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 6املراجعة  1الصفحة  جدول احملتويات
 

 جدول المحتويات
 Aالجزء 

 الصفحة القواعد المتعلقة  القسم

1A  من لوائح الراديو  1باملادة ............................................  AR1-1/2 

 AR4-1/2  ............................................ من لوائح الراديو  4باملادة  

 AR5-1/23  ............................................ من لوائح الراديو  5باملادة  

 AR6-1  ............................................ من لوائح الراديو  6باملادة  

 1/5 - قبول االستالم  ...................................................... قبول االستالمب 

 1 -اإلدارة املبلغة   ....................................................... باإلدارة املبلغة  

 AR9-1/31  ............................................ من لوائح الراديو  9باملادة  

 AR11-1/23  ........................................... من لوائح الراديو  11باملادة  
 AR12-1/2  ........................................... من لوائح الراديو  12باملادة  

 AR13-1  ........................................... من لوائح الراديو  13باملادة  

 AR21-1/3  ........................................... من لوائح الراديو  21باملادة  

 AR22-1  ........................................... من لوائح الراديو  22باملادة  

 AR23-1  ........................................... من لوائح الراديو  23باملادة  

 AP4-1/2  .......................................... من لوائح الراديو  4بالتذييل  

 AP5-1  .......................................... من لوائح الراديو  5بالتذييل  

 AP7-1  .......................................... من لوائح الراديو  7بالتذييل  

 AP27-1/2  ......................................... من لوائح الراديو  27بالتذييل  

 AP30-1/22  ......................................... من لوائح الراديو  30بالتذييل  

 AP30A-1/15  ....................................... من لوائح الراديو  30Aبالتذييل  

 AP30B-1/8  ....................................... من لوائح الراديو  30Bبالتذييل  

 RES1-1/2  ..........................................  (Rev.WRC-97) 1بالقرار  

2A  باستعمال املعينلمنطقة اإلذاعية األوروبية لالقواعد املتعلقة باالتفاق اإلقليمي 
والديسيمرتية  (VHF)اخلدمة اإلذاعية للرتددات يف نطاقات املوجات املرتية 

(UHF)  ،( 1961)ستكهومل(ST61)  ..................................  ST61-1/2 
3A  اخلدمة اإلذاعية للرتددات  باستعمالالقواعد املتعلقة باالتفاق اإلقليمي املعين

ويف نطاقات  3و 1يف اإلقليمني  (MF)يف نطاقات املوجات اهلكتومرتية 
 GE75-1/5  ........  (GE75)( 1975)جنيف،  1يف اإلقليم  (LF)املوجات الكيلومرتية 

4A  اخلدمة اإلذاعية للنطاق  باستخدامباالتفاق اإلقليمي املعين  املتعلقةالقواعد
kHz 1605-535  ( 1981)ريو دي جانريو،  2يف اإلقليم(RJ81)  .........  RJ81-1/5 

 



 -املراجعة  2الصفحة  جدول احملتويات
 

 الصفحة  القسم

5A  القواعد املتعلقة باالتفاق اإلقليمي املعين باستعمال النطاقMHz 108-87,5 
 GE84-1  ................ (GE84( )1984لإلذاعة الصوتية بتشكيل الرتدد )جنيف، 

6A د املتعلقة باالتفاق اإلقليمي املعين بتخطيط اإلذاعة التلفزيونية باملوجات القواع
يف املنطقة اإلذاعية اإلفريقية والبلدان اجملاورة  (VHF/HUF)املرتية/الديسيمرتية 

 GE89-1/3  ............................................ (GE89)( 1989)جنيف، 

7A  الصادر عن املؤمتر  1القواعد املتعلقة بالقرارRJ88  من االتفاق  6وباملادة
RJ88 ...............................................................  RJ88-1/2 

8A  القواعد املتعلقة باالتفاق اإلقليمي املعين باخلدمة املتنقلة البحرية وخدمة
( )جنيف، 1)اإلقليم  (MF)املالحة الراديوية للطريان باملوجات اهلكتومرتية 

1985 )(GE85-MM-R1)  ...........................................  GE85-R1-1/4 

9A  القواعد املتعلقة باالتفاق اإلقليمي املعين بتخطيط خدمة املالحة الراديوية
( 1985البحرية )املنارات الراديوية( يف املنطقة البحرية األوروبية )جنيف، 

