة واحدة د )  نفس ا

الشبكات  بعضإىل بالنسبة  3و 1قبل التجميع يف قائمة اإلقليمني  2000أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ه )
ا، تبعاً يف القوس املستقر بالنسبة إىل األرض،  0,2اليت يوجد بينها مباعدة تصل حىت   للمواقع املدارية االمسية اخلاصة 

 وإذ يالحظ

ح يتضمن حدًا لعدد التخصيصات نظر يف حل مقرت  (CPM-02) 2002أن االجتماع التحضريي للمؤمتر لعام  أ ) 
موعات يف موقع مداري واحد؛ يف  جمموعة أو عدد من ا

 أن جلنة لوائح الراديو وضعت قواعد إجرائية فيما يتعلق بتطبيق مفهوم التجميع، ب)

 يقـرر

ع طبقاً للمواق يف القوس املستقر بالنسبة إىل األرض، 0,4لشبكات ال تتجاوز املباعدة الشاملة بينها أن أي جتميع  1
ا، سيعترب جتميعاً واحداً يف نفس املوقع املداري؛  املدارية االمسية اخلاصة 

 " على جتميع الشبكات قبل إضافة التخصيصات إىل القائمة؛يقررمن " 4احلدود املشار إليها يف الفقرة  ال تنطبقأ 2

 التجميع داخل شبكة واحدة؛" على يقررمن " 4احلدود املشار إليها يف الفقرة  ال تنطبقأ 3

___________________
ال يتطلب أي تغيري. وبالتايل، سيواصل مكتب االتصاالت الراديوية تطبيق مفهوم التجميع  2يالحظ أن تطبيق مفهوم التجميع يف اإلقليم  1
 .2003صاالت الراديوية لعام كما كان يفعل يف الفرتة السابقة على املؤمتر العاملي لالت  2اإلقليم  يف
ا جمموعة ختصيصات مقدمة إىل املكتب من إدارة معينة أو من إدارة بالنيابة عن جمموعة من اإلدارا 2 ، تيف هذا القرار، تُفهم الشبكة على أ

 ويكون املكتب قد تلقاها يف نفس اليوم، بنفس اسم الشبكة الساتلية ونفس املوقع املداري.
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، فيما يتعلق بتطبيق مفهوم التجميع 3و 1يف اإلقليمني  30Aو 30مبوجب التذييلني  ،تنطبق املبادئ التاليةأن  4
 الشبكات يف نفس املوقع املداري: بني

 تنطبق هذه احلدود على الشبكات اليت ترتاكب فيها نطاقات الرتددات؛ أ ) 

ا مبوجب الفقرة  ب)  30Aأو  30من التذييلني  3.1.4بالنسبة إىل الشبكات اليت يتلقى املكتب معلومات بشأ
 ميكن أن تدرج يف جمموعة واحدة بالقائمة أكثر من ثالث شبكات يف نفس عرض نطاق ، ال2003يوليو  4 بعد

 الرتددات املرتاكبة؛

ا مبوجب الفقرة  ج)  30Aو 30من التذييلني  3.1.4بالنسبة إىل الشبكات اليت يتلقى املكتب معلومات بشأ
 ، ال ميكن أن تدرج يف جمموعة واحدة بالقائمة أكثر من مخس شبكات يف نفس عرض نطاق2003 يوليو 5 قبل

 املرتاكبة؛ الرتددات

شبكات  إدخالإذا وصل عدد الشبكات يف جمموعة يف القائمة إىل احلد األقصى املبني آنفاً، فعندئذ ال ميكن  ) د
موعة بدون استبعاد جزء آخر مرتاكب يف الشبكة من القائمة؛  جديدة يف القائمة ضمن هذه ا

موعة بشكل منفصل 2003يوليو  5أنه اعتبارًا من  5 ودون أخذ الشبكات األخرى ، تُبحث حالة كل شبكة يف ا
موعة يف االعتبار  30التذييل  من 4 مبوجب املادة 3و 1يف معاجلة ونشر املكتب لبطاقات التبليغ املتصلة باإلقليمني  3ضمن ا

 .5.1.4وحتديد اإلدارات املتأثرة طبقاً للفقرة  2000يونيو  2اليت يكون قد تلقاها بعد  30A أو

 
___________________

قد تلقى  " على الشبكات، اليت يكون املكتبيقرر، جيب أال يؤدي تطبيق املنهجية اجلديدة املبينة يف هذا البند من "11.1.4ة يف تطبيق الفقر  3
 ، إىل متطلبات تنسيق إضافية بشأن هذه الشبكات.2000يونيو  3معلومات عنها قبل 
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549القـرار  (WRC-07) 

MHzالتردد نطاق استخدام   للتخصيصات الحالية 790-620
 اإلذاعية الساتلية لمحطات الخدمة

 )،2007(جنيف، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

 إذ يضع يف اعتباره
) اعتمد اتفاقًا وخطتني مصاحبتني له بشأن 2006أن املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية (جنيف،  أ ) 

MHz، باستثناء منغوليا، ويف مجهورية إيران اإلسالمية، يف نطاقي الرتددات 1اإلذاعة الرقمية لألرض يف اإلقليم  230-174 
MHzو  ؛862-470

أن عددًا من بطاقات التبليغ مت تقدميها إىل مكتب االتصاالت الراديوية بشأن أنظمة وشبكات ساتلية يف النطاق  ب)
MHz  ؛2004)من لوائح الراديو (طبعة  311.5مبوجب الرقم  790-620

MHz بنيباهلا قواست إلرسال اإلشارات التلفزيونية التماثلية والرقمية واسعةحتتية  لديها بنيةإدارات كثرية  أن ج) 620 
MHzو  ؛790

 ةملتنقلة وخدمااخلدمة الثابتة و واخلدمة اإلذاعية التلفزيونية لألرض اخلدمة مثل خدمات األرض أن من الضروري محاية  د )
MHzاملالحة الراديوية للطريان يف النطاق   ؛312.5)و 309.5و 300.5و 293.5(انظر أيضاً األرقام  790-620

ح ختطط، نتيجة االنتقال من اإلذاعة التلفزيونية التماثلية إىل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض، ألن تتي أن بعض البلدان ه )
 جزءاً من ذلك النطاق للتطبيقات يف اخلدمة املتنقلة،

 وإذ يدرك
 ، التبليغ عن ختصيصني حملطيت اخلدمة اإلذاعية الساتلية 311.5أنه مت، طبقًا للرقم  أ ) 

“STATSIONAR-T” و“STATSIONAR-T2”  يف النطاقMHz ، ووضعهما يف اخلدمة وتأكد تاريخ 790-620
 ؛2003 يوليو 5 وضعهما يف اخلدمة قبل

 لفقراتاضوء متطلبات احلماية لألنظمة التلفزيونية لألرض املذكورة يف  يف 311.5 أحكام الرقمأن هذا املؤمتر ألغى  ب)
 ؛أعاله "إذ يضع يف اعتباره"من  )هإىل  )أ من
 طالبةمتداخل ضار يف هذين التخصيصني أو أي أي أنه يتضح من سجالت املكتب أنه مل يتلق أي شكوى بشأن  )ج

 فزيونية لألرض التابعة ألي إدارة؛حلمايتهما من األنظمة التل
ذاعية الساتلية بشأن اخلدمة اإل (RRC-06) 1قرر يف القرار  2006أن املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لعام  د )
MHzالنطاق  يف "إىل اختاذ اإلجراءات املالئمة والالزمة لتوفري محاية  2007دعوة املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  790-620

وتطورمها الالحق فيما خيص الشبكات/األنظمة املستقرة و/أو غري  RRC-06فعالة للخطتني اإلذاعيتني اللتني اعتمدمها املؤمتر 
 "،2003يوليو  5توضع يف اخلدمة قبل  املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية اليت مل

 كذلك  وإذ يدرك
لية دمة اإلذاعية الساتيف توفري اخلحملطات اخلدمة اإلذاعية الساتلية مبواصلة عملهما أن من الضروري الرتخيص هلذين التخصيصني 

ما،  يف منطقة اخلدمة اخلاصة 
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 يقـرر

"، STATSIONAR-T2"" وSTATSIONAR-T"حملطيت اخلدمة اإلذاعية الساتلية لتخصيصي الرتددات أن يسمح  1
واملسجلني يف السجل األساسي الدويل للرتددات بنتيجة مواتية، مبواصلة العمل أثناء فرتة  "وإذ يدرك"من  ) أ الفقرة احملددين يف

 قررت اإلدارة املبلغة ذلك؛ صالحية التخصيصني املعنيني إذا

تعلق باخلدمة اإلذاعية عن ختصيص تردد ي، ررـيقمن  1ا يف الفقرة ماملشار إليه أي بطاقة تبليغ، عدا التبليغنيأن تعاد  2
MHzاتلية يف نطاق الرتدد الس إىل ، حسب احلالة ،11أو و/ 9سلمها مكتب االتصاالت الراديوية مبوجب املادة ت، 790-620

 ،اليت قدمتها اإلدارة

 ف مدير مكتب االتصاالت الراديويةيكل

بتنفيذ هذا القرار.

 

- 318 -



RES550-1

550القـرار  (WRC-07) 

(HF)المعلومات المتعلقة بالخدمة اإلذاعية الديكامترية 

 )،2007إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره
 املوزعة للخدمة اإلذاعية؛ (HF)أن هذا املؤمتر استعرض ضرورة ختفيف االزدحام يف بعض النطاقات الديكامرتية  أ ) 

بالنظر إىل سرعة تطور  (HF)قاء على اجلدول احلايل لتوزيع الرتددات يف النطاقات الديكامرتية أن هذا املؤمتر قرر اإلب ب)
 واستعمال هذه النطاقات من جانب مجيع اخلدمات؛

أنه جيري، كجزء من التحول العام عن أنظمة اإلرسال التماثلي، إدخال التشكيل الرقمي يف نطاقات اإلذاعة  ج)
 ؛(HF)باملوجات الديكامرتية 

، حتتاج إىل أن تعيد (HF)أن اخلدمة اإلذاعية، على غرار اخلدمات األخرى اليت تستعمل النطاقات الديكامرتية  د )
 النظر باستمرار يف فعالية استخدامها للطيف،

 وإذ يالحظ
املوزعة  (HF)يتناول إدخال اإلرساالت املشكلة رقميًا يف النطاقات الديكامرتية  *Rev.WRC517)-(07أن القرار 

 للخدمة اإلذاعية،

 وإذ يالحظ كذلك
"املعلومات املتعلقة باخلدمة اإلذاعية  – ITU-R BS.2105لالتصاالت الراديوية أعدت تقريراً وافياً هو التقرير  6أن جلنة الدراسات 

 "،(HF)الديكامرتية 

 يقرر دعوة قطاع االتصاالت الراديوية
 مع مراعاة: (HF)امرتية إىل مواصلة الدراسات بشأن اإلذاعة الديك

 العوامل التقنية والتشغيلية، -
ا، (HF)اإلرساالت الرقمية، مبا يف ذلك كيفية تأثري إدخال هذه اإلرساالت على متطلبات اإلذاعة الديكامرتية  -  وعمليا

 يدعو اإلدارات وأعضاء القطاع
 طاع االتصاالت الراديوية.إىل املشاركة بنشاط يف الدراسات سالفة الذكر بتقدمي مسامهات إىل ق

 
___________________

هذا القرار. 2015لعام و  2007 لعام راجع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية مالحظة من األمانة: *
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 (REV.WRC-15) 552 القـرار
GHzالتردد  النفاذ إلى نطاق  والتطوير ضمنه 22-21,4

 3و 1 اإلقليمين في على المدى الطويل
 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
GHzوزّع نطاق الرتدد  (WARC-92) 1992أن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو لعام  أ )  للخدمة اإلذاعية  22-21,4

ذا التوزيع اعتباراً من  3و 1اإلقليمني  الساتلية يف  ؛2007أبريل  1على أن يبدأ العمل 
 Rev.WRC525)(03و WARC525)(92كان خيضع إلجراء مؤقت وفقاً للقرار   1992أن استعمال نطاق الرتدد منذ  ب)
 ؛*Rev.WRC525)(07و
من دستور االحتاد حتدد املبادئ األساسية الستخدام طيف الرتددات الراديوية واملدار الساتلي املستقر  44 أن املادة )ج

 ؛احتياجات البلدان النامية مراعاةبالنسبة إىل األرض واملدارات الساتلية األخرى، مع 
دف توفري االحتياط الواجب اعتمد ألول مرة عملية  1997لعام  العاملي لالتصاالت الراديويةاملؤمتر أن  د ) وذلك 

 صاالت؛لالت االحتاد الدويل أقرب وقت ممكن عن املشروعات الصناعية وراء الشبكات الساتلية املبلغة إىل معلومات يف
ديد هذه كان شرطًا مسبقًا للتأهل للحصول على متب عملية االحتياط الواجأن توفري املعلومات املطلوبة مبوجب  ) ه

 النطاقات غري املخططة؛ اخلدمة يف ملدة سنتني للفرتة التنظيمية لوضع الشبكة الساتلية يف
قرر إلغاء التمديد ملدة سنتني من خالل حتديد الفرتة التنظيمية  2003لعام  املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية أن و )

 النطاقات غري املخططة؛ اخلدمة يف سنوات لوضع شبكة ساتلية يفمبدة سبع 
ُقدمت  أن البيانات املتعلقة باجلهة املصنعة ومقدم خدمة اإلطالق وموعد إطالق الساتل تكون أكثر دقة وفائدة إذا ) ز

 بعد إطالق الساتل،
 يقـرر

 نطاق ساتلية يفاخلدمة اإلذاعية ال ألرض يفأن ينطبق هذا القرار على الشبكات الساتلية املستقرة بالنسبة إىل ا1
GHz الرتدد  ؛22-21,4

املكتب يستلم  ملواليت  "يقـرر"من  1 الفقرة يف املشار إليهاتخصيصات الرتددات للشبكات الساتلية ب أنه فيما يتعلق2
ذلك التاريخ،  يف 49.11 مبوجب الرقمأو اليت ُعلقت ، 2012فرباير  18 قبل 11مبوجب أحكام املادة اخلدمة  وضعها يفتأكيد تاريخ 

اخلدمة ألول مرة أو عند استئناف استعماهلا بعد  وقت وضع الشبكة يف ذا القرار يف 1امللحق  ينطبق اإلجراء املنصوص عليه يف
 ؛تعليقها، حسب االقتضاء

واليت استلم املكتب  "قـرري"من  1 الفقرة يف املشار إليهاتخصيصات الرتددات للشبكات الساتلية ب أنه فيما يتعلق3
 1 من امللحق 8 إىل 5 تنطبق أحكام الفقرات من، 2012فرباير  18 قبل 11مبوجب أحكام املادة  اخلدمة وضعها يفتأكيد تاريخ 

 االقتضاء، ذا القرار حسب 3 امللحق ذا القرار واإلجراء املنصوص عليه يف
  

___________________
هذا القرار. 2012ألغى املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة: *
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يقرر كذلك

 من لوائح الراديو، 11و 9املادتني  هذا القرار مكملة لألحكام الواردة يف أن تكون اإلجراءات املنصوص عليها يف

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 إىل املؤمترات العاملية املختصة لالتصاالت الراديوية املنعقدة مستقبًال نتائج تنفيذ هذا القرار. تقريره يدرج يفأن ب

552 القـرارب 1 امللحـق (REV.WRC-15)

لبدء أو استئناف استخدام ختصيصات الرتدد لشبكة ساتلية خاضعة هلذه يومًا من التاريخ الفعلي  30يف غضون  1
 . ذا القرار 2 امللحق احملددة يف علوماتاملعلى اإلدارة املبلغة أن ترسل إىل املكتب  اإلجراءات، جيب

  .أعاله 1للفقرة  قدمة وفقاً املعلومات املجيب أن يوقع مسؤول مفوض من اإلدارة املبلغة على  2

املقدمة  الواجب االحتياطاستكمال معلومات يف حال استعمال مركبة فضائية ألول مرة مبوجب هذا القرار، ميكن 3
 .أعاله بنسخة من العقد املربم مع مقدم خدمات اإلطالق 1وفقاً للفقرة 

أن يفحص على وجه السرعة هذه املعلومات  على املكتب جيبأعاله،  1لفقرة ل وفقاً علومات املعند استالم 4
إلعالمية النشرة ا قسم خاص من من اكتماهلا، وإذا تبني أن املعلومات كاملة ينشر املكتب هذه املعلومات الكاملة يف للتأكد

ة إذا تبني أن املعلومات غري كاملة يطلب املكتب من اإلدارة املبلِّغة تقدمي املعلومات الناقصو  شهرين. غضون الدولية للرتددات يف
 يوماً. 30غضون  يف

وإعادة تقدميها ذا القرار  3 من امللحق 1والفقرة أعاله  1 ةتحديث املعلومات املقدمة وفقاً للفقر ب تقوم اإلدارة املبلغة 5
والفقرة أعاله  1 ةلفقر امبوجب  باملعلومات املقدمة ذات الصلةعمر املركبة الفضائية  انتهاءيوماً بعد  30تتجاوز  فرتة ال إىل املكتب يف

االحتاد ة الصادر عن اهلوييتوقف استخدام رقم ، عمر املركبة الفضائية انتهاءيف حالة و  أو تغيري موقعها. ذا القرار 3 من امللحق 1
 املركبة. من أجلالدويل لالتصاالت 

على املكتب أن يفحص على وجه السرعة هذه  جيبأعاله،  5 عند استالم معلومات االحتياط الواجب وفقاً للفقرة 6
النشرة  قسم خاص من املعلومات للتأكد من اكتماهلا، وإذا تبني أن املعلومات كاملة ينشر املكتب هذه املعلومات الكاملة يف

 املعلومات ميتقد املبلغةاإلدارة  مناملكتب  يطلبإذا تبني أن املعلومات غري كاملة، و  شهرين. غضون اإلعالمية الدولية للرتددات يف
 يوماً. 30 غضون الناقصة يف

أعاله ضمن احلدود الزمنية  5و 1 تنيالفقر  يستلم املكتب معلومات االحتياط الواجب الكاملة احملددة يف إذا مل 7
 األمر. لزم ، إذا8 أن يبلغ اإلدارة فوراً وأن يتخذ التدابري املناسبة وفقاً للفقرة جيب عليهأعاله،  6و 5و 4و 1الفقرات  احملددة يف

يومًا بعد انتهاء فرتة السبعة أعوام اعتبارًا من تاريخ استالم املكتب للمعلومات الكاملة ذات الصلة  30يف غضون 8
يقوم املكتب ، 49.11م بعد تاريخ التعليق مبوجب الرقم الثالثة أعوافرتة  حسب االقتضاء، وبعد انتهاء 2C.9أو  1A.9مبوجب الرقم 

 مث يعلم اإلدارة بذلك. كاملة مبوجب هذا القراراليستلم املعلومات  إذا مل ختصيصات الرتدد املعنيةبإلغاء 
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552 القـرارب 2 امللحـق (REV.WRC-15)

 يتعين تقديمهامعلومات 
 هوية الشبكة الساتلية1
 الساتليةهوية الشبكة  أ ) 

 املبلغة اسم اإلدارة ب)
 اخلصائص املدارية ج)
 إحالة إىل معلومات النشر املسبق د )
 إحالة إىل طلب التنسيق ه )
 التبليغ عند توفرها إحالة إىل و )
 الشبكة الساتليةب األقسام اخلاصة ذات الصلة يف )املشمولةاملشمول ( نطاق (نطاقات) الرتدد ز )
 1اخلدمة أول تاريخ للوضع يف ح)
 الوضع التنظيمي )ط

 ، أوفقط) 2 شبكة ساتلية قيد التشغيل (ينبغي توفري بيانات الفقرة -
 فقط) 3 (ينبغي توفري بيانات الفقرة ساتلية تشغيلها معلقشبكة  -

 (إذا كان التبليغ عن شبكة ساتلية قيد التشغيل) 2هوية املركبة الفضائية2
 أو، الدويل لالتصاالتاالحتاد الصادر عن وية اهلرقم  أ ) 
 اجلهة املصنعة للمركبة الفضائية )ب

 اسم اجلهة املصنعة للمركبة الفضائية -
 تنفيذ العقد تاريخ -
 تاريخ التسليم -

 طالقاإلاجلهة املوردة خلدمات  )ج
 طالقاإل ركبةاسم اجلهة املوردة مل -
 تاريخ تنفيذ العقد -
 اسم مركبة اإلطالق -
 وموقعه اسم مرفق اإلطالق -
 تاريخ اإلطالق -

___________________
 ويتوىل املكتب إدراجها. 11 تكون اإلدارة قد قدمت هذه املعلومات مبوجب أحكام املادة  1
فضائية" األوىل مبوجب هذا القرار، يتعني ملء فقرات املعلومات عن "اجلهة املصنعة للمركبة الحالة تقدمي بيانات عن املركبة الفضائية للمرة  يف إذا  2

ركبة الفضائية و"اجلهة املوردة اإلطالق" و"نطاق (نطاقات) الرتددات املستخدمة على منت املركبة الفضائية". وخبالف ذلك، إذا سبق تقدمي بيانات عن امل
ذلك احلني. يف رقم اهلوية (على أساس الرقم الذي أعطاه االحتاد هلذا التبليغ) الذي أسنده املكتب إىل املركبة الفضائيةمبوجب هذا القرار، يتعني بيان 
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مستجيب -لكل جهاز مرسل اتنطاقات الرتدد (أيعلى منت املركبة الفضائية  نطاق (نطاقات) الرتددات املستخدمة ) د
GHzنطاق الرتدد  يف املستجيب على منت املركبة الفضائيةبواسطة اجلهاز املرِسل اإلرسال فيهااليت ميكن  22 21,4( 

 )املبلغ عنها الشبكة الساتلية استخدامُعلق  (إذا معلومات التعليق3

3تاريخ التعليق أ ) 

 سبب التعليق ب)

 انتقال املركبة الفضائية إىل موقع مداري آخر، أو -

 املدار، أو تعطل املركبة الفضائية يف -

 خروج املركبة الفضائية عن مدارها، -

 أسباب أخرى (ينبغي حتديدها). -

552بالقـرار  3امللحـق  (REV.WRC-15) 

 تدابير انتقالية

هذا القرار تقدم اإلدارة املبلغة  " يفيقـررمن " 3الفقرة  ألغراض ختصيصات الرتدد للشبكات الساتلية املشار إليها يف 1
وفقاً  2012 فرباير 18 املعلومات الكاملة املتصلة باحلالة التشغيلية القائمة يف 2012 أغسطس 17يتجاوز  موعد ال إىل املكتب يف

 ذا القرار. 2 للملحق

أعاله بنسخة من العقد مع اجلهة املصنعة للمركبة  1 وميكن استكمال املعلومات اليت يتعني تقدميها وفقًا للفقرة 2
 الفضائية و/أو اجلهة املوردة خلدمات اإلطالق.

فحص هذه املعلومات للتأكد من أعاله يقوم املكتب على وجه السرعة ب 1 وعند استالم املعلومات مبوجب الفقرة 3
قسم خاص من النشرة اإلعالمية الدولية  اكتماهلا. وإذا تبني أن املعلومات كاملة ينشر املكتب املعلومات الكاملة يف

تبني أن املعلومات غري كاملة يطلب املكتب من اإلدارة املبلغة أن تقدم املعلومات  غضون شهرين. وإذا يف (BR IFIC) للرتددات
 يوماً. 30غضون  قصة يفالنا

أو الفقرة  1 الفقرة أعاله قبل املوعد النهائي احملدد يف 1 الفقرة وإذا مل يستلم املكتب املعلومات الكاملة احملددة يف 4
الرتدد  نطاق اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف أعاله، حسب االقتضاء، يقوم املكتب بإلغاء ختصيصات الرتدد للشبكة الساتلية يف 3

GHz 22 .(BR IFIC) النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات حسب االقتضاء. وينشر املكتب هذه املعلومات يف 21,4

 
___________________

 وسيتوىل املكتب إدراجها. 11 قدمت اإلدارة بالفعل هذه املعلومات مبوجب أحكام املادة 3
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 (REV.WRC-15) 553 القـرار

 تنظيمية إضافية لشبكات الخدمة اإلذاعية الساتلية  تدابير
GHzالتردد  في نطاق   3و 1 في اإلقليمين 22-21,4

 هذانطاق التردد لتعزيز النفاذ المنصف إلى 
 )،2015 إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف،

 إذ يضع يف اعتباره
GHzالرتدد  وزع نطاق (WARC-92) 1992 أن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو لعام أ )   3و 1 يف اإلقليمني 22,0-21,4

 ؛2007 أبريل 1 اعتباراً من ذا التوزيععلى أن يبدأ العمل  (BSS)للخدمة اإلذاعية الساتلية 
525 وفقًا للقرارمؤقت إلجراء كان خيضع   1992هذا منذ نطاق الرتدد أن استعمال  ب) (WARC-92) 
 ؛*Rev.WRC525)(07و Rev.WRC525)(03و

 ،**Rev.WRC 507)(12 للخدمة اإلذاعية الساتلية كان موضوع القرار 3و 1 يف اإلقليمني 21,422GHzأن نطاق الرتدد  ج)

 وإذ يضع يف اعتباره كذلك
GHzالرتدد  لشبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف نطاقأن التخطيط املسبق  أ )  غري  3و 1 اإلقليمني يف 22-21,4

ملرن املواكب لالفرتاضات التكنولوجية يف وقت التخطيط، ومن مث حيول دون االستعمال ا وفقاً وينبغي جتنبه ألنه جيمد النفاذ  ضروري
 للطلب العاملي احلقيقي والتطورات التقنية؛

ائية الستعمال نطاق الرتدد  2012 أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ب) GHzحدد ترتيبات  22  ؛21,4
االحتاد تضعان املبادئ األساسية الستخدام طيف الرتددات الراديوية واملدار الساتلي  من دستور 44و 12أن املادتني  ج)

 املستقر بالنسبة إىل األرض واملدارات الساتلية األخرى، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية؛
 أن هذه املبادئ قد أدخلت يف لوائح الراديو؛ د )
 استعمال الرتددات الراديوية املوزعة على خمتلف خدمات االتصاالت أن مجيع البلدان تتمتع حبقوق متساوية يف ه )

 اخلدمات؛ الراديوية الفضائية واملدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض واملدارات األخرى هلذه
GHzالرتدد  نطاق أن أي بلد أو جمموعة من البلدان هلا ختصيصات تردد للخدمة اإلذاعية الساتلية يف و ) 22 21,4 

حتتاج، بناًء على ذلك، إىل اختاذ مجيع التدابري املمكنة عمليًا لتسهيل استعمال البلدان األخرى أو جمموعات البلدان األخرى 
 اجلديدة؛ لألنظمة الفضائية

، عند حتديد خصائص حمطة فضائية يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية استعمال كل الوسائل 13.23 أنه جيب، وفقاً للرقم ز )
 البلدان، تلك لتقنية املتاحة للحد بأقصى ما ميكن من اإلشعاع على أراضي البلدان األخرى إال إذا سبق التوصل إىل اتفاق معا

  
___________________

هذا القرار. 2012ية لعام ألغى املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديو  مالحظة من األمانة: *
هذا القرار. 2015راجع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة: **

- 325 -



RES553-2

 وإذ يدرك

 واستعماهلا؛ يقّيد بل ومينع أحياناً النفاذ إىل بعض نطاقات الرتدد واملواقع املداريةميكن أن " القادم أوالً ُخيدم أوالً أن مبدأ " أ ) 

ي ملوقف البلدان النامية يف مفاوضات التنسيق ألسباب عديدة مثل االفتقار إىل املوارد الضعف النسب أوجه ب)
 املتخصصة؛ واخلربة

 ،تطبيق لوائح الراديو االختالفات امللحوظة يف اتساق ج)

 وإذ يُدرك كذلك

قد تلقى معلومات مقدمة من املكتب عن خمتلف التبليغات اليت  2012 أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أ ) 
GHzالرتدد  يف نطاق 3 أو 1 استلمها املكتب وتشمل ختصيصات يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية لإلقليمني 22 حىت  21,4

املراحل؛ خمتلف ات يف، واجلدول الوارد أدناه يلخص البيانات املقدمة من املكتب ويوضح التباينات يف عدد الشبك2011 ديسمرب

معلومات النشر  
 تبليغ مقدم طلب تنسيق المسبق

شبكات في 
السجل األساسي 
الدولي للترددات 

تأكيد الوضع  49 القرار
 الخدمة في

200860511521218أكتوبر 

20095991582492218سبتمرب 

201055819922112019مارس 

201066422922122319يونيو 

20117032422071814 يناير

 10*816*89029113 2011ديسمرب 
.49.11 للرقم تعليق شبكة واحدة مبوجب يزال من املنتظر احلصول على معلومات عن شبكة واحدة. ومت ال *

ذا كبري للغاية، هنطاق الرتدد اليت قدمتها بعض اإلدارات على النحو الوارد يف اجلدول أعاله يف التبليغات أن عدد  )ب
 وصعباً؛ غري واقعي 11 قد جيعل من تنفيذها خالل املهلة التنظيمية مبوجب املادة مما

اتلية يعقِّد تنسيق أنظمة اخلدمة اإلذاعية الس، أعاله "وإذ يدرك كذلك"من  أ)املوضحة يف الفقرة  التبليغاتأن عدد  )ج
 أخرى، من إدارات اليت سبق تقدميها أو من املخطط تقدميها

 يقـرر

، فيما يتعلق مبعاجلة طلبات التنسيق لتخصيصات 2012فرباير  18تطبيق اإلجراء اخلاص املوضح يف مرفق هذا القرار، اعتبارًا من 
GHzالرتدد  يف نطاق 3و 1 الرتدد للخدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليمني 22 يتعلق بالتبليغات املقدمة من اإلدارات  فيما 21,4

 املرفق. اليت تفي باملتطلبات احملددة يف
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553املرفـق بالقـرار  (REV.WRC 15) 

 الواجب تطبيقه من أجل تخصيص لنظام في الخدمة اإلذاعية الساتليةاإلجراء الخاص 
GHzنطاق التردد في  3و 1 في اإلقليمين 22-21,4

أدناه)  3 الفقرة يرد وصفه يف اإلجراء اخلاص املوصوف يف هذا املرفق سوى مرة واحدة (باستثناء ماال ميكن تطبيق  1
 هذه اإلدارات يكون ألي إدارة من من جانب أي إدارة أو من جانب إدارة تتصرف نيابة عن جمموعة من اإلدارات املسماة عندما ال

وُنشرت  34.9 فحصها بنجاح مبوجب الرقم مت أو 11 لغة مبوجب املادةاملسماة شبكة يف السجل األساسي الدويل للرتددات، مب
تطبيق  1ما أدناه ميكن أيضاً إلدارة 3 . ويف حالة البلدان اليت متتثل للبند21,422GHzالرتدد  فيما يتعلق بنطاق 38.9 مبوجب الرقم

 11 تبليغها مبوجب املادة مت MIFR اإلجراءات اخلاصة املوصوفة يف هذا املرفق إذا كانت هلذه اإلدارة شبكات مسجلة يف السجل
GHzالرتدد  يتعلق بنطاق فيما 38.9 وُنشرت مبوجب الرقم 34.9 أو فحصها بنجاح مبوجب الرقم 22 تغطي  ولكنها ال 21,4

موعة حقها يف تطبيق هذا اإلجراء اخلاص م اضيها يف منطقة اخلدمة. وتفقد كل إدارة يفحالة اجلمع بينها كامل أر  يف نفردة أو  ا
 جمموعة أخرى. كعضو يف

هو  استثناء ماإطار جمموعة (ب يف تقدمي تبليغ مبوجب هذا اإلجراء اخلاص، سواء منفردة أو قد سبق هلا يف حالة إدارة ما 2
ذا ميكن أن يستفيد من ه دمت تبليغًا جديدًا يف مرحلة الحقة فإن هذا التبليغ اجلديد الأدناه)، مث ق 3موصوف يف الفقرة 

 اخلاص. اإلجراء

اري واحد، فإن ميكن تغطيتها من موقع مد للوفاء بشواغل بعض البلدان اليت متثل أراضيها مساحة شاسعة أو متناثرة ال 3
ا مبوجب هذا اإلجراء من خالل السماح هلا بتطبيق هذا اإلجراء اخلاص متطلبات هذه البلدان اليت هلا أراٍض شاسعة ميكن الوف اء 

ا لتغطية أراضيها من العدد األدىن على اإلطالق من املواقع املدارية  املعنية. الذي ميكنها من تغطية كامل أراضيها 2على تبليغا

 املكتب مشفوعاً باملعلومات التالية:تقدم اإلدارات اليت تلتمس تطبيق هذا اإلجراء اخلاص طلبها إىل  4

 ؛4غطي أراضيها الوطنيةي الذي 3اإلهليلج األدىننقطة لتحديد  20 يزيد على ال اإلحداثيات اجلغرافية ملا أ ) 

 ؛نقاطهااالرتفاع فوق مستوى سطح البحر لكل من  ب)

  
___________________

، ناقصاً منها عدد املواقع املدارية لتلك اإلدارة للشبكات 30 يتجاوز عدد التبليغات عدد املواقع املدارية للتخصيصات الوطنية يف خطة التذييل ال 1
 .38.9 وُنشرت مبوجب الرقم 34.9 والتبليغات اليت ُفحصت بنجاح مبوجب الرقم 11والتبليغات مبوجب املادة  MIFRالسجل  يف املسجلة

 .30 يتجاوز عدد املواقع املدارية عدد املواقع املدارية للتخصيصات الوطنية يف خطة التذييل ال2
اورة. يةلتوفري التغطية املطلوبة مع تقليل التغطية غري املرغوبة للمناطق اجلغراف يف بعض احلاالت قد يكون من الضروري استخدام حزم مركبة 3 ا
شابك تت أعاله)، تقدم نقاطاً ملختلف املواقع املدارية حبيث ال 3 البلدان اليت حتتاج أكثر من موقع مداري واحد لتغطية أراضيها الوطنية (انظر الفقرة 4

مضلعات املواقع املدارية األخرى لنفس اإلدارة. املضلعات املرسومة بني النقاط مع
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 عملياً؛ االعتبار إىل احلد املمكنمتطلبات خاصة يتعني وضعها يف أي  ج)

أعاله جيوز لإلدارات أن تلتمس املساعدة من املكتب ليشري مبواقع  4 ند تقدمي اإلدارات طلبها مبوجب الفقرةع 5
 للطلب. مدارية مرشحة

أعاله) من إحدى اإلدارات اليت تلتمس مساعدة املكتب  4 عند استالم املعلومات الكاملة (املذكورة يف الفقرة 6
باستخالص أهليلج التغطية األدىن واملواقع املدارية املقرتحة/املرشحة (إذا طلبتها اإلدارة) ، يقوم املكتب بسرعة 5 مبوجب الفقرة

 الطلب. ألغراض الطلب املتوقع. ويرسل املكتب هذه املعلومات إىل اإلدارة صاحبة

ذا اإلج قبل أن تقوم إدارة ما 7 اء اخلاص ر بتبليغ املكتب بتخصيص تردد أو إدخال هذا التخصيص يف اخلدمة رهناً 
ا تقوم بعملية التنسيق مع اإلدارات األخرى حسب ما تقتضيه الفقرة  أدناه. 10 فإ

أعاله تقدم اإلدارات اليت تلتمس املساعدة لتطبيق هذا اإلجراء اخلاص  6 عند استالم املعلومات مبوجب الفقرة 8
 .5هلذه اللوائح 4 ذكورة يف التذييلمعلومات النشر املسبق وطلباً للتنسيق مشفوعاً باملعلومات املالئمة امل

تلتمس مساعدة املكتب أن تقدم معلومات النشر املسبق وطلبًا للتنسيق مشفوعًا باملعلومات  لإلدارات اليت ال9
 .4 يف نفس وقت تقدمي املعلومات مبوجب الفقرة 5هلذه اللوائح 4 املالئمة املذكورة يف التذييل

تتم  أعاله، يقوم املكتب انتظاراً للطلبات اليت مل 9 أو الفقرة 8 املرسلة مبوجب الفقرةعند استالم املعلومات الكاملة 10
 يلي: على الفور مبا 34.9 معاجلتها بعد مبوجب الرقم

 ؛3 إىل 1 والفقرات من 1 فحص املعلومات من ناحية االمتثال للملحق أ ) 

 ؛31.11 فحص املعلومات من ناحية االمتثال للرقم ب)

 ؛6هلذا املرفق بتعيني أي إدارة قد يلزم التنسيق معها 2 وفقاً للملحق القيام ج)

 أدناه؛ ه)إدراج أمسائها يف النشرة مبوجب  د )

  
___________________

بالنسبة إىل الطلبات املقدمة مبوجب هذا اإلجراء اخلاص يتعني استالم معلومات التنسيق يف نفس تاريخ معلومات النشر املسبق.5
ا6 .يقوم املكتب أيضاً بتحديد الشبكات الساتلية احملددة اليت يتعني تنفيذ احتياجات التنسيق بشأ
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يكن املكتب  يف غضون أربعة أشهر. وإذا مل IFICBRاملعلومات الكاملة يف النشرة  7القيام، حسب االقتضاء، بنشر ه )
الزمين املشار إليه أعاله فإنه يقوم دوريًا بتبليغ اإلدارات بذلك، مع توضيح األسباب اليت باالمتثال باحلد  وضع يسمح له يف

 ذلك؛ استدعت

 .BR IFIC تبليغ اإلدارات املعنية بإجراءاته وتبليغ نتائج حساباته، مسرتعياً االنتباه إىل العدد املعين من النشرة و )

تب فورًا من اإلدارة املعنية أي توضيح مطلوب وأي معلومات إذا تبني أن املعلومات غري كاملة، يطلب املك 11
 تقدميها. يتم مل

 من لوائح الراديو. 11و 9 تكون أحكام هذا القرار مكملة ألحكام املادتني 12

 1امللحـق 
 

 (REV.WRC-15) 553مبرفـق القـرار 

 التبليغات المقدمة المعلمات التقنية التي يتعين استخدامها في
 الخدمة اإلذاعية الساتلية بموجب اإلجراء الخاص لهذا القراربشأن شبكات 

cmاملدى  ينبغي أن يكون قطر هوائي حمطة االستقبال األرضية يف ) أ  . وينبغي أن ميتثل خمطط إشعاع هوائي 120-45
ITU-Rمطراف االستقبال للتوصية  BO.1900. 

Kاملدى  ة يفينبغي أن تكون درجة حرارة ضوضاء حمطة االستقبال األرضي ب) 200-145. 

 .58,2dBW/MHz8و 43,2dBW/MHzمدى يرتاوح بني  تكون القدرة املشعة املكافئة املتناحية للمحطة الفضائية يف ج)

 جيب أن تقتصر منطقة اخلدمة على احلدود الوطنية للبلد وإهليلج التغطية األدىن الذي يستخلصه املكتب. ) د

  
___________________

لس رقم إذا مل7 املعدل، بشأن العمل باسرتداد التكاليف ملعاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكات  482 يتم استالم املدفوعات طبقاً ألحكام مقرر ا
د من الضروري أن يأخذ يع أنه مل الساتلية، يلغي املكتب النشر، بعد أن يعلم اإلدارة املعنية. وحييط املكتب مجيع اإلدارات علمًا بذلك، ويوضح هلا

 يف هذا النشر. ويرسل املكتب تذكريًا إىل اإلدارة املبلغة شهرين على األقل قبل تاريخ استحقاق املكتب واإلدارات األخرى باحلسبان الشبكة احملددة
لس رقم WRC)      التاريخ. يكن قد استلم أي مدفوعات حىت هذا املذكور أعاله، إن مل 482 الدفع وفقاً ملقرر ا 12)

105MHz)∙2dB(W/(m–ظل ظروف الفضاء احلر القيمة  فاع العالية عند سطح األرض يفجيب أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة القصوى عند زوايا االرت8
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من الواجب  بلدها، فإنأراضي تتطلب أكثر من موقع مداري واحد لتغطية  متناثرةأو أراض شاسعة حالة إدارة ذات  يف ) ه
ترتاكب مع  أعاله عن كل موقع مداري مقدم وأال 4 أال ترتاكب املضلعات املرسومة بني النقاط املقدمة مبوجب الفقرة

 .38.9 واملنشورة مبوجب الرقم 34.9 مناطق خدمة شبكات هذه اإلدارة اليت جرى تفحصها بنجاح مبوجب الرقم

 .9الصلة نقطة مع اإلحداثيات اجلغرافية ذات 20 يزيد على جيري استخالص إهليلج التغطية األدىن عن عدد ال ) و

 أدناه. 1 يكون املخطط املرجعي حملطة اإلرسال الفضائية ممتثًال للشكل ) ز

 اجتاه. أي درجة يف 0,1يكون خطأ التسديد األقصى هلوائي حمطة اإلرسال الفضائية  ح)

 درجة. 1يكون خطأ الدوران األقصى هلوائي حمطة اإلرسال الفضائية  ط)

WRC)-(12     *1الشكل 

 المخططات المرجعية لهوائيات السواتل ذات التناقص السريع في الحزمة الرئيسية

12)-(WRC               dBi       )02φ  0110 log (φ–44,45    =  maxG

 بالنسبة إىل كسب احلزمة الرئيسية A: dBاملنحين 

−12 (φ/φ0)2  for  0  ≤  (φ/φ0)  ≤  0,5

–
2

0

0

/
–)/(

12
minB

x
   for  0,5  ( / 0) x

B min

0

45,1

___________________
اورة.ا قد يقتضي األمر يف بعض احلاالت استخدام حزم مركبة لتوفري التغطية الضرورية مع احلد من التغطية غري املرغوبة للمناطق اجلغرافية9
WRC)-(0.12 قيمخمططات لبعض  1 الشكلميثل  *

)0φ/φ(الزاوية النسبية 
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–25,23    for  45,1)/(
45,1

0
0

x
Bmin

–(22 20 log ( / 0)) for  ( 0) 1,45

 .B: املنحين Bبعد التقاطع مع املنحين 
. 1 خمتلفة كما يبدو يف الشكل 0أمثلة ألربعة هوائيات هلا قيم  Bالنظري اجلربي للكسب يف احملور (يقابل املنحين  :Bاملنحين 

dBiو 45,9و 42,9و 39,9ويساوي كسب هذه اهلوائيات يف احملور حنو        (WRC-12)على التوايل). ،48,9
 حيث:

 احملور (بالدرجات)خارج زاوية ال : 
 حزمة نصف القدرة يف االجتاه احملدد (بالدرجات)فتحة املقطع العرضي ل :0 
حزمة نصف القدرة للمحورين األكرب واألصغر على التوايل للحزمة اإلهليلجية فتحة املقطع العرضي ل :02، 01 

      (WRC-12)(بالدرجات)

  0

150 minB,x

 حيث: 
  minB= 0,6 درجة 

 2امللحـق 
 

 (REV.WRC-15) 553مبرفـق القـرار 
 معايير تقنية لتحديد متطلبات التنسيق للتبليغات المقدمة بموجب اإلجراء الخاص

 الذي يطبق على تخصيص لنظام في الخدمة اإلذاعية الساتلية
GHz نطاق التردد في 3و 1اإلقليمين  في 22-21,4

تنسيق التخصيصات حملطة فضائية للخدمة اإلذاعية الساتلية فيما يتعلق بشبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية ليس من املطلوب 
ينة أدناه، ظل الظروف املفرتضة لالنتشار يف الفضاء احلر تتجاوز قيم العتبة املب األخرى إذا مل تكن كثافة تدفق القدرة املنتجة يف

 تأثره: احملتملأي مكان ضمن منطقة اخلدمة للتخصيص  يف
 واليت: يطبق هذا القناع على ختصيصات الرتدد اخلاضعة هلذا القرار فيما يتصل بتخصيصات الرتدد غري اخلاضعة هلذا القرار ) أ 

ا مبوجب املادة-  ؛11 مل يتم تقدمي تبليغ بشأ
ا مبوجب القرار  - 552مل يتلَق املكتب معلومات كاملة بشأ (Rev.WRC-15)، 
 القرار، من مرفق هذا 9و 8تاريخ استالم املعلومات الكاملة مبوجب الفقرتني  يف

−146,88  dB(W/(m2 MHz)) for  0° ≤ < 0,6°
−150,2 + 9,3 2 dB(W/(m2 MHz)) for  0.6° ≤ < 1,05°
−140,5 + 27,2 log  dB(W/(m2 MHz)) for  1,05° ≤ < 2,65°
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−138,1 + 1,3 2 dB(W/(m2 MHz)) for  2,65° ≤ < 4,35°

−130,2 + 26,1 log  dB(W/(m2 MHz)) for  4,35° ≤ < 9,1°

−105 dB(W/(m2 · MHz)) for  9,1° ≤

هي زاوية الفصل املداري االمسي األدىن ورأسها مركز األرض بالدرجات بني احملطة الفضائية املرغوبة واحملطة  حيث 
 غرباً؛-الفضائية املسببة للتداخل، مع مراعاة القيم املعنية لدقة احلفاظ على املوقع شرقاً 

 يلي: ايطبق هذا القناع على ختصيص الرتدد اخلاضع هلذا القرار فيما يتعلق مب ب)

 ختصيصات الرتدد اخلاضعة هلذا القرار؛ أو-

 ختصيصات الرتدد غري اخلاضعة هلذا القرار واليت: -

ا مبوجب املادة -  ؛ أو11 مت تقدمي التبليغ بشأ

ا مبوجب القرار  -  ،(Rev.WRC-15) 552تلقى املكتب املعلومات الكاملة بشأ

 من مرفق هذا القرار، 9و 8تاريخ استالم املعلومات الكاملة مبوجب الفقرتني  يف

−149,88  dB(W/(m2 MHz)) for  0° ≤ < 0,6°

−153,2 + 9,3 2 dB(W/(m2 MHz)) for  0,6° ≤ < 1,05°

−143,5 + 27,2 log  dB(W/(m2 MHz)) for  1,05° ≤ < 2,65°

−141,1 + 1,3 2 dB(W/(m2 MHz)) for  2,65° ≤ < 4,35°

−133,2 + 26,1 log  dB(W/(m2 MHz)) for  4,35° ≤ < 12°

−105 dB(W/(m2 · MHz)) for  12° ≤

هي زاوية الفصل املداري االمسي األدىن ورأسها مركز األرض بالدرجات بني احملطة الفضائية املرغوبة واحملطة  حيث 
 غرباً.-الفضائية املسببة للتداخل، مع مراعاة القيم املعنية لدقة احلفاظ على املوقع شرقاً 
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554 القـرار (WRC-12) 

  7.9على التنسيق بموجب الرقمكثافة تدفق القدرة تطبيق أقنعة  
 بشبكات الخدمة اإلذاعية الساتلية  فيما يتعلق
GHz في النطاق  3و 1 في اإلقليمين 22-21,4

 )،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره
 من شأنه أن يقّلل متطلبات احلماية غري الضرورية للتخصيصات 7.9وضع معايري أدق بشأن تطبيق الرقمأن  أ ) 

 ؛بالقرب منهافيما يتعلق بالتخصيصات الوافدة 

 املقدمة بشأن شبكات جديدة؛ التبليغاتأن تقليل متطلبات احلماية غري املربرة سيّسهل تنسيق  ب)

 واؤماً تلتحديد متطلبات التنسيق سيشّجع على استخدام معايري تقنية أكثر  كثافة تدفق القدرةاستخدام عتبات  أن  ج)
 ويدعم استخدام الطيف بكفاءة،

 يقـرر
 النطاقضمن  3و 1 يمنياإلقلتخصيصات أي حمطة فضائية تابعة للخدمة اإلذاعية الساتلية يف ل أال يكون التنسيق مطلوباً  1

GHz الفضاء  يفضة لالنتشار املفرت ظروف اليف الناجتة  ت كثافة تدفق القدرةفيما يتعلق بسائر شبكات اخلدمة املذكورة، إذا كان 22-21,4
 أدناه، يف أي مكان داخل منطقة خدمة التخصيص الذي حيتمل أن يتأثر: املبينة العتبةتجاوز قيم احلر ال ت

−149,88     dB(W/(m2 MHz))  for  0° ≤ < 0,6° 

−153,2 + 9,3 2 dB(W/(m2 MHz))  for  0,6° ≤ < 1,05° 

−143,5 + 27,2 log dB(W/(m2 MHz))  for  1,05° ≤ < 2,65° 

−141,1 + 1,3 2 dB(W/(m2 MHz))  for  2,65° ≤ < 4,35° 

−133,2 + 26,1 log dB(W/(m2 MHz))  for  4,35° ≤ < 12° 

−105   dB(W/(m2 · MHz))  for 12° ≤

لفضائية املسببة اواحملطة مركز األرض بالدرجات بني احملطة الفضائية املرغوبة األدىن ورأسها املداري االمسي هي زاوية الفصل  حيث 
 ؛غرباً -املوقع شرقاً احلفاظ على القيم املعنية لدقة للتداخل، مع مراعاة 

االمتثال الشبكات الساتلية فيما يتعلق ب فحصه للتبليغات املقدمة بشأن 32.11املكتب، عندما جيري مبوجب الرقم على  أن 2
راجعها بالصيغة اليت  5من التذييل  5-1يف اجلدول  7.9ىل متطلبات التنسيق اليت حيددها الرقم إنتائجه أن يستند يف إلجراءات التنسيق، 

.2012فرباير  18قبل  30.9شبكات مبوجب الرقم بشأن  التبليغات اليت استلمهافيما خيص  2012لعام املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
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555 القـرار (REV.WRC 15)

GHzالتردد  أحكام تنظيمية إضافية لشبكات الخدمة اإلذاعية الساتلية في نطاق 22-21,4 
 هذانطاق التردد لتعزيز النفاذ المنصف إلى  3و 1 في اإلقليمين

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره
GHzالرتدد  وزع نطاق 1992 أن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو لعام أ )  للخدمة اإلذاعية  3و 1 يف اإلقليمني 22-21,4

 ؛2007 أبريل 1 اعتباراً من ذا التوزيععلى أن يبدأ العمل  (BSS) الساتلية

 (WARC-92) 525 وفقًا للقرار مؤقتخيضع إلجراء  كان  1992 هذا منذ عامنطاق الرتدد أن استعمال  ب)
 ؛*Rev.WRC525)(07و Rev.WRC525)(03و

من دستور االحتاد حتدد املبادئ األساسية الستخدام طيف الرتددات الراديوية واملدار الساتلي املستقر  44 أن املادة ج)
 احتياجات البلدان النامية، مراعاةبالنسبة إىل األرض واملدارات الساتلية األخرى، مع 

 وإذ يضع يف اعتباره كذلك
GHzالرتدد يف نطاق أن التخطيط املسبق لشبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية  ) أ   3و1  يف اإلقليمني 22,0-21,4

عمال املرن لالفرتاضات التكنولوجية يف وقت التخطيط، ومن مث حيول دون االست وفقاً ضروري وينبغي جتنبه ألنه جيمد النفاذ  غري
 املواكب للطلب العاملي احلقيقي والتطورات التقنية؛

 ،"القادم أوالً ُخيدم أوالً "تقوم على أساس الرتدد الستخدام نطاقات  املؤقتةأن الرتتيبات  )ب

 وإذ يدرك
مية مبوجب قد جيعل من تنفيذها خالل املهلة التنظي اليت تقدمها بعض اإلدارات كبري للغاية، مما التبليغاتأن عدد  أ ) 

 وصعباً؛ غري واقعي 11 املادة

يف ذلك تلك املشار إليها  ) مبا2011 ديسمرب حىت طلب تنسيق وردت إىل املكتب 291املقَدمة ( التبليغاتأن عدد  ب)
اإلدارات دمتها اليت سبق أن قنظمة اخلدمة اإلذاعية الساتلية أل التنسيق الناجحأعاله، حيد من إمكانية  "وإذ يدرك" منأ)  فقرةال يف

 ،أو تزمع أن تقدمها األخرى

 يقـرر
قليلة،  مل تقدم سوى بطاقات تبليغتقدمه إدارات أخرى  بذل قصارى جهدها لتلبية مااإلدارات على أن ت أن حيث1

 ؛وخاصة تلك اليت تغطي أراضيها

___________________
هذا القرار. 2012ألغى املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة: *
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وعاجلها املكتب، واليت تكون مدة  2012فرباير  18أنه جيوز لإلدارات املبلغة، فيما يتعلق بالتبليغات اليت وردت قبل  2
ا واحملددة من لوائح الراديو مل تنتِه بعد، أن تعّدل اخلصائص، دون أي تغيري يف موعد  44.11يف الرقم  الصالحية التنظيمية اخلاصة 

أو التقرير  *WRC553)-(12باملرفق بالقرار  1االستالم األول الذي خيصها، ضمن جمموعة القيم احملددة يف امللحق 
ITU-BO.2071تسببه املعلمات املقدمة حالياً. ، شريطة أال تتسبب هذه التعديالت يف تداخل يفوق ذلك الذي 

 يدعو جملس االحتاد

أعاله من رسوم  4و 3) إلعفاء التبليغات املشار إليها يف الفقرتني 2008(املعدل يف  482إىل النظر يف تعديل املقرر 
 اسرتداد التكاليف.

 
___________________

هذا القرار. 2015راجع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة: *
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556قرار ال (WRC-15)

3و 1قائمة وخطة اإلقليمين  تحويل جميع التخصيصات التماثلية الواردة في

 إلى تخصيصات رقمية 30Aو 30في التذيلين 

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

 انقضت فرتة صالحيتهااشية . وأن هذه احل30 بالتذييل 1 امللحق الواردة يف 26أن هذا املؤمتر ألغى احلاشية  أ ) 
اخلدمة  ليت ُوضعت يفا بغية محاية التخصيصات التماثليةاليت يتعني تطبيقها  كثافة تدفق القدرة  وكانت حتوي حدود 2015 يناير 1 يف

 ؛1997 أكتوبر 17قبل 

اخلدمة ذية اإلذاعية الساتلية ووصالت تغاخلدمة  أن اإلرساالت التماثلية املعنية جتاوزها الزمن ومل تعد ُتستخدم يف ب)
،30Aو 30نطاقات الرتدد اخلاضعة ألحكام التذييلني  اإلذاعية الساتلية يف

 وإذ يدرك

ا؛ 2أنه جيب احلفاظ على سالمة خطة اإلقليم  أ )   واألحكام املرتبطة 

مجيع األقاليم الثالثة، اخلدمات األخرى يفو  3و 1اإلقليمني  أنه جيب كفالة التوافق بني اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف ب)

 يقرر

:2017 يناير 1 أنه اعتباراً من1

 11 واملادة 30A من التذييل 9A املادة ) الواردة يف"27M0F7W"تخصيصات التماثلية (مثل الأن ُحتوَّل مجيع جيب 1.1
؛)"27M0G7W"(مثل  إىل ختصيصات رقمية 3و 1 ويف قوائم اإلقليمني 30 من التذييل

والتبليغات  3و 1 اإلقليمني قوائمو  خلطط) (EPM)هامش احلماية املكافئ ( ةاملرجعياحلالة أن حيدِّث املكتب  جيب2.1
يانات قاعدة الب على النحو الوارد يف ،مرحلة تطبيق تلك املادة تزال يف اليت ال ،4 املادةاألخرى املقدمة مبوجب 

السابق؛دون استعراض نتائج الفحص التقين  2017يناير  1 يف 30Aو 30 للتذييلنيالرئيسية 

.2 طة اإلقليمخ فيما يتعلق بالتخصيصات التماثلية يف ةاحلساب احلاليطريقة أن يواصل املكتب تطبيق 2
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 (WRC-15) 557القرار 

 ديومن لوائح الرا 30بالتذييل  7إمكانية مراجعة الملحق  النظر في

)،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

اعتباره إذ يضع يف
GHzنطاقات الرتدد  يف (BSS)أن األحكام املطّبقة على اخلدمة اإلذاعية الساتلية  )أ    1 اإلقليم يف 12,5-11,7
GHzو GHzو 2اإلقليم  يف 12,7-12,2  ؛30التذييل  ، ترد يف3اإلقليم  يف 12,2-11,7

GHzنطاقات الرتدد  أن شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية تعمل يف ب) GHzو 1اإلقليم  يف 12,75-12,5 12,2-11,7 
GHzو 2اإلقليم  يف ؛3اإلقليم  يف 12,75-12,2

 ذلك قيود تنطبق على املواقع املدارية، حيدد قيوداً، مبا يف (Rev.WRC-15) 30بالتذييل  7أن امللحق  ج)

 وإذ يالحظ
أن قطاع االتصاالت الراديوية أجرى عدداً كبرياً من الدراسات للتحضري للمؤمترات املعنية بالتخطيط للخدمة اإلذاعية  أ ) 

 الساتلية ووضع عدداً من التقارير والتوصيات؛

واحد وقت  أن شبكات اخلدمتني اإلذاعية الساتلية والثابتة الساتلية من خمتلف األقاليم ميكن أن تتعايش وتعمل يف ب)
 األقاليم التابعة هلا؛ وتتقاسم املوارد من املدار يف

 ؛30بالتذييل  7أن هناك حاجة إىل إيالء اهتمام خاص بالشبكات التشغيلية املنفذة طبقاً لنظام امللحق  ج)

نفس  لية العاملة يفساتختضع اخلدمة الثابتة ال أن اخلدمة اإلذاعية الساتلية ختضع لقيود بالنسبة للمواقع املدارية بينما ال د )
 نطاقات الرتدد لقيود من هذا النوع،

 إذ يدرك
مع افرتاض ختصيصات  3و 1وضع خططًا جديدة لإلقليمني  2000أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  )أ  

 للخدمة اإلذاعية الساتلية الرقمية ولوصالت التغذية؛

وشبكات اعتباره  إذ يضع يفمن  ب)الفقرة  نطاقات الرتدد املذكورة يف شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية العاملة يف ب)
 التمّتع باحلماية؛ جيب أن تستمر يف 30بالتذييل  7اخلدمة اإلذاعية الساتلية املنفذة طبقاً لألحكام احلالية للملحق 

GHzأن نطاقات الرتدد  ج) GHzو 3اإلقليم  يف 12,2-11,7 GHzو 1اإلقليم  يف 12,5-11,7  2 اإلقليم يف 12,7-12,2
 ؛(Rev.WRC-15) 30بالتذييل  7تستعملها على نطاق واسع شبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية اخلاضعة ألحكام امللحق 

GHzأن نطاقات الرتدد  د ) GHzو 1اإلقليم  يف 12,75-12,5 GHzو 2اإلقليم  يف 12,2-11,7  3 اإلقليم يف 12,75-12,2
 الساتلية، تستعملها على نطاق واسع شبكات اخلدمة الثابتة
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 2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام يقرر أن يدعو 

 نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية واختاذ اإلجراءات الالزمة عند االقتضاء، إىل النظر يف

 قطاع االتصاالت الراديويةيدعو 

 (Rev.WRC-15) 30بالتذييل  7امللحق  ن استعراض وحتديد التنقيحات احملتملة للقيود الواردة يفإىل إجراء دراسات بشأ
اخلطة والقائمة ومستقبل شبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية  حسب االقتضاء، مع ضمان محاية التخصيصات املدرجة يف

د)  الفقرة واملخططة للخدمة الثابتة الساتلية املذكورة يفاحلالية  والشبكات اعتباره إذ يضع يف منج) الفقرة  املذكورة يف
 ، مع عدم فرض قيود إضافية على هذه التخصيصات.اعتباره إذ يضع يفمن 
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608القـرار  (REV.WRC-15)

 أرض) -استعمال أنظمة خدمة المالحة الراديوية الساتلية (فضاء
MHz 1لنطاق التردد  300-1 215 

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

ق نطا أدخل توزيعًا جديدًا خلدمة املالحة الراديوية الساتلية يف 2000أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أ ) 
MHzالرتددات  1 300-1  ؛260

MHz 1أن نطاقي الرتددات  ب) 240-1 MHz 1و 215 260-1  سبق توزيعهما خلدمة املالحة الراديوية الساتلية؛ 240

 نطاق سنة يف 20أرض) تعمل بنجاح منذ أكثر من -أنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية (فضاء أن ج)
 هذا النطاق؛ ر اليت تعمل يفأجهزة الرادا دون أي إبالغ عن حدوث تداخل يف MHz 1 260-1 215 الرتدد

MHzنطاق الرتددات  أمهية استمرار احلاجة إىل محاية أنظمة االستدالل الراديوي العاملة يف د ) 1 300-1 215، 

 وإذ يأخذ بعني االعتبار

ITU-R التوصية أ )  M.1902 "الساتلية ةاملالحة الراديوي خدمة ومعايري احلماية حملطات االستقبال األرضية يف اخلصائص 
MHzالرتدد نطاق  يف أرض) العاملة-(فضاء 1 300-1  "؛215

ITU-Rالتقرير  )ب M.2284 أرض) والرادارات العاملة -"التوافق بني أنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية (فضاء
MHz 1نطاق الرتدد  يف 300-1 215،" 

 وإذ يأخذ بعني االعتبار كذلك

تنص على تشغيل أنظمة خدمة املالحة الراديوية  2003 مده املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامالذي اعت 329.5أن أحكام الرقم 
MHz 1نطاق الرتددات  أرض) يف-الساتلية (فضاء 300-1 هذا النطاق،  وحتمي أنظمة التحديد الراديوي للمواقع العاملة يف 215

 ،331.5 الرقم البلدان املدرجة يف الحة الراديوية العاملة يفباإلضافة إىل احلماية املوفرة بالفعل ألنظمة خدمة امل

 وإذ يدرك

نطاق  االحتاد أجرى دراسات عن محاية أنظمة االستدالل الراديوي العاملة يف بأن قطاع االتصاالت الراديوية يف أ )
MHzالرتددات  1 300-1 ل قطاع االتصاالت الراديوية، مث إطار مسائل الدراسة يف وأن هذه الدراسات ينبغي أن تستمر يف 215
ITU-Rواملسألة  ITU-R 62/5 املسألة  ، لكي ميكن إعداد توصيات تصدر عن القطاع، حسب االقتضاء؛217/4
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MHz 1نطاق الرتدد  بأن استعمال أنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية يف ب) 260-1 اية املؤمتر   215 كان حىت 
نيا اجلزائر وأملا ، مقيداً فقط بعدم حدوث تداخل ضار من جراء خدمة املالحة الراديوية يف2000العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

املتحدة  ةوأسرتاليا والبحرين وبلجيكا وبنن والبوسنة واهلرسك وبوروندي والكامريون والصني وكرواتيا والدامنارك واإلمارات العربي
 يلوفرنسا واليونان واهلند ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق وكينيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وليختنشتاين ولكسمربغ وما

 **ومال والسودانوالسنغال وسلوفينيا والص *وموريتانيا والنرويج وعمان وباكستان وهولندا والربتغال وقطر وصربيا واجلبل األسود
 ،43.5 وسري النكا والسويد وسويسرا وتركيا، وكان يتم باإلضافة إىل ذلك تطبيق الرقم

 يقـرر

من  ب)(انظر الفقرة  2000عدم وضع أي تقييدات باإلضافة إىل ما كان مطبقًا قبل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
رتدد نطاق ال أرض) يف-ملالحة الراديوية الساتلية (فضاءعلى استعمال الرتددات املخصصة ألنظمة خدمة ا") يعرتف إذ"و

MHz 1 260-1  ،2000يونيو  2اليت دخلت اخلدمة حىت  215

 يكلف األمني العام

بإبالغ مضمون هذا القرار إىل منظمة الطريان املدين الدويل الختاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات، ودعوة تلك املنظمة إىل املشاركة 
 ".وإذ يعرتفمن " أ )الفقرة  ة الدراسات املبينة يفأنشط بنشاط يف

