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 لفريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي (22) االجتماعتقرير وتوصيات 
 (20/4/7201-51: أبوظبي)دولة اإلمارات العربية 

 
 أواًل: تمهيد

 ، عقد االجتماعبدولة اإلمارات العربية المتحدة االتصاالتتنظيم هيئة بناًء على الدعوة الكريمة من 
-15 ، خالل الفترةأبوظبيمدينة لفريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي في ( 22)

20/4/2017. 
في هيئة تنظيم  نائب المدير العام لقطاع االتصاالت ،مسمارماجد ال استهل االجتماع سعادة

في بلدهم الثاني  بكلمة رحب فيها باإلدارات المشاركة، بدولة اإلمارات العربية المتحدة االتصاالت
العمل العربي الدائم للطيف الترددي في تنسيق  وأشاد بالدور الفعال الذي يلعبه فريق ،اإلمارات

إلى ضرورة ، كما أشار المواقف العربية في جميع المحافل االقليمية والدولية المعنية بالطيف الترددي
التنسيق بين وزارات وهيئات االتصاالت العربية من أجل توحيد الجهود والرؤى حيال كيفية االرتقاء 
بواقع قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات من خالل مراجعة النمو المستقبلي لالتصاالت في المنطقة 

 .تمنى كل التوفيق والنجاح ألعمال االجتماعو العربية. 
الكلمة د/ ريهام الميت، ممثلة األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت ثم تناولت 
، حيث رحبت بالوفود المشاركة في االجتماع وتقدمت بالشكر لهيئة تنظيم االتصاالت والمعلومات

بدولة اإلمارات العربية المتحدة على حسن التنظيم وحفاوة االستقبال، كما أشارت إلى أن هذا 
عد خطوة هامة في طريق التحضير للمؤتمر القادم لالتصاالت الراديوية، وتمنت كل االجتماع ي

 التوفيق والنجاح لهذا االجتماع.
رحب باإلدارات المشاركة، وتوجه  حيثرئيس الفريق ، ثم تناول الكلمة المهندس/ طارق العوضي 

لعربية التي تقدمت بأوراق وجميع اإلدارات ا ورؤساء فرق العمل المصغرة لنواب رئيس الفريقبالشكر 
عمل إلى االجتماع على مجهوداتهم في متابعة أعمال لجان الدراسة باالتحاد الدولي لالتصاالت 

 .االفتتاحيةيتضمن الكلمات  (2لحق رقم )الم .وكذلك مواقف المجموعات اإلقليمية األخرى
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)المملكة األردنية الهاشمية، ( دولة وهي 15)لعربية المشاركة في هذا االجتماع بلغ عدد الدول ا
 ودولة اإلمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية

وسلطنة  جمهورية العراق، ، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان،الشعبية الديمقراطية
، عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية

باإلضافة إلى ممثلين عن كل من األمانة الفنية لمجلس الوزراء  (والجمهورية اإلسالمية الموريتانية
، اون لدول الخليج العربيةجلس التعالعرب لالتصاالت والمعلومات، والمكتب الفني لالتصاالت لم

كذلك حضر  واالتحاد الدولي لهواة الالسلكي، ،تصاالتومكتب الراديو باالتحاد الدولي لال، وعربسات
 ،SAMENA ،Eutelsat ،Huawei) االجتماع ممثلون للعديد من الشركات المصنعة والمشغلين

Motorola، GSA ،SAS،Qualcomm  ،Ericsson ،Access Partnership )ى بناء عل
يتضمن قائمة بأسماء  (3الملحق رقم )مشاركًا. ( حيث بلغ عدد المشاركين ) دعوة رئيس الفريق

 جتماع.اليبين قائمة بالوثائق المقدمة إلى ا (4والملحق رقم )المشاركين في هذا االجتماع 
 

 االجتماعثانيًا: نتائج 
 على جدول أعمال االجتماع(: الثانيجدول أعمال االجتماع )البند  (1

تم استعراض بنود جدول أعمال االجتماع وبعد المداولة والمناقشة، تم اعتماده كما هو مبين 
 (.1الملحق رقم )في 

 لالجتماع(: ، والثانياألول يناجتماعات مجموعات العمل المصغرة )اليوم (2
استعراض التقارير حيث تم ، 16/4/2017و 15اجتمعت مجموعات العمل المصغرة يومي 