(GE85-EMA)  .....................................................  GE85-EMA-1/4 

10A  القواعد املتعلقة باالتفاق اإلقليمي املعين بتخطيط اخلدمة اإلذاعية الرقمية
 MHz 230-174يف نطاقي الرتددات  3و 1لألرض يف أجزاء من اإلقليمني 

 GE06-1/10  ...........................  (GE06)( 2006)جنيف,  MHz 862-470و

 

 Bالجزء 
 الصفحة  القسم

1B )غري مستعمل( 

2B )غري مستعمل( 

3B  بطريقة حساب احتمال حدوث تداخل ضار بني شبكات القواعد املتعلقة
 B3-1/14  ................................................. (C/I فضائية )النسب

4B القواعد املتعلقة بطريقة احلساب وباملعايري التقنية الواجب تطبيقها لتحديد 
اإلدارات املتأثرة ولتقدير احتمال حدوث تداخل ضار يف النطاقات احملصورة 

 kHz 28 000  ................................................  B4-1/25و 9بني 
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 القواعد المتعلقة بقبول استالم بطاقات التبليغ المطبقة عموما  
 على جميع التخصصات المبلغة إلى مكتب االتصاالت الراديوية

 (MOD RRB12/60)    تطبيقا  إلجراءات لوائح الراديو المتعلقة بالخدمات الفضائية

 إلكتروني نسقتقديم المعلومات في  1
 (ADD RRB12/60)    اخلدمات الفضائية 1.1

 يقررالحظت اللجنة ضرورة تقدمي الطلبات والتعليقات/االعرتاضات وطلب اإلدراج أو االستبعاد احملددة يف الفقرة 
ملزم. والحظت اللجنة أيضًا أن يف صورة إلكرتونية كشرط  (WRC-12) 908و (Rev.WRC-12) 55 القرارين من

يف ذلك برجميات تقدمي املعلومات املطلوبة يف  املكتب وفّر لإلدارات برجميات التقاط املعلومات والتحقق من سالمتها مبا
. (WRC-12) 908يف القرار  الواردة يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية والفقرة (WRC-12) 552 بالقرار 2 امللحق

 2 امللحق ويف (Rev.WRC-12) 55من القرار  ررـيقوعلى ذلك، فإن كل املعلومات املشار إليها يف الفقرة 
نسق  جيب تقدميها إىل املكتب يف 9و 8يف إطار الفقرتني  (WRC-12) 553 املرفق بالقرار ويف (WRC-12) 552 بالقرار

شكل بياين فتستمر إمكانية تقدميها يف نسق ورقي( يكون متوافقًا مع برجميات  إلكرتوين )باستثناء البيانات اليت تقدم يف
وبرجميات املالحظات/االعرتاضات  (SpaceCap)التقاط بطاقات التبليغ اإللكرتونية ملكتب االتصاالت الراديوية 

(SpaceCom)  الربجمية أو اخلاصية اإللكرتونية اللتقاط معلومات النشر املسبق املتاحة يفSpaceWISC سطح بيين( 
املسبق اخلاصة بالشبكات حالة معلومات النشر  . ويفآمنة(اتصاالت قائم على الويب من أجل  للخدمات الفضائية

حصرًا عرب ، جيب تقدمي املعلومات 9 باملادة II القسم الساتلية أو األنظمة الساتلية اليت ختضع إلجراء التنسيق مبوجب
، بدالً r/spacewisc-https://extranet.itu.int/ituاملتاحة يف العنوان اخلاصة باالحتاد  SCSpaceWIلربجمية واجهة الويب 

 (MOD RRB14/66)      من الربيد اإللكرتوين أو الربيد العادي.

(ADD RRB12/60) 

 خدمات األرض 2.1
  12و 11و 9بطاقات التبليغ عن ختصيصات/تعيينات الرتدد بشأن خدمات األرض املقدمة يف سياق املواد 

 واجهة الويب من لوائح الراديو واالتفاقات اإلقليمية املختلفة، جيب أن تقدم حصرًا عرب  25 والتذييل
املتاحة على العنوان:  (WISFAT)اخلاصة باالحتاد واملتعلقة بالتبليغ عن ختصيصات/تعيينات الرتدد 

R/go/wisfat/en-http://www.itu.int/ITU. 
 