 
___________________

.2006 أصبحت صربيا واجلبل األسود دولتني مستقلتني يف مالحظة من األمانة: *
(السودان وجنوب السودان). 2011 السودان إىل دولتني مستقلتني يف انقساممت  :من األمانة مالحظة **
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609 القـرار (REV.WRC-07)

 حماية أنظمة خدمة المالحة الراديوية للطيران من كثافة تدفق القدرة المكافئة 
 الناتجة عن شبكات خدمة المالحة الراديوية الساتلية وأنظمتها

MHz 1في نطاق التردد  215-1 164 
 )،2007إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره
MHz 1أن النطاق  أ )   موزع على أساس أويل خلدمة املالحة الراديوية للطريان يف مجيع األقاليم؛ 215-960

MHz 1أن النطاق  ب) 215-1 ، شريطة (RNSS)دمة املالحة الراديوية الساتلية موزع أيضًا على أساس أويل خل 164
 والذي ينص على أن تعمل أنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية طبقاً هلذا القرار؛ 328A.5التقيد بالشرط املنصوص عليه يف الرقم 

ة الرتاكمية أثناء الفرت قرر تطبيق حد مؤقت لكثافة تدفق القدرة  2000أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ج)
، وطلب من قطاع 2003واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2000املمتدة بني املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

ملؤقت ا االتصاالت الراديوية يف االحتاد إجراء دراسات لتقدير مدى احلاجة إىل وضع حد لكثافة تدفق القدرة الرتاكمية ومراجعة احلد
 ، عند اللزوم؛328A.5هلا املبني يف الرقم 

 (ARNS)رأى أن محاية خدمة املالحة الراديوية للطريان  2003العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أن املؤمتر  ) د
من التداخالت الضارة ميكن حتقيقها إذا كانت قيمة كثافة تدفق القدرة املكافئة الناجتة عن مجيع احملطات الفضائية التابعة 

ال تتجاوز  215MHz 1-1641أرض) العاملة يف النطاق -(فضاء (RNSS)جلميع أنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية 
 ؛1MHzرضه يف أي نطاق ع 2dB(W/m( 121,5 القيمة

MHzأن عدداً حمدوداً فقط من أنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية من املتوقع نشرها يف النطاق  ه ) 1 215-1 164، 
 وأن بعضاً من هذه األنظمة فقط ستكون له على األكثر ترددات مرتاكبة؛

دون فرض قيود ال داعي هلا على إقامة أنظمة أن من املمكن تأمني احلماية ألنظمة خدمة املالحة الراديوية للطريان  و )
 خلدمة املالحة الراديوية الساتلية وتشغيلها يف هذا النطاق؛

أنظمة  "، يتطلب من اإلدارات اليت تقوم بتشغيلإذ يضع يف اعتبارهمن "  و)أن بلوغ األهداف احملددة يف الفقرة  ز )
ى طريقة ذه األنظمة أن تتفق بالتعاون فيما بينها يف اجتماعات تشاورية علخدمة املالحة الراديوية الساتلية أو تزمع تشغيل مثل ه

دف حتقيق مستوى احلماية، املذكورة يف الفقرة  إذ يضع  من " )دحتقق تقامسًا منصفًا لكثافة تدفق القدرة املكافئة الرتاكمية 
 " ألنظمة خدمة املالحة الراديوية للطريان؛اعتباره يف

املناسب أن يشارك ممثلو اإلدارات اليت تقوم بتشغيل، أو تزمع تشغيل، أنظمة خدمة املالحة أنه قد يكون من  ح)
 "؛إذ يضع يف اعتبارهمن "  ز)الراديوية للطريان يف املقررات اليت ستتخذ طبقاً للفقرة 

 13.9و 12A.9و 12.9رقام قرر تطبيق أحكام التنسيق املبينة يف األ 2003العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أن املؤمتر  ط)
ا معلومات كاملة تتعلق بالتنسيق أو التبليغ، حسب  ا اليت يتلقى املكتب بشأ على أنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية وشبكا

 ،2005يناير  1االقتضاء، اعتباراً من 
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 وإذ يالحظ
دعا قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد إىل إجراء دراسات تقنية  2000أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أ ) 

MHz 1وتشغيلية وتنظيمية بشأن التوافق العام بني خدمة املالحة الراديوية الساتلية وخدمة املالحة الراديوية للطريان يف النطاق   ؛215-960
ة بأن يستعرض املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية قرر التوصي 2000أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ب)
 نتائج هذه الدراسات، 2003 لعام

 وإذ يدرك
، واإلجراءات 11و 9، أن تطلب مساعدة املكتب يف أي وقت، فيما يتعلق باملادتني 5.7أن اإلدارات املعنية تستطيع، مبوجب الرقم 

 ذات الصلة،

 يقـرر
 محاية أنظمة خدمة املالحة الراديوية للطريان، أال تتجاوز سوية أن على اإلدارات أن تضمن، من أجل  1

 كثافة تدفق القدرة املكافئة اليت تنتجها مجيع احملطات الفضائية التابعة جلميع أنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية 
 ؛MHz 1يف أي نطاق عرضه  2dB(W/m−121,5 (القيمة 

أو تزمع تشغيل أنظمة أو شبكات خلدمة املالحة الراديوية الساتلية يف نطاق أن على اإلدارات اليت تقوم بتشغيل  2
MHz 1الرتدد  215-1 أن تتخذ، بالتعاون فيما بينها، مجيع اخلطوات الالزمة، مبا يف ذلك، عند اللزوم، إدخال التعديالت  164

ا، لضمان أال يتجاوز التداخل الرتاكمي الذي ريان مثل تسببه ألنظمة خدمة املالحة الراديوية للط املناسبة على أنظمتها أو شبكا
هذه األنظمة أو الشبكات التابعة خلدمة املالحة الراديوية الساتلية العاملة على نفس الرتدد ضمن نطاقات الرتدد هذه، سوية معيار 

 " أعاله؛يقـررمن " 1احلماية من التداخل الرتاكمي املبني يف الفقرة 
ا مبوجب الفقرتني  أن على اإلدارات، يف 3 " أعاله، أال تأخذ يف احلسبان يقـررمن " 2و 1سبيل الوفاء بالتزاما
MHz 1خدمة املالحة الراديوية الساتلية اليت هلا ختصيصات تردد يف النطاق  أنظمة إال 215-1 ا مجيع  164 واليت استوفيت بشأ

من  ز)لفقرة ناسبة اليت تقدم يف االجتماعات التشاورية املشار إليها يف ااملعايري املبينة يف ملحق هذا القرار، عن طريق املعلومات امل
 "؛إذ يضع يف اعتباره "
ا مبوجب الفقرتني  4 " أعاله، أن حتدد اآلليات يقـررمن " 2و 1أن على اإلدارات، لدى إبرامها اتفاقات لتنفيذ التزاما

ذه تقوم بتشغيل أنظمة خلدمة املالحة الراديوية الساتلية على بينة اليت تضمن أن تكون اإلدارات ومجيع الوكاالت احملتمل أن 
 العملية؛

MHzأنه لتمكني العديد من أنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية من العمل يف نطاق الرتدد  5 1 215-1 164 ،
ا واملجيب عدم السماح ألي نظام خلدمة املالحة الراديوية الساتلية باستعمال كامل نسبة التد شار اخل املسموح 

MHz" أعاله يف أي نطاق عرضه يقـررمن " 1إليها يف الفقرة  MHzضمن النطاق  1 1 215-1 (انظر التوصية  164
)Rev.WRC-07( 608؛( 
" أعاله، سيتعني على اإلدارات اليت تقوم بتشغيل يقررمن " 2و 1أنه لتحقيق األهداف املنصوص عليها يف الفقرتني  6

شغيل أنظمة خلدمة املالحة الراديوية الساتلية أن تتعاون فيما بينها، عن طريق اجتماعات تشاورية، لالتفاق على حتقيق أو تزمع ت
 "؛يقـررمن " 1سوية محاية أنظمة خدمة املالحة الراديوية للطريان املبينة يف الفقرة 

 انتظامة أن تعقد اجتماعات تشاورية بأن على اإلدارات املشاركة يف عملية حساب كثافة تدفق القدرة املكافئ 7
 (كل سنة مثالً)؛
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أن تعّني اإلدارات املشاركة يف االجتماع التشاوري إدارة تقوم بتبليغ املكتب بنتائج أي حتديدات تقاسم كلية يتم  8
ستؤدي إىل إدخال أي إذا كانت هذه التحديدات عما " أعاله، بصرف النظر يقـررمن " 2التوصل إليها تنفيذًا ملضمون الفقرة 

 )؛Rev.WRC-07 (608تعديالت على اخلصائص املنشورة ألنظمة وشبكات كل منها (انظر التوصية (
 أن على اإلدارات اليت تقوم أو تزمع القيام بتشغيل أنظمة خلدمة املالحة الراديوية للطريان يف النطاق  9

MHz 1 215-1 164 أعاله؛يقـرر"قشات والقرارات املتعلقة مبضمون بنود أن تشارك، حسبما يكون مالئماً، يف املنا " 
أن تستخدم اإلدارات، يف حساب كثافة تدفق القدرة املكافئة الكلية الناجتة عن مجيع احملطات الفضائية العاملة يف  10

MHzمجيع أنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية يف النطاق  1 215-1 فيما يتعلق بأسوأ  ، املنهجية واهلوائي املرجعي،164
 ،ITU-R M.1642-2االحتماالت، ألنظمة خدمة املالحة الراديوية للطريان، وفقاً ملا يرد يف التوصية 

 يكلف مكتب االتصاالت الراديوية
" أعاله وأن يتابع بعناية نتائج حساب كثافة يقـررمن " 6بأن يشارك يف االجتماعات التشاورية املشار إليها يف الفقرة  1

 "؛يقـررمن " 1القدرة املكافئة املشار إليها يف الفقرة  تدفق
" يوصـيمن "  1بأن حيدد ما إذا كانت أي حمطة فضائية قد جتاوزت سوية كثافة تدفق القدرة املبينة يف الفقرة  2
 وأن يُطلع املشاركني يف االجتماعات التشاورية على نتائج ذلك؛ Rev.WRC-07 (608التوصية ( يف
"، االتصاالت الراديوية يكلف مكتبمن " 2" والفقرة يقـررمن " 8بأن ينشر املعلومات املشار إليها يف الفقرة  3
 النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات، يف

 يدعـو مكتب االتصاالت الراديوية 
ئة املشار إليها القدرة املكاف إىل أن يدرس عند احلاجة إمكانية تطوير برجميات حاسوبية ميكن استعماهلا يف حساب سوية تدفق

 "،يقـررمن " 1الفقرة  يف

 يدعـو اإلدارات إىل
 التعامل مع املسائل املتصلة بأنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية بأسرع ما ميكن، كما هو مطلوب؛ 1
وتزويد املكتب ومجيع املشاركني يف االجتماع التشاوري بسبل احلصول على الربجميات املالئمة املستعملة يف حساب  2

 ".يقـررمن " 1سوية كثافة تدفق القدرة املكافئة املشار إليها يف الفقرة 

 (REV.WRC-07) 609القـرار  ملحـق

 (REV.WRC-07) 609معايير تطبيق القرار 
 ات املناسبة للنشر املسبق.تقدمي املعلوم 1
 إبرام اتفاق بشأن تصنيع السواتل أو توريدها، وإبرام اتفاق بشأن إطالق السواتل. 2

 ينبغي أن يتوافر جلهة تشغيل نظام أو شبكة خدمة املالحة الراديوية الساتلية:
 دليل واضح على وجود اتفاق ملزم بشأن تصنيع أو توريد سواتله؛ ’1‘
 ى وجود اتفاق ملزم بشأن إطالق سواتله.ودليل واضح عل ’2‘
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وينبغي أن حيدد اتفاق التصنيع أو التوريد مراحل العقد الرئيسية اليت تفضي إىل تصنيع أو توريد السواتل الالزمة لتوفري اخلدمة، كما 
املبلغة هي املسؤولة  اإلدارة ينبغي أن حيدد اتفاق اإلطالق تاريخ إطالق الساتل وموقع اإلطالق والوكالة اليت تتوىل إطالقه. وتكون

 عن توثيق صحة املستندات اليت تثبت وجود هذه االتفاقات.

 جيوز تقدمي املعلومات مبوجب هذا املعيار يف شكل تعهد كتايب تقدمه اإلدارة املسؤولة.

ت مضمونة اوكبديل لالتفاقات اخلاصة بتصنيع السواتل أو توريدها أو إطالقها، ميكن قبول دليل واضح على ترتيب 3
ذه الرتتيبات وعن إعالم اإلدارات األخرى  لتمويل تنفيذ املشروع. وتكون اإلدارة املبلغة هي املسؤولة عن توثيق املستندات املتعلقة 

ا مبوجب هذا القرار. ا، يف سبيل الوفاء بالتزاما  املعنية 

 

- 346 -



RES610-1

610القـرار  (WRC-03) 

 التنسيق وحل مشاكل التوافق التقني على أساس ثنائي 
 فيما يتعلق بشبكات خدمة المالحة الراديوية الساتلية وأنظمتها 

MHzفي النطاقات  1 300-1 MHzو 164 1 610-1 MHzو 559 5 030-5 010 
 )،2003إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره
MHzقرر توزيع النطاقات  2000أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أ )  1 215-1 MHzو 164 1 300-

1 MHz 5و 260 030-5 فضاء) إضافة إىل النطاقني  -أرض) (فضاء  -(فضاء  (RNSS)خلدمة املالحة الراديوية الساتلية  010
MHz 1 260-1 MHz 1و 215 610-1  هلذه اخلدمة؛ اللذين وزعا من قبل 559

املؤمتر وضع الشروط الالزمة حلماية خدمة املالحة الراديوية للطريان من أنظمة خدمة املالحة الراديوية هذا أن  ب)
MHz 1الساتلية يف النطاق  215-1 ، وحلماية خدمات االستدالل الراديوي من أنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية 164

MHz 1النطاق  يف 300-1 MHz 5وحلماية خدمة الفلك الراديوي يف النطاق  215 000-4 خدمة املالحة الراديوية  أنظمة من 990
MHz الساتلية يف النطاق 5 030-5  ؛010

 استطاعت حىت اآلن حل مشاكل التوافق التقين فيما بينها على أساس ثنائي الراديوية الساتلية املالحة خدمةأن أنظمة  ج)
؛ ولكن حدث 9من املادة  IIدون أن تكون هناك ضرورة لفرض إجراءات تنسيق مبوجب القسم  9من املادة  Iمبوجب القسم 

 وعدد الشبكات املبلغة إىل مكتب االتصاالت الراديوية؛ الراديوية الساتلية املالحة خدمةالسنوات األخرية أن زاد عدد أنظمة  يف
الراديوية  املالحة خدمةعلى أنظمة  13.9و 12A.9و 12.9واردة يف األرقام أن هذا املؤمتر قرر تطبيق أحكام التنسيق ال د )

ا، يف النطاقات املذكورة يف الفقرة  الساتلية ا  "، اليت يتلقى مكتب االتصاالتإذ يضع يف اعتبارهمن "  أ)وشبكا الراديوية بشأ
تنطبق بالفعل على الشبكات الساتلية املستقرة  7.9م ، وأن أحكام الرق2005يناير  1معلومات التنسيق أو التبليغ الكاملة بعد 

 ؛الراديوية الساتلية املالحة خدمةبالنسبة إىل األرض يف 
بالدخول  13.9و 12A.9و 12.9أن من الضروري توفري أساس لقيام اإلدارات اليت تشغل أنظمة ال ختضع لألرقام  ه )
 ؛ليةالراديوية السات املالحة خدمةترتيبات تنسيق ثنائية حلل مشاكل التوافق التقين بني أنظمتها يف إطار  يف

 دمةخلأن من املستحسن من أجل ختفيف العبء على اإلدارات اليت تشغل أو ختطط لتشغيل أنظمة أو شبكات  و )
ا  أن تقوم بالتنسيق الثنائي فيما بني الراديوية الساتلية املالحة العاملة أو اليت هي  لساتليةالراديوية ا املالحة خلدمةأنظمتها وشبكا

 يف طور التنفيذ فعالً،

 يقـرر
 7.9 األرقامجب خاضعة للتنسيق مبو  الراديوية الساتلية املالحة خلدمةبالنسبة لإلدارات اليت ختطط لتشغيل أنظمة  1
التنسيق  "، إذا استجابت اإلدارة اليت يطلبإذ يضع يف اعتباره من " أ)رة يف النطاقات املذكورة يف الفق 13.9 /أوو 12A.9و 12.9و

، أن تقوم اإلدارة اليت طلبت التنسيق، أثناء عملية التنسيق، بناء على طلب اإلدارة املستجيبة، 52.9معها إىل الطلب مبوجب الرقم 
رار فيما يتعلق فت املعايري املنصوص عليها يف ملحق هذا القبتبليغ اإلدارة املستجيبة (مع صورة إىل املكتب) عما إذا كانت قد استو 

 بالشبكة أو بالنظام موضوع التنسيق؛
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 13.9 /أوو 12A.9و 12.9و 7.9 األرقاملطلب التنسيق مبوجب  52.9أن تقوم اإلدارات اليت تستجيب طبقاً للرقم  2
"، وبناء على طلب يقررمن " 1 أثناء عملية التنسيق املذكورة يف الفقرة"، إذ يضع يف اعتباره من " أ)الفقرة  املذكورة يف النطاقات يف

اإلدارة الطالبة، بتبليغ اإلدارة املستجيبة (مع صورة إىل املكتب) عما إذا كانت قد استوفت املعايري املنصوص عليها يف ملحق هذا 
 القرار فيما يتعلق بالشبكة أو بالنظام موضوع التنسيق؛

الفقرة  املذكورة يف يف النطاقات الراديوية الساتلية املالحة خلدمةت اليت تشغل أو ختطط لتشغيل أنظمة أن تقوم اإلدارا 3
، باختاذ مجيع اإلجراءات العملية حلل 9من املادة  II"، اليت ال ختضع أنظمتها للتنسيق مبوجب القسم إذ يضع يف اعتباره من " أ)

 ؛مشاكل التوافق بني األنظمة على أساس ثنائي
من أجل الوفاء  ،خلدمة املالحة الراديوية الساتلية أو شبكات اليت تشغل أو ختطط لتشغيل أنظمة إلداراتل أنه ينبغي 4

خدمة املالحة " أعاله، أن تبدأ أوًال حبل مشاكل التوافق بني أنظمة أو شبكات يقرر من " 3بااللتزام املنصوص عليه يف الفقرة 
 و اليت هي يف طور التنفيذ فعالً؛العاملة أالراديوية الساتلية 

الراديوية  الحةامل دمة" أعاله، يعترب يف طور التنفيذ فعالً أي نظام أو شبكة خليقـرر من " 4أنه يف تطبيق حكم الفقرة  5
 يستويف املعايري املدرجة يف ملحق هذا القرار فيما يتعلق بالشبكة أو النظام موضوع التنسيق؛ الساتلية

، ببدء استعمال أحد ختصيصات الرتددات للمحطات 47.11رات اليت تبلغ املكتب، مبوجب الرقم أن على اإلدا 6
ملكتب، إن مل تكن أعاله، أن تُعلم ا "إذ يضع يف اعتبارهمن "  أ)يف النطاق املذكور يف الفقرة  الراديوية الساتلية املالحة خدمة يف

 املعايري املدرجة يف ملحق هذا القرار؛قد فعلت ذلك من قبل، مبا إذا كانت قد استوفت 
 املالحة دمةخأن ينفَّذ هذا القرار بشكل يساعد على إشاعة مبدأ املساواة والعدالة يف تأمني النفاذ ملشغلي أنظمة  7

 املخطط هلا يف النطاقات املشار إليها أعاله، الراديوية الساتلية املالحة خدمةوألنظمة  الراديوية الساتلية

 ب االتصاالت الراديويةيكلف مكت
يف النطاقات  ليةخلدمة املالحة الراديوية السات أو شبكات اليت تشغل أو ختطط لتشغيل أنظمة إلداراتبتقدمي املساعدة عند الطلب ل

 ، وذلك9من املادة  IIأعاله، اليت ال ختضع أنظمتها للتنسيق مبوجب القسم  "إذ يضع يف اعتبارهمن "  أ)املذكورة يف الفقرة 
ا يف التوصل إىل اتفاقات ثنائية مع األنظمة األخرى   كن.يف أبكر وقت مم الراديوية الساتلية املالحة خلدمةملساعد

 (WRC-03) 610ملحـق القـرار 

 (WRC-03) 610معايير تطبيق القرار 
 تقدمي املعلومات املناسبة للنشر املسبق. 1
 إبرام اتفاق بشأن إطالق السواتل.إبرام اتفاق بشأن تصنيع السواتل أو توريدها، و  2

 ينبغي أن يتوافر جلهة تشغيل نظام أو شبكة خدمة املالحة الراديوية الساتلية:
 دليل واضح على وجود اتفاق ملزم بشأن تصنيع أو توريد سواتله؛ ’1‘
 ودليل واضح على وجود اتفاق ملزم بشأن إطالق سواتله. ’2‘
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فري اخلدمة، لتوريد مراحل العقد الرئيسية اليت تفضي إىل تصنيع أو توريد السواتل الالزمة لتو وينبغي أن حيدد اتفاق التصنيع أو ا
كما ينبغي أن حيدد اتفاق اإلطالق تاريخ إطالق الساتل وموقع اإلطالق والوكالة اليت تتوىل إطالقه. وتكون اإلدارة املبلغة 

 االتفاقات. املسؤولة عن توثيق صحة املستندات اليت تثبت وجود هذه هي

 جيوز تقدمي املعلومات مبوجب هذا املعيار يف شكل تعهد كتايب تقدمه اإلدارة املسؤولة.

وكبديل لالتفاقات اخلاصة بتصنيع السواتل أو توريدها أو إطالقها، ميكن قبول دليل واضح على ترتيبات مضمونة  3
ذه الرتتيبات.لتمويل تنفيذ املشروع. وتكون اإلدارة املبلغة هي املسؤولة عن   توثيق املستندات املتعلقة 
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612رار ـالق (REV.WRC-12) 

MHzو 3 بيناستخدام خدمة التحديد الراديوي للموقع  50  
 األوقيانوغرافيةرادارات اللدعم تشغيل 

 )،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

سطح البحر  أحواللقياس األوقيانوغرافية رادارات الأن هناك اهتمامًا متزايدًا على الصعيد العاملي بتشغيل  ) أ 
عند السواحل لدعم العمليات اخلاصة بالبيئة ودراسة احمليطات واألرصاد اجلوية واملناخ والعمليات البحرية وعمليات التخفيف 

 من آثار الكوارث؛

أو رادارات  (HF)أجزاء من العامل باعتبارها رادارات حميطات عالية الرتدد  الرادارات األوقيانوغرافية معروفة أيضاً يف أن ب)
 استشعار ارتفاع األمواج عالية الرتدد أو رادارات املوجات السطحية عالية الرتدد؛

 األرضية اليت تنتشر فوق البحار؛ أن الرادارات األوقيانوغرافية تعمل على أساس استخدام املوجات ج)

 تعزز الرقابة ومتّكن من حيثالعاملي  األوساط البحرية على الصعيد يف تطبيقاتاألوقيانوغرافية رادارات الأن لتكنولوجيا  )د 
 ؛على صعيد العامل االستشعار طويل املدى لسفن السطح وهو ما يعود بالفائدة على األمن والسالمة للسفن واملوانئ

تمع من خالل محاية البيئة األوقيانوغرافية رادارات الأن تشغيل  ) ه واجهة الكوارث والتأهب مليعود بالفائدة على ا
 ومحاية الصحة العامة وحتسني عمليات األرصاد اجلوية وزيادة السالمة الساحلية والبحرية وتعزيز االقتصادات الوطنية؛

من الطيف  اتلالحتياجي حول العامل مما وفر فهمًا على أساس جتريبرافية األوقيانوغرادارات الأنه قد مت تشغيل  ) و
 الطيف عالوة على فهم للفوائد اليت تقدمها هذه األنظمة؛ تقاسموالعتبارات 

رادارات الأنظمة  الطيف اليت ميكن استخدامها يف هي اليت حتدد أجزاءأن متطلبات األداء واالحتياجات من البيانات  )ز 
 ؛لعمليات رصد احمليطاتوغرافية األوقيان

MHzمن الرادارات األوقيانوغرافية، حتت  مساوية ملوجات متعمد غري انتشار حيدث قد أنه ح) تقريباً، إذا توفرت  30
 ظروف االنتشار املالئمة،

 يدركوإذ 

 ؛إدارات سبعينات القرن املاضي لدى عدةمنذ  4.4 األوقيانوغرافية تعمل طبقاً للحكملرادارات ا أن ) أ 

نفذوا تقنيات الستخدام الطيف بأقصى كفاءة وإذ يدرك" " منأ) الفقرة  املشار إليها يفأن مطوري األنظمة  ب)
 اخلدمات الراديوية األخرى؛ وللتخفيف من التداخل يف
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الناجم عن الرادارات األوقيانوغرافية، إذا مل ينجم عن  اخلدمات القائمة من التداخل الضارحمطات محاية ميكن ضمان أنه  ج)
dBعند موقع هوائي االستقبال قيمة تتجاوز لتداخل ملسببة لااإلشارة  خصائص فيها  تكونمنطقة  يف (I/N) ضوضاءال إىل تداخلال لنسبة –6

ITU-Rالتوصية  يف دةاحملدادئة املناطق الريفية أو الريفية اهلخصائص ضمن االصطناعية والطبيعية الضوضاء  P.372-10 وإذا استعملت هذه ،
 القيمة حلساب مسافات الفصل الدنيا للتنسيق بني أي رادار أوقيانوغرايف وأي بلد حيتمل تأثره؛

أنه لغرض محاية اخلدمات احلالية من التداخل الضار، ميكن التحقق من تأثري الرادارات األوقيانوغرافية عرب انتشار  ) د
ITU-Rالتقرير  باستعمالاملوجات األرضية  M.2234  باالستناد إىل التوصيةITU-R P.368-9، 

 يقـرر

إىل املكتب، ينبغي أن جيري التبليغ وتبلغ  2012فرباير  17اخلدمة بعد  يف الرادارات األوقيانوغرافية توضعأنه عندما 1
 من لوائح الراديو وأن يشمل هوية احملطة (الرمز الدليلي للنداء)؛ 2.11وفقاً للرقم 

 ؛dBW 25 عنأال تزيد ذروة القدرة املشعة املكافئة املتناحية الصادرة عن الرادارات األوقيانوغرافية  2

شفرة مورس على الرتدد املخصص باحملطة (الرمز الدليلي للنداء)  هويةانوغرايف بإرسال أن تقوم كل حمطة رادار أوقي 3
 دقيقة؛ 20زمنية ال تزيد عن اية كل دورة من دورات حيازة البيانات، ولكن على فرتات  الدولية بسرعة يدوية يف

رادارات ديد من هذه الالعالتقنيات اليت تسمح بتشغيل ، بقدر اإلمكان عملياً، أن تستعمل الرادارات األوقيانوغرافية 4
 على نفس الرتدد مع خفض شغل الطيف إىل أدىن حد عند نشر الرادارات على صعيد إقليمي أو عاملي؛

بالتايل احلد و  التقاسمأمكن، وحسب احلاجة، لتسهيل إن أن تستعمل الرادارات األوقيانوغرافية هوائيات اجتاهية،  5
 اجتاه الفص اخللفي هلوائي اإلرسال؛ يف شعة املكافئة املتناحيةالقدرة املمن 

اجلدول التايل  يف من تلك احملددةان األخرى أكرب بني الرادار األوقيانوغرايف وحدود البلد أن تكون املسافة الفاصلة 6
 :ُحيصل على موافقة صرحية مسبقة من اإلدارات املتأثرةما مل 

 )MHz( التردد
 (km) مختلط أو بحري مسير (km) بري مسير

 هادئ ريفي ريفي هادئ ريفي ريفي
(MHz 1 ±) 5120170790920

(MHz 1 ±) 9100130590670

(MHz 1 ±) 13100110480520

(MHz 1 ±) 1680100390450

(MHz 1 ±) 2580100280320

(MHz 1 ±) 4280100200230
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641القـرار  (REV.HFBC-87) 

kHzاستخدام نطاقات الترددات  7 100-7 000 

 )،1987املوزعة للخدمة اإلذاعية (جنيف،  (HF)إن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين بتخطيط نطاقات املوجات الديكامرتية 

 إذ يضع يف اعتباره

 قات الرتددات بني خدمة اهلواة واخلدمة اإلذاعية غري مستحسن وينبغي جتنبه؛أن تقاسم نطا أ ) 

 ؛7أن من املستحسن أن تكون هلاتني اخلدمتني توزيعات عاملية تقتصر عليهما يف النطاق  ب)

kHzأن النطاق  ج) 7 100-7  موزع حصراً خلدمة اهلواة يف العامل أمجع، 000

 يقـرر

kHzأن يكون النطاق  7 100-7 حمظوراً على اخلدمة اإلذاعية، وأن تتوقف حمطات اإلذاعة عن اإلرسال على ترددات  000
 هذا النطاق،

 حيـث

kHzاإلدارات املسؤولة عن حمطات اإلذاعة اليت تبث على ترددات النطاق  7 100-7 على اختاذ التدابري الالزمة لوقف هذه  000
 اإلرساالت فوراً،

 يكلف األمني العام

ذا القرار.  بإحاطة اإلدارات علماً 
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 642القـرار 

 المتعلق بتشغيل محطات أرضية في خدمة الهواة الساتلية
 )،1979إن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو (جنيف، 

 إذ يدرك
 تنطبق على خدمة اهلواة الساتلية، 11و 9أن اإلجراءات املنصوص عليها يف املادتني 

 ويدرك كذلك
 أن خصائص احملطات األرضية يف خدمة اهلواة الساتلية بالغة التنوع؛ أ ) 

أن احملطات الفضائية يف خدمة اهلواة الساتلية قد مت تصميمها حىت تتمكن حمطات اهلواة األرضية يف مجيع البلدان  ب)
 من النفاذ إليها؛

 حمطات خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية جيري دون حاجة إىل إجراءات رمسية؛أن التنسيق بني  ج)
أن اإلدارة اليت ترخص حمطة فضائية خلدمة اهلواة الساتلية يتعني عليها أن توقف أي تداخالت ضارة، عمالً بأحكام  د )

 ،11.25الرقم 

 وإذ يالحظ
 ها بشكل معقول للمحطات األرضية يف خدمة اهلواة الساتلية،ال ميكن توفري  4أن بعض املعلومات احملددة يف التذييل 

 يقـرر
أنه عندما تعتزم إدارة (أو إدارة تتصرف باسم جمموعة من اإلدارات املعينة باالسم) أن تقيم نظاماً ساتلياً خلدمة اهلواة  1

 جيوز هلا:الساتلية، وترغب يف نشر معلومات تتعلق مبحطات أرضية هلذا النظام، فإن هذه اإلدارة 
أو جبزء منها، فيقوم املكتب بنشر  4أن حتيط مكتب االتصاالت الراديوية علماً بكامل املعلومات املطلوبة يف التذييل  1.1

هذه املعلومات يف قسم خاص من نشرته الدولية اإلعالمية للرتددات طالبًا إبالغه بأي تعليق يف غضون مهلة أربعة أشهر، اعتباراً 
 لنشر؛من تاريخ هذا ا

، فيسجل املكتب 8.11إىل  2.11أو جزءًا منها، عمًال باألرقام من  4أن تبلغ كامل املعلومات املطلوبة يف التذييل  2.1
 هذه املعلومات يف قائمة خاصة؛

أن تشمل هذه املعلومات على األقل خصائص حمطة أرضية منوذجية خلدمة اهلواة الساتلية، قادرة على إرسال إشارات  2
 احملطة الفضائية لبدء تشغيل احملطة الفضائية أو تعديل وظائفها أو إيقافها.إىل 
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646القـرار  (REV.WRC-15)

 حاالت الكوارث حماية الجمهور واإلغاثة في

)،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

مصطلح "االتصاالت الراديوية من أجل محاية اجلمهور" يشري إىل االتصاالت الراديوية اليت تستعملها الوكاالت أن  أ ) 
 احملافظة على القانون والنظام ومحاية األرواح واملمتلكات ومواجهة حاالت الطوارئ؛ ، اليت تتوىلواملنظمات املسؤولة

حاالت الكوارث" يشري إىل االتصاالت الراديوية اليت  غاثة يفعمليات اإل أن مصطلح "االتصاالت الراديوية يف ب)
ديدًا كبري  تستعملها الوكاالت واملنظمات املسؤولة عن مواجهة حاالت االضطرابات الشديدة يف تمع اليت متثل  ًا على نطاق ا

اط ث أو من جراء ظاهرة طبيعية أو نشواسع للحياة البشرية أو الصحة أو املمتلكات أو البيئة، سواء كان ذلك من جراء وقوع حاد
 بشري، وسواء وقعت فجأة أو كنتيجة لعمليات معقدة طويلة األجل؛

فيها  االحتياجات املتزايدة إىل االتصاالت واالتصاالت الراديوية للمنظمات والوكاالت املعنية حبماية اجلمهور، مبا ج)
احملافظة على  حاالت الكوارث، ملا لالتصاالت من دور حيوي يف غاثة يفاملنظمات والوكاالت املعنية مبواجهة حاالت الطوارئ واإل
 حاالت الكوارث ومواجهة حاالت الطوارئ؛ القانون والنظام، ومحاية األرواح واملمتلكات، واإلغاثة يف

اية اجلمهور مح تشجيع التشغيل البيين والتنسيق بني األنظمة املستعملة يف أن كثريًا من اإلدارات أبدت رغبتها يف د )
الت الطوارئ حا العمليات اليت جتري على املستوى الوطين أو عرب احلدود يف ، سواء يف(PPDR) حاالت الكوارث واإلغاثة يف

 حاالت الكوارث؛ عمليات اإلغاثة يف يف أو

صوت والبيانات الات تطبيقتدعم أساساً حاالت الكوارث  محاية اجلمهور واإلغاثة يفلتطبيقات   القائمةأن األنظمة  ) ه
؛/واسعة النطاقضيقة النطاق

اجلمهور  محايةوواسعة النطاق لتلبية متطلبات  ضيقة النطاقاستعمال األنظمة أنه على الرغم من استمرار  و )
، فإن هناك حاجة متزايدة لتطبيقات النطاق العريض لدعم زيادة قدرات البيانات والوسائط حاالت الكوارث واإلغاثة يف

املتعددة اليت تتطلب معدالت بيانات أعلى وقدرات أعلى، وقد يتعني إتاحة طيف كاف على املستوى الوطين لتلبية هذه 
؛االحتياجات املتزايدة

تعمل حاليًا على تطوير تكنولوجيات جديدة لتطبيقات محاية اجلمهور اليت أن العديد من منظمات وضع املعايري  ز )
اليت تدعم معدالت  (IMT)، مثل تكنولوجيات االتصاالت املتنقلة الدولية ث القائمة على النطاق العريضحاالت الكوار  واإلغاثة يف

يات أيضاً لتلبية ، وُتستعمل هذه التكنولوجحاالت الكوارث محاية اجلمهور واإلغاثة يفالبيانات األعلى والقدرات األعلى لتطبيقات 
 حاالت الكوارث؛ ة اجلمهور واإلغاثة يفماياحتياجات الوكاالت واملنظمات املعنية حب

وأنظمة النقل  (IMT)تطوير التكنولوجيات واألنظمة اجلديدة مثل االتصاالت املتنقلة الدولية  أن االستمرار يف ح)
رث؛حاالت الكوا جماالت محاية اجلمهور واإلغاثة يف دعم أو استكمال التطبيقات املتقدمة يفمواصلة يساعد على  قد (ITS) الذكية
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حاالت  أن بعض األنظمة التجارية األرضية والساتلية تستكمل األنظمة املكرسة حلماية اجلمهور واإلغاثة يف ط)
 الكوارث، وأن استعمال احللول التجارية يتوقف على التقدم التكنولوجي والطلب الذي تشهده األسواق؛

غاثة طيفية فيما يتعلق بتطبيقات محاية اجلمهور واإلأن اإلدارات قد تكون هلا احتياجات تشغيلية ومتطلبات  )ي
 حاالت الكوارث، ختتلف باختالف الظروف؛ يف
العاملية و/أو اإلقليمية قد ُميّكن اإلدارات من االستفادة من التنسيق وتلبية  1أن النهج القائم على مديات الرتددات )ك

 نفس الوقت، متطلبات التخطيط الوطين يف

 وإذ يدرك
 املنافع املرتتبة على تنسيق الطيف ومنها: أ ) 
 زيادة إمكانيات التشغيل البيين؛ -
 إرشادات واضحة للتقييس؛ -
توافُر جتهيزات و إنتاجها مما يؤدي إىل االستفادة من وفورات احلجم،  توسيع قاعدة صناعة التجهيزات والتوسع يف -

 ت؛التجهيزا وزيادة وفرة هذهأكثر فعالية من حيث التكاليف، 
 حتسني إدارة الطيف وختطيط استعماله؛ -
 مساعدة دولية أكثر فعالية أثناء الكوارث واألحداث الرئيسية؛ -
 حتسني التنسيق بشأن التجهيزات وتداوهلا عرب احلدود؛ -

اليت  سائلحاالت الكوارث هي من امل أن التمييز من الناحية التنظيمية بني أنشطة محاية اجلمهور وأنشطة اإلغاثة يف ب)
 تقررها اإلدارات على املستوى الوطين؛

زم أن يأخذ حاالت الكوارث يل أن ختطيط الطيف على املستوى الوطين لتلبية احتياجات محاية اجلمهور واإلغاثة يف ج)
 الطيف؛ شأن استعمالباالعتبار التعاون والتشاور الثنائي مع اإلدارات األخرى املعنية، وهو أمر ينبغي تيسريه عن طريق زيادة التنسيق  يف

)، 1998 ي،الكوارث ولعمليات اإلغاثة (تامبري وطأة أن اتفاقية تامبريي املتعلقة بتوفري موارد االتصاالت للحد من  د )
معاهدة دولية مودعة لدى األمني العام لألمم املتحدة، وما يتصل بذلك من القرارات والتقارير الصادرة عن اجلمعية العامة  وهي

 ؛هذا الصدد تحدة، تعد أيضاً ذات صلة يفلألمم امل
فاقية ات ) ملؤمتر املندوبني املفوضني حيث الدول األعضاء األطراف يف2010غواداالخارا،  (املراجع يف 36أن القرار  ه )

وفقاً ملا تنص عليه  يتامبريي على اختاذ مجيع التدابري العملية الالزمة لتطبيق اتفاقية تامبريي والعمل بتعاون وثيق مع املنسق التنفيذ
 االتفاقية املذكورة؛

ITU-Rأن التوصية  و ) M.1637 الطوارئ  حاالت تتضمن توجيهات لتيسري تداول جتهيزات االتصاالت الراديوية يف
 حاالت الكوارث؛ واإلغاثة يف

ITU-Rالتوصية أن  ز ) M.2009  واإلغاثة ور محاية اجلمهعمليات  معايري السطوح البينية الراديوية املطبقة يفحتدد
 حاالت الكوارث؛ يف

___________________
الذي ميكن أن تعمل فيه األجهزة الراديوية ويكون قاصراً على نطاق يف سياق هذا القرار، فإن مصطلح "مدى الرتددات" يعين مدى الرتددات   1
ات على املستوى الوطين.نطاقات ترددات معينة تبعاً للظروف واملتطلب أو
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يقدم تفاصيل عن قدرات تكنولوجيات االتصاالت املتنقلة الدولية لتلبية احتياجات  ITU-R M.2291التقرير أن  ح)
 النطاق؛ حاالت الكوارث عريضة محاية اجلمهور واإلغاثة يفتدعم عمليات تطبيقات 

يقدم تفاصيل شاملة عن األنظمة والتطبيقات اليت تدعم عمليات محاية اجلمهور واإلغاثة  ITU-R M.2377التقرير أن  ط)
وعريض النطاق؛النطاق وواسع  النطاق االستخدام ضيق حاالت الكوارث يف يف

حاالت الكوارث هلا جمموعة من املتطلبات املبدئية تشمل، على  وكاالت ومنظمات محاية اجلمهور واإلغاثة يفأن  ي)
احلصر، إمكانية التشغيل البيين، واالتصاالت املأمونة اليت ميكن االعتماد عليها، والقدرة الكافية على االستجابة حلاالت  ل املثال السبي

استعمال األنظمة غري املكرسة، وسرعة االستجابة، والقدرة على التعامل مع نداءات مجاعية متعددة والقدرة  الطوارئ، وأولوية النفاذ يف
ITU-R ينالتقرير  غطية مساحات واسعة، وفقاً ملا يرد يفعلى ت M2377 وITU-R M.2291؛ 

ITU-Rالتقرير  أن )ك BT.2299  على وماتاملعل نشر يف مهماً  دوراً  تؤدي لألرض اإلذاعة أنلرباهني تبني يوفر جتميعًا 
 الطوارئ؛ أوقات يف اجلمهور

، لكوارثحاالت ا ماية اجلمهور واإلغاثة يفحتتوي على ترتيبات منسقة إقليميًا حل ITU-R M.2015 أن التوصية )ل
؛2فضًال عن ترتيبات الرتددات لفرادى اإلدارات

حاالت الكوارث، ميكن استعمال شبكات اهلواة  حالة تعرض معظم شبكات األرض للدمار أو التلف يف أنه يف ) م
جهود  توفري خدمات االتصاالت للمساعدة يف الشبكات األخرى غري القائمة على األرض يفالشبكات الساتلية أو غريها من  أو

 حاالت الكوارث؛ محاية اجلمهور واإلغاثة يف
أن مقدار الطيف الالزم حلماية اجلمهور على أساس يومي خيتلف كثريًا من بلد إىل آخر، وأن أجزاء معينة من الطيف  ن)

 ؛حاالت الكوارث محاية اجلمهور واإلغاثة يفلتطبيقات لبلدان العديد من ا تستعمل بالفعل يف
اية محاالستجابة لكارثة أو حالة طوارئ، قد تكون هناك حاجة إىل طيف إضايف على أساس مؤقت لعمليات  أنه يف )س

 ؛حاالت الكوارث اجلمهور واإلغاثة يف
محاية اجلمهور واإلغاثة الستعماالت ة كلها تكون متاحلن الرتددات الواقعة داخل مدى ترددات مشرتك حمدد أن  )ع
 كل بلد؛ يف حاالت الكوارث يف
 األجهزة قد يسهل من التشغيل البيين و/أو التوصيل اميكن أن تعمل فيه ةترددات مشرتكمديات أن تعيني  )ف

لى املستويات حاالت الكوارث ع يفاإلغاثة وعمليات حاالت الطوارئ  إطار التشاور والتعاون املشرتك، وخصوصًا يف البيين، يف
 ؛للحدود الوطنية واإلقليمية والعابرة

جيب يستأول من  حاالت الكوارث عادةً  اإلغاثة يفومنظمات محاية اجلمهور و أنه عند حدوث كارثة ما، تكون وكاالت  )ص
ا اليومية،  ة واملنظمات األخرى كذلك املشاركميكن للوكاالت وباإلضافة إىل ذلك على مسرح األحداث باستخدام أنظمة اتصاال

 ؛حاالت الكوارث عمليات اإلغاثة يف يف
 تطبيقات لعمليات نشر MHz 791-694قد حددت أجزاء معينة من مدى الرتددات  1اإلقليم  ن بعض البلدان يفأ )ق

 ؛حاالت الكوارث ماية اجلمهور واإلغاثة يفحلالنطاق العريض 
تطبيقات لعمليات نشر  MHz 862-790معينة من مدى الرتددات  حددت أجزاءً  قد 1اإلقليم  ن بعض البلدان يفأ ) ر

 ؛حاالت الكوارث ماية اجلمهور واإلغاثة يفحلالنطاق العريض 
___________________

 400MHz-380و 370MHz-351و 174MHz-138أجزاء من مديات الرتددات  3اإلقليم  على سبيل املثال، طبقت بعض البلدان يف  2
MHzضيقة النطاق ومدَيي الرتددات  حاالت الكوارث يف محاية اجلمهور واإلغاثة لتطبيقات MHzو 205-174 1 467-1 محاية  لتطبيقات 447

 عريضة النطاق. حاالت الكوارث يف اجلمهور واإلغاثة
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205والقرار  267.5والرقم  266.5الرقم  األحكام الواردة يف ش) (Rev.WRC-15)؛ 
 ؛MHz 406-400,15الرتدد نطاقات  تعمالن على أساس منسق عاملياً يف Metsatو Metaidsن خدميت أ ت)
 ه قد تكون هناكوأن MHz 410-406,1الرتدد نطاق  تعمل على أساس أويل يف (RAS)ن خدمة الفلك الراديوي أ ث)

 لنطاق الرتدد هذا،جماورة نطاقات  حاالت الكوارث يف ماية اجلمهور واإلغاثة يفحلعمليات 

 وإذ يالحظ
GHzحتت املختلفة نطاقات الرتدد ستواصل استعمال أن إدارات كثرية  ) أ  اليت  الضيقألنظمة وتطبيقات النطاق  1

حاالت  محاية اجلمهور واإلغاثة يفوقد تقرر استعمال نفس املدى ألنظمة  حاالت الكوارث محاية اجلمهور واإلغاثة يفتدعم 
 املستقبلية؛  الكوارث

GHzأن بعض اإلدارات تستعمل أيضًا نطاقات تردد معينة فوق  ب) حاالت  محاية اجلمهور واإلغاثة يفلتطبيقات  1
 عريضة النطاق؛ الكوارث

أن التطبيقات اليت تتطلب مناطق تغطية واسعة وتستطيع توفري اإلشارات على حنو جيد، ميكن عمومًا تدبريها  )ج
 نطاقات ترددات أدىن؛ يف
 حاالت الكوارث؛ أنظمة محاية اجلمهور واإلغاثة يف ت كثرية قامت باستثمارات كبرية يفأن إدارا )د 
حاالت الكوارث استعمال االتصاالت الراديوية احلالية واملستقبلية،  لوكاالت ومنظمات اإلغاثة يفتسمح املرونة أن  )ه 

ا؛  لتيسري العمليات اإلنسانية اليت تقوم 
اثة املعنية حبماية اجلمهور واإلغواملنظمات وارئ تتطلب استجابة ليس من الوكاالت الكوارث والطأحداث ن أ و )
 ؛اإلنسانيةواملنظمات حاالت الكوارث فحسب، بل أيضاً من الوكاالت  يف
قات الرتددات نطا حاالت الكوارث عريضة النطاق ميكن أن تتحقق وتُنشر يف ن خدمات محاية اجلمهور واإلغاثة يفأ ) ز

 ؛لالتصاالت املتنقلة الدوليةاحملددة 
حاالت الكوارث، وخصوصاً  توفري املساعدات اإلنسانية الفعالة واملناسبة يف املنافع املرتتبة على التعاون بني البلدان يف )ح

 ؛نظراً للمتطلبات التشغيلية اخلاصة هلذه األنشطة اليت تتطلب استجابة تتجاوز احلدود الوطنية
 اتصاالت تتسم بالكفاءة من حيث التكاليف؛، إىل جتهيزات 2البلدان النامية حاجة البلدان، وخصوصاً  ط)
 أن استعمال التكنولوجيات القائمة على بروتوكوالت اإلنرتنت أصبح راسخاً، ي)

 وإذ يؤكد على
موعة من اخلدمات طبقاً لألحكام من  إذ يقرر املشار إليها يفالرتددات مديات أن  أ )  الصلة  ذاتهذا القرار موزعة 

ا تستخدم يف  واإلذاعية؛ واملتنقلة الساتلية واملتنقلة اخلدمات الثابتة الوقت احلاضر بكثافة يف من لوائح الراديو، وأ
 3و 2 يقررالفقرتني  املديات املدرجة يف حاالت الكوارث يف تطبيقات محاية اجلمهور واإلغاثة يفتشغيل نه يُعتزم أ ب)
 هلا توزيعات أساس أويل وفقاً ألحكام لوائح الراديو؛اليت  اخلدمة املتنقلة يف

  
___________________

الكوارث. حاالت يف االحتاد عن اإلغاثة يف ذلك، على سبيل املثال، مضمون الكتيب الذي أصدره قطاع تنمية االتصاالت يف على أن يراعى 2
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 :حتدد أن املرونة جيب أن تكون متاحة لإلدارات لكي )ج
 املديات حاالت الكوارث، من مقدار الطيف الذي ميكن توفريه على املستوى الوطين حلماية اجلمهور واإلغاثة يف –

ا؛ يقرراجلزء  احملددة يف  من هذا القرار، لكي تستطيع تلبية املتطلبات الوطنية اخلاصة 
 هذا القرار يف ذلك تلك الواردة ، مبا يفحاالت الكوارث حلماية اجلمهور واإلغاثة يفاملستعملة احلاجة إىل النطاقات  -

 ؛3الوطنية اخلاصةمن أجل تلبية الظروف اإلقليمية أو ، M.2015R-ITUوالتوصية 

 ؛حاالت الكوارث محاية اجلمهور واإلغاثة يفتنطبق على  من لوائح الراديو ال 10.4و 59.1كام الرقمني أن أح د )

ا للمكونة األرضية لالتصاالت املتنقلة الدولية من بني تلك املفصلة  ه ) أن مبقدور اإلدارات اعتماد ترتيبات ترددا
 ،ITU-R M.1036التوصية  يف

 يقـرر
الكوارث  حاالت أغراض محاية اجلمهور واإلغاثة يف املنسقة يفاستعمال مديات الرتددات  علىاإلدارات يشجع أن  1

االعتبار املتطلبات الوطنية واإلقليمية وكذلك مراعاة ما قد يلزم من تشاور وتعاون مع البلدان  إىل أقصى حد ممكن، آخذة بعني
 األخرى املعنية؛

MHzجزاء من مدى الرتددات أاالعتبار  تشجيع اإلدارات على أن تأخذ يف 2 ، على النحو الوارد وصفه 894-694
ا اخلاصة حبITU-R M.2015 أحدث نسخة من التوصية يف حاالت  ماية اجلمهور واإلغاثة يف، عند التخطيط الوطين لتطبيقا

 أعاله؛ على يؤكد وإذ منج) وهـ) ، والسيما عريضة النطاق، بغية حتقيق التنسيق العاملي مع مراعاة الفقرتني الكوارث

االعتبار أيضاً أجزاء من مديات الرتددات املنسقة على املستوى اإلقليمي  مواصلة تشجيع اإلدارات على أن تأخذ يف 3
ا اخلاصة حب  :حاالت الكوارث ماية اجلمهور واإلغاثة يفلتطبيقا

MHz: املدى 1يف اإلقليم  - 470  ؛380
MHzالرتدد : نطاقات 3يف اإلقليم  - 430 MHzو 406,1 470 MHzو 440 4 990 4  ؛940

 2 الفقرتني مديات الرتددات احملدد يف يف حاالت الكوارث ماية اجلمهور واإلغاثة يفأن ترتيبات الرتددات اخلاصة حب 4
ينبغي إدراجها  ،حاالت الكوارث محاية اجلمهور واإلغاثة يف، فضًال عن ترتيبات الرتددات اخلاصة بالبلدان من أجل يقررمن  3و
ITU-Rالتوصية  يف M.2015؛ 

أعاله، يقرر من  3و 2 الفقرتني يف حاالت الكوارث حلماية اجلمهور واإلغاثة يف اتالرتدد استخدام مديات أن  5
ت مديات الرتددا يف حاالت الكوارث محاية اجلمهور واإلغاثة يففضًال عن استخدام ترتيبات الرتددات اخلاصة بالبلدان من أجل 

ITU-Rأحدث نسخة من التوصية  هذه، على النحو الوارد وصفه يف M.2015 تداخل غري مقبول وأال يعيق  جيب أال يتسبب يف
 ؛لوائح الراديو يف ، املديات اخلدمات املوزع هلا هذه بتطبيقات هذه الرتدداتمديات استعمال 

ددات االت الكوارث، االحتياجات املؤقتة إىل الرت ح حاالت الطوارئ واإلغاثة يف تشجيع اإلدارات على أن تليب، يف 6
 باإلضافة إىل ما توفره عادة طبقاً لالتفاقات مع اإلدارات املعنية؛

___________________
حاالت  يف محاية اجلمهور واإلغاثةلتطبيقات  MHz 862-694بعض أجزاء مدى الرتددات  1اإلقليم  على سبيل املثال حددت بعض البلدان يف 3

عريضة النطاق. الكوارث
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الطوارئ واإلغاثة  تشجيع اإلدارات على تيسري التداول عرب احلدود لتجهيزات االتصاالت الراديوية اليت تستخدم يف 7
 تشاور املتبادل دون اإلخالل بالتشريعات الوطنية؛حاالت الكوارث، من خالل التعاون وال يف

حاالت الكوارث على استعمال  أن تشجع اإلدارات الوكاالت واملنظمات املعنية حبماية اجلمهور واإلغاثة يف 8
ت تكنولوجياختطيط استخدامات الطيف وتنفيذ ال االحتاد يف التوصيات ذات الصلة اليت يصدرها قطاع االتصاالت الراديوية يف

 حاالت الكوارث؛ واألنظمة اليت تدعم محاية اجلمهور واإلغاثة يف

ي حتدد حاالت الكوارث ك تشجيع اإلدارات على مواصلة التعاون مع اجلهات املعنية حبماية اجلمهور واإلغاثة يف 9
 ،حاالت الكوارث مبزيد من الدقة املتطلبات التشغيلية الالزمة ألنشطة محاية اجلمهور واإلغاثة يف

 االحتاد إىل ويدعو قطاع االتصاالت الراديوية يف

مواصلة إجراء الدراسات التقنية ووضع توصيات فيما يتعلق بالتنفيذ التقين والتشغيلي، حسب االقتضاء، لتلبية  1
قدرات اة حاالت الكوارث، مع مراع أغراض محاية اجلمهور واإلغاثة يف احتياجات تطبيقات االتصاالت الراديوية املستخدمة يف

كثري  األنظمة احلالية وما ميكن أن يطرأ عليها من تطور وما يرتتب على ذلك من متطلبات انتقالية، وخصوصاً األنظمة القائمة يف
 ؛من البلدان النامية، للقيام بالعمليات الوطنية والدولية

والتوصيات والتقارير األخرى ذات الصلة لقطاع االتصاالت الراديوية،  ITU-R M.2015التوصية استعراض ومراجعة  2
 .حسب االقتضاء
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647القـرار  (REV.WRC-15)

 الطيف مبادئ توجيهية بشأن إدارةذلك  ، بما فياالتصاالت الراديوية جوانب
 والتخفيف من آثارهاواستشعارها رث التنبؤ بالكواو  ألغراض اإلنذار المبكر

 بحاالت الطوارئ والكوارث الصلة ذات اإلغاثة عملياتو 

)،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

ا  ) أ  ا من استشعارها و أن الكوارث الطبيعية ُتربز أمهية استخدام تدابري فعالة لتخفيف آثارها، تشمل التنبؤ  واإلنذار 
 ال لطيف الرتددات الراديوية؛خالل االستخدام املنّسق والفعّ 

االت الراديوية جمال االتص اتصاالت الطوارئ، ليس يف الدور الشامل الذي يضطلع به االحتاد الدويل لالتصاالت يف ب)
من أجل رصد حاالت  تشغيل البيين للشبكاتفحسب، بل ويف جمال املعايري التقنية الالزمة لتيسري التوصيل البيين وإمكانية ال

ا عند وقوعها وأثناء حدوثها، وباعتباره جزءاً ال طة يتجزأ من جدول أعمال تنمية االتصاالت مبوجب خ الطوارئ أو الكوارث وإدار
 ؛آباد عمل حيدر

عماهلا استعماالً تصاالت واستأن اإلدارات قد اُستحثت الختاذ مجيع اخلطوات العملية لتسهيل النشر السريع ملوارد اال ج)
خالل تقليص  حاالت الكوارث، وذلك من اإلنذار املبكر ويف التخفيف من عواقب الكوارث ويف عمليات اإلغاثة يف فّعاًال يف

 احلواجز التنظيمية وإزالتها، حيثما أمكن، ومن خالل دعم التعاون العاملي واإلقليمي وعرب احلدود فيما بني الدول؛

بداية حاالت الطوارئ احلرجة وأثناءها،  ، يف(ICT)ءة استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن كفا د )
ا، واسالوقت املناسب  يف استشعارهاضرورية للتنبؤ بالكوارث و تعترب  ا والتخفيف منها وإدار رتاتيجيات واإلنذار املبكر 

 امليدان؛ وأمن عمال اإلغاثة يفسالمة  دوراً حيويًا يفتؤدي عمليات اإلغاثة و 

رث ناطق عالية اخلطر معّرضة للكواسكان املاالحتياجات املعينة لدى البلدان النامية واملتطلبات اخلاصة لدى  ه )
 لدى سكان املناطق النائية؛ وكذلك

ا قطاع تقييس االتصاالت  و ) من خالل  (CAP) تقييس بروتوكول اإلنذار املوحد باالحتاد يفاألعمال اليت اضطلع 
ذا الربوتوكول،  املوافقة على التوصية ذات الصلة 
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 وإذ يشري إىل

، 1)1998أن اتفاقية تامبريي املتعلقة بتوفري موارد االتصاالت للتخفيف من آثار الكوارث ولعمليات اإلغاثة (تامبريي،  أ ) 
ينها يتفق مع قوان الدول األطراف، عندما يكون ذلك ممكنًا ومباوهي معاهدة دولية أودعت لدى األمني العام لألمم املتحدة تناشد 

 الوطنية، أن تسعى إىل وضع وتنفيذ تدابري لتسهيل توفري موارد االتصاالت هلذه العمليات؛

من الدستور بشأن أولوية االتصاالت املتعلقة بسالمة األرواح؛ 40املادة  ب)

 ثة ورسائلها؛من الدستور بشأن نداءات االستغا 46املادة  ج)

) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 2014ديب،  (املراَجع يف 34القرار  ) د
ا والتخفيف من آثارها واإلغاثة  واالتصاالت يف نها والتصدي مالتأهب للكوارث واإلنذار املبكر بوقوعها وعمليات اإلنقاذ املتصلة 

جل أ "استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منباالحتاد لقطاع تنمية االتصاالت  5/2 املسألةهلا وكذلك 
 التأهب للكوارث والتخفيف من آثارها والتصدي هلا"؛

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 2010غواداالخارا،  (املراَجع يف 36القرار  ه )
 خدمة املساعدات اإلنسانية؛ واالتصاالت يف

) ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 2014،بوسان (املراَجع يف 136القرار  و )
نها محاالت الطوارئ والكوارث وذلك من أجل اإلنذار املبكر بوقوعها والوقاية  عمليات الرصد واإلدارة يف واالتصاالت يف

 والتخفيف من آثارها ويف عمليات اإلغاثة؛

ITU-Rالقرار  )ز  ، بشأن دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، بشأن التنبؤ بالكوارث واستشعارها والتخفيف من 55
 آثارها والنهوض بأعمال اإلغاثة؛

وكذلك  (PPDR)االت الكوارث ح يتناول الفئة األوسع حلماية اجلمهور واإلغاثة يف (Rev.WRC-15) 646أن القرار  )ح
 ؛2حاالت الكوارث محاية اجلمهور واإلغاثة يفمن أجل حلول نطاقات/مديات الرتدد مواءمة 

حاالت الطوارئ  أنه قد يكون لبعض اإلدارات حاجات تشغيلية ومتطلبات طيف خمتلفة لتطبيقات اإلغاثة يف )ط
 والكوارث تبعاً للظروف؛

  
___________________

ومع ذلك مل توقع بعض البلدان بعد على اتفاقية تامبريي.  1
إىل أن مصطلح "االتصاالت الراديوية من أجل محاية اجلمهور" يشري إىل  اعتباره يف إذ يضعالفقرة  يف Rev.WRC646)-(15 القراريشري  2

ة حاالت الطوارئ هاالتصاالت الراديوية اليت تستعملها الوكاالت واملنظمات املسؤولة عن احملافظة على القانون والنظام ومحاية األرواح واملمتلكات ومواج
ولة حاالت الكوارث" يشري إىل االتصاالت الراديوية اليت تستعملها الوكاالت واملنظمات املسؤ  يف عمليات اإلغاثة يف وأن مصطلح "االتصاالت الراديوية

ديداً كبرياً على نطاق واسع للحياة البشرية أو الصحة أو املمتلكات أو البيئة، سواء   يف عن مواجهة حاالت االضطرابات الشديدة تمع اليت متثل  ا
 ، وما إذا كانت تطورت فجأة أو نتيجة لعمليات معقدة طويلة األجل.نشاط بشري من جراء ظاهرة طبيعية أو كان ذلك من جراء وقوع حادث أو
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اإلدارات بحاالت الطوارئ ومعلومات االتصال  لدعم جتهيزات االتصاالت الراديوية يفأن التوفري الفوري للطيف  )ي
املراحل املبكرة جدًا من تدخل هيئات املساعدة اإلنسانية  هام لنجاح االتصاالت يف حاالت الكوارث بشأن مسائل اإلغاثة يف

 حاالت الكوارث، لإلغاثة يف

 وإذ يدرك

اإلقليمية حول العامل، وخاصة منظمات االتصاالت اإلقليمية، بشأن املسائل املتعلقة بالتخطيط املنظمات  مدى التقدم احملرز يف
حاالت الطوارئ والتصدي هلا، لالتصاالت يف

 وإذ يشري كذلك إىل

يات حاالت الكوارث وكذلك تقارير وتوص أن قطاع االتصاالت الراديوية قد وضع كتيبًا عن الطوارئ واإلغاثة يف أ ) 
 ؛حاالت الكوارث وموارد االتصاالت الراديوية تتعلق بعمليات الطوارئ واإلغاثة يف خمتلفة

 القراررار وأن الق هذا يف أدرجت قد *Rev.WRC644)-(12 القرارأن األحكام ذات الصلة من  )ب
12)-WRC(Rev.644* خ السابقة من القرار ستظل ؛ وأن النس2015املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  قد ألغي بالتايل يف

 ،3املوقع اإللكرتوين لالحتاد من أجل تيسري االطالع عليها متاحًة يف

 وإذ يالحظ

646القرار بالعالقة الوثيقة هلذا القرار  أ )  (Rev.WRC-15) حاالت الكوارث؛ بشأن محاية اجلمهور واإلغاثة يف

حاالت الكوارث عادة أول من يظهر على مسرح األحداث  يفأنه عند حدوث كارثة ما، تكون وكاالت اإلغاثة  ب)
ا اليومية، ولكن يف عمليات  معظم األحوال ميكن للوكاالت واملنظمات األخرى كذلك املشاركة يف باستخدام أنظمة اتصاال

 حاالت الكوارث؛ اإلغاثة يف

خدام سيق الرتددات وتقامسها وإعادة استذلك تن أن هناك حاجة حامسة الختاذ تدابري فورية إلدارة الطيف، مبا يف ج)
 الطيف، داخل منطقة الكارثة؛

اون حاالت الطوارئ والكوارث، مراعاة احلاجة إىل التع التخطيط الوطين للطيف من أجل اإلغاثة يف أنه ينبغي، يف د )
بادئ توجيهية الطيف، إضافة إىل م والتشاور الثنائي مع اإلدارات املعنية األخرى، وهو ما ميكن تيسريه من خالل تنسيق استعمال

