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 افتتاح االجتماع 1
 املشاركني.جبميع  ورحب ،2017 فرباير 20 ،ثننييوم اإلمن  1400االجتماع يف الساعة الرئيس افتتح  1.1
 باملشاركني، متحدثاً باألصالة عن نفسه وباسم األمني العام. المديررّحب  2.1

 )(Rev.1) 1-5واإلضافات  RRB17-1/3تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية (الوثيقة  2
وسلط الضوء على اثنني من التطورات  (Rev.1) 1-5واإلضافات  RRB17-1/3يف الوثيقة  املعتادتقريره المدير قدم  1.2

، جناح اً لدان اجملاورة؛ وثانيخل يف الباتدكانت تحمطات البث التلفزيوين اإليطالية اليت   توقيف، السابق: أوالً  االجتماعاإلجيابية منذ 
. ولفت شاكل تقريباً املع مجي حيث ُسّويتتعدد األطراف بني إدارات اجلزائر وفرنسا وليبيا واملغرب، امل الرتددات اجتماع تنسيق

، الثالث والسبعون للجنة االجتماع هاعن اليت متخضيلخص اإلجراءات  الذي، RRB17-1/3للوثيقة  1االنتباه إىل امللحق 
 .2017فرباير  14-16يف الفرتة ذلك تنظيم اجتماع متعدد األطراف  يف مبا

 النتباهايف معرض تقدميه ألقسام تقرير املدير املتعلقة باألنظمة الفضائية،  ،)SSD رئيس( السيد هنري اسرتعى 2.2
دثة تغطي شهر حموقدم معلومات الفضائية.  اخلدماتمعاجلة بطاقات التبليغ عن  الذي يبني عمل املكتب خبصوص 3 امللحق إىل

بات التنسيق، يف ذلك على وجه اخلصوص معاجلة طلرتاكم احلايل يف جتهيز الشبكات الساتلية، مبا وفيما يتعلق بامل. 2017 يناير
 ذلك إعادة أربعة أشهر، يبذل املكتب قصارى جهده، مبا يف وهيتنظيمية الهلة املأكثر من ستة أشهر مقارنة ب اليت تستغرق حالياً 

 يادة يف عدد تبليغاتبز كم رتا ال هذا رتبطوي .حبلول خريف هذا العام يزولكان ينبغي أن   الذيتوزيع املوظفني، للحد من املرتاكم 
)، وزيادة تعقيد هذه 2014يف عام  314و 2015يف عام  444طلب تنسيق مقارنة بـ  511( 2016يف عام  وردت اليت الشبكات

 (توزيعات WRC-15الشبكات (مبا فيها الكوكبات اهلائلة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض)، والتأخريات املتصلة بتنفيذ قرارات املؤمتر 
طط، من املتوقع باخلما يتعلق وفي جديدة يف اخلدمة الثابتة الساتلية، تغيريات يف معلومات النشر املسبق) يف رزمة برجمية التسجيل.

تقرير املدير بطاقات التبليغ عن الشبكات يف  4ويتضمن امللحق . 2017وصول موظف جديد يف بداية فرباير املعاجلة بتسريع 
هذه املسألة.  الذي يتناول BR IFIC بشأن النشرة اإلعالمية جتماعاالبعد املوعد احملدد ولكن قبل  رسومهاُسددت  اليتالفضائية 

 . وتبنيظريتم إلغاء أي بطاقات تبليغ نتيجة عدم الدفع خالل الفرتة قيد الن ومل يف االعتبار. التبليغاتتلك  أخذكتب املواصل و 
. 6.13 رقملاشبكات مبوجب أحكام خمتلفة من لوائح الراديو، مبا يف ذلك ال إلغاءدير من تقرير امل 5القسم يف  7و 6و 5 اجلداول

على حنو  بوضع الشبكات الساتلية قيد االستخدام، وتستجيب اإلدارات اآلن فيما يتعلق كتب اآلن أسئلة أكثر تفصيالً ويطرح امل
ر من ستة أشهر من أكث اه بعدتلق الذي تعليقالطلب  قبلأن املكتب ب يت اللجنة ألن تأخذ علماً عودُ  منتظم أكثر من ذي قبل.

�ج  يف حتسني إىلمن التقرير  7يشري القسم ، من تقرير املدير. وأخرياً  6القسم من  8تعليق كما هو موضح يف اجلدول التاريخ 
 إىل إشارة رقمية عريضة النطاق.متاثلية  FM-TVخل من إشارة اتدالاألسوأ لتصحيح حساب احلالة 

 كما هو مبني  ،األرض أنظمة اليت تتناولتقدمي األجزاء من تقرير املدير  لدى ،)TSD(رئيس  فاسيلييفالسيد قال  3.2
جتِر  ومل. 2016ديسمرب  31إىل سبتمرب  1 من خالل الفرتة بطاقة تبليغ 000 53كتب عاجل أكثر من املن إ ،لتقريرا من 2 امللحق يف
لوائح  وخمالفة لضارخل ااالتدبيف السجل األساسي خالل تلك الفرتة. وفيما يتعلق  املدونةاألرض  ختصيصاتمراجعة لنتائج  أي

 تاليت تناول 2.4إىل الفقرة والتقارير، و  عن احلاالتإحصاءات موجزة  تقدم اليتمن التقرير،  1.4الفقرة  الراديو، لفت االنتباه إىل
 وقفأكدت إيطاليا و اجملاورة هلا.  والبلدانبني إيطاليا  VHF/UHF قاتالنطا ضار حملطات البث يفالتداخل العلى وجه التحديد 

إدارات.  معلومات من أربع تقرير املدير، وردت وضع بعد االنتهاء منو التداخل.  يف تسببت كانتالبث التلفزيوين على الرتددات اليت  
ضع لبث التلفزيوين ولكنها ذكرت أن الو اخل اتد إزالة بشأن ، أفادت إدارة سلوفينيا إجياباً RRB17-1/3إىل الوثيقة  1اإلضافة  يفو 

خل بشأن البث ااخنفاض يف التدحدوث  ، أكدت إدارة كرواتيا2يف اإلضافة و مل يتغري.  FMرتددات اإلذاعة الصوتية بيتعلق  فيما
تداخل ال فيها إدارة سويسرا حاالت جتاوز عددت ،3يف اإلضافة و . FMاإلذاعة الصوتية بأي تقدم فيما يتعلق  دون التلفزيوين ولكن

تداخل مع ت كانتحمطات التلفزيون اليت   وقفعن حالة التقدم يف  ، قدمت إدارة إيطاليا تقريراً 4يف اإلضافة و قبولة. املستويات امل
 ةالطمبفيما يتعلق  FMالنطاق تداخل يف المن أجل حل قضايا  ةتخذاملتفاصيل عن اإلجراءات األولية  ت، وقدمالبلدان اجملاورة
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 اترتددالاحملضر املوجز الجتماع تنسيق  على (Rev.1) 5 ضافةاإل حتتوي ،أخرياً و وفرنسا وموناكو وسلوفينيا وكرواتيا وسويسرا. 
 اللجنة، وهوإىل  أرسلبيان إلدارة اجلزائر  ومثة. GE06طة باخلتعدد األطراف بني إدارات اجلزائر وفرنسا وليبيا واملغرب فيما يتعلق امل

ماع ان االجتكو  االجتماع. بنتيجةقتنع تإذا مل  اللجنةإىل  تعودأن اإلدارة سوف  مفاده ،(Rev.1) 5ضافة لإل 3وارد يف امللحق 
مجيع اإلدارات املعنية عن ارتياحها للتقدم اجليد  تملزيد من املناقشة. وأعرب 18ومل يبق سوى  ختصيصاً  511 تنسيق إذ مت، ناجحاً 
الوسائل التقنية بملشاكل سوف حتل او ج اليت حتققت، والتزمت مبواصلة عملية التنسيق يف املستقبل بنفس روح التعاون. والنتائ

 .أي قرار من اللجنة اختاذ طلبي الو 
إليه وانضم زائر. إيطاليا واجلبمتازة فيما يتعلق املنتائج الكتب، وكذلك اإلدارات املعنية، على املاملدير و  الرئيسهنأ  4.2
نتي يدة جالسي. ومع ذلك أكدت السيد هوانوالسيد كوفي و بيسيالسيد والسيدة جينتي وماجنتا السيد  التهنئة يف
 املتبقية. املشاكل تسوية إىل أن تتماالتصاالت بني اإلدارات يف كلتا احلالتني  على ضرورة استمرار أيضاً  هوان السيدو بيسي السيدو

ا واإلدارات يطاليإبني إدارة  أصالً  عقدها قررتمن االجتماعات  اً أن مزيد المديرمن السيد بيسي، أكد  تساؤلعلى  ورداً  5.2
 .MHz 694 دون ترددمن اخلدمة اإلذاعية  واالنتقال MHz 700طيف ال بتحريراألخرى املعنية فيما يتعلق 

لقرار الصحيح ا تاختذ اللجنةراف أظهرت أن تعدد األطامل اترتددالإن نتائج اجتماع تنسيق  السيد ستريليتس قال 6.2
حلول تقنية مبساعدة  للتوصل إىلاإلدارات  مجعيف  واألسلوب املتبع. الثالث والسبعني الجتماعا املوجه إىل استجابة لطلب اجلزائر

اجملاورة، حيث  البلدان يفيف حالة التداخل الضار من إيطاليا  وقد صدق ذلك أيضاً للعمل يف املستقبل.  ميثل منوذجاً كتب املاملدير و 
 وطرائقخل االتد زالةإلخارطة الطريق واخلربة العملية املكتسبة يف التأثري على املشغلني إن يف الواقع، و دير نتائج ملحوظة. املحقق 

واملالية والتنظيمية اليت  نيةوالتقطة من التدابري القانونية جمموعة مرتابمتثل املكاسب الرقمية واجلوانب األخرى  إطالق الدفعة الثانية من
 ىلإشارة إيف و من قبل بلدان أخرى.  والعمل هبا تهادراس بغية ITU-Rيف القطاع  1انتباه جلنة الدراسات  أن يسرتعى إليها ينبغي
بشأن محاية  (Rev.WRC-15) 205القرار  املؤمتر رأى، يف نقال إالتعامل مع التداخل الضار،  بشأنمن تقرير املدير،  1.4 القسم

نظام الخل الضار من االتد من جلطويلة األالماية احل، أن MHz 406,1-406 األنظمة العاملة يف اخلدمة الساتلية املتنقلة يف النطاق
ألوقات استجابة  ةحيويمسألة  MHz 406,1-406 يف النطاق (MSS)اخلدمة الساتلية املتنقلة  العامل يف Cospas-Sarsatالساتلي 

 MHz 406,0-405,9( يناجملاور  نينطاقالضمن  ةجديد وضع ختصيصاتدارات عدم من اإلطلب يقرر أن و خدمات الطوارئ 
ديد مصدر مواصلة عملية الرصد لتح فضًال عن املكتب،مدير  أيضاً  وكلف) يف اخلدمات املتنقلة والثابتة. MHz 406,2-406,1و

 من أنظمة التشغيل املطلوبغري  البث أثررصد لتقييم التنظيم ب ،MHz 406,1-406النطاق  يف اأي انبعاثات غري مصرح هب
تم تنفيذ هذه األحكام من يكتب كيف امل وسأل. MHz 406,1-406يف النطاق  MSSاخلدمة النطاقات اجملاورة على استقبال  يف

 .النطاقالناحية العملية وما إذا كان قد شهد حاالت تداخل يف 
 ختصيصاإلدارات عدم  من طلبالذي يط قرار املؤمتر انشب يتابعن املكتب إ )TSDالسيد فاسيلييف (رئيس قال  7.2

من و  عمل بالفعلي MHz 406,1-406لنطاق لبرنامج رصد  فهنالك. MHz 406,10-406لنطاق ين لاجملاور  نيترددات يف النطاق
رصد ومن فريق ال Cospas-Sarsatومن نظام  ITU-Rيف القطاع  1Cالعمل  فرقةمن  2017ردود الفعل قبل يونيو تلّقي املتوقع 

إذا و . Cospas-Sarsat نظام ؤثر علىيقد  الذييف النطاقات اجملاورة املطلوب غري  البثرصد بشأن األورويب  FM 22 نفاذاإلو 
 ليت أبلغ عنهااعدد حاالت التداخل  حبأن يستوض. وتعهد اجلاريدم اقرتاح قابل للتطبيق فإنه ميكن تنفيذه خالل العام قُ  ما
 .(Rev.WRC-15) 205سياق القرار  يف

. عنيامس والسباخل اهذه املسألة يف اجتماعه تنظر اللجنة يفأن ب ،Cospas-Sarsat نظام على أمهية ، مشدداً الرئيسأشار  8.2
على مدى السنوات الست  MIFR السجل كفاءته يف حتديثلاملكتب  على إىل اخلدمات الفضائية، أثىن ويف معرض اإلشارة