 
 

 

 
 
 

https://extranet.itu.int/itu-r/spacewisc
http://www.itu.int/ITU-R/go/wisfat/en
http://www.itu.int/ITU-R/go/wisfat/en
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 (MOD RRB12/60)     استالم بطاقات التبليغ 2

مراعاة احتمال تأخر الربيد، يتعني على مجيع اإلدارات االلتزام باملواعيد النهائية احملددة يف لوائح الراديو، ومن مث، 
 .1والعطالت الرمسية، أو الفرتات اليت يكون االحتاد مغلقاً فيها

وبعد أن أخذت اللجنة يف اعتبارها الوسائل املتنوعة املتاحة إلرسال وتسليم بطاقات التبليغ واملراسالت األخرى ذات 
 الصلة، قررت ما يلي:

مكتب كربيد مت استالمه يف أول يوم عمل يسلم فيه إىل   2الربيديةتسجيل الربيد الوارد عن طريق اخلدمة  أ  (
يف احلاالت اليت خيضع فيها الربيد ملواعيد زمنية تنظيمية حتل يف يوم يكون و يف جنيف.  االتصاالت الراديوية/االحتاد

 اإلغالق. قب فرتةاالحتاد مغلقاً فيه، ينبغي قبول الربيد إذا كان قد سجل كربيد مث استالمه يف أول يوم عمل يع

كوثائق مت   WISFAT أو الواجهة SpaceWISCفاكس وتبليغات الربجمية يتسجل وثائق الربيد اإللكرتوين والتل ب(
التاريخ الفعلي الستالمها، بغض النظر عما إذا كان ذلك اليوم يوم عمل أو مل يكن يوم عمل يف  استالمها يف

 (MOD RRB14/66)مكتب االتصاالت الراديوية/االحتاد يف جنيف.    

يف حالة رسائل الربيد اإللكرتوين )فيما عدا تلك امللحق هبا مناذج إلكرتونية استحدثت باستخدام برجميات  ج (
SpaceCom أيام من تاريخ الربيد اإللكرتوين، تأكيداً، إما عن طريق  7(، مطلوب من اإلدارة أن ترسل، يف غضون

 التلفاكس أو الربيد، وسوف يعترب هذا الربيد بريداً مت استالمه يف نفس تاريخ الربيد اإللكرتوين األصلي.

 ىل العنوان التايل:ب إرسال مجيع الرسائل الربيدية إجي د (
Radiocommunication Bureau 

International Telecommunication Union 
Place des Nations 

CH-1211 Geneva 20 
Switzerland 

 جيب إرسال مجيع رسائل التلفاكس على الرقم التايل: ( ھ

 عدة خطوط() 85 57 730 22 41+

 ىل العنوان التايل:الربيد اإللكرتوين إمجيع رسائل جيب إرسال  و (
brmail@itu.int 

سريّد مكتب االتصاالت الراديوية/االحتاد يف احلال بالربيد اإللكرتوين على املعلومات اليت يتلقاها عن طريق الربيد  ز (
 اإللكرتوين.

 

____________________ 
يف أول كل عام،  معممةمن خالل رسالة بذلك جيب على مكتب االتصاالت الراديوية أن يقوم، عند االقتضاء، بإبالغ اإلدارات   1
 .الفرتات اليت قد يكون االحتاد مغلقاً خالهلا من أجل مساعدهتا على الوفاء بالتزاماهتاجازات أو إلبا
 .اخلدمات األخرى وأ موزعي الربيد وأ خدمات املراسلنيمبا فيها   2

mailto:brmail@itu.int
mailto:brmail@itu.int
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 القواعد المتعلقة

 1من لوائح الراديو 9بالمادة 
(ADD RRB13/62) 

 القواعد المتعلقة بالتأخير في دفع رسوم استرداد التكاليف
 التكاليف بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية نتيجة لعدم دفع رسوم استرداد وإلغاء

 الصادر عن المجلس 482 طبقاً للمقرر

 8و 5.1.4 للفقرة 7 واحلواشي 11 من املادة A.6.11و 9 من املادة 1.38.9و 1.2B.9 أحكام األرقام 1
 10و 5.1.4 للفقرة 9 واحلواشي 30 بالتذييل 5 لعنوان املادة 18و 19.2.4 للفقرة 17و 8.2.4 للفقرة 16و 15.1.4 للفقرة
 6 لعنوان املادة 1 واحلاشية 30A بالتذييل 5 لعنوان املادة 22و 19.2.4 للفقرة 20و 8.2.4 للفقرة 19و 15.1.4 للفقرة

تستلم املدفوعات عن أي بطاقة تبليغ قدمت مبوجب  ، تنص على أنه إذا مل30B بالتذييل 8 لعنوان املادة 11 واحلاشية
الصادر عن اجمللس، بصورته املعدلة، وذلك عند تنفيذ اسرتداد التكاليف  482 األحكام الواردة أعاله طبقًا ألحكام املقرر

 عن بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية، يقوم املكتب بإلغاء النشر بعد إبالغ اإلدارة املعنية.