 باإلضافة وأوراق العمل المقدمة من رؤساء مجموعات العمل ومن اإلدارات العربية المشاركة
، للوقوف إلى أوراق العمل المقدمة من المنظمات اإلقليمية والدولية والمصنعين والمشغلين

الدراسة على آخر نتائج الدراسات والتوجهات التي تم التوصل إليها خالل اجتماعات لجان 
باالتحاد الدولي لالتصاالت والمواقف المبدئية للمجموعات اإلقليمية، وقامت كل مجموعة 
عمل بعد ذلك بإعداد تقرير عن كل بند بناًء على أوراق العمل المقدمة والنقاشات التي تمت 

 .ديموقف مبدئي لتقديمها الى الجلسة العامة لفريق العمل العربي الدائم للطيف الترد واقتراح
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 على تقرير رئيس الفريق )البند الثالث على جدول أعمال االجتماع( االطالع (3
مستجدات حول خدمات االتصاالت الراديوية والتحضيرات القدم رئيس الفريق تقريرا عن آخر 

 :2019الالزمة للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية 
 .باالتحاد الدولي لالتصاالتاجتماعات فرق العمل اللجان الدراسية بقطاع الراديو  -
 .اجتماعات لجنة لوائح الراديو -
 .ألنظمة الجيل الخامسقياسية والتنسيق حول وضع معايير  3GPPاجتماعات الـ  -
عمل االوربية حول الجيل الخامس والتي عقدت في المانيا المشاركة رئيس الفريق في ورشة  -

 .2016نوفمبر  4-2خالل الفترة 
والذي عقد في  GSMAمعرض الدولي لالتصاالت المتنقلة لـ المشاركة في أعمال ال -

، حيث تم عقد اجتماع بين دول الخليج وبعض 2017مارس  2فبراير الى  27برشلونة 
 GHz 28وتم خالل هذا االجتماع التأكيد أن النطاق  والمصنعين المشاركينالمشغلين 

 .الراديووفقا للوائح  IMT2020ألنظمة في الدول العربية معرف غير 
اجتماعات اللجنة الثانية في قطاع التنمية ومناقشة مواضيع الطيف الترددي فيها خاصة  -

والترويج الستخدام  2020مقترح انتل حول الترددات لخدمات االتصاالت المتنقلة الدولية 
جيجاهرتز. وهذا يتعارض مع توجهات الدول العربية وأيضا ال يمكن السماح  28النطاق 

مية بمناقشة مثل هذه المواضيع لعدم مشاركة وتواجد مختصين من إدارات قطاع التنل
 .بالدول الطيف الترددي

حيث تم  الوطني،تجربة دولة االمارات في تشكيل لجنة الجيل الخامس على المستوى  -
تشكيل لجنة توجيهية مفتوحة العضوية للحكومة وللمصنعين وكذلك للمشغلين في الدولة 

الدولية إلدخال أنظمة االتصاالت المتنقلة تم وضع خارطة طريق  بدون أية قيود، كما
IMT2020. 

تجربة دول الخليج حول وضع مواصفات ألجهزة االستقبال لخدمة التلفزيون األرضي  -
 (.T-DAB( والخدمة االذاعية األرضية الرقمية )DVB-Tالرقمي )
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 وبعد المناقشة، أوصى الفريق بما يلي:
الطلب من الدول العربية حث المشغلين في كل منها على الحضور الفعال في اجتماعات  .1

 ، لحماية مصالح الدول العربية. 3GPPالمنظمات المعنية بوضع المعايير مثل منظمة 
الطلب من الدول العربية استمرار المشاركة الفعالة في اجتماعات لجان الدراسة في قطاع  .2

لالتصاالت، وكذلك في اجتماعات المجموعات اإلقليمية األخرى في  الراديو باالتحاد الدولي
 إطار التحضير للمؤتمر العالمي القادم لالتصاالت الراديوية.

تكليف رئيس الفريق بالتواصل مع مدير مكتب التنمية ومدير مكتب الراديو باالتحاد الدولي  .3
بين القطاعات المختلفة لالتصاالت من أجل التنسيق والحفاظ على عدم ازدواجية العمل 

 لالتحاد.
على جدول رابع ال)البند  2019التحضير للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية القادم لعام  (4

 (االجتماعأعمال 
 والمسائل العامة SG1الدراسية األولى  (: اللجنة1مجموعة العمل ) .1

والمسائل العامة خالل قامت مجموعة العمل األولى المتعلقة باللجنة الدراسية األولى 
، 8، 4، 2، 15.1اجتماعها بمناقشة بنود جدول األعمال التابعة لها وهي البنود 