 حاالت الكوارث والطوارئ؛ متفق عليها إلدارة الطيف خاصة بالتخطيط لإلغاثة يف

ور السلطات مقد يكون يف أنه ميكن أن حيدث وقت الكوارث تدمري أو تعطيل ملرافق االتصاالت الراديوية وقد ال ه )
 مة لنشر أنظمة راديوية لعمليات اإلغاثة؛التنظيمية الوطنية توفري خدمات إدارة الطيف الالز 

  
___________________

هذا القرار. 2015ألغى املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة: *
3  http://itu.int/go/PPDR. 
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اإلدارات ومدى  حاالت الكوارث يف املعنية باإلغاثة يفأن من شأن تيسر معلومات من قبيل معرفة جهات االتصال  و )
ين أي تعليمات أو إجراءات ذات صلة، أن يسهل التشغيل البيو توافر الرتددات لدى كل من اإلدارات حيث ميكن تشغيل املعدات، 

مية حاالت الكوارث الوطنية واإلقلي حاالت الطوارئ وأنشطة اإلغاثة يف التعاون والتشاور، خاصة يف و/أو العمل املشرتك، مع
 والعابرة للحدود،

 وإذ يالحظ كذلك

حاالت الكوارث حبيث تستخدم االتصاالت الراديوية احلالية  ضرورة توفري املرونة لوكاالت ومنظمات اإلغاثة يف أ ) 
ا اإلنسانية؛و  املستقبلية مبا ييسر تنفيذ عمليا

ا النفاذ إىل املعلومات  حاالت الكوارث أن يكون يف أن من صاحل اإلدارات ووكاالت ومنظمات اإلغاثة يف ب) إمكا
 حاالت الكوارث، احملدثة بشأن ختطيط الطيف الوطين حلاالت الطوارئ واإلغاثة يف

يأخذ بعني االعتباروإذ 

معلومات االتصال باإلدارات، على وي تحت 4قد وضع، ويقوم بتحديث، قاعدة بياناتاالتصاالت الراديوية مكتب  أن
االت تعليمات إضافية ذات صلة حب والرتددات/نطاقات الرتدد املتاحة الستعمال اخلدمات األرضية والفضائية، وأي معلومات أو

 ،الطوارئ ضمن هذه اإلدارات

 يقـرر

من خالل جلان الدراسات التابعة له دراسته جلوانب االتصاالت تصاالت الراديوية باالحتاد أن يواصل قطاع اال 1
من آثارها والنهوض  والكشف عنها والتخفيفالراديوية/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتعلقة باإلنذار املبكر والتنبؤ بالكوارث 

ITU-Rمع مراعاة القرار  اإلغاثة عملياتب ؛55

، وحيثما اراتباإلد معلومات االتصالأحدث اإلدارات على أن تقوم بتبليغ مكتب االتصاالت الراديوية ب تشجيع 2
ص حاالت الطوارئ والكوارث، وعلى وجه اخلصو  عمليات اإلغاثة يف املتاحة لالستخدام يفأو نطاقات الرتدد أمكن، بالرتددات 

 بأحدث معلومات االتصال ذات الصلة؛

املراحل  أعاله الستخدامها يف 2 يقررفقرة  لإلدارات أمهية إتاحة أحدث املعلومات املشار إليها يف أن يؤكد من جديد 3
 حاالت الكوارث، املبكرة جداً من تدخل وكاالت املساعدة اإلنسانية لإلغاثة يف

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

(املراَجع  136 ) والقرار2010غواداالخارا،  (املراَجع يف 36القرار كل من أعماهلا الرامية إىل تنفيذ   دعم اإلدارات يفب 1
 ) وكذلك اتفاقية تامبريي؛2014بوسان  يف

646التنسيق بني أنشطة هذا القرار وأنشطة القرار  2 (Rev.WRC-15) حمتمل؛ للحد بأقصى ما ميكن من أي ازدواج 

___________________
.R/go/res647-http://www.itu.int/ITUاملوقع:  يف االطالع على قاعدة البياناتميكن   4

- 366 -



RES647-5

ن خالل م بالتأهب التصاالت الطوارئنشطتها اخلاصة االضطالع بأ مساعدة الدول األعضاء يف باالستمرار يف 3
حاالت الطوارئ وتتضمن معلومات االتصال  على معلومات من اإلدارات لالستخدام يف اليت حتتوي 5حتديث قاعدة البيانات

 ؛وتتضمن اختيارياً الرتددات املتاحة

 والسلطات التنظيمية الوطنية ووكاالتبتسهيل النفاذ اإللكرتوين إىل قاعدة البيانات من جانب اإلدارات  4
ة حاالت الطوارئ، وفقًا لإلجراءات التشغيلي حاالت الكوارث، خاصة منسق األمم املتحدة لإلغاثة يف ومنظمات اإلغاثة يف

 املعدة حلاالت الكوارث؛

ضع ونشر لو  بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية واملنظمات األخرى، حسب االقتضاء،5
حاالت الكوارث؛ إجراءات تشغيل قياسية وممارسات ذات صلة بإدارة الطيف الستخدامها يف

ومع جمموعة الرتددات  (WGET)بالتعاون، حسب االقتضاء، مع فريق عمل األمم املتحدة املعين باتصاالت الطوارئ 6
األممي واليت يتوىل برنامج األغذية التابع لألمم املتحدة  (ETC) طوارئتكتل اتصاالت الإطار  الراديوية واملعايري الراديوية املنضوية يف

ا؛ (WFP) العاملي قياد

االعتبار، ويتعاون حسب االقتضاء، مجيع األنشطة ذات الصلة للقطاعني اآلخرين واألمانة العامة  بأن يأخذ يف 7
 االحتاد؛ يف

 ة،رار إىل املؤمترات العاملية الالحقة لالتصاالت الراديويتنفيذ هذا الق بأن يقدم تقريراً عن التقدم احملرز يف 8

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد

لدعم وضع ورعاية املبادئ التوجيهية املناسبة إلدارة الطيف اليت  يقررمن  1 إىل مواصلة إجراء دراسات حسب الضرورة، وفقاً للفقرة
 الطوارئ والكوارث،حاالت  عمليات اإلغاثة يف ميكن تطبيقها يف

 يدعو مدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير مكتب تنمية االتصاالت

ج متسق وموحد يفالتعاون الوثيق مع مدير مكتب االتصاالت الراديوية إىل  واجهة حاالت إعداد اسرتاتيجيات مل لضمان اعتماد 
الطوارئ والكوارث،

 حيث اإلدارات

ا املعلاالتصاالت الراديوية أنشطة تأهب اتصاالت الطوارئ املبينة آنفًا وأن تقدم إىل مكتب  على أن تشارك يف ومات اخلاصة 
اعدة البيانات، ق حاالت الطوارئ والكوارث إلدراجها يف وعلى وجه اخلصوص معلومات االتصال احملدَّثة ذات الصلة باإلغاثة يف

 .ITU-R 55 مراعاة القرار مع

 
___________________

 .R/go/res647-http://www.itu.int/ITUاملوقع  يف قاعدة البياناتاالطالع على  ميكن  5
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655 القرار (WRC-15) 

 تعريف جدول التوقيت ونشر إشارات التوقيت
 عن طريق أنظمة االتصاالت الراديوية

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
ساتلية واخلدمة الخدمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت أن قطاع االتصاالت الراديوية مسؤول عن تعريف  أ ) 

 للرتددات املعيارية وإشارات التوقيت من أجل نشر إشارات التوقيت عن طريق االتصاالت الراديوية؛
ونشرها  (SI) للوحداتثانية النظام الدويل مسؤول عن إنشاء وصيانة  (BIPM)واملقاييس املكتب الدويل لألوزان أن  ب)

 من خالل جدول التوقيت املرجعي؛
أمهية تعريف جدول التوقيت املرجعي ونشر إشارات التوقيت عن طريق أنظمة االتصاالت الراديوية بالنسبة إىل  ج)

 التطبيقات والتجهيزات اليت تتطلب توقيتاً ميكن تتبعه مقارنًة بالتوقيت املرجعي،

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف
ويشارك  (CCTF) اللجنة االستشارية للتوقيت والرتدد تصاالت الراديوية من املنظمات األعضاء يفأن قطاع اال أ ) 
 بصفة مراقب؛ (CGPM)املؤمتر العام لألوزان واملقاييس  يف

لة لقطاع األنشطة ذات الص قطاع االتصاالت الراديوية ويشارك يف واملقاييس عضو يفاملكتب الدويل لألوزان أن  ب)
 الراديوية، االتصاالت

 وإذ يالحظ
جدول الواقع  البلدان، وهو يف كثري من األساس القانوين لضبط الوقت يفأن جدول التوقيت املرجعي الدويل هو  أ ) 

 ؛معظم البلدان املستعمل يفالتوقيت 
ات الصناع الكثري من                 ُ          ً   االتصاالت فحسب بل ت ستخدم أيضا  يف ُ        ت ستخدم يف أن إشارات التوقيت املنشورة ال ب)
                              ً  مجيع جماالت األنشطة البشرية تقريبا ؛ ويف
 (ITU-T) أن إشارات التوقيت تُنشر من خالل االتصاالت السلكية املشمولة بتوصيات قطاع تقييس االتصاالت ج)

رات وإشا ذلك خدمة الرتددات املعيارية وأنظمة خدمات االتصاالت الراديوية املختلفة (الفضائية واألرضية) على السواء، مبا يف
 التوقيت اليت يتوىل مسؤوليتها قطاع االتصاالت الراديوية،

 وإذ يدرك
 "؛كاف يها بقدرتتوافر ف هذه اخلدمة لتصل إىل مناطق العامل اليت ال العمل على التوسع يفينص على " 1.26أن الرقم  أ ) 

اختيار عند ذات الصلة الراديويةبتوصيات قطاع االتصاالت شد اإلدارات رت تسينص على أن " 6.26أن الرقم  ب)
 الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت"؛ إلرساالتالتقنية  اخلصائص
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اللجنة االستشارية  1970 هو نتاج عمل أكملته يف (UTC) أن التعريف احلايل جلدول التوقيت املرجعي الدويل ج)
 ؛عام لألوزان واملقاييساملؤمتر اللالحتاد بالتعاون الوثيق مع  (CCIR)الدولية للراديو 

و، لوائح الرادي لالحتاد أدرج التوقيت العاملي املنسق يف (WARC-79) 1979 املؤمتر اإلداري العاملي للراديو لعامأن  د )
باعتباره ، (1975) لمؤمتر العام لألوزان واملقاييسل 5القرار  "املؤيد بقوة" يفيستخدم التوقيت العاملي املنسق أنه منذ ذلك احلني، و 

 (السلكية والالسلكية) وللتطبيقات والتجهيزات األخرى املتصلة بالتوقيت، تالرئيسي لشبكات االتصاالجدول التوقيت 

 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية إىل

ة لألوزان اللجنة الدوليو  (BIPM)واملقاييس املكتب الدويل لألوزان تعزيز التعاون بني قطاع االتصاالت الراديوية و  1
واملنظمات األخرى ذات الصلة وإجراء حوار بشأن اخلربة املتخصصة  (CGPM)واملؤمتر العام لألوزان واملقاييس  (CIPM) مقاييسوال

 منظمة؛ لكل

 مواصلة دراسة اجلوانب املختلفة جلداول التوقيت املرجعية احلالية واملقبلة احملتملة ودراستها على نطاق أوسع، مبا 2
ا وذلك بالتعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة ودوائر الصناعات املعنية وجمموعات املستعملني من ذلك  يف آثارها وتطبيقا

 خالل مشاركة األعضاء؛

إسداء املشورة بشأن حمتوى وهيكل إشارات التوقيت اليت سُتنشر عن طريق أنظمة االتصاالت الراديوية باستعمال   3
 منظمات ذات الصلة؛كامل اخلربة املتخصصة لل

إعداد تقرير أو أكثر يتضمن نتائج الدراسات ينبغي أن يشمل مقرتحًا أو أكثر لتحديد جدول التوقيت املرجعي  4
 أعاله، 3و 2و 1الفقرات  ومعاجلة املسائل األخرى املذكورة يف

 يقرر

ITU-Rالتوصية  مواصلة تطبيق التوقيت العاملي املنسق على النحو املوصوف يف TF.460-6 إىل حني انعقاد املؤمتر WRC-23 وأن ،
املتوسط عند                                         ً               العملية ذات الصلة بلوائح الراديو مكافئا  للتوقيت الشمسيفيما يتعلق بأغلب األغراض يكون التوقيت العاملي املنسق 

 ،(GMT)املتوسط                                                ً               الزوال األصلي (خط الطول الصفري)، واملعرب عنه سابقا  بتوقيت غرينتش  يمستو 

 مدير مكتب االتصاالت الراديويةيكلف 

 (ICAO) ومنظمة الطريان املدين الدويل (IMO)بدعوة املنظمات الدولية ذات الصلة مثل املنظمة البحرية الدولية  1
 (BIPM) واملكتب الدويل لألوزان واملقاييس (CIPM)واللجنة الدولية للمقاييس واألوزان  (CGPM)واملؤمتر العام لألوزان واملقاييس 

واالحتاد الدويل  (IUGG) واالحتاد الدويل للجيوديسياء واجليوفيزياء (IERS) واخلدمة الدولية املعنية بدوران األرض واألنظمة املرجعية
واالحتاد الدويل لعلم  (WMO) واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية (ISO)القياسي واملنظمة الدولية للتوحيد  (URSI) لعلوم الراديو

 "؛الراديوية يقرر أن يدعو قطاع االتصاالتالفقرة " األعمال املذكورة يف إىل املشاركة يف (IAU) الفلك

 ،WRC-23برفع تقرير عن التقدم احملرز بشأن هذا القرار إىل املؤمتر  2
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 يدعو مدير مكتب تنمية االتصاالت

 موارد امليزانية املعتمدة، حدود االجتماعات، يف إىل تقدمي املساعدة من أجل مشاركة البلدان النامية يف

 يدعو اإلدارات

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

 يكلف األمني العام

ذا القرار: املنظمة البحرية الدولية  واملؤمتر  (ICAO)ومنظمة الطريان املدين الدويل  (IMO)بإحاطة املنظمات التالية علمًا 
 (BIPM)واملكتب الدويل لألوزان واملقاييس  (CIPM)واللجنة الدولية للمقاييس واألوزان  (CGPM)عام لألوزان واملقاييس ال

واالحتاد  (IUGG) واالحتاد الدويل للجيوديسياء واجليوفيزياء (IERS) واخلدمة الدولية املعنية بدوران األرض واألنظمة املرجعية
واالحتاد  (WMO) واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية (ISO)القياسي واملنظمة الدولية للتوحيد  (URSI) الدويل لعلوم الراديو

 .(IAU) الفلكالدويل لعلم 
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656 قرارال (WRC-15)

 (النشيطة) إمكانية منح توزيع لخدمة استكشاف األرض الساتلية
 الفضاء السبر الرادارية المحمولة فيفيما يخص أنظمة 

 MHz 45في مدى الترددات حول 

)،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

 موزع للخدمات الثابتة واملتنقلة واإلذاعية على أساس أويل؛ MHz 50-40 أن املدى أ ) 

 على أساس ثانوي؛ MHz 41,015-40,98 ددأن خدمة األحباث الفضائية تستعمل مدى الرت  ب)

تقدم توزيعات  MHz 50-40 جدول توزيع نطاقات الرتدد بالنسبة ملدى الرتدد أن احلواشي اخلاصة بالبلدان الواردة يف ج)
 بعض أجزاء العامل؛ أولية خلدمات املالحة الراديوية للطريان والتحديد الراديوي للموقع يف

العامل،  املناطق غري املأهولة أو القليلة السكان يف الفضاء إّال يف دم الرادارات احملمولة يفأن املراد هو أّال تستخ د )
صباحاً  6صباحًا إىل الساعة  3الرتكيز بوجه خاص على الصحاري واملناطق اجلليدية القطبية، ويف الليل فقط من الساعة  مع

 احمللي؛ بالتوقيت

الفضاء  اخلصائص التقنية والتشغيلية النمطية ألنظمة السرب الرادارية احملمولة يفتقدم  ITU-R RS.2042-0 التوصيةأن  ) ه
 دراسات التداخل والتوافق، استخدامها يفواليت ينبغي  MHz 50-40 اليت تستعمل مدى الرتدد

 إذ يدرك

 عطي معلوماتاليت ميكن أن تاألجهزة الوحيدة هي  الفضاء احملمولة يفطة يالنشاستشعار الرتددات الراديوية أجهزة أن  )أ  
 ؛والكواكب األخرى اخلصائص املادية لألرضعن 

توقف ت حمددة تردد الفضاء يتطلب مديات احملمولة يفطة ينشال أجهزة االستشعارعن بُعد بواسطة  االستشعارأن  ب)
 على الظواهر املادية املطلوب رصدها؛

من أجل  MHz 50-40 الفضاء جبوار مدى الرتدد النشيطة احملمولة يفهناك اهتماماً باستخدام أجهزة االستشعار  أن ج)
 إجراء قياسات حتت سطح األرض لتوفري خرائط رادارية لطبقات االنتثار حتت سطح األرض بغية حتديد موقع جتمعات املياه/اجلليد؛

تخدام أجهزة األرض تتطلب اسمجيع أحناء العامل لتجمعات املياه حتت سطح  القياسات الدورية اليت ُجترى يف أن د )
 الفضاء؛ استشعار نشيطة حممولة يف

 الفضاء، هو املدى املفضل لتلبية مجيع احتياجات أنظمة السرب الرادارية احملمولة يف MHz 50-40 مدى الرتدد أن ) ه
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 2023 يقرر أن يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

من أجل حبث إمكانية منح توزيع جديد خلدمة استكشاف األرض  شأن االحتياجات من الطيفنتائج الدراسات ب النظر يف إىل
مع مراعاة محاية اخلدمات  MHz 45ات حول ضمن مدى الرتدد احملمولة جواً  الساتلية (النشيطة) فيما خيص أنظمة السرب الرادارية

 واختاذ اإلجراءات املناسبة، القائمة

 يةقطاع االتصاالت الراديو يدعو 

طة) (النشي الساتليةبني خدمة استكشاف األرض والتقاسم  بشأن االحتياجات من الطيف إجراء دراسات إىل1
 ؛MHz 50-40 مدى الرتدد وخدمة التحديد الراديوي للموقع واخلدمات الثابتة واملتنقلة واإلذاعية وخدمة األحباث الفضائية يف

لوقت املناسب ا يف التقينإبراز األساس إىل استكمال الدراسات، مع مراعاة االستخدام احلايل للنطاق املوزع، بغرض  2
،2023 لعمل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

 اإلداراتيدعو 

 ،من خالل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية الدراسات بنشاط يفإىل املشاركة 

 كلف األمني العامي

ذا القرار. بأن حييط املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية علماً 

 

- 374 -



RES657-1

657قـرار ال (WRC-15)

 احتياجات أجهزة استشعار األحوال الجوية الفضائية من الطيف وحمايتها

)،2015 ،(جنيفإن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

 اعتباره إذ يضع يف

كن الكشف عن ظواهر النشاط الشمسي اليت مي أن عمليات رصد األحوال اجلوية الفضائية تكتسب أمهية متزايدة يف أ ) 
 تؤثر على خدمات حساسة بالنسبة القتصاد اإلدارات وسالمتها وأمنها؛ أن

 فضاء؛ال من منصات حممولة جواً أو يف قائمة على األرض، أوأن هذه العمليات جتري أيضاً من منصات ميكن أن تكون  ب)

الغالف  أن بعض أجهزة االستشعار تعمل عن طريق استقبال انبعاثات طبيعية ذات مستويات منخفضة للشمس أو ج)
ا خدمات راديوية أخرى؛  اجلوي لألرض، وبالتايل، ميكن أن تعاين من تداخالت ضارة مبستويات قد تسمح 

نولوجيا استشعار األحوال اجلوية الفضائية قد تطورت وأن أنظمة تشغيلية قد ُنشرت دون إيالء اعتبار كبري أن تك ) د
 للوائح الطيف احمللية أو الدولية، أو للحاجة احملتملة للحماية من التداخالت،

وإذ يدرك

 أجل تطبيقات استشعار األحواللوائح الراديو من  أنه مل توثَّق أّي نطاقات تردد بأّي شكل من األشكال يف أ ) 
 الفضائية؛ اجلوية

ITU-Rأن لدى قطاع االتصاالت الراديوية مسألة الدراسة  ب) لدراسة اخلصائص التقنية والتشغيلية ألجهزة  256/7
ا من الرتددات وتسمية اخلدمات الراديوية املناسبة هلا؛  استشعار األحوال اجلوية الفضائية، ومتطلبا

االعتبار اخلدمات  ألّي إجراء تنظيمي مرتبط بتطبيقات استشعار األحوال اجلوية الفضائية أن يأخذ يفأنه ينبغي  ج)
نطاقات الرتدد املعنية، القائمة العاملة بالفعل يف

 2023 يقرر أن يدعو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

وية املسماة بالشكل اخلدمة الرادي جهزة استشعار األحوال اجلوية العاملة يفاألحكام التنظيمية الالزمة لتوفري احلماية أل إىل النظر يف
والواجب حتديدها أثناء دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، مع مراعاة نتائج هذه الدراسات ودون فرض قيود إضافية  املناسب

 على اخلدمات القائمة،
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يدعو قطاع االتصاالت الراديوية إىل

، إىل توثيق اخلصائص التقنية والتشغيلية 2019 وقت يناسب املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام يفأن يعمد،  1
 ألجهزة استشعار األحوال اجلوية الفضائية؛

، إىل تسمية اخلدمات الراديوية املناسبة 2019 وقت يناسب املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أن يعمد، يف 2
 عار األحوال اجلوية؛ألجهزة استش

، إىل إجراء ما يلزم من دراسات تقاسم 2023 وقت يناسب املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أن يعمد، يف 3
دف حتديد احلماية  بشأن األنظمة القائمة العاملة يف نطاقات الرتدد اليت تستعملها أجهزة استشعار األحوال اجلوية الفضائية، 

  ميكن توفريها دون فرض قيود إضافية على اخلدمات القائمة،التنظيمية اليت

 يدعو اإلدارات

هذه الدراسات وتوفري اخلصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة املعنية عن طريق تقدمي مسامهات  إىل املشاركة بنشاط يف
قطاع االتصاالت الراديوية، إىل

ف األمني العاميكلّ 

ذا القرار. (WMO) صاد اجلويةاملنظمة العاملية لألر بأن حييط  واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية األخرى علماً 
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658القرار  (WRC-15) 

MHzنطاق التردد  في 1اإلقليم  توزيع لخدمة الهواة في 54-50 

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره يضع يفإذ 

جزئيًا من أجل خدمات االتصاالت الراديوية لتحقيق قابلية  أنه يستحسن وجود نطاقات تردد منسقة كليًا أو )أ  
 الدويل؛ التشغيل

 ،خدمة نطاقات تردد من أجل إمكانية توزيع إضايف للرتددات ألي عند النظر يفهناك حاجة لوضع شروط التقاسم  أن ب)

 وإذ يالحظ

MHzأن نطاق الرتدد  )أ    ؛3واإلقليم  2اإلقليم  دمة اهلواة على أساس أويل يفخلموزع  54-50

 ؛1 قليمعدد من بلدان اإل من لوائح الراديو ينص على توزيع بديل خلدمة اهلواة على أساس أويل يف 169.5 أن الرقم ب)

عدد  ينص على توزيع إضايف خلدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس ثانوي يف من لوائح الراديو 162A.5أن الرقم  ج)
 ؛(WRC-97) 217 يقتصر على تشغيل رادارات رصد خصائص الرياح وفقاً للقراروأن هذا التوزيع من البلدان، 

MHzأن نطاق الرتدد د ) أو قسماً منه، لنطاق على أساس أويل وأن هذا ا 1اإلقليم  ، موزع للخدمة اإلذاعية يف68-47
 ؛1 عدد من بلدان اإلقليم موزع للخدمة املتنقلة على أساس أويل يف

 نطاق الرتدد هذا متنح توزيعات بديلة وإضافية من لوائح الراديو واحلواشي األخرى ذات الصلة يف 167.5أن الرقم  ) ه
للخدمات الثابتة واملتنقلة واإلذاعية على أساس أويل،

 2019لعام  التصاالت الراديويةاملؤمتر العاملي لأن يدعو يقرر 

ا مبا يف إىل النظر يف  ذلك توزيع الطيف، نتائج الدراسات املشار إليها أدناه واختاذ اإلجراءات املناسبة بشأ

يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

MHzنطاق الرتدد  يف 1 اإلقليم إىل دراسة احتياجات خدمة اهلواة من الطيف يف1 ؛54-50

إىل دراسة التقاسم بني خدمة اهلواة واخلدمة املتنقلة واخلدمة الثابتة، وخدمة التحديد الراديوي للموقع واخلدمة 2
 اإلذاعية، وضمان محاية هذه اخلدمات، مع مراعاة نتائج الدراسات أعاله.
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659القرار  (WRC-15) 

 من أجل العمليات الفضائيةخدمة  بات فيدراسات لتلبية المتطل
 ذات المهمات القصيرة المدة السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى األرض

)،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

جاوز تت صالحيتها حمدودة الهذا القرار يشري إىل مهمة مدة  أن املصطلح "مهمة قصرية املدة" املستعمل يف )أ  
 ؛سنوات 3 العادة يف

ITU-Rأن التقرير  ب) SA.2312 يتضمن أمثلة هلذه السواتل، ويتضمن اخلصائص التقنية؛ 

ITU-Rأن التقرير  ج) SA.2348 نظرة عامة عن املمارسات واإلجراءات احلالية للتبليغ عن الشبكات الفضائية  يتضمن
 سواتل؛واليت تنطبق حالياً على هذه ال

 أنه نظراً إىل العدد املتزايد من هذه السواتل، قد يزيد الطلب على توفري توزيعات مناسبة خلدمة العمليات الفضائية؛ د )

 نظمةاألبار داخل ضت تستخدم الرتددات الراديوية التسبب يف أن من املهم ضمان أن تتفادى أي عمليات ساتلية) ه
 ؛األخرى واخلدمات

GHzأن نطاقات الرتدد األدىن من  و ) ُ                                                                 ت ستعمل من أجل جمموعة واسعة ومتنوعة من التطبيقات األرضية والفضائية،  1
ً      ً                                                بعض هذه النطاقات ت ستعمل استعماال  كثيفا ، وأن التوزيعات اجلديدة خلدمة العمليات الفضائية يف وأن هذه النطاقات ينبغي                   ُ             
 القائمة؛داعي هلا على اخلدمات           ً  تضع قيودا  ال   ّ أال  

نطاقني                                                                ُ     غري خدمة اهلواة استعملت ترددات من أجل التتبع والتحكم والقياس عن ب عد يف أن بعض السواتل يف ز )
MHzو MHz 146-144 الرتدد من  57.1و 56.1يتفق مع الرقمني  املوزعني خلدمة اهلواة الساتلية، وأن هذا االستعمال ال 438-435
 الراديو؛ لوائح

                         ً                                       ُ                   من لوائح الراديو، يتم عادة  توفري وظائف التتبع والتحكم والقياس عن ب عد من أجل السواتل  23.1قم        ً      أنه وفقا  للر  ح)
 ضمن اخلدمة اليت تعمل فيها احملطة الفضائية؛

يرد                                                                                       ً    أن هذه السواتل عليها قيود من حيث استخدام قدرة منخفضة على متنها وكسب منخفض للهوائي وفقا  ملا ط)
ITU-Rالتقرير  وصفه يف SA.2312؛ 

نطاقات الرتدد                                             ً                                   ُ     أن عرض النطاق الذي تستعمله هذه السواتل حاليا  من أجل التتبع والتحكم والقياس عن ب عد يف ي)
GHz األدىن من MHz          ً يبلغ عموما   1 ITU-Rالتقرير              ً              أو أقل، وفقا  ملا يرد وصفه يف 0,1 SA.2312، 
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RES659-2

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف

دد التكلفة للنفاذ إىل املوارد املدارية (الطيف واملدار) للوافدين اجل ميسورةأن توفر وسيلة  امن شأهذه السواتل أن  )أ  
 ؛الفضاء إىل

 ؛الفضاء  ترتادصفوف البلدان اجلديدة اليت جناحها يف املسامهة يف الرئيسية من العوامل هي وأبعادها أن كتلة هذه السواتل ب)

 ،الفضاء وتتبعها على حنو موثوق من أجل إدارة احلطام يفأن من املهم مراقبة السواتل  ج)

 وإذ يدرك

GHzمن نطاقات الرتدد األدىن  التوزيعات احلالية خلدمة العمليات الفضائية يفأن  )أ    21.9 حيث ينطبق الرقم 1
 ؛"اعتباره إذ يضع يفمن " ب)و أ)الفقرتني  غري مالئمة للسواتل املشار إليها يف

GHzمن أدىن أن هناك نطاقات تردد أخرى  ب)  ؛21.9 الرقمينطبق  موزعة خلدمة العمليات الفضائية حيث ال 1

205من لوائح الراديو والقرار  267.5و 266.5الرقمني  األحكام الواردة يف ج) (Rev.WRC-15)، 

 2019لعام  التصاالت الراديويةل املؤمتر العاملي يقرر أن يدعو

نتائج الدراسات املذكورة أعاله واختاذ التدابري الضرورية، حسب االقتضاء، على أن تكون نتائج الدراسات املشار إليها  يفإىل النظر 
 وافقت عليها، قطاع االتصاالت الراديوية قد " فيما يلي كاملة وأن تكون جلان الدراسات يفيدعو قطاع االتصاالت الراديويةفقرة " يف

لراديويةيدعو قطاع االتصاالت ا

يات الفضائية من خدمة العمل إىل دراسة االحتياجات من الطيف فيما يتعلق بالتتبع والتحكم والقياس عن بُعد يف1
من لوائح الراديو؛ 23.1 أجل العدد املتزايد من السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املهمات القصرية املدة، مع مراعاة الرقم

GHzمن مدى الرتدد األدىن  إىل تقييم مدى مالَءمة التوزيعات احلالية خلدمة العمليات الفضائية يف2 ، مع مراعاة 1
 ؛" واالستعمال احلايلوإذ يدركمن " أ) الفقرة

تها مبوجب ميكن تلبي ويف حال بينت دراسات التوزيعات احلالية خلدمة العمليات الفضائية أن املتطلبات ال3
"، إجراء دراسات بشأن التقاسم والتوافق ودراسة تقنيات التخفيف حلماية يدعو قطاع االتصاالت الراديويةمن " 2و 1 الفقرتني

لتوزيعات خلدمة التوزيعات اجلديدة املمكنة أو رفع ا النطاقات املتجاورة على السواء، بغية النظر يف النطاق ويف اخلدمات القائمة، يف
MHzو MHz 174-150,05 الرتدد مدييت العمليات الفضائية يف 420-400,15، 

 الدول األعضاء وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية واملنتسبني واهليئات األكادمييةيدعو 

 الدراسات من خالل تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية. إىل املشاركة يف
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RES673-1

673 القـرار (REV.WRC-12) 

 أهمية تطبيقات االتصاالت الراديوية لرصد األرض

 )،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

اعتباره يف إذ يضع

 سهما يممأن جتميع وتبادل بيانات رصد األرض مسألة أساسية من أجل احلفاظ على دقة تنبؤات الطقس وحتسينها  ) أ 
 العامل؛مجيع أحناء  يف املمتلكاتمحاية احلياة واحلفاظ على  يف

ا والتنبؤ بالكوارث ورصدها وختفيف  ب) أن بيانات رصد األرض هلا أمهية أساسية أيضًا لرصد تغريات املناخ والتنبؤ 
 آثارها، وكذلك لزيادة فهم مجيع جوانب تغري املناخ ومنذجته والتحقق منه وما يتصل بذلك من وضع السياسات؛

ا ذات أمهية بالغة أن عمليات رصد  ج) األرض تستخدم أيضاً للحصول على بيانات مالئمة تتعلق باملوارد الطبيعية، وأ
 على وجه اخلصوص لصاحل البلدان النامية؛

رافق من التطبيقات (مثل التنمية احلضرية ونشر املواسعة جمموعة  يف أيضاً تستخدم األرض سطح عمليات رصد أن  ) د
 ؛العامة والزراعة واألمن)

؛املسائل املتعلقة بالطيف عاملياً يفالنظر  مما يتطلبثري من عمليات الرصد على الصعيد العاملي إجراء ك ) ه

نها عمليات رصد األرض، وم يف أن عددًا من اهليئات الدولية أكدت على أمهية تطبيقات االتصاالت الراديوية ) و
، (GEO) الفريق املعين برصد األرضو  (IPCC)والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ  (WMO)املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 

 هذا الشأن؛ يف وأن تعاون قطاع االتصاالت الراديوية مع هذه اهليئات له أمهية

فإن  رض،أنه على الرغم من أن عددًا حمدودًا من البلدان هو الذي يشّغل حاليًا سواتل األرصاد اجلوية ورصد األ ) ز
ا توزع وتستخدم  جمال الطقس يف العامل كله، ال سيما من جانب اخلدمات الوطنية يف البيانات و/أو التحليالت النامجة عن عمليا

 البلدان املتقدمة والبلدان النامية واملنظمات املعنية بتغري املناخ؛ يف

تمع الدويل بأسره وهي متاحة  عمليات رصد األرضأن  )ح  ،جماناً  عموماً جتري لصاحل ا

 وإذ يشري

تمع املعلومات (جنيف، إىل  ) أ  ) بشأن البيئة اإللكرتونية تدعو إىل إقامة 2003خطة العمل الصادرة عن القمة العاملية 
 آثارها، وخاصة لكوارث من صنع اإلنسان ورصدأنظمة رصد تستعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنبؤ بالكوارث الطبيعية وا

 البلدان النامية وأقل البلدان منواً وبلدان االقتصادات الصغرية؛ يف
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RES673-2

"استخدام بشأن الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني ) 2010غواداالخارا،  (املراجع يف 136القرار إىل  ب)
اإلنذار  من أجلعمليات الرصد واإلدارة اخلاصة حباالت الطوارئ والكوارث  االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
 املبكر والوقاية والتخفيف من آثارها واإلغاثة"؛

ومات الت/تكنولوجيا املعل"دور االتصا بشأن الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني )2010(غواداالخارا،  182 القرارإىل  ج)
 واالتصاالت فيما يتعلق بتغري املناخ ومحاية البيئة"،

 يقـروإذ 
ITU-Rلتوصية ا ) أ  RS.1859 " استعمال أنظمة االستشعار عن بُعد جلمع البيانات اليت يتعني استخدامها بشأن
استخدام أنظمة االستشعار عن بُعد بشأن "، ITU-R RS.1883 التوصية"، و حال وقوع كوارث طبيعية وحاالت طوارئ مماثلة يف
 "؛دراسة تغّري املناخ وآثاره يف

لقطاع تنمية االتصاالت بشأن "استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل إدارة  22/2تقرير املسألة  )ب
 االت الكوارث واإلغاثةح يف الفضاء املستعملة يف الكوارث واملوارد وأنظمة االستشعار النشيطة واملنفعلة احملمولة

 الطوارئ"؛ حاالت يف

 الراديوي "استعمال الطيفبشأن املشرتك لالحتاد الدويل لالتصاالت/املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  الكتيب ج)
استكشاف  "خدمة بشانقطاع االتصاالت الراديوية وكتيب  املراقبة والتنبؤ فيما يتعلق بالطقس واملاء واملناخ" :األرصاد اجلوية يف

 ،األرض الساتلية"

 يقـر كذلك وإذ
ITU-Rالتقرير  RS.2178  لقطاع االتصاالت الراديوية "الدور األساسي للطيف الراديوي وأمهية استعماله على الصعيد العاملي ملراقبة

 ،األرض والتطبيقات ذات الصلة"

وإذ يالحظ
راديوية، إطار عدد من اخلدمات ال يف ر الرتددات الراديويةوعن بُعد تعتمد على تيسّ  املوقع يف قدرات رصد األرض أن أ ) 
 )؛ITU-R RS.2178 املنصات الساتلية واألرضية (انظر التقرير يف كبرية من التطبيقات املنفعلة والنشيطةيسمح مبجموعة   مما

املائة من الكوارث  يف 90أكثر من فإن  (UNFCCC) تفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخه وفقًا الأن ب)
 الطبيعية يتعلق باملناخ أو الطقس؛

 ؛مثل تغري املناخ)( اتساق القياسات على املدى الطويل يلزم حتقيقرصد األرض، تطبيقات  إىل بعض بالنسبةأنه  ج)

ة) اخلطوط الطيفيك( فريدة طاقات الرتدد اليت تستعملها تطبيقات رصد األرض هلا خصائص فيزيائيةأن بعض ن ) د
 ؛نطاقات تردد بديلةتسمح باالنتقال إىل  ال

 ؛املستخدمة للتطبيقات املنفعلة يغطي بعض نطاقات الرتدد األساسية الراديو لوائح من 340.5أن الرقم  ) ه

ل تعاين من التداخل مما يؤدي إىل بيانات خاطئة بقد املنفعلة األساسية لرصد األرض  أجهزة االستشعارعض ب أن ) و
 ،ائياً  البيانات إىل فقدان
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RES673-3

 رر ـيق

 االعرتاف بأن الستعمال تطبيقات رصد األرض للطيف قيمة اقتصادية وجمتمعية كبرية؛مواصلة  1

اية مح ال سيما احلاجة إىلعمليات رصد األرض من الرتددات الراديوية  متطلبات يلى أن تراعدارات عحث اإل 2
 نطاقات الرتدد ذات الصلة؛ أنظمة رصد األرض يف

تؤثر سلباً  اترار قبل اختاذ ق رصد األرضوتيّسر الطيف لتطبيقات استعمال أمهية  يف على النظر داراتاإلتشجيع  3
هذه التطبيقات.تشغيل على 
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RES703-1

703 رارـالق (REV.WRC-07) 

طرائق الحساب ومعايير التداخل التي أوصى بها 
قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق بتقاسم نطاقات التردد 

بين خدمات االتصاالت الراديوية الفضائية وخدمات االتصاالت الراديوية لألرض 
 أو فيما بين خدمات االتصاالت الراديوية الفضائية

 )،2007إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره
من الضروري فرض قيود معينة ذات طابع تقين وإجراءات تنسيق معينة على كل خدمة من خدمات االتصاالت  أن أ ) 

الراديوية الفضائية وخدمات االتصاالت الراديوية لألرض اليت تتقاسم بعض نطاقات الرتدد بتساوي احلقوق، وذلك للحد من 
 التداخالت املتبادلة؛

ة يق للحد من التداخالت املتبادلة يف نطاقات الرتدد اليت تتقامسها حمطات فضائيأن من الضروري فرض إجراءات تنس ب)
 على منت سواتل مستقرة بالنسبة إىل األرض؛

"إذ يضع من  )بو  أ)أن طرائق احلساب ومعايري التداخل املتعلقة بإجراءات التنسيق املشار إليها يف الفقرتني  ج)
 تصاالت الراديوية؛تستند إىل توصيات قطاع اال اعتباره" يف

أن النتائج املرضية لتقاسم نطاقات الرتدد بني خدمات االتصاالت الراديوية الفضائية وخدمات االتصاالت الراديوية  د )
لألرض من جهة، والتقدم املستمر يف تكنولوجيا الفضاء ويف تكنولوجيا القطاع األرضي من جهة أخرى، قد مكنت كل مجعية من 

ا اجلمعية اليت سبقتها؛ مجعيات االتصاالت  الراديوية من حتسني بعض املعايري التقنية اليت توصي 
أن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت قد اعتمدت إجراءات للموافقة على التوصيات بني مجعيتني  ه )

 من مجعيات االتصاالت الراديوية؛
ا يف اختاذ ترتيبات خاصة بشأن مسائل تتعلق باالتصاالت، على أال أن الدستور يعرتف للدول األعضاء حبقه و )

ما فيما يتعلق بالتداخالت الضارة خبدمات االتصاالت  تتعارض هذه الرتتيبات مع أحكام الدستور أو االتفاقية أو اللوائح امللحقة 
 الراديوية التابعة لبلدان أخرى؛

  تضمني بعض توصيات قطاع االتصاالت الراديوية باإلحالة،أن استخدام هذا القرار قد يقلل احلاجة إىل ز )

 يـرى
أن قرارات قطاع االتصاالت الراديوية يف املستقبل قد تؤدي إىل إدخال تعديالت جديدة على طرائق احلساب ومعايري  أ ) 

ا؛  التداخل املوصى 
ا بشأن معايري التقأن على اإلدارات أن تطبق قدر املستطاع توصيات قطاع االتصاالت  ب) اسم عند الراديوية املعمول 

قيامها بتخطيط أنظمة معّدة الستخدامها يف نطاقات الرتدد اليت جيري تقامسها بتساوي احلقوق بني خدمات االتصاالت الراديوية 
 الفضائية وخدمات االتصاالت الراديوية لألرض أو فيما بني خدمات االتصاالت الراديوية الفضائية،
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RES703-2

 عو اإلداراتيد

ا إىل جلان دراسات االتصاالت الراديوية إلطالعها على النتائج العملية وجتارب التقاسم بني خدمات االتصاالت  أن تقدم مسامها
الراديوية لألرض واالتصاالت الراديوية الفضائية أو فيما بني خدمات االتصاالت الراديوية الفضائية، األمر الذي يساعد على حتسني 

ات التنسيق وطرائق احلساب وعتبات التداخل الضار حتسينًا ملحوظاً، مما يسمح بالتايل باالستخدام األمثل ملورَدي إجراء
 املدار/الطيف املتوفرين،

 يقـرر

أن يقوم مدير مكتب االتصاالت الراديوية، بالتشاور مع رؤساء جلان الدراسات، بإعداد قائمة سنوياً تبني التوصيات  1
 طاع االتصاالت الراديوية اليت متت املوافقة عليها حديثاً واملتعلقة بالتقاسم بني خدمات االتصاالت الراديوية الفضائيةذات الصلة لق

 وخدمات االتصاالت الراديوية لألرض أو فيما بني خدمات االتصاالت الراديوية الفضائية؛

بالوسائل اإللكرتونية لعلم مجيع اإلدارات. أن ينشر مدير مكتب االتصاالت الراديوية هذه القائمة مرة كل عام 2
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RES705-1

705القـرار  (REV.WRC-15) 

kHzنطاق التردد  الحماية المتبادلة بين الخدمات الراديوية العاملة في 130-70

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره يفإذ يضع 

أن خدمات راديوية متنوعة، مبا فيها أنظمة املالحة الراديوية اليت تستعملها اخلدمات البحرية وخدمات الطريان،  أ ) 
kHzو 70نطاقات الرتدد احملصورة بني  تعمل يف  ؛130

حدوث  الراديو ملنع لوائح أن املالحة الراديوية هي خدمة سالمة، لذلك ينبغي اختاذ مجيع اخلطوات العملية مبا يتفق مع ب)
 تداخل ضار ألي نظام مالحة راديوية؛

 نطاق قد الحظت أن مستخدمي أنظمة املالحة الراديوية النبضية املطاورة يفأن قطاع االتصاالت الراديوية  ج)
kHzالرتدد  ا خارج عرض ال 110-90  يتلقون أي محاية خارج هذا النطاق، ولكنهم يستطيعون االستفادة من إشارا
 املشغول، النطاق

 وإذ يالحظ

 توضح: أن دراسات قطاع االتصاالت الراديوية
kHzنطاقي الرتدد  أن أنظمة املالحة الراديوية مبوجات مستمرة يف - kHzو 90-70 ينبغي أن تكون نسبة  130-110

dBاية فيها احلم Hzداخل نطاق مترير املستقبل ذي  15 dBعند  7  ؛3
dBأن أنظمة املالحة الراديوية النبضية املطاورة تتطلب نسبة محاية قدرها  - kHzداخل نطاق الرتدد  15  ؛110-90
dBأن أنظمة املالحة الراديوية النبضية يفضل أن تكون فيها نسبتا احلماية مساويتني  - dBو 5 جل مباعدتني من أ 0

kHzإىل  10الرتدد بني اإلشارة املطلوبة واإلشارة املسببة للتداخل تساويان  يف kHzإىل  15و 15  ، على التوايل،20

 وإذ يالحظ كذلك

 نطاق قطاع االتصاالت الراديوية قد أوصى بتبادل املعلومات بني السلطات اليت تشّغل أنظمة مالحة راديوية يفأن 
kHzالرتدد  kHzنطاق الرتدد  والسلطات اليت تشّغل أنظمة أخرى يف 110-90  ، واليت تستخدم بثاً عايل االستقرار جداً،130-70

 وإقراراً منه

kHzنطاَقي الرتدد  بأن اخلدمات الراديوية األخرى غري املالحة الراديوية العاملة يف أ )  kHzو 90-70 130-110 
 بوظائف جوهرية ميكنها أن تتأثر؛ تقوم

 ،62.5و 60.5و 10.4و 5.4حكام األرقام بأ ب)
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 يقرر أن على اإلدارات

kHzالرتدد  نطاقات عندما تقوم بتخصيص ترددات خلدمات يف 1 kHzو 90-70 kHzو 110-90 أن تأخذ  130-110
 دابري محاية؛تاالعتبار ما قد حيدث من تدهور متبادل حملطات أخرى عاملة وفقاً جلدول توزيع نطاقات الرتدد، وأن تطبق  بعني

أن تستخدم توصيات قطاع االتصاالت الراديوية املالئمة، وأن تشجع تبادل املعلومات بني السلطات اليت تشّغل 2
kHzالرتدد  نطاق أنظمة راديوية يف kHzنطاق الرتدد  والسلطات اليت تشّغل أنظمة أخرى يف 110-90 واليت تستخدم بثاً  130-70

 عد على جتنب مشاكل تداخل ممكنة؛عايل االستقرار جداً، لتسا

 أن تشجع التشاور على الصعيدين الوطين والدويل بني مشّغلي أنظمة املالحة الراديوية اليت تستخدم نطاق 3
kHzالرتدد  ومشّغلي أنظمة أخرى تستخدم نطاق kHz 110-90 الرتدد 130-70، 

 يطلب من قطاع االتصاالت الراديوية

 سيما إلعداد معايري ومقاييس تقنية تسمح بتشغيل متالئم داخل النطاقات املوزعة. املسألة والدراسة هذه  أن يستمر يف
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716 رارـالق (REV.WRC-12) 

1-010 2استخدام نطاقي الترددات  980 MHz 2و 200-2 170 MHz  
2والنطاقين  األقاليم الثالثة في 025-2 010 MHz وMHz 2 170-2 160  

 والخدمة المتنقلة الساتلية  للخدمة الثابتة 2اإلقليم  في
المصاحبة يةترتيبات االنتقالالو 

 )،2012جنيف، الراديوية (إن املؤمتر العاملي لالتصاالت 

 اعتباره إذ يضع يف
MHzوزع النطاقني  (WARC-92) 1992أن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو لعام  أ )  2 010-1 MHzو 980 2 200-2 170 

بتساوي على أساس أويل مشرتك مها هذين التوزيعني وأن ، 2005يناير  1 للخدمة املتنقلة الساتلية على أن يبدأ استخدامهما يف
مع توزيعات اخلدمتني الثابتة واملتنقلة؛احلقوق 

2 نطاقي الرتدداتأن استخدام  ب) 010-1 980 MHz 2و 200-2 170 MHz األقاليم الثالثة والنطاقني يف
2 025-2 010 MHz 2و 170-2 160 MHz 2000 يناير 1 يف للخدمة املتنقلة الساتلية مرهون بتاريخ بدء استخدامها 2اإلقليم  يف 

الراديو  من لوائح  389C.5و 389A.5الرقمني  ، وفقاً ألحكام2005يناير  1 يف ) أو2(بالنسبة إىل اإلقليم  2002يناير  1أو 
 ؛1997 واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 1995العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  اعتمدها املؤمتر كما
على أساس أويل وأن استخدامها للخدمة الثابتة شائع  1أن هذه النطاقات تتقامسها اخلدمتان الثابتة واملتنقلة ج)
 بلدان متعددة؛ يف
قصري حني أن تقاسم اخلدمة املتنقلة الساتلية مع اخلدمة الثابتة على األمد ال بّينت أنه، يف قد أُجنزتأن الدراسات اليت  ) د

حمطات اخلدمة  النطاقني، لذا يستحسن نقل املتوسط ممكن بصورة عامة، فإن التقاسم على األمد الطويل سيكون معقداً وصعباً يفإىل 
 أخرى من الطيف؛أجزاء النطاقني املعنيني إىل  الثابتة اليت تعمل يف

GHzأن استخدام النطاق  )ه  ا من البلدان النامية ميزة ج الكثرييشكل بالنسبة إىل  2 وهرية فيما خيص شبكا
ادية اليت سترتتب االقتص العواقبنظرها بسبب  ممكن يفلالتصاالت الراديوية وأن نقل هذه األنظمة إىل نطاقات ترددات أعلى غري 

 على ذلك؛
GHzالنطاق  خطة ترددات جديدة للخدمة الثابتة يف أن قطاع االتصاالت الراديوية وضع ) و التوصية  ، وهي مدرجة يف2

ITU-R F.1098 ا أن تسهل من نطاقات ال ترتاكب مع توزيعات أجزاء  إدخال أنظمة جديدة من اخلدمة الثابتة يف ومن شأ
GHzالنطاق  املذكورة أعاله يف املتنقلة الساتليةخلدمة ا  ؛2
األرض إىل الفضاء من  اهاالجت أن التقاسم بني أنظمة اخلدمة الثابتة اليت تستخدم االنتثار الرتوبوسفريي والوصالت يف ) ز
 ؛نفس أجزاء نطاق الرتددات غري قابل للتنفيذ من الناحية العملية بصفة عامة اخلدمة املتنقلة الساتلية يف يف

 )،1992دستور (جنيف، المن  48هذه النطاقات تطبيقاً للمادة  تستخدمأن بعض البلدان  ح)
___________________

مع اخلدمة املتنقلة  ذه النطاقات للتنسيقهلخلدمة املتنقلة الساتلية ا، خيضع استخدام الصدديف هذا و طبق هذا القرار على اخلدمة املتنقلة. نال ي 1
 .حسب احلالة 11A.9مبوجب أحكام الرقم 
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 وإذ يسّلم

MHz أن النطاقني أ )  2 025-1 MHzو 885 2 200-2 أنظمة االتصاالت املتنقلة ا مقد ُحددا لكي تستخدمه 110
MHzالنطاقني  علىالساتلية هلذه األنظمة قصر املكونة على الصعيد العاملي، مع  (-IMT)الدولية  2 010-1 980 

MHzو 2 200-2 وير يتيح إمكانيات واسعة ملساعدة البلدان النامية على تط االتصاالت املتنقلة الدولية قد نظمةأتطوير  ، وأن170
 بسرعة أكرب؛عندها البىن التحتية لالتصاالت 

، أن ينظر (BDT)قرر أن يطلب من مكتب تنمية االتصاالت  1992 لعاماملؤمتر اإلداري العاملي للراديو أن  ب)
اعلى شبكات االتصاالت الراديوية اخلا حمددةعديالت إدخال ت حتضريه اخلطط الفورية ملساعدة البلدان النامية، يفعند  يقوموأنصة 

لتعديالت الالزمة على ا وأن يساعدها باملوارد املطلوبة لتنفيذاحتياجات البلدان النامية بفحص مؤمتر عاملي للتنمية يعقد مستقبًال 
ا الراديوية، شبكات اتصاال

 وإذ يالحظ

ITU-Rضع مكتب االتصاالت الراديوية التوصية و  (WRC-95) 716استجابة للقرار  أنه F.1335  اليت توفر األدوات التخطيطية
ا ختطيط إعادة يف تنظر اليت اإلدارات تلك ملساعدةالالزمة   ،2GHz نطاقاتال يف اخلدمة املتنقلة الساتلية الستيعاب لألرض شبكا

 ررـيق

 الراديوية عن اخلصائص األساسية لتخصيصات الرتددات حملطاتأن يطلب من اإلدارات أن تبّلغ مكتب االتصاالت  1
املخطط هلا  وأالثابتة القائمة اخلدمة حملطات  2الثابتة القائمة أو املخطط هلا واليت حتتاج إىل محاية، أو اخلصائص النمطية اخلدمة

MHz نطاقي الرتددات يف 2000يناير  1اخلدمة قبل  واملوضوعة يف 2 010-1 MHzو 980 2 200-2 األقاليم الثالثة  يف 170
MHzالنطاقني  ويف 2 025-2 MHzو 010 2 170-2  ؛2 اإلقليم يف 160

ن، عند تنسيق نظامها احلسبا يف اخلدمة أن تأخذ يف اخلدمة املتنقلة الساتليةأنه جيب على اإلدارات اليت تقرتح وضع نظام  2
 من الدستور؛ 48 ون هلذه اإلدارات منشآت قائمة أو خمطط هلا تغطيها املادةمع اإلدارات اليت لديها خدمات لألرض، أنه قد يك

على اإلدارات املسؤولة يتعني ، 11A.9 الرقمتطبيق  أنه فيما خيص حمطات اخلدمة الثابتة اليت أخذت بعني االعتبار يف 3
2النطاقني  عن شبكات اخلدمة املتنقلة الساتلية اليت تعمل يف 010-1 980 MHz 2و 200-2 170 MHz األقاليم الثالثة  يف

MHz النطاقني ويف 2 025-2 MHzو 010 2 170-2 تداخل غري مقبول على حمطات  أن تضمن عدم التسبب يف 2اإلقليم  يف 160
 ؛2000 يناير 1اخلدمة قبل  اخلدمة الثابتة املبّلغة واملوضوعة يف

GHz أنه تسهيالً إلدخال النطاقات 4  لخدمة املتنقلة الساتلية:لاملستقبل  واستعماهلا يف 2

اخلدمة  توضع يفاليت اإلدارات على التأكد من أن ختصيصات الرتددات ألنظمة جديدة من اخلدمة الثابتة،  حتث 1.4
MHzالنطاقني  ختصيصات اخلدمة املتنقلة الساتلية يف ترتاكب مع، ال 2000يناير  1بعد  2 010-1 MHzو 980 2 200-2 170 
MHz األقاليم الثالثة ويف النطاقني يف 2 025-2 2و 010 170-2 160 MHz باستعمال  ، على سبيل املثال،، وذلك2 اإلقليم يف

ITU-Rالتوصية  القنوات الواردة يفترتيب خطط  F.1098؛ 

___________________
اخلدمة  يف ئص احملطات النمطيةكان من املمكن التبليغ عن خصااخلدمتني الثابتة واملتنقلة،   يف فيما يتعلق بالتبليغ عن ختصيصات الرتددات حملطات 2

 .2000يناير  1بدون قيود حىت  17.11الثابتة وفقاً للرقم 
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 النطاق درجييًا يفالرتوبوسفريي تأنظمة االنتثار تشغيل اإلدارات على اختاذ كل التدابري املمكنة عمليًا لوقف  حتث 2.4
MHz 2 010-1 MHz األقاليم الثالثة ويف النطاق يف 980 2 025-2 . وينبغي عدم تشغيل 2000يناير  1حبلول  2اإلقليم  يف 010

هذين النطاقني؛ أنظمة انتثار تروبوسفريي جديدة يف

اخلدمة  ختصيصات الرتددات حملطاتلكي تنقل تدرجييًا تشجَّع اإلدارات، مىت أمكن عملياً، على تصميم خطط  3.4
MHz النطاقني يف والعاملةالثابتة التابعة هلا  2 010-1 MHzو 980 2 200-2  األقاليم الثالثة ويف النطاقني يف 170

MHz 2 025-2 MHzو 010 2 170-2  ةا املخصصترددا، مع إيالء األولوية لنقل مرتاكبةإىل نطاقات غري  ،2اإلقليم  يف 160
2 النطاق يف 010-1 980 MHz 2 األقاليم الثالثة والنطاق يف 025-2 010 MHz مع مراعاة اجلوانب التقنية والتشغيلية 2اإلقليم  يف ،

 واالقتصادية؛

امية، سيما البلدان الن البلدان املتأثرة، ال شواغلأنظمة متنقلة ساتلية أن تراعي  تنفيذإلدارات املسؤولة عن ينبغي لأنه  5
 تدابري النقل؛ل ةاالقتصاديمما قد تعانيه األنظمة القائمة من العواقب لتخّفف قدر املستطاع وأن تعاجلها، 

إىل توفري املساعدة إىل البلدان النامية اليت تطلبها إلدخال التعديالت الالزمة  مكتب تنمية االتصاالتأن يدعو  6
ا مم GHzالنطاق  إىل التكنولوجيات اجلديدة اليت جيري تطويرها يف نفاذهاا يسهل على شبكات االتصاالت الراديوية اخلاصة  2 

ا    أنشطة التنسيق؛ مجيع كذلك يفومساعد

سامهة أنظمة متنقلة ساتلية مشغلي األنظمة املتنقلة الساتلية التابعني هلا على امل تنفيذأن َحتث اإلدارات املسؤولة عن  7
 أقل البلدان منواً، خاصة يف الثابتة لألرض اخلدماتمحاية  يف

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

لدى التداخل  ارآثاألدوات الالزمة لتقييم  بغية استحداثكتب املمع باالشرتاك ، بدراسات إضافية، السرعةأن يقوم، على وجه 
 ،وقت مناسب يفتصرف اإلدارات حتت املتنقلة الساتلية، ووضع هذه األدوات  اخلدمة التنسيق املفصل ألنظمة

 قطاع تنمية االتصاالت يدعو

، وأن يعرض نتيجة نقل اخلدمات الثابتةاآلثار املالية واالقتصادية اليت تلحق بالبلدان النامية من جراء ، وجه السرعةأن يقّيم، على 
،لالتصاالت الراديوية و/أو لتنمية االتصاالتهذا العمل على مؤمتر عاملي خمتص مقبل 

 ب تنمية االتصاالتيدعو مدير مكت

نمية " عن طريق تشجيع األنشطة املشرتكة بني جلان الدراسات املعنية التابعة لقطاعي تيدعو قطاع تنمية االتصاالتأن ينفذ اجلزء "
 االتصاالت واالتصاالت الراديوية،

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 لعاملية لالتصاالت الراديوية.هذا القرار إىل املؤمترات اتنفيذ أن يرفع تقريراً عن 
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729القـرار  (REV.WRC-07) 
 نطاقاتالترددات في متكيفة الاستعمال أنظمة 
 *(HF)الديكامترية و  (MF)الهكتومترية 

 )،2007إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 
 إذ يضع يف اعتباره

 (MF)ة نطاقات اهلكتومرتيالرتددات يف متكيفة الاستعمال الطيف سوف تتحسن باستعمال أنظمة  كفاءةأن   أ ) 
 اليت تتقامسها اخلدمتان الثابتة واملتنقلة؛ (HF)الديكامرتية و 

فعالية هرت قد أظو سنة املاضية الثالثني خالل كانت جارية الرتددات  متكيفة نظمة وعمليات نشر األأن التجارب  ب)
 استعمال الطيف؛ وحسنت كفاءةهذه األنظمة 

 استعمال الطيف ميكن حتقيقه بفضل: كفاءةأن هذا التحسن يف   ج)
 ختفيض وقت إقامة النداءات وحتسني نوعية اإلرسال من خالل انتقاء أنسب القنوات املخصصة؛ -
ا، مع  - ذاته بتخفيض  السماح يف الوقتختفيض انشغال القنوات، مما يسمح لشبكات خمتلفة باستعمال القنوات ذا

 احتمال حدوث تداخالت ضارة؛
 التخفيض إىل احلد األدىن من قدرة املرسل الالزمة لكل إرسال؛ -
 بفضل التطور التقين لألنظمة؛ إىل احلد األمثلرساالت اإل حتسنيمواصلة  -
 بساطة التشغيل بفضل استعمال جتهيزات حميطية ذكية؛ -
 ؛مؤهلنيلني راديويني اخنفاض احلاجة إىل مشغ -
يتفحص احتمال االتصاالت الراديوية مل يعد مكتب  ،1995العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  للمؤمترأنه، وفقًا  ) د

نطاقات حتت اليف  (MIFR)بسبب التخصيصات اجلديدة املدونة يف السجل األساسي الدويل للرتددات ضارة حدوث تداخالت 
MHz  ة؛ال ختضع خلطاليت  28

 أدخل وسيلة لإلبالغ عن جمموعات من التخصيصات؛ 1997أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام )ه 
تكيفة منظمة األ إذ بإمكانالرتددات ستساهم على حنو فعال يف جتنب حدوث تداخالت، متكيفة نظمة األأن  )و 

 القناة،الرتددات استعمال تردد آخر عند مالحظة وجود إشارات أخرى على 
 ررـيق

لة للنطاقات يف اخلدمتني الثابتة واملتنقرتددات متكيفة النظمة األأنه جيب على اإلدارات، عندما ترخص بتشغيل  1
 :(HF)الديكامرتية و  (MF)اهلكتومرتية 

 أال متنح ختصيصات يف النطاقات: 1.1
 27رية أو خطة تعيينات الرتدد يف التذييل للخدمة املتنقلة البح 25خطة تعيينات الرتدد يف التذييل  حتكمهااليت  -

 ؛(R)املتنقلة للطريان للخدمة 
  

___________________
 لقطاع تنمية االتصاالت إىل هذا القرار. 2ينبغي اسرتعاء انتباه جلنة الدراسات  *
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 املتقامسة على أساس أويل مشرتك مع اخلدمة اإلذاعية أو خدمة االستدالل الراديوي أو خدمة اهلواة؛ -

 املوزعة خلدمة الفلك الراديوي؛ -

 155.5ألرقام ل فقاً متت و خدمات السالمة واليت  تتناولأن تتجنب أي استعمال قد يؤثر يف ختصيصات الرتدد اليت  2.1
 ؛155B.5و 155A.5و

 ؛التوافقباحلسبان عند االقتضاء احلواشي اليت تنطبق على النطاقات املقرتحة واالعتبارات اخلاصة يف أن تأخذ  3.1

ستعمال عند حبيث يكون هذا اال الرتددات أوتوماتياً من استعمال الرتددات استعماالً متآوناً متكيفة نظمة األ حتدّ  أن 2
 احلد األدىن الالزم لتلبية احتياجات االتصاالت؛

 أنه ينبغي هلذه األنظمة تقييم انشغال القنوات قبل التشغيل وخالله، وذلك بغية جتنب التداخالت الضارة؛3

 .4التذييل و  11الرتددات طبقاً ألحكام املادة متكيفة نظمة األ ختصيصات أنه جيب تبليغ املكتب عن 4
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731 رارـالق (REV.WRC-12) 

  والمنفعلة النشيطة الخدمات بينوالتوافق  تقاسمال تفحص
GHzالنطاقات المتجاورة فوق  في 71 

 )،2012، جنيفإن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (

 اعتباره يف إذ يضع
الرتدد  جدول توزيع نطاقات يف )2000 اليت أجراها املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (إسطنبول، أن التغيريات أ ) 

 وقت ذلك املؤمتر؛ يف كانت تستند إىل االحتياجات املعروفة  GHz 71فوق 

يداً جهي بالتايل معروفة و تستند إىل ظواهر فيزيائية،  GHz 71أن احتياجات اخلدمات املنفعلة من الطيف فوق  ب)
 جدول توزيع نطاقات الرتدد؛ يف التغيريات اليت أجراها ذلك املؤمتر يف احلسبان يف وأخذت

خدمتا استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) واألحباث  حالياً تستعمله  GHz 71أن العديد من النطاقات فوق  ج)
 ألرض؛لالغالف اجلوي  معلماتاس بعض تتمتع خبصائص فريدة مناسبة لقيالفضائية (املنفعلة)، ألن هذه النطاقات 