املكتب، أعرب  كاهل  على عبء العمل الثقيلب وإذ يعرتفالشبكات الساتلية مبوجب خمتلف أحكام لوائح الراديو.  بإلغاءاملاضية 
بني  املعاجلةمهلة  انتك  حيث ،تنسيق للشبكات الساتليةاليف نشر طلبات  ، خصوصاً املعاجلة ُمهليف  مؤخراً عن قلقه إزاء التدهور 

 أربعة أشهر.ب احملددة ةالتنظيمي باملهلةستة وسبعة أشهر مقارنة 
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 سيالً  WRC-15 املؤمتر قرارات حيث أطلقت، استثنائياً  كان عاماً   2016 عام أنإىل  )SSDالسيد هنري (رئيس  أشار 9.2
ة الوارد الطلبات جتهيز يفاآلن  متواصلالعمل . و 2017يناير  1نفاذ يف حيز ال أحكام جديدة دخولاإلدارات قبل  من التبليغاتمن 

زمن املعاجلة سوف ن أ وقال إنه واثق من. للتغلب على هذه الصعوبة العابرةاملوظفني  وقد متت إعادة تكليف بعض، والنظر فيها
 .ة حبلول خريف هذا العامالتنظيمي املهلةلتلبية  قريباً  ُخيتصر
ختفيف عبء  إىل (API) بإلغاء معلومات النشر املسبق WRC-15 املؤمتر قرار من املتوقع أن يفضي نإ السيد بيسيقال  10.2

 العمل يف املكتب.
املالحظة اليت وص وعلى وجه اخلص اللجنة الثالث والسبعني،يف اجتماع  اليت دارت املناقشة إىل السيد ستريليتسأشار  11.2
 إن ذلك دليل علىفأربعة أشهر، ب احملددةالتنظيمية  ملراعاة املهلةوقت املعاجلة  احلد منب املكت تعذر علىأنه إذا  من املدير أبداها

 فرتة املعاجلة، كانت 2017يف يناير و ). 73جتماع االحمضر  - RRB16-3/12من الوثيقة  14.3الفقرة احلاجة إىل موارد إضافية (
 ،30B من التذييل 7و 6مبوجب املادتني  ،الشبكات لتجهيز ملعاجلةا بينما كانت فرتةلنشر طلبات التنسيق ستة أشهر ونصف، 

من  14 السابق (الفقرة ايف اجتماعه غمن إدارة لكسمرب  تبليغيف  تنظر  اللجنة قد تاألخرية، كان هبذه مثانية أشهر. وفيما يتعلق
 ارة.حقوق اإلد لن ينال من املعاجلةري أن تأخ للتأكد من) واضطرت إىل اختاذ خطوات 73جتماع االحمضر  - RRB16-3/12 الوثيقة

تفاق تعاقدي. ا هو مبثابةخلدمات، ا مثناالحتاد  إىلاإلدارات  تدفع يقضي بأن ، الذياالحتادجملس  الصادر عن 482 املقرر ذلك ألن
ىل موارد إاجة حبكتب وهو يرى أن امل. حينهاتقدمي اخلدمات يف  مل يستطعتكبدها اإلدارات إذا تاالحتاد مسؤول عن أي خسائر و 

من  ؤكد أنتفاؤل املكتب يقوم على أساس الوضع الراهن، ولكن من امل ويبدو أن. يةتحديث الربجملرباء و خب لالستعانةمالية إضافية 
 إىل هائالً  يف عبئاً أن يض السواتلضخمة من  تشتمل على كوكباتأنظمة جديدة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض  التبليغ عن شأن

التفكري  ويتعني على اللجنة. 2016منذ مارس  ةاملهلة التنظيميعن الوفاء باملكتب  يتخلف املقبول أن غري منو كتب. عمل امل
 خرى.األ ادإعادة ختصيص موارد من برامج االحت هميكن الذي، االحتاد هذه املسألة يف جملس بإثارةكيفية مساعدة املكتب، رمبا  يف

، RRB17-1/3 الوثيقة يف 3من امللحق  2على النحو املبني يف اجلدول  ،التنسيق نشر طلباتإىل إحصاءات  المدير أشار 12.2
 تهذا العدد ورد أربعة أضعاف حوايليف الشهر ولكن  شبكة 30حوايل  طلبات خبصوص تلقى عادةي وقال إن املكتب

 من عدد الشبكات طول زمن املعاجلةنشأ ي ومل. 2016 وأربعة أضعافه يف ديسمرب 2016وثالثة أضعافه يف مايو  2015 ديسمرب يف
ضمن  من املعاجلةتقليص ز أن من املستحيل  تبني، ولكن إذا تكليف بعض املوظفني أعيد وقد. تعقيدها أيضاً  من فحسب وإمنا

ثار مرتتبة آبذلك من  ما يتصلأموال إضافية و  ختصيص يعين وهذاإىل موارد إضافية. سوف حيتاج عندئذ  فإن األمر التنظيمية املهلة
أن إعالنات  للجنة، أكد السيد ستريليتسعلى تعليق  رداً و . االحتاد اإلدارات يف جملس تتناولهأن  يتعنيامليزانية، وهو موضوع  على

، املعاشعلى  قريباً  اللذين سيحاالن)، SSD/SPR) والسيد ماتاس (رئيس SSDالسيد هنري (رئيس  ملنصباملرشحني  التماس
 والغرض هو ضمان انتقال سلس عندما يغادران املكتب.جاهزة إلصدارها، 

 عموماً  تطلب اإلداراتف. العمللتعامل مع عبء ، على اعلى املدى الطويل ،قدرة املكتب إزاءتفاؤل بال السيد إيتوشعر  13.2
رمبا ينبغي و ملطاف. اية اتبليغ يف �الحنو ثلثي بطاقات  حيث يلغى، جمال هلالتأكد من تأمني ل ساتليةبضع فتحات لكل شبكة 

 ى كيف ميكن حتسني هذه العملية.رت نظر يف اللوائح احلالية لت للجنة أن
تعقيد  تصور الأل�ا  ، ذلكالواقع اً ال تعكس متام RRB17-1/3من الوثيقة  3أن اجلداول يف امللحق إىل  المدير أشار 14.2

 أكثر مما تعكس الوضعغ تبليالتعكس "اسرتاتيجية" بطاقات  التقدميطلبات  فإن مستويات الذروة يفعلى ذلك،  الشبكات. وعالوةً 
 لشبكات.لاحلقيقي 

 دير حلل املشكلة.املأن تعتمد على  هاميكن اللجنةأن  السيد بيسي رأى 15.2
رض ة إىل األعقدة غري املستقرة بالنسباملعبء األنظمة  رأت أن االسيد بيسي لكنهعلى ما قاله  السيدة جينتي وافقت 16.2

أن  يتعنية، اليت هذه املسأل إىل سوف تنبه اإلدارات تعليقات اللجنةأن  ورأتالقلق  إلثارة. وشكرت السيد سرتيليتس يزول لن
 .االحتاد تناقش يف جملس
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 ما قاله السيد بيسي والسيدة جينيت. السيدة ويلسونأيدت  17.2
 أن ختلص اللجنة، بشأن تقرير املدير، إىل االستنتاج التايل: الرئيساقرتح  18.2

 ، وإضافاهتا.RRB17-1/3الوثيقة  "شكرت اللجنة مدير مكتب االتصاالت الراديوية على التقرير واملعلومات الواردة يف
 البلدان اجملاورة التلفزيونية يفوالحظت اللجنة بارتياح التقدم الكبري الذي ُأحرز يف حل مشكلة التداخل الضار مبحطات اإلذاعة 

 إليطاليا وأعربت عن ثقتها بأن التداخالت املتبقية يف اخلدمات التلفزيونية سيتم القضاء عليها متاماً، يف املستقبل القريب، من خالل
 اجلارية. األنشطة

يف إيطاليا.  FM حمطات اإلذاعة الصوتيةتزال تعاين من تداخل من بعض  بيد أنه أثريت شواغل من أن البلدان اجملاورة إليطاليا ال
وأعربت اللجنة عن تفاؤهلا من أن هذه القضية ستحل على وجه االستعجال وبشكل دائم بفضل النوايا الطيبة لدى مجيع األطراف 

 التلفزيونية. حالة اإلذاعة املعنية، بنفس الروح اليت سادت يف
اإلذاعية  حل مشكلة التداخل من إيطاليا يف اخلدمات عن التقدم احملرز يف وقررت اللجنة تكليف مدير املكتب باإلبالغ بانتظام

 البلدان اجملاورة هلا. يف
ة اجلزائر وإدارات تعدد األطراف لتنسيق الرتددات بني إدار املوالحظت اللجنة بارتياح النتائج اإلجيابية اليت حتققت أثناء االجتماع 

اليت تتعلق بإدارة اجلزائر. والحظت اللجنة  GE06 ة تنسيق عدد من ختصيصات االتفاقفرنسا وليبيا واملغرب من أجل مراجعة حال
 مع التقدير النوايا الطيبة والنهج البّناء الذي اتبعته اإلدارات املعنية.

ور اخلمسة هوالحظت اللجنة تزايد عبء العمل على املكتب جراء الزيادة يف عدد وتعقيد بطاقات التبليغ الساتلية الواردة خالل الش
عشر األخرية. وأعربت اللجنة عن قلقها من أن هذا األمر تسبب يف جتاوز املهلة التنظيمية احملددة بأربعة أشهر ملعاجلة طلبات 
التنسيق. وطلبت اللجنة من املدير أن يبذل كل اجلهود من أجل العودة إىل مراعاة املهلة التنظيمية يف أقرب وقت ممكن. والحظت 

 أن حل هذه املشكلة قد يرتتب عليه آثار مالية هي من مسؤولية جملس االحتاد". اللجنة أيضاً 
 على ذلك. واتُفق 19.2
 .(Rev.1) 1-5واإلضافات  RRB17-1/3بتقرير املدير يف الوثيقة أحيط علٌم  20.2

 RRB16-2/3 (Rev.4)؛ الوثائق CCRR/58(الرسالة المعممة  النظر في القواعد اإلجرائية 3
 )RRB17-1/4و (Rev. 5)و

 قال إنو  القواعد اإلجرائية. مبشاريعإىل الوثائق املعروضة على االجتماع فيما يتعلق  االهتمام الرئيس اسرتعى 1.3
مة باملراسلة قائالعلى  ت اللجنةوافقوقد  ة،على قائمة حمدثة من القواعد اإلجرائية املقرتح حتتوي RRB16-2/3 (Rev.4) وثيقةال

وقد من لوائح الراديو.  13للمادة  وفقاً  على الويبموقع االحتاد  يفشر ونُ  اجتماعها الثالث والسبعنييف  تهللقرار الذي اختذ وفقاً 
 ى اللجنةوهي معروضة علأرسلت إىل اإلدارات للتعليق  سبق أنالقواعد اإلجرائية اليت  مشاريع CCRR/58 تضمنت الرسالة املعممة
بابوا غينيا و  فاو التعليقات اليت وردت من اإلدارات، وهي مولد RRB17-1/4وثيقة ال وتتضمن احلايل. للنظر فيها يف االجتماع

 فرنسا والواليات املتحدة.و اجلديدة 
. وأشار، RRB16-2/3 (Rev.4)وثيقة الالقواعد اإلجرائية، ب املعينلفريق العمل  رئيساً  بوصفه ،السيد بيسي قدم 2.3
 أن تتزامن مع تاريخ ينبغيأن مواعيد تطبيقها  إىل ،312A.5و 112.1 نيرقمال خبصوصشروع القواعد اإلجرائية مب يتعلق حتديداً  فيما

اإلشارة إىل النظر يف املسائل ب 4رفق املاالحتفاظ يف  تودأن تقرر ما إذا كانت  على اللجنةإن  . وقال أيضاً املعنيةبدء نفاذ األحكام 
 398 تانقيوثال، WRC-15الثامنة للمؤمتر عامة اللسة اجل( 30Aو 30التذييلني وص التنسيق مبوجب استالم املراسالت خبصباملتعلقة 

ضية أن من املناسب اعتماد �ج كل حالة على حدة هلذه الق اللجنةرى تقد و االجتماع احلايل.  واليت يتعني أن ينظر فيها)، 505و
 يف القواعد اإلجرائية. ومن مث عدم تضمني مالحظة
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ل جبميع االتصا حاولن املكتب إ ،املسألة األخرية اليت أثارها السيد بيسيإىل  مشرياً  ،)SSDالسيد هنري (رئيس قال  3.3
ما يف وسعه  وبذل كل، 30Aو 30 التذييلنيمن  4التنظيمية املنصوص عليها يف املادة  املهل ضمناإلدارات للتأكد من أ�ا ردت 

 استجابة تللنظر فيها إذا دعت احلاجة إىل ذلك. وكان اللجنةقدم حاالت فردية إىل يأن  وباستطاعتهأي ردود متأخرة  الستيضاح
 2017 حبلول �اية عام (Rev.WRC-15) 907القرار  ، كما ذكر آنفاً، علمًا بأن تنفيذهوداجلمواصلة  هلذه املسألة هياملكتب 