كتب املأن يتم دفع الرسوم على أساس فاتورة تصدر مبجرد استالم الصادر عن اجمللس  482 يشرتط املقرر 2
 .اقة التبليغ وترسل إىل اإلدارة املبلغة، يف غضون فرتة أقصاها ستة أشهر عقب إصدار الفاتورةلبط

نتيجة لتأخريات إدارية تعود يف األساس إىل تأكيد الدفع من جانب املؤسسات املالية والتحقق الداخلي بني  3
يتعلق بأي  بشأن التأخر يف الدفع أو عدم الدفع فيما املكتب ودائرة إدارة املوارد املالية باألمانة العامة، فإن قرار املكتب

بطاقة تبليغ عن شبكة ساتلية يرفع عادة للنظر فيه وتأكيده يف اجتماع للنشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن 
شهور الستة ستة أسابيع من انقضاء مهلة ال عادةً  تتجاوز ، يتم عقده يف مدة ال(BR IFIC) مكتب االتصاالت الراديوية

 اخلاصة برسوم اسرتداد التكاليف عن بطاقات التبليغ املعنية.

ذكر آنفاً، قررت اللجنة أن بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية اليت مت استالم الدفعات اخلاصة  يف ضوء ما 4
أخر يف الدفع، يستمر ، املقرر عقده للنظر يف التBR IFIC هبا بعد انقضاء مهلة الشهور الستة وقبل اجتماع النشرة

 هبا. العمل

الذي يكون  BR IFIC استالم املدفوعات اخلاصة هبا بعد اجتماع النشرة أي بطاقة تبليغ عن شبكة ساتلية مت 5
أصدر قرارًا بإلغاء بطاقة التبليغ هذه جراء عدم الدفع، يتوقف أخذها باحلسبان وترفع املسألة إىل اجتماع للجنة  قد
 .الراديو حلوائ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من لوائح  30B من التذييل 8و 6 واملادتني 30Aو 30 من التذييلني 5و 4 واملادتني 11و 9تتعلق هذه القواعد اإلجرائية باملادتني   1

 (ADD RRB13/62)    الراديو.
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 (I، القسم 9النشر المسبق )المادة 

(MOD RRB12/61) 

2.9 

وهل   6°قد يثار سؤال بشأن قيمة التغري يف املوقع املداري للساتل املستقر بالنسبة إىل األرض واليت تصل إىل  1
( II ، القسم9 (، والتنسيق )املادةI القسم ،9 هي قيمة تراكمية طوال فرتة املعاجلة التنظيمية للتبليغ )أي النشر املسبق )املادة

. وترى اللجنة أن التعديل الرتاكمي للموقع املداري للشبكة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل الشبكة(( بشأن 11 والتبليغ )املادة
من املوقع املداري املرجعي )أي املوقع املداري االمسي املبني يف أول نشر   6°األرض طوال فرتة املعاجلة التنظيمية للشبكة حىت 

 حيتاج إىل نشر مسبق جديد. ال مسبق للشبكة(

 2003يوليو  4و 2000يونيو  3خالل الفرتة بني  6-12°وميكن للشبكات اليت غريت موقعها املداري مبقدار  2
من   6°االحتفاظ بذلك املوقع كما ميكن هلا أن تعدله باجتاه املوقع املرجعي. ومبجرد دخول موقعها املداري يف القوس 

 قوس.املوقع املرجعي، يصبح أي تعديل آخر حمصوراً يف ذلك ال

 

2B.9 (ADD RRB14/66) 

تنشر بطاقات التبليغ  ،(WRC-12) 908الواردة بالقرار  يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديويةطبقًا للفقرة 
 املسبق اخلاصة بالشبكات الساتلية أو األنظمة الساتلية اليت ختضع إلجراء التنسيق مبوجبمبعلومات النشر املتعلقة 