 الوقت احلاضر؛ يف معلومة متاماً  ليست GHz 71نطاقات فوق  يف أن احتياجات اخلدمات النشيطة وخطط تنفيذها د )

أن أوجه التقدم التقين الذي أحرز حىت اآلن قد مسحت بتصميم أنظمة اتصال تتميز بالكفاءة تعمل برتددات تتزايد ارتفاعاً،  ه )
 ؛GHz 71 نطاقات تردد فوق يف املتوقع هلذا التقدم أن يستمر وأن يتيح استخدام تقنيات اتصال جديدة تعمل ومن

لتقنيات اجلديدة مستقبالً، حني تصبح ا ينبغي تلبيتهاللخدمات النشيطة واملنفعلة  أخرى من الطيفاحتياجات أن  و )
 متيسرة لالستعمال؛

بعد  ،GHz 71بعض نطاقات الرتدد فوق  يف من املفيد إجراء دراسات عن التقاسم تتعلق باخلدمات املشغلة ما زال أنه ) ز
 جدول توزيع نطاقات الرتدد؛ تعديالت على )2000 املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (إسطنبول،أن أدخل 

 ؛ITU-R RS.1029التوصية  يف ي مبينةأن معايري التداخل املنطبقة على احملاسيس املنفعلة قد حتددت وه ح)

 ؛ITU-R RA.769التوصية  يف أن معايري محاية الفلك الراديوي قد حتددت وهي مبينة ط)

اورة للنطاقات املوزعة خلدمة الفلك الراديوي؛ يف أن عدة توزيعات للوصالت اهلابطة قد أجريت ي)  النطاقات ا

ت مل يستكمل بعد تفاصيل معايري التقاسم بني اخلدمات النشيطة واخلدما االحتاد يف أن قطاع االتصاالت الراديوية ك)
 ؛GHz 71نطاقات فوق  يف املنفعلة

سعيه إىل تأمني احلماية للخدمات املنفعلة العاملة  يف ،)2000 املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (إسطنبول، أن )ل
GHzفوق  GHzبعض النطاقات مثل  يف واخلدمات املنفعلة معاً  قد جتنب إجراء توزيعات للخدمات النشيطة ،71 102-100 

GHzو GHzو 151,5-148,5  احملتملة، التقاسم مشاكل يتحاشى لكي ،231,5-226
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 وإذ يعرتف 

بأن األعباء النامجة عن التقاسم بني اخلدمات النشيطة واخلدمات املنفعلة ينبغي قدر اإلمكان أن تتوزع بإنصاف بني اخلدمات 
 املستفيدة من التوزيعات،

 يقـرر

ا قطاع االتصاالت الرا يف لالتصاالت الراديوية إىل النظر خمتص قادمعاملي  مؤمتر يدعو أن  ديويةنتائج الدراسات اليت يقوم 
حتياجات لتلبية اال، لزومال عند اختاذ اإلجراء الضروري، بغية أدناه "يدعو قطاع االتصاالت الراديوية" فقرة واملشار إليها يف االحتاد يف

GHzنطاقات فوق  يف خدمات النشيطة مع مراعاة احتياجات اخلدمات املنفعلةللاجلديدة  71، 

 حيث اإلدارات

هذا  يف ملراعاة ما قد يظهر من احتياجات اخلدمات النشيطة، كما هو مبني 5أن حتيط علمًا بأن تعديالت قد جترى على املادة 
 احلسبان عند رسم السياسات الوطنية ووضع القواعد التنظيمية، يف القرار، وأن تأخذ ذلك

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية 

 دراساته لكي حيدد ما إذا كان التقاسم ممكناً وضمن أي شروط بني اخلدمات النشيطة واخلدمات املنفعلة يواصلأن  1
GHzنطاقات فوق  يف GHz، ومنها النطاقات 71 GHzو 102-100 GHzو 122,25-116 GHzو 151,5-148,5 191,8-174,8 
GHzو GHzو 231,5-226  على سبيل املثال ال احلصر؛ 238-235

اورة الذي تسببه اخلدمات الفضائية (الوصالت  يف أن يدرس الوسائل اليت ُجتنب حدوث التداخل 2 النطاقات ا
GHzنطاقات فوق  يف اهلابطة) خلدمة الفلك الراديوي  ؛71

 هذه الدراسات مبدأ تقاسم األعباء قدر اإلمكان؛ يف حلسبانا يف أن يأخذ 3

 أن يكمل الدراسات الالزمة مبجرد أن تصبح اخلصائص التقنية للخدمات النشيطة معلومة؛ 4

 أن يعد توصيات حتدد معايري التقاسم للنطاقات اليت ميكن التقاسم فيها، 5

 يكلف األمني العام

ذا القرار.أن حييط املنظمات الدولية  واإلقليمية املعنية علماً 
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732 رارـالق (REV.WRC-12) 

 المتعلقة بالتقاسم بين الخدمات النشيطة  المسائل تفحص
GHzفوق  71

 )،2012، جنيفإن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (

 اعتباره يف إذ يضع
جدول توزيع نطاقات الرتدد اليت  يف قد أجرى تغيريات )2000 العاملي لالتصاالت الراديوية (إسطنبول،أن املؤمتر  أ ) 

 ، إثر دراسته املسائل املتعلقة باخلدمات العلمية؛GHz 71تفوق 
التصاالت لجدول توزيع نطاقات الرتدد الذي راجعه أن املؤمتر العاملي  يف أن للعديد من اخلدمات النشيطة توزيعات ب)

GHzبعض النطاقات اليت تفوق  يف )2000 الراديوية (إسطنبول،  ، وهي على أساس أويل مشرتك بتساوي احلقوق؛71
 أنه ال تتوفر حىت اآلن سوى معلومات حمدودة عن خصائص اخلدمات النشيطة اليت ميكن استحداثها لتعمل ج)
GHzنطاقات تفوق  يف  ؛71

نطاقات  يف االحتاد مل يستكمل بعد تفاصيل معايري التقاسم بني اخلدمات النشيطة يف يةأن قطاع االتصاالت الراديو  د )
GHzفوق   ؛71
أن التقاسم بني العديد من اخلدمات النشيطة اليت هلا توزيعات على أساس أويل مشرتك بتساوي احلقوق قد يعوق تطور   ه )

GHzنطاقات فوق  يف كل خدمة من اخلدمات النشيطة العاملة  ؛71
 ؛األسواق أبكر من تقنيات بعض اخلدمات النشيطة األخرى يف أن التقنيات املصممة لبعض اخلدمات النشيطة رمبا تطرح و )
 وقت الحق، يف أنه ينبغي توفري طيف واٍف للخدمات النشيطة اليت ستتوفر هلا التقنيات ز )

 وإذ يالحظ 
حبيث ميكن أن يستعملها  (ITU-R) يات قطاع االتصاالت الراديويةتوص يف أن احلاجة تدعو إىل وضع معايري تقاسم وإدراجها

مؤمتر خمتص قادم من أجل حتديد إىل أي مدى يكون التقاسم ممكناً بني العديد من اخلدمات النشيطة اليت هلا توزيعات على أساس 
 كل نطاق، يف أويل مشرتك بتساوي احلقوق

 يقـرر
ا تكنو للخدمات النشيطة اليت سوف تطرح  من الطيفجات أن تتخذ تدابري مناسبة لتلبية االحتيا 1 لوجيا
 الحقاً؛ األسواق يف
نطاقات  يف أن توضع معايري التقاسم بني اخلدمات النشيطة اليت هلا توزيعات على أساس أويل مشرتك بتساوي احلقوق 2

GHzفوق   ؛71
سب االقتضاء ح مؤمتر خمتص قادم من إعادة النظرأن ُتشكِّل معايري التقاسم اليت ستوضع، أساسًا ملا قد يقوم به  3
GHzالتوزيعات الواقعة فوق  يف  للخدمات النشيطة، 71
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 حيث اإلدارات

هذا  يف ملراعاة ما قد يظهر من احتياجات اخلدمات النشيطة، كما هو مبني 5أن حتيط علمًا بأن تعديالت قد جترى على املادة 
 د رسم السياسات الوطنية ووضع القواعد التنظيمية،احلسبان عن يف القرار، وأن تأخذ ذلك

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

علومات الوقت املناسب امل يف كي يقدم إىل استكمال الدراسات الالزمة وإعداد توصية (توصيات) لقطاع االتصاالت الراديوية
 التقنية اليت يرجح أن تكون أساساً ألعمال مؤمتر خمتص قادم،

  العاميكلف األمني

ذا القرار.  أن حييط املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية علماً 

 

- 398 -



RES739-1

739القـرار  (REV.WRC-15)

 التوافق بين خدمة الفلك الراديوي والخدمات الفضائية النشيطة
 في بعض نطاقات التردد المجاورة أو القريبة

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

ات فضائية خدم خدمة الفلك الراديوي ويف نطاقات جماورة أو قريبة قد جرت على أساس أويل يف أن توزيعات يف أ ) 
ساتلية، واليت تسمى لة الساتلية واخلدمة اإلذاعية المتنوعة مثل اخلدمة الثابتة الساتلية وخدمة املالحة الراديوية الساتلية واخلدمة املتنق

 فيما يلي "اخلدمات الفضائية النشيطة"؛

ج عنها حاالت عديدة، لدراسة الظواهر الطبيعية اليت ينت خدمة الفلك الراديوي ختتار، يف أن الرتددات املستعملة يف ب)
 منها؛ كن زحزحة الرتددات لتجنب مشاكل التداخل أو للتخفيفمي إرساالت راديوية على ترددات حتكمها قوانني الطبيعة، حبيث ال

يتضمن منهجية إلجراء دراسات التوافق بني أزواج من نطاقات اخلدمات الفضائية  ITU-R SM.2091أن التقرير  ج)
 النشيطة وخدمة الفلك الراديوي، مشفوعة بإطار لتوثيق نتائج هذه الدراسات؛

تضمن أيضاً نتائج دراسات التوافق بني خدمة الفلك الراديوي واخلدمات الفضائية ي ITU-R SM.2091أن التقرير  د )
اورة أو القريبة؛ النشيطة يف  بعض النطاقات ا

 أن من شأن التشاور املالئم بني اإلدارات أن يؤدي إىل وضع حلول مبتكرة وتنفيذ سريع لألنظمة؛ ه )

ة، وضع حدود لإلرساالت اهلامشية تكون أكثر صرامة من احلدود أن األمر قد يتطلب، ألسباب تقنية أو تشغيلي و )
 نطاقات معينة، ، وذلك حلماية خدمة الفلك الراديوي من اخلدمات النشيطة يف3التذييل  العامة الواردة يف

 وإذ يالحظ

 الراديوية؛ إجراء أي فحص تقين ينبغي أال يقع على عاتق مكتب االتصاالت أن العبء اإلضايف املتمثل يف أ ) 

 ية؛الراديو  تلقي أي عبء إضايف على عاتق مكتب االتصاالت هذا القرار ال أن إجراءات التشاور الواردة يف ب)

تتضمن منهجية تقوم على مفهوم كثافة تدفق القدرة املكافئة حلساب التداخل  ITU-R M.1583أن التوصية  ج)
تابعة ملطلوبة الصادرة عن األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض الحمطات الفلك الراديوي الناجم عن اإلرساالت غري ا يف

 للخدمة املتنقلة الساتلية وخدمة املالحة الراديوية الساتلية؛
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تتضمن منهجية تقوم على مفهوم كثافة تدفق القدرة املكافئة حلساب التداخل  ITU-R S.1586أن التوصية  د )
الناجم عن اإلرساالت غري املطلوبة الصادرة عن األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض التابعة للخدمة  حمطات الفلك الراديوي يف

 الثابتة الساتلية؛
هاتني التوصيتني ميكن أيضًا استخدامها لدراسة حالة األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل  أن املنهجية املوصوفة يف ه )

 تلية؛اخلدمة اإلذاعية السا األرض يف
تتضمن خمططات للهوائيات ميكن استعماهلا ألغراض حتليل التوافق بني األنظمة  ITU-R RA.1631أن التوصية  و )
 كافئة؛امل املستقرة بالنسبة إىل األرض وحمطات خدمة الفلك الراديوي وذلك على أساس مفهوم كثافة تدفق القدرة غري
تنص عمليات رصد الفلك الراديوي، و  ملقبولة لفقدان البيانات يفتتضمن السويات ا ITU-R RA.1513أن التوصية  ز )

 ؛2% بالتحديد على أن النسبة املئوية لفقدان البيانات الذي قد يتسبب فيه أي نظام ينبغي أن تكون أقل من
ITU-Rالتقرير  أن بعض النتائج املقدمة يف ح) SM.2091 ر؛التشاو  ميكن أن تستخدم كسويات عتبة إلطالق إجراءات 
أن نتائج التشاور املثمر بني اإلدارات املعنية من شأنه أن يكفل مراعاة مصاحل كل من اخلدمات النشيطة وخدمة  ط)

 الراديوي؛ الفلك
ا اخلدمات الفضائية النشيطة حلماية حمطات الفلك الراديوي من التداخل ميكن أن تؤدي إىل  ي) أن التدابري اليت اختذ

 د من قدرة هذه اخلدمات؛زيادة التكاليف و/أو احل
أن على العكس من ذلك، إذا مل تتخذ مثل هذه التدابري فإن األمر قد يؤدي إىل تكاليف تشغيل إضافية وإىل احلد  ك)

 من الفعالية التشغيلية حملطات الفلك الراديوي املعنية؛
تشغيل ويقلل من من تكاليف ال حمطة الفلك الراديوي قد يزيد أن تنفيذ تدابري إضافية للتخفيف من التداخل يف ل)

 فعالية عمليات الرصد؛
أن على العكس من ذلك، عدم تنفيذ مثل هذه التدابري قد يفرض على اخلدمات الفضائية النشيطة عبئاً إضافياً من  م )

ا من حيث اخلدمة، حيث التكلفة وختفيضاً يف  قدر

 وإذ يدرك
حمطات  حمطات اخلدمات الفضائية النشيطة قد تسبب تداخالً غري مقبول يفأن اإلرساالت غري املطلوبة اليت حتدثها  أ ) 

 الراديوي؛ الفلك
بعض اإلرساالت غري املطلوبة من مرسالت حمطات فضائية من خالل طرائق  أن على الرغم من إمكانية التحكم يف ب)

ات الضيقة النطاق ثل اإلرساالت اهلامشية يفالتصميم احملكم وإجراءات االختبار املالئمة، توجد إرساالت أخرى غري مطلوبة م
ا، وقد ال  الفضائية؛ ميكن كشفها إال بعد إطالق املركبة والناشئة عن آليات فيزيائية يتعذر التحكم فيها و/أو التنبؤ 

 أن من املتعذر االطمئنان إىل تقدير سويات اإلرساالت غري املطلوبة قبل اإلطالق؛ ج)
تقاسم منصف لألعباء من أجل حتقيق التوافق بني اخلدمات الفضائية النشيطة وخدمة أن من الضروري ضمان  د )

 الراديوي؛ الفلك
، وضع إجراء للتشاور من أجل 1 امللحق مراعاة القيم املذكورة يف حالة مواجهة صعوبات يف يف أن من املمكن، ه )

 ،التغلب على هذه الصعوبات
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RES739-3

 يقـرر

النطاقات   املعقولة حبيث تليب أي حمطة فضائية أو نظام ساتلي يصمم ويبىن ليعمل يفأن تتخذ اإلدارات مجيع التدابري 1
 امللحق؛ هذا ددة يفالنطاقات املقابلة احمل مجيع القيم املبينة فيه واملتعلقة بأي حمطة للفلك الراديوي تعمل يف 1 امللحق املذكورة يف

االت مجيع الوسائل املعقولة، أن اإلرس اإلطالق وبعد النظر يفحال ما إذا تبّني، أثناء عملية البناء وقبل  أن يف 2
، تقوم اإلدارة اليت أبلغت عن احملطة 1امللحق  ميكن أن تراعي القيم الواردة يف املطلوبة من احملطة الفضائية أو النظام الساتلي ال غري

من  1 تؤكد هلا تطبيق البندل تشغيل حمطة الفلك الراديويالفضائية أو النظام الساتلي باالتصال بأسرع ما ميكن باإلدارة اليت تتوىل 
 عملية تشاور للتوصل إىل حل يكون مقبوالً جلميع األطراف؛ "، وتدخل اإلدارات املعنية يفيقـرر"

حال ما إذا تبّني، بعد إطالق احملطة الفضائية، أن إحدى اإلدارات اليت تشغل حمطة للفلك الراديوي رأت أنه  أن يف 3
 1 امللحق تليب حمطة فضائية ما أو نظام ساتلي ما القيم املتعلقة باإلرساالت غري املطلوبة واملذكورة يف إىل ظروف غري متوقعة، ال بالنظر

النظام الساتلي لكي  موقع حمطة الفلك الراديوي تلك، تقوم تلك اإلدارة باالتصال باإلدارة اليت أبلغت عن احملطة الفضائية أو يف
عملية  "، وتدخل اإلدارات املعنية يفيقـررمن " 1اليت أبلغت عن احملطة الفضائية أو النظام الساتلي أنه قد مت تطبيق البند تؤكد اإلدارة 

 تشاور لتحديد اخلطوات اإلضافية للتوصل إىل حل يكون مقبوالً جلميع األطراف؛

"، هي تلك اليت يقـررمن " 3و 2و 1البنود تطبيق  أن حمطات الفلك الراديوي اليت ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار يف 4
واليت مت التبليغ عنها قبل تاريخ استالم معلومات النشر املسبق من النظام الساتلي  1امللحق  نطاقات الرتدد احملددة يف تعمل يف

 الذي ينطبق عليه هذا القرار؛

" أعاله، يقـررمن " 4إىل  1تطبيق الفقرات من  أن احملطات الفضائية أو األنظمة الساتلية اليت تؤخذ بعني االعتبار يف 5
واليت استلم مكتب االتصاالت الراديوية معلومات  1جداول امللحق  نطاقات الرتدد املدرجة يف هي تلك اليت صممت للعمل يف

ا عقب دخول الوثائ  اجلداول؛ هذه ق اخلتامية للمؤمتر ذي الصلة حيز النفاذ على النحو احملدد يفالنشر املسبق بشأ

" هو التوصل إىل حل يكون مقبوًال جلميع يقررمن " 3و 2و 1البنود  أن اهلدف من عملية التشاور املقصودة يف 6
ت الراديوية ترى اإلدارات وأي توصيات أخرى صادرة عن قطاع االتصاال ITU-R SM.2091األطراف، مع االسرتشاد بالتقرير 
ا مالئمة هلذا الغرض؛  املعنية أ

ذا القرار مبوجب املادة 7  ،11 املادة أو 9 أال يقوم املكتب بأي فحص وال يقدم أي نتيجة فيما يتعلق 

 يدعو اإلدارات

ت غري املطلوبة رساالإىل اختاذ مجيع اخلطوات املالئمة والعملية، اعتبارًا من مرحلة التصميم، حرصًا على تقليل اإل 1
ة واحد أو أكثر من توزيعات اخلدمات الفضائية، وذلك جتنبًا لتجاوز سويات العتب من احملطات الفضائية املخطط هلا أن تعمل يف

 أي حمطة للفلك الراديوي؛ يف 1امللحق  لإلرساالت غري املطلوبة احملددة يف

لة التصميم، للتقليل قدر اإلمكان من حساسية حمطات الفلك إىل اختاذ مجيع اخلطوات العملية، اعتبارًا من مرح 2
ا ختفيف التداخل.  الراديوي للتداخل وملراعاة احلاجة إىل تنفيذ التدابري اليت من شأ
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RES739-4

(REV.WRC-15) 739بالقـرار  1امللحـق 

 سويات العتبة لإلرساالت غير المطلوبة

ذلك لوبة اليت تنطبق على احملطات الفضائية املستقرة بالنسبة إىل األرض، و سويات العتبة لإلرساالت غري املط 1-1اجلدول  ترد يف
 موقع حمطة ما للفلك الراديوي. عرض نطاق مرجعي يف من حيث كثافة تدفق القدرة يف

موقع  يف 1-1  من اجلدولالعمود الثاين النطاقات املذكورة يف تراعي أي حمطات فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض، تعمل يفوينبغي أن 
األعمدة الرابع  العمود الثالث، سويات العتبة لإلرساالت غري املطلوبة املبينة يف النطاق املذكور يف حمطة الفلك الراديوي العاملة يف

اورة). والسادس والثامن (املقرتنة بعرض النطاق املرجعي يف  األعمدة ا

ا أما سويات العتبة لإلرساالت غري املطلوبة اليت تنطبق مدرجة  على احملطات الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض فإ
عن مجيع  موقع حمطة ما للفلك الراديوي عرض نطاق مرجعي يف ، من حيث كثافة تدفق القدرة املكافئة الناجتة يف1-2 اجلدول يف

وجيب عدم جتاوزها  الفلك الراديوي املعنية، جمال رؤية حمطة احملطات الفضائية لنظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض اليت تقع يف
 السماء كلها. خالل نسبة مئوية معينة من الزمن يف

العمود الثاين  املذكورة يف النطاقات وينبغي أن تراعي مجيع احملطات الفضائية لنظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض واليت تعمل يف
افئة املبينة العمود الثالث، قيمة كثافة تدفق القدرة املك النطاق املذكور يف ملة يفموقع حمطة الفلك الراديوي العا يف 1-2من اجلدول 

اور). وينبغي حساب قيمة كث األعمدة الرابع والسادس والثامن (املقرتنة بعرض النطاق املرجعي الوارد يف يف افة تدفق العمود ا
جاء  سبماطط اهلوائي والكسب األقصى هلوائي حمطة الفلك الراديوي حموقع حمطة ما للفلك الراديوي باستعمال خم القدرة املكافئة يف

ITU-R التوصيتني . وترد املبادئ التوجيهية بشأن حساب كثافة تدفق القدرة املكافئة يفITU-R RA.1631-0التوصية  يف S.1586 
حساب كثافة  تؤخذ بعني االعتبار عند . وتكون زوايا االرتفاع اخلاصة مبحطات الفلك الراديوي واليت ينبغي أنITU-R M.1583و

. وترد 5تتوفر هذه املعلومات تستخدم قيمة  للراصدة الراديوية. وإذا مل minθتدفق القدرة املكافئة أعلى من زاوية االرتفاع الدنيا 
 ها.ئة أثناءالنسبة املئوية من الزمن اليت ينبغي عدم جتاوز سوية كثافة تدفق القدرة املكاف 2-1اجلدول  (1)حاشية يف

ITU-Rوتبني بعض أقسام التقرير  SM.2091 ها بعض تتجاوز  نطاقات الفلك الراديوي اليت ال سويات اإلرساالت غري املطلوبة يف
 األنظمة الساتلية، حبكم تصميمها.
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RES739-5

اجلدول 
1-1
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RES739-6

اجلدول 
2-1

سويات عتبة كثافة تدفق القدرة المكافئة 
(1)

 
لإلرساالت غير المطلوبة 

 
من جميع المحطات الفضائية لنظام ساتلي غير مستقر بالنسبة إلى األرض في

 
موقع محطة للفلك الراديوي

 

الخدمة الفضائية
 

نطاق الخدمة 
الفضائية

 
نطاق خدمة الفلك 

الراديوي
 

الرصد المتواصل، 
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RES741-1

741القـرار  (REV.WRC-15) 
MHzنطاق التردد  حماية خدمة الفلك الراديوي في 5 000-4 990  

 أرض) -من اإلرساالت غير المطلوبة الناتجة عن خدمة المالحة الراديوية الساتلية (فضاء
MHzنطاق التردد  العاملة في 5 030-5 010 
 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
نطاق الرتدد  العاملة يف (RNSS)أن اإلرساالت غري املطلوبة من احملطات الفضائية خلدمة املالحة الراديوية الساتلية  أ ) 

MHz 5 030-5 MHzنطاق الرتدد  يف (RAS)حدوث تداخل مع خدمة الفلك الراديوي  قد تتسبب يف 010 5 000-4  ؛990
نطاق  يف (pdf)قرر وضع حد مؤقت لكثافة تدفق القدرة  2000أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ب)

MHzالرتدد  5 000-4 ، حلماية خدمة الفلك الراديوي، وطلب من قطاع االتصاالت الراديوية إجراء دراسات إلعادة 990
 احلد؛ هذا النظر يف

ITU-Rالتوصيتني  أن متطلبات محاية خدمة الفلك الراديوي مبينة يف ج) RA.769 وITU-R RA.1513 ا ختتلف ، وأ
 ،حالة األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض حالة األنظمة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض عنها يف يف

 وإذ يالحظ
ITU-Rأن التوصية  أ )  M.1583  تتضمن منهجية تقوم على مفهوم كثافة تدفق القدرة املكافئة(epfd)  حلساب التداخل

الذي تتعرض له حمطات الفلك الراديوي والناتج عن اإلرساالت غري املطلوبة من األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض 
 ية الساتلية؛اخلدمة املتنقلة الساتلية أو خدمة املالحة الراديو  يف

ITU-Rأن التوصية  ب) RA.1631 ليل التوافق حت تتضمن خمططات للهوائيات وقيم الكسب األقصى للهوائي الستخدامها يف
 بني األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض وحمطات الفلك الراديوي استناداً إىل مفهوم كثافة تدفق القدرة املكافئة؛

ITU-Rأن التوصية  ج) RA.1513 وي، وتنص عمليات رصد الفلك الرادي توصي باملستويات املقبولة لفقدان البيانات يف
 ؛2%بالتحديد على أن نسبة فقدان البيانات الذي قد يتسبب فيه أي نظام ينبغي أن تكون أقل من 

باستعراض  2003االت الراديوية لعام أن مكتب االتصاالت الراديوية قام اعتباراً من تاريخ انتهاء املؤمتر العاملي لالتص د )
ا معلومات كاملة للتنسيق أو التبليغ، حسب مقتضى  مجيع أنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية اليت يكون املكتب قد تلقى بشأ

MHzاحلال، بالنسبة لنطاق الرتدد  5 030-5 االعتبار  ، آخذًا يف443B.5، كما قام، مبراجعة نتائجه املتصلة باالمتثال للرقم 010
 "،يقـررمن " 4مجيع املعلومات اإلضافية اليت تلقاها مبوجب الفقرة 

 يقـرر
MHzنطاق الرتدد  تعرض خدمة الفلك الراديوي يف أنه لتاليف التسبب يف 1 5 000-4 لتداخل ضار، فإن   990

نطاق  وية الساتلية يفخدمة املالحة الرادي ألرض يفهذا النطاق أي شبكة مستقرة بالنسبة إىل ا كثافة تدفق القدرة اليت تنتجها يف
أي حمطة من حمطات خدمة  يف 10MHzنطاق  يف 2dB(W/m−171 (جيب أال تتجاوز  MHz 5 030-5 010 الرتدد
 الراديوي؛ الفلك
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MHzنطاق الرتدد  تعرض خدمة الفلك الراديوي يف أنه لتاليف التسبب يف 2 5 000-4 ء السما لتداخل ضار يف 990
احملددة للراصدة الراديوية، فإن كثافة تدفق القدرة املكافئة اليت  min1بأكملها على ارتفاعات تتجاوز زاوية االرتفاع الدنيا للتشغيل 

الراديوية الساتلية  خدمة املالحة هذا النطاق مجيع احملطات الفضائية داخل أي نظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف تنتجها يف
أي حمطة من حمطات خدمة  يف 10MHzنطاق يبلغ  يف 2dB(W/m−245 (جيب أال تتجاوز  0305MHz-0105الرتدد نطاق  يف

ITU-Rالتوصية  من الوقت، باستعمال املنهجية املبينة يف 2%الفلك الراديوي ألكثر من  M.1583-1  وهوائي مرجعي يتفق خمطط
ITU-Rالتوصية  إشعاعه وكسبه األقصى مع ما يرد يف RA.1631-0؛ 

 ؛2000 يونيو 3 " على أنظمة املالحة الراديوية الساتلية اعتباراً منيقررمن " 2و 1الفقرتني  أن تطبق احلدود املشار إليها يف 3

خدمة  أن على اإلدارات اليت تعتزم تشغيل نظام مستقر بالنسبة إىل األرض أو نظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف 4
MHz نطاق الرتدد ية الساتلية يفاملالحة الراديو  5 030-5 ويكون املكتب قد تلقى بشأنه معلومات كاملة للتنسيق أو التبليغ، حسب  010

قيمة  " أويقررمن " 1 الفقرة ، أن ترسل إىل املكتب قيمة املستوى األقصى لكثافة تدفق القدرة املشار إليها يف2000يونيو  2االقتضاء، بعد 
 "، حسب االقتضاء.يقـررمن " 2الفقرة  فة تدفق القدرة املكافئة املشار إليها يفاملستوى األقصى لكثا

 
___________________

احلسابات  يف ر معطيات رصد الفلك الراديوي املبلغ عنها، ينبغي أن يفرتضويتم نش minإىل أن يعتمد قطاع االتصاالت الراديوية تعريفاً للزاوية  1
 .5ذات الصلة أن قيمة الزاوية هي 
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743القـرار  (WRC-03)

 حماية محطات الفلك الراديوي وحيدة الهوائي المكافئي 
GHz 43,5-42,5العاملة في النطاق  2في اإلقليم 

 )،2003إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره
طاق جيرى رصد وأن يف هذا النعلى أساس أويل  (RAS)موزع خلدمة الفلك الراديوي  GHz 43,5-42,5أن النطاق  أ ) 

 وكذلك رصد اخلطوط الطيفية؛ التواصل
 (BSS) أرض) وللخدمة اإلذاعية الساتلية-(فضاء (FSS)أن هناك توزيعات على أساس أويل للخدمة الثابتة الساتلية  ب)

 ؛GHz 42,5-42يف النطاق 
 اتلية العاملةذاعية السأن السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية أو اخلدمة اإل ج)
ألرصاد الراصدة الراديوية وحيدة  551I.5ميكن أن تواجه صعوبة شديدة يف احرتام القيم املبينة يف الرقم  GHz 42,5-42 النطاق يف

 خالل مائة يف املائة من الوقت؛ GHz 43,5-42,5اهلوائي املكافئي يف النطاق 
GHzالساتلية أو اخلدمة اإلذاعية الساتلية يعمل يف النطاق أن ساتًال أو نظامًا يف اخلدمة الثابتة  د ) سيواجه  42,5-42

بالنسبة للسواتل املستقرة  kHz 500يف أي نطاق يبلغ  2dB(W/m−153 (صعوبة شديدة يف احرتام سوية كثافة تدفق القدرة البالغة 
بالنسبة ألنظمة  500kHzيف أي نطاق يبلغ  2dB(W/m(−246بالنسبة إىل األرض أو سوية كثافة تدفق القدرة املكافئة البالغة 

السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ألرصاد الراصدة الراديوية وحيدة اهلوائي املكافئي للخطوط الطيفية بالقرب من حافة النطاق 
GHz GHzمن النطاق  42,5 ن احتمال ري التشغيلية للحد م، حىت عند اختاذ مجيع التدابري التقنية العملية أو التداب43,5-42,5

 التداخل الضار مبحطات خدمة الفلك الراديوي؛
أنه نظراً لوجود عدد قليل نسبياً من حمطات خدمة الفلك الراديوي العاملة براصدة وحيدة اهلوائي املكافئي يف النطاق  ه )

GHz 43,5-42,5العاملة  لثابتة الساتلية أو اخلدمة اإلذاعية الساتلية، ونظراً ألن من املتوقع أن يكون عدد احملطات األرضية للخدمة ا
قليًال نسبياً، قد يكون من العملي بالنسبة للخدمتني اختاذ تدابري تقنية أو تشغيلية، تشمل على سبيل  GHz 42,5-42يف النطاق 

حتمال التداخل الضار ة ختفيف ااملثال ال احلصر تقنيات ختفيف التداخل مثل العزل اجلغرايف، وتقاسم الوقت، وما إىل ذلك، بغي
 مبحطات خدمة الفلك الراديوي العاملة يف هذا النطاق؛

 "، ينبغي أن يكون من املمكن االعتماد علىإذ يضع يف اعتبارهأنه مع مراعاة ما جاء يف الفقرات السابقة من "  و )
ة لضمان عدم الثابتة الساتلية/اخلدمة اإلذاعية الساتليترتيبات بني اإلدارات املعنية مبحطات خدمة الفلك الراديوي وإدارات اخلدمة 

تداخل  يف GHz 42,5-42تسبب البث غري املطلوب من سواتل وأنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية أو اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف النطاق 
 ،GHz 42,77-42,5اليت ترصد اخلطوط الطيفية يف النطاق  2ضار مبحطات خدمة الفلك الراديوي يف اإلقليم 

 يقـرر
أال تتجاوز السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية أو اخلدمة اإلذاعية الساتلية العاملة  1
 2من الوقت يف أي حمطة للفلك الراديوي يف اإلقليم  2%خالل أكثر من  551I.5القيم املبينة يف الرقم  GHz 42,5-42النطاق  يف

ا تعمل براصدة راديوية وحيدة اهلوائي املكافئي يف النطاق   ؛GHz 43,5-42,5مسجلة على أ
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أن أي إدارة تزمع تشغيل ساتل مستقر بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية أو يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية  2
لساتلية أو يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف النطاق أو أي نظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة ا

42-GHz 42,5  2(−153جيب عليها أن تتخذ مجيع اخلطوات العملية لتجنب جتاوز قيمة كثافة تدفق القدرة البالغة(W/mdB  يف
 2dB(W/m(−246غة فئة البالبالنسبة للسواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض، وقيمة كفاءة تدفق القدرة املكا 500kHzأي نطاق يبلغ 

kHzيف أي نطاق يبلغ  GHzبالنسبة للسواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف النطاق  500 من  2%، ألكثر من 42,77-42,5
ا تعمل براصدة راديوية وحيدة اهلوائي املكافئي يف اإلقليم   ؛2الوقت، يف موقع حمطة الفلك الراديوي املسجلة على أ

حالة ما إذا كانت إحدى اإلدارات تزمع تشغيل ساتل مستقر بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية أنه يف  3
أو يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية أو نظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية أو يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية 

واختذت مجيع اخلطوات املمكنة عمليًا لتجنب جتاوز القيم ومعيار النسبة املئوية للوقت املشار إليهما  GHz 42,5-42النطاق  يف
ا على الرغم من ذلك ال حتقق هذا الغرض، جيب على هذه اإلدارة اليت GHz 42,77-42,5" يف النطاق يقـررمن " 2الفقرة  يف ، وأ

 2 اإلقليم احثات مع اإلدارة اليت تقوم بتشغيل حمطة الفلك الراديوي املتأثرة يفتزمع تشغيل هذا الساتل أو النظام الدخول يف مب
GHzللتوصل إىل ترتيبات ُمرضية للطرفني فيما يتعلق بالبث غري املطلوب الناتج يف النطاق   ؛42,77-42,5

ا تعمل مس 2" فيما يتعلق بأي حمطة للفلك الراديوي يف اإلقليم يقررمن " 3و 2و 1تطبيق الفقرات  4 جلة على أ
ويكون قد مت تبليغ مكتب  2003يوليو  5وكانت تعمل قبل  GHz 43,5-42,5براصدة راديوية وحيدة اهلوائي املكافئي يف النطاق 

ا قبل   بشأن 4، أو يكون قد مت التبليغ عنها قبل تاريخ تلقي املعلومات الكاملة الواردة بالتذييل 2004يناير  4االتصاالت الراديوية 
التنسيق أو التبليغ، حسب مقتضى احلال، فيما يتعلق بساتل أو نظام يف اخلدمة الثابتة الساتلية أو اخلدمة اإلذاعية الساتلية ينطبق 

 )؛1عليه هذا القرار (انظر املالحظة 

خيني افئي بعد التار تعمل براصدة راديوية وحيدة اهلوائي املك 2أن اإلدارة اليت تبلغ عن حمطة للفلك الراديوي يف اإلقليم  5
" جيوز هلا أن تلتمس الوصول إىل اتفاق مع اإلدارات اليت صرحت بتشغيل سواتل أو أنظمة يقـررمن " 4املذكورين يف الفقرة 

 اخلدمة الثابتة الساتلية أو اخلدمة اإلذاعية الساتلية ينطبق عليها هذا القرار، يف

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد

جراء دراسات ووضع توصيات حتدد التوازن املناسب بني النسبة املئوية للوقت الذي تتجاوز فيه السواتل املستقرة بالنسبة إىل إىل إ
فيما يتعلق براصدة راديوية وحيدة اهلوائي املكافئي يف موقع  551I.5القيم املبينة يف الرقم  GHz 42,5-42األرض العاملة يف النطاق 

 ي وما يرتتب على هذا التجاوز من تأثري على أرصاد الفلك الراديوي.حمطة الفلك الراديو 

ذا القرار، تعترب حمطتا علم الفلك الراديوي اجلاري إنشاؤمها يف الوقت يقررمن " 4والفقرة  551I.5، والرقم 551H.5ألغراض الرقم  - 1المالحظة   "
18احلاضر يف سريا نيجرا، املكسيك، عند النقطة  97مشاًال/ '59 )، ويف سان بيدرو دي أتاكاما، شيلي، Volcan Sierra Negraغربًا (حمطة  '18

23عند النقطة  67جنوباً/ '20 ، GHz 43,5-42,5) إلجراء عمليات الرصد يف النطاق Atacama Large Millimeter Arrayغربًا (حمطة  '44
.2005 يناير 1إىل مكتب االتصاالت الراديوية قبل يف حالة وصول تبليغ عنهما  2003يوليو  5ضمن احملطات العاملة قبل 
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744القـرار  (REV.WRC-07) 
 فضاء) -التقاسم بين الخدمة المتنقلة الساتلية (أرض

MHzوالخدمتين الثابتة والمتنقلة في النطاق  1 675-1 668,4 
 )،2007إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره
فضاء) -(أرض ة املتنقلة الساتليةأجرى توزيعًا عامليًا للخدم 2003أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أ ) 
MHz 1النطاق  يف 675-1 MHz 1أرض) يف النطاق -للخدمة املتنقلة الساتلية (فضاء عاملياً وتوزيعاً  668 525-1  ؛518

MHzأن النطاق  ب) 1 675-1  موزع أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة؛ 688,4
م بني لة الساتلية يف الواليات املتحدة األمريكية بسبب شروط التقاسأنه من املستبعد عمليًا تشغيل اخلدمة املتنق ج)

MHz 1أرض) واخلدمة املتنقلة للطريان ألغراض القياس عن بعد يف النطاق -(فضاءاخلدمة املتنقلة الساتلية  525-1 (انظر  518
)؛348B.5الرقم 

MHz 1أن القيود املشار إليها أعاله املفروضة على اخلدمة املتنقلة الساتلية يف النطاق  ) د 525-1 حتد من إمكانية  518
MHz 1 استخدام اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاق 675-1  يف الواليات املتحدة األمريكية؛ 668

MHz 1أن النطاق  ) ه 675-1  ة األمريكية للخدمتني الثابتة واملتنقلة؛يف كندا والواليات املتحديستعمل  670
MHz 1أن بعض اإلدارات تشغل أنظمة املرحالت الراديوية القابلة للنقل يف النطاق  و) 675-1 اليت ميكن أن  668,4

 تعمل كجزء من توزيعات اخلدمتني الثابتة أو املتنقلة؛
MHz 1فضاء) يف النطاق -(أرضأن التقاسم بني اخلدمة املتنقلة واخلدمة املتنقلة الساتلية  ز ) 675-1 قد جرت  668,4

 ،ITU-R M.1799دراسته يف التوصية 
 يقـرر

MHzأن يقتصر استخدام أنظمة اخلدمة املتنقلة يف النطاق  1 1 675-1  على أنظمة املرحالت الراديوية القابلة للنقل؛ 668,4
أنه يتعني على اإلدارات اليت تشغل أنظمة املرحالت الراديوية القابلة للنقل أن تأخذ بعني االعتبار توصية قطاع  2

ITU-Rاالتصاالت الراديوية  M.1779 اليت تنص على أنه، لتوفري محاية كافية لشبكات اخلدمة املتنقلة الساتلية، ينبغي أال تتجاوز ،
dB(W/4-حملطات املرحالت الراديوية القابلة للنقل القيمة  (.e.i.r.p)ية القدرة املشعة املكافئة املتناح kHz)  النطاق يف 27

MHz 1 675-1  ألرض؛إىل ااجتاه املدار املستقر بالنسبة يف  668,4
، على اإلدارات اليت تشغل مثل تلك األنظمة يف اخلدمة املتنقلة أن حتد من الكثافة 2015يناير  1أنه جيب، اعتباراً من  3

dB(W/4 kHz)-املشعة يف اجتاه املدار املستقر بالنسبة إىل األرض من هذه األنظمة حبيث ال تتجاوز  .e.i.r.pالطيفية للقدرة  27 
MHzالنطاق  يف 1  ؛675-1668,4
MHz 1لة الساتلية، يف النطاق أال تطالب حمطات اخلدمة املتنق 4 675-1 ، باحلماية من حمطات اخلدمتني الثابتة 670

 واملتنقلة العاملة يف كندا والواليات املتحدة األمريكية؛
على حمطات اخلدمتني الثابتة واملتنقلة العاملة يف كندا والواليات  "يقرر"من  3و 2و 1ال تنطبق الفقرات أ 5

 األمريكية. املتحدة
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748القـرار  (REV.WRC-15) 

 فضاء) -والخدمة الثابتة الساتلية (أرض (R)التوافق بين الخدمة المتنقلة للطيران 
 MHz 5 150-5 091 التردد نطاق في

 )،2015(جنيف،إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

 اعتباره إذ يضع يف
MHz الرتدد أن توزيع نطاق أ )  5 150-5 فضاء) يقتصر على وصالت -(أرض (FSS) لخدمة الثابتة الساتليةل 091

 ؛(MSS) اخلدمة املتنقلة الساتلية يف (non-GSO)التغذية لألنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض 

MHzالرتدد  نطاقأن  ب) 5 150-5 رهنًا بالتوصل إىل اتفاق  ،(R) املتنقلة الساتلية للطريان موزع حاليًا للخدمة 000
 ؛(ARNS) دمة املالحة الراديوية للطريانخلو  ،21.9 مبوجب الرقم

MHz الرتدد قد وزّع نطاق 2007املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أن  ج) 5 150-5 للخدمة املتنقلة  091
 ؛444B.5 على أساس أويل رهناً بأحكام الرقم (AMS) للطريان

تقوم حاليًا بتحديد اخلصائص التقنية والتشغيلية ألنظمة جديدة تعمل  (ICAO)أن منظمة الطريان املدين الدويل  د )
MHz الرتدد نطاق يف (R) املتنقلة للطريان اخلدمة يف 5 150-5  ؛091

الطائرات العاملة  ستعمل يف، يتعني أن يُ (R) اخلدمة املتنقلة للطريان أنظمة أنه قد مت إثبات التوافق بني نظام من ) ه
MHz الرتدد نطاق اخلدمة الثابتة الساتلية يفو املطار،  أرضعلى  5 150-5  ؛091

لة للطريان التطبيقات املنفصلة للخدمة املتنقإمكانية التقاسم بني  أن دراسات قطاع االتصاالت الراديوية نظرت يف ) و
MHzنطاق الرتدد  واخلدمة الثابتة الساتلية يف 5 150-5  ؛091

MHzأن نطاق الرتدد  ز ) بعض  يصل إىل درجة التشبع يف (R)املتنقلة للطريان  املوزع حاليًا للخدمة 137-117,975
 املطارات؛ لدعم التطبيقات السطحية اإلضافية يف لن يتيسرمناطق العامل، ولذلك فإن هذا النطاق 

ا  من إدارة احلركة اجلوية كثيفة البيانات تطبيقات ومفاهيم يف هو دعم إدخالهذا التوزيع اجلديد الغرض من أن  ح) شأ
 وصالت البيانات اليت حتمل بيانات بالغة األمهية لسالمة الطريان، أن تدعم

 يدركوإذ 
MHz نطاق الرتدد يف 444.5للرقم وفقاً  (MLS)لنظام اهلبوط باملوجات الصغرية األولوية بأنه يتعني إعطاء  أ )  5 091-5  ؛030

ا بالنسبة ألنظمة ب)  ؛(R) دمة املتنقلة للطرياناخل أن منظمة الطريان املدين الدويل تنشر املعايري الدولية للطريان املعرتف 

114أن القرار  ج) (Rev.WRC-15) الراديوية  حةينطبق على شروط التقاسم بني اخلدمة الثابتة الساتلية وخدمة املال
MHz الرتدد نطاق للطريان يف 5 150-5 091، 
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وإذ يالحظ
 الثابتة الساتلية قد يكون حمدوداً؛األرضية للخدمة رسال اإلمحطات ل املطلوب عددالأن  أ ) 

MHz الرتدد نطاق (R) املتنقلة للطريان أن استعمال اخلدمة ب) 5 150-5 يتطلب محاية االستعمال احلايل أو  091
 فضاء)؛-املخطط له هلذا النطاق للخدمة الثابتة الساتلية (أرض

 (R) طرياناملتنقلة لل اخلدمة كفالة التوافق بني أنظمة  طرائقأن دراسات قطاع االتصاالت الراديوية تصف  ج)
MHz الرتدد نطاق الساتلية العاملة يف واألنظمة الثابتة 5 150-5 ملشار ا املتنقلة للطريان اخلدمة وأن التوافق قد مت إثباته لنظام ،091

 ،اعتباره إذ يضع يفمن  ه) الفقرة إليه يف

 يقـرر
MHz الرتدد نطاق يف يعمل (R)للخدمة املتنقلة للطريان  نظامأي أن  1 5 150-5 سبِّب تداخالً ضاراً يجيب أال  091

 طالب باحلماية منها؛ي وأالخدمة املالحة الراديوية للطريان  لألنظمة العاملة يف

MHzنطاق الرتدد  يف يعمل (R)للخدمة املتنقلة للطريان  نظامأن أي  2 5 150-5 ليبِّ متطلبات املعايري يجيب أن  091
بشأن الطريان املدين الدويل، ومتطلبات  منظمة الطريان املدين الدويلية من اتفاق 10امللحق  املنشورة يف ااملوصى  واملمارسات

ITU-Rتوصية القطاع  M.1827-1ذلك النطاق؛ ، لضمان التوافق مع أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية العاملة يف 

تة الساتلية دمة الثاباخل يف مبحطاتجزئياً، فإن مسافة التنسيق فيما يتعلق  10.4تلبية أحكام الرقم  حرصًا علىأنه  3
MHz الرتدد نطاق عاملة يف 5 150-5  (R) ة للطرياناملتنقل اخلدمة حمطة اإلشارة املتلقاة يف عدم جتاوزجيب أن تستند إىل ضمان  091

dB(W/MHz) القيمةاخلدمة الثابتة الساتلية  مرسلمن   ، حيث يتم حتديد قيمة توهني اإلرسال األساسي املطلوبة باستعمال–143
ITU-R تنيالتوصي األساليب املوصوفة يف P.525-2 وITU-R P.526-13، 

 يدعـو
واملشاركة  (R) اإلدارات إىل تقدمي املعايري التقنية والتشغيلية الالزمة لدراسات التقاسم للخدمة املتنقلة للطريان1

 هذه الدراسات؛ بنشاط يف

،هذه الدراسات املشاركة بنشاط يفمنظمة الطريان املدين الدويل واملنظمات األخرى إىل  2

 يكلف األمني العام
ذا القرار  .بإحاطة منظمة الطريان املدين الدويل علماً 
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749القـرار  (REV.WRC-15) 

MHzاستعمال تطبيقات متنقلة وغيرها من الخدمات للنطاق  862-790 
 وجمهورية إيران اإلسالمية 1بلدان اإلقليم  في

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
MHzنطاق الرتدد  أن خصائص االنتشار املؤاتية يف أ )  الة من حيث التكلفة من توفري حلول فعّ  تساعد يف 862-470

 ذلك تغطية مناطق واسعة ذات كثافة سكانية منخفضة؛ أجل التغطية، مبا يف
ن أن يثري مسائل نفس املنطقة اجلغرافية ميك أن تشغيل احملطات اإلذاعية واحملطات القاعدة اخلاصة باخلدمة املتنقلة يف ب)

 تتعلق بعدم التوافق؛
تمعات تعاين  ج)  بوجه خاص من نقص اخلدمات مقارنة باملراكز احلضرية؛أن كثرياً من ا
MHzجمال اإلذاعة تتقاسم نطاق الرتدد  أن تطبيقات مساعدة يف د ) مجيع األقاليم  مع اخلدمة اإلذاعية يف 862-470

 هذا النطاق؛ الثالثة ومن املتوقع أن يستمر تشغيلها يف
بينها اخلدمة اإلذاعية التلفزيونية لألرض وغريها من األنظمة  أن من الضروري توفري احلماية الكافية خلدمات من ) ه

 هذا النطاق، األخرى العاملة يف

وإذ يدرك
MHzمن لوائح الراديو تنص على توزيع واستعمال نطاق الرتدد  5أن املادة  أ )  أو أجزاء منه على أساس  862-790

 أويل خلدمات عديدة منها اخلدمة اإلذاعية؛
ي نطاق باستثناء منغوليا وعلى مجهورية إيران اإلسالمية يف 1ينطبق على بلدان اإلقليم  GE06ف أن اتفاق جني ب)
 ؛MHz 862-470/230-174 الرتدد

الرتدد  أنه يُتوقع أن يؤدي االنتقال من التلفزيون التماثلي إىل التلفزيون الرقمي إىل حاالت يستخدم فيها نطاق ج)
MHz ثلي والرقمي لألرض؛ بل ويُنتظر أن يكون الطلب على الطيف أثناء فرتة االنتقال أكثر منه لكال اإلرسالني التما 862-790

 حالة استعمال أنظمة اإلذاعة التماثلية وحدها؛ يف
 أنه جيوز أن يؤدي االنتقال إىل البث الرقمي إىل توفري فرص من الطيف لتطبيقات جديدة؛ د )
 سيختلف على األرجح من بلد إىل آخر؛أن توقيت االنتقال إىل البث الرقمي  ) ه

 أن استعمال الطيف ملختلف اخلدمات ينبغي أن يراعي احلاجة إىل دراسات للتقاسم؛ و )
ذا النطاق حيول دون استعمال ه أن لوائح الراديو تنص على أن حتديد نطاق ما ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية ال ز )
 لوائح الراديو؛ مينح أولوية يف النطاق والأي تطبيق للخدمات املوزع عليها  يف
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 ذلك خطة للتلفزيون يتضمن أحكاماً للخدمة اإلذاعية لألرض وخدمات األرض األخرى، مبا يف GE06أن االتفاق  ح)
 الرقمي وقائمة خبدمات األرض األولية األخرى؛

MHzالرتدد  نطاق قالية يفموعدًا لنهاية الفرتة االنت 2015يونيو  16حدد تاريخ  GE06أن االتفاق  )ط 862-470 ،
خصيصات اخلطة التماثلية وجيب أّال تتسبب بعده هذه الت تتوفر بعده احلماية للتخصيصات اليت كانت واردة يف حبيث ال

 االتفاق؛ البلدان األعضاء األطراف يف تداخالت غري مقبولة يف يف

أظهرت إمكانية حدوث  *WRC749)-(07وفقًا للقرار قطاع االتصاالت الراديوية  أن الدراسات اليت أجريت يف ي)
تأثري تراكمي كبري للتداخالت النامجة عن احملطات القاعدة اليت مل تستدِع احلاجة ألن تطلق كل حمطة منها على حدة عملية تنسيق 

 مع اخلدمة اإلذاعية؛ ورمبا يكون التأثري احملتمل للتداخل الرتاكمي، من جهة أخرى، أقل حدة عملياً؛

دراسات، بغرض إعداد واستكمال توصيات وتقارير، وفقًا  راديوية قد شرع يفأن قطاع االتصاالت ال )ك
 االعتبار األثر الرتاكمي للتداخل، ، ويتعني أن تأخذ يف(Rev.WRC-07) 224 للقرار

 وإذ يدرك كذلك

MHzأن نطاق الرتدد  أ )  ذلك  ا يف(مب 3 اإلقليم ، كجزء من نطاق أوسع للرتددات، موزع للخدمة املتنقلة يف862-790
 )؛2007 (قبل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 1971 مجهورية إيران اإلسالمية) منذ عام

 ة الرقمية لألرض من جهة، واخلدماتيدمة اإلذاعاخلملحقاته ذات الصلة، العالقة بني  ، حيدد يفGE06أن االتفاق  )ب
 أخرى؛ ، من جهة312.5الرقم  البلدان املذكورة يف وية للطريان يففيها خدمة املالحة الرادي األولية األخرى لألرض، مبا

MHzنطاق الرتددات  316B.5وزع مبوجب الرقم  2007أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  )ج 862-790 
 2015 يونيو 17 للخدمة املتنقلة، باستثناء املتنقلة للطريان، على أساس أويل وأن هذا التوزيع سيدخل حيز النفاذ يف 1 اإلقليم يف

 ؛312.5 الرقم البلدان املذكورة يف يتعلق خبدمة املالحة الراديوية للطريان يف فيما 21.9وسيخضع للحصول على املوافقة مبوجب الرقم 

MHzالرتدد أن نطاق  )د  MHzالرتدد ونطاق  1اإلقليم  يف 862-790 حددمها املؤمتر العاملي  3اإلقليم  يف 806-790
حني ُحدد  يف (IMT)تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية  لكي تستعملهما اإلدارات اليت ترغب يف 2007لالتصاالت الراديوية لعام 

MHzالرتدد  نطاق  ؛2000املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  يف 3ليم اإلق لالتصاالت املتنقلة الدولية يف 960-806

 ةدميتعلق باخل ، فإن استعمال حمطات اخلدمة املتنقلة فيماGE06االتفاق  املتعاقدة يفألعضاء إىل الدول اأنه بالنسبة  ) ه
 ؛GE06االتفاق  اإلذاعية مرهون أيضاً بالتطبيق الناجح لإلجراءات الواردة يف

MHzنطاق الرتدد  أن التنسيق بني خدمات األرض (الثابتة واملتنقلة واإلذاعية) يف ) و بني مجهورية إيران  862-790
املفاوضات  ، من جهة أخرى، هو أمر مرتوك لإلدارات املعنية، استنادًا إىل3اإلقليم  اإلسالمية، من جهة، والبلدان األخرى يف

 قت هذه اإلدارات على ذلك فيما بينها،الثنائية أو متعددة األطراف، إذا ما اتف

  
___________________

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

- 414 -



RES749-3

 وإذ يالحظ
ITU-Rأن القرار  أ )  يقدِّم املبادئ املتعلقة بعملية تطوير أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة وأن هذه العملية  57

 ؛2007بدأت بالفعل بعد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

224أن القرار  ب) (Rev.WRC-15) نطاق الرتدد  ينطبق يفMHz 862-790، 

 وإذ يؤكد
 ؛MHz 862-470 يغطي أيضاً استخدام اخلدمة اإلذاعية وغريها من اخلدمات األولية للنطاق GE06أن االتفاق  أ ) 

راديوية حة الذلك اخلدمة املتنقلة وخدمة املال أنه جيب مراعاة متطلبات اخلدمات املختلفة املوزع عليها النطاق، مبا يف )ب
 ،) واخلدمة الثابتة واخلدمة اإلذاعية312.5 للطريان (طبقاً للرقم

 وإذ يأخذ بعني االعتبار
تشري إىل أن هناك حاجة إىل توفري  *WRC749)-(07أن نتائج الدراسات اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية عمًال بالقرار 

 ،1اإلقليم  احلماية للخدمات األولية األخرى لألرض من اخلدمة املتنقلة يف

 يقـرر
 :1اإلقليم  أن يف 1

أن  1اإلقليم  ذا القرار، على اإلدارات اليت ُتشغل خدمة متنقلة يف 1امللحق  واستنادًا إىل املعايري الواردة يف 316B.5وفقًا للرقم 
 ؛للطريان فيما يتعلق خبدمة املالحة الراديوية 21.9من لوائح الراديو مبوجب الرقم  312.5الرقم  تلتمس موافقة البلدان املشار إليها يف

 مجهورية إيران اإلسالمية:و  1باإلقليم  فيما يتعلق 2

من  GE06 االتفاق الواردة يف NBامة عندما جيرى التنسيق بني اإلدارات، فإن نسب احلماية املطبقة على احلالة الع1.2
kHzتستعمل إال لألنظمة املتنقلة ذات عرض النطاق البالغ  أجل محاية اخلدمة اإلذاعية ال . وعند استعمال عرض نطاق آخر 25

ITU-Rالتوصية  ميكن الرجوع إىل نسب احلماية ذات الصلة الواردة يف BT.1368  والتوصيةITU-R BT.2033؛ 

نتائج دراسات التقاسم اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية استجابة  مجلة أمور منهادارات إىل مراعاة أن يدعو اإل 2.2
 ؛(WRC-07) 749 للقرار

اورة يف التداخل يفب فيما يتعلق3 MHzالرتدد نطاق  القناة ا 862-790: 

اورة داخل بلد ما التداخل يف أن1.3  إدارة على هذا األساس؛معاجلته من جانب كلأمر وطين ويتعني هو  القناة ا

اورة فيما بني ينبغي معاجلة التداخل يف 2.3 بينها  ات فيمااإلدارات املعنية، باستعمال معايري تتفق عليها هذه اإلدار  القنوات ا
 ITU-R BT.1368 توصيات(انظر أيضًا أحدث نسخة من ال الصلة توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات أو املعايري الواردة يف

ITU-Rو itu-R BT.1895و BT.2033 (االقتضاء، حسب عندما يتعلق باألمر بالتقاسم مع اخلدمة اإلذاعية 
  

___________________
هذا القرار. 2015راجع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة: *
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 يدعو اإلدارات

ا قطاع االتصاالت الراديوية وفقاً للفقرة إىل مواصلة مسامهتها يف  اله،أع "وإذ يدرك"من  ك) الدراسات اليت يقوم 

 مكتب االتصاالت الراديوية مديريكلف 

 .بتنفيذ هذا القرار واختاذ اإلجراءات املناسبة

749بالقـرار  1امللحـق  (REV.WRC-15) 

 معايير تحديد اإلدارات التي يحتمل تأثرها فيما يتعلق بخدمة المالحة الراديوية للطيران
312.5الرقم  في البلدان المدرجة في

من جانب اخلدمة املتنقلة فيما يتعلق خبدمة  21.9ا عند تطبيق إجراء التماس املوافقة مبوجب الرقم لتحديد اإلدارات اليت حيتمل تأثره
، ينبغي استعمال 316B.5الرقم  ، على النحو املنصوص عليه يف312.5الرقم  البلدان املذكورة يف املالحة الراديوية للطريان العاملة يف

 تأثرها). اخلدمة املتنقلة وحمطة خدمة املالحة الراديوية للطريان اليت حيتمل القاعدة يف مسافات التنسيق املبينة أدناه (بني احملطة

ارات بطاقة التبليغ املرسلة إىل مكتب االتصاالت الراديوية قائمة اإلد ، ميكن لإلدارات املبلغة أن تبني يف316B.5وعند تطبيق الرقم 
نسيق معها خذ املكتب ذلك بعني االعتبار عند حتديد اإلدارات اليت يتعني التاليت توصلت معها إىل اتفاقات على أساس ثنائي. ويأ

 .21.9طبقاً للرقم 

رسل فيها المحطات ت الحالة التي تعمل فيها الخدمة المتنقلة طبقاً لترتيبات الترددات التي ال 1
 MHz 862-832نطاق التردد  وال تستقبل إال في MHz 821-791نطاق التردد  القاعدة إال في

 للطيران الراديوية المالحة خدمة محطة
(ARNS) 

 نمطرمز 
 النظام

 ةبالنسب التنسيق مسافات
 دةالقاع االستقبال لمحطات

 )km( المتنقلة الخدمة في

 سبةبالن التنسيق مسافات
 اإلرسال لمحطات
 الخدمة في القاعدة

 )km( المتنقلة
RSBN (مستقبل على األرض) AA8- 175/125/70** 
RLS -*BC150/70 منت طائرة) على ) (مستقبل2(النمط  2
RLS - **AB175/125/70 ) (مستقبل على األرض)2و 1(النمطان  1

قت و  جلميع جتهيزات املستعملني العاملة يف .e.i.r.pبطاقة التبليغ أن القيمة اإلمجالية للقدرة  تستعمل القيمة األوىل عندما تشري اإلدارة املبلغة يف*
 احلاالت األخرى. . فيما تستعمل القيمة الثانية يفMHz 1 يف dBm 21واحد مع احملطة القاعدة املبلغ عنها، من املفرتض أال تتجاوز 

 .50% <مسار بري  ≤ 0%/  90% <مسار بري  ≤ 50%/  100% ≤مسار بري  ≤ %90**
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RES749-5

 الحاالت األخرى 2

 خدمة المالحة الراديوية للطيرانمحطة 
(ARNS) 

رمز نمط 
 النظام

مسافات التنسيق بالنسبة 
لمحطات االستقبال 

 الخدمة المتنقلة القاعدة في
(km)  

مسافات التنسيق بالنسبة 
لمحطات اإلرسال 

الخدمة  القاعدة في
  (km)المتنقلة 

RSBNAA850175/125* 
RLS BD 410432 طائرة) منت على ) (مستقبل1(النمط  2

RLS  *BA50275/250 ) (مستقبل على األرض)1(النمط  2
RLS BC150432 ) (مستقبل على منت طائرة)2(النمط  2

RLS  *AA275/50* 325/300) (مستقبل على األرض)2(النمط  2
RLS  *AB175/125*450/400 على األرض) ) (مستقبل2و 1(النمطان  1

*450/400*175/125ال ينطبق ARNSأمناط أخرى من احملطات األرضية للخدمة 

410432 ال ينطبق ARNSأمناط أخرى من احملطات احملمولة جواً للخدمة 
 .50% <مسار بري  ≤ 0%/  100% ≤مسار بري  ≤ %50*
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RES750-1

750القـرار  (REV.WRC-15) 

 التوافق بين خدمة استكشاف األرض الساتلية (المنفعلة)
 والخدمات النشيطة ذات الصلة

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف
فضاء) وخدمة فضائية خمتلفة، كاخلدمة الثابتة الساتلية (أرضأن توزيعات قد منحت على أساس أويل خلدمات  أ ) 

فضاء) واخلدمة فيما بني السواتل و/أو خدمات األرض مثل اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة وخدمة العمليات الفضائية (أرض
لرتدد املوزعة ة أو قريبة لنطاقات انطاقات جماور  التحديد الراديوي للموقع، املشار إليها فيما يلي باسم "اخلدمات النشيطة"، يف

 ؛340.5رهناً بأحكام الرقم  (EESS)خلدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) 

أن اإلرساالت غري املطلوبة من اخلدمات النشيطة قد تسبب تداخالً غري مقبول حملاسيس خدمة استكشاف األرض  ب)
 الساتلية (املنفعلة)؛

قد تكون غري كافية، ألسباب تقنية أو تشغيلية، حلماية خدمة استكشاف  3التذييل  ة يفأن احلدود العامة املذكور  ج)
 نطاقات معينة؛ األرض الساتلية (املنفعلة) يف

كثرية، لدراسة   حاالت أن الرتددات اليت تستخدمها حماسيس خدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) ختتار، يف د )
 نها إرساالت راديوية على ترددات حتكمها قوانني الطبيعة، وبالتايل من غري املمكن زحزحة الرتدداتالظواهر الطبيعية اليت ينتج ع