ملكتب أنه ليس ا رأىلذا  سوف يزيل معظم الشواغل املتصلة باملراسالت فيما يتعلق بإجراءات اخلدمات املخططة وغري املخططة.
 .RRB16-2/3يف الوثيقة  يهاولذلك ميكن حذف اإلشارة إل ،يف القواعد اإلجرائية مالحظةيف  املسألةمن الضروري تغطية 

 على ذلك. واتُفق 4.3
تعليقات عليها من قبل النب اإىل ج CCRR/58 الرسالة املعممة القواعد اإلجرائية يف مشاريعتناول اللجنة ل سالرئي ادع 5.3

 .RRB17-1/4وثيقة الاإلدارات يف 
قبل االجتماع  القواعد اإلجرائيةمن ملشاركة يف مناقشة مشروع أي ا اللجنةميع أعضاء جل إنه حيق السيد ستريليتسقال  6.3

من دستور  98 ؛ وينبغي أال ُتطبق أحكام الرقماإلدارات مجيع مسألة هتم ئيةقواعد اإلجراالتعليقات، ألن أي  إدارهتم حىت لو قدمت
 .االحتاد يف هذه احلالة

 على ذلك. واتُفق 7.3

MOD  112.1القاعدة بشأن الرقم 
 اهيف اجتماع أدخلته عليها اللجنةالذي التعديل ب مشروع تعديل القاعدة، مذكراً  )SSDالسيد هنري (رئيس قدم  8.3

ألنظمة الساتلية ل (API) معلومات النشر املسبق لوقف إجراءات WRC-15 ها املؤمترالقرارات اليت اختذب عمالً  والسبعني الثالث
ظمة األنتوضيح مفهوم هو من التعديالت املقرتحة يف االجتماع احلايل والغرض . 9املادة  مبوجب التنسيق اتاخلاضعة إلجراء

من  جداً أعداد كبرية  املكتب بشأن قبول وجتهيز الذي يّتبعه نهجالاملستقرة بالنسبة إىل األرض، وعلى وجه اخلصوص توضيح  غري
إىل املالحظات والتعديالت  واسرتعى االهتمام. WRC-15السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض على النحو الذي أقره املؤمتر 

توضح  يبدو أ�ا، على التوايل) واليت RRB17-1/4الوثيقة  يف 4و 3ن افرنسا والواليات املتحدة (امللحق ة كل منر املقرتحة من إدا
 لقاعدة بشأنالتغيريات اليت أدخلت على ل تبعاً ، ه. وأشار إىل أنمنه األساسي الغرضاملكتب دون تغيري  الذي اقرتحهالنص 

 .بليغاستالم بطاقات التمقبولية  من قبيل القاعدة بشأنقواعد قائمة أخرى، على إجراء تغيريات  يرتتب، قد 112.1 رقمال
 لساتليا شبكة الساتلية أو النظامالعلى تعريف  ألثرها نظراً  البحثقيد  القاعدةعلى أمهية مشروع  الرئيسشدد  9.3

إىل  للجنةاوجيز على التعديالت اليت اقرتحتها فرنسا والواليات املتحدة، دعا  تعليقاملداري. وبعد  املستويمفهوم  تدخل وأل�ا
 .ورتنياملذك نب التعديالت املقرتحة من قبل اإلدارتنياكتب إىل جامل الذي تقدم به املعدلة النظر يف مشروع القاعدة

التعاريف الواردة ذلك ألن  سة للغاية،من لوائح الراديو حسا 112.1رقم الن أي مناقشة بشأن إ السيد ستريليتسقال  10.3
 ،ITU-R لقطاعا أساسية ألنشطة ذات أمهية ،اللجنة الثالث والسبعنييف اجتماع  كيبهكما أشار السيد  ،  من لوائح الراديو 1يف املادة 
ا تفسريه اللجنة أن تشملويتعني على . WRCرهناً بإقراره من جانب املؤمتر  هينبغي النظر في قاعدةيف شكل  تتخذه اللجنةوأي قرار 

 بشأنموافقتها على قاعدة منقحة  أن تعترب هلا ، ورمبا ينبغي(Rev.WRC-07) 80للتعريف يف تقريرها املقدم مبوجب القرار 
 مؤقتة. بأ�ا 112.1 رقمال

إىل  ارية املفعولسلوائح الراديو، وتبقى  متوافقة معكون تجيب أن  اللجنةقرها تإجرائية  قاعدةن أي إ السيد بيسيقال  11.3
مع و ". ةقت"مؤ  بأ�ا إجرائيةقاعدة  اعتبار أي ال ميكنو ميكن حذفها.  ئذ، وعندإليها احلاجة تنفي لوائح WRCاملؤمتر عتمد أن ي

وقد  .4 استالم بطاقات التبليغ مبوجب التذييلؤثر على مقبولية يميكن أن  112.1رقم ال القاعدة بشأنأن تعديل أشار إىل ذلك 
مقبولية بشأن  عدلةمعاجل يف إطار قاعدة جديدة أو يينبغي أن  بطاقات التبليغإن استالم  ةقائل ذاهتا الواليات املتحدة النقطة أثارت

تبار. االع التعليقات يف هذه تأخذأن  للجنةينبغي و . 112.1رقم الرجعية إىل املحالة اإل ة، مع إزالاالستالم تكون مستقلة يف حد ذاهتا
 وقال إناملتحدة.  الواليات تقدمت هبااليت  دجمها مع املقرتحاتفرنسا مقبولة، وميكن  تقدمت هباملقرتحات اليت أن ا وهو يرى
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نظام الغطية هذا اليت نصها "جيوز ت القاعدةمن مشروع ج) لفقرة الفرعية ل هاالواليات املتحدة مقبولة باستثناء تعديل مقرتحات
استالم بطاقات يكون له انعكاسات على مقبولية  أن هذا التعديلومن شأن  ":4مبوجب التذييل  ةواحد يف بطاقة تبليغالساتلي 

مع  تمعةجممجيع التعديالت األخرى اليت تقدمت هبا الواليات املتحدة  استبقاء يؤيدأن  ه، ميكنُأسقط هذا التعديلإذا ف. التبليغ
 .112.1رقم الالتعريف يف  حدودبقى ضمن يسن ذلك عن النص الناتج أل ذلكفرنسا،  تقدمت هبا اليتالتعديالت 

، النافذةالراديو  القواعد اإلجرائية مع لوائح توافق السيد بيسي بشأن احلاجة إىل النقاط اليت أثارها السيدة ويلسون تأيد 12.3
ميكن اعتبار  ومن مث ال من القواعد اإلجرائية). C(اجلزء  اللجنة من الرتتيبات الداخلية وأساليب عمل 2.1.1.2ة إىل الفقرة مشري 

 ".ةأي مادة من القواعد اإلجرائية "مؤقت
للتعليق، ويبدو أن مجيع  قد ُعممت التماساً  112.1رقم ال بشأنأن التغيريات املقرتحة للقاعدة إىل  السيد ماجنتا أشار 13.3

 للجنة أن تغريكن اآلن مي فهل ت على املشروع املقرتح من املكتب.تعديال انقرتحت ومها، باستثناء إدارتنيعليها  تاإلدارات وافق
للجنة وهو يرى أن ادارتني دون مزيد من التشاور مع مجيع اإلدارات األخرى؟ إىل تعليقات اإل استناداً  112.1بالرقم اإلجراء املتعلق 
إذا  ولكن. هاخالف تعلنأن  هاميكن فإ�ا اللجنةتخذها تلقرارات اليت بصدد اإدارات أخرى  تاختلف لوأنه ب اً ، علمتستطيع ذلك

 ال ميكن أن تفعل ذلك على أساس "مؤقت". ا، فإ�إجرائية معدلةعلى قاعدة  اللجنة توافق
واليت سبق  ،112.1 رقمال القاعدة بشأنالوقت لدراسة التعديالت املقرتحة على  لديها كلإن اإلدارات كان  الرئيسقال  14.3

 اللجنةأرجأت  إذافإىل هذا االجتماع بناًء على طلب من الواليات املتحدة.  االجتماع الثالث والسبعنيمن  االنظر فيه أن أرجئ
املقرتحات املقدمة ب تعلمهاإلدارات ا على جديدة تعميم رسالةسيتعني عليها  فمن املفرتض أنه، القاعدةمناقشة مشروع  مرة أخرى

 االجتماع. قبلمناقشة املقرتحات  أن تعمد إىل للجنةوينبغي من فرنسا والواليات املتحدة. 
 ئيةقواعد اإلجراال بعض ميكن اعتبار بشأن ما إذا كان اللجنة يف ناقشات السابقةإىل األذهان امل السيدة جينتي استعادت 15.3

مجيع القواعد  القول بأنكن مي هعلى الرغم من أن - اعتبارها كذلك أنه ال ميكن يهوصلت إلت الذي ستنتاجأم ال وكان اال "مؤقتة"
يتعلق  يماهذا االجتماع ف املعروضة علىما إذا كان ينبغي أن ترسل التعديالت املقرتحة أالتايل.  WRC انعقاد املؤمتر تعترب مؤقتة حىت

. وف خاصة جداً ر ظ يفروج عن املمارسة العادية إال هذا اخل إىل فإنه ينبغي عدم اللجوء جلولة ثانية من التعليقات، 112.1 رقمبال
 املسامهات قبل االجتماع احلايل. حبث تعمد إىلأن  للجنةينبغي وكان 
كتب إىل جانب امل الذي تقدم به 112.1رقم ال بشأناملعدلة  القاعدةمشروع  اللجنة إىل أن تنظر يف رئيسال ادع 16.3

 التعديالت املقرتحة من قبل اإلدارتني.
اليت تفاقات االالية و التعليقات الرئيسية الت هايف سياق أبديت واملقرتحات، القاعدةملشروع  مستفيضةمناقشة  جرت بعدئذ 17.3

 .يهاالتوصل إلمت 
 ويلسون السيدة، قالت ااألخرية منه العبارةوالتعديالت املقرتح إدخاهلا على  القاعدةفيما يتعلق بالفقرة األوىل من مشروع  18.3

انية من القاعدة ، وترك الفقرة الثوجود إحاالت مفرطة يف التحديد يف الفقرة األوىل هين النية يف مقرتحات الواليات املتحدة إ
ديدة أو معدلة ج إجرائية قاعدة وضع ن الواليات املتحدة تقرتح أيضاً وقالت إالشبكات الساتلية. من لتعامل مع حاالت حمددة ل

 .4التبليغ مبوجب التذييل  بطاقاتللتعامل مع استالم 
دية يف الفقرة التمهي هو أن يتحدد" يف النص املقرتح من املكتب b.4.A.4" البند إىل حالةاإل الغرض من نإ المديرقال  19.3

ميكن  تحديد مالىل حل إتوجه الوائح الراديو، قبل يف ل 4 والتذييل 1تحديد التناقض بني املادة بأين تكمن املشكلة،  الدقةعلى وجه 
. لبطاقاتا ، يف بعض احلاالت، آالفا قد يبُلغمم بدالً  ةواحد بطاقة تبليغتتطلب  ةواحد ساتليةعامل على أنه شبكة يأن 
مداري ... عدد  مستوٍ لكل بالنسبة "إىل أنه  b.4.A.4بينما يشري البند ، ما واحد فقط" يف شبكة ساتلإىل " يشري 112.1 رقموال

احتمال  أيضاً  ينبل يع، فحسب مداري كل مستوٍ يف   واحد أكثر من ساتل احتمال وجوديعين ال  ري"، ممااملدا املستوييف  السواتل
 واحد. مستٍو مداري أكثر من وجود
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، وذلك لألسباب b.4.A.4البند  إىل اإلحالة استبقاءأن من املهم  السيد هوانو السيد بيسيو السيد ستريليتس رأى 20.3
 دير.املاليت قدمها 

، 112.1 رقمالشبكة الساتلية" يف المع تعريف " الذي يتعارض، b.4.A.4إىل أن البند  )SSDالسيد هنري (رئيس أشار  21.3
 اً بذلك ممكنمداري. وكان التحكم  مستوٍ  كل  واحد يف ساتل أكثر منوبمداري واحد  من مستوٍ  أكثرب على السواءيسمح 

الضخمة  اجلديدة الكوكبات، ولكن وسواتل متماثلةماثلة تمدارية م مستويات تضم الكوكباتوكانت  b.4.A.4أدخل البند  عندما
 السواتلاد خمتلفة من ، مع أعدالسواتلحتتوي على مستويات مدارية خمتلفة وآالف أن اآلن  هاميكنغري املستقرة بالنسبة إىل األرض 

 اخلدمة.  الذي تقدم فيهمكان لل تبعاً  كل مستوٍ  يف
أ�ا بى كيف ميكن ذكرها تر  ال، لكنها b.4.A.4البند  ة إىلحالاإل استبقاءتعرتض على  ال�ا إ سونالسيدة ويل تقال 22.3

غطي أكثر تلشبكة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض ميكن أن  ةواحد بطاقة تبليغأن  لبيان") b.4.A.4للبند  ساس املباشر ("وفقاً األ
 عبارة" بـل وفقاً " باستبدال عبارة رئيسالاقرتاح  وهي توافق علىمداري.  مستوٍ  كل  واحد يف ساتل أكثر منو مداري واحد  مستوٍ  من