خر المستجدات وتقديم مقترحات آ. تم االتفاق على مناقشة 10، 7.1.9، 6.1.9
وتأجيل النقاش على  10، 7.1.9، 6.1.9، 15.1ومواقف مبدئية بخصوص البنود 

ارتباطهم بأي من اللجان الدراسية وفرق العمل التابعة لالتحاد باقي البنود وذلك لعدم 
 (CPM19-1) الدولي لالتصاالت وفقا لنتائج الدورة األولى لالجتماع التحضيري

 .2019لالتصاالت الراديوية لعام  العالمي للمؤتمر
حول االستخدام المستقبلي  SAMENAكما تم استعراض الوثيقة المقدمة من منظمة 

، الموزع للخدمة اإلذاعية والخدمة المتنقلة MHz 960-470طاق التردد للطيف لن
 .1باإلضافة الى عدد من الخدمات األخرى في اإلقليم 
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 (: اللجنة الدراسية الرابعة )الخدمات الساتلية(2مجموعة العمل )  .2
عقدت مجموعة العمل الثانية اجتماعها خالل اليوم الثاني من اجتماع الفريق، وتمت 

 4.1المتعلقة بالخدمات الساتلية )البند  WRC-19مناقشة جميع بنود جدول األعمال 
-27.5في النطاقات الترددية  ESIM)استخدام محطات  5.1(، البند 7)قيود التذييل 

في  NGSO)اإلطار التنظيمي ألنظمة  6.1ند جيجا هرتز(، الب 19.7-17.7و 29.5
 BSS)التشارك بين  2.1.9المسألة  9جيجا هرتز(، البند  30أعلى من  الترددات

)األحكام  3.1.9المسألة  9ميجاهرتز(، البند  1492-1452في النطاق  IMTو
)التوزيع  9.1.9المسألة  9(، البند C-BANDفي حيز  NGSOالتنظيمية ألنظمة 

 &A, B, C, D, Eالمسائل  7(، البند Q/Vالتردداتفي  FSSصلة الصاعدة الجديد للو 
F وكذلك ترخيص محطات ،(ESIM . 

الدولي  باالتحاد 4Aفريق العمل لتقديمهما إلى  وقد تم إعداد مشروع مساهمتين
  .لالتصاالت

 
  WP5B& WP5Cج 5، ب5(: أفرقة عمل 3مجموعة العمل ) .3

حيث تمت  ،اجتماعها خالل اليوم األول من اجتماع الفريق الثالثة عقدت مجموعة العمل
، وتم تحديد الموقف  (4.1.9  ،14.1  ،10.1  ،2.9.1  ،1.9.1 البنود )مناقشة 

 العربي حيال كل بند من هذه البنود.
 

 WP5Aأ 5(: فريق عمل 4مجموعة العمل ) .4
عقدت مجموعة العمل الرابعة اجتماعها خالل اليوم الثاني من اجتماع الفريق، حيث تمت 

المؤتمر ( من بنود جدول أعمال 5.1.9 ،16.1 ،12.1 ،11.1، 1.1مناقشة البنود )
WRC-19وتم تحديد الموقف العربي حيال كل بند من هذه البنود ،. 
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 5/1ومجموعة المهام ، WP5Dد 5(: فريق العمل 5مجموعة العمل ) .5
اجتماعها خالل اليوم األول من اجتماع الفريق، حيث  الخامسةعقدت مجموعة العمل 

العربي حيال (، وتم تحديد الموقف 8.1.9، 2.1.9، 1.1.9، 1.13تمت مناقشة البنود )
 كل بند من هذه البنود.

( قبل المؤتمر IMT2020إدخال أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية )ناقش الفريق كذلك 
أهم النطاقات المطروحة و ، (WRC-19) 2019العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

تم تشكيل فريق و  نظمة بشكل مبكر،هذه األ إلدخالإضافية حاليا كنطاقات ترددية 
عبدالهادي أبو المال من اإلدارة اإلماراتية مع ممثلين من كافة اإلدارات  مصغر يترأسه د.