 لتجنب مشاكل التداخل أو للتخفيف منها؛

MHzأن نطاق الرتدد  ) ه 1 427-1 يستخدم لقياس رطوبة الرتبة وكذلك لقياس ملوحة سطح البحر والكتلة  400
 النباتية؛ األحيائية

GHz نطاقات الرتدد احلماية طويلة األمد خلدمة استكشاف األرض الساتلية يف أن ) و GHzو 24-23,6 31,5-31,3 
GHzو GHzو 50,4-50,2 GHzو 54,25-52,6  ياساتق إجراء يتعني وأنه الكوارث وإدارة بالطقس للتنبؤ حيوية أمهية ذات 92-86

 عنصر؛ كل  امهةمس واستخراج عزل من للتمكن واحد آن يف ترددات عدة على

اورة والقريبة لنطاقات اخلدمة املنفعلة تستخدم ويستمر استخدامها، يف ز ) ت عديدة، ملختلف حاال أن نطاقات الرتدد ا
 تطبيقات اخلدمة النشيطة؛

أن من الضروري ضمان تقاسم منصف لألعباء لتحقيق التوافق بني اخلدمات النشيطة واخلدمات املنفعلة العاملة  ح)
 نطاقات جماورة أو قريبة، يف

 وإذ يالحظ
 ورة أو قريبةنطاقات تردد جما أن دراسات التوافق بني اخلدمات النشيطة ذات الصلة واخلدمات املنفعلة العاملة يف أ ) 

ITU-Rالتقرير  موثقة يف SM.2092؛ 
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RES750-2

ITU-Rأن التقرير  )ب RS.2336 اقي نط لة الدولية يفيوّثق دراسات التوافق بني أنظمة االتصاالت املتنق
MHzو MHz 1 400-1 375 الرتدد 1 452-1 نطاق  وأنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) يف 427
 ؛MHz 1 427-1 400 الرتدد

نطاق  يتضمن نتائج الدراسات اليت تغطي عدة سيناريوهات بني اخلدمة الثابتة العاملة يف ITU-R F.2239 أن التقرير ج)
GHzو/أو  GHz 86-81 الرتدد  ؛GHz 92-86 نطاق الرتدد وخدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) العاملة يف 94-92

ITU-Rأن التوصية  ) د RS.1029 ،تقدم معايري التداخل لالستشعار الساتلي املنفعل عن بُعد 

 وإذ يالحظ كذلك
 أنه، ألغراض هذا القرار:

حمطتني  بأنه اتصال راديوي يتوفر بواسطة وصلة، وصلة مرّحل راديوي مثًال، بنييعّرف االتصال من نقطة إىل نقطة  
 نقطتني ثابتتني حمددتني؛ واقعتني يف

يعّرف االتصال من نقطة إىل عدة نقاط بأنه اتصال راديوي يتوفر بواسطة وصالت بني حمطة واحدة واقعة  
ة (تدعى أيضاً نقاط ثابتة حمدد ن احملطات الواقعة يفنقطة ثابتة حمددة (تدعى أيضاً "حمطة حمورية") وعدد م يف

 "حمطات عمالء")،

 وإذ يدرك
ITU-Rالتقرير  أن الدراسات املوثقة يفأ ) SM.2092 اخلدمة  تتناول وصالت االتصال من نقطة إىل عدة نقاط يف ال

MHzنطاَقي الرتدد  الثابتة يف 1 400-1 MHzو 350 1 452-1  ؛427
نطاق  أن تدابري التخفيف من قبيل ترتيبات القنوات واملراشيح احملّسنة و/أو النطاقات احلارسة قد تكون ضرورية يفب)

MHzالرتدد  1 452-1 لة احملددة اخلدمة املتنق ، للوفاء حبدود اإلرسال غري املرغوب حملطات االتصاالت املتنقلة الدولية يف427
 من هذا القرار؛ 1-1اجلدول  يف

MHzنطاق الرتدد  أن أداء احملطات املتنقلة باالتصاالت املتنقلة الدولية، يفج) 1 452-1 ، يفوق عادًة مواصفات 427
ا منظمات وضع املعايري ذات الصلة، واليت ميكن أن تؤخذ يف اجلدول  ددة يفااللتزام باحلدود احمل احلسبان يف املعدات اليت حدد

 ،ITU-R RS.2336التقرير  من 5و 4، انظر أيضاً الفقرتني 1-1

 يقـرر
نطاقات الرتدد واخلدمات املذكورة  اخلدمة يف أال تتجاوز اإلرساالت غري املطلوبة من حمطات وضعت يف 1
 ذلك اجلدول، رهناً بالشروط احملددة؛ أدناه احلدود املقابلة يف 1-1 اجلدول يف
جتاوز اإلرساالت غري املطلوبة حملطات اخلدمة  أن حيث اإلدارات على اختاذ كل اخلطوات املعقولة لضمان عدم 2

ا املذكورة يف 1-2اجلدول  النطاقات واخلدمات املذكورة يف النشيطة يف ة ذلك اجلدول، مع مالحظ أدناه املستويات القصوى املوصى 
لى مجيع البلدان، حىت ة عأن حماسيس خدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) توفر قياسات على الصعيد العاملي تعود بالفائد

ا؛ لو كانت هذه احملاسيس ال  ُتشّغل من جانب بلدا
أال يقوم مكتب االتصاالت الراديوية بأي فحص وأال يقدم أي نتيجة بشأن االمتثال ألحكام هذا القرار مبوجب  3

 .11أو املادة  9 املادة
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RES750-3

 1-1اجلدول 
النطاق الموزع 

لخدمة استكشاف 
األرض الساتلية 

(EESS) (المنفعلة)

النطاق الموزع 
 حدود قدرة اإلرساالت غير المطلوبة من محطات الخدمة النشيطة الخدمة النشيطة لخدمات نشيطة

 1في عرض نطاق محدد لخدمة استكشاف األرض الساتلية (المنفعلة)

MHz 1 427-1 400MHz 1 452-1  متنقلة427
dBW MHz يف 72 من نطاق خدمة استكشاف األرض الساتلية  27

 (املنفعلة) للمحطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية
dBW MHz يف 62 من نطاق خدمة استكشاف األرض الساتلية  27

3 ،2(املنفعلة) للمحطات املتنقلة لالتصاالت املتنقلة الدولية

GHz 24,0-23,6 GHz خدمة ما بني 23,55-22,55
 السواتل

-36 dBW  (املنفعلة) ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية
مة اخلد ألنظمة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف MHz 200قدره 
ا معلومات النشر  (non-GSO ISS)بني السواتل  ما تلقى املكتب بشأ

، 2020يناير  1املسبق الكاملة قبل 
-46 dBW  (املنفعلة) ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية

ا  non-GSO ISSألنظمة  MHz 200قدره  تلقى املكتب بشأ
أو بعده 2020يناير  1 معلومات النشر املسبق الكاملة يف

GHz 31,5-31,3GHz 31,3-31 
اخلدمة الثابتة 

(باستثناء حمطات 
املنصات عالية 

)االرتفاع

 :  2012يناير  1اخلدمة بعد  بالنسبة للمحطات اليت وضعت يف
-38 dBW  (املنفعلة) ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية

ينطبق هذا احلد على احملطات املرخص هلاً  . الMHz 100 قدره
2012 يناير 1 قبل

GHz 50,4-50,2GHz 50,2-49,7
اخلدمة الثابتة 

 الساتلية 
4فضاء)-(أرض

ائق اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوث بالنسبة للمحطات اليت وضعت يف
 :(WRC-07)اخلتامية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

-dBW ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) قدره  10
200 MHz يقل كسب اهلوائي فيها  للمحطات األرضية اليت ال
 dBi 57 عن
-20 dBW طاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) ألي ن

للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها  MHz 200قدره 
dBi 57 عن

GHz 50,4-50,2GHz 50,9-50,4
اخلدمة الثابتة 

 الساتلية 
4فضاء)-(أرض

ائق اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوث بالنسبة للمحطات اليت وضعت يف
 :(WRC-07)اخلتامية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

-dBW ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة)  10
يقل كسب اهلوائي فيها  للمحطات األرضية اليت ال MHz 200قدره 
dBi عن 57 
-dBW طاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) ألي ن 20

للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها  MHz 200قدره 
dBi 57 عن

GHz 54,25-52,6GHz اخلدمة الثابتة52,6-51,4
ائق اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوث بالنسبة للمحطات اليت وضعت يف

 : (WRC-07)اخلتامية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
-33 dBW  (املنفعلة) ألي نطاق خلدمة استكشاف األرض الساتلية

MHz 100قدره 
 منفذ اهلوائي.يُفهم من مستوى قدرة اإلرسال غري املطلوب أنه املستوى املقيس عند 1
ا معلومات التب ال يسري هذا احلد على احملطات املتنقلة يف2 ليغ أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية اليت استلم مكتب االتصاالت الراديوية بشأ

dBW/ 27 MHz. وبالنسبة لتلك األنظمة، تسري قيمة 2015نوفمرب  28قبل  ا. −60 باعتبارها القيمة املوصى 
 .15dBm متوسطهاستوى قدرة اإلرسال غري املطلوب هنا على أنه املستوى املقيس مبحطة متنقلة ترسل بقدرة خرج م يُفهم 3
القدرة  ظروف السماء الصافية. ويف أحوال اخلبو جيوز للمحطات األرضية جتاوز هذه احلدود لدى استعمال التحكم يف تنطبق هذه احلدود يف4

على الوصلة الصاعدة.
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RES750-4

1-2اجلدول 

الموزع لخدمة  النطاق
استكشاف األرض 

 (EESS)الساتلية 
 (المنفعلة)

 الموزع  النطاق
 الخدمة النشيطة نشيطة لخدمات

 المستويات القصوى الموصى بها لقدرة اإلرساالت غير المطلوبة
 عرض نطاق محدد لخدمة من محطات الخدمة النشيطة في

  1استكشاف األرض الساتلية (المنفعلة)

MHz 1 427-1 400 

MHz 1 400-1 350

MHzنطاق قدره  يف dBW 29- 2حتديد راديوي للموقع (املنفعلة) EESSمن نطاق اخلدمة  27
(املنفعلة)  EESSمن نطاق اخلدمة  MHz 27نطاق قدره  يف dBW 45- ثابتة

 لألنظمة من نقطة إىل نقطة

 متنقلة
-60 dBW 27نطاق قدره  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS 

 املنقولة (املنفعلة) حملطات اخلدمة املتنقلة باستثناء حمطات املرحالت الراديوية
-45 dBW 27نطاق قدره  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS  (املنفعلة)

 حملطات املرحالت الراديوية املنقولة

MHz 1 429-1 427
 عمليات فضائية 

فضاء)-(أرض
-36 dBW 27نطاق قدره  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS (املنفعلة) 

MHz 1 429-1 427

ة متنقلة باستثناء متنقل
 للطريان

-60 dBW 27قدره  نطاق يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS 
تنقلة حمطات االتصاالت امل (املنفعلة) حملطات اخلدمة املتنقلة باستثناء

 حمطات املرحالت الراديوية املنقولةو  الدولية
-45 dBW 27نطاق قدره  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS 

 (املنفعلة) حملطات املرحالت الراديوية املنقولة
(املنفعلة)  EESSمن نطاق اخلدمة  MHz 27نطاق قدره  يف dBW 45- ثابتة

 لالتصاالت من نقطة إىل نقطة

MHz 1 452-1 429
 متنقلة

-60 dBW 27نطاق قدره  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS 
(املنفعلة) حملطات اخلدمة املتنقلة باستثناء حمطات االتصاالت املتنقلة 

وحمطات القياس  وحمطات املرحالت الراديوية املنقولة الدولية
 للطريان بُعد عن
-45 dBW 27نطاق قدره  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS 

(املنفعلة) حملطات املرحالت الراديوية املنقولة 
-28 dBW 27نطاق قدره  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS 

3(املنفعلة) حملطات القياس عن بعد للطريان

 EESSمن نطاق اخلدمة  MHz 27نطاق قدره  يف dBW 45- ثابتة
 (املنفعلة) لألنظمة من نقطة إىل نقطة

GHz 31,5-31,3GHz  ثابتة ساتلية31,0-30,0
4فضاء)-(أرض

-9 dBW 200 يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS  (املنفعلة) للمحطات
  dBi 56يقل كسب اهلوائي فيها عن  األرضية اليت ال

-20 dBW 200نطاق قدره  يف MHz  من نطاق اخلدمةEESS 
(املنفعلة) للمحطات األرضية اليت يقل كسب اهلوائي فيها 

 dBi 56 عن

86-92GHz5

GHz  ثابتة86-81
MHz 100/dBW 14 (f - 86) - GHz 86,05من أجل  –41 87 f 

MHz 100/dBW f GHz 87 من أجل –55 91,95 

MHz هو الرتدد املركزي لعرض النطاق املرجعي البالغ fحيث  ، معرباً 100
 GHz عنه بوحدات

GHz  ثابتة94-92

MHz 100/dBW 14 (92 - f ) - من أجل  –41
91 GHz 91,95 f  

MHz 100/dBW GHz 86,05 من أجل –55 91 f

MHz هو الرتدد املركزي لعرض النطاق املرجعي البالغ fحيث  100 ،
GHz معرباً عنه بوحدات
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RES750-5

 :2-1اجلدول  بشأنمالحظات 
 .اهلوائي منفذ عند املقيس املستوى أنه املطلوب غري اإلرسال قدرة مستوى من يُفهم 1
حمسوباً وسطياً على فرتة  4271MHz-4001الرتدد  نطاق عند منفذ اهلوائي (أو ما يكافئه) يف املقيسةمتوسط القدرة هنا على أنه جمموع القدرة  يفهم 2
 ثوان. 5حدود  يف

على أساس أويل حصراً ألغراض القياس عن  1اإلقليم  مثاين إدارات يف موزع أيضًا للخدمة املتنقلة للطريان يف 4351MHz-4291الرتدد  نطاق 3
 ).342.5بُعد للطريان داخل أراضيها الوطنية (الرقم 

ظروف السماء الصافية. ويف أحوال اخلبو جيوز للمحطات األرضية جتاوز هذه املستويات لدى استعمال التحكم  ا يف املوصىاملستويات  تنطبق 4
 القدرة على الوصلة الصاعدة. يف

بشأن نطاق  R F.2239-ITU التقرير يد مستويات قصوى أخرى لإلرسال غري املطلوب استنادًا إىل السيناريوهات املختلفة املقدمة يفجيوز حتد 5
GHzالرتدد  92-86.
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751رار ـالق (WRC-07) 

GHz استعمال نطاق التردد 10,68-10,6 
 )،2007إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره
GHzأن نطاق الرتدد  أ )  (املنفعلة) وخلدمة األحباث  (EESS)موزع خلدمة استكشاف األرض الساتلية  10,7-10,6

 الفضائية (املنفعلة) على أساس أويل؛
GHzأن النطاق  ب)  ؛ياح احمليطية ورطوبة الرتبةله أمهية أساسية لقياس األمطار والثلوج وحالة البحر والر  10,7-10,6
أن هذا النطاق تستخدمه احملاسيس لدراسة الظواهر الطبيعية اليت ينتج عنها إرساالت راديوية على ترددات حتكمها  ) ج

 لتجنب مشاكل التداخل أو للتخفيف منها؛ قوانني الطبيعة، وبالتايل من غري املمكن زحزحة الرتددات
GHzأن أي قيود على تشغيل احملاسيس املنفعلة يف النطاق  ) د ميكن أن يؤدي  340.5الذي يشمله الرقم  10,7-10,68

 إىل تردي حساسية هذه احملاسيس؛
GHzأن نطاق الرتدد  ) ه لثابتة قلة للطريان، واخلدمة اموزع أيضًا للخدمة املتنقلة، باستثناء اخلدمات املتن 10,68-10,6

 على أساس أويل؛
GHzأن التجربة أظهرت أن حماسيس خدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) العاملة حالياً يف النطاق  ) و 10,68-

 تواجه مستويات تداخل مرتفعة من إرساالت أنظمة اخلدمات النشيطة يف بعض األجزاء من العامل؛ 10,6
خلصت إىل أن تطبيق معايري تقاسم مالئمة على اخلدمات املنفعلة والنشيطة على حد سواء سيخفض أن الدراسات  ) ز

من هذا التداخل إىل مستوى يسمح للمحاسيس املنفعلة بأن تعمل كما يرام، ويسمح يف الوقت نفسه مبواصلة تشغيل اخلدمات 
 النشيطة يف نفس النطاق،

 وإذ يالحظ
 أنه، ألغراض هذا القرار:

حمطتني  ّرف االتصال من نقطة إىل نقطة بأنه اتصال راديوي يتوفر بواسطة وصلة، وصلة مرّحل راديوي مثًال، بنييع 
 واقعتني يف نقطتني ثابتتني حمددتني؛

يعّرف االتصال من نقطة إىل عدة نقاط بأنه اتصال راديوي يتوفر بواسطة وصالت بني حمطة واحدة واقعة  
 ة (تدعى أيضاً نقاط ثابتة حمدد ى أيضاً "حمطة حمورية") وعدد من احملطات الواقعة يفيف نقطة ثابتة حمددة (تدع

 "حمطات عمالء")؛
تقنية تتغري مبوجبها قدرة اخلرج ملرسل موجات صغرية تلقائياً للتعويض  (ATPC)التحكم األوتومايت يف قدرة اإلرسال  -

عن ظروف االنتشار يف املسري. ويف الظروف العادية لالنتشار، حيتفظ التحكم األوتومايت يف قدرة اإلرسال بقدرة 
ق بني القيمتني الفر خرج املرِسل عند مستٍو منخفض. والسمة املميزة للتحكم األوتومايت هي مداه الذي يعّرف بأنه 

 العظمى والصغرى للقدرة املرسلة، وهو ال يؤثر على تصميم الوصلة املعنية،
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 يقـرر
الواردة  4إىل  1حيث اإلدارات على القيام جبميع اخلطوات املعقولة من أجل االمتثال ملعايري التقاسم يف اجلداول  أن1

ذا القرار عندما تضع يف اخلدمة حمطات يف خدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) واخلدمة الثابتة واخلدمة  1يف امللحق 
املتنقلة، باستثناء املتنقلة للطريان، مع مالحظة أن حماسيس خدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) توفر قياسات على الصعيد 

ا؛العاملي تفيد مجيع البلدان، حىت ل  و كانت هذه احملاسيس ال تشغَّل من جانب بلدا
أال يقوم مكتب االتصاالت الراديوية بأي فحص وال يقدم أي نتيجة بشأن االمتثال ألحكام هذا القرار مبوجب  2

 .11أو املادة  9 املادة

751بالقـرار  1امللـحق  (WRC-07) 

GHzمعايير التقاسم في نطاق التردد  10,68-10,6

 1ل و اجلد
 (المنفعلة) األرض الساتلية استكشافخدمة 

 القيمة المعلمة
ا الزاوية على سطح األرض بني االجتاه الرأسي احمللي واجتاه احملساس املنفعل) 60° زاوية الورود (املعرفة بأ ≥ 

ا أقصى مقطع عرضي لكفاف احملساس املنفعل  dBاالستبانة  املكانية (املعرفة بأ 50 )على سطح األرض 3 ≥ km 
 )1(انظر املالحظة 

ا طاقة االستقطاب الرئيسي واالستقطاب املتقاطع ضمن منطقة تعادل  مثل  2,5كفاءة احلزمة الرئيسية (املعرفة بأ
 ، بالنسبة إىل الطاقة الكلية ضمن مجيع الزوايا)−dB3منطقة فتحة احلزمة البالغة 

%85 ≤ 
 )1(انظر املالحظة 

 املعلمات فقط على أنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) ذات الفتحة الفعلية.تنطبق هذه  - 1المالحظة 

 2ل و اجلد
 الخدمة الثابتةمحطات أنظمة من نقطة إلى نقطة في 

 القيمة المعلمة
 20° زاوية االرتفاع القصوى

  dBW 15 قدرة املرسل القصوى عند منفذ اهلوائي
 )3و 2(انظر املالحظتني 

يف حالة األنظمة من نقطة إىل نقطة اليت تستخدم التحكم األوتومايت يف قدرة اإلرسال، جيوز زيادة قدرة املرِسل القصوى عند منفذ  - 2المالحظة 
 كحد أقصى.  dBW 3اهلوائي مبقدار يناظر مدى التحكم األوتومايت حىت 

صوى ملة لإلرساالت أحادية االجتاه للتطبيقات اإلذاعية، جيوز زيادة قدرة املرِسل القيف حالة اخلدمة الثابتة من نقطة إىل نقطة املستع - 3المالحظة 
خارج احملور  (.e.i.r.p). وبالنسبة هلذه التطبيقات، حتث اإلدارات على أن حتّد القدرة املشعة املكافئة املتناحية dBW 3عند منفذ اهلوائي حىت 

 .dBW 10مبستوى  20لزاوية ارتفاع تفوق 
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 3اجلدول 
 نقاط في الخدمة الثابتةعدة نقطة إلى  أنظمة من محطات

 القيمة المعلمة
 )4(انظر املالحظة  المحطات المحورية

 قدرة املرسل القصوى عند منفذ اهلوائي
 بالنسبة إىل املستوي األفقي 20خارج احملور لزاوية ارتفاع تفوق  .e.i.r.pأقصى قيمة 
 بالنسبة إىل املستوي األفقي 45خارج احملور لزاوية ارتفاع تفوق  .e.i.r.pأقصى قيمة 
 بالنسبة إىل املستوي األفقي 90خارج احملور لزاوية ارتفاع تبلغ  .e.i.r.pأقصى قيمة 

dBW 7
dBW 6

dBW 11
dBW 13

 )4(انظر املالحظة محطات العمالء 
 زاوية االرتفاع القصوى

 ذ اهلوائيقدرة املرسل القصوى عند منف
 بالنسبة إىل املستوي األفقي 45خارج احملور لزاوية ارتفاع تفوق  .e.i.r.pأقصى قيمة 

20
dBW 8

dBW 18
 )5(انظر املالحظة 

GHzتشجَّع اإلدارات اليت ختطط لنشر حمطات من نقطة إىل عدة نقاط يف النطاق  - 4المالحظة  متزاوجًا مع نطاق تردد آخر  10,68-10,6
GHzعلى أن تقتصر على نشر وصالت العودة (أي اإلرساالت من حمطات العمالء) يف النطاق  10,68-10,6. 

يف حالة األنظمة من نقطة إىل عدة نقاط اليت تستعمل التحكم األوتومايت يف قدرة اإلرسال، جيوز زيادة قدرة املرسل القصوى عند  - 5المالحظة 
كحد أقصى.  dBW 3هلوائي مبقدار يناظر مدى التحكم األوتومايت حىت منفذ ا

 4اجلدول 
 المحطات في الخدمة المتنقلة

 القيمة المعلمة
)6(انظر املالحظة  dBW 17 قدرة املرسل القصوى عند منفذ اهلوائي

. dBW 3يف حالة أنظمة اخلدمة املتنقلة املستعملة للتطبيقات اإلذاعية جيوز زيادة قدرة املرسل القصوى عند منفذ اهلوائي حىت  - 6المالحظة 
 20°خارج احملور لزاوية ارتفاع تفوق  (.e.i.r.p)ويف حالة هذه التطبيقات، حتث اإلدارات على أن حتد القدرة املشعة املكافئة املتناحية 

 .dBW 10مبستوى
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752القـرار  (WRC-07) 

GHz استعمال نطاق التردد 37-36 

 )،2007إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره

GHzأن نطاق الرتدد  أ )  (املنفعلة) وخلدمة األحباث الفضائية  (EESS)موزع خلدمة استكشاف األرض الساتلية  37-36
 (املنفعلة) على أساس أويل؛

GHzأن النطاق  ب)  له أمهية أساسية لقياس األمطار والثلوج واجلليد يف احمليطات وخبار املاء؛ 37-36

ترددات  لطبيعية اليت ينتج عنها إرساالت راديوية علىأن هذا النطاق تستخدمه احملاسيس املنفعلة لدراسة الظواهر ا ج)
 حتكمها قوانني الطبيعة، وبالتايل من غري املمكن زحزحة الرتددات لتجنب مشاكل التداخل أو للتخفيف منها؛

GHzأن نطاق الرتدد  ) د  موزع أيضاً للخدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة على أساس أويل؛ 37-36

GHzألرض الساتلية (املنفعلة) العاملة يف النطاق أن خدمة استكشاف ا ) ه قد تعاين من التداخل من إرساالت  37-36
 ألنظمة خدمات نشيطة؛

أن الدراسات خلصت إىل أن تطبيق معايري تقاسم مالئمة على اخلدمات املنفعلة والنشيطة على حد سواء سيخفض  و )
ن تعمل كما يرام يف هذا النطاق، ويسمح يف الوقت نفسه مبواصلة من هذا التداخل إىل مستوى يسمح للمحاسيس املنفعلة بأ

 تشغيل اخلدمات النشيطة يف نفس النطاق،

 وإذ يالحظ

 أنه، ألغراض هذا القرار:

حمطتني  يعّرف االتصال من نقطة إىل نقطة بأنه اتصال راديوي يتوفر بواسطة وصلة، وصلة مرّحل راديوي مثًال، بني 
 بتتني حمددتني؛واقعتني يف نقطتني ثا

يعّرف االتصال من نقطة إىل عدة نقاط بأنه اتصال راديوي يتوفر بواسطة وصالت بني حمطة واحدة واقعة  
 ة (تدعى أيضاً نقاط ثابتة حمدد يف نقطة ثابتة حمددة (تدعى أيضاً "حمطة حمورية") وعدد من احملطات الواقعة يف

 "حمطات عمالء")؛

تقنية تتغري مبوجبها قدرة اخلرج ملرسل موجات صغرية تلقائياً  (ATPC)أن التحكم األوتومايت يف قدرة اإلرسال  
للتعويض عن ظروف االنتشار يف املسري. ويف الظروف العادية لالنتشار، حيتفظ التحكم األوتومايت يف قدرة اإلرسال 

 للتحكم األوتومايت هي مداه الذي يعّرف بأنه الفرق بنيبقدرة خرج املرسل عند مستوى منخفض. والسمة املميزة 
 القيمتني العظمى والصغرى للقدرة املرسلة،
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 يقـرر

GHzأنه، بغية تيسري التقاسم بني اخلدمات النشيطة واملنفعلة يف النطاق  1 ، جيب على حمطات خدمة 37-36
 استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) اليت توضع يف اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية

 ذا القرار؛ 1من امللحق  1أن متتثل ملعايري التقاسم الواردة يف اجلدول  2007لعام 

GHzاخلدمات النشيطة واملنفعلة يف النطاق  أنه، بغية تيسري التقاسم بني 2 ، جيب على حمطات األنظمة من 37-36
 1 من امللحق 2 أن متتثل ملعايري التقاسم الواردة يف اجلدول 2012يناير  1نقطة يف اخلدمة الثابتة اليت توضع يف اخلدمة بعد  نقطة إىل

 ذا القرار؛

GHzة واملنفعلة يف النطاق أنه، بغية تيسري التقاسم بني اخلدمات النشيط 3 ، جيب على حمطات األنظمة من 37-36
ية عدة نقاط يف اخلدمة الثابتة اليت توضع يف اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديو  نقطة إىل

 ا القرار؛ذ 1من امللحق  2أن متتثل ملعايري التقاسم الواردة يف اجلدول  2007لعام 

GHzأنه، بغية تيسري التقاسم بني اخلدمات النشيطة واملنفعلة يف النطاق  4 ، جيب على حمطات اخلدمة املتنقلة 37-36
أن متتثل ملعايري التقاسم  2007اليت توضع يف اخلدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 ذا القرار؛ 1من امللحق  3جلدول الواردة يف ا

أال يقوم مكتب االتصاالت الراديوية بأي فحص وأال يقدم أي نتيجة فيما يتعلق باالمتثال ألحكام هذا القرار  5
 .11 أو املادة 9مبوجب املادة 

 (WRC-07) 752بالقرار  1 قـامللح

GHz معايير التقاسم في نطاق التردد 37-36 

 1اجلدول 

 (المنفعلة) األرض الساتلية خدمة استكشاف

 القيمة المعلمة
ا الزاوية على سطح األرض بني االجتاه الرأسي احمللي واجتاه احملساس املنفعل)  ≤ 60° زاوية الورود (املعرفة بأ

 
ا أقصى مقطع عرضي لكفاف احملساس املنفعل   km ≤ 50 على سطح األرض) dB3االستبانه املكانية (املعرفة بأ

 )1(انظر املالحظة 
ا طاقة االستقطاب الرئيسي واالستقطاب املتقاطع ضمن منطقة تعادل   2,5كفاءة احلزمة الرئيسية (املعرفة بأ

 ، بالنسبة للطاقة الكلية ضمن مجيع الزوايا)dB 3مثل منطقة فتحة احلزمة البالغة 
%92 ≤ 

 )1(انظر املالحظة 
 تنطبق هذه املعلمات فقط على أنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) ذات الفتحة الفعلية. - 1المالحظة 
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2ل و اجلد

 الخدمة الثابتة

 القيمة المعلمة
20° زاوية االرتفاع القصوى

 أنظمة من نقطة إلى نقطة 
dBW قدرة املرسل القصوى عند منفذ اهلوائي   )2(انظر املالحظة  −10

  أنظمة من نقطة إلى عدة نقاط
dBW قدرة املرسل القصوى عند منفذ هوائي احملطات احملورية  5− 
dBW قدرة املرسل القصوى عند منفذ هوائي حمطات العمالء  )2(انظر املالحظة  −10

يف حالة أنظمة اخلدمة الثابتة اليت تستخدم التحكم األوتومايت يف قدرة اإلرسال، جيوز زيادة قدرة املرسل القصوى عند منفذ اهلوائي  - 2المالحظة 
 ، كحد أقصى.dBW 7مبقدار يناظر مدى التحكم األوتومايت حىت 

 3اجلدول 
 الخدمة المتنقلة

 القيمة المعلمة
 )3(انظر املالحظة  −dBW 10 قدرة املرسل القصوى عند منفذ اهلوائي 

للمحطات املستعملة ألغراض السالمة العامة وإدارة الكوارث. dBW 3ميكن زيادة قدرة املرسل القصوى عند منفذ اهلوائي حىت  - 3المالحظة 
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RES759-1

759قـرار ال (WRC-15)

الهواةدراسات تقنية بشأن التعايش بين خدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمات 
GHzنطاق التردد  والهواة الساتلية والفلك الراديوي في 81-76

 )،2015املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، إن 

هاعتبار  إذ يضع يف
 موزع خلدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية على أساس أويل؛ GHz 78-77,5أن نطاق الرتدد  أ ) 

 على أساس ثانوي؛ (RAS)موزع خلدمة الفلك الراديوي  GHz 78-77,5أن نطاق الرتدد  ب)
GHzأن هذا املؤمتر وزّع نطاق الرتدد  ج)  خلدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس أويل؛ 78-77,5
من لوائح الراديو حيث اإلدارات على اختاذ اخلطوات املمكنة عمليًا حلماية خدمة الفلك الراديوي  149.5أن الرقم  د )

اق طمن التداخالت الضارة، عند ختصيص ترددات حملطات اخلدمات األخرى غري خدمة الفلك الراديوي اليت ُوزع عليها ن
GHz الرتدد 86-76، 

 وإذ يالحظ
GHzأن تطبيقات الرادارات تستعمل توزيع نطاق الرتدد  أ )  خلدمة التحديد الراديوي للموقع وأنه ميكن حملطة  81-76

GHzرادار أن تستعمل نطاق الرتدد   بأكمله؛ 81-76
ITU-Rالتوصية  أن املعلمات التقنية لتطبيقات املركبات ترد يف ب) M.2057؛ 
ITU-Rأن التقرير  )ج M.2322  يتضمن دراسات تقاسم بني خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية وخدمة علم الفلك

 الراديوي وخدمة التحديد الراديوي للموقع تقتصر على رادارات املركبات،

وإذ يدرك
مة الفلك الراديوي أن اإلدارات ميكن أن تستفيد من توفر الدراسات واملبادئ التوجيهية بشأن محاية خد ) أ 
 ؛GHz 81-76الرتدد  نطاق يف
بعض البلدان،  قد تتطلب تدابري إضافية يف اعتباره إذ يضع يف مند) أن محاية خدمة الفلك الراديوي، وفقاً للفقرة  )ب

 مثل تعريف مناطق االستبعاد احملددة حول مواقع خدمة الفلك الراديوي،

 يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
ضمان التوافق بني تطبيقات خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية وخدمة الفلك الراديوي  إىل إجراء دراسات ملساعدة اإلدارات يف
GHzنطاق الرتدد  وخدمة التحديد الراديوي للموقع يف مع األخذ بعني االعتبار تلك اليت أجنزت بالفعل  81-76

 تقارير لقطاع االتصاالت الراديوية، حسب االقتضاء.وإعداد توصيات و  ITU-R M.2322 التقرير يف
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RES760-1

760 قـرارال (WRC-15) 

 استعمال الخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران،ب تتعلق أحكام
MHzالتردد والخدمات األخرى لنطاق   1اإلقليم  في 790-694

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره يف يضع إذ
MHzالرتدد  لنطاق املؤاتيةأن خصائص االنتشار  أ )  توفري حلول فعالة من حيث التكلفة من مفيدة ل 790-694

 التغطية؛ أجل
بشأن التوافق بني اخلدمة  *WRC 232)-(12 للقراروفقًا  دراساتأجرى  باالحتادأن قطاع االتصاالت الراديوية  ب)

MHzاملتنقلة واخلدمات األخرى اليت لديها توزيعات حالياً يف نطاق الرتدد   ؛790-694
MHz الرتدد يف نطاق العاملة اخلدمات األولية جلميعأن من الضروري توفري احلماية الكافية  )ج نطاقات  ويف 790-694

اورة الرتدد  ؛ا
ITU-Rلتقرير أن ا د ) BT.2339  يوفر عناصر بشأن االشرتاك يف تقاسم القنوات والتوافق بني إذاعة التلفزيون الرقمي

MHzنطاق الرتدد  يف (IMT)لألرض واالتصاالت املتنقلة الدولية   (GE06) 2006 منطقة ختطيط اتفاق جنيف لعام يف 790-694
ا الثنائية؛  ميكن أن تستعملها اإلدارات يف إعداد اتفاقا

MHzأن نطاق الرتدد  ) ه البلدان  على أساس أويل يف (ARNS)املالحة الراديوية للطريان موزع خلدمة  862-645
 ؛312.5 الرقم املدرجة يف

MHz الرتدد نطاق وإنتاج الربامج تعمل يف بعض البلدان يف لإلذاعةساعدة املتطبيقات الأن  و ) أو يف أجزاء  862-470
 ومن املتوقع أن يستمر تشغيلها؛منه 
MHzأن تطبيق االتصاالت املتنقلة الدولية يف بعض البلدان يف نطاق الرتدد  ز ) قد يؤثر على توافر الرتددات  790-694

 للتطبيقات املساعدة لإلذاعة وإنتاج الربامج،

 يدرك وإذ
MHzمن لوائح الراديو تنص على توزيع واستعمال نطاق الرتدد  5أن املادة  أ )  أو أجزاء منه على أساس  790-694

 أويل خلدمات عديدة؛
 نطاقي باستثناء منغوليا وعلى مجهورية إيران اإلسالمية يف 1 بلدان اإلقليممجيع ينطبق على  GE06 اتفاقأن  ب)
MHzو MHz 230-174 الرتدد  ؛862-470

224أن القرار  ج) (Rev.WRC-15)  نطاق الرتدد ينطبق يفMHz  ؛790-694
  

___________________
هذا القرار. 2015ألغى املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة: *
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نطاق الرتدد  *WRC 232)-(12 وزَّع مبوجب القرار 2012أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  د )
MHz لحصول لأساس أويل، وأن هذا التوزيع خيضع  للخدمة املتنقلة، باستثناء املتنقلة للطريان، على 1 اإلقليم يف 790-694

، وطلب من هذا 312.5 فيما يتعلق خبدمة املالحة الراديوية للطريان يف البلدان املذكورة يف الرقم 21.9 املوافقة مبوجب الرقمعلى
الراديوية، حسب  املؤمتر حتديد الشروط التقنية والتنظيمية اليت تنطبق على توزيع اخلدمة املتنقلة، مع مراعاة دراسات قطاع االتصاالت

 قتضاء؛اال

الرتدد هذا  حيول دون استعمال نطاق أن حتديد نطاق تردد ما ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية يف لوائح الراديو ال ) ه
 لوائح الراديو؛ مينح أولوية يف أي تطبيق للخدمات املوزع هلا نطاق الرتدد وال أجل من

 ؛ساساأل ويتعني معاجلته من جانب كل إدارة على هذابلد ما هو أمر وطين الذي يصدر ويقع داخل ن التداخل أ و )

اورة الذي يقع يف بلد ما ويضر ببلد جماور ينبغي أن يعاَجل فيما بني التداخل يفأن  ز )  ؛إلدارات املعنيةا القنوات ا

ITU-Rأن التوصية  ح) M.2090 تصاالت االيف للمحطات املتنقلة  املرغوبلبث غري تضع حدوداً حمددة على ا
نطاق  يف 1 من أجل تيسري محاية اخلدمات القائمة ضمن اإلقليم MHz 790-694 نطاق الرتدد املتنقلة الدولية العاملة يف

 ؛MHz 694-470 الرتدد

ITU-Rأن التوصية  ط) M.1036 نطاقات  توفر ترتيبات ترددات لتنفيذ املكّونة األرضية من االتصاالت املتنقلة الدولية يف
 ؛MHz 960-694 ، وتوفر ترتيبات الرتددات يف نطاق الرتددهلذه االتصاالت يف لوائح الراديواحملددة الرتدد 

أظهرت إمكانية حدوث  *WRC232)-(12قطاع االتصاالت الراديوية وفقًا للقرار  أن الدراسات اليت أجريت يف ي)
نسيق مع ألن تطلق كل حمطة منها على حدة عملية تتأثري تراكمي للتداخالت النامجة عن احملطات القاعدة اليت مل تستدِع احلاجة 

 اخلدمة اإلذاعية؛ ورمبا يكون التأثري احملتمل للتداخل الرتاكمي، من جهة أخرى، أقل حدة عملياً؛

يتعلق  فيما 21.9 أنه مت التوصل بالفعل إىل ترتيبات تنسيق ثنائية سوف تستعملها اإلدارات كاتفاق مطبق مبوجب الرقم ك)
 ؛312.5يف البلدان املدرجة يف الرقم  (ARNS) الحة الراديوية للطرياندمة املخب

أدوات لإلنتاج اليومي  نشرت تطبيقات مساعدة لإلذاعة وإنتاج الربامج تتيح 1أن عددًا من البلدان يف اإلقليم  ل)
 للمحتوى للخدمة اإلذاعية،

 يالحظ وإذ

MHzأنه على الرغم من أن بعض اإلدارات قد تقرر استعمال مجيع أجزاء نطاق الرتدد  أ )  أو جزء منه  790-694
 أيضاً؛ لالتصاالت املتنقلة الدولية، فقد تستمر بلدان أخرى يف تشغيل خدمات أخرى يكون نطاق الرتدد هذا قد وزِّع هلا

MHzتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق الرتدد أن من املرجح أن يكون هناك تباين يف توقيت نشر اال ب) من  790-694
 بلد إىل آخر؛

  
___________________

هذا القرار. 2015ألغى املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة: *
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نطاق  يف GE06أكملت بنجاح أو التزمت بإكمال تعديل اخلطة الرقمية لالتفاق  1 أن أجزاء من اإلقليم ج)
MHzمن أجل تنسيق استعمال نطاق الرتدد  MHz 790-470 الرتدد لالتصاالت املتنقلة الدولية، وهناك أجزاء أخرى  790-694

 مل تبدأ ذلك حىت اآلن؛ 1 من اإلقليم

من أجل اإلرساالت يف اخلدمة املتنقلة مبوجب  GE06أن من اجلائز أيضًا استعمال مدخل رقمي خلطة االتفاق  د )
 ؛GE06من االتفاق  3.1.5الشروط املنصوص عليها يف الفقرة 

 طاقنأجزاء من  وإنتاج الربامج يف بعض البلدان يف لإلذاعةساعدة املتطبيقات الميكن تشغيل  هأن ) ه
 ؛MHz 790-694 الرتدد

أن احلاجة تدعو إىل إجراء مزيد من الدراسات يف قطاع االتصاالت الراديوية بشأن احللول املمكنة للتنسيق  و )
يوفر  59R-ITU، وأن القرار 1(ENG)العاملي/اإلقليمي لنطاقات الرتدد ومديات التوليف من أجل التجميع اإللكرتوين لألخبار 

 الدراسات، اإلطار الالزم هلذه

 يقرر
MHzاخلدمة املتنقلة، باستثناء املتنقلة للطريان، لنطاق الرتدد استعمال أن خيضع  1 ملوافقة يتم  1 يف اإلقليم 790-694

، وترد معايري حتديد 312.5يف البلدان املدرجة يف الرقم  يتعلق خبدمة املالحة الراديوية للطريان فيما 21.9مبوجب الرقم احلصول عليها 
 العاملة يف نطاق الرتدد خبدمة املالحة الراديوية للطريانللخدمة املتنقلة فيما يتعلق  21.9اإلدارات املتأثرة مبوجب الرقم 

MHz ذا القرار؛ يف 790-694  امللحق 

 ومجهورية إيران اإلسالمية: 1أن بالنسبة لإلقليم 2

 GE06 تفاقاال يف املشار إليها NB، فإن نسب احلماية املطبقة على احلالة العامة عندما جيرى التنسيق بني اإلدارات1.2
kHzالبالغ الرتدد من أجل محاية اخلدمة اإلذاعية ال تستعمل إال لألنظمة املتنقلة ذات عرض نطاق  . وعند استعمال عرض 25

ITU-R تنييالتوص آخر ميكن الرجوع إىل نسب احلماية ذات الصلة الواردة يف تردد نطاق BT.1368 وITU-R BT.2033؛ 

أن يدعو اإلدارات إىل مراعاة مجلة أمور منها نتائج دراسات التقاسم اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية استجابة  2.2
 ؛*WRC 232)-(12 للقرار

اورة  التداخل يفب أنه فيما يتعلق3 MHz الرتدد نطاق بني اخلدمة املتنقلة يفالقناة ا واخلدمة اإلذاعية  790-694
MHzنطاق الرتدد  يف 694-470: 

اورة داخل بلد ما التداخل يف أن1.3  إدارة على هذا األساس؛أمر وطين ويتعني معاجلته من جانب كلهو  القناة ا

اورة فيما بني ينبغي معاجلة التداخل يفأنه  2.3 فق عليها هذه تاإلدارات املعنية، باستعمال معايري ت القنوات ا
 سخة من(انظر أيضًا أحدث ن الصلة توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات بينها أو املعايري الواردة يف اإلدارات فيما

ITU-Rو ITU-R BT.1368 التوصيات BT.1895 وITU-R BT.2033  وكذلكITU-R M.2090  عندما يتعلق باألمر بالتقاسم
 حسب االقتضاء، مع اخلدمة اإلذاعية)

___________________
ع اإللكرتوين يع التطبيقات املساعدة لإلذاعة مثل تطبيقات األرض للتجمي، متثل تطبيقات التجميع اإللكرتوين لألخبار مجR 59-ITU ألغراض القرار  1

واإلذاعة. يلألخبار واإلنتاج امليداين اإللكرتوين واإلذاعة التلفزيونية اخلارجية وامليكروفونات الراديوية الالسلكية واإلنتاج الراديوي اخلارج
هذا القرار. 2015الراديوية لعام  ألغى املؤمتر العاملي لالتصاالت مالحظة من األمانة: *

- 437 -



RES760-4

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد

MHzإىل النظر يف املعلومات الواردة عن تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق الرتدد 1 وإعداد تقارير  790-694
 لقطاع االتصاالت الراديوية، حسب االقتضاء؛

 ،ITU-R 59 وإنتاج الربامج على أساس القرار ملساعدة لإلذاعةإىل أن يواصل الدراسات املتعلقة بتنفيذ التطبيقات ا 2

 يدعو مدير مكتب االتصاالت الراديوية

نفيذ التوزيع اجلديد للخدمة ت إىل العمل، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت، لتقدمي العون إىل البلدان النامية اليت ترغب يف
ا، GE06 تفاقعلى حتديد التعديالت الالزمة على االاملتنقلة من أجل مساعدة اإلدارات املعنية   وفقاً الحتياجا

 يدعو اإلدارات

MHzإىل تزويد قطاع االتصاالت الراديوية مبعلومات عن تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق الرتدد 1 790-694 ،
 مبا يف ذلك على سبيل املثال تنفيذ تدابري للتخفيف من التداخل؛

تواصل على أساس ثنائي إلزالة احتماالت التداخل الرتاكمي، حسب االقتضاء؛إىل ال2

MHzإىل النظر يف استعمال تطبيقات مساعدة لإلذاعة وإنتاج الربامج يف أجزاء نطاق الرتدد 3 املستعملة غري 790-694
 لتطبيقات أخرى يف اخلدمة املتنقلة أو خدمات أولية أخرى،

 مكتب االتصاالت الراديوية مديريكلف 

 .بتنفيذ هذا القرار واختاذ اإلجراءات املناسبة

760 امللحـق بالقـرار (WRC-15) 

MHzنطاق التردد  في معايير تحديد اإلدارات التي يحتمل تأثرها 790-694 
فيما يتعلق بخدمة المالحة الراديوية للطيران

 312.5 الرقم لبلدان المدرجة فيفي ا

يتعلق  فيما (MS)من جانب اخلدمة املتنقلة  21.9لتحديد اإلدارات اليت حيتمل تأثرها عند تطبيق إجراء التماس املوافقة مبوجب الرقم 
، ينبغي استعمال مسافات التنسيق املبينة أدناه 312.5الرقم  البلدان املذكورة يف العاملة يف (ARNS)خبدمة املالحة الراديوية للطريان 

 اخلدمة املتنقلة وحمطة خدمة املالحة الراديوية للطريان اليت حيتمل تأثرها). طة القاعدة يف(بني احمل

وعند التبليغ ميكن لإلدارات أن تبني يف بطاقة التبليغ املرسلة إىل مكتب االتصاالت الراديوية قائمة اإلدارات اليت توصلت معها 
 .21.9رقم  االعتبار عند حتديد اإلدارات اليت يتعني التنسيق معها طبقاً للبالفعل إىل اتفاقات ثنائية. ويأخذ املكتب ذلك بعني
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رسل فيها المحطات ت الحالة التي تعمل فيها الخدمة المتنقلة طبقاً لخطط توزيع الترددات التي ال 1
 MHz 733-703نطاق التردد  وال تستقبل إال في MHz 788-758 القاعدة إال في نطاق التردد

 1اجلدول 

 نمط رمزللطيران الراديوية المالحة خدمة محطة
النظام

التنسيق لمحطات  مسافات
االستقبال القاعدة للخدمة 

(km)المتنقلة 

التنسيق لمحطات  مسافات
اإلرسال القاعدة للخدمة 

(km)المتنقلة 

 AA8– *70/125/175)أرضي(مستقبل  (RSBN)مالحة راديوية قصرية املدى  نظام
.50% <مسري بري  ≤ 0% / 90% < مسري بري ≤ 50% / 100% ≤مسري بري  ≤ %90 *

 حاالت أخرى 2

2اجلدول 

 نمط رمزللطيران الراديوية المالحة خدمة محطة
النظام

التنسيق لمحطات  مسافات
االستقبال القاعدة للخدمة 

**(km)المتنقلة 

التنسيق  مسافات
لمحطات اإلرسال القاعدة 

 (km)للخدمة المتنقلة 
AA850*125/175 (RSBN)مالحة راديوية قصري املدى  نظام

RLS BD410432)) (مستقبل حممول جواً 1(النمط  2

RLS BA50*250/275) (مستقبل أرضي)1(النمط  2

RLS BC150432)) (مستقبل حممول جواً 2(النمط  2

RLS AA2*50/75*300/325) (مستقبل أرضي)2(النمط  2

RLS AB*125/175*400/450) (مستقبل أرضي)2و 1(النمطان  1

400/450* 125/175*مطبق غرياحملطات األرضية األخرى خلدمة املالحة الراديوية للطريان

 410432مطبق غرياحملطات احملمولة جواً األخرى خلدمة املالحة الراديوية للطريان
.50% <مسري بري  ≤ 0% / 100% ≤مسري بري  ≤ %50*

وية للطريان من حة الراديالالقاعدة يف اخلدمة املتنقلة تستند إىل محاية حمطات خدمة املاالستقبال مسافات التنسيق فيما خيص حمطات  **
ة الراديوية للطريان.الحالقاعدة يف اخلدمة املتنقلة من حمطات خدمة املاالستقبال املتنقلة وهي ال تضمن محاية حمطات  اخلدمة العاملة يف احملطات
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761قرار ال (WRC-15) 

 ة)(الصوتي ين االتصاالت المتنقلة الدولية والخدمة اإلذاعية الساتليةالتوافق ب
3و 1ن ياإلقليم في MHz 1 492-1 452 نطاق التردد في

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يأخذ بعني االعتبار

ة للطريان اخلدمة املتنقل عد يف                                         ُ معايري احلماية املطبقة على أنظمة القياس عن ب  املعنونة " ITU-R M.1459 التوصية أ ) 
تقرة بالنسبة مع اخلدمة اإلذاعية الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض واخلدمة املتنقلة الساتلية املس التقاسمتخفيف لتسهيل الوتقنيات 

MHzو MHz 1 525-1 452 نطاقات الرتدد إىل األرض يف 2 360-2  "؛310

اية احملطات حلم (pdf) أن دراسات قطاع االتصاالت الراديوية توفر معلومات مفيدة بشأن مستوى كثافة تدفق القدرة ب)
 اخلدمة اإلذاعية الساتلية اليت ميكن استعماهلا ألغراض التنسيق، األرضية يف

 وإذ يدرك

MHz نطاق الرتددأن  أ )  1 492-1  أويل؛    َّ                                                           موز ع للخدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية) واخلدمة املتنقلة على أساس 452

 املتنقلة؛ (الصوتية) واخلدمة اإلذاعية الساتليةشروط التقاسم بني اخلدمة           ً ينظم حاليا   11.9أن الرقم  ب)

ن تشمل احلماية ل   ّ                                                         يؤم ن االستقرار الطويل األجل لتشغيل االتصاالت املتنقلة الدولية ألن ال 11.9أن تطبيق الرقم  ج)
إذا متت املوافقة و اخلدمة خالل السنوات الثالث القادمة، وفقط خالهلا،  سوى أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية اليت ستوضع يف

 على تنسيقها؛

مكتب ُ        ق دمت إىل  MHz 1 492-1 467 نطاق الرتدد أن طلبات تنسيق اخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية) يف د )
انعقاد                     ً                                                               ، وأن من املخطط أيضا  إطالق بعض األنظمة الساتلية للخدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية) قبلاالحتاد االتصاالت الراديوية يف

 ،2019 املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

 اعتباره وإذ يضع يف

أجل  من MHz 1 492-1 452 لنطاق الرتدد (pfd)الوقت احلايل حداً لكثافة تدفق القدرة  تضع يف ال 21املادة  أن أ ) 
 محاية اخلدمة املتنقلة (محاية منطقة اخلدمة)؛

جريت حىت اآلن عن أ نتائج الدراسات التقنية والتنظيمية اليتبشأن املؤمتر  هذا ه مل يتم التوصل إىل اتفاق يفأن )ب
 الساتلية؛ بني االتصاالت املتنقلة الدولية واخلدمة اإلذاعية MHz 1 492-1 452 تقاسم نطاق الرتدد
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 ولية، وأنه يتعنيفيما خيص أنظمة االتصاالت املتنقلة الد دوداحلعند  (pfd)ثافة تدفق القدرةيوجد حّد لك ه الأن )ج
من  19.9 الرقم نطاق الرتدد هذا أن تطّبق إجراء التنسيق املنصوص عليه يف على أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية اليت ستُنشر يف

اورة، أجل محاية أنظمة اخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية) املنشورة يف  البلدان ا

 وإذ يدرك كذلك

ّ   حد د املؤمتر هذا أن  أ )  MHzنطاق الرتدد   1 492-1  لالتصاالت املتنقلة الدولية على الصعيد العاملي؛ 452

(الصوتية)  ه ينبغي استكمال دراسات التوافق بغية حتديد معايري تقاسم مناسبة بني اخلدمة اإلذاعية الساتليةأنب )ب
 ،MHz 1 492-1 452 نطاق الرتدد واخلدمة املتنقلة يف

 التصاالت الراديويةيقرّر أن يدعو قطاع ا

ملي لالتصاالت العا الوقت املناسب قبل املؤمتر إىل إجراء الدراسات التنظيمية والتقنية املناسبة وإجنازها يف 1
نطاق  ، بغية ضمان التوافق بني االتصاالت املتنقلة الدولية واخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية) يف2019 لعام الراديوية
مراعاة املتطلبات التشغيلية لالتصاالت املتنقلة الدولية واخلدمة اإلذاعية  ، مع3و 1اإلقليمني  يف MHz 1 492-1 452 الرتدد

 الساتلية (الصوتية)؛

إىل التحضري جلملة أمور منها اإلجراء التنظيمي الذي ميكن اختاذه، استنادًا إىل الدراسات املعّدة مبوجب الفقرة  2
نطاق  ستقرار طويل األجل لالتصاالت املتنقلة الدولية واخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية) يفأعاله، بغية تيسري اال 1 يقرّر
 ،MHz 1 492-1 452 الرتدد

 2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام يدعو 

 النتائج املذكورة أعاله واختاذ التدابري الالزمة حسب االقتضاء، إىل النظر يف

 يدعو الدول األعضاء

 أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق بالدراسات املشار إليها أعاله؛ إىل املشاركة بنشاط يف 1

، إىل االسرتشاد بدراسات قطاع االتصاالت الراديوية لتحديد احلاجة إىل التنسيق الثنائي بني أنظمة 1يف اإلقليم  2
" ريثما حيدد ارإذ يأخذ بعني االعتبمن "ب) عية الساتلية، مع مراعاة الفقرة اخلدمة اإلذا االتصاالت الراديوية واحملطات األرضية يف
 الشروط التنظيمية والتقنية هلذا التنسيق الثنائي؛ 2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

حملطات األرضية اإىل االسرتشاد بدراسات قطاع االتصاالت الراديوية لتحديد احلاجة إىل التنسيق الثنائي حلماية  3
وية لعام " ريثما حيدد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديإذ يأخذ بعني االعتبارمن " ب)للخدمة اإلذاعية الساتلية، مع مراعاة الفقرة 

 الشروط التنظيمية والتقنية هلذا التنسيق الثنائي، 2019

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

من جدول األعمال، نتائج الدراسات املشار إليها  1.9 إطار البند ، يف2019ي لالتصاالت الراديوية لعام املؤمتر العاملبأن يقّدم إىل 
 ".يقرّرمن " 1 الفقرة يف
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762قـرار ال (WRC-15)

 الضار التداخل إمكانية لتقييم (pfd) القدرة تدفق كثافة  معايير تطبيق
  الساتلية اإلذاعية والخدمة الساتلية الثابتة الخدمة لشبكات 32A.11 الرقم بموجب

GHzالتردد  نطاقات في GHzو 6  لخطة تخضع ال التي 14/12/11/10

 )،2015جنيف، (إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

اعتباره يف يضع إذ

GHzنطاقات الرتدد أن  أ )  GHzو 6 درجات  2-3ختضع خلطة، تستخدم بكثافة مع السواتل العاملة مبباعدة  ، اليت ال14/12/11/10
 املستقر بالنسبة إىل األرض؛املدار الساتلي تقريباً حول 

 ؛طاقات الرتدد هذهنة من أجل أن هناك عدداً كبرياً للغاية حالياً من الشبكات الساتلية املبلغ عنها لقطاع االتصاالت الراديوي ب)

 أن هذه العوامل املذكورة أعاله قد أدت إىل صعوبات ملحوظة أمام اإلدارات إلدخال شبكات ساتلية جديدة؛ ج)

لديها إمكانية تقليل متطلبات احلماية  32A.11أن املعايري األكثر دقة لتقييم احتمال التداخل الضار مبوجب الرقم  د )
 للتخصيصات فيما يتعلق بالتخصيصات املقبلة؛املربرة  غري

ا، يُرى أن عمليات ا يف نطاقات الرتدد هذه والتقدم أنه بسبب االزدحام يف )ه لتنفيذ التكنولوجيا والتطبيقات املوجودة 
 العملية للسواتل جيب أن تستعمل عملياً معلمات تقنية متجانسة نسبياً؛

 نساً ييسر االستعمال الفعال للطيف ويدعم إدخال شبكات جديدة؛أن استعمال معلمات تقنية أكثر جتا )و 

سيشجع على استعمال معلمات تقنية أكثر جتانسًا ويدعم االستعمال  (pfd)كثافة تدفق القدرة أن استعمال عتبات   )ز 
 للطيف، الفّعال
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 يقـرر

MHz نطاقات الرتدد الساتلية العاملة يف للشبكاتأنه بالنسبة  1 5 850-5 MHzو )1 (اإلقليم 725 6 725-5 850 
MHzو 7 075-7 تزيد األرض  املستقر بالنسبة إىلاملدار الساتلي  مسية يفامدارية  زاوية فصلفضاء) اليت لديها -(أرض 025

بكات اخلدمة الثابتة يتعلق بش اخلدمة الثابتة الساتلية فيما ساتلية يفالشبكات اللدى ختصيصات  يكون درجات، ال 7على 
املدار  ع يفموق تتجاوز كثافة تدفق القدرة، الناجتة يف مل تداخل ضار إذا األخرى إمكانية التسبب يف (FSS) الساتلية

الفضاء  النتشار يفإطار الشروط املفرتضة ل املستقر بالنسبة إىل األرض لشبكة اخلدمة الثابتة الساتلية األخرى يفالساتلي 
 ؛*204,0Hz)∙2W/m(dB– احلر، القيمة

GHzو GHz 11,2-10,95 نطاقات الرتدد أنه يف 2 GHzو 11,7-11,45 GHzو )2 (اإلقليم 12,2-11,7 12,5-12,2 
GHz) و3 (اإلقليم GHz) و3و 1 (اإلقليمان 12,7-12,5 شبكة للدى ختصيصات  يكون )، الأرض-(فضاء 12,75-12,7

يتعلق بشبكات أخرى  فيماختضع خلطة  ال (BSS) الساتلية أو اخلدمة اإلذاعية (FSS)اخلدمة الثابتة الساتلية  ساتلية يف
املستقر بالنسبة لي املدار السات مدارية امسية يف زاوية فصلللخدمة اإلذاعية الساتلية اليت لديها  للخدمة الثابتة الساتلية أو

ظل الظروف  القدرة الناجتة يفتتجاوز كثافة تدفق  إذا مل تداخل ضار ، إمكانية التسبب يفدرجات 6تزيد على إىل األرض 
أي مكان داخل منطقة اخلدمة اخلاصة بالتخصيص الذي  ، يف*الفضاء احلر، قيم العتبات املبينة أدناه املفرتضة لالنتشار يف

 حيتمل تأثره:

5,8° < θ ≤ 20,9° −187,2 + 25log(θ/5) dB(W/(m2 ∙ Hz))
20,9° < θ −171,67 dB(W/(m2 ∙ Hz))

ئية املدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض، بالدرجات، بني احملطة الفضا زاوية الفصل املداري األدىن يفهي  حيث 
بالنسبة إىل  حملطةموقع ااحلفاظ على  مع مراعاة التفاوت املسموح به يف للتداخل املرغوبة واحملطة الفضائية املسببة

 ؛خطوط الطول

___________________
 مشتقة من املعلمات الواردة أدناه. (pfd)عتبات كثافة تدفق القدرة  مالحظة:  *

 GHz 12/11/10  الوصلة الهابطة
N/Am11-0,45قطر هوائي احملطة األرضية

 III، القسم 8الفص الرئيسي: طبقاً للتذييل N/Aخمطط إشعاع هوائي احملطة األرضية
25logθ-29الفصوص اجلانبية:  dBi 

ITU-R(التوصية  BO.1213 اليت تطبق خصائص الفصوص ،
 ة كثافةاشتقاق عتب الرئيسية واجلانبية تلك، استعملت يف

تدفق القدرة)
N/AKدرجة حرارة الضوضاء للمحطة األرضية 125

N/A%70كفاءة هوائي احملطة األرضية

N/A%6ئةفاملكا ΔT/Tالنسبة 

 GHz 6 GHz 14 الوصلة الصاعدة
dB/Kالقصوى للساتل G/Tالنسبة  0dB/K 11

6%6%ئةفاملكا ΔT/Tالنسبة 
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GHz نطاق الرتدد يف لية العاملةبالنسبة إىل الشبكات السات أنه 3  زاوية فصلاليت لديها فضاء) -(أرض 14,5-13,75
 ة اخلدم لدى ختصيصات شبكة ساتلية يف يكون ال ،درجات 6تزيد على املستقر بالنسبة إىل األرض املدار الساتلي  مدارية امسية يف

تتجاوز كثافة  مل تداخل ضار إذا األخرى إمكانية التسبب يف (FSS)الثابتة الساتلية فيما يتعلق بشبكات اخلدمة الثابتة الساتلية 
ظل الظروف  املستقر بالنسبة إىل األرض لشبكة اخلدمة الثابتة الساتلية األخرى يف الساتلي املدار يف موقع تدفق القدرة، الناجتة يف
 ؛*208,0Hz)∙2W/m(dB– الفضاء احلر، القيمة املفرتضة لالنتشار يف

 سيطبق املكتب واإلدارات هذا القرار، 2017يناير  1           ً    أنه اعتبارا  من  4

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 النتائج وأي صعوبات حمتملة تتعلق بتنفيذ هذا القرار. 2019تقريره املرفوع إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  بأن يدرج يف
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763قـرار ال (WRC-15)

 محطات مقامة على متن مركبات دون مدارية
 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره ضع يفي إذ
 أن الطيف الراديوي هو مورد حمدود؛ ) أ 

 األرض؛ كيلومرت فوق سطح  100أن احلد بني الغالف اجلوي لألرض والفضاء يُفرتض عموماً أن يكون على ارتفاع  ب)
كيلومرت  100تجاوز تعند ارتفاعات      ّ  أن حتل قحبيث ميكنها فيها الطائرات  أنه جيري تصميم بعض املركبات مبا ج)
 ؛مسارات دون مدارية يف
 مدارية؛ مسارات غريكيلومرت وتستعمل  100أن مركبات أخرى ميكن أن تعمل على ارتفاعات تزيد عن  ) د
ا ) ه بط على األرض شأ ذلك شأن  يف أن بعض هذه املركبات تصل إىل الفضاء وبعد حترير املركبة الفضائية، تبتعد و

 رحلة فضائية دون مدارية؛
ون مدارية استعمال الرتددات املوزعة للخدمات الفضائية وخدمات األرض أنه ميكن للمحطات على منت مركبات د ) و

 واالتصاالت الصوتية، واملراقبة والتحكم عن بعد          ُ    القياس عن ب عد ألغراض 

 يدركوإذ 
ستعمال دويل باتكون كافية لالعرتاف ال أن األحكام واإلجراءات التنظيمية احلالية املتعلقة باخلدمات الفضائية وخدمات األرض قد ال