متتثل  أالجيب  112.1م رقال القاعدة بشأنإن فوافق مع لوائح الراديو، تت يتعني أنأن القواعد اإلجرائية  ومبااالعتبار".  يف"مع األخذ 
 .أيضاً  111.1يف الرقم نظام الساتلي" ال" فحسب بل لتعريف 112.1رقم الشبكة الساتلية" يف التعريف "ل

الفقرة الثانية شمله تن مضمو�ا أل نظراً األخرية من الفقرة األوىل من القاعدة،  العبارةذف حبالنص  تبسيط الرئيساقرتح  23.3
 .املتفرعة منهاوالفقرات 

قرة األوىل. األخرية من الف العبارةحذفت  لويضيع وف س القاعدة بأكملهن منطق مشروع إ السيد ستريليتسقال  24.3
بواسطة  4 والتذييل 112.1رقم الالتناقض بني وكذلك تدعو احلاجة إىل إزالة . b.4.A.4إىل البند  اإلحالة بد من إبقاء وال

مبوجب  نةاللجتقرير  هذه املسألة وأن يشملها WRC املؤمتر يتعني أن يتناولو . 4أو التذييل  112.1رقم ال تتناول إجرائية قاعدة
 .(Rev.WRC-07) 80 قرارال

 ".b.4.A.4" بدال من البند "b.4.A" البند ىلإ اإلحالة السيدة ويلسون تاقرتح 25.3
 التناقض بني موقعإىل  من الدقةأقل  بقدر شريت اأ� مع، ةمقبول اإلحالةأن هذه  )SSDالسيد هنري (رئيس  رأى 26.3

 .4والتذييل  112.1 رقمال
 .CCRR/58كما ورد يف الرسالة املعممة   القاعدةعلى اإلبقاء على نص الفقرة األوىل من مشروع  واتُفق 27.3
عبارة ال نيتضم يكل يف اقرتاح الواليات املتحدة، أياهلعلى اعتماد  اتُفقوفيما يتعلق بالفقرة الثانية من مشروع القاعدة،  28.3

 فرعية حتتوي على مجل كاملة. أربع فقراتب" متبوعة تقدمما  وبناًء علىتمهيدية "ال
 لتعديل، وفقاً با رهناً  الواليات املتحدة، الذي اقرتحتهعلى النحو  ب)و أ) تنيالفرعي تنيالفقر  استبقاءعلى  فق كذلكواتُ  29.3

حمطات أرضية من بط به يرت ساتل مع ماعلى النحو التايل: "... كل ب) الفقرة الفرعية فيما بعد، وصياغة  د)ملناقشة الفقرة الفرعية 
 "وفضائية، حسب االقتضاء، ...

 النص الذي اقرتحته الواليات املتحدة. السيد ستريليتس، أيد ج)وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية  30.3
أن الواليات  سوى فرنسا، مماثل ملا اقرتحته ج)أن اقرتاح الواليات املتحدة للفقرة الفرعية إىل  السيدة ويلسون تأشار  31.3

اقرتاح  أن وقالت من الواضحقرتحت حذف اإلشارة إىل "جمموعات"، مل تظهر يف أي مكان يف اللوائح ذات الصلة. املتحدة ا
 القاعدة. األخرية من الفقرة األوىل من هذه العبارةيف استبقتها اللجنة أخذ يف االعتبار الصيغة اليت يالواليات املتحدة ال 

 ".عدد السواتل بيان 4 التذييل يف b.4.A.4د البن من أجله تطلبيو " بأن ال حاجة إذاً الستبقاء عبارة المديررّد  32.3
 على ذلك. واتُفق 33.3
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 اتليةسإن من شأن عبارة "وتعامل على أ�ا شبكة  المديرو السيدة ويلسونو السيد ستريليتسو هوان السيدقال  34.3
 .بالذات 112.1رقم الاإلجرائية و  القاعدةأي تعارض بني  أن تزيل" ةواحد
 ."اخلصائصفيه  تتماثلما هو املقصود بالضبط بعبارة " السيد إيتو تساءل 35.3
ستويات املأن  إذ على الرغم منصحيحة:  ج)صائص يف الفقرة الفرعية اخل متاثل ن اإلشارة إىلإ السيد ستريليتسقال  36.3

وافقت و صائص. نفس اخل اتكون هل جيب أن املداري املستوييف نفس  فإن السواتلخصائص خمتلفة،  هلا دارية ميكن أن يكونامل
 .على ذلك الرئيسو المديرو السيدة ويلسون

مغبة اعتماد نص يسمح بتقدمي بطاقات تبليغ حتتوي على شبكة واحدة تضم العديد من األنظمة، من  المديرر حذّ  37.3
 ة إىل األرضمستقرة بالنسبمن احلكمة وضع تعريف لشبكة غري  وليساجلة. املع زمن يفكبري   أثر يكون لذلكميكن أن  حيث

 كون شبكة واحدة.يأن بسمح ألي نظام ي
 أنظمة حقيقيةن ع بطاقات تبليغتقدمي بسمح تجيب أن  اللجنةعتمدها تأن القاعدة اليت إىل  السيد ستريليتسأشار  38.3

 عمدار مرتفو مدارية خمتلفة (مدار منخفض  يف مستوياتالحة املوأنظمة  Cospas-Sarsat من قبيل نظام ،واحدة ةشبكتعترب مبثابة 
اية إىل اإلدارات يف البد هسلتالذي أر النص  على كبرياً   تغيرياً  أدخلت اللجنة). كما أشار إىل أنه إذا وما إىل ذلك، ومدار إهليلجي

 من التعليقات. جديدةخرى جلولة للتعليق عليه، فإنه سيتعني عليها أن تنظر يف إرساله مرة أ
عمومية  أن تكون، أي منها األساسي الغرضينبغي أن تركز على  ج)ن مناقشة الفقرة الفرعية إ السيد بيسيقال  39.3

سواتل و التشكيالت املمكنة من األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت تضم مستويات مدارية خمتلفة  كليكفي لتغطية   مبا
أملح  اليت شاكلاملالتعاريف، يف حني أن بقيد النظر معنية  فإن القاعدةماثلة يف كل منها. وعالوًة على ذلك، تخصائص م ذات

مقبولية  بشأنإلجرائية عاجل يف إطار القواعد ا، أن تُ ارتأت اللجنةلذلك، إذا  تبعاً  وميكن بطاقات التبليغتجهيز باملدير تتصل  يهاإل
 التعليقات. هذه السيد ستريليتسأيد و . غاستالم بطاقات التبلي

 دمتأن التغيري الوحيد املقرتح من اإلدارات اليت ق المدير، الحظ د)الفقرة الفرعية تناول ب رئيسالعلى دعوة  بناءً  40.3
 رسالةالرتح يف أرضية" يف النص املقما يرتبط هبا ... " بعد "ئيةالواليات املتحدة بإضافة عبارة "أو فضااقرتاح كان   تعليقات
 رضاملكونة املستقرة بالنسبة إىل األإىل أن  هو اإلشارةملكتب ا الذي اقرتحهاألصلي من النص  الغرض. وكان CCRR/58 املعممة

ة اليت شبكالجزء من  يه ل وصلة بني السواتلوك النظام منفصلة بعضها عن بعض املستقرة بالنسبة إىل األرض يفواملكونات غري 
 .الوصلة بينهما يشطر بالفعلالفصل بني شبكتني و ؛ تنتمي إليها

 (LEO) ي منخفضمدار أرض سواتلألنظمة اليت تضم تسمح با" ئيةإضافة عبارة "أو فضا يبدو أن السيد ستريليتسقال  41.3
 بينها وبني احملطات األرضية. فيما تبادل البياناتمثًال ت
األرض  أن احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل " على أن يكون مفهوماً ئيةإضافة عبارة "أو فضا السيد هوانأيد  42.3
 لنظام.يف ااملرتبطة"  ئيةطة الفضااحمل" هي

بارة هلذا النوع من احملطات اليت تشملها إضافة ع بطاقات تبليغتلقى يما إذا كان املكتب ع السيد بيسي تساءل 43.3
 ".ئيةفضا "أو

نسبة إىل ساتًال مستقراً بالضم ي مركبتناول مفهوم نظام ساتلي ت د)ن الفقرة الفرعية إ )SSDالسيد هنري (رئيس قال  44.3
. السواتل وصالت بنيب ةمرتبط من هذا القبيل ملفاهيمقائمة بالفعل مشاريع وهنالك  غري مستقرة بالنسبة إىل األرض. األرض وسواتل

 بطاقة تبليغ أخرىو طات األرضية املصاحبة هلا، احملو  املستقرة بالنسبة إىل األرضعن احملطة الفضائية  ةواحد بطاقة تبليغك لهناو 
الوًة على ذلك، فإن وع .ضمنهااحملطات األرضية واحملطات الفضائية  ا إىلصالهتو للشبكة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض مع 
نها يف كلتا لنسبة إىل األرض واحملطات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، سوف يبلغ عالوصلة ما بني السواتل، بني احملطة املستقرة با

 .التشكيالتمجيع  حنٍو تغطيةفضل تضمن على أ" ئيةإضافة عبارة "أو فضا بطاقيت التبليغ. ولعل
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تقرة بالنسبة إىل غري املسالسواتل الوصالت بني أن تشمل القاعدة املقدمة،  يف ضوء التوضيحات إنه يتعني، المديرقال  45.3
إضافة صيغة  من األفضلو غري املستقرة بالنسبة إىل األرض من جهة أخرى. و املستقرة  األرض من جهة، والوصالت بني الشبكات

. وفيما يتعلق بالفقرة )دمن السعي إىل تغطية مجيع اجلوانب يف الفقرة الفرعية  بدالً  د)و ج) تنيالفرعيتا الفقرتني مناسبة لكل
 وإمنا منشطرة من شبكة واحدة جزءاً  ليست كلياً ، ب)كما هو احلال يف الفقرة الفرعية   ،بني السواتلالوصلة  ، قال إنج) لفرعيةا

ذه السواتل غري املستقرة ه تكون: "عندما ج)لفقرة الفرعية يف االتالية  العبارةلتغطية هذه األنظمة، اقرتح أن تضاف و بني الشبكات. 
 ."الساتليةه الشبكة من هذ اً جزءبوصفها  الوصالت بني السواتلهذه  ميكن التبليغ عن، موصولة فيما بينهاض بالنسبة إىل األر 

 حيبذذي قال إنه ، الالسيد بيسي وكذلك فعلاملدير.  اليت اقرتحهاالصيغة  السيدة جينتيو السيدة ويلسونأيدت  46.3
 التشكيالت املمكنة. كلستوعب  يالتعديل  هذا نأل د)الفقرة الفرعية يف " ئية"أو فضا إضافة عبارة أيضاً 
غطي تملرونة و ا أكرب من بقدر سمحح وتوضأل�ا أ، ج)لفقرة الفرعية ل األصل الصيغة املقتضبة نه يفضلإ يتوإالسيد قال  47.3

 .تهدير إىل تغطياملسعى يبشكل كاف ما كان 
صة الفقرة من تعديل الفقرات الفرعية احلالية، وخا بدالً  القاعدةإضافة فقرة فرعية إضافية ملشروع  السيد هواناقرتح  48.3

 اإلدارات. منتعليق  كادت ال حتظى بأياليت   ج) الفرعية
 التشكيالتوعب خمتلف ستي هأن يرى والذي، ج)املدير للفقرة الفرعية  اقرتحهالنص اإلضايف الذي  السيد ستريليتس أيد 49.3

اليت ليس و  للتحكم يف السواتل يةبينالالوصالت  فيها اليت تستخدم - Iridiumشبكة  شكيالتتمثل  الواقعية، وأساليب التشغيل
من خالل حمطات  متاماً اليت تعمل بشكل خمتلف  - Globalstarوتشكيالت  –شبكات منفصلة تضم  من الصحيح أن يقال بأ�ا

اعتبارها شبكة واحدة أنظمة تستوعب ب اأ� اليت يرى"، ئيةإلضافة عبارة "أو فضا تأييدهرر ك،  د)قاعدة. وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية 
والشبكة الساتلية لرتحيل الواليات املتحدة لدى  (TDRSS)مثل شبكة السواتل املخصصة للتتبع وترحيل البيانات 

مدار  ة إىل األرض يفمستقرة بالنسب ركبة فضائية غريمب يستعنينطوي على تطبيق خاص تاالحتاد الروسي، لدى  (SDRN) البيانات
 نقل البيانات إىل األرض. سواتل مستقرة بالنسبة إىل األرض، علىمع  ،أرضي منخفض تعمل

 مبثابةتعامل  سوف TDRSS من قبيلال يعين أن أنظمة  القاعدةأن مشروع  د)من الفقرة الفرعية  يفهم هنإ المديرقال  50.3
تقرة بالنسبة ل كوكبة غري مسكتكون  و شبكة املستقرة بالنسبة إىل األرض شبكة واحدة، ال تكون ،على العكس بل،شبكة واحدة 