يف قسم خاص يف غضون ثالثة  اخلاصة باالحتاد SpaceWISCلربجمية عرب واجهة الويب واملقدمة  ،9 باملادة II القسم
. وسيتم كذلك ربط SpaceWISC :r/spacewisc-https://extranet.itu.int/ituللربجمية املوقع اإللكرتوين  أشهر، يف

 ذات الصلة )اخلدمات الفضائية(. BR IFICالنشرة  يفهذا املنشور من جدول احملتويات 

 

 

 

https://extranet.itu.int/itu-r/spacewisc
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3.9 

 .بشأن استبعاد األراضي 50.9بالرقم املتعلقة يرجع إىل التعليقات املقدمة يف إطار القواعد اإلجرائية 

 

5.9 

يعىن هذا احلكم بنشر تعليقات اإلدارات بعد أن ينشر املكتب معلومات النشر املسبق اخلاصة بالشبكة الساتلية أو 
. وسيستخدم املكتب املعلومات 9من املادة  IIبالنظام الساتلي اللذين ال خيضعان إلجراءات التنسيق الواردة يف القسم 

وكذلك التقرير الذي تقدمه اإلدارة املسؤولة عن  3.9طار الرقم إستلمة يف اليت تقدمها اإلدارات لنشر ملخص التعليقات امل
 ، إن وجد، وجيب أن يعطي هذا امللخص صورة صحيحة عن الوضع.4.9الشبكة مبوجب الرقم 

وعندما جتد اإلدارة املسؤولة عن الشبكة أو أي إدارة أخرى قدمت تعليقات أن امللخص املنشور غري ُمرٍض، ينشر املكتب 
 تعليقات هذه اإلدارات بكامل تفاصيلها.

 

5B.9 

 استبعاد األراضي.بشأن  50.9انظر التعليقات املقدمة يف إطار القواعد اإلجرائية املتعلقة بالرقم  1

اخلاصة  SpaceWISC لربجميةواجهة الويب عرب  5B.9وتعترب أي تعليقات تقدمها اإلدارات يف إطار الرقم  2
من لوائح الراديو وستتاح يف املوقع اإللكرتوين  5B.9"نسخة من هذه التعليقات إىل املكتب" احملددة يف الرقم  باالحتاد
 )SpaceWISC :r/spacewisc-https://extranet.itu.int/itu.     )6/64D RRB1MO للربجمية

 

5D.9 

  4لتذييل ا تقدم مبوجب، جيب أن يستلم املكتب أي بطاقة تبليغ 5D.9مبوجب أحكام الرقم  1
، حسب احلالة، وذلك يف 32.9و 30.9تتضمن طلب التنسيق املتعلق بالشبكة الساتلية بالصيغة املشار إليها يف الرقمني 

بالشبكة الساتلية اخلاضعة إلجراء التنسيق يف إطار  ةشهراً تلي تاريخ استالم معلومات النشر املسبق اخلاص 24غضون فرتة 
يقوم املكتب بإرسال رسالة تذكري مبتطلبات هذا احلكم إىل اإلدارة املسؤولة ويطلب توضيحًا عن و  .9املادة  من IIالقسم 

تقدَّم إىل املكتب شهراً. وإذا مل  24 بالغةفرتة الالانتهاء  قبلالوضع القانوين للشبكة الساتلية ثالثة أشهر على األقل 
شهراً، يقوم املكتب بإلغاء معلومات النشر  24 بالغةفرتة الال( متضمنة طلب التنسيق يف غضون 4بطاقات التبليغ )التذييل 

 .املسبق من قواعد بياناته. وفيما خيص املعلومات املتعلقة بالتنسيق، تطبق القواعد اإلجرائية العامة بشأن قبول االستالم

https://extranet.itu.int/itu-r/spacewisc
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42.9-41.9 

املؤمتر العاملي لالتصاالت  )اليت عدهلا 42.9و 41.9و 2.36.9أجرت اللجنة دراسة متعمقة ألحكام األرقام  1
من جانب إدارة ما ترى أنه   41.9توصلت إىل االستنتاجات التالية بشأن تطبيق أحكام الرقم ، و (2012الراديوية لعام 

يف سياق طلب للتنسيق ناشئ عن تطبيق  36.9مبوجب الرقم  أو أي من شبكاهتا الساتلية يتعني إدراج امسها كان
 (MOD RRB12/61)    :7.9 الرقم