 الصلة، احملطات على منت املركبات دون املدارية لتخصيصات الرتدد ذات

 يدرك أيضاً وإذ 
 احملطات على منت جتر دراسة املتطلبات من الطيف للقياس عن بُعد والتحكم عن بُعد واملراقبة ولالتصاالت الصوتية يف أنه مل

 املركبات دون املدارية،

 وإذ يأخذ بعني االعتبار
املستوى األعلى  بشأن اجلوانب التشغيلية واجلوانب التنظيمية الراديوية للطائرات العاملة يف ITU-R 259/5 مسألةال أ ) 

 الغالف اجلوي؛ من
 من لوائح الراديو قد تنطبق على جوانب معّينة من هذا التشغيل، 10.4 أن أحكام الرقم ب)

 إىل يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
دراسات لتحديد أي تدابري تقنية وتشغيلية ميكن أن تساعد على تفادي التداخل الضار بني خدمات  إجراء 1

 االتصاالت الراديوية فيما يتعلق باحملطات على منت املركبات دون املدارية؛
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إمكانية  إجراء دراسات لتحديد املتطلبات من الطيف، واستنادًا إىل نتائج هذه الدراسات، النظر يف 2
 ؛WRC-23 للمؤمترجدول األعمال املقبل ح بند يفطر 

االنتهاء من الدراسات خالل فرتة الدراسة املقبلة لقطاع االتصاالت الراديوية، 3

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

ذا القرار قطاع بإحاطة جلان دراسات 1  ؛االتصاالت الراديوية علماً 

دعو قطاع االتصاالت ي يقرر أنالفقرة  قطاع االتصاالت الراديوية املشار إليها يفتقريره نتائج دراسات  بأن يُدرج يف 2
 ،WRC-19 أعاله لكي ينظر فيها املؤمترالراديوية 

 يدعو اإلدارات

 ،الدراسات بتقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية يف بفعاليةإىل املشاركة 

 يكلف األمني العام

التابعة لألمم املتحدة ومنظمة الطريان املدين  (COPUOS) الفضاء اخلارجي لألغراض السلميةإىل إحاطة جلنة استخدام 
ذا القرار. (ICAO) الدويل  واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية األخرى علماً 
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(WRC-15) 764 قـرارال

 ITU-R M.1638-1النظر في اآلثار التقنية والتنظيمية لإلحالة إلى التوصيتين 
ITU-Rو M.1849-1  447في الرقمينF.5 450وA.5 من لوائح الراديو

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

MHzأن نطاقي الرتدد  ) أ  5 350-5 MHzو 250 5 725-5 موزعان يف العامل على أساس أويل خلدمة التحديد  470
 ؛للموقع الراديوي

MHz نطاقي الرتدد وزع دق2003  املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أن )ب 5 350-5 MHzو 150 5 725-5 470 
 ؛(RLAN) الراديوية احمللية الشبكات ذلك يف مبا ،(WAS) الالسلكي النفاذ أنظمة لتنفيذعلى أساس أويل للخدمة املتنقلة 

MHzحيدد شروط استعمال اخلدمة املتنقلة لنطاقات الرتدد  (Rev.WRC-12) 229 أن القرار )ج 5 250-5 150 
MHzو 5 350-5 MHzو 250 5 725-5 ة ت احمللية الراديوية مع محايذلك الشبكا يف لتنفيذ أنظمة النفاذ الالسلكي مبا 470

 ؛اخلدمات األولية القائمة يف الوقت ذاته

MHzنطاق الرتدد ال تطالب احملطات يف اخلدمة املتنقلة العاملة يف ينص على أ 447F.5 أن الرقم د ) 5 350-5 250 
 ،وخدمة األحباث الفضائية (النشيطة)وخدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) باحلماية من خدمة التحديد الراديوي للموقع،

تفرض معايري محاية أكثر صرامة على اخلدمة املتنقلة تستند إىل خصائص النظام ومعايري التداخل، تزيد عن  لن هذه اخلدمات وأن
 ؛ITU-R RS.1632-0و ITU-R M.1638-0تلك املنصوص عليها يف التوصيتني 

MHz نطاق الرتددطات يف اخلدمة املتنقلة العاملة يف ال تطالب احملينص على أ 450A.5 أن الرقم ه ) 5 725-5 470 
لن تفرض معايري محاية صارمة تستند إىل خصائص النظام ومعايري وأن هذه اخلدمات  باحلماية من خدمات االستدالل الراديوي

 ،ITU-R M.1638-0التداخل تزيد عن تلك املنصوص عليها يف التوصية 

 وإذ يالحظ

ITU-Rصية التو أن  أ )  M.1638-0   اخلصائص ومعايري احلماية املطبقة يف دراسات التقاسم بني رادارات التحديد تعرف
MHzالرتدد  مدىالراديوي للموقع ورادارات املالحة الراديوية للطريان ورادارات األرصاد اجلوية العاملة يف  5 850-5  ؛250

ITU-Rالتوصية أن  ب) M.1638-1 ري احلماية املطبقة يف دراسات التقاسم بني رادارات التحديد تعرف اخلصائص ومعاي
نطاقات  الراديوي للموقع (باستثناء رادارات األرصاد اجلوية املنصوبة على األرض) ورادارات املالحة الراديوية للطريان العاملة يف

5الرتدد بني  MHzو 250 5 ة والتشغيلية لرادارات األرصاد اجلوية املنصوباجلوانب التقنية  حتدد ITU-R M.1849-1وأن التوصية 850
 ؛على األرض
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 ،ITU-R M.1638-0 تتضمن خصائص رادارية جديدة غري مدرجة ضمن التوصية ITU-R M.1638-1 أن التوصية ج)

 وإذ يالحظ أيضاً 
27 من القرار 1 أنه وفقاً للملحق (Rev.WRC-12)  جيب أن تكون صرحية فإن إحالة نصوص مضمنة باإلحالة على أساس إلزامي

 ،حسب االقتضاء،             ً              وأن حتدد جزءا  من النص بعينه

 باالحتاد إىل يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
اإلحالة  ج عناليت ستنت 450A.5و 447F.5أن يدرس اآلثار التقنية والتنظيمية على اخلدمات املشار إليها يف الرقمني  1

ITU-Rإىل التوصية  M.1638-1  عوضًا عن التوصيةITU-R M.1638-0 فرض قيود  يف هذه احلواشي، مع احلرص على عدم
 داعي هلا على اخلدمات املشار إليها يف هذه احلواشي؛ ال

إضافة  يت ستنتج عنال 450A.5و 447F.5 أن يدرس اآلثار التقنية والتنظيمية على اخلدمات املشار إليها يف الرقمني 2
إىل هذه احلواشي، مع احلرص على عدم فرض قيود ال داعي هلا على اخلدمات  ITU-R M.1849-1 إحالة جديدة إىل التوصية

 املشار إليها يف هذه احلواشي،

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

للنظر يف أي تدابري تنظيمية  2019املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أن يدرج نتائج هذه الدراسات يف تقرير املدير إىل 
" أعاله.باالحتاد إىل يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديويةاستجابًة للفقرة "
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 النطاق من أجل المحطات األرضية العاملة وضع حدود للقدرة في
 خدمة استكشافو  خدمة األرصاد الجوية الساتليةو  الخدمة المتنقلة الساتلية في

MHz نطاقي التردد في األرض الساتلية MHzو 403-401 400,05-399,9 

)،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

اعتباره إذ يضع يف

 (MetSat) األرصاد اجلوية الساتليةفضاء) و -(أرض (EESS) أن أنظمة خدميت استكشاف األرض الساتلية )أ  
نطاق  فضاء) يف-(أرض (MSS) وأنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية MHz 403-401 نطاق الرتدد فضاء) املستخدمة يف-(أرض
 ؛مجع البيانات تستعمل حالياً يف MHz 400,05-399,9 الرتدد

 أن تشغيل هذه األنظمة يكون عادة باستعمال مستويات متوسطة/منخفضة من القدرة؛ ب)

ITU-Rأن التوصية  ج) SA.2045  معلومات عن معايري األداء والتداخل بالنسبة لألنظمة ذات الصلة جلمع تقدم
املدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض واملدار الساتلي غري املستقر بالنسبة إىل األرض  العاملة يف (DCS) تالبيانا
MHzنطاق الرتدد  يف  ؛403-401

ITU-Rأن التوصية  د ) SA.2044 تقدم معلومات عن االستعماالت احلالية واملستقبلية ألنظمة مجع البيانات (DCS) 
MHzالرتدد  نطاق املستقرة بالنسبة إىل األرض يف غري ، وتقسيم النطاق من أجل توفري نفاذ متكافئ جلميع هذه األنظمة 403-401
 الطيف؛ إىل

ITU-Rأن التوصية  ) ه M.2046  وصفًا لنظام اخلدمة املتنقلة الساتلية الذي يستخدم نطاق الرتدد تقدم
MHz  ؛حلماية املقابلة من ضوضاء النطاق العريض والتداخل ضيق النطاقفضاء)، ومعايري ا-(أرض 400,05-399,9

والطقس  به، ومراقبة احمليطات ضرورية ملراقبة تغري املناخ والتنبؤ MSSو MetSatو EESSأن هذه األنظمة للخدمات  و )
 البحر؛ ن يفمحاية التنوّع البيولوجي، وتعزيز األم واملوارد املائية، والتنبؤ بأحوال الطقس واملساعدة يف

أن عدداً متزايداً من السواتل من املخطط أن تستعمل نطاقي الرتدد هذين بشكل أساسي ألغراض التحكم عن بُعد  ز )
اخلدمة  وأ األرصاد اجلوية الساتليةخدمة  إطار توزيعات خدمة استكشاف األرض الساتلية أو ) يف135.1فضاء) (انظر الرقم -(أرض
 الساتلية، املتنقلة
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 اعتباره كذلك يضع يف وإذ
نفذ هوائي ، عند م"اعتباره إذ يضع يف " من ) ز الفقرة أن مستويات قدرة خرج احملطات األرضية، املشار إليها يف )أ  

ل مستويات القدرة املعتدلة/املنخفضة املستعملة عادة لتشغيفضاء) ميكن أن تكون أعلى بكثري من -وصالت التحكم هذه (أرض
طاقي ن "، يفاعتباره إذ يضع يف من " أ ) الفقرة ، ووصالت اخلدمة املشار إليها يفMSS أو MetSat أو EESS أنظمة اخلدمات

MHzو MHz 403-401 الرتدد  ؛400,05-399,9

MHzو MHz 403-401 نطاقي الرتددأن  ب) ، مكرسان حاليًا بشكل رئيسي ملنصات مجع البيانات 400,05-399,9
 "؛اعتباره إذ يضع يف من " ) هـو ) دو ج)الفقرات  ، على النحو املشار إليه يفاالتصاالت الراديويةوفقاً لتوصيات قطاع 

" قد يتسبب اعتباره إذ يضع يفمن " ) زالفقرة  أن تشغيل وصالت التحكم عن بُعد على النحو املشار إليه يف ج)
 ،"اعتباره إذ يضع يف من "أ )  الفقرة إليها يف املشاربتداخل ضار باملستقبالت الساتلية املقامة على منت السواتل 

 وإذ يدرك
 ؛(DCS) مجع البيانات أنظمةوجود يقني تنظيمي مستقر للتمكن من توفري استمرارية بعيدة املدى لتشغيل أن من الضروري  )أ  

 ؛طويلة األجلواستثمارات  هذه متثل جهوداً  أنظمة مجع البياناتأن  ب)

عمليات األنظمة احلالية واملستقبلية اليت تطّبق فيها عادة مستويات قدرة خرج منخفضة أن من الضروري ضمان  ج)
 "؛اعتباره إذ يضع يف من " أ) الفقرة املشار إليها يف MSSو MetSatو EESSأنظمة اخلدمات  متوسطة يف أو

 EESS تطبق على اخلدماتالنطاق من أجل احملطات األرضية ضمن لوائح الراديو اليت  أن وضع حدود القدرة يف د )
سيجلب الثقة ألنظمة مجع البيانات اليت تستخدم نطاَقي الرتدد هذين، MSSو MetSatو

 2019لعام  عاملي لالتصاالت الراديويةالؤمتر امليدعو يقرر أن 

طات األرضية ل احملالنطاق من أج إمكانية وضع حدود للقدرة يف إىل مراعاة نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية والنظر يف
MHzنطاق الرتدد  يف MetSatو EESS اخلدمتني يف ،MHz 400,05-399,9 نطاق الرتدد يف MSS واخلدمة 403-401

دعو قطاع االتصاالت الراديويةي

إمكانية وضع بشأن  WRC-19 املؤمتر قبلالوقت املناسب  وإجنازها يف التقنية والتشغيلية والتنظيمية الضرورية دراساتالإجراء إىل 
 MSS واخلدمة MHz 403-401 نطاق الرتدد يف MetSatو EESS اخلدمتني النطاق من أجل احملطات األرضية يف حدود القدرة يف

،MHz 400,05-399,9 نطاق الرتدد يف

 يدعو اإلدارات
سامهات إىل قطاع بتقدمي املالدراسات وأن توفر اخلصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة املعنية وذلك  إىل أن تشارك بنشاط يف

 الراديوية، االتصاالت

 يكلف األمني العام

ذا القرار. (WMO) املنظمة العاملية لألرصاد اجلويةبأن حييط   واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية األخرى علماً 
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أرض) -التوزيع الثانوي لخدمة األرصاد الجوية الساتلية (فضاء إمكانية رفع النظر في
 أرض)-خدمة استكشاف األرض الساتلية (فضاءمنح توزيع أولي لو وضع أولي  إلى

MHzد الترد نطاق في 470-460 

)،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

اعتباره إذ يضع يف

رصاد أنظمة خدمة األ مدارات مستقرة وغري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف تعمل يف (DCS)أن أنظمة مجع البيانات  )أ  
MHzنطاق الرتدد  يف )فضاء-أرض( (EESS) وخدمة استكشاف األرض الساتلية (MetSat)اجلوية الساتلية   ؛403-401

ة ضرورية ملراقبة تغري املناخ، ومراقبة احمليطات واملوارد املائية، والتنبؤ بأحوال الطقس، واملساعدأن أنظمة مجع البيانات  ب)
 البحر؛ محاية التنوّع البيولوجي، وتعزيز األمن يف يف

 نطاق أرض) يف-ة هابطة (فضاءأن معظم أنظمة مجع البيانات هذه قد استخدمت وصالت ساتلي ج)
ساعدت على حتسني عمل أنظمة مجع البيانات الساتلية، مثل إرسال املعلومات لتحقيق االستعمال األمثل  MHz 470-460 الرتدد

ملنصات مجع البيانات األرضية؛

MHzأن نطاق الرتدد  د )  أساس ثانوي؛أرض) على -موزع حالياً خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية (فضاء 470-460

حيدد بعض اإلدارات اليت لديها توزيعات أولية خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية شريطة احلصول على  290.5أن الرقم  ) ه
 ؛21.9 املوافقة مبوجب الرقم

MHzأن نطاق الرتدد  ) و موزع حالياً للخدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل وتستخدمه هاتان اخلدمتان  470-460
 واسعاً؛ استخداماً 

MHzنطاق الرتدد  أن احلاجة تدعو إىل محاية اخلدمتني الثابتة واملتنقلة يف ) ز  وعدم إعاقة تطورمها املستقبلي؛ 470-460

غري تطبيقات خدمة  289.5وفقًا للرقم  هياليت  ،الساتليةتطبيقات خدمة استكشاف األرض أنه جيوز استعمال  ح)
MHzنطاقي الرتدد  يف ،األرصاد اجلوية الساتلية MHzو 470-460 1 710-1 أرض، شريطة -االجتاه فضاء لإلرساالت يف 690

 توزيع نطاقات الرتدد؛ جلدول تسبب تداخًال ضاراً باحملطات العاملة وفقاً  أال

MHzد نطاق الرتدد حيد 286AA.5أن الرقم  )ط تنفيذ االتصاالت  الستعمال اإلدارات اليت ترغب يف 470-450
 ،(IMT) الدولية املتنقلة
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 اعتباره كذلك وإذ يضع يف

بقيمة  (pfd)ة لكثافة تدفق القدر                                         ً                          ّ أن إدارة واحدة على األقل قد اعتمدت أحكاما  تنظيمية وطنية تنص على حد   )أ  
152/4kHz2dBW/m األرض؛ اتدمخ أنظمة حلماية 

جيعل  ما أن وكاالت الفضاء وضعت من أجل تلبية هذا احلد حالً يقوم على الطيف املمّدد وتعمل على تنفيذه، وهو ب)
MHzنطاق الرتدد  تشغيل وصلة هابطة واحدة على األقل لنظام مجع البيانات تعمل يف متسقة مع حد كثافة تدفق  470-460

 ،"كذلك  اعتباره يف يضع وإذمن " أ) الفقرة القدرة املذكور يف

 وإذ يدرك

أن من الضروري أن يكون لدى مشغلي خدمة األرصاد اجلوية الساتلية وخدمة استكشاف األرض الساتلية اليقني  )أ  
م اجلمهور وأن العمل على أساس  وزيع ثانوي تالتنظيمي املستقر ليتمكنوا من توفري استمرارية على املدى الطويل هلذه اخلدمة اليت 

 يتعارض مع هذا اهلدف؛

ج          ً                                           واستثمارا  على مدى عقود بني الوقت الذي تقرر فيه الربنام مهمة طويلة األجلأن هذه الربامج الفضائية شكلت  ب)
 مرحلة التشغيل؛ بشكل رمسي، وتطويره، ومرحلة اإلطالق، والوقت الذي أصبحت فيه السواتل املقابلة يف

الحق؛ وقت استمرارية هذه الربامج بتوفري سواتل ومحوالت نافعة يف رصاد اجلوية تستثمر يفأن وكاالت الفضاء واأل ج)

MHzد توزيع نطاق الرتد رفعأن  د ) أرض) وخدمة استكشاف األرض -دمة األرصاد اجلوية الساتلية (فضاءخل 470-460
ً                                                              إىل توزيع أويل، فضال  عن التدابري املناسبة لضمان محاية كافية للخدمات القائمة املوزعة يف أرض)-(فضاء الساتلية نطاق الرتدد                  

هذا، سوف يوفر لإلدارات ولوكاالت الفضاء املعنية بربامج مجع البيانات الساتلية والقطاعات اخلاصة الثقة بتمويل تطوير وتشغيل 
 األنظمة؛ هذه

نطاق  ء األولوية خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية على خدمة استكشاف األرض الساتلية يفإبقا الضروري من أن ) ه
 ؛MHz 470-460 الرتدد

 لن تطالب باحلماية من حمطات اخلدمتني الثابتة واملتنقلة؛ EESSواخلدمة  MetSatأن احملطات األرضية للخدمة  و )

 تظل سارية، 290.5أن املوافقات اليت مت احلصول عليها مبوجب الرقم  ) ز

 2019 لعام الراديوية لالتصاالت العاملي املؤمترأن يدعو  يقرر

افة توزيع أويل خلدمة توزيع أويل وإضأرض) إىل -الثانوي خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية (فضاء إمكانية رفع التوزيع إىل أن ينظر يف
MHz نطاق الرتدد يف أرض)-استكشاف األرض الساتلية (فضاء  هذا األولية القائمة يفمع توفري احلماية للخدمات  470-460

اورة استناداً إىل نتائج  النطاق وعدم فرض قيود إضافية على هذه اخلدمات اليت ُوزع هلا نطاق الرتدد بالفعل ويف نطاقات الرتدد ا
 دراسات قطاع االتصاالت الراديوية،
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يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

التقاسم والتوافق من أجل  بشأن WRC-19 املؤمتر قبلالوقت املناسب  وإجنازها يف الضرورية دراساتالإجراء إىل  1
اف األرض وإضافة توزيع أويل خلدمة استكشإىل وضع أويل أرض) -األرصاد اجلوية الساتلية (فضاء رفع توزيع خدمةجدوى حتديد 

MHz نطاق الرتدد يف أرض)-الساتلية (فضاء ، مع توفري احلماية للخدمات األولية الثابتة واملتنقلة املوزع هلا بالفعل نطاق 470-460
 ؛289.5الرقم  الرتدد هذا ، مع احلفاظ على الشروط الواردة يف

MHz لنطاق الرتدداستكمال الدراسات، مع مراعاة االستخدام احلايل إىل  2 من جانب اخلدمات القائمة  470-460
وخدمة  ض)أر -خدمة األرصاد اجلوية الساتلية (فضاءالواجب فرضه على  كثافة تدفق القدرةلاسب حتديد احلد املن من أجل

سات املوزع عليها نطاق الرتدد هذا بالفعل شريطة أن ختلص الدرا القائمة محاية اخلدمات األوليةمن أجل  استكشاف األرض الساتلية
يق احلماية للخدمات " ميكنه حتقاعتباره كذلك وإذ يضع يف) من "أ الفقرة إىل أن حدًا أقل تقييدًا لكثافة تدفق القدرة مما يرد يف

 "،كذلك اعتباره وإذ يضع يف" ) منأ الفقرة القائمة، ينطبق حينئذ احلد الوارد يف

 دعو اإلداراتي

قطاع ات إىل املعنية عن طريق تقدمي مسامه ةنظمالدراسات وتوفري اخلصائص التقنية والتشغيلية لأل بنشاط يف إىل املشاركة
 ،الراديوية االتصاالت

األمني العام يكلف

 واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى املعنية. (WMO)املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  إبالغ هذا القرار إىلب
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767القرار  (WRC-15) 

 تحديد ترددات كي تستعملها اإلداراتإجراء دراسات بهدف 
 GHz 450-275مدى التردد  لتطبيقات الخدمتين المتنقلة البرية والثابتة العاملة في

)،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

GHz مدى الرتددات عدداً من النطاقات يفأن  )أ   1 ل ، مثاخلدمات املنفعلة حمدد لكي تستعمله اإلدارات يف 000-275
 (املنفعلة)؛ خدمة الفلك الراديوي وخدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) وخدمة األحباث الفضائية

GHzينص على استعمال اخلدمات املنفعلة هلذا املدى فوق  565.5أن الرقم  ب) حيول دون استعماله من جانب  ال 275
 النشيطة؛ اخلدمات

GHzاملدى  إتاحة الرتددات يف اليت ترغب يفاإلدارات  أن ج) 1 اذ  اخت علىلتطبيقات اخلدمات النشيطة حتّث  000-275
الرتدد  اقاتنطملنفعلة من التداخالت الضارة، إىل حني وضع جدول توزيع كل التدابري املمكنة عمليًا حلماية هذه اخلدمات ا

للرتددات ذات الصلة؛

GHzأن األجهزة النشيطة اليت ميكنها العمل على ترددات فوق  د )  متوفرة بفضل التطورات التكنولوجية؛ 275

ة العاملة يلية لبعض اخلدمات النشيطأن قطاع االتصاالت الراديوية أجرى دراسات بشأن اخلصائص التقنية والتشغ ) ه
GHzاملدى  يف 1 ؛000-275

GHzنطاق يزيد على  أنه مل يتم حتديد اخلصائص التقنية والتشغيلية للخدمتني املتنقلة الربية والثابتة العاملة يف و ) 275 
 وأن األمر حيتاج إىل مزيد من الدراسة؛

ية تدرس حاليًا خصائص االنتشار املتعلقة بالرتددات اليت تزيد لقطاع االتصاالت الراديو  3أن جلنة الدراسات  ز )
GHz على  ؛275

GHzد على نطاق يزي أن هناك حاجة إىل مناذج انتشار ُتستخدم للخدمتني املتنقلة الربية والثابتة العاملة يف ح)  ؛275

أن هناك حاجة إىل إجراء دراسات التقاسم والتوافق بني اخلدمتني املتنقلة الربية والثابتة واخلدمات املنفعلة احملددة  ط)
GHz نطاق يزيد على والعاملة يف 565.5الرقم  يف 275، 
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 وإذ يالحظ

اجلوية  القة بني املعلماتتتناول دراسة مناذج االنتشار اليت تصف على أفضل وجه الع ITU-R 228-1/3أن املسألة  )أ  
GHzوخصائص املوجات الكهرمغنطيسية على وصلة أرضية تعمل على ترددات تزيد على   ؛275

 GHz 275 لألنظمة العاملة على ترددات تزيد على اخلصائص التشغيلية والتقنيةتتناول دراسة  ITU-R 235-1/7أن املسألة  ب)
 العلمية؛ ضمن اخلدمات

ITU-Rأن املسألة  ج)  مدى للخدمات النشيطة العاملة يفالتشغيلية التقنية و اخلصائص تناول دراسة  237/1
GHz الرتددات 1  ؛000-275

ITU-Rأن املسألة  )د  مدى  يف لخدمة املتنقلة الربيةلالتشغيلية التقنية و اخلصائص تتناول الدراسات بشأن  256-0/5
GHzالرتدد  1  ؛000-275

ITU-Rأن املسألة  ) ه مدى  لخدمة الثابتة يفلاخلصائص التقنية والتشغيلية تتناول الدراسات بشأن  257-0/5
GHz الرتدد 1 ؛000-275

 (Gbit/s 100) أن منظمات دولية أخرى تضع معايري ملديات الرتدد املناسبة ألنظمة اتصاالت البيانات فائقة السرعة و )
 ؛(WPAN) السلكيةالشخصية النفاذ ال اخلاصة بشبكة

 أن هيئات دولية أخرى معنية بوضع املعايري قد حددت عدة أنظمة التصاالت البيانات فائقة السرعة، ز )

 وإذ يدرك

ذلك خدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة اهلواة تقوم أيضًا بتطوير وتوضيح تطبيقات  أن اخلدمات النشيطة األخرى، مبا يف
GHzتعمل فوق  275، 

 2019لعام  تصاالت الراديويةي لالاملؤمتر العامل يقرر أن يدعو

إىل مراعاة نتائج دراسات التقاسم والتوافق اليت أجراها قطاع االتصاالت الراديوية بني اخلدمات املنفعلة والنشيطة وكذلك احتياجات 
ة والثابتة العاملة يحتديد ترددات تستعملها اإلدارات لتطبيقات اخلدمتني املتنقلة الرب  هذه اخلدمات من الطيف، من أجل النظر يف

واختاذ التدابري املناسبة،، 565.5الرقم  اخلدمات املنفعلة، احملددة يف مع احلفاظ على محاية GHz 450-275مدى الرتدد  يف

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية

 لعاملة عند ترددات تزيدا اخلدمتني املتنقلة الربية والثابتة إىل حتديد اخلصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة يف1
GHz على ؛275

 ؛إىل دراسة احتياجات أنظمة اخلدمتني املتنقلة الربية والثابتة من الطيف، مع مراعاة نتائج الدراسات أعاله2
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GHzإىل وضع مناذج انتشار ضمن مدى الرتدد 3 لتمكني إجراء دراسات التقاسم والتوافق بني اخلدمتني  450-275
 مدى الرتدد هذا؛ ية والثابتة واخلدمات املنفعلة يفاملتنقلة الرب 

 مدى العاملة يف واخلدمات املنفعلة اخلدمتني املتنقلة الربية والثابتةإىل إجراء دراسات التقاسم والتوافق بني 4
GHz الرتددات  ؛565.5الرقم  اخلدمات املنفعلة احملددة يف مع احلفاظ على محاية ،450-275

الدراسات  أنظمة اخلدمتني املتنقلة الربية والثابتة، مع مراعاة نتائج ت الرتدد املرشحة الستعماهلا يفإىل حتديد نطاقا5
،565.5الرقم  ومحاية اخلدمات املنفعلة احملددة يف 4و 2و 1 يدعو قطاع االتصاالت الراديويةالفقرات  املشار إليها يف

 واهليئات األكادمييةالقطاع واملنتسبني  وأعضاء األعضاء الدوليشجع 

ليت جتري استنادًا إىل الدراسات ا احملددةعلى تقدمي مسامهات خالل فرتة الدراسة خبصوص تقييمها لآلثار على اخلدمات 
 .القرارا وفقًا هلذ
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804القـرار  (REV.WRC-12)

 لالتصاالت الراديوية المبادئ الناظمة إلعداد جداول أعمال المؤتمرات العالمية

 )،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 
 اعتباره يف إذ يضع

من اتفاقية االحتاد يقضي بتحديد اإلطار العام جلداول أعمال املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية  118أن الرقم  أ ) 
 قبل كل مؤمتر بفرتة ترتاوح بني أربع سنوات وست سنوات؛

من  7 واملادة ومواعيدها، املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديويةمن دستور االحتاد اليت حتدد اختصاصات  13املادة  ب)
االتفاقية اليت تتصل جبداول أعماهلا؛

من االتفاقية تتطلب أن تتصرف املؤمترات بشكل مسؤول  489و 488من الدستور والرقمني  92أن الرقم  ج)
 املالية؛ الناحية من
لالحتاد أن ) بشأن اخلطة االسرتاتيجية 2002 مراكش، يف (املراجع 71القرار  يف املفوضني الحظ أن مؤمتر املندوبني د )

 جداول أعمال املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية تزداد طوًال وتعقيداً؛
72املفوضني والقرار  ) ملؤمتر املندوبني2002مراكش،  يف (املراجع 80أن القرار  ه ) (Rev.WRC-07)  يعرتفان باإلسهام

موعات غري الرمسية وبضرورة   حتسني الكفاءة واحليطة املالية؛اإلجيايب للمجموعات اإلقليمية وا
 هذا الصدد، يف قرارات املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية السابقة و )

 وإذ يالحظ
ميكن حلها  جداول أعمال املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية، وأن بعض املسائل ال يف تزايد عدد املسائل املدرجة أ ) 

 ذلك األعمال التحضريية للمؤمتر؛ يف املؤمتر، مبا يف صص هلاالوقت املخ يف بالشكل املناسب
ملستقبل؛ا يف جدول األعمال قد يكون هلا أثر أكرب من غريها على االتصاالت الراديوية يف أن بعض البنود املدرجة ب)
 أن املوارد البشرية واملالية لالحتاد حمدودة؛ ج)
أعمال املؤمترات، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية، حبيث ميكن أن من الضروري احلد من عدد بنود جداول  د )

 تناول القضايا اهلامة على حنو يتسم باإلنصاف والكفاءة؛
سنوات ثالث من  ادةع بني املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديويةتبلغ الفرتة الفاصلة من الدستور،  90أنه وفقاً للرقم  ه )

 املؤمترات، أعمال جداول يف تنعكس التغيريات التكنولوجية ومتطلبات الدول األعضاء بشكل مناسب سنوات لضمان أنإىل أربع 
يقـرر

 عند وضع جداول أعمال املؤمترات العاملية املقبلة لالتصاالت الراديوية، 1امللحق  يف املبادئ الواردةاتباع ضرورة 
 يقرر أن يدعو اإلدارات

لدى اقرتاح بنود جداول أعمال املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية؛ 2 امللحق يف إىل استخدام النموذج الوارد 1
 األنشطة اإلقليمية إلعداد جداول أعمال املؤمترات العاملية املقبلة لالتصاالت الراديوية. يف إىل املشاركة 2
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804بالقـرار  1امللحـق  (REV.WRC-12)

 لالتصاالت الراديوية المؤتمرات العالميةالمبادئ الناظمة إلعداد جداول أعمال 

 جدول أعمال املؤمتر ما يلي:جيب أن يتضمن 
ا إليه مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد؛ 1)  البنود اليت يعهد 
البنود اليت طُلب من مدير مكتب االتصاالت الراديوية تقدمي تقرير عنها؛ 2)
هما، جلنة لوائح الراديو وإىل مكتب االتصاالت الراديوية فيما خيص أنشطتالبنود املتعلقة بالتعليمات املوجهة إىل  3)

واملتعلقة باستعراض هذه األنشطة؛
حالة  يف جدول أعمال مؤمتر مقبل بنداً مقرتحاً من جمموعة من اإلدارات أو من إحدى اإلدارات يف وجيوز عموماً للمؤمتر أن يدرج
 استيفاء مجيع الشروط التالية:

 تكون املسألة اليت يتناوهلا البند ذات طابع عاملي أو إقليمي؛أن  1)
املية ذلك قرارات وتوصيات املؤمترات الع يف لوائح الراديو، مبا يف أن يكون من املتوقع ضرورة إدخال تغيريات 2)

الراديوية؛ لالتصاالت
) قبل االتصاالت الراديوية املالئمة أن يكون من املتوقع استكمال الدراسات املطلوبة (مثل اعتماد توصيات قطاع 3)

املعين؛ املؤمتر
أن تكون املوارد املتصلة باملوضوع ضمن حدود مقبولة لدى الدول األعضاء وأعضاء القطاعات ومكتب االتصاالت  4)

اخلاصة. الراديوية وجلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية واالجتماع التحضريي للمؤمتر واللجنة
قد اختذت صفة ة عادبنود جدول األعمال الناشئة عن مؤمترات سابقة، واليت تكون  يف ينبغي قدر املستطاع االمتناع عن النظرو 

مؤمترين متتابعني، ما مل تكن هنالك مربرات لذلك. يف قد نُظر فيها ويكونقرارات، 
تتخذها إحدى مجعيات االتصاالت الراديوية،  باإلضافة إىل ذلك، قد تكون هناك مسائل ميكن معاجلتها من خالل إجراءات

 وخاصة تلك اليت ال تنطوي على تعديل لوائح الراديو.
 ولدى وضع جدول أعمال املؤمتر ينبغي العمل على ما يلي:

حضريية للمؤمتر العاملي العملية الت يف التنسيق اإلقليمي واألقاليمي بشأن املواضيع اليت يتعني النظر فيها تشجيع أ ) 
 ملؤمتر) 2002 مراكش، يف (املراجع 80والقرار  (Rev.WRC-07) 72لالتصاالت الراديوية وفقاً ملا نص عليه القرار 

 ؛ةكافي القضايا احملتمل أن تواجه صعوبة قبل املؤمتر بفرتةمعاجلة بغية  املفوضني، املندوبني
موعات اإلقليمية، قدر اإلمكان، مع مراعاة حق كل إدارة إطار يف إدراج البنود املعدة ب) على  تقدمي مقرتحات يف ا

قدم املساواة مع اإلدارات األخرى بشأن بنود جدول األعمال؛
 التأكد من بيان أولوية املقرتحات املقدمة؛ ج)
 (مبساعدة مكتب االتصاالت املقرتحات عن آثارها املالية وآثارها من حيث املوارد األخرى يف إدراج تقديرات د )

ا  ميزانية القطاع؛ يف احلدود املتفق عليها يف الراديوية) للتأكد من أ
 التأكد من أن أهداف بنود جدول األعمال املقرتحة وجمال تطبيقها كاملة وواضحة دون لبس؛  ه )
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جدول  يف دراجهاإ يف املقرتحة قبل النظردراسات القطاع اليت تتصل ببنود جدول األعمال  يف مراعاة حالة التقدم و )
 أعمال أي من املؤمترات املقبلة؛

دف إىل إحداث تغيري ز )  ؛راساتلوائح الراديو والبنود اليت تتناول فقط تقدم الد يف التمييز بني البنود اليت 
 .جدول األعمال حسب املوضوعات بقدر اإلمكان ترتيب البنود يف ح )

804بالقرار  2امللحـق  (WRC-12)

 تقديم مقترحات بإدراج بنود في جدول األعمال أجلنموذج من 

الموضوع:

المصدر:
 

 المقترح:

 لمقترح:الخلفية/األسباب الداعية إلى ا

 خدمات االتصاالت الراديوية المعنية:

 بيان الصعوبات المحتملة:

 الدراسات السابقة أو الجارية حول الموضوع:

باالشتراك مع: منها أن تقوم بالدراسة:الجهة المطلوب 

 لجان الدراسات المعنية في قطاع االتصاالت الراديوية:
 

 في االتفاقية): 126موارد االتحاد، بما فيها اآلثار المالية (انظر الرقم  المقترح من حيث استعمال اآلثار المترتبة على

نعم/المقترح من عدة بلدان: نعم/المقترح إقليمي مشترك: 
عدد البلدان:

مالحظات
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809القـرار  (WRC-15) 

 2019جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره يفإذ يضع 
من اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت، حتديد اإلطار العام جلدول أعمال املؤمتر العاملي  118وفقًا للرقم ينبغي، أنه  أ ) 

لس لالتصاالت الراديوية قبل املؤمتر بفرتة ترتاوح بني أربع سنوات وست سنوات األعمال النهائي قبل  أن حيدد جدول وأن على ا
 ر بسنتني؛موعد املؤمت

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

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

 وإذ يدرك
االت الراديوية املؤمتر العاملي لالتص املؤمتر حدد عدداً من املسائل العاجلة اليت حتتاج إىل مزيد من الدراسة يفهذا أن  أ ) 

 ؛2019 لعام

بد  البنود اليت اقرتحتها اإلدارات وكان ال بعضلدى إعداد جدول األعمال هذا، إدراج  ،املستطاع مل يكن يف أنه ب)
،جداول أعمال مؤمترات قادمة من تأجيلها إلدراجها يف

 يقـرر
لس بعقد مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية يف  :يكون له جدول األعمال التايلأربعة أسابيع، أقصاها ملدة  2019 عام أن يوصي ا

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

:قيد النظرالنطاقات  القائمة واملستقبلية يف

658     ً       وفقا  للقرارMHz 54-50نطاق الرتدد يف 1اإلقليم  منح توزيع خلدمة اهلواة يف النظر يف1.1 (WRC-15)؛

ة الساتلية اخلدمة املتنقلة الساتلية وخدمة األرصاد اجلوي النطاق من أجل احملطات األرضية العاملة يف حدود القدرة يف النظر يف2.1
MHzو MHz 403-401نطاقي الرتدد اف األرض الساتلية يفوخدمة استكش ؛(WRC-15) 765       ً       ، وفقا  للقرار400,05-399,9

رض أرض) وخدمة استكشاف األ-إمكانية رفع التوزيع الثانوي خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية (فضاء النظر يف3.1
نطاق  أرض) يف-أرض) إىل وضع أويل وإمكانية منح توزيع أويل خلدمة استكشاف األرض الساتلية (فضاء-الساتلية (فضاء

766 ، وفقاً للقرارMHz 470-460 الرتدد (WRC-15)؛
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557نتائج الدراسات طبقًا للقرار  النظر يف4.1 (WRC-15) من  7 امللحق واستعراض القيود املذكورة يف
دمة اخلطة والقائمة وتطور اخل وتنقيحها إن استدعى األمر، مع ضمان محاية التخصيصات الواردة يف (Rev.WRC-12) 30 التذييل

، وعدم فرض (FSS)الشبكات القائمة واملخططة للخدمة الثابتة الساتلية مستقبالً ضمن اخلطة والقائمة و  (BSS)اإلذاعية الساتلية 
قيود إضافية عليها؛

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

؛(WRC-15) 158 للقرار    ً وفقا  

وضع إطار تنظيمي فيما خيص األنظمة الساتلية للخدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  النظر يف6.1
) أرض-(فضاء GHz 39,5-42,5) وأرض-(فضاء GHz 37,5-39,5نطاقات الرتدد  اليت ميكن أن تعمل يف

GHzو GHzوفضاء) -(أرض 50,2-47,2 159 فضاء)، وفقاً للقرار-(أرض 51,4-50,4 (WRC-15)؛

لفضائية من أجل خدمة العمليات ا دراسة االحتياجات من الطيف فيما يتعلق بالتتبع والتحكم والقياس عن بُعد يف7.1
، ةالسواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املهمات القصرية املدة، بغية تقييم مالَءمة التوزيعات احلالية خلدمة العمليات الفضائي

659توزيعات جديدة، وفقاً للقرار  وإن استدعى األمر، النظر يف (WRC-15)؛

ودعم  (GMDSS) البحر لدعم حتديث النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف املمكنةاإلجراءات التنظيمية  النظر يف8.1
 ؛(Rev.WRC-15) 359 البحر، وفقاً للقرار النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف إدخال أنظمة ساتلية إضافية يف

استناداً إىل نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، فيما يلي:النظر  إىل9.1

MHzإطار نطاق الرتدد  اإلجراءات التنظيمية يف1.9.1 فيما يتعلق باألجهزة الراديوية البحرية املستقلة حلماية  162,05-156
؛(WRC-15) 362 للقرار، وفقاً (AIS) وتومايتونظام التعرف األ (GMDSS)البحر  النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف

-ذلك توزيعات جديدة للطيف للخدمة املتنقلة البحرية الساتلية (أرض يف إدخال تعديالت على لوائح الراديو، مبا2.9.1
MHzو MHz 157,4375-156,0125 أرض) ويفضل أن يكون ذلك ضمن نطاقي الرتدد-فضاء وفضاء 162,0375-160,6125 

            َّ              ّ   ، مع ضمان أال  تؤدي هذه املكو نة (VDES)، إلتاحة املكّونة الساتلية ألنظمة تبادل البيانات باملوجات املرتية 18التذييل  يف
، ونظام التعرف (ASM) ، وعمليات الرسائل اخلاصة بالتطبيقVDES                 ّ       ّ                       الوقت ذاته إىل ترد ي املكو نات األرضية احلالية لنظام يف

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

إلدخال واستخدام النظام العاملي لالستغاثة والسالمة االحتياجات من الطيف واألحكام التنظيمية النظر يف10.1
؛(WRC-15) 426 للقرار    ً وفقا  ،(GADSS)الطريان  يف

اختاذ اإلجراءات الالزمة، حسب االقتضاء، لتيسري نطاقات ترددات منسقة عامليًا أو إقليميًا لدعم أنظمة 11.1
انب مساره ضمن التوزيعات احلالية للخدمة املتنقلة، وفقًا اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار وجو االتصاالت الراديوية

؛(WRC-15) 236 للقرار
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 (ITS) ذكيةاإلقليمية لتنفيذ أنظمة النقل الأو املمكنة العاملية نطاقات الرتدد املنّسقة  النظر إىل أقصى حد ممكن يف12.1
؛(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 يف13.1
؛(WRC-15) 238 لقرار، وفقاً لعلى أساس أويل ترددات إضافية للخدمة املتنقلة توزيع

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

ة العاملة ا اإلدارات من أجل التطبيقات للخدمتني الربية املتنقلة والثابتحتديد نطاقات تردد لكي تستخدمه النظر يف15.1
GHz مدى الرتدد يف  ؛(WRC-15) 767    ً        وفقا  للقرار  450-275

نطاقات  يف (WAS/RLAN) الشبكات احمللية الراديويةأنظمة النفاذ الالسلكي مبا فيها املسائل املتصلة ب النظر يف16.1
MHzو MHz 5 150 الرتدد بني 5 نقلة وفقاً ذلك توزيعات طيف إضافية للخدمة املت ، واختاذ التدابري التنظيمية املناسبة، مبا يف925

239للقرار  (WRC-15)؛

ا مجعية لوائح الراديو، واليت تقدمت  فحص توصيات قطاع االتصاالت الراديوية املراجعة واملضّمنة باإلحالة يف 2
28رار االتصاالت الراديوية، وفقًا للق (Rev.WRC-15)لوائح الراديو، وفقاً  ضرورة حتديث اإلحاالت ذات الصلة يف ، والبت يف 

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

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

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

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

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

 2002)مراكش،  (املراجع 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

86للقرار  (Rev.WRC-07)  ا، مبا فيها تيسريًا لالستخدام الرشيد والفعال واالقتصادي للرتددات الراديوية وأي مدارات مرتبطة 
 النسبة لألرض؛مدار السواتل املستقرة ب

ا من احلواشي إذا  طلبات اإلدارات اليت ترغب يف النظر يف 8 ا أو حذف أمساء بلدا حذف احلواشي اخلاصة ببلدا
26تعد مطلوبة، وفقاً للقرار  مل (Rev.WRC ا؛(07  ، واختاذ التدابري املناسبة بشأ
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 من االتفاقية: 7اً للمادة تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية وإقراره، وفق النظر يف 9
 ؛2015بشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية منذ املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  1.9
 ؛*تطبيق لوائح الراديو بشأن أي صعوبات أو حاالت تضارب ووجهت يف 2.9
 ؛(Rev.WRC-07) 80بشأن اختاذ إجراء استجابة للقرار  3.9

لراديوية وإبداء جدول أعمال املؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت ا لس بالبنود اليت يلزم إدراجها يفتقدمي توصيات إىل ا 10
بلة، وفقاً جداول األعمال للمؤمترات املق جدول األعمال التمهيدي للمؤمتر الالحق ويف بنود أخرى ميكن إدراجها يف وجهة نظره يف

 من االتفاقية، 7للمادة 

 يقرر كذلك
 أعمال االجتماع التحضريي للمؤمتر،أن تبدأ 

لس  يدعـو ا
ه عقد وأن يّتخذ الرتتيبات الالزمة للدعوة إىل 2019أن يضع الصيغة النهائية جلدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 وأن يسارع إىل إجراء املشاورات الالزمة مع الدول األعضاء،

 الراديويةيكلف مدير مكتب االتصاالت 
 ،2019 باختاذ الرتتيبات الالزمة لعقد دوريت االجتماع التحضريي للمؤمتر وإعداد تقرير لرفعه إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

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

 
___________________

يق لوائح الراديو تطب هذا البند من جدول العمال يقتصر حصرًا على تقرير املدير فيما يتعلق بأي صعوبات أو حاالت تضارب ووجهت يف *
والتعليقات املقدمة من اإلدارات.
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810القرار  (WRC-15)

2023جدول األعمال التمهيدي للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

)،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف 

 اعتباره إذ يضع يف
من اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت، حتديد اإلطار العام جلدول أعمال املؤمتر العاملي  118أنه ينبغي، وفقًا للرقم  أ ) 

قبل املؤمتر بفرتة ترتاوح بني أربع سنوات وست سنوات؛ 2023لالتصاالت الراديوية لعام 
 7 عقادها، واملادةمواعيد انمن دستور االحتاد املتعلقة باختصاصات املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية و  13 املادة ب)

 من االتفاقية املتعلقة جبداول أعماهلا؛
واملؤمترات العاملية لالتصاالت  (WARC)القرارات والتوصيات الصادرة عن املؤمترات اإلدارية العاملية للراديو  ج)

هذا الصدد، السابقة يف (WRC) الراديوية

 يقـرر إبداء وجهة النظر التالية
 :2023جدول األعمال التمهيدي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ضرورة إدراج البنود التالية يف

على وجه  2019اختاذ التدابري املناسبة بشأن املسائل العاجلة اليت طلب املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  1
 التحديد، النظر فيها؛

على أساس مقرتحات اإلدارات وتقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر، مع مراعاة نتائج املؤمتر  البنود التالية، النظر يف 2
ا:2019العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ، واختاذ التدابري الالزمة بشأ

 سالمةلمن الطيف والتدابري التنظيمية لدعم حتديث النظام العاملي لالستغاثة وااحملتملة  االحتياجات النظر يف1.2
361وتنفيذ املالحة اإللكرتونية، وفقاً للقرار  (GMDSS)البحر  يف (WRC-15)؛ 

من  2023ملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام قبل االوقت املناسب  إجراء الدراسات الضرورية واستكماهلا يف 2.2
حملمولة ا ) فيما خيص أنظمة السرب الراداريةأجل حبث إمكانية منح توزيع جديد خلدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة

656، مع مراعاة محاية اخلدمات القائمة طبقاً للقرار MHz 45 ات حولضمن مدى الرتدد الفضاء يف (WRC-15)؛ 
استعراض نتائج الدراسات املتعلقة باخلصائص التقنية والتشغيلية ألجهزة استشعار األحوال اجلوية الفضائية  3.2

ا من الطيف وتسمية اخلدمات الراديوية املناسبة هلا، وفقاً للقرار  657واحتياجا (WRC-15) بُغية منحها االعرتاف واحلماية على ،
 رض قيود إضافية على اخلدمات القائمة؛لوائح الراديو دون ف النحو املناسب يف

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

 1 اإلقليم يف MHz 960-470 الرتددنطاق  استعراض استعمال الطيف واالحتياجات من الطيف للخدمات القائمة يف 5.2
على أساس االستعراض طبقاً  1 اإلقليم يف MHz 694-470 نطاق الرتدد اإلجراءات التنظيمية احملتملة يف والنظر يف

 .(WRC-15) 235 للقرار
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ا مجعية لوائح الراديو، واليت تقدمت  فحص توصيات قطاع االتصاالت الراديوية املراجعة واملضمنة باإلحالة يف 3
28االتصاالت الراديوية، وفقًا للقرار  (Rev.WRC-15) والبت فيما إذا كانت هناك ضرورة لتحديث اإلحاالت ذات الصلة ،

27بالقرار  1لحق امل لوائح الراديو، وفقاً للمبادئ الواردة يف يف (Rev.WRC-12)؛ 

لوائح الراديو نتيجة للقرارات اليت يتخذها املؤمتر؛ النظر فيما قد يرتتب من تغيريات وتعديالت يف 4

95استعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن املؤمترات السابقة، وفقاً للقرار  5 (Rev.WRC-07)إمكانية  ، للنظر يف
 و إلغائها؛مراجعتها أو استبداهلا أ

من االتفاقية واختاذ التدابري املناسبة بشأنه؛ 136و 135 استعراض تقرير مجعية االتصاالت الراديوية املقدم وفقاً للرقمني 6

ا؛ 7 حتديد البنود اليت تتطلب من جلان دراسات االتصاالت الراديوية اختاذ تدابري عاجلة بشأ

ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  2002)مراكش،  (املراَجع يف 86قاً للقرار أي تغيريات وخيارات أخرى، تطبي النظر يف8
، (Rev.WRC-07) 86 "إجراءات النشر املسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل لتخصيصات الرتدد للشبكات الساتلية"، وفقًا للقرار

ا، مباتيسرياً لالستخدام الرشيد والفّعال واالقتصادي للرتددات الراديوية وأي مد  األرض؛ تقر بالنسبة إىلفيها املدار املس ارات مرتبطة 

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

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

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

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

Rev.WRC) 80 للقراربشأن التدابري املتخذة تطبيقاً  3.10  ؛(07

لس بالبنود اليت يلزم إدراجها يف 11 راديوية وفقاً جدول أعمال املؤمتر العاملي التايل لالتصاالت ال تقدمي توصيات إىل ا
من االتفاقية، 7 للمادة

لس  يدعو ا

هذا القرار، إىل دراسة وجهات النظر الواردة يف
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 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

باختاذ الرتتيبات الالزمة لعقد دوريت االجتماع التحضريي للمؤمتر وإعداد تقرير لرفعه إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
 ،2023 لعام

 يكلف األمني العام

ذا القرار.  بإحاطة املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية علماً 

 

- 471 -





RES901-1

901القـرار  (REV.WRC-15)

 تحديد مباعدة القوس المدارية التي تتطلب التنسيق بين شبكتين ساتليتين
 تخضع لخطة خدمة فضائية ال تعمالن في

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

لتبسيط التنسيق بني  5التذييل  قد اعتمد مفهوم قوس التنسيق يف 2000أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أ ) 
GHzنطاقات تردد معينة بني  شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية يف GHzو 3,4  ؛30

GHzنطاقات الرتدد حتت  تنسق يفالساتلية عليها عادة أن  (MSS)اخلدمة املتنقلة  الشبكات الساتلية يفأن  ب) 3,4 
 مع الشبكات األخرى اليت هلا مناطق خدمة مرتاكبة والعاملة على أي جزء من القوس املرئية؛

ا عدداً كبرياً من  ج) أن تطبيق هذا املفهوم كان مقصوراً على مديات الرتدد اليت استلم قطاع االتصاالت الراديوية بشأ
 اخلدمة الثابتة الساتلية؛ بطاقات التبليغ عن سواتل يف

ها حىت اآلن ينطبق علي أن كثريًا من الشبكات واألنظمة الساتلية يقرتح اآلن استخدام نطاقات تردد أعلى، ال د )
 مفهوم قوس التنسيق؛

لتوسيع تطبيق مفهوم قوس التنسيق ليشمل  36.9اعتمدت قاعدة إجرائية بشأن الرقم  (RRB)أن جلنة لوائح الراديو  ه )
GHzغري اخلاضعتني ألي خطة، ويف مجيع النطاقات فوق  (BSS)اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتلية  ، ريثما يتم 3,4

 ؛2003استعراض هذه املسألة من جانب املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

س التنسيق خيفض إىل حد كبري من حجم املعطيات اليت ينبغي تقدميها إىل مكتب االتصاالت أن استخدام مفهوم قو  و )
 ؛4بالتذييل  2من امللحق  Dالراديوية مبوجب القسم 

 أثرة؛حتديد اإلدارات املت أن من شأن تطبيق مفهوم قوس التنسيق أن خيفف من عبء العمل على املكتب يف ز )

أي خدمة  ون صاحلاً جلميع احملطات الفضائية املستقرة بالنسبة إىل األرض العاملة يفأن مفهوم قوس التنسيق قد يك ح)
GHzفضائية لالتصاالت الراديوية فوق   ختضع خلطة، ولكنه قد يتطلب قيماً ختتلف باختالف اخلدمات ونطاقات الرتدد؛ ال 3,4

خبدمات أخرى ونطاقات تردد  أن قطاع االتصاالت الراديوية مل يستكمل حىت اآلن الدراسات اخلاصة ط)
GHz فوق GHz، باستثناء نطاَقي الرتدد 17,3 GHzو 20,2-17,7  للخدمة الثابتة الساتلية؛ 30-29,5
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GHzأن تطبيق مفهوم قوس التنسيق ميكن أن يسهل إدخال اخلدمات الساتلية فوق  ي) حاملا يتم إجناز الدراسات  17,3
 اخلاصة بالقيمة أو القيم املالئمة لقوس التنسيق،

 وإذ يدرك
 النطاقات اليت ينطبق فيها هذا املفهوم مل يطرح أي صعوبات، أن تطبيق مفهوم قوس التنسيق يف

 وإذ يأخذ بعني االعتبار
ITU-Rتوصية ال S.1780 عية ملستقرة بالنسبة إىل األرض وشبكات اخلدمة اإلذا"التنسيق بني شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية ا

GHzنطاق الرتدد  الساتلية يف 17,8-17,3،" 

 وإذ يأخذ بعني االعتبار كذلك
إذ يضع من " )هالفقرة  أدرج جزءًا من القاعدة اإلجرائية املشار إليها يف 2007أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

GHzنطاقات الرتدد فوق  للخدمة الثابتة الساتلية يف 8 ةس التنسيق البالغ، ووسع قو "اعتباره يف على أساس مؤقت،  17,3
نطاقات هذه ال على أساس مؤقت لقوس التنسيق املنطبقة على اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف 16واعتمد قيمة بديلة تبلغ 

 ،5 التذييل يف 5-1 اجلدول يف

 يقـرر
أن يوصي بأن يستعرض مؤمتر خمتص قادم نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية عن تطبيق قيمة (قيم) قوس التنسيق على 

 ،5التذييل  إدراجها يف نطاقات تردد وخدمات أخرى، حسب احلالة، وأن ينظر يف

 يدعو قطاع االتصاالت الراديوية
تشملها  تنسيق على خدمات االتصاالت الراديوية الفضائية اليت الأن جيرى دراسات عن إمكانية تطبيق مفهوم قوس ال 1

 بعد اللوائح احلالية؛
أن يوصى، حسب االقتضاء، باملباعدة املدارية املطلوبة إلطالق التنسيق بني اخلدمات وداخل اخلدمة الواحدة فيما  2

GHzنطاقات الرتدد فوق  يتعلق باخلدمات الساتلية يف املستقرة بالنسبة إىل األرض غري اخلاضعة خلطة ما  للشبكات الساتلية 3,4
 8)إىل  1))، حتت البنود من 5(التذييل  5-1اجلدول  يف (GSO/GSO) 7.9الرقم  يشملها مفهوم قوس التنسيق احملدد يف واليت ال

 ،9من املادة  IIعمود نطاق الرتدد، ورهناً بأحكام القسم  يف

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
 بإبالغ نتائج هذه الدراسات إىل جلنة لوائح الراديو وإىل املؤمتر املختص القادم، عندما تتم املوافقة على التوصيات.
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902القـرار  (WRC-03)

 ضية المقامة على متن السفن المشغلة في شبكاتأحكام تنطبق على المحطات األر 
 في نطاقي الوصالت الصاعدة العاملةالخدمة الثابتة الساتلية 

MHz 6 425-5 925 وGHz 14,5-14

 )،2003إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره
 الساتلية عريضة النطاق على منت السفن؛أن هناك طلباً على اخلدمات العاملية لالتصاالت  أ ) 

أن تستعمل شبكات اخلدمة الثابتة  (ESV)أن هناك تكنولوجيا تسمح للمحطات األرضية املقامة على منت السفن  ب)
MHz 6الساتلية العاملة يف نطاقي الوصالت الصاعدة  425-5  ؛GHz 14,5-14و 925

غل اآلن عن طريق شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية يف النطاقات أن احملطات األرضية املقامة على منت السفن تش ج)
MHz 4 200-3 MHz 6و 700 425-5  ؛4.4، مبوجب الرقم GHz 14,5-14و GHz 12,75-10,7و 925

أن احملطات األرضية املقامة على منت السفن ميكن أن تسبب تداخالت غري مقبولة خلدمات أخرى يف النطاقني  د )
MHz 6 425-5  ؛GHz 14,5-14و 925

 لنطاقايف  الال ميكن حتقيقها إ فيما يتعلق بالنطاقني املذكورين يف هذا القرار، أن التغطية العاملية ه )
MHz 6 425-5 925 وأن عددًا حمدودًا فقط من األنظمة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية، ميكنه ،

 لعاملية؛تأمني مثل هذه التغطية ا
أن غياب أحكام تنظيمية خاصة قد جيعل احملطات األرضية املقامة على منت السفن تفرض على بعض اإلدارات  و )

 عبئاً تنسيقياً ثقيالً، وخاصة يف البلدان النامية؛
لسفن اأن ضمان محاية اخلدمات األخرى ومنوها يف املستقبل، يقتضي أن تعمل احملطات األرضية املقامة على منت  ز )

 يف إطار قيود تقنية وتشغيلية حمددة؛
أنه يف إطار دراسات قطاع االتصاالت الراديوية اليت أجريت استنادًا إىل فرضيات تقنية متفق عليها، أجري حساب  ح)

 السفن ميكن للمحطات األرضية املقامة على منت املسافات الدنيا عن خط الساحل الذي تعرتف به رمسياً الدولة الساحلية، حيث ال
MHzأن تسبب فيما بعد هذه املسافات تداخالً غري مقبول للخدمات األخرى يف النطاقني  6 425-5 GHzو 925  ؛14,5-14

أن من الضروري، للحد من التداخل الذي تتعرض له الشبكات األخرى يف اخلدمة الثابتة الساتلية، وضع حدود  ط)
 قصوى لكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية خارج احملور على اإلرساالت الصادرة من احملطات األرضية املقامة على 

 منت السفن؛
ت األرضية املقامة على منت السفن يؤثر على عدد احملطات اليت ميكن أن وضع حد أدىن لقطر اهلوائي للمحطا ي)

 إقامتها من هذا النوع، مما يؤدي إىل تقليل التداخل الذي تتعرض له اخلدمة الثابتة،
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 وإذ يالحظ
ة يف اتليالسفن للعمل يف شبكات اخلدمة الثابتة الساملقامة على منت أنه ميكن ختصيص ترددات للمحطات األرضية  أ ) 

MHz 4النطاقات  200-3 MHz 6و 700 425-5 ، وأن هذه احملطات 4.4وفقاً للرقم  GHz 14,5-14و GHz 12,75-10,7و 925
 جيب أال تطالب حبماية من اخلدمات األخرى اليت هلا توزيعات يف هذه النطاقات، وأال تسبب تداخالت هلا؛

على احملطات األرضية املقامة على منت السفن املشغلة يف نقاط  تنطبق 9أن اإلجراءات التنظيمية الواردة يف املادة  ب)
 ثابتة حمددة،

 يقـرر
MHzأن تشغَّل احملطات األرضية املقامة على منت السفن واليت ترسل يف النطاقني  6 425-5 GHzو 925 مبوجب األحكام  14,5-14

 ذا القرار، 2واحلدود التقنية املعرفة يف امللحق  1التنظيمية والتشغيلية احملددة يف امللحق 

 يشجع اإلدارات املعنية
على التعاون مع اإلدارات اليت متنح رخص استخدام احملطات األرضية املقامة على منت السفن، والسعي إىل إبرام االتفاقات مبوجب 

 ،(WRC-03) 37األحكام املشار إليها أعاله ومع مراعاة أحكام التوصية 

 كلف األمني العامي
ذا القرار. (IMO)أن حييط األمني العام للمنظمة البحرية الدولية   علماً 

(WRC-03) 902بالقـرار  1امللحـق 

 أحكام تنظيمية وتشغيلية تنطبق على المحطات األرضية المقامة على متن السفن
MHzلتي ترسل في النطاقين ا 6 425-5 GHzو 925 14,5-14 

اإلدارة اليت متنح رخصة استعمال احملطات األرضية املقامة على منت السفن املشغلة يف هذين النطاقني، جيب على  1
أن حترص على تقيد هذه احملطات بأحكام هذا امللحق، حبيث ال حيتمل هلا أن تتسبب يف تداخالت غري مقبولة خلدمات إدارات 

 أخرى معنية.
املقامة على منت السفن أن يتقيدوا باحلدود التقنية احملددة يف امللحق جيب على مزودي خدمات احملطات األرضية  2
أدناه، باحلدود اإلضافية املتفق عليها بني اإلدارة اليت  4، وأن يتقيدوا كذلك، عند التشغيل داخل املسافات الدنيا احملددة يف البند 2

 متنح الرخص واإلدارات األخرى املعنية.
MHzويف النطاقني  3 4 200-3 GHzو 700 ، جيب على احملطات األرضية املقامة على منت السفن 12,75-10,7

 املتحركة أال تطالب حبماية من إرساالت خدمات األرض املشغلة طبقاً للوائح الراديو.
املسافات الدنيا احملسوبة بدءًا من خط الساحل الذي تعرتف به رمسيًا الدولة الساحلية، واليت ميكن  4

kmية املقامة على منت السفن أن تشغل فيما بعدها بدون موافقة مسبقة من أي إدارة هي للمحطات األرض 300 
kmو MHz 6 425-5 925 النطاق يف GHzيف النطاق  125 . واإلرساالت 2، مع مراعاة احلدود التقنية املذكورة يف امللحق 14,5-14

 الدنيا، ختضع للموافقة املسبقة من اإلدارة (اإلدارات) املعنية.اليت تصدرها احملطات األرضية على السفن داخل املسافات 
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السابق، هي اإلدارات اليت يكون فيها للخدمتني الثابتة  4اإلدارات اليت حيتمل أن تكون معنية، واملقصودة يف البند  5
 أو املتنقلة توزيعات على أساس أويل يف جدول توزيعات نطاقات الرتدد يف لوائح الراديو:

 اإلدارات التي يحتمل أن تكون معنية قات الترددنطا
MHz 6 425-5  األقاليم الثالثة925

GHz 506B.5، باستثناء البلدان املذكورة يف الرقم 505.5البلدان املذكورة يف الرقم 14,25-14

GHz املذكورة ، باستثناء البلدان 509.5و 508.5و 505.5البلدان املذكورة يف األرقام 14,3-14,25
 506B.5 الرقم يف

GHz 506B.5، باستثناء البلدان املذكورة يف الرقم 3و 1اإلقليمان 14,4-14,3

GHz 506B.5، باستثناء البلدان املذكورة يف الرقم األقاليم الثالثة14,5-14,4

فوراً، عندما  إلرساالتالسفن وسائل تعرف اهلوية وآليات لقطع ااملقامة على منت يتضمن نظام احملطات األرضية  6
 أعاله. 4و 2ال تعمل احملطة طبقاً ألحكام البندين 

أعاله حبيث ال ميكن جتاوز اآلليات املقابلة على منت السفينة، إال مبوجب  6يقع تنفيذ قطع اإلرسال املذكور يف البند  7
 .9.4أحكام الرقم 

 زات الالزمة حبيث:السفن بالتجهياملقامة على منت جيب تزويد احملطات األرضية  8

 ، أن تتحقق من أداء احملطة األرضية؛18تسمح لإلدارة اليت متنح الرخص، وفقاً ألحكام املادة  -

ا. -  تسمح بوقف إرساالت احملطة فوراً بناًء على طلب من اإلدارة اليت حيتمل أن تتأثر خدما

حيدد كل حامل للرخصة نقطة اتصال مع اإلدارة اليت مت التوصل إىل اتفاقات معها من أجل اإلبالغ عن التداخل  9
 السفن.املقامة على منت غري املقبول الذي تسببه احملطات األرضية 

سفينة عاملة خارج املياه اإلقليمية ولكن داخل املسافة الدنيا (املقصودة مقامة على منت عندما ال تتقيد حمطة أرضية  10
 ، تستطيع اإلدارة املذكورة:4و 2أعاله) بالشروط اليت حتددها اإلدارة املعنية، طبقاً للبندين  4يف البند 

ذه الشروط أو أن توقف اإلرسا -  وراً؛ أول فأن تطلب من احملطة األرضية احملمولة على السفينة أن تتقيد 

 أن تطلب من اإلدارة اليت متنح الرخص أن تفرض التقيد بالشروط أو قطع اإلرسال فوراً. -
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(WRC-03) 902بالقـرار  2امللحـق 

 السفن المقامة على متن الحدود التقنية التي تنطبق على المحطات األرضية 
MHz 6التي ترسل في النطاقين  425-5 GHz 14,5-14و 925

 MHz 6 425-5 925 GHz 14,5-14 
 m 2,4 m 1,21سفينةاملقامة على منت القطر األدىن هلوائي احملطة األرضية 
(الذروة) 0,2 )(الذروة 0,2سفينةاملقامة على منت دقة تسديد هوائي احملطة األرضية 

طة القيمة القصوى للكثافة الطيفية للقدرة املشعة املكافئة املتناحية اليت تنتجها احمل
سفينة يف  اجتاه األفقاملقامة على منت األرضية 

dB(W/MHz) 17dB(W/MHz) 12,5 

ملقامة االقيمة القصوى للقدرة املشعة املكافئة املتناحية اليت تنتجها احملطة األرضية 
اجتاه األفقسفينة يف على منت 

dBW 20,8 dBW 16,3 

انظر أدناهانظر أدناه2القيمة القصوى لكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية خارج احملور
تسمح  أن ختضع العمليات اليت جتري ضمن املسافات الدنيا التفاق حمدد مع اإلدارات املعنية، ولكن جيوز لإلدارات اليت متنح الرخص1

، شريطة أال يكون التداخل الذي تتعرض له خدمات األرض أعلى من GHz 14يف نطاق يبلغ  m 0,6باستعمال هوائيات أصغر يصل قطرها إىل 
. ومهما كان األمر، جيب التقيد يف استعمال ITU-R SF.1650 ، وذلك مبراعاة التوصيةm 1,2التداخل الذي ميكن أن ينجم عن هوائي قطره 

ئة املتناحية سفينة، والقيمة القصوى للكثافة الطيفية للقدرة املشعة املكافاملقامة على منت هوائيات أصغر حبدود دقة تسديد هوائي احملطة األرضية 
املقامة على طة األرضية ى للقدرة املشعة املتناحية اليت تنتجها احملسفينة يف اجتاه األفق، والقيمة القصو املقامة على منت اليت تنتجها احملطة األرضية 

طلبات احلماية تسفينة يف اجتاه األفق، والقيمة القصوى لكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية خارج احملور، املبينة يف اجلدول أعاله، والتقيد مبمنت 
 ابتة الساتلية.احملددة يف اتفاقات التنسيق بني أنظمة اخلدمة الث

لساتلية، ا ومهما كان األمر، فإن حدود القدرة املشعة املكافئة املتناحية خارج احملور جيب أن تتقيد باتفاقات التنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة2
 اليت قد تنص على سويات أكثر صرامة للقدرة املشعة املكافئة املتناحية خارج احملور.