إىل  أرسل الذييف النص  جاءمتسقة مع ما  لن تكونشبكات واحدة  مبثابةهذه الشبكات  ومعاملةإىل األرض شبكة خمتلفة. 
علت الفقرة جوقد . الراهنهبا اإلدارات، أو مع النهج السائد يف الوقت  تمع أي من التعليقات اليت أدلأو اإلدارات للتعليق، 

 فصلي األمر الذي، )دالفقرة الفرعية كذلك شأن يف النظام، و  ساتللكل ية بيناللوصالت ا التبليغ عن من الضروري ب)الفرعية 
أيد و شبكتني. الني ب الساتلية يشطر الوصلةو النظام املستقرة بالنسبة إىل األرض يف غري املستقرة و  كوناتاملواضح بني  بشكل
 تعليقات املدير. رئيسالو بيسي السيد
مرتبطة  وليست ساتليةاألنظمة اليت تعمل فقط من خالل وصالت  ال تعاملمن املؤسف أ السيد ستريليتسقال  51.3

 شبكات واحدة. مبثابةحطات أرضية مب
نبغي التبليغ عن ي: "د)قرة الفرعية أن أنسب وسيلة ملراعاة كل الشواغل هي إضافة العبارة التالية إىل الف المديراقرتح  52.3

الوصالت الساتلية، اليت تصل السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض بالساتل املستقر بالنسبة إىل األرض يف النظام، بالنسبة إىل  
 نظام".ال كل شبكة من الشبكات الساتلية يف

 املدير. الذي اقرتحهعلى النحو  د)ضافية إىل الفقرة اإل العبارةعلى إضافة  واتُفق 53.3
 اليت أضيفتضافية اإل ارةللعب نظراً  د)" يف الفقرة الفرعية ئيةعبارة "أو فضا إلدراجلزوم ال أنه رمبا  السيد بيسيبينما رأى  54.3

بني  وصيلتشمل التضافة اإلإىل أن  مشرياً  يف ذلك السيد إيتو وأيدهاأي سبب لعدم إدراجها،  السيدة ويلسون مل تراآلن، 
 الشبكات وتسهل الفهم.
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، على أن يكون )د"حمطة" يف الفقرة الفرعية  بعد كلمة"، ئيةمن "أو فضا "، بدالً فضائيةعبارة " إضافة ضرورة على فقواتُ  55.3
 وينبغيالشبكة.  ببساطة كجزء من وإمنا هي مرتبطة، هبذه الصفةال يعين أن احملطة الفضائية أدرجت  االرتباطللمكتب أن  واضحاً 

 .ب)نفس العبارة يف الفقرة الفرعية  أن تظهر أيضاً 
مستقر بالنسبة  واحد ساتل أكثر منتضم ، SDRNو TDRSS من قبيل، األنظمةأن بعض إىل  السيد ستريليتسأشار  56.3

إىل النسبة ب السواتل املستقرة، إىل "واحد أو أكثر من د)أن يشار يف السطر األول من الفقرة الفرعية  مث ينبغي ومن، إىل األرض
 .111.1رقم النظام الساتلي" يف المع تعريف " شياً اأكثر مت أيضاً  الفقرة الفرعية تصبح هذهألرض"، وبذلك ا

كة واحدة قوس املداري كشبالعلى مستقرة بالنسبة إىل األرض مثًال  ة سواتلثالثمعاملة شبكة من أن من  المديرحذر  57.3
 الوصالت بنيبلق فيما يتع سوى، ال شأن هلا فيها إطالقاً لتنسيق ملواقع ااإلدارات  يتعني فيها علىتؤدي إىل سيناريوهات قد 

 .اتلسعلى أكثر من  بق أيضاً نطيواحد فإنه  ينطبق على ساتل. وعالوًة على ذلك، إذا كان النص قيد املناقشة السواتل
 .أ)فقرة الفرعية ال نصمع  يتماشىجيب أن  د)أن نص الفقرة الفرعية  املدير، مضيفاً  على ما قاله السيد بيسيوافق  58.3
طة العناصر األساسية أن توفر ببسا للقاعدة اإلجرائية ينبغي إذاملدير والسيد بيسي.  على ما قاله السيدة ويلسون توافق 59.3

 .اً تعقيد تزيدهال أللنهج و 
 بالصيغة د)و ج) فرعيتنيال الفقرتني اللجنة على اعتماد اتفقتوضوح، البإجراء املزيد من التعديالت الطفيفة لضمان  رهناً  60.3

 املعدلة أثناء املناقشة.
فعلي ال النفاذ تاريخ على أن يكونبصيغته املعدلة،  112.1رقم ال بشأن املعدلة اإلجرائية ةمشروع القاعد اللجنة اعتمدت 61.3
ملخص  - RRB17-1/8الوثيقة يف  1يف امللحق  ة وارداملنقح للقاعدة(النص الكامل  WRC-15لقرار املؤمتر  وفقاً  2017يناير  1هو 

 جنة لوائح الراديو).لل الرابع والسبعنيجتماع االقرارات 
 د)و ج) الفرعيتني ، الفقرتني112.1رقم ال هذا النحو بشأن على املعتمدةاإلجرائية  القاعدةأن  إىل السيد بيسيأشار  62.3
 القاعدةلن يكون من الضروري يف هذا الصدد تعديل  ولذلك؛ 4والتذييل  112.1رقم البشكل كاف التناقض بني  تغطي، امنه

 .4التذييل  مبوجباستالم بطاقات التبليغ مقبولية  اليت تتناول مسألةاإلجرائية 

ADD 312رقم ال إضافة قاعدة بشأنA.5 
 اإىل أ� ، مشرياً 312A.5رقم ال بشأن ةاجلديد القاعدةمشروع  )TSD/FMDرئيس القائم بأعمال (بوغينز السيد  قدم 63.3

 لغرض جتنب تطبيق إجراء الثالث والسبعنييف االجتماع  اليت اعتمدت 316B.5رقم ال بشأنديدة اجل ختتلف عن القاعدة ال
 القاعدة اجلديدة. تؤيدلزوم. وأشار إىل أن إدارة فرنسا  الذي مل يعد له 21.9 الرقم
لقرار  وفقاً  2017يناير  1لتطبيق الفعلي اتاريخ  على أن يكون، 312A.5رقم ال بشأن ةاجلديد القاعدةمشروع  اعُتمد 64.3
 .WRC-15 املؤمتر

MOD 19.9رقم ال تعديل القاعدة بشأن 
جتماع اتقرر يف  حسبما ضعوُ الذي ، 19.9رقم ال بشأنمشروع القاعدة املعدلة  )TSDالسيد فاسيلييف (رئيس  قدم 65.3

حمطات  قتصر علىتلزوم. وأشار إىل أن التغيريات اجلوهرية املقرتحة  الذي مل يعد له حلد من التنسيقا اللجنة الثالث والسبعني بغية
 طاقالرتددات وحدود كثافة تدفق القدرة يف أقرب ن تراكبقاعدة احلالية متطلبات التنسيق على أساس وقد وضعت الاألرض. 

 MHz 620املدى من حمطات األرض يف  لبثما جمموعه تسعة نطاقات تردد  ولكن من أصل .توفرت ماتردد، حيث نطاقات أو
 ويقرتح .نطاق عسرياً استخدام معايري أقرب كان ذلك  لواحد فقط، و نطاق ل القدرةحدود كثافة تدفق  مل تتوفر، GHz 76 إىل

إدارة فرنسا مشروع  وقد أيدت .19.9بعدها تطبيق الرقم ال يُطلب ، km 1 200قدرها مسافة تنسيق  وضعمشروع القاعدة املعدلة 
. GHz 76-74 رتددال نطاق من أجل km 1 200من  بدالً  km 127عما إذا كان من املمكن استخدام قيمة  تساءلت هاولكن القاعدة

  WRC-15 أن املؤمتراألذهان إىل  واستعاد. km 127إىل  km 1 200قفزة مفاجئة من  على معيار واحد اعتماد كتبامليفضل و 
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املسألة  ن املكتب أثار هذهإ الرئيسعلى تعليق من  . وقال رداً نطاقمعايري حمددة لكل  إىل التوصلهمة مب 4Aالعمل  كلف فرقة
عدلة فإن التاريخ الفعلي لتطبيق القاعدة امل ولذلكصلة من لوائح الراديو،  ذيلكن املؤمتر مل يغري أي حكم  WRC-15 املؤمتر يف

 .2017يناير  1 اً بتاريختبطليس مر 
 النطاقاتجلميع  km 1 200يستخدم لمكتب أن ل ه ينبغي، أنالسيد كوفيو السيدة ويلسون وأيدته، السيد بيسي رأى 66.3

 .4A العمل فرقةائج دراسات انتظار نتب
 ها.فور اعتماد هاالتاريخ الفعلي لتطبيق على أن يكون، 19.9رقم ال بشأنمشروع القاعدة املعدلة  اعُتمد 67.3

MOD 36.9رقم تعديل القاعدة بشأن ال 
 الراهنةضح ممارسة املكتب تو اليت  36.9رقم ال بشأنمشروع القاعدة املعدلة  )SSD/SSCالسيد ساكاموتو (رئيس  قدم 68.3

الواليات املتحدة  إدارة تعليقات وأشارت احملطات الفضائية مقابل خدمات األرض. ببثحتديد متطلبات التنسيق فيما يتعلق  يف
 القاعدة. يفدارة أي تعارض بني هذا العمل والتعديل املقرتح اإل ومل تر، 4Aالعمل  يف إطار فرقة اجلاريإىل العمل 

 ها.فور اعتماد هاالتاريخ الفعلي لتطبيق على أن يكون، 36.9رقم ال بشأنمشروع القاعدة املعدلة  داعُتم 69.3

MOD 43رقم ال تعديل القاعدة بشأنA.11 
الغرض من  ، أن43A.11بشأن الرقم املعدلة  القاعدةيف معرض تقدميه ملشروع  ،)SSDالسيد هنري (رئيس أوضح  70.3
ختضع للتنسيق  اليت ألنظمة الساتليةل (API) معلومات النشر املسبق إجراء بإلغاء WRC-15 املؤمتر قرارل االمتثال هوالنص  تعديل

 .املعدلة أي تعليقات من اإلدارات بشأن مشروع القاعدة ومل َترِدْ  .9مبوجب املادة 
لقرار  وفقاً  2017يناير  1 هاالتاريخ الفعلي لتطبيق على أن يكون، 43A.11رقم ال بشأنمشروع القاعدة املعدلة  اعُتمد 71.3
 .WRC-15 املؤمتر

MOD  30من التذييل  3الملحق في  3قاعدة بشأن الفقرةA 
 ، موضحاً 30A من التذييل 3 امللحقيف  3املعدلة بشأن الفقرة مشروع القاعدة  )SSD/SNPالسيد وانغ (رئيس  قدم 72.3

 ختصيصات التحكم يف القدرة ليشملاستخدام  بضرورة توسيع جمال WRC-15 املؤمتر أن النص اجلديد يأخذ يف احلسبان قرار
 أي تعليقات من اإلدارات. ومل َترِدْ  املكتب. الذي يتخذه جراءاإل. وأوضحت القاعدة املعدلة 3و 1 اإلقليمنيالرتدد يف قائمة 

 هاالتاريخ الفعلي لتطبيق على أن يكون، 30Aمن التذييل  3امللحق يف  3الفقرة  بشأندلة مشروع القاعدة املع اعُتمد 73.3
 ها.اعتماد فور

ADD   30من التذييل  6.6إضافة قاعدة بشأن الفقرةB 
عكس االستنتاج ي 30Bمن التذييل  6.6ة بشأن الفقرة اجلديد القاعدةن مشروع إ )SSD/SNPالسيد وانغ (رئيس قال  74.3
 - RRB16-3/12 من الوثيقة 12من إدارة بابوا غينيا اجلديدة (الفقرة  بتبليغالسابق فيما يتعلق  ايف اجتماعه اللجنةإليه  تتوصلالذي 
 األوىلاإلدارة  نأ عتربيُ  عندئذرد على طلب من إدارة مبلغة، ت ومل حمددةإدارة  مل تعلق، إذا القاعدةملشروع  ). ووفقاً 73جتماع االحمضر 

 نأ . ومن شأن إدراج كامل أو جزئي إلقليم دون موافقة صرحيةاملتوخاة لتخصيص ماعلى إدراج أراضيها يف منطقة اخلدمة  مل توافق
وافق على تاإلدارة اليت  فإن. وعالوًة على ذلك، 30Bمن التذييل  17.6عند النظر يف تبليغ مبوجب الفقرة  اتيةؤ يؤدي إىل نتيجة غري م

ن إدارة بابوا غينيا م اليت وردتالتعليقات أما  سحب موافقتها يف أي وقت.ت جيوز هلا أن ختصيص مادمة إدراج أراضيها يف منطقة خ
 .WRC يبت فيها املؤمتروأشارت إىل أن املسألة جيب أن  إىل اتباع �ج خمتلف متاماً  فقد دعتاجلديدة 