، أن يتم إدراجها يف التنسيق تطبيقاً T/T  6%، على أساس املعيار وحيق لإلدارات أو أي من شبكاهتا 2
. وللتقليل T/T  6%باحلسابات املتعلقة مبعيار  41.9وينبغي تعزيز الطلبات املقدمة يف إطار الرقم . 42.9و 41.9للرقمني 

أن تضاف يف طلب للتنسيق مبوجب  من العبء اإلداري الواقع على املكتب واإلدارات، سيعترب كافيًا ألي إدارة راغبة يف
من التخصيصات لكل شبكة ساتلية سيستمر  فقط لزوج واحد T/T  6%أن تقدم احلسابات املتعلقة باملعيار  41.9الرقم 

نظرها يف عملية التنسيق )زوج يتألف من ختصيص واحد لشبكة منشورة وختصيص واحد للشبكة التابعة لإلدارة الطالبة(؛ 
كتب مجيع التخصيصات للشبكات احملددة التابعة لإلدارة الطالبة مث حيدد شروط التنسيق جلميع وسوف يتفحص امل

     مبا يتماشى ونتائج هذا التفحص. 42.9التخصيصات للشبكة املشار إليها يف املنشور مقابل اإلدارة الطالبة مبوجب الرقم 
(MOD RRB12/61) 

،  2.36.9م أو اسم أي من شبكاهتا الساتلية احملددة مبوجب الرق ،أن امسهاويتعني على اإلدارة، اليت ترى  3
، أن تقدم املعلومات نفسها، أي حسابات 36.9تنسيق شبكتها الساتلية مبوجب الرقم  طلب إدراجه يفعدم كان ينبغي 
T/T  6% .جلميع جمموعات ختصيصات الشبكات الساتلية املعنية     (MOD RRB12/61) 

 

47.9 (ADD RRB14/66) 

عقب طلب إحدى اإلدارات املساعدة  47.9انتهت اللجنة إىل أنه عندما يتصرف املكتب مبوجب الرقم  1
ويف حالة عدم تلقي إشعار باالستالم من اإلدارة املعنية يف غضون ثالثني يومًا منذ الوقت الذي أرسل  46.9 مبوجب الرقم
املكتب على الفور رسالة تذكري تتيح فرتة مخسة عشر يومًا إضافية من أجل يرسل ، 46.9 فاكس مبوجب الرقميالتلفيه املكتب 

 باالستالم. اإلشعار

ويف حالة عدم تلقي هذا اإلشعار يف غضون مخسة عشر يومًا بعد إرسال رسالة التذكري، تطبق األحكام  2
ويرسل نسخة من هذا  49.9و 48.9 الرقمنيوعليه، يبلِّغ املكتب اإلدارة املعنية بتطبيق . 49.9و 48.9 الرقمني الواردة يف

 البالغ إىل اإلدارة اليت تقدمت بالطلب.
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48.9 

االتصاالت الراديوية اليت أخذت يف االعتبار عند إرسال خلصت اللجنة إىل أن هذا احلكم ال ينطبق إال على حمطات 
وتظل  .32.9و 30.9أو تقدميها إىل املكتب يف حالة تطبيق الرقمني  29.9م قطلب التنسيق إىل اإلدارة األخرى عماًل بالر 

ي التمتع باحلماية سائر التخصيصات القائمة التابعة لإلدارة واليت ال ينطبق عليها هذا احلكم متمتعة باحلماية. كما يسر 
 على ختصيصات نفس اإلدارات اليت جيرى النظر فيها يف تاريخ الحق.

 
49.9 

اإلدارة متعهدة بأال تسبب تداخالً  ههذوتعترب  .48.9تنطبق التعليقات اليت أبديت بشأن القواعد اإلجرائية املتعلقة بالرقم 
 للمحطات اليت طلب عقد اتفاق بشأهنا.