الحاضرة في االجتماع وذلك للنظر في إعداد استبيان يتضمن المعايير لتنسيق هذه 
ألخذ مرئيات الدول العربية حولها بهدف الوصول  ذلكأو أية نطاقات أخرى و النطاقات 

النطاقات على مستوى المجموعة العربية، باإلضافة إلى العمل هذه  منإلى تنسيق بعض 
على وضع هيكل لتقرير سيتم العمل عليه من خالل المراسلة لألخذ بنتائج االستبيان 
والمدخالت األخرى التي سترد من اإلدارات العربية حول هذه النطاقات ألنظمة 

 (IMT2020االتصاالت المتنقلة الدولية )
 

 SG7(: اللجنة الدراسية السابعة 6مجموعة العمل ) .6
اجتماعها خالل اليوم الثاني من اجتماع الفريق، حيث تمت  السادسةعقدت مجموعة العمل 

 ، وتم تحديد الموقف العربي حيال كل بند من هذه البنود.(7.1، 3.1، 2.1) مناقشة البنود
السواتل غير المستقرة بالنسبة لألرض بأنظمة  خاصاً  اهتماماً  العربيةاإلدارات  بعضأبدت 

 الترددي وفقوتحديدا أنظمة البيكو والنانو سات والتي يتم دراسة تلبية متطلباتها من الطيف 
لتطبيقاتها المتعددة في المجال العلمي والصناعي ومراقبة نظرا  (WRC-15) 659القرار 

  األرض وغيرها من التطبيقات.
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( جدواًل بمواقف المجموعة العربية حيال بنود جدول أعمال المؤتمر 5يتضمن الملحق رقم )
 االجتماع،بحسب ما تم االتفاق عليه خالل هذا 

 المناقشة، أوصى الفريق بما يلي: وبعد 
 التأكيد على الدول العربية ضرورة الرد على االستبيان المرفق، والذي تم تعميمه مسبقاً  .1

( من قبل مكتب االتصاالت الراديوية )الخطاب 7.1.9على اإلدارات بخصوص )البند 
 .2017مايو  13( قبل يوم LCCE/99/1رقم 

حول االستخدام  SAMENAتعميم الوثيقة المقدمة من منظمة  رئيس الفريقالطلب من  .2
الموزع للخدمة اإلذاعية والخدمة  MHz 960-470التردد المستقبلي للطيف لنطاق 

( على الدول العربية 1المتنقلة باإلضافة الى عدد من الخدمات األخرى في اإلقليم )
لدراستها مع مشغلي الخدمة اإلذاعية والخدمات األخرى وتقديم مرئياتها حول هذه الوثيقة 

 إلى االجتماع القادم للفريق.
عة )الخدمات الطلب من رئيس المجموعة المصغرة الثانية المعنية باللجنة الدراسية الراب .3

تعميم مشروع المساهمتين اللتين سوف يتم تقديمهما إلى  م/ عمرو عاشورالساتلية( 
رات ااإلدمرئيات  لمعرفة ، بقطاع الراديو باالتحاد الدولي لالتصاالت4Aمجموعة العمل 

الردود هو  الستالمإليها على أن يكون آخر موعد  االنضمامالعربية التي ترغب في 
26/4/2017. 

جدول مواقف )م/ سلطان البلوشي( تعميم الطلب من رئيس المجموعة المصغرة الخامسة  .4
أو كالهما  ياستخدام إما المكون األرضي أو المكون الساتل اإلدارات العربية حول تفضيل

جدول مواقف اإلدارات العربية حول النطاقات محل وكذلك ، 9.1.1معا ضمن المسألة 
من خالل البريد اإللكتروني على أن يكون آخر موعد  1.13الدراسة ضمن أعمال البند 

 .25/5/2017الستالم الردود من الدول العربية هو 
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WRC-خطة وآلية عمل الفريق حتى انعقاد المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية القادم  (5
 )البند الخامس على جدول أعمال االجتماع( 19
  تم تقديم ورقتي عمل من قبل االدارة العمانية واالدارة المصرية بشأن مقترح آلية عمل

نقاش بشأن اعتماد آلية لتسيير أعمال الفريق الللفريق العربي الدائم للطيف الترددي، وبعد 
لية الى االجتماع القادم من خالل الفترة المقبلة، اقترحت بعض اإلدارات تأجيل مناقشة اآل

في هذا  / مرئياتها / مقترحاتها وراق عملخرى لتقديم ألإلدارات األالفرصة  حةتاأجل إ
  .الشأن

 وبعد المناقشة، أوصى الفريق بما يلي:
برئاسة المهندس محمد العبدالقادر من المملكة العربية تشكيل فريق عمل مصغر تم  .1

عداد مسودة وثيقة حول آلية عمل الفريق حتى انعقاد يعمل بالمراسلة من أجل إالسعودية 
، ومن ثم تعميمها على اإلدارات العربية WRC-19المؤتمر القادم لالتصاالت الراديوية 

عبر البريد االلكتروني لدراستها وتقديم مرئياتهم حولها إلى االجتماع القادم للفريق 
 العتمادها.