املكتب  منملساعدة اإلدارة املبلغة ا أن تلتمستوخى يأن اإلجراء البديل املقرتح من إدارة بابوا غينيا اجلديدة  السيد إيتوالحظ  75.3
 .اللجنة أن تقبلهعب يكون من الصسالسابق و  اللجنة هذا اإلجراء خيتلف عن قرارو . مبثابة موافقةاملكتب  ةعدم االستجابة ملراسل ويعترب
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إلجراء البديل املقرتح ا تر أنومل  الثالث والسبعني اللجنة مناقشة املسألة يف اجتماع إىل األذهان السيدة جينتي استعادت 76.3
على  القاعدةيدها ملشروع عن تأي بالتايل . وأعربتمطابق ألحكام لوائح الراديو وبالتايل فهو غري مقبولمن إدارة بابوا غينيا اجلديدة 

ومن مث فإن هذه ، WRC املؤمتر ثري املسألة يفتأن  ها. وأشارت إىل أن أي إدارة ميكنCCRR/58النحو املقرتح يف الرسالة املعممة 
وليس لك. املسألة يف تقريره إىل املؤمتر، إذا رغب يف ذ أن يثري، ميكن للمدير وكذلكبابوا غينيا اجلديدة.  أمام مفتوحة اإلمكانية

 .تؤديهأي دور آخر  للجنة
ن التفكري، أن خمتلف جوانب هذه املسألة تستحق املزيد م رأى لكنه  السابقْني املتحدثْني  مع السيد ستريليتس اتفق 77.3
ن تدهور وأصبح مت احلالة املشار إليها، واضعة يف االعتبار أن (Rev.WRC-07) 80يف تقريرها مبوجب القرار  تنظر فيها اللجنة ورمبا

إمكانية قيام ديدة جلاقاعدة المشروع  يغفل، التحديدعلى وجه و . ما تعينيتنفيذ  ةجديد جهة فاعلةالصعب على حنو متزايد لكل 
دارة بسحب إللعالوًة على ذلك  ويسمح، متأثرةموافقة صرحية من إدارة  التماساملساعدة إىل اإلدارة املبلغة يف  بتقدمياملكتب 

 دون أي عواقب.ما موافقتها على إدراج أراضيها يف منطقة خدمة 
السيد سرتيليتس  هب قدمتالسيدة جينيت. وفيما يتعلق باالقرتاح الذي  مع مع اآلخرين، وخاصة ويلسونالسيدة ت وافق 78.3

صعوبة أي تواجه ال  وكذلك اللجنةكتب امل، أشارت إىل أن 80مبوجب القرار  اللجنةاملسألة يف تقرير  يةغطمن حيث إمكانية ت
 إدارة واحدة فقط تواجه صعوبة. أن يبدوو تنفيذ لوائح الراديو يف هذا الصدد.  يف

 السيد سرتيليتس والسيدة ويلسون.و السيدة جينيت  ما قالته مع السيد ماجنتاوافق  79.3
 أخذ وجهة نظر خمتلفة.ياملؤمتر قد ما وأن  إجرائية قاعدة تعتمدقد  اللجنةأن  السيد ستريليتسالحظ  80.3
. القاعدةلى مشروع ع يسعها إال أن توافقال  اللجنةأن  رأىديدة لكنه مع بابوا غينيا اجل هتعاطف عن السيد كوفيأعرب  81.3

 تثري هذه املسألة يف املؤمتر إذا رغبت يف ذلك.أن دارة لإل ميكن ونسابق وكما أشار متحدثون
 ها.مادفور اعت هاالتاريخ الفعلي لتطبيق على أن يكون، 30Bمن التذييل  6.6الفقرة  بشأن اجلديدةمشروع القاعدة  اعُتمد 82.3

MOD   القسم تعديل قاعدة بشأنB6  ء في الجزB 
 توفر اليت، Bاجلزء  يف B6القسم  بشأنمشروع القاعدة املعدلة  )TSD/FMD(القائم بأعمال رئيس  بوغينزالسيد  قدم 83.3

ليت افيما يتعلق ببعض احلواشي اجلديدة أو املعدلة  21.9رقم ال مبوجبمكتب معيار محاية لتحديد اإلدارات اليت حيتمل أن تتأثر لل
ق القدرة. أصل قيمة كثافة تدف تشري إىلإدارة فرنسا طلبت إضافة حاشية تفسريية للقاعدة . وقال إن WRC-15 اعتمدها املؤمتر

 فرنسا. الذي طلبتهالنص  إدراجاعرتاض على أي كتب امل وليس لدى
 إدارة فرنسا.حسب طلب  CCRR/58 الرسالة املعممة يفالقاعدة الوارد مشروع  تعديل السيدة ويلسون تاقرتح 84.3
 على ذلك. واتُفق 85.3
بيق لتطلالتاريخ الفعلي  على أن يكون، بصيغته املعدلة، Bاجلزء  يف B6القسم  بشأنمشروع القاعدة املعدلة  اعُتمد 86.3

 .WRC-15لقرار املؤمتر  وفقاً  2017يناير  1

 لجلسات العامةافقط في محاضر  الواردة WRC-15 المؤتمر قرارات
اليت  WRC-15 املؤمتر قرارات يتضمن CCRR/58الرسالة املعممة  يف 2أن امللحق إىل  )SSDالسيد هنري (رئيس أشار  87.3

أن تدرج  الث والسبعنياجتماعها الثيف  اللجنة تقرر و يف حماضر جلساته العامة.  واردة هاللمؤمتر ولكن الوثائق اخلتاميةمل تظهر يف 
 اجللسة متت املوافقة عليه يف الذي إىل جانب النص احملدد مالحظاتذات الصلة يف شكل  اإلجرائية هذه القرارات يف القواعد

 أي تعليقات من اإلدارات يف هذا الصدد. ومل ترد .30Bو 30Aو 30التذييالت القواعد  وتتناول هذهالعامة. 
 مسألة التاريخ الفعلي لتطبيق هذه القواعد. سيدة ويلسونال تأثار  88.3
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 القواعد اإلجرائية يف وهي تدرجببساطة ممارسة املكتب  تتناولالقواعد  هذه لتحديد تاريخ ألنال حاجة  السيد بيسيقال  89.3
 .من االطالع عليهااإلدارات  لكي تتمكن

 أن ختلص اللجنة إىل االستنتاج التايل:  الرئيساقرتح  90.3
إىل جانب ، CCRR/58 ناقشت اللجنة بالتفصيل مشاريع القواعد اإلجرائية اليت عممت على اإلدارات يف الرسالة املعممة"

 1 امللحق ارد يف). واعتمدت اللجنة القواعد اإلجرائية بتعديالهتا، على النحو الو RRB17-1/4 ةالتعليقات الواردة من اإلدارات (الوثيق
 WRC-15 ]، ووافقت على أن تدرج كمالحظات ضمن القواعد اإلجرائية قرارات املؤمترRRB17-1/8الوثيقة  –[خبالصة القرارات 

 2 اليت ال تظهر يف الوثائق اخلتامية للمؤمتر ولكنها تظهر يف حماضر اجللسات العامة هلذا املؤمتر، على النحو الوارد يف امللحق
 ]".RRB17-1/8الوثيقة  –القرارات  الصةخب[

 على ذلك. واتُفق 91.3

 )(Rev.5)و RRB16-2/3 (Rev. 4)قائمة القواعد المقترحة (الوثيقة  –النظر في القواعد اإلجرائية  4
 ، متحدثاً يد بيسيالس اسرتعى هذا االجتماع، املعروضة يفالقواعد اإلجرائية  مشاريعنظرها يف اللجنة اختتمت  بعد أن 1.4

 اً وفق RRB16-2/3إىل آخر التنقيحات اليت أدخلت على الوثيقة  االهتمامالقواعد اإلجرائية، ب املعينلفريق العامل ا رئيسبصفته 
تعني على اللجنة يواحدة فقط ال يزال  إجرائية يف هذا االجتماع. وأشار إىل أنه ال تزال هناك قاعدة اللجنةا هتللقرارات اليت اختذ

واسرتعى . (Rev.WRC-15) 907قبولية املراسالت مبوجب القرار مب، فيما يتعلق اخلامس والسبعني، يف اجتماعها أن تنظر فيها
 30 لتذييلنيااستالم املراسالت خبصوص التنسيق مبوجب بإىل املسائل املتعلقة  ،4رفق امليف  ،ةحالإىل حذف اإل أيضاً  االهتمام

املقبل مبوجب  WRCاملؤمتر تناوهلا ي سوف)، ألن هذه املسألة 398و 505يقتان وثال، الثامنةعامة اللسة اجل ،30A )WRC-15و
 .(Rev.WRC-15) 907القرار 

تتناول  املناقشات بشأن القاعدة اإلجرائية اليتكل   إدراجعلى  اتُفق، السيدة ويلسون اليت أدلت هباعليقات تال وبعد 2.4
 .RRB16-2/3 (Rev.5)الوثيقة  يف 2رفق امل يفالسابق واحلايل،  يهايف اجتماع اللجنة أجرهتااليت و ، 112.1 الرقم
 اللجنة على أن ختلص بشأن الوثيقة إىل االستنتاج التايل:  واتفقت 3.4

استنادًا إىل املعلومات املقدمة من املكتب، قررت اللجنة حتديث قائمة القواعد اإلجرائية املقرتحة، على النحو الوارد "
 ، وكلفت املكتب بإعداد مشاريع القواعد اإلجرائية ذات الصلة".RRB16-2/3 (Rev.5) الوثيقة يف

لفريق العامل ا، السيد بيسي والسيد بن محاد، على التوايل رئيس ونائب رئيس ابأكمله اللجنةباسم  ، متحدثاً رئيسالشكر  4.4
 اإلجرائية. القواعد وصخبص الدائبعلى عملهم  ،السيد بوتا، مبن فيهم املكتب العاملني يفمجيع  كما شكرالقواعد اإلجرائية،  ب املعين

تبليغ مقدم من إدارة اإلمارات العربية المتحدة من أجل طلب تمديد مهلة وضع تخصيصات  5
 )RRB17-1/1الخدمة (الوثيقة  في YAHSAT-G5-43W تردد الشبكة الساتلية

هلة مإدارة اإلمارات العربية املتحدة متديد  اطلبت فيه اليت، RRB17-1/1الوثيقة  )SSD/SPRالسيد ماتاس (رئيس  قدم 1.5
 الساتل لوضعملدة مثانية أشهر. وكان من املقرر إطالق  اخلدمة يف YAHSAT-G5-43W وضع ختصيصات تردد الشبكة الساتلية

طالق اإل ولكن. 2016ديسمرب  21يف أي  ،سبع سنوات وهي ،تنظيميةال ضمن املهلة ،44.11رقم ال يف اخلدمة مبوجبالشبكة 
  قاهرة روفظدارة اإلمارات العربية املتحدة، حالة إل ، وفقاً بإطالق ساتل آخر يف نفس املركبة مما شكلتأخر بسبب مشكلة تتعلق 

 جتاوز، وهذا يعين 2017فرباير  14الساتل يف طالق إل. ونتيجة هلذه املشكلة، مت حتديد موعد جديد التبليغكما هو موضح يف 
هو  اإلمارات العربية املتحدة حتديد موعد �ائي جديد تطلب. ولذلك 44.11رقم ال مبوجبالتنظيمية للوضع يف اخلدمة  املهلة

 .يف اخلدمة YAHSAT-G5-43W الساتلية تهاشبك لوضع 2017أغسطس  21
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 2017 فرباير 14 بالفعل يف جنحالساتل قد  إطالق أن )SSDالسيد هنري (رئيس ، أكد الرئيسمن  تساؤلعلى  ورداً  2.5
، Telkom-3Sندونيسي الساتل اإل أطلق فيها اليت ذاهتا املركبةقد أطلق على منت و  غرباً. 43°موقعه املداري  إىل يف طريقهوكان 
أن برتاض فاالميكن و بناًء على طلب إدارة إندونيسيا.  الثالث والسبعنيالتنظيمية يف اجتماعها  ًا للمهلةمتديد ته اللجنةمنح الذي

د النهائي املؤجل. قبل املوع يف اخلدمةشبكة إندونيسيا  لوضعموقعه املداري يف الوقت املناسب  إىلندونيسي سيصل اإلالساتل 
 ب ملدة مثانية أشهر.تمديد املطلو المنح وافقت اللجنة على اإلمارات العربية املتحدة إذا  احلالة ذاهتا بالنسبة لساتلميكن افرتاض و 

الحظ مع و . اتليهماسالتهنئة على جناح إطالق  يستحقانندونيسيا إن اإلمارات العربية املتحدة و إ السيد ستريليتسقال  3.5
 يف مركبة ةضية مشاركأ�ا قبما إذا كان ينبغي أن ينظر إىل القضية عاإلمارات  تبليغيبدو بعض االلتباس يف  هنالك على ما ذلك أن

وف الظر عندما متسكت اإلمارات حبالة  لتعامل مع كليهما. ومع ذلك،سلطة ا اللجنة WRC ؤمتروقد خّول امل. قاهرةظروف حالة  مأ
تعامل مع مجيع لا هاطلب منيُ  يف رأيه ألن اللجنةناسب املغري  وذلك منطلبها، ل تأييداً عديدة سوابق ذكر إىل ، سعت قاهرةال

ق راسخة حيث السواب، املشاركة يف املركبةقضايا يف العكس صحيح و . على حدة على أساس كل حالة القاهرة الظروفحاالت 
 اً اضحو  اً شدد على أن هناك متييز و ، ةعشر  ةيف اجللسة العامة الثالث WRC-12 اختذها املؤمتر القرارات اليتب واستشهدبشكل واضح. 