 الحدود خارج المحور
MHz 6السفن العاملة يف النطاق املقامة على منت فيما يتعلق باحملطات األرضية  425-5 حمددة أدناه، بالنسبة  ، يف أي زاوية 925

 إىل احملور الرئيسي هلوائي حمطة أرضية، جيب أال تتجاوز القيمة القصوى للقدرة املشعة املكافئة املتناحية القيم التالية يف أي اجتاه
 مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض:عن  3ضمن 

MHz 6 425-5 925 

الزاوية خارج احملور  القيمة القصوى للقدرة املشعة املكافئة املتناحية 
kHz 4يف أي نطاق يبلغ 

2,5°    7° (32 – 25 log ) dB(W/4 kHz)

7°   < 9,2° 11 dB(W/4 kHz)

9,2° < 48° (35 – 25 log ) dB(W/4 kHz)

48° < 180° –7 dB(W/4 kHz)
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حمددة أدناه بالنسبة إىل  يف أي زاوية  GHz 14,5-14السفن العاملة يف النطاق املقامة على منت وفيما يتعلق باحملطات األرضية 
 احملور الرئيسي هلوائي حمطة أرضية، جيب أال تتجاوز القيمة القصوى للقدرة املشعة املكافئة املتناحية القيم التالية يف أي اجتاه ضمن

 عن مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض: 3

GHz 14,5-14,0 

الزاوية خارج احملور  شعة املكافئة املتناحية القيمة القصوى للقدرة امل
kHzيف أي نطاق يبلغ  40

2°        7° (33 – 25 log ) dB(W/40 kHz)

7°  <       9,2° 12  dB(W/40 kHz)

9,2° < 48° (36 – 25 log ) dB(W/40 kHz)

48° < 180° –6  dB(W/40 kHz)
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 (REV.WRC-15)903القـرار 

 التدابير االنتقالية لبعض أنظمة الخدمة اإلذاعية الساتلية/
MHzنطاق التردد  الخدمة الثابتة الساتلية في 2 690-2 500 

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

الرتدد  راجع حدود كثافة تدفق القدرة من احملطات الفضائية لنطاق 2007 أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام أ ) 
MHz 2 690-2  ؛21املادة  يف 21-4اجلدول  يف 500

MHzبتة الساتلية لنطاق الرتدد أن استعمال اخلدمة الثا ب) 2 690-2 ولنطاَقي الرتدد  2اإلقليم  يف 500
MHz 2 535-2 MHzو 500 2 690-2 يقتصر على األنظمة الوطنية واإلقليمية رهناً بالتوصل إىل اتفاق مبوجب  3اإلقليم  يف 655

 )؛1.2.5والرقم  415.5(انظر الرقم  21.9الرقم 

MHzنطاق الرتدد  ية يفأن اخلدمة اإلذاعية الساتل ج) 2 670-2 تقتصر على األنظمة الوطنية واإلقليمية رهناً  520
 )؛1.2.5و 416.5(انظر الرقمني  21.9بالتوصل إىل اتفاق مبوجب الرقم 

MHzأن نطاق الرتدد  د ) 2 690-2 نقلة تنفيذ االتصاالت املت لتستعمله اإلدارات الراغبة يف 384A.5الرقم  حمدد يف 500
223الدولية وفقاً للقرار  (Rev.WRC-15)؛ 

ها أعاله، بعض اخلدمات الفضائية املشار إلي أن من املفيد، حبكم الوضع اخلاص للتوزيعات الوطنية واإلقليمية يف ه )
MHzوحتديد نطاق الرتدد  2 960-2  تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية، تطبيق احلدود املراجعة الستعمال اإلدارات الراغبة يف 500

 موعد مبكر؛ يف 21املادة  يف 21-4اجلدول  يف

أشار إىل ضرورة عدم فرض قيود  2007 من جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 9.1أن البند  و )
 املوزع عليها النطاق، داعي هلا على اخلدمات ال
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 يقـرر

MHzنطاق الرتدد  الشبكات الساتلية يف أال تتجاوز احملطات الفضائية يف 1 2 690-2 ذا  امللحق املدرجة يف 500
 القرار قيم كثافة تدفق القدرة التالية:

–152 dB(W/m2) for   δ < 5°

–152 + 0,75(δ – 5) dB(W/m2) for 5° ≤ δ ≤ 25°

–137 dB(W/m2) for   δ > 25°

kHzيف أي نطاق مبقدار  ؛21-4اجلدول  زاوية الوصول فوق املستوي األفقي. وال تطبق احلدود الواردة يف δحيث  4

539والقرار  418.5والرقم  "يقرر"من  1بالنسبة لألنظمة، عدا تلك اليت تناولتها الفقرة  2 (Rev.WRC-15) يفحص ،
اخلدمة  (على التوايل) لتخصيصات الرتدد يف 31.11و 35.9املكتب أي معلومات عن التنسيق أو التبليغ فيما يتعلق بأحكام الرقمني 

الرتدد  نطاق باستخدام حدود كثافة تدفق القدرة يف 2007نوفمرب  14الثابتة الساتلية أو اخلدمة اإلذاعية الساتلية يتلقاها املكتب بعد 
MHz 2 690-2  ،21من املادة  21-4اجلدول  يف 500

 يكلف مكتب االتصاالت الراديوية

 ."يقرر"من  2والفقرة  1بأن ينفذ الفقرة 

903بالقـرار  امللحـق (REV.WRC-15) 

 القسم الخاصالموقع على المداراسم المحطة الفضائيةاإلدارة المبلغة
بشأن طلبات التنسيق

 تاريخ تلقي
المسبقمعلومات النشر 

INDINSAT-2(74)74.00 ECR/C/1311 
CR/C/1311و M1

85.08.07

INDINSAT-2(83)83.00 ECR/C/1312 
CR/C/1312و M1

85.08.07

INDINSAT-2(93.5)93.50 ECR/C/1313 
CR/C/1313و M1

85.08.07
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904القـرار  (WRC-07) 
 فضاء)-التدابير االنتقالية للتنسيق بين الخدمة المتنقلة الساتلية (أرض

MHzوخدمة األبحاث الفضائية (المنفعلة) في النطاق  1 668,4-1 668 
 فيما يتعلق بحالة معينة

 )،2007إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 
 إذ يضع يف اعتباره

اء) فض-منح توزيعًا عامليًا للخدمة املتنقلة الساتلية  (أرض 2003أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أ ) 
MHz 1النطاق  يف 675-1 MHzأرض) يف النطاق -(فضاء املياً للخدمة املتنقلة الساتليةوتوزيعًا ع 668 1 525-1  ؛518

 موزع خلدمة األحباث الفضائية (املنفعلة)؛ MHz 1 668,4-1 660,5 أن النطاق ب)
ختضع للتنسيق  MHz 1 668,4-1 668 يف النطاقاحملطات األرضية املتنقلة وحمطات األحباث الفضائية (املنفعلة) أن  ج)

 ؛11A.9مبوجب الرقم 
 ؛5أن شرط عتبة التنسيق ذات الصلة مدرج يف التذييل  د )
، على املعلومات ذات الصلة 2007مل يكن حيتوي، قبل انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  4أن التذييل  ) ه

 بشأن طلبات التنسيق خبصوص اخلدمات املنفعلة؛
، على مجيع البيانات الالزمة 2007كان حيتوي، قبل انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام   4أن التذييل  و )

التنسيق ألنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية وأنه مت تقدمي معلومات التنسيق بالنسبة لبعض أنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية بعد لطلب 
 ؛2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

MHz يف خدمة األحباث الفضائية (املنفعلة) يف النطاق (SPECTR-R)أن هناك نظاماً ساتلياً واحداً  ز ) 1 668,4-1 668 
، وأن من الضروري 2007 مت إرسال معلومات النشر املسبق بشأنه إىل املكتب قبل انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

 توفري بعض التدابري االنتقالية لكي يعاجل املكتب هذه املعلومات،
 وإذ يالحظ

علة) قاسم بني اخلدمة املتنقلة الساتلية وخدمة األحباث الفضائية (املنفيتضمن تقييماً للت ITU-R M.2124أن التقرير  أ ) 
MHzيف النطاق  1 668,4-1  ؛668

وهو مشروع دويل لنظام فضائي للقياس ، RADIOASTRON يقرتن باملشروع SPECTR-Rالساتلي أن النظام  ب)
 بالتداخل ذي خط أساس طويل جداً،

 يقـرر
MHzقلة الساتلية اليت تتجاوز شرط عتبة التنسيق ذات الصلة يف النطاق ضرورة تنسيق أنظمة اخلدمة املتن 1 668,4-1 مع  668

العامل يف خدمة األحباث الفضائية (املنفعلة) الذي تلقى املكتب معلومات النشر املسبق بشأنه  R-SPECTRنظام 
 .9D5.، شريطة أن يتلقى املكتب معلومات التنسيق الكاملة يف غضون املهلة الزمنية املذكورة يف الرقم 20051 ديسمرب 7 يوم

___________________
1  API/A/3957  2006يناير  24املؤرخ.
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906القـرار  (REV.WRC-15)

 ات التبليغ الخاصة بخدمات األرضالتقديم اإللكتروني لبطاق
إلى مكتب االتصاالت الراديوية وتبادل البيانات بين اإلدارات

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

ض مبوجب ر النسق اإللكرتوين لتقدمي بطاقات التبليغ اخلاصة خبدمات األمكتب االتصاالت الراديوية يستعمل أن  أ ) 
 ؛1994واخلطتني امللحقتني باالتفاقني اإلقليميني منذ سبتمرب  11 املادة

نسق إلكرتوين فقط  يتم يف 12مبوجب املادة  (HF)أن تقدمي متطلبات مواقيت اإلذاعة على املوجات الديكامرتية  ب)
 ؛1998ديسمرب  8منذ 

 ،11و 9 تقدم إىل مكتب االتصاالت الراديوية عمالً باملادتنيأن مجيع بطاقات التبليغ واملعلومات ذات الصلة، اليت  ج)
 بالنسبة للخدمات الفضائية؛ 2001يونيو  3نسق إلكرتوين فقط منذ  تقدَّم يف

دام نسق إلكرتوين فقط، وذلك باستخ يتم تقدمي بطاقات التبليغ عن خدمات األرض يف 2009أنه منذ يناير  د )
فقاً و  من أجل خدمات األرض) الرتدد /تعيينات(واجهة الويب لتقدمي ختصيصاتاملأمونة  WISFAT واجهة الويب لالحتاد

 ؛CR/297للرسالة املعممة 

من  5و 4قرر أن تقدَّم مجيع بطاقات التبليغ تطبيقًا للمادتني  2006أن املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لعام  ) ه
نسق إلكرتوين فقط؛ يف GE06االتفاق اإلقليمي 

بل نسق إلكرتوين سيتيح لإلدارات التأكد من صحة البيانات ق أن إعداد بطاقات التبليغ اخلاصة خبدمات األرض يف و )
 تقدميها باستخدام برجميات مكتب االتصاالت الراديوية؛

راديوية من تدوين تصاالت النسق إلكرتوين سيعفي مكتب اال أن تقدمي بطاقات التبليغ اخلاصة خبدمات األرض يف ز )
 البيانات ويستبعد احتمال إدخال أخطاء وخيفف عبء معاجلة البيانات على مكتب االتصاالت الراديوية؛

ى برجميات نسق إلكرتوين فقط قد يتطلب التدريب املناسب عل أن تقدمي بطاقات التبليغ اخلاصة خبدمات األرض يف ح)
البلدان النامية وأقل البلدان منواً؛ يف مكتب االتصاالت الراديوية، خاصة

مة نسق إلكرتوين فقط قد يتطلَّب من بعض اإلدارات مواء أن تقدمي بطاقات التبليغ اخلاصة خبدمات األرض يف ط)
ا الوطنية وإعداد تسهيالت إلكرتونية مالئمة؛  إجراءا
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ادل املعلومات بني واعد بيانات اإلدارات ولتيسري تبنسق إلكرتوين لتلبية متطلبات ق أنه ميكن استخدام املعلومات يف ي)
 اإلدارات ومع مكتب االتصاالت الراديوية؛

ذلك حتديد نسق  إبرام اتفاقات ثنائية تتعلق مبسائل التنسيق عرب احلدود، مبا يف أن اإلدارات هلا احلق السيادي يف ك)
 للمعلومات؛ تبادل

مكتب  نسق إلكرتوين إىل اقات التبليغ اخلاصة خبدمات األرض يفأن اإلدارات تقر بأمهية وضرورة تقدمي بط )ل
 االتصاالت الراديوية،

 اعتباره كذلك وإذ يضع يف

أن استخدام نسق إلكرتوين لتقدمي بطاقات التبليغ اخلاصة خبدمات األرض إىل مكتب االتصاالت الراديوية من شأنه  أ ) 
 التكاليف ويتيح نشراً أفضل للبيانات؛ احلد من

عرب توزيع  (TerRaNotices)أن مكتب االتصاالت الراديوية يتيح جماناً لإلدارات برجمية للتبليغ عن خدمات األرض  )ب
BR)نشرته اإلعالمية الدولية للرتددات  IFIC) اخلاصة خبدمات األرض؛ 

بشأن مشاركة البلدان،  ،)2014 ،ديب ع يف(املراجَ  9 القرار يف (WTDC-14) االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر أن ج)
قة باالتصاالت الراديوية الوثائق املتعل احلصول على، اعرتف بأمهية تيسري طيف الرتددات الراديويةإدارة  سيما البلدان النامية، يف ال

 الطيف؛ القائمني على إدارة لتيسري مهمة

اين إىل بشأن ) 2014 بوسان، يفاملراَجع ( 12مقرره  يف 2010أن مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  د ) النفاذ اإللكرتوين ا
وقواعد بياناته، وأن  برجميات االحتاد عن مبيعات وحتديثه على أساس مستمر بإعداد تقريركلف األمني العام لالحتاد   منشورات االحتاد

لس الذي سيبت بشأن أي سياسات أخرى لتحسني النفاذ إىل منشورا وقواعد بياناته؛ ت االحتاد وبرجمياتهيقدم هذا التقرير إىل ا

أن نظاماً مؤمتتاً إلدارة الطيف من شأنه، ضمن مجلة أمور، تيسري إدارة الطيف ورصده على املستوى الوطين، والتنسيق  ه )
 بني اإلدارات، وتبليغ مكتب االتصاالت الراديوية؛

ITU-Rأن التوصية  و ) SM.1370 الوطين؛ أنظمة مؤمتتة إلدارة الطيف على املستوى توفر مبادئ توجيهية لتصميم وتطوير

 4 التذييل اإلدارة الوطنية للطيف من أجل التنسيق والتبليغ الدوليني مدرجة يف أن عناصر البيانات املستخدمة يف ز )
ITU-Rللوائح الراديو ويف التوصية  SM.1413؛ 

مهام الستعراض أنظمة معلومات مكتب االتصاالت الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية قد أنشأ فريق  أن ح)
تقدمي بطاقات التبليغ عن خدمات األرض واخلدمات الفضائية ومعاجلتها؛ الراديوية املستخدمة يف
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 طة احللقات الدراسيةأنش املشاركة يف الصعوبة اليت تواجهها العديد من البلدان، السيما البلدان النامية وأقل البلدان منواً، يف )ط
 العاملية املعنية باالتصاالت الراديوية واجتماعات جلان الدراسات لقطاع االتصاالت الراديوية اليت تتناول مسائل خدمات األرض،

 يقـرر

أن يشجِّع اإلدارات على التعجيل بوترية االنتقال إىل استخدام نسق إلكرتوين وتسهيالت إلكرتونية لتقدمي بطاقات  1
 ولتبادل بيانات التنسيق فيما بينها؛التبليغ إىل املكتب 

 تبادل املعلومات، أن تراعي اإلدارات النسق الذي حدده مكتب االتصاالت الراديوية بطاقات التبليغ اإللكرتونية يف 2

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

خدامها لتقدمي يتعني است بأن حيسِّن، حسب االقتضاء، مواصفات النسق اإللكرتوين والربجميات ذات الصلة اليت 1
 بطاقات التبليغ اخلاصة خبدمات األرض؛

 استخدام النسق اإللكرتوين لتقدمي بطاقات التبليغ اخلاصة خبدمات األرض؛ بأن يقدم املساعدة ألي إدارة يف 2

لتبليغ اإللكرتونية ابأن يدعم البلدان النامية وأقل البلدان منوًا عند استخدامها للوسائل اإللكرتونية لتقدمي بطاقات  3
 ولتبادل بيانات التنسيق بني اإلدارات؛

بأن يدرج ضمن احللقات الدراسية وورش العمل اإلقليمية اليت ينظمها قطاع االتصاالت الراديوية التدريب املناسب  4
على استخدام النسق اإللكرتوين والربجميات ذات الصلة لتقدمي بطاقات التبليغ اخلاصة خبدمات األرض.
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RES907-1

907القـرار  (REV.WRC-15) 

المراسالت اإلدارية  استخدام وسائل االتصاالت اإللكترونية الحديثة في
 المتصلة بالنشر المسبق والتنسيق والتبليغ بشأن الشبكات الساتلية

 30Bو 30Aو 30ذلك تلك المتعلقة بالتذييالت  بما في
 والمحطات األرضية ومحطات الفلك الراديوي

 )،2015، إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف

اعتباره إذ يضع يف

الشبكات الساتلية  غ بشأنيوالتنسيق والتبلاملراسالت اإلدارية املتصلة بالنشر املسبق  استخدام وسائل االتصاالت اإللكرتونية يف أن
من شأنه أن يسهل مهام مكتب االتصاالت الراديوية ومهام اإلدارات، وينطوي على واحملطات األرضية وحمطات الفلك الراديوي، 

 حتسني عملية التنسيق والتبليغ من خالل احلد من املراسالت املكررة،

 وإذ يالحظ

الكف إىل أقصى قدر ممكن عن من ملحقه الثاين على اقرتاح بشأن " 28الفقرة  ) يشتمل يف2014بوسان،  ع يف(املراجَ  5أن املقرر 
أسلوب االتصاالت بالفاكس والرسائل الربيدية التقليدية بني االحتاد والدول األعضاء واالستعاضة عنه بأساليب االتصاالت 

 "،احلديثة اإللكرتونية

 وإذ يدرك

 بالتنسيق، قت املتوفر جراء اختصار املراسالت اإلدارية لتقومأن اإلدارات ميكن أن تستفيد من الو 

 يقـرر

 املراسالت اإلدارية بني اإلدارات ومكتب وجوب استخدام وسائل االتصاالت اإللكرتونية احلديثة كلما أمكن يف 1
 30Aو 30 تعلقة بالتذييالتالت املذلك املراس يف والتنسيق والتبليغ والتسجيل، مبا النشر املسبق عملياتاالتصاالت الراديوية بشأن 

 االقتضاء؛ ، فيما يتعلق بالشبكات الساتلية واحملطات األرضية وحمطات الفلك الراديوي حسب30Bو

والتنسيق  النشر املسبق بعملياتاألحكام املتعلقة  أنه حيثما وردت الكلمات "برقية" أو "تلكس" أو "فاكس" يف 2
 30التذييالت  اردة يففيها األحكام الو  ، مباالفلك الراديوي اتحمطساتلية واحملطات األرضية و والتبليغ والتسجيل بشأن الشبكات ال

 ؛بأقصى قدر ممكنتعبري وسائل إلكرتونية حديثة،  ُيستخدم 30Bو 30Aو

إذا أعلمت اإلدارُة املكتَب باستعدادها للكف عن  إالمواصلة استعمال وسائل االتصاالت التقليدية األخرى  3
 ،االستعمالذلك 
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 يكلف مكتب االتصاالت الراديوية

بتزويد اإلدارات بالوسائل التقنية الالزمة لضمان أن تكون املراسالت اإللكرتونية احلديثة بني اإلدارات ومكتب 1
 االتصاالت الراديوية مأمونة؛

 بإبالغ اإلدارات مبدى توافر مثل هذه الوسائل واجلدول الزمين املرتبط بتنفيذها؛2

 بإرسال إشعار باستالم مجيع املراسالت اإللكرتونية تلقائياً؛ 3

دف  جمال بتقدمي تقرير إىل املؤمتر العاملي القادم لالتصاالت الراديوية بشأن اخلربة املكتسبة يف4 تطبيق هذا القرار 
 لوائح الراديو، إجراء أي تعديالت ضرورية الحقة يف

 حيث اإلدارات

ا اإلدارية املتعلقة قدر اإلمكان، يف االت اإللكرتونية احلديثة،وسائل االتص على استخدام والتنسيق ملسبق النشر اب مرسال
واحملطات األرضية وحمطات  ،30Bو 30Aو 30ذلك املراسالت املتعلقة بالتذييالت  ، مبا يفالشبكات الساتليةوالتبليغ بشأن 

 ).3 يقرر استعمال وسائل االتصاالت األخرى عند احلاجة (انظر أيضاً الفقرةيزال باإلمكان  مع العلم بأنه الالفلك الراديوي، 

 

- 490 -



RES908-1

908القـرار  (REV.WRC-15) 

 الساتلية ونشرها إلكترونياً  الشبكاتبطاقات التبليغ عن تقديم 

 )،2015 إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف،

اعتباره إذ يضع يف

والتبليغات وبطاقات التبليغ مبوجب  (CR/C) تنسيقال اتطلبو  (API) أن مقدار املعلومات اخلاصة بالنشر املسبق أ ) 
 األخرية؛ السنوات مة الساتلية تزايد باطراد يفبشأن الشبكات أو األنظ 30Bو 30Aو 30 التذييالت

 أن ذلك يتطلب قدراً كبرياً من اجلهود من أجل االعتناء بقواعد البيانات ذات الصلة؛ ب)

ج إلكرتوين ال ج) تدعت تقدمي بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية والتعليقات، إذا اس ورقي يف أن من شأن اتباع 
متناول اجلميع بسهولة ويسر، وأن خيفف من عبء العمل على اإلدارات وعلى املكتب من  املعلومات يفاحلاجة، أن جيعل هذه 

 البطاقات، حيث معاجلة هذه

 وإذ يالحظ

 (SpaceWISC)تطبيق على الويب  بإتاحة، CR/376و CR/363الرسالتني املعممتني أن املكتب أبلغ اإلدارات، من خالل  أ ) 
خلاضعة ااملعلومات اخلاصة بالنشر املسبق للشبكات أو األنظمة الساتلية لتقدمي ونشر بطاقات التبليغ عن  2015مارس  1اعتباراً من 

 ؛ذا الشأن للتنسيق وتعليقات اإلدارات

توزيع من خالل شبكة ، بأنه جرى تطوير إمكانية CR/360أن املكتب أبلغ اإلدارات، من خالل الرسالة املعّممة  ب)
BR) اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديويةالويب للنشرة  IFIC) على  خدمات الفضائية)(ال

وميكن اإلدارات من احلصول  BR IFIC تاريخ نشر النشرة ، ممّا يسمح بتوفري البيانات دون تأخري يفISO بنسق DVD-ROM أقراص
 ،DVD-ROMات الفضائية) الصادرة على قرص خدم(ال BR IFIC حلية آمنة من النشرةعلى نسخة م

 يقـرر

ج إلكرتوين غري  أن تقدم اإلدارات مجيع بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية والتعليقات، إذا استدعت احلاجة، باستعمال 
ق بالشبكات الساتلية لورقي آمن لدى إعالمها بتنفيذ وسائل إرسال إلكرتوين كهذه لبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية فيما يتع

 بالفعل، يؤكد أن هذه الوسائل آمنة واألنظمة الساتلية، ولدى تلقيها ما
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 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

ج إلكرتوين ال1 ورقي آمن لتقدمي ونشر بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية والتعليقات، إذا استدعت  باتباع 
من هذا القرار  "يقـررالفقرة " األنظمة الساتلية مع أخذ الشروط املشار إليها يف يتعلق بالشبكات أو فيمااحلاجة، إلكرتونيًا 

 االعتبار؛ بعني

ج موّحد وتطبيقه، عند االقتضاء، لتقدمي  2  واملراسالت تليةساالشبكات التبليغ عن ال اتبطاقبدراسة 
. ا إلكرتونيًا  املتعلقة 
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958القرار  (WRC-15)

2019دراسات عاجلة مطلوبة للتحضير للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

 ؛(WRC-19) 2019 بنود جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام املؤمتر مشل النظر يفأن جدول أعمال هذا  أ ) 

بنود جدول األعمال التمهيدي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  أن جدول أعمال هذا املؤمتر مشل النظر يف ب)
 ؛(WRC-23) 2023 لعام

809القرار  ُحددت يف 2019 لالتصاالت الراديوية لعامأن بنود جدول أعمال املؤمتر العاملي  ج) (WRC-15)؛ 

810القرار  ُحددت يف 2023 أن بنود جدول األعمال التمهيدي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام د ) (WRC-15)، 

 يقرر

 هذا القرار وملحقه، أن يستكمل الدراسات املتعلقة باملواضيع احملددة يف

 االتصاالت الراديويةيدعو قطاع 

 الدراسات اليت دعا إليها هذا القرار، على وجه السرعةإىل أن يستكمل 

 يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

، حسب 2019من جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  1.9إطار البند  بتقدمي معلومات عن هذا الدراسات يف
 نتائج الدراسات.االقتضاء وبناء على 
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 (WRC-15) 958ملحق بالقرار 

2019دراسات عاجلة مطلوبة للتحضير للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

 :لمركبات الكهربائيةل (WPT) اإلرسال الالسلكي للطاقةإجراء دراسات بشأن 1)

 الراديوية؛ للمركبات الكهربائية على خدمات االتصاالت (WPT)اإلرسال الالسلكي للطاقة تقييم أثر  أ ) 

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

ومجعية مهندسي  (ISO)ظمة الدولية للتوحيد القياسي واملن (IEC)اللجنة الكهرتقنية الدولية ينبغي أن تراعي هذه الدراسات أن 
 .لمركبات الكهربائيةل WPTتقوم بوضع معايري دولية تتعلق بالتنسيق العاملي واإلقليمي لتكنولوجيات  (SAE) السيارات

دراسات لبحث: 2)

ف املرخص هلا تلك املطاريمدى احلاجة إىل تدابري إضافية ممكنة لتقتصر إرساالت الوصلة الصاعدة للمطاريف على  أ ) 
؛1.18 للرقم طبقاً 

لى إدارة التشغيل غري املرخص به ملطاريف احملطات األرضية املستعملة ع األساليب املمكنة اليت ستساعد اإلدارات يف ب)
ا يف .ITU-R 64 (RA-15) برناجمها الوطين إلدارة الطيف، طبقاً للقرار أراضيها، واليت تكون مبثابة أداة ُيسرتشد 

ذلك إمكانية  يف إجراء دراسات بشأن اجلوانب التقنية والتشغيلية للشبكات واألنظمة الراديوية واالحتياجات من الطيف مبا3)
تنسيق استخدام الطيف لدعم تنفيذ البنية التحتية لالتصاالت ضيقة النطاق وعريضة النطاق من آلة إىل آلة، ووضع التوصيات والتقارير 

 نطاق عمل قطاع االتصاالت الراديوية. حسب االقتضاء، واختاذ اإلجراءات الالزمة يف و/أو الكتيبات،
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7 التوصيـة (REV.WRC-97) 

 تبني نماذج رخص نمطية تعطى لمحطات السفن والمحطات األرضية
 1على سفن ولمحطات الطائرات والمحطات األرضية في طائرات

 )،1997(جنيف،  العاملي لالتصاالت الراديوية إن املؤمتـر

 إذ يضع يف اعتباره

منطية للرخص اليت تعطى حملطات السفن أو حمطات الطائرات اليت تقوم برحالت دولية من شأنه أن  أن وضع مناذجأ ) 
 يسهل إىل حد كبري مهمة تفتيش هذه احملطات؛

أن النماذج النمطية لرخص حمطات السفن وحمطات الطائرات ميكن أن يستفاد منها كدليل لإلدارات اليت ترغب ب)
 ة احلالية؛حتسني مناذج رخصها الوطني يف

 ،8.18ن هذه النماذج النمطية للرخص ميكن أن تستفيد منها اإلدارات فتجعلها منوذجاً للشهادة املشار إليها يف الرقم أج)

 يضع يف اعتباره كذلكإذ و 

 )، قد وضع:1959أن املؤمتر اإلداري للراديو (جنيف، 

 )؛1جمموعة مبادئ خاصة بإعداد مناذج منطية للرخص (انظر امللحق  أ ) 

 )،3و 2مناذج رخص تعطى حملطات السفن وأخرى تعطى حملطات الطائرات (انظر امللحقني  ب)

 يف اعتباره أيضاً  يضعإذ و 

ذ النظام العاملي لالستغاثة ر تنفيالتغيريات اليت جترى يف األنظمة الراديوية وجتهيزات االتصاالت الراديوية احملمولة على السفن إث
 ،(GMDSS)والسالمة يف البحر 

 يـيوص

 اإلدارات اليت جتد هذه النماذج عملية ومقبولة أن تتبناها لالستعمال الدويل؛ 1

 أن تسعى اإلدارات، قدر املستطاع، إىل جعل مناذج رخصها الوطنية مطابقة هلذه النماذج النمطية. 2

  
___________________

اً ضيف هذه التوصية ميكن لإلحالة إىل حمطة سفينة أن تتضمن أيضاً إحالة إىل حمطة أرضية على سفينة، ولإلحالة إىل حمطة طائرة أن تتضمن أي 1
 إحالة إىل حمطة أرضية يف طائرة.
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7ة ـبالتوصي 1امللحــق  (REV.WRC-97) 

 لرخص محطات السفن المبادئ الواجب اتباعها إلعداد نماذج نمطية
 ومحطات الطائرات

 إعداد مناذج منطية لرخص حمطات السفن وحمطات الطائرات: أنه ينبغي مراعاة املبادئ التالية لدى 1959) ،املؤمتر اإلداري للراديو (جنيف ىرأ

 قدر اإلمكان، وأن حتدد سطور وأعمدة كل جدول حبروف أو أرقام.أن تعرض مناذج الرخص يف شكل جداول،  1

 أن يعطى شكل متشابه قدر اإلمكان لرخص حمطات السفن ورخص حمطات الطائرات. 2

 .A4أن تكون الرخص باملقاس الدويل  3

 أن تعطى الرخص شكًال سهالً بغية تسهيل التحقق منها على منت السفن أو الطائرات.4

ص باحلروف الالتينية للغة الوطنية يف البلد الذي يصدرها. وعلى إدارات البلدان اليت ال تكتب لغتها أن تطبع الرخ 5
 الوطنية باحلروف الالتينية أن تستخدم لغتها الوطنية إىل جانب إحدى اللغات اإلنكليزية أو اإلسبانية أو الفرنسية.

اللغات أو "رخصة حمطة طائرة"، مكتوباً باللغة الوطنية وبأن يوضع يف رأسية الرخصة العنوان : "رخصة حمطة سفينة" 6
 اإلنكليزية واإلسبانية والفرنسية.

 .3و 2وقد طبقت هذه املبادئ عند إعداد منوذجي الرخصتني الواردتني يف امللحقني 

  

- 498 -



REC7-3

7ة ـبالتوصي 2امللحـق  (REV.WRC-97) 
 باللغة الوطنية)(االسم الكامل للسلطة اليت متنح الرخصة، حيرر 

........................................*  

 رخصة محطة سفينة
SHIP STATION LICENCE 

LICENCE DE STATION DE NAVIRE 
LICENCIA DE ESTACIÓN DE BARCO 

 الرقم ............

 مدة الصالحية ..................

ا موللوائح الراديو املكملة لدستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته واملعمول  )تذكر اللوائح الوطنية(طبقًا لـ  
 حالياً، يعطى هذا الرتخيص لرتكيب واستخدام التجهيزات الراديوية املوصوفة أدناه:

1234

تعرف هوية محطة السفينة
أسلوب آخر لتعرف MMSIاهلوية اءدالرمز الدليلي للناسم السفينة

 اهلوية
(اختياري)

احلاصل على 
الرخصة

شفرة تعرف هوية السلطة 
املكلفة باحملاسبة، أو 

معلومات إضافية تتضمن 
معلومات عن احملاسبة عند 

اللزوم
      

التردداتنمط التجهيز أو وصفهالتجهيز
**مرسالت5

 أي جتهيز آخر6
(اختياري)

الرخصة:بالنيابة عن السلطة اليت متنح 
..........................................................................................................................................................................

الوثيقة التصديق على ختمالتاريخاملكان
___________________

 اللغة ليست من اإلنكليزية وال اإلسبانية وال الفرنسية.تكتب كلمات "رخصة حمطة طائرة" باللغة الوطنية إذا كانت هذه  *
.Vيف القائمة  9و 8بالتحديد أو باإلشارة إىل العمودين  **
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7ة ـبالتوصي 3امللحـق  (REV.WRC-97) 
 (االسم الكامل للسلطة اليت متنح الرخصة، حيرر باللغة الوطنية)

........................................*  

 رخصة محطة طائـرة
AIRCRAFT STATION LICENCE 

LICENCE DE STATION D’AÉRONEF 
LICENCIA DE ESTACIÓN DE AERONAVE 

 الرقم ............

 ..................مدة الصالحية 

ا موللوائح الراديو املكملة لدستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته واملعمول  )تذكر اللوائح الوطنية(طبقًا لـ  
 حالياً، يعطى هذا الرتخيص لرتكيب واستخدام التجهيزات الراديوية املوصوفة أدناه:

  a b c d 
 القدرة النمط التجهيز

(W) 
 نطاقات الترددات صنف البث

 أو الترددات المخصصة
**   املرسالت 5

 مرسالت مركبة اإلنقاذ 6
(إذا وجدت)

   **

 (اختياري) أي جتهيز آخر 7

السلطة اليت متنح الرخصة:بالنيابة عن 
..........................................................................................................................................................................

الوثيقة التصديق على ختمالتاريخاملكان

 
___________________

 تكتب كلمات "رخصة حمطة طائرة" باللغة الوطنية إذا كانت هذه اللغة ليست من اإلنكليزية وال اإلسبانية وال الفرنسية.  *
بتحديدها أو باإلشارة إليها. **

1 2 3 4 
 الدليلي للنداءالرمز جنسية الطائرة وعالمة تسجيلها

أو أي أسلوب آخر لتعرف اهلوية
مالك الطائرةمنط الطائرة
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 8التوصيـة 

المتعلقة بتعرف هوية المحطات أوتوماتياً 

 )،1979إن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره

 جتيز تعرف اهلوية األوتومايت للمحطات يف اخلدمات املناسبة ويف ظروف معينة، كلما كان 19أن املادة  أ ) 
 ؛ممكناً  ذلك

أن ليس باإلمكان وال من املناسب دائماً تعرف هوية احملطات يدوياً؛ ب)

ات اليت ءأن مصادر التداخالت الضارة تبقى دون أن تعرف هويتها طوال فرتات طويلة، مما يؤدي إىل تعطل اإلجرا ج)
 ميكن اختاذها بغية احلد من هذه التداخالت؛

أن اإلجراءات املتعلقة بتعرف اهلوية األوتومايت ميكنها أن تساعد، عند الضرورة، على جتاوز بعض عيوب تعرف  د )
 اهلوية اليدوي؛

طات اليت وية بعض احملأن اإلرسال األوتومايت للرمز الدليلي للنداء أو ألي إشارات أخرى قد يكون وسيلة لتعرف ه ه )
 ال يكون دائماً باإلمكان تعرفها مثل املرحالت الراديوية واألنظمة الفضائية؛

 أن تشجيع التوصل إىل طريقة مشرتكة لتعرف اهلوية األوتومايت حمّبذ بغية تسهيل التطبيق الفّعال ألحكام و )
 ختلفة اليت ميكن أن تستخدم هلذا الغرض،، كوسيلة بديلة ملنع تكاثر األنظمة وتقنيات التشكيل امل19 املادة

 يوصـي

 قطاع االتصاالت الراديوية بدراسة مسألة تعرف هوية احملطات أوتوماتياً بغية وضع توصية باملواصفات التقنية والطرائق اخلاصة بتطبيق
العناية الالزمة الحتياجات اخلدمات  ، مع إيالء19نظام عاملي مشرتك، مبا يف ذلك تقنيات تشكيل معيارية تطبق وفقاً ألحكام املادة 

املختلفة وأمناط احملطات املختلفة.
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 9التوصيـة 

 المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لمنع تشغيل محطات اإلذاعة
1على متن السفن أو الطائرات خارج حدود األراضي الوطنية

 )،1979إن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره

أن تشغيل حمطات اإلذاعة على منت السفن أو الطائرات خارج حدود األراضي الوطنية لبلد ما يتناىف مع أحكام  أ ) 
 ؛4.42و 2.23الرقمني 

اية األأن تشغيل مثل هذه احملطات يتناىف مع استخدام الرتددات استخدامًا  ب) مر، إىل رشيدًا وميكنه أن يؤدي، يف 
حالة فوضى بالغة؛

أن تشغيل مثل هذه احملطات ميكن أن جيري خارج السلطة القانونية للدول األعضاء، مما جيعل من الصعب تطبيق  ج)
 القوانني الوطنية تطبيقاً مباشراً؛

 حمطات اإلذاعة هذه على منت سفن أو طائراتأنه ميكن أن ينشأ وضع قانوين صعب للغاية عندما جيري تشغيل  د )
 ليست مسجلة حسب األصول يف أي بلد،

 يوصـي

ا دراسة الوسائل املباشرة أو غري املباشرة اليت ميكن من خالهلا منع أو وقف تشغيل  تطلببأن  1 اإلدارات من حكوما
 باً؛احملطات املشار إليها أعاله واختاذ ما يلزم من تدابري كلما كان ذلك مناس

بأن تقوم اإلدارات بإعالم األمني العام بنتائج هذه الدراسات والتقدم إليه بأي معلومات أخرى ذات فائدة عامة  2
ا.  حىت يتسىن له إعالم الدول األعضاء 

___________________
 تعديالت صياغية على هذه التوصية. 1997أدخل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام   1
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16التوصيـة  (WRC-12) 

 تشغيلها يمكن بالمحطات التي إدارة التداخل فيما يتعلق 
 لألرض من خدمات االتصاالت الراديويةفي أكثر من خدمة واحدة 

 )،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره يف إذ يضع

ط قواعد حتقيق التوحيد الدويل الستعمال الطيف بغية تبسيتوزيع الطيف خدمات االتصاالت الراديوية وأن اهلدف من  أ ) 
 النفاذ إىل الطيف على أساس منصف؛وتعزيز إدارة التداخل 

لراديوي األول مؤمتر اإلبراق ا أن املبادئ اليت تقوم عليها خدمات االتصاالت الراديوية وتوزيع الطيف اعُتمدت يف ب)
 للخدمة البحرية؛نطاقات الرتدد  توزيعحيث مت  1906 برلني يف ذي ُعقد يفال

 الراديوية ال سيما التصاالتبيئة ا يف تغيريات كبريةأن التطورات التكنولوجية والسوقية والتنظيمية تؤدي إىل  ج)
GHzالنطاقات حتت  يف  ؛6

تصنيف عوبة تزيد من صسوف  ،وخاصة تقارب اخلدمات ،بيئة االتصاالت الراديوية اليت تشهدهاهذه التغيريات أن  د )
 ؛لقائمةا الراديوية ضمن خدمات االتصاالت الراديويةبعض احملطات 

 ؛املسائل اليت يثريها تقارب اخلدمات قد ال تعاجل دائماً من خالل إعادة تعريف خدمات االتصاالت الراديويةأن  ه )

إمكانية تعزيز اإلطار التنظيمي الدويل  قد نظرت يف (WRC)ت الراديوية أن املؤمترات العاملية السابقة لالتصاال و )
 ضوء تغريُّ بيئة االتصاالت الراديوية؛ للطيف يف

ر التقليدي اإلطا أن دراسات قطاع االتصاالت الراديوية لتعزيز اإلطار الدويل إلدارة الطيف قد جرت حىت اآلن يف ز )
 طيف فقط؛خلدمات االتصاالت الراديوية وتوزيع ال

طار إدارة الطيف على أساس وطين ال تستند إىل اإل سبيلها إىل أن تعتمد نـُُهجاً يف أن اإلدارات قد اعتمدت أو يف ح)
 التقليدي املذكور أعاله بغرض حتسني املرونة ومواكبة تغريُّ بيئة االتصاالت الراديوية؛

لراديو من أجل احلصول على الدرجة املطلوبة من املرونة من لوائح ا 4.4أنه جيوز هلذه اإلدارات أن تستعمل الرقم  ط)
 تداُخل ضار على الصعيد الدويل؛ على الصعيد الوطين مع عدم التسبُّب يف

تستند إىل اإلطار التقليدي اإلدارات اليت تعتمد إدارة وطنية للطيف المن لوائح الراديو، فإن  4.4أنه تطبيقًا للرقم  ي)
ا الراديوية من املذكور أعاله وبطريقة  تناقض جدول توزيع نطاقات الرتدد وأحكام لوائح الراديو ال تستطيع املطالبة باحلماية حملطا

 تداخالت ضارة باحملطات اليت تشغلها إدارات أخرى طبقاً للوائح الراديو، التداخل الضار عرب احلدود وجيب أال تتسبب يف
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 وإذ يُقـر

 ارة الطيف هو عملية مستمرة؛بأن حتسني اإلطار الدويل إلد أ )

ITU-Rأن املسألة  ب) لقطاع االتصاالت الراديوية تدعو إىل إجراء دراسات عن أثر التقارب التقين على البيئة  224/1
 التنظيمية لالتصاالت الراديوية على الصعيدين الوطين والدويل؛

موضوعات  اختاذ ترتيبات خاصة يف من الدستور تنص على أن حتتفظ اإلدارات لنفسها باحلق يف 42أن املادة  ج)
االتصاالت اليت ال تعين الدول األعضاء عموماً، شريطة أال يتعارض ذلك مع أحكام الدستور أو االتفاقية أو اللوائح اإلدارية، 

ا للعملي فيما  ات الراديوية للدول األعضاء األخرى،يتعلق بالتداخل الضار الذي قد تسببه عمليا

 يوصي

 تبأن يدرس قطاع االتصاالت الراديوية مجيع اجلوانب املتصلة بإدارة التداخل نتيجة ألثر التقارب التقين على البيئة التنظيمية لالتصاال
، وخاصة الراديوية لألرضإطار أكثر من خدمة واحدة من خدمات االتصاالت  الراديوية فيما يتعلق باحملطات اليت قد تعمل يف

ارة على تداخالت ض أعاله)، وذلك لضمان عدم التسبب يف "ب) من "وإذ يُقرانظر أيضاً الفقرة حاالت التداخل عرب احلدود ( 
 حمطات الدول األعضاء األخرى،

 يدعو اإلدارات

ITU-Rإطار املسألة  الدراسات بتقدميها مسامهات إىل قطاع االتصاالت الراديوية يف إىل املشاركة بنشاط يف لقطاع  224/1
 الراديوية. االتصاالت
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34التوصيـة  (REV.WRC-12) 

لتوزيع نطاقات التردد الناظمةالمبادئ 

 )،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره
 طيف الرتددات الراديوية؛ يغطيدويل لتوزيع نطاقات الرتدد  لوائح الراديو حتتوي على جدولأن  أ ) 

 1 ريف يف املادةاملعرفة أوسع تعرتدد على اخلدمات الأنه قد يكون من املرغوب فيه يف بعض احلاالت توزيع نطاقات  ب)
 لتحسني مرونة االستعمال لكن دون إحلاق ضرر باخلدمات األخرى؛

تنسيق وضمان  ةيويالراد اتتوزيعات مشرتكة على الصعيد العاملي مرغوب فيه لتحسني استعمال طيف الرتدد منح أن ج)
 ؛هذا االستعمال

لى توزيع نطاقات الرتدد بالرتكيز على أمور هامة ع يف جدولسمح يع الطيف سوف أن احرتام هذه املبادئ لتوزي ) د
 ؛املستوى التنظيمي، مع السماح مبزيد من املرونة يف االستعمال الوطين للطيف

أن التطورات التكنولوجية حتدث بوترية سريعة وأن اإلدارات ترغب يف االستفادة من هذه التطورات لزيادة كفاءة  ه )
 م الطيف وتيسري النفاذ إليه؛استخدا

 أن من الضروري أن تؤخذ احتياجات البلدان النامية بعني االعتبار؛ و )
 تعريفاً واسعاً؛فة بشأن استعمال اخلدمات املعرّ  توجيهاتتقدم  ITU-R SM.1133أن التوصية  ز )
ولويات اليت واإلقليمية والعاملية مبا يف ذلك األأن االتصاالت الراديوية تؤدي دوراً مهماً يف حتقيق األولويات الوطنية  ح)

 يرد وصفها يف القرارات ذات الصلة ملؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية،

 وإذ يدرك
26أن القرار  (Rev.WRC-07) ديلها تع وأ يقدم مبادئ توجيهية بشأن استعمال احلواشي، مبا يف ذلك إضافة هذه احلواشي

 ،حذفها وأ

 لالتصاالت الراديوية املقبلة يوصي املؤمترات العاملية
ر دف إعطاء اإلدارات أقصى قد تعريف ممكنأوسع  املعرفةبأن توزع، كلما أمكن ذلك، نطاقات تردد للخدمات  1

 لة؛قتصادية وعوامل أخرى ذات صاالتشغيلية و التقنية و العوامل العامل السالمة و  مع مراعاةمن املرونة يف استعمال الطيف، 

اخلدمات وفئات اخلدمات وحدود نطاقات  تناسقنطاقات تردد على أساس عاملي (، كلما أمكن ذلك، بأن توزع 2
 قتصادية وعوامل أخرى ذات صلة؛االتشغيلية و التقنية و العوامل العامل السالمة و  مع مراعاةالرتددات) 

وفقاً  ،عند توزيع نطاقات الرتدد من خالل احلواشي 5عدد احلواشي يف املادة من حيثما أمكن بأن تقلل 3
 ؛(Rev.WRC-07) 26 للقرار
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االجتماع  )وتقرير (تقاريرقطاع االتصاالت الراديوية  أجراهااالعتبار الدراسات ذات الصلة اليت  بعنيأخذ تبأن  4
حسب االقتضاء، وأن تأخذ بعني االعتبار كذلك مسامهات األعضاء،  ،(CPM) للمؤمتر )التحضرييةالتحضريي (االجتماعات 

 ي لالتصاالت الراديوية،طبقاً جلدول أعمال املؤمتر العامل التطورات التقنية والتشغيلية والتنبؤات واالستعماالت فيها ما تتناوله من مبا

 يوصي اإلدارات
ات يف االقرتاحات اليت تقدمها للمؤمتر  "إذ يضع يف اعتباره"من  )زإىل  أ) و "يوصي"من  4 إىل 1بأن تأخذ يف احلسبان النقاط من 

،العاملية لالتصاالت الراديوية

 اإلداراتيدعو 
غيلية والتنبؤات التطورات التقنية والتشمعلومات بشأن  من بأن تشارك بنشاط يف دراسات قطاع االتصاالت الراديوية مقدمةً ما لديها

 ،واالستعماالت

 لقطاع االتصاالت الراديويةجلان الدراسات التابعة  ويطلب منمكتب االتصاالت الراديوية يكلف مدير 
مع  يفًا واسعاً توافق اخلدمات املعرفة تعر يف إطار الدراسات التقنية اليت جترى خبصوص نطاق ترددات ما، بتفحص  1

 "اعتباره إذ يضع يف"من  )ز  إىل ) أعاملي، مع مراعاة النقاط الستوى املالتوزيعات على  مواءمة وإمكانيةاالستعماالت احلالية 
 أعاله؛ "يوصي"من  4إىل  1والنقاط 

املنظمة و  (IMO) واملنظمة البحرية الدولية (ICAO) الدويل املدين الطريان منظمةمبشاركة  الدراسات هذهبإجراء  2
 ؛عند االقتضاء نيةاملع واملنظمات الدولية األخرى (WMO)العاملية لألرصاد اجلوية 

 لالتصاالت الراديوية حيتوي على نتائج هذه الدراسات، املقبلة بتقدمي تقرير إىل املؤمترات العاملية 3

 قطاع االتصاالت الراديوية وـيدع
نود بعلى اخلدمات احلالية من جراء أثر  ما يكون من إىل حتديد جماالت الدراسات واالضطالع بالدراسات الضرورية لتحديد 

 ،لالتصاالت الراديوية اليت تنطوي على توسيع جمال توزيعات اخلدمات احلالية املقبلة جدول أعمال املؤمترات العاملية

 يكلف األمني العام
اً علم ملعنيةا املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واملنظمات الدولية األخرىبإحاطة منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية و 

عند االقتضاء، ذه التوصية

 مدير مكتب االتصاالت الراديوية يدعو
.ذه التوصيةعلماً التابعني لالحتاد إحاطة قطاعي تنمية االتصاالت وتقييس االتصاالت  إىل
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36التوصيـة  (WRC-97) 

 دور المراقبة الدولية لإلرساالت في تخفيض االزدحام الظاهر
 في استعمال موردي المدار والطيف

 )،1997إن املؤمتـر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره
األرض وطيف الرتددات الراديوية مها من املوارد الطبيعية احملدودة ويتزايد أن مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل  أ ) 

 استعمال اخلدمات الفضائية هلما؛
أن من املستحسن حتقيق استعمال أكثر فعالية ملدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض وطيف الرتددات الراديوية  ب)

ا، ولذلك ي دات على حنو أكثر دقة القائمة الدولية للرتد تعربستحسن اختاذ التدابري الالزمة كي ملساعدة اإلدارات يف تلبية احتياجا
 االستعمال الفعلي هلذين املوردين؛

 أن املعلومات املتعلقة مبراقبة اإلرساالت ينبغي أن تساعد قطاع االتصاالت الراديوية على االضطالع ج)
 الوظيفة؛ ذه
 الصادرة عن احملطات الفضائية مكلفة،أن منشآت مراقبة اإلرساالت  ) د

 يدركإذ و 
 ملراقبة اإلرساالت أن يكون فعاًال متاماً إال إذا غطى مجيع مناطق العامل، أنه ال ميكن لنظام دويل

 قطاع االتصاالت الراديويةيدعو 
 تعمال املوارداسإىل إجراء دراسات وصياغة توصيات بشأن املنشآت الالزمة لتأمني تغطية وافية للعامل بغية ضمان 

 فعاالً، استعماالً 

 يدعو اإلدارات
 ؛16أن تبذل كل اجلهود املمكنة إلقامة منشآت مراقبة اإلرساالت وفقاً للمادة  1
 مبدى استعدادها للتعاون يف إطار برامج مراقبة اإلرساالت اليت قد قطاع االتصاالت الراديويةأن تعلم  2

 القطاع؛ يقرتحها
وانب مراقبة اإلرساالت الصادرة عن حمطات فضائية بغية السماح بتطبيق أحكام أن تنظر يف خمتلف ج 3

 .22و 21 املادتني
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37التوصيـة  (WRC-03) 

 تشغيل المحطات األرضية على السفنإجراءات 
 )،2003إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره
ينبغي أن يقوم اإلرسال من احملطات األرضية على السفن ضمن  (WRC-03) 902أنه مبوجب أحكام القرار  أ ) 

902بالقرار  1يف امللحق  4املسافات احملددة يف البند  (WRC-03) على أساس املوافقة املسبقة لإلدارات املعنية؛ 
ا للحصول على هذه املوافقة املسبقة لإلدارات  ب) أن من املستصوب تقدمي توجيهات بشأن األنشطة املطلوب القيام 

املعنية؛
 ،أن هذه التوجيهات ينبغي أن تتضمن اإلجراءات التشغيلية الستعمال احملطات األرضية على السفن ج)

 يوصـي
 باتباع اإلجراءات املبينة يف امللحق يف تشغيل احملطات األرضية على السفن.

 (WRC-03) 37بالتوصيـة  1امللحـق 

 إجراءات تشغيل المحطات األرضية على السفن

 المبادرة إلى االتصال ألف
باالتصال باإلدارة أو اإلدارات  رخصةأو حامل الاإلدارة اليت متنح رخص استخدام احملطات األرضية على السفن أن تقومينبغي 

املعنية قبل البدء باستخدام احملطة أو احملطات األرضية على سفينة ضمن املسافات الدنيا، من أجل احلصول على املوافقات اليت 
إلدارة أو لإلدارات لحتدد األسس التقنية اليت متكن من تفادي التداخالت غري املقبولة اليت ميكن أن تتعرض هلا أنظمة األرض التابعة 

 املعنية.
 واإلدارات املعنية. الدنيا، على التوايل، املسافات (WRC-03) 902بالقرار  1يف امللحق  5و 4وحيدد البندان 

التدابير الموصى بها لإلدارات التي تمنح رخص المحطات األرضية على السفن ولحاملي  باء
 الرخص ولإلدارات المعنية

يت متنح رخص احملطات األرضية على السفن أو حلامل الرخصة تقدمي املعلمات التقنية والتشغيلية الينبغي لإلدارة اليت  -
تتطلبها اإلدارة املعنية، ومنها، عند االقتضاء، معلومات عن حتركات السفينة أو السفن املزودة باحملطات األرضية 

 ضمن املسافات الدنيا.
ات لسماح بتشغيل حمطات أرضية على السفن أن حتدد ما إذا كان لديها حمطينبغي لإلدارات املعنية اليت ترغب يف ا -

لألرض ميكن أن تتأثر بعمليات احملطات األرضية على السفن عمالً على حتديد ترددات ميكن أن تستعملها احملطات 
  لسفن تفادياً الحتماالت التداخل.األرضية على ا
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 اتفاقات استعمال الترددات جيم

اقات الستعمال الرتددات، ينبغي الرجوع إىل املمارسات الوطنية وكذلك إىل التوصيات السارية الصادرة عن قطاع عند إبرام اتف
 .)SF.1650و SF.1649و SF.1648و SF.1585و S.1587 االتصاالت الراديوية (مثل

 تفادي التداخل غير المقبول دال

متنح رخص استخدام احملطات األرضية على السفن أن تتأكد من أن اإلدارة اليت ، على (WRC-03) 902بالقرار  1وفقاً للملحق 
هذه احملطات ال تسبب تداخالت غري مقبولة خلدمات إدارات معنية أخرى. وإذا حدث تداخل غري مقبول فعلى حامل الرخصة 

ع الرخصة بقط أن يزيل مصدر التداخل الصادر عن حمطته مبجرد إعالمه عن حدوث التداخل. وعالوة على ذلك يقوم حامل
اإلرسال فوراً، بناء على طلب اإلدارة املعنية أو اإلدارة اليت منحت رخصة استخدام هذه احملطة، إذا حددت أي من اإلدارتني أن 

 احملطة تسبب تداخًال غري مقبول أو أن تشغيلها ال جيري وفقاً التفاق التشغيل.
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 63التوصيـة 

 1المتعلقة بتقديم صيغ وأمثلة لحساب عروض النطاق الالزمة

 )،1979إن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره

 يقضي بأن يكون عرض النطاق الالزم جزءاً من التسمية الكاملة لصنف اإلرسال؛ 1من التذييل  Iأن القسم  أ ) 

ITU-Rأن التوصية  ب) SM.1138  تتضمن قائمة جزئية من األمثلة والصيغ حلساب عرض النطاق الالزم لبعض أصناف
 اإلرسال النمطية؛

ثلة اخلاصة بعروض النطاق الالزمة والوارد املستخدمة يف جدول األم Kأنه ال توجد معلومات كافية لتحديد العوامل  ج)
ITU-Rيف التوصية  SM.1138؛ 

كفاءة   سيما فيما يتعلق بضرورة حتقيق أنه من الضروري معرفة عروض النطاق الالزمة ملختلف أصناف اإلرسال، ال د )
 استخدام الطيف الراديوي، وكذلك مراقبة اإلرساالت والتبليغ عنها؛

ر اإلمكان من إجراء القياسات الرامية إىل حتديد عرض النطاق الالزم ألغراض التبسيط أنه حيسن التقليل قد ه )
 والتوحيد الدويل،

يوصي قطاع االتصاالت الراديوية

بتوفري صيغ إضافية، على فرتات مناسبة، تسمح بتحديد عرض النطاق الالزم ألصناف اإلرسال العادية، وكذلك 1
دف إىل تكملة األمثلة ال ITU-Rواردة يف التوصية أمثلة  SM.1138؛ 

 اإلضافية الالزمة حلساب عروض النطاق الالزمة ألصناف اإلرسال العادية، Kبدراسة وحتديد قيم للعوامل  2

 يدعو مكتب االتصاالت الراديوية

 إىل نشر أمثلة عن هذه احلسابات يف مقدمة القائمة الدولية للرتددات.