 
50.9 

 استبعاد أراضي بلد ما من منطقة خدمة محطة فضائية بشأنتعليقات 

، فإن Aإىل املكتب استبعاد أراضيها من منطقة خدمة حمطة فضائية تابعة إلدارة  Bعندما تطلب إدارة  1
 هذا الطلب يثري األسئلة التالية:

 ر سوية التداخل الضار؟هل هلذا التعليق تأثري يف التعرف إىل اإلدارات املعنية يف عملية التنسيق أو يف تقدي -
 اإلجراء الذي جيب أن يقوم به املكتب يف هذا اخلصوص؟هو ما  -

 مستوينيمن منطقة خدمة حمطة فضائية على  ميكن دراسة مسألة الطلب املتعلق باستبعاد أراضي بلد ما 2
 خمتلفني:

ن تطبيق إجراءات لوائح عالذي ميكن أن ينشأ  ذي الصلة بني اخلدمات واحملطات والوضع القانوين االتساق -
 من جهة،الراديو، 

الذي  يق السياداحلبشأن  (Rev.WRC-97) 1االتفاقية ويف لوائح الراديو ويف القرار  ديباجةيف  الواردةواملبادئ  -
 أخرى. من جهة ،يتمتع به كل بلد يف استعمال طيف الرتددات ومدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض

 وهي تنطوي على اآليت: ،جيداً يف لوائح الراديوحتديداً حمددة  قاالتساومسائل  3
دون  االتساقالقيم احلدية لكثافة تدفق القدرة اليت يفرتض أن تفيد يف اجتناب أي مشكلة من مشاكل عدم  -

 الرجوع إىل إجراء التنسيق مع اخلدمات لألرض؛
حمطات من نفس اخلدمة أو من خدمات خمتلفة تتقاسم التنسيق بني اإلدارات اليت تستعمل أو تنوي استعمال  -

 نفس نطاق الرتددات؛
إىل  ،لسبب أو آلخر ،احتمال حدوث تداخل ضار يف احلاالت اليت مل يتم التوصل فيهابدراسة املكتب  قيام -

 اتفاق تنسيق بني اإلدارات املعنية.
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 اإلدارات التي ترد   حالة 5

ميكنها عندئذ حتديد الشروط املتعلقة هبذا االستعمال. فإذا قبلت اإلدارة اليت  ،االستعمال املقرتح Bدارة اإلحني تقبل 
 تسعى إىل هذه املوافقة بالشروط املذكورة فإن املكتب سيعترب قبول هذه الشروط مبثابة اتفاق.

، فإن على املكتب أن يف غضون أربعة أشهر وطلبت مساعدة املكتب 52.9إذا ردت إدارة ما تطبيقاً للرقم  1.5
 .13يتصرف طبقاً للمادة 

أربعة أشهر بعد تاريخ نشر القسم اخلاص ذي الصلة  بعد أكثر من ،52.9تطبيقًا للرقم  Bإذا ردت إدارة  2.5
باستمرار عدم االتفاق بني  أبلغ، وإذا كان املكتب قد 29.9أو تاريخ إرسال املعلومات بشأن التنسيق طبقًا للرقم 

مل ترد يف املوعد املقرر.  Bاإلدارة أن وسيعترب  ؛حبذافريها 52C.9يطبق أحكام الرقم يتعني على املكتب أن اإلدارتني، فإنه 
  أعربت عنهاقد أكملت اإلجراء بنجاح، على الرغم من التعليقات اليت  Aوعندئذ تعترب اإلدارة 

 .Bدارة اإل

أربعة أشهر بعد تاريخ نشر القسم اخلاص تطبيقًا للرقم  بعد أكثر من 52.9تطبيقًا للرقم  Bإذا ردت إدارة  3.5
فإن املكتب سيأخذ  ،ومت التوصل إىل اتفاق بني اإلدارتني 29.9لرقم ل طبقاً التنسيق املعلومات بشأن إرسال  تاريخأو  38.9

 هذه احلالة باحلسبان.

 

52C.9 

 حالة اإلدارات التي ال ترد   1

 فيما يتعلقفيما خيص اإلدارة اليت مل ترد، تعترب اإلدارة اليت طبقت اإلجراء قد أكملت بنجاح إجراء هذه املادة 
 بشأهنا. مل يصل ردبالتخصيصات اليت 

نشر األقسام الخاصة المتضمنة حالة تقدم إجراءات التنسيق بموجب األرقام من  2
 21.9والرقم  14.9إلى  11.9

إن أي تعليق ال يعرب عن اعرتاض صريح على طلب التنسيق، ال ميكن اعتباره عدم موافقة مبوجب الرقم  1.2
 اإلدارة املعنية.إىل  الرجوع. وعند الشك يف طبيعة التعليقات ينبغي 52.9
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 جيب أن يتضمن القسم اخلاص املناسب املعلومات التالية: 2.2