على  ظيمية بناءً التن دد املهلةمتأن  ن اللجنةذلك ألن بإمكا، يف املركبة ةاملشارك الناجم عن تأخريالو  القاهرة الظروفبني حاالت 
 .تقبله، وينبغي أن املركبة يف ةشاركمطلب كقضية الأن تتناول  للجنةيف رأيه، ينبغي و ثنني. بني االلط اخلولكن ال ينبغي  منهما أي
سيما  ية املتحدة، اللطلب اإلمارات العرب تستجيبأن  للجنةينبغي وقال سرتيليتس.  تعليقات السيدالسيد بيسي أيد  4.5

 يف ضوء جناح إطالق الساتل املعين.
خارجة عن  اً ظروف تهن اإلمارات العربية املتحدة قد واجيبدو أ ، السابقْني املتحدثْني  ، مؤيداً تعليقاتكيبيالسيد  قال  5.5

 تمديدالمنح  للجنةبغي ينومن مث  .تها يف اخلدمة حقاً شبك لوضع ةالتنظيمياملهلة حقيقية لتمديد  ضرورةمما أدى إىل  ا كلياً إرادهت
 املطلوب ملدة مثانية أشهر.

الناجم  تأخريالو  القاهرة الظروفبني حاالت  اللجنةأعضاء  الذي أشار إليه التمييزعلى الرغم من  قائًال، الرئيسق علً  6.5
واٍف إىل مقنع  بشكل اهلتفنيد اً تراه مناسب أسلوبأي ب اطلباهت يف تقدمي هلا مطلق احلريةاإلدارات  فإن يف املركبة، ةاملشارك عن

 ممكن. حد أقصى
ت وحاال يف املركبةركة القضايا املش متديداتملنح  WRCاملخولة للمجلس من املؤمتر  السلطةن تاريخ إ السيد هوانقال  7.5

اس سواء، وعلى هذا األسال احلالتني علىكامل األهلية للتعامل مع ب واللجنة تتمتع. WRC-07 املؤمتر ىلإ يعود القاهرة الظروف
 وتبليغ علوماتاملإىل طلب اإلمارات العربية املتحدة. ومع ذلك تساءل عما إذا كانت اإلمارات قد قدمت  فإنه يؤيد االستجابة

 وتبليغ علوماتاملكتب تلقى امل أن )SSD/SPRالسيد ماتاس (رئيس . وأكد أم ال 11للشبكة املعنية مبوجب املادة  49 القرار
 .11مبوجب املادة  49 القرار
بوصفها الة احللنظر يف ينبغي ا وقالت السيد سرتيليتس والسيد بيسي. هبا التعليقات اليت أدىل السيدة ويلسونت أيد 8.5
 مشاكل ؤدي إىلتميكن أن  املركبة ة يفاملشارك نامجة عنأن مشكلة إطالق ب وهي تقر، املشاركة يف املركبةتنطوي على مسألة  حالة

وافق على أن ت وهي. ةالتنظيمي املهلة أسباب منح متديد ومن مث تربر") التمّوج ظاهرة(" ةاملشارك ة نامجة عن هذهالحق إطالق
 طلب اإلمارات العربية املتحدة.ل تستجيب اللجنة

 ةاملشارك اجم عنالن تأخريالحتت مظلة  اللجنة املعروض علىالطلب معاجلة ، ميكن السيد ماجنتا وأيده، السيد إيتوقال  9.5
 .أم ال قاهرةال الظروف مجيع معايريالطلب  ما إذا استوىف ألن تقرر اللجنةحاجة  وال. املوافقة عليهوعلى هذا األساس ينبغي  املركبة يف

ناجم عن أخري ت إنه ينطوي على من حيثطلب العلى النظر يف  انوافقإ�ما م السيد كوفيو السيدة جينتي تقال 10.5
 .على هذا األساساملوافقة عليه ، و املركبةيف  ةشاركامل

 التايل: إىل االستنتاجبشأن هذه املسألة  أن ختلصعلى  اللجنة توافق 11.5
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اليت تتضمن تبليغًا من إدارة اإلمارات العربية املتحدة من أجل طلب متديد املهلة  RRB17-1/1ناقشت اللجنة بالتفصيل الوثيقة "
غربًا يف نطاقي  º43 يف املوقع YAHSAT-G5-43W التنظيمية للوضع يف اخلدمة لتخصيصات تردد الشبكة الساتلية

. والحظت 2017 أغسطس 21أرض) ملدة مثانية أشهر حىت -(فضاء GHz 20,0-18,85فضاء) و-(أرض GHz 30,0-28,65 الرتدد
 .2017 فرباير 14قد أطلق بنجاح يوم  YAHSAT-G5-43Wاللجنة أن املعلومات الواردة تؤكد أن الساتل 

 وقد أخذت يف االعتبار:
 ساتلية ةسلطتها مبنح متديد حمدود ومشروط للمهلة التنظيمية من أجل الوضع يف اخلدمة لتخصيصات ترددات أي شبك -

 ؛قاهرة ظروف أو يف حالة اإلطالق مركبة ساتل آخر يفشاركة مرتبط مب تأخري ةحال يف إما
يرجع إىل مشاركة الساتل  YAHSAT-G5-43Wأن التأخري يف الوضع يف اخلدمة لتخصيصات تردد الشبكة الساتلية  -

 اإلطالق؛ مركبة يف
وتقدمي  11 املتطلبات األخرى للوائح الراديو، مثل التبليغ طبقًا للمادةأن إدارة اإلمارات العربية املتحدة أوفت جبميع  -

 .(Rev.WRC-15) 49املعلومات املطلوبة طبقا للقرار 
 وبناًء على ذلك، قررت اللجنة:

أن متنح إدارة اإلمارات العربية املتحدة متديدًا ملدة مثانية أشهر من أجل وضع ختصيصات تردد الشبكة  -
 غرباً؛ º43يف اخلدمة يف املوقع  YAHSAT-G5-43W الساتلية

أن تكلف مكتب االتصاالت الراديوية بتمديد املوعد النهائي التنظيمي للوضع يف اخلدمة لتخصيصات تردد الشبكة  -
 ".2017 أغسطس 21غرباً حىت  º43يف املوقع  YAHSAT-G5-43Wالساتلية 

 طلب تمديد المهلة التنظيمية لوضع تخصيصاتتبليغ مقدم من إدارة االتحاد الروسي من أجل  6
 )RRB17-1/6الخدمة (الوثيقة  في GOMS-14.5W تردد الشبكة الساتلية

، فيه بطلتمن إدارة االحتاد الروسي  تبليغحتتوي على  اليت ،RRB17-1/6الوثيقة  )SSD/SPRالسيد ماتاس (رئيس  قدم 1.6
وقال إن . يف اخلدمة GOMS-14.5Wشبكة الساتلية ال لوضع 2019أكتوبر  5حىت  ةاملهلة التنظيمي متديد، قاهرة ظروفعلى أساس 

 أثناء ELEKTRO-L1وفقدان الساتل  تعطل وذكرت، قاهرةال للظروفلتلبية مجيع الشروط األربعة  املطلوبة الظروفعرضت دارة اإل
 توفروعدم  يف اخلدمة GOMS-14.5Wالساتل ختصيصات تردد  لوضع يوماً  90الـ ) خالل فرتة غرباً  14,5°( املبلغ عنهيف املوقع  هنشر 

 .2017مارس  11وهو قبل املوعد النهائي التنظيمي  لوضع التخصيصات يف اخلدمة بديلساتل 
 ، على أساس كل حالة على حدة.إفرادياً  القاهرة الظروفحاالت  تتناول دوماً  اللجنةإىل أن  الرئيسأشار  2.6
أرسلت  االحتاد الروسي إدارة أنب اللجنة علماً  )SSDالسيد هنري (رئيس  أحاط ،السيد بيسيمن  تساؤلعلى  ورداً  3.6

من لوائح  44.11 رقمال ، مبوجبRRB17-1/6الوثيقة  يف 1رفق امليف  ، واردة2016أكتوبر  12رسالة مؤرخة  إىل مدير املكتب
على  2016 أكتوبر 3من  يف اخلدمة اعتباراً  GOMS-14.5Wلشبكة الساتلية اوضع ختصيصات تردد بكتب امل أبلغت فيهاالراديو، 

شهر  من أكثرلفرتة  املوقعيف هذا  بالفعل ساتل هنالك كانو  غرباً. 14,5°الذي نشر يف املدار  ELEKTRO-L1أساس الساتل 
 حدثبسبب ولكن . (WRC-15) 40إدارة االحتاد الروسي املعلومات املطلوبة مبوجب القرار  قدمت. وعالوًة على ذلك، بقليل

 .44B.11رقم الهو مطلوب مبوجب  حسبما، يوماً  90لفرتة  التشغيلاإلدارة تأكيد  مل تستطع الساتل طرأ على
 من املؤكد أن إدارة االحتاد إذ. القاهرة الظروف، صعوبة قبول حجة السيد ماجنتا وأيدها، السيدة ويلسون تأثار  4.6

ىل إونقلها  شرقاً  76° املوقع يف ELECTRO-L2الساتل  العاملة من خاللاستخدام ختصيصات الرتدد  كان بإمكا�ا تعليقالروسي  
ختصيصات أن ب علماً ، ةلمهلة التنظيميل وفقاً  يف اخلدمةختصيصات الرتدد يف املوقع املداري األخري  وضعمن أجل  غرباً  14,5° املوقع
 بالفعل. شرقاً قد ُوضعت يف اخلدمة 76° املوقع يف الرتدد
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سلسلة  ظيفيةو اليت أثارهتا السيدة ويلسون والسيد ماجنتا، واضعة يف االعتبار  النقطةنظر يف تأن ينبغي للجنة  الرئيسقال  5.6
 العاملة ويةلشبكة الدولية لألرصاد اجلمن االروسي  ئيالفضا تكوين اجلزءيف  ادورهب، سواء فيما يتعلق GOMSالشبكات الساتلية 

دورها يف رصد املناخ ب أو فيما يتعلق، (CGMS)رعاية املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وفريق تنسيق السواتل اخلاصة باألرصاد اجلوية ب
 .Cospas-Sarsatومراقبة حاالت الطوارئ ويف نظام 

ملعين وية وفريق التنسيق اهنالك، حتت رعاية املنظمة العاملية لألرصاد اجل بأن اللجنة )SSDالسيد هنري (رئيس أبلغ  6.6
ضمن شبكة األرصاد  يف مواقع مدارية حمددة سواتل اليت لديها واإلدارات نظماتامل، عدد من (CGMS)ألرصاد اجلوية ا بسواتل

ويتعني  ،اً بالنسبة للجزء الفضائي الروسي من هذه الشبكةرئيسي شرقاً موقعاً  76°وقع امل يعترب، املواقعومن بني هذه اجلوية الدولية. 
ألرصاد اساتل  . ولذلك ال ميكن نقلاألرصاد اجلويةساتل يف مجيع األوقات لتحقيق أهداف شبكة  فيه تشغيل

الذي نقل عند وصول  ELEKTRO-L1ساتل ولكن ال .شرقاً  76° املوقعاجليل اجلديد من  من ELEKTRO-L2 اجلوية
نطقة تغطية شبكة األرصاد اجلوية توقف عن العمل، لسوء احلظ، لتوسيع م غرباً  14,5°شرقاً إىل  76°من  ELEKTRO-L2 الساتل

تعقيد ال هبذه الدرجة منبديل  ومل يتوفر ساتليف اخلدمة،  GOMS-14.5W الشبكة لوضع ختصيصات تردد يوماً  90 الـ قبل إمتام فرتة
 غرباً قبل �اية املوعد النهائي التنظيمي للشبكة الساتلية. 14,5°املوقع  السوق أو يف املدار ميكن وضعه يف يف

كان من رمبا  تا. السيدة ويلسون والسيد ماجن الذي أثارته القلقب الشعور يف البداية نفس لديها كان  السيدة جينتي تقال 7.6
غري متوقع،  ءحدث شيفقد . لياً ممكنة عماحللول األخرى  مل تعديف اجتاه معني  رعشُ  حاملااملمكن اختيار حلول أخرى، ولكن 

 الشروط الالزمة لتربير)، يبدو أن كل SSDالسيد هنري (رئيس املعلومات اليت قدمها إىل املعلومات الواردة يف الوثيقة و  اً واستناد
 التمديد املطلوبة. فرتة منح للجنةينبغي  ومن مث قد استوفيت. قاهرةال الظروف