___________________
 تعديالت صياغية على هذه التوصية. 1997أدخل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام   1
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 71التوصيـة 

 1المتعلقة بتقييس الخصائص التقنية والتشغيلية للمعدات الراديوية

 )،1979إن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره

 أن اإلدارات تواجه ضرورة ختصيص موارد متزايدة لتنظيم أداء املعدات الراديوية؛ أ ) 

 أن اإلدارات، وخاصة إدارات البلدان النامية، كثرياً ما تواجه صعوبة يف احلصول على هذه املوارد؛ ب)

ا اعرتافًا  ج) ، ومعها إجراءات متبادالً أنه قد يكون من املفيد أن تطبق، بقدر ما هو مستطاع عملياً، معايري معرتف 
 إقرار النمط؛

واملنظمة  (ICAO)أن عددًا من اهليئات الدولية، ومنها قطاع االتصاالت الراديوية ومنظمة الطريان املدين الدويل  د )
وم بوضع ، تق(IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (CISPR)) واللجنة الدولية اخلاصة بالتداخالت الراديوية (IMOالبحرية الدولية 

 توصيات ومعايري تتعلق باخلصائص التقنية والتشغيلية اليت تنطبق على أداء املعدات وعلى قياس هذا األداء؛

ال، مل تؤخذ دائماً يف االعتبار، على حنو كامل، ه )  أن االحتياجات اخلاصة بالبلدان النامية، يف هذا ا

يوصـي

ا واليت ميكن أن أن تسعى اإلدارات إىل التعاون بغية وضع موا1 صفات دولية جلودة األداء وطرائق القياس املقرتنة 
 تستخدم كنماذج للمعايري الوطنية املنطبقة على املعدات الراديوية؛

ا بشروط واسعة الشمول، وأن تراعي  2 أن تفي هذه املواصفات الدولية جلودة األداء وطرائق القياس املقرتنة 
 النامية؛االحتياجات اخلاصة بالبلدان 

أن تعتمد اإلدارات، عند توافر مواصفات دولية جلودة أداء املعدات الراديوية، هذه املواصفات كأساس ملعايريها 3
 الوطنية كلما أمكن ذلك عملياً؛

أن تعمد اإلدارات، يف احلدود املمكنة عملياً، إىل أن تقبل، على أساس متبادل، إجراءات إقرار النمط اخلاصة  4
 املطابقة ملثل هذه املواصفات جلودة األداء.باملعدات 

___________________
 تعديالت صياغية على هذه التوصية. 1997أدخل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام   1
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75 التوصيـة (REV.WRC-15) 

 الهامشيدراسة الحد الفاصل بين مجال البث خارج النطاق ومجال البث 
 للرادارات األولية التي تستعمل المغنيطرون

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

 اهلامشي؛ ثجمال الب هو تعيني احلد األقصى املسموح به من البث غري املطلوب يف 3أن اهلدف األساسي من التذييل  أ ) 

؛1املادة  أن جمايل البث خارج النطاق والبث اهلامشي حمددان يف ب)

ITU-Rأن التوصية  ج) SM.1541  تعني احلد الفاصل بني جمال البث خارج النطاق وجمال البث اهلامشي للرادارات
 ؛−dB 40األولية وأن هذا احلد يتصل بقناع البث على عرض النطاق البالغ 

 ؛ITU-R SM.1541وصية يشري إىل الت 3أن التذييل  د )

 املرغوب فيه للرادارات، تشرح تقنيات قياس البث غري ITU-R M.1177أن التوصية  ) ه

 وإذ يدرك

للبث غري املطلوب للرادارات األولية اليت تستعمل املغنيطرون من  −dB 40إمكانية أن تنتقص القيم احملسوبة لعرض النطاق البالغ 
 تقدير عرض النطاق الفعلي،

 يوصـي

الالزمة لتعيني احلد الفاصل بني جمال  −dB 40بأن يقوم قطاع االتصاالت الراديوية بدراسة طرائق حساب عرض النطاق البالغ 
 البث خارج النطاق وجمال البث اهلامشي للرادارات األولية اليت تستعمل املغنيطرون،

 يدعو اإلدارات

ا إىل الدراسات املذكورة أعاله وتقد إىل املشاركة بنشاط يف  .قطاع االتصاالت الراديويةمي مسامها
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76التوصية  (WRC-12)

واستعمالها األنظمة الراديوية اإلدراكيةنشر 

 )،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره يف إذ يضع

صول على احل معرّف على أنه أي نظام راديوي يستخدم تكنولوجيا تتيح للنظام (CRS)أن النظام الراديوي اإلدراكي  أ ) 
علماته وبروتوكوالته التشغيلية م قوم النظام بضبطمعلومات بشأن بيئته التشغيلية واجلغرافية والسياسات السارية وحالته الداخلية؛ وي

ITU-Rتقرير (ال النتائج املتحصّلة ِطبقاً هلذه املعلومات لتحقيق أهداف حمددة سلفاً؛ واالستفادة منوتلقائياً دينامياً  SM.2152؛( 

ITU-Rالتوصية  االطالع عليها يف ميكنإلدارة الطيف أن هناك طريقة  ب) SM.1049 املساعدة  عمل يفميكن أن تست
 ؛املناطق احلدودية على توفري ختصيصات تردد خلدمات األرض يف

 ؛ITU-R 58 أن قطاع االتصاالت الراديوية يضطلع بدراسة تنفيذ واستخدام األنظمة الراديوية اإلدراكية وفقاً للقرار )ج

 ؛ITU-R 58 لقراراأن الدراسات بشأن التدابري التنظيمية املتصلة بتطبيق األنظمة الراديوية اإلدراكية تقع خارج نطاق  ) د

 بعض خدمات االتصاالت الراديوية، أن هناك خططاً لنشر األنظمة الراديوية اإلدراكية يف ) ه

 وإذ يدرك

 عمل وفقاً ألحكام لوائح الراديو؛يتعني أن ي CRSأن أي نظام راديوي يطبق تكنولوجيا  أ )

األنظمة الراديوية اإلدراكية ال يعفي اإلدارات من التزامها فيما يتعلق حبماية حمطات اإلدارات األخرى  استعمال أن )ب
 وفقاً للوائح الراديو؛

 ،ككلاستخدام الطيف   أنه يتوقع أن توفر األنظمة الراديوية اإلدراكية املرونة وتزيد من الكفاءة يف ج)

 يوصي

من  )بو )أ، مع مراعاة الفقرتني ITU-R 58 دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وفقًا للقرار بأن تشارك اإلدارات بنشاط يف
 ."يدرك إذو "
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100ة ـالتوصي (REV.WRC-03) 

 االنتثار التروبوسفيري نطاقات التردد المفضلة لألنظمة التي تستخدم

 )،2003إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره

فيما يتعلق بنطاقات الرتدد اليت تستخدمها  ITU-R F.698الصعوبات التقنية والتشغيلية اليت أشارت إليها التوصية  أ ) 
 بالتقاسم أنظمة االنتثار الرتوبوسفريي واألنظمة الفضائية وأنظمة األرض األخرى؛

واملؤمتر اإلداري العاملي للراديو  (WARC-79)اإلداري العاملي للراديو  راملؤمتنطاقات الرتدد اإلضافية اليت وزعها  ب)
(WARC-92) دمات الفضائية بالنظر إىل تزايد تطويرها؛على اخل 

أن مكتب االتصاالت الراديوية يف حاجة إىل قيام اإلدارات بتزويده مبعلومات معينة حول األنظمة اليت تستخدم  ج)
 ،3.16.21)و 410.5 ذات الصلة من لوائح الراديو (مثل الرقمني التقيد باألحكاماالنتثار الرتوبوسفريي حىت يتسىن له التحقق من 

 يعرتف مع ذلكإذ و 

 بأن اإلدارات قد تود أن تستمر يف استخدام أنظمة قائمة على االنتثار الرتوبوسفريي لالستجابة لبعض حاجات االتصاالت،

 يالحظإذ و 

يزيد  اليت تستخدم بالتقاسم مع األنظمة الفضائية، من شأنه أن النطاقاتأن انتشار هذه األنظمة يف مجيع نطاقات الرتدد، وخاصة 
 من صعوبة الوضع الراهن،

 يوصي اإلدارات

أن تقوم عندما ختصص ترددات للمحطات اجلديدة التابعة لألنظمة اليت تستخدم االنتثار الرتوبوسفريي، مبراعاة  1
دودًا من عددًا حم الً نشأ مستقباألنظمة اليت تُ  تستخدم أن حرصًا علىحىت اآلن  االتصاالت الراديوية املعلومات اليت نشرها قطاع

 نطاقات تردد معينة؛

انت هذه التخصيصات فيما إذا ك املكتبأن تشري صراحة يف بطاقات تبليغها عن ختصيصات الرتدد اليت ترسلها إىل  2
 .تتعلق مبحطات تابعة ألنظمة تستعمل االنتثار الرتوبوسفريي
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206التوصيـة  (REV.WRC-12)

  إمكانية استعمال أنظمة متكاملة للخدمة المتنقلة الساتلية دراسات بشأن
  MHz 1 559-1 545و MHz 1 544-1 525النطاقات  في والمكّونة األرضية

 MHz 1 660,5-1 646,5و MHz 1 645,5-1626,5و
 )،2012إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره يف إذ يضع
 أنه ميكن ألنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية أن توفر اخلدمة ملنطقة واسعة؛ ) أ 

 ةاألرضي ةملكوناتكمل ، حيث ةأرضي ةومكون ةساتلي ةمكونتستخدم للخدمة املتنقلة الساتلية  ةاملتكاملاألنظمة ن أ ب)
نظام اخلدمة املتنقلة الساتلية. ويف مثل هذه األنظمة، يتحكم املورد الساتلي وأنظمة إدارة  يف عمل كجزء مكملتو  ةالساتلي ةاملكون
ساتلية نطاقات الرتدد للخدمة املتنقلة النفس أجزاء  ةاألرضي ةستخدم املكونت. وعالوة على ذلك، ةاألرضي ةاملكون يف الشبكة

 ذي الصلة؛ النظام الساتلي املتنقل العامل ستخدمة يفامل
املناطق احلضرية  يف قدرة حمدودة على توفري خدمات اتصاالت راديوية يعول عليها اخلدمة املتنقلة الساتلية ألنظمةأن  ج)

تأثري فف من خت كن أنمي يةاخلدمة املتنقلة الساتل املكونة األرضية لنظام متكامل يفبسبب عوائق طبيعية أو من صنع اإلنسان وأن 
 داخل املباين؛ بتوفري اخلدمةسمح كذلك أن تو  هذه العوائق

 سد سهم يفي أن حتسن تغطية املناطق الريفية، وبالتايل تشكل عنصراً اخلدمة املتنقلة الساتلية أنظمة بإمكان أن  )د 
 الفجوة الرقمية من الناحية اجلغرافية؛

حسبما  ،الكوارث حاالت يف واإلغاثة اجلمهورمناسبة لالتصاالت املتعلقة حبماية  اخلدمة املتنقلة الساتلية أنظمةأن  )ه 
 ؛*WRCRev.(646-12( القرار يف جاء
MHz أن النطاقات و ) 1 544-1 MHzو 525 1 559-1 MHzو 545 MHzو 1645,5-1626,5 1 660,5-1 646,5 

أساس أويل  على لخدمة املتنقلةل لكن ما من نطاق منها موزعاملتنقلة الساتلية وخدمات أخرى و لخدمات لموزعة على أساس أويل 
 ؛من احلواشي املتعلقة بالبلدانحاشية  من خاللإال 

 اخلدمة املتنقلة الساتلية املتكاملة داخل أراضيها ترخص بتشغيل أنظمةأو تعتزم أن  رخصتأن بعض اإلدارات  ز) 
 ؛اعتباره" يف يضع "إذمن  و) الفقرة يف ددةبعض النطاقات احمل يف
 تعايشت اإلمكان أنالرتددات خلص منها إىل أنه ليس ب أن قطاع االتصاالت الراديوية أجرى دراسات عن تقاسم )ح
 النطاقاتنفس  يف املتنقلة اخلدمات يف وأنظمةاخلدمة املتنقلة الساتلية يف مستقلة أنظمةمنطقة جغرافية جماورة  نطقة أو يفنفس امل يف

 ،الطيف دون حدوث تداخل ضارمن 
 يدركوإذ 

يتصل  أن قطاع االتصاالت الراديوية مل جير دراسات عن املسائل املتعلقة بالتقاسم أو املسائل التقنية أو التنظيمية فيما أ ) 
 بأنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية املتكاملة، ولكن بعض اإلدارات أجرت مثل هذه الدراسات؛

 وخدمة الفلك الراديوي MHz 1 610-1 559 النطاق يف خدمة املالحة الراديوية الساتليةمن الضروري محاية أن  ب)
MHzالنطاقني  يف MHzو 1613,8-1610,6 1  من التداخل الضار؛ 670-1660

___________________
هذا القرار. 2015راجع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة: *
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MHzالنطاقني  اخلدمة املتنقلة الساتلية يف من الضروري محاية أن ج) 1 559-1 MHzو 525 1 660,5-1 من التداخل  626,5
اورة؛نفس القناة و/أو القنا الضار الذي قد ينجم عن تشغيل املكّونة األرضية ألنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية املتكاملة يف  ة ا

 نيأجزاء خمتلفة من النطاق اخلدمة املتنقلة الساتلية يف أنظمةتنطبق على  357A.5و 353A.5 أن أحكام الرقمني ) د
MHz 1 559-1 MHzو 525 العاملي  لنظامالطيف وحتديد أولويات االتصاالت ل من تطلباتاملفيما يتعلق ب 1660,5-1626,5
 ؛(R) اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريانو  البحر يف لالستغاثة والسالمة

أنظمة اخلدمة عمال است، ميكن نشر خدمة املالحة الراديوية الساتليةأنظمة حلماية رهناً بالتدابري املرضية املتخذة أنه  ه )
MHzالنطاقات  يف املتنقلة الساتلية املتكاملة 2 010-1 MHzو 980 2 200-2 MHzو 170 2 500-2 األقاليم الثالثة  يف 483,5

MHzالنطاق  مجيعها، وكذلك يف  ن، علمًا بأقطاع االتصاالت الراديويةجيريها دون احلاجة لدراسات ، 2اإلقليم  يف 2025-2010
 هذه النطاقات موزعة للخدمتني املتنقلة الساتلية واملتنقلة على السواء،

وإذ يالحظ

ميكن حضرية  لتغطية مناطق واسعة ومناطقاملتكاملة  اخلدمة املتنقلة الساتلية أنظمةاليت توفرها درات اإلمجالية القأن  أ ) 
 ؛*) WRCRev.212-(07القرار  أشري إليه يفالوفاء باالحتياجات اخلاصة للبلدان النامية حسبما  يف أن تسهم

قواعد من خالل  ،أن بعض اإلدارات اليت تنفذ أو تعتزم تنفيذ أنظمة متكاملة داخل أراضيها الوطنية فرضت حدوداً  ب)
أن تنتجها  هلذه األنظمة للمكّونة األرضية ميكناليت  (.e.i.r.p) تناحيةامل كافئةاملشعة املقدرة ، على كثافة الالرتخيصوإجراءات 

 ؛دمة املالحة الراديوية الساتليةخلالنطاقات املوزعة  يف

عمال ، وأن استحالياً أن عددًا حمدودًا من نطاقات الرتدد موزع للخدمة املتنقلة الساتلية، وأن هذه النطاقات مزدمحة  ج)
 إىل الطيف؛ األخرى اخلدمة املتنقلة الساتليةبعض احلاالت أن يزيد من صعوبة نفاذ أنظمة  يف املكونات األرضية املتكاملة ميكن

 ،نائية بني اإلداراتاملشاورات الث ، يفاملتكاملة أن توفر اخلدمة املتنقلة الساتلية أنظمةأنه ميكن لإلدارات اليت تنفذ  ) د
 ،املكّونة األرضيةمعلومات عن خصائص نظام 

 يوصي

 بشأن إمكانية استعمال أنظمة متكاملة للخدمة املتنقلة الساتليةبدعوة قطاع االتصاالت الراديوية إىل إجراء دراسات 
MHzالنطاقات  يف 1 544-1 MHzو 525 1 559-1 MHzو 545 1 645,5-1 MHzو 626,5 1 660,5-1 ، حسب 646,5

، "إذ يدرك"و ،"اعتباره يف يضع إذ"فقرات واملخططة فضالً عن مراعاة  األنظمة القائمةاحلاجة إىل محاية  االقتضاء، مع مراعاة
 ،"يدرك إذ"ومن  )جو )بو ) أخاصة الفقرات  أعاله "يالحظ إذو"

يدعو اإلدارات

 .يدرك"إذ "من  )أدراسات قطاع االتصاالت الراديوية مع مراعاة الفقرة  ، يفحسب االقتضاء ،إىل املشاركة

___________________
هذا القرار. 2015راجع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  مالحظة من األمانة: *
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207التوصيـة  (REV.WRC-15)

 أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية المقبلة

 )،2015إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع يف

املقبلة وفقًا للتوصيتني  (IMT)أن قطاع االتصاالت الراديوية يدرس تطور أنظمة االتصاالت الدولية املتنقلة  أ ) 
ITU-R M.1645 وITU-R M.2083 وأن من املرتقب وضع مزيد من التوصيات من أجل أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية؛ 

وما بعده احلاجة إىل معدالت  2020تصاالت املتنقلة الدولية لعام أن من املنتظر أن يتناول التطور املقبل ألنظمة اال ب)
 بيانات أعلى من معدالت أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية املنشورة حالياً، تناسب احتياجات املستعمل، حسب االقتضاء؛

 ية املقبلة،قلة الدولاحلاجة إىل حتديد املتطلبات املرتبطة بعملية التعزيز اجلارية ألنظمة االتصاالت املتن ج)

 وإذ يالحظ

ا قطاع االتصاالت الراديوية بشأن أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية  أ )  الدراسات اجلارية ذات الصلة اليت يقوم 
 ؛ITU-R 229/5املتقدمة، وخصوصاً نتائج املسألة 

 االعتبار متطلبات تطبيقات اخلدمات األخرى، احلاجة إىل أن تؤخذ يف ب)

 يوصي

بدعوة قطاع االتصاالت الراديوية إىل أن يقوم، حسب الضرورة، بدراسة املسائل التقنية والتشغيلية واملسائل املتصلة بالطيف بغية 
 تلبية أهداف التطور املستقبلي ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية.
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316ة ـالتوصي (REV. Mob-87) 

 استخدام محطات أرضية على سفن داخل مياه الموانئ 
 1أو المياه األخرى الخاضعة للسلطة القضائية الوطنية

 )،1987(جنيف،  اإلداري العاملي للراديو حول اخلدمات املتنقلةإن املؤمتر 

 يدركإذ 
أن الرتخيص بتشغيل حمطات أرضية على سفن داخل مياه املوانئ أو املياه األخرى اخلاضعة للسلطة القضائية الوطنية هو من احلقوق 

 السيادية للبلدان املعنية،

 وإذ يذّكر
MHzكان قد وزع النطاقات   (WARC-79)أن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو  1 535-1  1990)(اعتبارًا من أول يناير  530

MHzو 1 544-1 MHzو 535 1 645,5-1 MHzعلى اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية والنطاقني  626,5 1 545-1 544 
MHzو 1 646,5-1  على اخلدمة املتنقلة الساتلية، 645,5

 وإذ يالحظ
يف املياه اإلقليمية وداخل املوانئ قد مت اعتماده، وأن  INMARSATأن اتفاقاً دوليًا حول استعمال احملطات األرضية على السفن 

 هذا االتفاق مفتوح لالنضمام إليه أو التصديق عليه أو املوافقة عليه أو القبول به، حسب احلالة،

 وإذ يضع يف اعتباره
سني االتصاالت البحرية حتأن اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية اليت تعمل يف العامل أمجع يف الوقت احلاضر قد أتاحت  أ ) 

حتسيناً كبرياً، وسامهت إىل حد كبري يف سالمة املالحة البحرية وفعاليتها، وأن التوسع يف هذه اخلدمة وتطويرها مستقبًال سيسامهان 
 أيضاً يف هذا التحسني؛

 ؛(GMDSS) البحر لسالمة يفأن اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية ستلعب دوراً مهماً يف النظام العاملي لالستغاثة وا ب)

أن استعمال اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية سيجلب الفوائد ليس إىل البلدان اليت تشغل حاليًا احملطات األرضية  ج)
 على السفن فحسب، بل سيجلبها أيضاً إىل البلدان اليت تعتزم تنفيذ هذه اخلدمة،

 يعرب عن رأيه
 ص ضمن حدود اإلمكان بتشغيل احملطات األرضية على السفن داخل مياه يف أن على اإلدارات أن حتتسب للرتخي

MHzاملوانئ واملياه األخرى اخلاضعة للسلطة القضائية الوطنية يف النطاقات  1 535-1  1990)(اعتبارًا من أول يناير  530
MHzو 1 545-1 MHzو 535 1 646,5-1 626,5، 

  
___________________

 تعديالت صياغية على هذه التوصية. 1997أدخل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام   1
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 يوصـي

يف حدود اإلمكان للمحطات األرضية على السفن بالعمل يف املوانئ أن حتتسب مجيع اإلدارات لكي تسمح 1
 املياه اليت تتبع للسلطة القضائية الوطنية يف النطاقات املنوه عنها أعاله؛ ويف

 أن حتتسب اإلدارات العتماد االتفاقات الدولية الالزمة هلذا املوضوع.2
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 401ة ـالتوصي

 (R)المتعلقة باالستخدام الفّعال لترددات الخدمة المتنقلة للطيران 
 المعينة لالستخدام العالمي

 )،1979(جنيف، اإلداري العاملي للراديو إن املؤمتر 

 يضع يف اعتبارهإذ 
قد عّني عددًا حمدودًا من الرتددات لالستخدام  (WARC-Aer2)أن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو حول اخلدمة املتنقلة للطريان 

 العاملي، من أجل مراقبة انتظام الرحالت اجلوية وسالمة الطائرات،

 يوصي اإلدارات
على القنوات املعينة لالستخدام العاملي،  (HF)ريان يف املوجات الديكامرتية بأن يبقى العدد اإلمجايل حملطات الط 1

 عند احلد األدىن الالزم الستعمال الرتددات استعماًال اقتصادياً وفعاالً؛
بأن ختدم حمطة واحدة من هذا النمط هيئات تشغيل الطائرات يف البلدان املتتامخة إن كان ذلك ممكناً وعملياً، وأال 2

 هنالك عادة أكثر من حمطة واحدة لكل بلد.يكون 
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503 التوصيـة (REV.WRC-2000) 
(HF)اإلذاعة على الموجات الديكامترية 

 )،2000، إسطنبولاملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (إن 
 إذ يضع يف اعتباره

 ؛(HF)ازدحام نطاقات اإلذاعة على املوجات الديكامرتية  أ ) 
اورة؛ القناة نفسها ويف القنواتمدى التداخل يف  ب)  ا
نوعية اإلذاعة املدجمة أو بأن نوعية االستقبال بتشكيل االتساع سيئة نسبيًا، إذا قورنت بنوعية األقراص  ج)

 بتشكيل الرتدد؛
أن تقنيات رقمية جديدة أتاحت حتسني نوعية االستقبال الذي ميكن احلصول عليه يف نطاقات إذاعية أخرى حتسيناً  د )

 حمسوساً؛
MHzأنه ثبتت جدوى أنظمة التشكيل الرقمي اليت ميكن تنفيذها يف النطاقات املوزعة للخدمة اإلذاعية حتت  ه ) 30 

 بتشفري معدل بتات منخفض؛
دعا قطاع االتصاالت الراديوية أن يواصل على وجه السرعة دراساته املتعلقة  *Rev.WRC) 517-(97أن القرار  و )

 ؛(HF)بتقنيات اإلذاعة الرقمية على املوجات الديكامرتية 
املسألة  ذا املوضوع مبوجبأن قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد يضطلع بدراسات عاجلة تتعلق  ز )

ITU-Rالسابقة  ذا الشأن يف أقصر وقت ممكن، ،217/10  بغية إعداد توصية 
 وإذ يسلِّم

، كان االحتاد (HF)أن من املفيد للغاية أن ينفذ نظام عاملي لإلذاعة الصوتية الرقمية يف نطاقات املوجات الديكامرتية  أ ) 
 خص للبلدان النامية، للسببني التاليني:الدويل لالتصاالت قد أوصى به، وباأل

 أن اإلنتاج التسلسلي الكبري يتيح تصنيع مستقبالت تكلفتها َخبْسة قدر اإلمكان؛ -
 أن حتويل بىن اإلرسال التحتية القائمة من متاثلية إىل رقمية اقتصادي بدرجة أكرب؛ -

ازر، ونوعية بعدد من امليزات املتقدمة مثل الضبط املؤ أن النظام املذكور أعاله سوف جيعل املستقبالت الرقمية تتمتع  ب)
اورة، مما يساهم كثرياً يف حتسني استعمال الطيف، ا ويف القنوات ا  صوتية حمسنة، وصمود حيال التداخل يف القناة ذا

 يوصي اإلدارات
ستقبلية من اإلفادة إىل مية املأن تسرتعي انتباه املصنعني إىل هذه القضية، لكي يعملوا على متكني املستقبالت الرق1

 أقصى حد من التكنولوجيا املتقدمة مع احلفاظ على اخنفاض التكاليف؛
أن تشجع املصنعني على أن يتابعوا عن كثب تقدم الدراسات اليت جيريها قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد، حىت 2

ى توصية ذات التكلفة البخسة يف أقرب ما ميكن بعد املوافقة عل يبدأ اإلنتاج التسلسلي الكبري للمستقبالت الرقمية اجلديدة
(توصيات) القطاع ذات الصلة.

___________________
هذا القرار. 2015لعام و  2007ولعام  2003لعام راجع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  مالحظة من األمانة: *
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 506 التوصيـة

1التردد األساسي لمحطات اإلذاعة الساتليةالمتعلقة بتوافقيات 

 )،1979، جنيف( اإلداري العاملي للراديوإن املؤمتر 

 إذ يضع يف اعتباره

GHzأن نطاق الرتددات  أ )   قد وزّع على خدمة الفلك الراديوي على أساس أويل؛ 24-23,6

GHzأن التوافقية الثانية للرتدد األساسي حملطات اإلذاعة الساتلية العاملة يف النطاق  ب) قد تسبب اضطرابات  12-11,8
GHzمهمة ألرصاد الفلك الراديوي يف النطاق   ، إذا مل تتخذ خطوات فّعالة لتخفيض سوية هذه التوافقية،24-23,6

 وبالنظر إىل

 ،8.3أحكام الرقم 

 يوصـي

تتخذ كل التدابري الالزمة لتخفيض سوية التوافقية الثانية إىل أقل من القيم املشار إليها يف توصيات قطاع االتصاالت اإلدارات أن 
ا الفضائية العاملة يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية، وال سيما يف النطاق  الراديوية ذات الصلة، عندما تقوم بتحديد اخلصائص حملطا

GHz 12-11,8. 

___________________
تعديالت صياغية على هذه التوصية. 1997أدخل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام   1
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520التوصيـة  (WARC-92)

 على ترددات (HF)إيقاف تشغيل اإلذاعة على الموجات الديكامترية 
 واقعة خارج النطاقات الموزعة للخدمة اإلذاعية

،1992)طورمولينوس، -إن املؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين بدراسة توزيعات الرتدد يف بعض أجزاء الطيف (مالقة
 إذ يضع يف اعتباره

اليت يتم تشغيلها على ترددات واقعة  (HF)أن هناك عددًا متزايدًا من حمطات اإلذاعة على املوجات الديكامرتية  أ ) 
 خارج النطاقات املوزعة للخدمة اإلذاعية؛

بني اخلدمة اإلذاعية وخدمات أخرى بدون التوزيعات  (HF)أن االشرتاك يف استخدام نطاقات املوجات الديكامرتية  ب)
 أو بدون لوائح مفصلة، يؤدي إىل استخدام غري فّعال لطيف الرتددات؛

 االستخدام قد أدى إىل تداخالت ضارة؛أن مثل هذا  ج)
 ،(HF)أن هذا املؤمتر قد وزع أجزاء إضافية من الطيف للخدمة اإلذاعية يف نطاقات املوجات الديكامرتية  د )

 يوصـي
ات خارج نطاقات املوج (HF)اإلدارات باختاذ التدابري القابلة للتطبيق عمليًا إليقاف تشغيل اإلذاعة على املوجات الديكامرتية 

 الديكامرتية املوزعة للخدمة اإلذاعية.
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522ة ـالتوصي (WRC-97) 

 (HF)التنسيق بشأن مواقيت اإلذاعة على الموجات الديكامترية 
kHz 5بين  في النطاقات الموزعة للخدمة اإلذاعية kHz 26و 900 100 

 )،1997إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره

وجات نطاقات الرتدد املوزعة للخدمة اإلذاعية على امل حتدد املبادئ املتبعة واإلجراء املطبق على استعمال 12أن املادة  أ ) 
kHz 5بني  (HF)الديكامرتية  kHz 26و 900  ؛100

، على أن هذا اإلجراء ينبغي أن يعزز إقامة عملية تنسيق طوعية من بني مجلة أمورأن املبادئ املذكورة أعاله تنص،  ب)
 ؛التوافقبني اإلدارات حلل حاالت عدم 

 اإلجراء ذاته يشجع اإلدارات على أن تنسق قدر اإلمكان مواقيتها مع اإلدارات األخرى قبل أن تقدمها؛أن هذا  ج)

 إذا طلب إليه ذلك، ستؤدي إىل استعمال مكتب االتصاالت الراديويةأن إقامة التنسيق بني اإلدارات، مبساعدة  ) د
kHz 5بني  (HF)أفضل للطيف املوزع للخدمة اإلذاعية على املوجات الديكامرتية  kHz 26و 900 100، 

 يدركإذ و 

ا أن تسهل من حل حاالت عدم  اهليئاتأن مشاركة  أ )   ؛التوافقاإلذاعية يف عملية التنسيق من شأ

يتم إجراؤه بالفعل  (HF)أن التنسيق متعدد األطراف بشأن استعمال نطاقات اإلذاعة على املوجات الديكامرتية  ب)
 املختلفة، 1إطار جمموعات التنسيق اإلقليميةعلى أساس غري رمسي يف 

 يوصي اإلدارات

بأن تعزز، إىل أقصى حد ممكن، إجراء التنسيق بانتظام بشأن مواقيتها اإلذاعية يف إطار جمموعات التنسيق اإلقليمية املناسبة اليت 
دة األطراف االجتماعات الثنائية أو املتعدأو ختفيضها، من خالل  التوافقاإلذاعية بغية حل حاالت عدم  اهليئاتتضم اإلدارات أو 

 والربيد اإللكرتوين، إخل.). والفاكسأو باملراسلة (باستعمال اهلاتف 

 

 

 

___________________
 ال عالقة هلا بأقاليم االحتاد. 1
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608التوصيـة  (REV.WRC-07) 

 التشاورية المنصوص عليها  االجتماعاتمبادئ توجيهية بشأن 
 Rev.WRC-07 (609في القرار (

 )،2007إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره

MHzأنه مبوجب أحكام لوائح الراديو يوزع النطاق  أ )  1 على أساس أويل خلدمة املالحة الراديوية للطريان  215-960
(ARNS) يف مجيع أقاليم االحتاد؛ 

قرر إدخال توزيع على أساس أويل مشرتك خلدمة املالحة  2000أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ب)
MHz) يف نطاق الرتددات RNSSالساتلية ( الراديوية 1 215-1 ) مشفوعاً حبد مؤقت 328A.5ددة يف الرقم (رهناً بالشروط احمل 164

لكثافة تدفق القدرة الكلية اليت تنتجها على سطح األرض مجيع احملطات الفضائية يف مجيع أنظمة املالحة  2dB(W/m(−115قدره 
 بالنسبة إىل مجيع زوايا الوصول؛ MHz 1الراديوية الساتلية يف أي نطاق قدره 

 2dB(W/m(−121,5أعاد النظر يف هذا احلد املؤقت وقرر أن احلد  2003ت الراديوية لعام أن املؤمتر العاملي لالتصاال ج)
لكثافة تدفق القدرة املكافئة الكلية اليت تنتجها مجيع احملطات الفضائية يف مجيع أنظمة املالحة الراديوية الساتلية يف أي نطاق 

MHzة الراديوية للطريان يف النطاق حد مالئم لكفالة احلماية ألنظمة خدمة املالح MHz 1 قدره 1 215-1 164 ،
 2مراعاة خصائص أسوأ حالة يف هوائي النظام املرجعي يف خدمة املالحة الراديوية للطريان املوصوفة يف امللحق  مع

 ؛ITU-R M.1642-2 بالتوصية

لراديوية أنظمة املالحة اقرر أنه يتعّني على اإلدارات اليت تقوم بتشغيل  2003أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  د )
609يف القرار  "يقـرر"من  2و 1حتقيقًا لألهداف املنصوص عليها يف الفقرتني  أو ختطط لتشغيلها الساتلية (Rev.WRC-07) ،

راديوية للطريان، املطلوب ألنظمة خدمة املالحة التتفق بالتعاون فيما بينها يف اجتماعات تشاورية على حتقيق مستوى احلماية  أن
ا أن تكفل الوضوح الكامل للعملية يف نظر مجيع مشغلي أنظمة املالحة الراديوية الساتلية احملتملني شريطة  وأن تنشئ آليات من شأ

 أال يراعى يف حساب كثافة تدفق القدرة الكلية إال األنظمة الفعلية،

 يوصـي

ينبغي أال تتجاوز الكثافة القصوى  Rev.WRC-07( 609(يف القرار  "يقـرر" من 5ة ر لفقبأنه لدى تطبيق ا 1
 نطاق الرتدد يفعلى سطح األرض إرساالت حمطة فضائية تعمل يف خدمة املالحة الراديوية الساتلية اليت تنتجها لتدفق القدرة 

1641-2151MHz 2(−129 القيمةdB(W/m  1يف أي نطاق يبلغ MHz  يف ظروف االنتشار يف الفضاء احلر، بالنسبة إىل مجيع
زوايا الوصول؛

أنه ينبغي أن تتيح االجتماعات التشاورية يف نسق إلكرتوين خصائص خدمة املالحة الراديوية الساتلية املدرجة ب 2
تدفق القدرة  احملسوبة لكثافةوكذلك القيمة  M.1642R-ITU-2املستخدمة يف تطبيق املنهجية الواردة يف التوصية  1امللحق  يف

 .2151MHz-1641من النطاق  1MHzيف كل  2dB(W/m(املكافئة الكلية بالوحدة 
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608بالتوصيـة  1امللحـق  (REV.WRC-07) 

  (RNSS)قائمة بخصائص أنظمة المالحة الراديوية الساتلية 
 لتراكمية اوالنسق الذي يجب أن تقدم بموجبه نتائج حساب كثافة تدفق القدرة المكافئة 

 إلى مكتب االتصاالت الراديوية حتى ينشرها لالطالع

I  خصائص أنظمة خدمة المالحة الراديوية الساتلية(RNSS) 
1-I مرجع منشورات االتحاد الدولي لالتصاالت بشأن أنظمة خدمة المالحة الراديوية الساتلية 

اإلعالمية الدولية النشرة مرجع منشور االتحادهوية الشبكةRNSSاسم شبكة الخدمة 
 )IFICللترددات (

AR11/A/....
API/A/....

AR11/C/....
CR/C/....

2-I  خصائص كوكبة السواتل في النظام غير المستقر بالنسبة إلى األرض(non-GSO) 
الراديوية حىت ينشرها  االتصاالت جيب تقدمي معلمات الكوكبة التالية، لكل نظام ساتلي غري مستقر بالنسبة إىل األرض، إىل مكتب

 لالطالع:
 N:  عدد احملطات الفضائية يف النظامnon-GSO 
 K: عدد املستويات املدارية 
 h:  (بالكيلومرتات)ارتفاع الساتل فوق األرض 
 I: .(بالدرجات) زاوية ميل املستوي املداري فوق خط االستواء 

 

 دليل الساتل
I

 الطالع المستقيم للعقدة
 (بالدرجات) i,0 (RAAN)الصاعدة 

 Ei,0زاوية خط العرض 
(بالدرجات)

1......
2......
.........
N......

 

3-I  خط الطول للسواتل المستقرة بالنسبة إلى األرض(GSO) 
لراديوية حىت اجيب تقدمي خط الطول للسواتل، لكل شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إىل األرض، إىل مكتب االتصاالت 

 ينشرها لالطالع:
 iLonGSO:  (بالدرجات). مستقر بالنسبة إىل األرضخط الطول لكل ساتل 
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4-I  المستقرة بالنسبة إلى األرضكثافة تدفق القدرة القصوى للمحطات الفضائية غير non-GSO  بداللة
 MHz 1)زاوية االرتفاع عند سطح األرض (في أسوأ نطاق عرضه 

MHzجيب تقدمي قيمة الكثافة القصوى لتدفق القدرة يف أسوأ نطاق عرضه  بداللة زاوية االرتفاع، للمحطات الفضائية يف نظام  1
 ، إىل مكتب االتصاالت الراديوية حىت ينشرها لالطالع، يف نسق جدول على النحو التايل:غري مستقر بالنسبة إىل األرضساتلي 

 
 زاوية االرتفاع
حدة)(كل درجة وا

 (pfd)كثافة تدفق القدرة 
(dB(W/(m2 MHz)))

4°)-(كثافة تدفق القدرة 4-

3°)-(كثافة تدفق القدرة 3-

......

......
90°)-(كثافة تدفق القدرة 90

 

5-I  المستقرة بالنسبة إلى األرضالكثافة القصوى لتدفق القدرة للمحطات الفضائية (GSO)  بداللة خطي
 MHz 1)نطاق عرضه الطول والعرض عند سطح األرض (في أسوأ 

MHzكثافة تدفق القدرة القصوى يف أسوأ نطاق عرضه قيمة  جيب تقدمي  شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة ، للمحطات الفضائية يف 1
االتصاالت  خطي الطول والعرض، إىل مكتب، أي يف النطاق الذي تكون فيه كثافة تدفق القدرة لإلشارة قصوى، بداللة إىل األرض

 الراديوية حىت ينشرها لالطالع، يف نسق جدول على النحو التايل:
 

360...01خط الطول (كل درجة واحدة)

1MHzيف أسوأ  2dB(W/m(تدفق القدرة لكثافة  القصوى الخط العرض (كل درجة واحدة)

.........90)-، (0 كثافة تدفق القدرة90-
-89............

...............

...............
90)، (360 كثافة تدفق القدرة.........90

 

6-I  لمستقرة اأو األنظمة الساتلية غير  المستقرة بالنسبة إلى األرضطيف اإلشارات للشبكات الساتلية
 بالنسبة إلى األرض

MHzجيب تقدمي سوية اإلرسال الطيفي يف كل نطاق عرضه  ، بالنسبة non-GSOأو نظام ساتلي  GSO، لكل شبكة ساتلية 1
MHzإىل سوية اإلرسال الطيفي يف أسوأ نطاق عرضه  MHz)من كامل النطاق  1 1 215-1 ، إىل مكتب االتصاالت الراديوية (164

 حىت ينشرها لالطالع.

II  نتائج حساب كثافة تدفق القدرة المكافئة التراكمية في أسوأ نطاق عرضهMHz 1  
 MHz 1 215-1 164من النطاق 

 من النطاق 1MHzيف أسوأ نطاق عرضه  2dB(W/m(كثافة تدفق القدرة املكافئة الرتاكمية القصوى بالوحدة 
MHz 1 215-1 164.
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622 التوصيـة (WRC-97) 
 استعمال خدمات األبحاث الفضائية والعمليات الفضائية 

 والخدمتين الثابتة والمتنقلة  واستكشاف األرض الساتلية
MHz 2نطاقي الترددات ل 110-2 MHz 2و 025 290-2 200 

 )،1997إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 
 إذ يضع يف اعتباره

MHz 2أن النطاقني  أ )  110-2 MHz 2و 025 290-2 موزعان على أساس أويل خلدمات األحباث الفضائية  200
 والعمليات الفضائية واستكشاف األرض الساتلية واخلدمتني الثابتة واملتنقلة؛

 (WARC-92) 1992 اإلداري العاملي للراديو لعامالدراسات اليت أجريت استجابًة للقرارات الصادرة عن املؤمتر أن  ب)
 اليت سوف تؤدي إىل بيئة تقاسم مستقرة على املدى الطويل إذا اتبعتها اخلدمات ITU-Rقد أسفرت عن عدد من التوصيات 

ITU-Rالتوصيات ( SA.364 وITU-R SA.1019 وITU-R F.1098 وITU-R SA.1154 وITU-R F.1247 وITU-R F.1248 
ITU-Rو SA.1273 وITU-R SA.1274 و(ITU-R SA.1275؛ 

الذي ينص على أن األنظمة املتنقلة عالية الكثافة جيب عدم تشغيلها يف  391.5أن هذا املؤمتر قد اعتمد الرقم  ج)
 نطاقي الرتددات املشار إليهما،

 يضع يف اعتباره كذلكوإذ 
إىل احلد األدىن  بأن ختفض "إذ يضع يف اعتباره أ)"سمح للخدمات املشار إليها يف الفقرة تأن التطورات التكنولوجية ميكن أن 

 عرض النطاق الكلي الذي حتتاج إليه يف نطاقي الرتددات املشار إليهما،
 يالحظإذ و 

MHz 2املخطط له لنطاقي الرتددات اعترب أنه من املستحسن تفحص االستعمال احلايل و  WARC-92أن املؤمتر  110-2 025 
MHzو 2 290-2  عندما يكون ذلك ممكناً، GHz 20، بغية تلبية بعض احتياجات املهمات الفضائية يف نطاقات فوق 200

 يدركوإذ 
 ،GHz 3حتت  تزايد احتياجات أنظمة االتصاالت اجلديدة واليت يلزم تلبيتها يف مدى الرتددات الواقع

 يـيوص
اتلية الفضائية واستكشاف األرض الس اإلدارات اليت ختطط لتشغيل أنظمة جديدة يف خدمات األحباث الفضائية والعمليات

MHzواخلدمتني الثابتة واملتنقلة يف النطاقني  2 110-2 MHzو 025 2 290-2 املشار  ITU-R، بأن تأخذ باحلسبان التوصيات 200
رات أعاله عندما متنح ختصيصات هلذه اخلدمات، وأن تطبق بأسرع ما ميكن عملياً التطو  ب)""إذ يضع يف اعتباره إليها يف الفقرة 

ا أن ختفض إىل احلد األدىن عرض النطاق الكلي الذي حتتاج إليه أنظمة كل خدمة.  التكنولوجية اليت من شأ
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 707التوصيـة 

GHzالمتعلقة باستخدام نطاق الترددات   بالتقاسم بين  33-32
 1خدمة المالحة الراديوية والخدمة ما بين السواتل

 )،1979اإلداري العاملي للراديو (جنيف،  املؤمترإن 

 إذ يضع يف اعتباره 
GHzأن النطاق  أ )   موزّع على اخلدمة ما بني السواتل وخدمة املالحة الراديوية؛ 33-32

أن خدمة املالحة الراديوية هلا بعض اجلوانب املتعلقة بالسالمة؛ ب)

 ،5قد أدرج يف املادة  548.5أن الرقم  ج)

 يوصـي
 بني اخلدمتني  GHz 33-32ددات بأن جترى دراسات عاجلة، بشأن املعايري الواجب تطبيقها يف تقاسم نطاق الرت 

 املذكورتني أعاله،

 يطلب من قطاع االتصاالت الراديوية
ذه الدراسات،  أن يقوم 

 يوصـي كذلك
بأن يستعرض مؤمتر عاملي خمتص قادم لالتصاالت الراديوية، توصيات قطاع االتصاالت الراديوية من أجل إدراج معايري التقاسم 

 .21املذكورة أعاله يف املادة 

___________________
تعديالت صياغية على هذه التوصية. 1997أدخل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام   1
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724التوصيـة  (WRC-07) 

استخدام الطيران المدني لتوزيعات التردد 
 للخدمة الثابتة الساتلية على أساس أولي

 )،2007إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع يف اعتباره
تطلبات املتطورة للطريان األرض واليت تليب امل التصاالتالبنية التحتية  غالبًا ما تفتقر إىلأن املناطق النائية والريفية  أ ) 

 املدين احلديث؛

، خاصة يف املناطق النائية؛باهظةأن تكلفة توفري هذه البنية التحتية وصيانتها قد تكون  ب)

نظمة مأن أنظمة االتصاالت الساتلية العاملة يف اخلدمة الثابتة الساتلية قد تكون الوسيلة الوحيدة لتلبية متطلبات  ج)
 حتتيةتتوفر بنية  ، حيث ال(CNS/ATM)املتعلقة بأنظمة االتصاالت واملالحة واملراقبة وإدارة احلركة اجلوية  الطريان املدين الدويل

 ؛التصاالت األرضمالئمة 

العاملة يف اخلدمة الثابتة الساتلية واجلاري نشرها  (VSAT)ذات الفتحة الصغرية جداً  املطاريف أنظمةأن استخدام  د )
ة اجلوية ومع بني مراكز مراقبة احلرك إىل حد كبري تعزيز االتصاالت ينطوي على إمكانيةالت الطريان على نطاق واسع يف اتصا

 حمطات الطريان النائية؛

أن من شأن إنشاء أنظمة االتصاالت الساتلية واالستفادة منها لصاحل الطريان املدين أن حيقق منافع أيضًا للبلدان  ه )
 لطريان؛با املتعلقةالتصاالت غري ل VSATلنائية والريفية من خالل التمكني من استعمال األنظمة النامية والبلدان ذات املناطق ا

التصاالت اسرتعاء االهتمام إىل أمهية ا "إذ يضع يف اعتباره "من  ) هأن من الضروري يف احلاالت احملددة يف الفقرة  )و 
 لطريان،با خالفاً لالتصاالت غري املتعلقةبالطريان  املتعلقة

 وإذ يالحظ
 أن اخلدمة الثابتة الساتلية ليست خدمة سالمة؛ أ ) 

ا على مواصلة مساعد منظمة الطريان املدين الدويل"بتشجيع  يكلف األمني العام(Rev.WRC-03) 20أن القرار  ب)
 للبلدان النامية اليت تسعى لتحسني اتصاالت الطريان لديها ..."،

 يوصي 
 األنظمة ياتأمهية عمل ،ت، وخاصة يف البلدان النامية ويف البلدان ذات املناطق النائية والريفيةأن ُتدرك اإلداراب 1

VSAT  نظمة األلتحديث أنظمة اتصاالت الطريان املدين وأن تشجع تنفيذVSAT ميكنها أن تدعم متطلبات اتصاالت  اليت
 الطريان وغريها من االتصاالت على السواء؛

لتمكني  لرتخيصا، على التعجيل بعملية وحسب االقتضاءإىل أقصى حدٍّ ممكن  ،البلدان النامية تشجيع اإلدارات يفب 2
 ؛VSATمن استعمال تكنولوجيا  اتصاالت الطريان
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 اخلاصة VSATأو إلجراء تسيري بديل يف حالة تعّطل وصلة فورًا خلدمة ا الستعادةوضع ترتيبات  بضرورة 3
 اتصاالت الطريان؛ب

أن تفعل ذلك بالنسبة إىل الشبكات الساتلية ب" يوصيمن " 3إىل  1وفقًا للفقرات  VSATإلدارات اليت تنفذ أنظمة ا 4
 لخدمات الساتلية؛لتوزيع أويل  على أساسالعاملة يف نطاقات الرتدد 

ا للبلدان (Rev.WRC-03) 20، مع اإلشارة إىل القرار الدويل لطريان املدينادعوة منظمة ب 5 ، إىل مواصلة مساعد
وتقدمي إرشادات إىل البلدان النامية  ،VSATشبكات  بنيلتشغيل ا قابليةلتحسني اتصاالت الطريان لديها، مبا يف ذلك النامية 

ا استخدام تكنولوجيا   هلذا الغرض، VSATبشأن أفضل طريقة ميكن 

 األمني العامإىل يطلب 

ذه التوصية. (ICAO)دويل إحاطة منظمة الطريان املدين ال علماً 
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	 القرار 95 (REV.WRC-07) - استعراض عام للقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الإدارية العالمية للراديو والمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية
	القرار 99 (WRC-15) - التطبيق المؤقت لأحكام معينة في لوائح الراديو راجعها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 وإلغاء قرارات وتوصيات معينة
	القرار 111 (ORB-88) - تخطيط الخدمة الثابتة الساتلية في النطاقات  GHz 18,3-18,1 وGHz 20,2-18,3  وGHz 30-27
	 القرار 114 (REV.WRC-15) - التوافق بين خدمة الملاحة الراديوية للطيران والخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) (المقصورة على وصلات تغذية الخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض) في نطاق التردد  MHz 5150-5091
	القرار 122 (REV.WRC-07)  - استعمال النطاقين GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9 في محطات المنصات عالية الارتفاع التابعة للخدمة الثابتةوفي الخدمات الأخرى
	القرار 125 (REV.WRC-12) - تقاسم الترددات في النطاقين MHz 1613,8-1610,6 وMHz 1660,5-1660 بين الخدمة المتنقلة الساتلية وخدمة الفلك الراديوي
	القرار 140 (REV.WRC-15) - التدابير والدراسات المتعلقة بحدود كثافة تدفق القدرة المكافئة (epfd) في نطاق التردد GHz 20,2-19,7
	 القرار 143 (REV.WRC-07) - مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ التطبيقات عالية الكثافةفي الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات التردد المحددة لهذه التطبيقات
	 القرار 144 (REV.WRC-15) - الاحتياجات الخاصة للبلدان الصغيرة أو الضيقة جغرافياًالتي تشغل محطات أرضية في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاق التردد GHz 14-13,75
	 القرار 145 (REV.WRC-12) - استعمال محطات المنصات عالية الارتفاع في الخدمة الثابتة في النطاقين  GHz 28,2-27,9 وGHz 31,3-31
	 القرار 147 (WRC-07) - حدود كثافة تدفق القدرة لبعض الأنظمة في الخدمة الثابتة الساتلية التي تستخدم مدارات شديدة الميل يزيد أوج ارتفاعها عن km 18000 ويتراوح ميل مدارها بين º35 و145º في النطاق GHz 19,7-17,7 
	 القرار 148 (REV.WRC-15) - الأنظمة الساتلية المدرجة سابقاً في الجزء B من خطة التذييل 30B (WARC Orb-88)
	 القرار 149 (REV.WRC-12) - طلبات الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد  المتعلقة بالتذييل 30B في لوائح الراديو
	القـرار 150 (WRC-12) - استعمال وصلات بوابات محطات المنصات عالية الارتفاع للنطاقين MHz 6 520-6 440 وMHz 6 640-6 560 في الخدمة الثابتة
	القـرار 154 (WRC-12) - النظر في إجراءات تقنية وتنظيمية بغية دعم التشغيل الحالي والمقبل للمحطات الأرضية للخدمة الثابتة الساتلية في النطاق MHz 4200-3400 كمساعدة للتشغيل الآمن للطائرات والتوزيع الموثوق لمعلومات الأرصاد الجوية في بعض البلدان في الإقليم 1
	القرار 155 (WRC-15) - أحكام تنظيمية متصلة بالمحطات الأرضية على متن طائرات دون طيار تعمل في شبكات ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في بعض نطاقات التردد غير الخاضعة لخطة التذييلات 30 و30A و30B من أجل التحكم والاتصالات وخارج الحمولة النافعة لأنظمة الطائرات دون طيار في الفضاء الجوي غير المحجوز
	الملحق 1 بالقرار 155 (WRC-15)  الوصلات UAS CNPC
	الملحق 2 بالقرار 155 (WRC-15) حماية الخدمة الثابتة من إرسالات الوصلات UAS CNPC

	 القرار 156 (WRC-15)  - استخدام نطاقي التردد GHz 20,2-17,7 وGHz 30,0-29,5 في المحطات الأرضية المتحركة والتي تتواصل مع محطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرضفي الخدمة الثابتة الساتلية
	 الملحق بالقرار 156 (WRC-15) - مستويات كثافة القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p) خارج المحور  لمحطات أرضية متحركة تتواصل مع محطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاق التردد  GHz 30,0-29,5

	القرار 157 (WRC-15) - دراسة المسائل التقنية والتشغيلية والأحكام التنظيمية المتعلقة بالأنظمة الجديدة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في نطاقات التردد MHz 4200-3700 وMHz 4800-4500 وMHz 6425-5925 وMHz 7025-6725 الموزعة للخدمة الثابتة الساتلية
	القرار 158 (WRC-15) - استخدام نطاقي التردد GHz 19,7-17,7 (فضاء-أرض) وGHz 29,5-27,5  (أرض-فضاء) في محطات أرضية متحركة تتواصل مع محطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية
	القرار 159 (WRC-15) - دراسة المسائل التقنية والتشغيلية والأحكام التنظيمية فيما يخص الأنظمة الساتليةغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات التردد GHz 39,5-37,5 (فضاء-أرض) وGHz 42,5-39,5 (فضاء-أرض) وGHz 50,2-47,2 (أرض-فضاء) و51,4-50,4GHz (أرض-فضاء)
	 القرار 160 (WRC-15) - تسهيل النفاذ إلى تطبيقات النطاق العريض المقدَّمة بواسطةمحطات منصات عالية الارتفاع
	القرار 161 (WRC- 15) - الدراسات المتعلقة بالاحتياجات من الطيف وإمكانية توزيع نطاق التردد GHz 39,5-37,5 للخدمة الثابتة الساتلية 
	القرارا 162 (WRC-15) - الدراسات المتعلقة بالاحتياجات من الطيف وإمكانية توزيع تحديد نطاق التردد GHz 52,4-51,4 (أرض-فضاء) للخدمة الثابتة الساتلية
	القرار 163 (WRC-15)- نشر المحطات الأرضية في بعض بلدان الإقليمين 1 و2 في نطاق التردد GHz 14,75-14,5 في الخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) لغير وصلات التغذية للخدمة الإذاعية الساتلية
	القرار 164 (WRC-15) - نشر المحطات الأرضية في بعض بلدان الإقليم 3 في نطاق التردد GHz 14,75-14,5 في الخدمة الساتلية الثابتة (أرض-فضاء) لغير وصلات التغذية للخدمة الإذاعية الساتلية 
	القـرار 205 (REV.WRC-15) - حماية الأنظمة العاملة في الخدمة المتنقلة الساتلية في النطاق MHz 406,1-406
	القـرار 207 (REV.WRC-15) - تدابير لمعالجة الاستعمال غير المرخص لترددات في النطاقات الموزعة على الخدمتين المتنقلة البحرية والمتنقلة للطيران (R) والتداخل في هذه الترددات
	ملحق القرار 207 (REV.WRC-15) - تقنيات تخفيف التداخل

	القـرار 212 (REV.WRC-15) - تنفيذ أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية في النطاقين MHz 2 025-1 885 وMHz 2 200-2 110
	القـرار 215 (REV.WRC-12) - عملية التنسيق فيما بين الأنظمة المتنقلة الساتلية والاستعمال الفعال لتوزيعات الخدمة المتنقلة الساتلية في المدى  GHz 3-1
	القـرار217 (WRC-97) - تنفيذ رادارات رصد خصائص الريـاح
	القـرار 221 (REV.WRC-07) - استخدام محطات المنصات عالية الارتفاع التي توفر خدمات الاتصالات المتنقلة الدولية في النطاقات MHz 1 980-1 885 وMHz 2025-2010 وMHz 2170-2110 في الإقليمين 1 و3، وفي النطاقين MHz 1980-1885 وMHz 2160-2110 في الإقليم 2
	ملحق القرار 221 (REV.WRC-07) - خصائص محطات المنصات عالية الارتفاعالعاملة كمحطات قاعدة للاتصالات المتنقلة الدولية في نطاقات التردد المذكورة في القرار 221 (REV.WRC-07)

	القـرار 222 (REV.WRC-12) - استخدام الخدمة المتنقلة الساتلية لنطاقي التردد MHz 1 559-1 525 وMHz 1 660,5-1 626,5 والإجراءات التي تكفل النفاذ إلى الطيف على المدى الطويل للخدمة المتنقلة الساتلية للطيران (R)
	القـرار 223 (REV.WRC-12) - تحديد نطاقات تردد إضافية للاتصالات المتنقلة الدولية
	القـرار 224 (REV.WRC-15) - نطاقات التردد للمكوّنة الأرضية في الاتصالات المتنقلة الدولية تحت GHz 1
	القـرار 225 (REV.WRC-12) - استخدام نطاقات تردد إضافية للمكوّنة الساتلية للاتصالات المتنقلة الدولية
	القـرار 229 (REV.WRC-12) - استعمال الخدمة المتنقلة للنطاقات MHz 5 250-5 150 وMHz 5 350-5 250 وMHz 5725-5470 لتنفيذ أنظمة النفاذ اللاسلكي بما في ذلك الشبكات المحلية الراديوية
	القـرار 235 (WRC-15) - استعراض استعمال الطيف لنطاق التردد MHz 960-470 في الإقليم 1
	القرار 236 (WRC-15)  - أنظمة الاتصالات الراديوية الخاصة بالسكك الحديدية بين القطار وجانب السكة
	 القرار 237 (WRC-15) - تطبيقات أنظمة النقل الذكية
	القرار 238 (WRC-15)  - دراسات بشأن الأمور المتعلقة بالترددات لتحديد نطاقات الاتصالات المتنقلة الدوليةبما في ذلك إمكانية منح توزيعات إضافية للخدمات المتنقلة على أساس أولي في جزء (أجزاء) من مدى الترددات بين 24,25 وGHz 86 من أجل التطوير المستقبلي للاتصالات المتنقلة الدولية لعام 2020 وما بعده
	القرار 239 (WRC-15) - دراسات بشأن أنظمة النفاذ اللاسلكي بما فيها الشبكات المحلية الراديوية في نطاقات التردد بين MHz 5150 وMHz 5925
	القـرار 331 (REV.WRC-12) - تشغيل النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر
	القـرار 339 (REV.WRC-07) - تنسيق خدمات نافتكس (NAVTEX)
	القـرار 343 (REV.WRC-12) - شهادات بحرية للموظفين في محطات السفن والمحطات الأرضية على السفن حيث لا تكون المنشآت الراديوية إلزامية
	الملحق بالقرار 343 (REV.WRC-12)- برنامج فحص للحصول على شهادات مشغل راديوي اللازمة للسفن التي تستعمل ترددات وتقنيات النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر على أساس غير إلزامي

	القـرار 344 (REV.WRC-12) - إدارة موارد الترقيم للهويات البحرية
	القـرار 349 (REV.WRC-12) - الإجراءات التشغيلية لإلغاء إنذارات الاستغاثة الزائفة في النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS)
	الملحق بالقرار 349 (REV.WRC-12) - إلغاء إذارات الاستغاثة الزائفة

	القـرار 352 (WRC-03) - استعمال الترددين الحاملين kHz 12 290 وkHz 16 420 لنداءات تتعلق بالسلامة، قاصدة إلى مراكز تنسيق عمليات الإنقاذ وقادمة منها
	القـرار 354 (WRC-07) - إجراءات المهاتفة الراديوية للاستغاثة والسلامة على التردد kHz 2 182
	ملحق - إجراءات المهاتفة الراديوية للاستغاثة والسلامة على التردد kHz 2182

	القـرار 356 (WRC-07) - تسجيل معلومات الخدمات البحرية في الاتحاد
	القـرار 359 (REV.WRC-15) - النظر في تطبيق أحكام تنظيمية من أجل تحديث وعصرنة النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر
	القـرار 360 (REV.WRC-15) - النظر في أحكام تنظيمية وتوزيعات الطيف للخدمة المتنقلة البحرية الساتلية لتمكين المكوِّن الساتلي من نظام تبادل البيانات في نطاق الموجات المترية (VDES) والاتصالات الراديوية البحرية المعززة
	القرار 361 (WRC-15) - النظر في تطبيق أحكام تنظيمية تخص تحديث النظام العالميللاستغاثة والسلامة في البحر وتتصل بتنفيذ الملاحة الإلكترونية
	القرار 362 (WRC-15) - الأجهزة الراديوية البحرية المستقلة العاملة في نطاق التردد  MHz 162,05-156
	القـرار 405 - المتعلق باستخدام ترددات الخدمة المتنقلة للطيران (R)
	القـرار 413 (REV.WRC-12) - استعمال الخدمة المتنقلة للطيران (R) للنطاق MHz 117,975-108
	القـرار 416 (WRC-07) - استعمال تطبيقات القياس عن بعد في الخدمة المتنقلة للطيران للنطاقين MHz 4 940-4 400 وMHz 6   700-5 925 في الخدمة المتنقلة
	القـرار 417 (REV.WRC-15) - استعمال الخدمة المتنقلة للطيران (R) لنطاق التردد MHz 1 164-960
	القـرار 418 (REV.WRC-15) - استعمال الخدمة المتنقلة للطيران لنطاق التردد MHz 5 250-5 091 من أجل تطبيقات القياس عن بعد
	الملحق 1

	القـرار 422 (WRC-12) - وضع منهجية لحساب احتياجات الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران (R) من الطيف في النطاقين MHz 1 555-1 545 (فضاء-أرض) وMHz 1656,5-1646,5 (أرض-فضاء)
	القرار 424 (WRC-15) - استعمال الاتصالات اللاسلكية لإلكترونيات الطيران داخل الطائرة في نطاق التردد MHz 4400-4200
	القرار 425 (WRC-15) - استعمال الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران (AMS(R)S) لنطاق التردد MHz 1092,3-1087,7  (أرض-فضاء) من أجل تسهيل التتبع  العالمي للرحلات الجوية في الطيران المدني
	القرار 426 (WRC-15) - دراسات بشأن الاحتياجات من الطيف والأحكام التنظيمية من أجل إدخال واستخدام النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في الطيران
	القـرار 506 (REV.WRC-97) - استعمال المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض دون أي مدار آخر من جانب المحطات الفضائية في الخدمة الإذاعية الخدمة الإذاعية الساتلية العاملة في نطاقات التردد GHz 12 الموزعة على الخدمة الإذاعية الساتلية
	القـرار 507 (REV.WRC-15) - إبرام اتفاقات وخطط تصاحبها من أجل الخدمة الإذاعية الساتلية
	القـرار 517 (REV.WRC-15) - إدخال البث بتشكيل رقمي في النطاقات الديكامترية (HF) بين kHz 3 200 وkHz 26 100 الموزعة للخدمة الإذاعية
	القـرار 526 (REV.WRC-12) - اعتماد إجراءات في المستقبل تضمن مرونة استخدام نطاق الترددات الموزع على الخدمة الإذاعية الساتلية (BSS) للتلفزيون عالي الوضوح (HDTV) للنطاق RF العريض وعلى وصلات التغذية المصاحبة
	القـرار 528 (REV.WRC-15) - إدخال أنظمة الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) والخدمة الإذاعية التكميلية للأرض في النطاقات الموزعة على هاتين الخدمتين في المدى GHz 3-1
	القـرار 535 (REV.WRC-15) - المعلومات اللازمة لتطبيق المادة 12 من لوائح الراديو
	ملحق

	القـرار 536 (WRC-97) - تشغيل سواتل إذاعية تخدم بلداناً أخرى
	القـرار 539 (REV.WRC-15) - استعمال أنظمة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض للنطاق  2655-2605 MHz في بلدان معينة من الإقليم 3 في الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية)
	القـرار 543 (WRC-03) - قيم نسبة الحماية المؤقتة للتردد الراديوي (RF) للإرسال بالتشكيل التماثلي والرقمي في الخدمة الإذاعية على الموجات الديكامترية (HF)
	ملحق

	القـرار 548 (REV.WRC-12) - تطبيق مفهوم التجميع في التذييلين 30 و30A في الإقليمين 1 و3
	القـرار 549 (WRC-07) - استخدام نطاق التردد MHz 790-620 للتخصيصات الحالية لمحطات الخدمة الإذاعية الساتلية
	القـرار 550 (WRC-07) - المعلومات المتعلقة بالخدمة الإذاعية الديكامترية (HF)
	القـرار 552 (REV.WRC-15) - النفاذ إلى النطاق GHz 22-21,4 والتطوير ضمنه على المدى الطويل في الإقليمين 1 و3
	الملحق 1
	الملحق 2 - معلومات يتعين تقديمها
	الملحق 3 - تدابير انتقالية

	القـرار 553 (REV.WRC-15) - تدابير تنظيمية إضافية لشبكات الخدمة الإذاعية الساتلية في نطاق التردد GHz 22-21,4 في الإقليمين 1 و3 لتعزيز النفاذ المنصف إلى نطاق التردد هذا
	القـرار 554 (WRC-12) - تطبيق أقنعة كثافة تدفق القدرة على التنسيق بموجب الرقم 7.9 فيما يتعلق بشبكات الخدمة الإذاعية الساتلية في النطاق GHz 22-21,4 في الإقليمين 1 و3
	القـرار 555 (REV.WRC-15) - أحكام تنظيمية إضافية لشبكات الخدمة الإذاعية الساتلية في نطاق التردد GHz 22-21,4 في الإقليمين 1 و3 لتعزيز النفاذ المنصف إلى نطاق التردد هذا
	القرار 556 (WRC-15) - تحويل جميع التخصيصات التماثلية الواردة في قائمة وخطة الإقليمين 1 و3 في التذييلين 30 و30A إلى تخصيصات رقمية
	القرار 557 (WRC-15) - النظر في إمكانية مراجعة الملحق 7 بالتذييل 30 من لوائح الراديو
	القـرار 608 (REV.WRC-15) - استعمال أنظمة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (فضاء-أرض) لنطاق التردد MHz 1 300-1 215
	القـرار 609 (REV.WRC-07) - حماية أنظمة خدمة الملاحة الراديوية للطيران من كثافة تدفق القدرة المكافئة الناتجة عن شبكات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية وأنظمتها في نطاق التردد MHz 1215-1164
	ملحق - معايير تطبيق القرار 609 (REV.WRC-07)
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