 أمساء اإلدارات اليت اسُتلمت عدم موافقتها على طلب التنسيق ضمن املوعد احملدد النظامي؛ أ (

 مالحظة نصها كاآليت: ب(

تعترب مجيع اإلدارات اليت مل يرد ذكرها أعاله غري متأثرة، ويف حالة الطلبات املقدمة  52C.9"طبقًا للرقم 
 ."49.9و 48.9، تطبق أحكام الرقمني 14.9إىل  11.9مبوجب األرقام من 

 .11A.9من القواعد اإلجرائية املتعلقة بالرقم  أ( 4.2انظر أيضاً الفقرة  3.2
 

53.9 

 .6.9القواعد اإلجرائية املتعلقة بالرقم  من ج( 1يف الفقرة انظر التعليقات الواردة 
 

58.9 

لشبكة. وملعاجلة هذه لتخصيص لاإجراء التنسيق  أثناءيف اخلصائص اليت أقرت يف  تغيرياتيشري هذا احلكم إىل 
لقسم اخلاص ل. وعند نشر اخلصائص املعدلة يف تعديل 27.9من القواعد املتعلقة بالرقم  2التعديالت يطبق املكتب الفقرة 

 .58.9يبني املكتب طبيعة هذا التعديل طبقاً للرقم  ،التنسيق األصلي طلبالذي يتضمن 
 

60.9 

 ترتكز عليها عدم موافقة ، عندما يتعذر توفري املعلومات اخلاصة مبحطة يف اخلدمة الثابتة 11A.9تطبيقًا للرقم 
 ميكن أن تفيد يف حتديد  5بالتذييل  1فإن املعلمات املرجعية املشار إليها يف امللحق  ،52.9طبقًا للرقم  إدارة ما

 ضرورة التنسيق.
 

62.9 (MOD RRB14/66) 

عقب طلب إحدى اإلدارات املساعدة  62.9 انتهت اللجنة إىل أنه عندما يتصرف املكتب مبوجب الرقم 1
تلقي رد من اإلدارة املعنية يف غضون ثالثني يومًا منذ الوقت الذي أرسل فيه املكتب ويف حالة عدم  60.9 مبوجب الرقم

 يرسل املكتب على الفور رسالة تذكري تتيح فرتة مخسة عشر يوماً إضافية من أجل الرد.، 61.9 التليفاكس مبوجب الرقم

وإذا تعذر على اإلدارة إبالغ املكتب مبوافقتها أو عدمها إىل جانب املعلومات املتعلقة بالتخصيصات اخلاصة  2
 49.9و 48.9هبا اليت بنت عليها عدم املوافقة يف غضون مخسة عشر يومًا عقب رسالة التذكري، تطبق أحكام الرقمني 

ويرسل نسخة من هذا البالغ إىل اإلدارة اليت تقدمت  49.9و 48.9وعليه، يبلِّغ املكتب اإلدارة املعنية بتطبيق الرقمني 
 بطلب املساعدة.

  



 6املراجعة  31الصفحة  1A AR9اجلزء 
 

وبالتايل، بالنسبة لإلدارة اليت ال ترسل رداً، ستعترب اإلدارة اليت طبقت اإلجراء أهنا أكملت بنجاح اإلجراء  3
 اخلاص هبذه املادة فيما يتعلق بالتخصيصات اليت مل يرد بشأهنا أي رد.

إال إذا تعذر على اإلدارة اليت ُيسعى إىل التنسيق معها إعطاء موافقتها أو  61.9وال يطبق املكتب الرقم  4
عدمها إىل جانب املعلومات املتعلقة بالتخصيصات اخلاصة هبا اليت بنت عليها عدم املوافقة. وقد تكون هذه املعلومات 

يف حالة طلبات املساعدة بسبب وجود  1.13ملعنية. ويطبق الرقم ذلك التخصيصات ا يف إحالة إىل املنشورات السابقة مبا
 صعوبات أخرى يف التنسيق.

 

63.9 

يستخدم  فإنهيتضمن املعلومات املطلوبة )ليتمكن من إجراء دراسة حتليلية للمواءمة(،  ردإذا مل حيصل املكتب على 
 املعلومات املتوفرة لديه.

 

65.9 

 .33.11والرقم  32A.11( وبالرقم 2)الفقرة  6.9املتعلقة بالرقم  ئيةقواعد اإلجرااليرجع إىل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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