المؤتمر قبل  (IMT 2020)نقلة الدولية التنسيق حول إدخال أنظمة االتصاالت المت (6
لى جدول أعمال لسادس ع)البند ا WRC-19العالمي لالتصاالت الراديوية القادم 

 :(االجتماع
  تم إعداد وثيقة حول أهمية إدخال أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية(IMT 2020)  قبل

هذه الوثيقة قائمة من ، وتضمنت WRC-19المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية القادم 
المتنقلة الدولية  االتصاالتالموزعة للخدمة المتنقلة والمعرفة ألنظمة  يةالتردد النطاقات
(IMT) أو تعريف و/أخرى تحتاج إلى توزيع للخدمة المتنقلة  يةباإلضافة إلى نطاقات تردد

التي يمكن تنسيق استخدامها في و  ،(IMT2020)المتنقلة الدولية  االتصاالتألنظمة 
 (6الملحق رقم ). لهذه األنظمةاإلدارات العربية 
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 بعد المناقشة، أوصى الفريق بما يلي:و 
طارق العوضي  / رئيس الفريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي المهندستكليف  .1

المطروحة الذي يتضمن المعايير لتنسيق النطاقات  (7)الملحق رقم تعميم االستبيان 
 2020حاليا كنطاقات ترددية مرشحة إلدخال أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية 

(IMT2020) العربية حولها بهدف اإلدارات ، وذلك ألخذ مرئيات باإلضافة لهيكل التقرير
هذه النطاقات المطروحة على مستوى المجموعة العربية  من الوصول إلى تنسيق بعض

ستالم الردود على االستبيان والمساهمات األخرى حول على أن يكون آخر موعد ال
بتحليل  ومن ثم سيقوم رئيس الفريق .وتعميمها على اإلدارات 30/7/2017التقرير هو 

العربية لوضع موقف حيال هذه النطاقات وآلية االدارات التنسيق مع و  االستبياننتائج 
إدخال خدمات االتصاالت المتنقلة العربية الراغبة في دارات اإلاستخدامها المبكر من 

 (.IMT2020) 2020الدولية 
 

مشروع دراسة إعداد توصيات حول الوضع التنظيمي لتشغيل المحطات األرضية المتحركة  (7
ESIM  والتي تتواصل مع محطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة
 (االجتماععلى جدول أعمال  بعالسا)البند  الساتلية

 رسات اإنممن اإلدارة العمانية وشركة  علالجتماوثيقتي العمل المقدمة  االجتماعستعرض ا
مشروع دراسة إعداد توصيات حول الوضع التنظيمي لتشغيل المحطات األرضية  بشأن

والتي تتواصل مع محطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة  ESIMالمتحركة 
 .الثابتة الساتلية

 إلى الحاجة لوضع لوائح وطنية منظمة لعمل المحطات  (8)الملحق رقم  لدراسةخلصت ا
-للوصلة )أرض هرتز( جيجا30,0 – 29,5في نطاق التردد ) ESIMاألرضية المتحركة 

أرض( حيث تعتبر -للوصلة )فضاء هرتز( جيجا20,2 – 19,7فضاء( ونطاق التردد )
الراديوية لعام  لالتصاالتالصادر عن المؤتمر العالمي  156األحكام الواردة بالقرار 
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 – 29,5اإلدارات العربية في نطاقي التردد ) الستخداماتم مالئمة لتوفير الحماية 2015
 . هرتز( جيجا20.2 – 19,7) هرتز( جيجا30,0

 
 بما يلي:وبعد المناقشة، أوصى الفريق 

( 30,0 – 29,5في نطاق التردد ) ESIMالسماح بتشغيل المحطات األرضية المتحركة  .1
للوصلة  هرتز( جيجا20,2 – 19,7فضاء( ونطاق التردد )-للوصلة )أرض هرتزجيجا

القرار أرض( وذلك بالنسبة للطائرات والسفن وفق لوائح منظمة وطنية تستند إلى -)فضاء
 .م2015الراديوية لعام  لالتصاالتالصادر عن المؤتمر العالمي  156

 ESIMالتأكيد على مشغلي السواتل الذين يوفرون خدمة المحطات االرضية المتحركة  .2
فضاء( ونطاق التردد -للوصلة )أرض هرتز( جيجا30,0 – 29,5في نطاق التردد )

ى ضرورة التنسيق مع الهيئات أرض(، عل-للوصلة )فضاء هرتز( جيجا20,2 – 19,7)
التنظيمية باإلدارات العربية المعنية للحصول على التراخيص الالزمة قبل توفير هذه 

 الخدمة.
 

بنود جدول أعمال المؤتمر  حولاالجتماعات التنسيقية مع المجموعات اإلقليمية األخرى  (8
 على جدول األعمال( ثامنالقادم )البند ال

  عدد من المجموعات اإلقليمية األخرى لمعرفة موقفهم حيال كل تم عقد اجتماع تنسيقي مع
 ، وتبادل اآلراء مع الفريق العربي:WRC-19القادم  بند من بنود جدول اعمال المؤتمر

 ( المجموعة األوربيةCEPT ) 
  مجموعة آسيا والمحيط الهادي(APT)  
 ( مجموعة دول الكومنولث في مجال االتصاالتRCC) 
  اإلفريقيةالمجموعة (ATU). 

من بنود  13.1ما يخص البند ناقشت المجموعة العربية مع هذه المجموعات اإلقليمية 
جدول أعمال المؤتمر لتحديد أهم النطاقات الترددية لبدء دراستها خالل اجتماعات اللجان 
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، ، حيث قدمت كل مجموعة إقليمية موقفها حيال هذا البندالدراسية بقطاع الراديو باالتحاد
كما هو مبين في أوراق العمل المقدمة إلى االجتماع، وستأخذ المجموعة العربية ما قدمته 

 ممكنة.   استفادةلتحقيق أكبر  االعتبارهذه المجموعات بعين 
 

 وبعد المناقشة، أوصى الفريق بما يلي:
تقديم الشكر إلى االتحاد الدولي لالتصاالت لمشاركتهم في هذه االجتماعات، ودعمهم  .1

 .WRC-19للدول العربية أثناء التحضير للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية القادم 
تقديم الشكر إلى المجموعات اإلقليمية على مشاركتهم في هذا االجتماع وتزويدهم  .2

 ومواقفهم المبدئية حول بنود جدول أعمال المؤتمر. للمجموعة العربية بمرئياتهم
االجتماعات التحضيرية للمجموعات اإلقليمية المشاركة في العربية إلى اإلدارات دعوة  .3

األخرى من أجل الوقوف على آخر المستجدات بالنسبة لمواقف هذه المجموعات حيال 
 بنود جدول أعمال المؤتمر القادم لالتصاالت الراديوية. 

 
تاسع الالبند )انعقاده وتحديد مكانه وموعد إعداد مشروع جدول أعمال االجتماع القادم  (9

 على جدول األعمال(
يقوم رئيس الترحيب برغبة اإلدارة المغربية في استضافة االجتماع القادم للفريق، على أن 

بتحديد الموعد على أن  واإلدارة المغربيةمع األمانة الفنية للجامعة العربية الفريق بالتنسيق 
 .2018شهر مارس / أبريل  يكون خالل
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 الختامية: ةثالثًا: الجلس
بتوجيه الشكر الجزيل إلى الوفود المشاركة  طارق العوضيفي الختام، قام رئيس الفريق المهندس/ 

مؤكدا على أهمية مواصلة العمل الجاد خالل الفترة القادمة وحتى انعقاد المؤتمر العالمي لالتصاالت 
 . WRC-19 الراديوية

أعربت الوفود العربية المشاركة في هذا االجتماع عن امتنانها وتقديرها لدولة اإلمارات العربية كما 
تمثلة بهيئة تنظيم االتصاالت على حسن االستقبال وكرم الضيافة التي حظيت بها خالل المتحدة م

 إقامتها.
كما تم تقديم الشكر إلى المنظمات اإلقليمية والدولية والشركات المصنعة على حضورها لالجتماع 

لراديوية، مما وتزويد المجموعة العربية بمرئياتها حيال بنود جدول أعمال المؤتمر القادم لالتصاالت ا
 ساهم في إثراء الفريق بالمعلومات، وتم الطلب منهم االستمرار في التنسيق مع المجموعة العربية.

 
 ( لفريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي.22ثم أعلن رئيس الفريق نهاية أعمال االجتماع )

 
 واهلل الموفق.

 