. اخلدمة لوضع التخصيصات يفبديل  ساتلاستخدام باملشغل  قيام اخلاصة حالت دونن الظروف إ السيد ماجنتاقال  8.6
 التمديد املطلوبة. فرتة منح للجنةينبغي من مث و  قاهرةالالظروف حالة  تحتقق وبذلك

 ظروففعالً حالة كانت   احلالة) أوضحت أن SSDالسيد هنري (رئيس  اليت قدمهاأن املعلومات على  السيد بيسيوافق  9.6
التمديد املطلوبة  فرتة نحم للجنةينبغي لذلك ، و لوضع التخصيصات يف اخلدمةاخلصائص املطلوبة  لهآخر  يتوفر ساتلمل  إذ .قاهرة

 ELEKTRO-L1 توقف تشغيل الساتل منذثالث سنوات وهي ، ةطويلالتمديد ال فرتة . وأشار إىل أنالقاهرة الظروفعلى أساس 
 .املوقعأرصاد جوية جديدة يف هذا  ساتلوضع ضرورية لتمكني املشغل من ، رباً غ 14,5°املوقع املداري  يف

 باستطاعة أن هوقلقها األويل  وقالت كان مثار). SSDالتفسري الذي قدمه السيد هنري (رئيس ب السيدة ويلسون ترحب 10.6
س أن لياآلن  وقد أدركت. قاهرةال للظروفالشرط األول  وبذلك لن يستوىف غرباً  14,5°املوقع يف  أن يضع ساتًال بديالً املشغل 

 .اهرةالق الظروفالتمديد املطلوبة على أساس  اللجنة فرتة نحبأن متقرار ال ولذلك فهي تؤيدممكن هنالك من بديل 
ل تفاصيل دراسة ك األمر الذي حفز اللجنة على، يف بادئ األمرقلقها  أل�ا أعربت عنالسيدة ويلسون  الرئيسشكر  11.6

 التايل: واقرتح أن ختلص اللجنة إىل االستنتاج. احملددة املعروضة عليهاالة احل
اليت تتضمن تبليغاً من إدارة االحتاد الروسي تطلب فيه متديد املهلة التنظيمية لوضع  RRB17-1/6ناقشت اللجنة بالتفصيل الوثيقة "

إطار  يف COSPAS-SARSATواليت تعمل ضمن النظام الساتلي  اخلدمةيف  GOMS-14.5Wختصيصات تردد الشبكة الساتلية 
 شبكة األرصاد اجلوية الدولية وهي تستخدم يف رصد حاالت الطوارئ.

 وقد أخذت يف االعتبار:
 سلطتها مبنح متديد حمدود ومشروط للمهلة التنظيمية من أجل الوضع يف اخلدمة لتخصيصات ترددات أي شبكة ساتلية -

 ؛قاهرة ظروف أو يف حالة اإلطالق مركبة ساتل آخر يفشاركة مرتبط مب تأخري ةحال يفإما 
غربًا واستعمال  º14,5إىل املوقع املداري  ELEKTRO-L1أن إدارة االحتاد الروسي قدمت بيانات تؤكد انتقال الساتل  -

 ؛GOMS-14.5Wختصيصات تردد الشبكة الساتلية 
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يكن  غرباً مل º14,5املوقع  أمر خارج عن سيطرة إدارة االحتاد الروسي وأن استبداله يف ELEKTRO-L1أن فقدان الساتل  -
 ممكناً يف غضون املهلة التنظيمية.

 وبناًء على ذلك، قررت اللجنة:
 GOMS-14.5Wمنح إدارة االحتاد الروسي متديداً ملدة ثالث سنوات من أجل وضع ختصيصات تردد الشبكة الساتلية  -

 غرباً؛ º14,5يف املوقع  يف اخلدمة
 GOMS-14.5Wتكليف مكتب االتصاالت بتمديد املهلة التنظيمية لوضع لتخصيصات تردد الشبكة الساتلية  -

 ."2019أكتوبر  5حىت  اخلدمة يف
 على ذلك. واتُفق 12.6

 Iridiumالنظام الساتلي النظر في التداخل الضار بخدمة الفلك الراديوي من انبعاثات  7
(HIBLEO-2)  في نطاق الترددMHz 1 613,8-1 610,6  الوثيقتان)RRB17-1/2 وRRB17-1/5( 

 1 . وقال إن التبليغ الوارد يف امللحقRRB17-1/5و RRB17-1/2الوثيقتني  )SSD/SSCالسيد ساكاموتو (رئيس قدم  1.7
 Iridiumاملقدم من إدارات التفيا وليتوانيا وهولندا وإسبانيا وسويسرا، يتناول النظام الساتلي ، RRB17-1/2من الوثيقة 

(HIBLEO-2) نطاق الرتدد  الذي يسبب تداخالً ضاراً خبدمة الفلك الراديوي يفMHz 1 613,8-1 610,6 . وجيري تشغيل الوصلة
وتنطبق  اجملاور. طاقالنتعمل خدمة الفلك الراديوي على أساس أويل يف  بينماتوزيع ثانوي، فيه  هلايف نطاق تردد  Iridium اهلابطة

 اليت تستخدمحمطات خدمة الفلك الراديوي يف تداخل ضار  عدم جواز التسبب يف، اليت تنص على 372.5احلاشية 
، عرب نطاق الساتليةحمطات خدمة االستدالل الراديوي الساتلية واخلدمة املتنقلة من  MHz 1 613,8-1 610,6 النطاق
من لوائح الراديو، الذي ينص على ضرورة أن تأخذ  13.29أيضاً إىل الرقم  372.5وتشري احلاشية  .MHz 1 626,6-1 610,0 الرتدد

وذلك بغية احلد من التداخل يف خدمة الفلك الراديوي. وقد أبلغ  ITU-Rاإلدارة علماً بالتوصيات ذات الصلة الصادرة عن القطاع 
ومنذ ذلك  .يف اخلدمة Iridium فور وضع النظام الساتلي 1998حمطات الفلك الراديوي األوروبية يف يوليو  اخل ضار يفتد عن

 تستضيفاليت  (ESF)ومؤسسة العلوم األوروبية  Iridium ناقشات بنيامل، استمرت RRB17-1/2 احلني، كما هو مبني يف الوثيقة
عاين من تمن أن خدمة الفلك الراديوي  ها. وباختصار، كررت اإلدارات قلق(CRAF)رتددات الفلك الراديوي ب املعنية لجنةال

ال ميكن تقييمها  Iridium NEXT إدخال حتسينات يف املستقبل من خالل كوكبةأن  ومن لفرتة طويلة جداً  املطلوبةاالنبعاثات غري 
 هابوصفالواليات املتحدة،  إدارةيف دعوة  أن تنظر جلنة لوائح الراديو من CRAFاللجنة اإلدارات و  تبشكل صحيح. لذا طلب

نظام المن  لتايلاملنع اجليل  احللوللتعاون يف التماس إىل ا، يف اخلدمة الساتلية املتنقلة HIBLEO-2نظام الساتلي ال عناإلدارة املبلغة 
اختاذ بكتب املمدير  تكليفنظر يف تأن  من اللجنة كذلك  تكما طلب.  ةالتداخل الضار احلالي حالة من تكريس Iridium الساتلي

من املراسالت  نسخاً  RRB17-1/2الوثيقة  يف 2 امللحق يتضمنو حل هذه املسألة. يف اإلجراءات املناسبة ملساعدة اإلدارات املعنية 
 تتضمنو  الواليات املتحدة. إدارةإدارة هولندا، مبا يف ذلك رد  الذي تقدمت بهاملساعدة  التماس رد املكتب لطلبباملتعلقة 

 اتلسو  من املطلوبةنبعاثات غري االبأن  اعرتفتحيث ، RRB17-1/2وثيقة للالواليات املتحدة  إدارة استجابة RRB17-1/5 وثيقةال
يل اجل يفعايري احلماية مب الوفاء ضمانب التزامها وأعربت عن ITU-R RA.769-2يف التوصية  احملددةعتبات الاجليل األول جتاوزت 

 .2018يف عام  هانشر  النتهاء مناملرتقب االيت من و ، Iridium سواتل النظاماجلديد من 
وقف  ه جيبأنو ويل، األ توزيعالثانوي مع  توزيع أي تنسيقأنه يتعني ، من وجهة نظر تنظيمية، إنه يفهم السيد إيتو قال 2.7

من  عاماً  15 بعد حنو ،يوضح ملاذا أناملكتب  مبقدور عما إذا كان تساءل، للحالةصورة كاملة  ولكي تتكون لديه. خل فوراً اتدال
) وكذلك ثالً م يف أوروبا (اململكة املتحدة وأملانيا املتأثرةالعديد من البلدان  بني من ،وملاذا اللجنةاملسألة اآلن أمام  تطرح ،التداخل

 من اإلدارات. عدد قليل جداً سوى  خطاب الشكوىمل يوقع  بقية العامل، يف
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 ذيال إال أن مستوى التداخل ،ضارالتداخل تشرتط إزالة الن لوائح الراديو إ )SSD/SSCالسيد ساكاموتو (رئيس قال  3.7
 احملّدثة ITU-R RA.769-2التوصية و . Iridiumسواتل يف البداية  أطلقتواضحة عندما  مل تكنالفلك الراديوي  خبدمة اً عترب ضار ي

 Iridium نظام الساتليال كاناملستويات. ويف الوقت نفسه،   هذه ملراعاةمر يستغرق بعض الوقت عتبة لكن األ اآلن مستويات حتدد
 ه، ولكنخلطاباعت إدارات معينة فقط على وقّ  ملاذا يدرينه ال إوقف التداخل. وقال  على فوراً  العمل من الصعبو عمل بالفعل، ي

 .ةاملوقع وهي إحدى األطراف CRAF اللجنة يف أعضاء هيأملانيا،  منها، شىت اً أن بلدان أشار إىل
، ملة. أوالً ختمني األسباب احملت هلكن ميكنو الشكوى ب بعض اإلدارات ملاذا تقدمتليس لديه معلومات إنه  المديرقال  4.7

تردد  يف (OH)يل املراصد حتول اهليدروكس كل، ال تغطي  موجودة يف كل بلد. ثانياً  وهي ليست عاليةمراصد الفلك الراديوي  تكلفة
من  لعملااألوروبية من األسهل  البلدانالعديد من  قد جيد ،اً ، األمر الذي يتطلب معدات خاصة. ثالثMHz 612 1 السكون

 تداخلتقضي بوجوب وقف ال ةواضح 372.5احلاشية و . CEPT األورويب لدى املؤمتر (ECC) خالل جلنة االتصاالت اإللكرتونية
 التداخل. هذا عاين مني اً خيضع لتقدير الطرف الذيالتداخل ضار  يكون عندهاملستوى الذي و ضار، ال

وقد ال شيء قد تغري.  أن يبدوو . 1983هيدروكسيل يف عام  نطاقواجه مشكلة مماثلة بشأن أنه  السيد ستريليتس ذكر 5.7
، (GLONASS) ةالساتليلمالحة ل النظام العاملي يف إطار اليت يقومون هبا قياسالمقنعة حلماية عمليات  اً علماء الفلك حجج ساق

األويل أيضًا على غرار وضع العلى  1992يف عام  يف سعيهم وحصلواعلماء الفلك  وقد ثابراملعين.  النطاقيف  أوليةوهي خدمة 
مرحلية لتحرير نطاقات الرتدد تنفيذ خطة ، مت GLONASSالراديوية الساتلية القائمة من قبل. ويف النظام املالحة  التوزيعات خلدمة

وواجه علماء الفلك املشكلة ذاهتا مرة . 12إىل  24املستخدمة من عدد الرتددات  اليت تستعملها خدمة الفلك الراديوي، واخنفض
 CDMA بني أنظمة جرى شطر النطاق، التسعينياتيف و  .Iridiumأخرى بسبب اإلرساالت الصادرة من احملطات الفضائية 

 TDMA نظام تفوقاملاضية،  20ت الـ على مدى السنواولكن ك منافسة بني النظامني. لهنا على أساس أن، TDMAو
 أنشطة، مما يهدد قدرةأكثر  TDMAاجليل القادم  وستكون سواتل). ، مثالً Globalstar( األنظمة على خمتلف (Iridium) الوحيد

 فهوتنظيمية. ومع ذلك، و  وتقنيةجوانب تنظيمية  وهلاشكلة دولية وليست حملية، وامل. دابري إضافية، ما مل تُتخذ تالفلك الراديوي
 .سطو  ، ألن الطرفني على ما يبدو على استعداد للتوصل إىل حلحالياً  إزاء احلالة املعروضة على اللجنة باالرتياحيشعر 

الفلك  وأن خدمةثانوية  بصفة متامخاً  تستخدم نطاقاً  Iridiumوقال إن . واضحة احلالةأن على  السيد بيسيوافق  6.7
الفلك الراديوي،  يف خدمةتسبب يف تداخل ضار ي Iridiumزال  مااتفاق بني الطرفني،  منرغم وعلى الاألسبقية. هلا الراديوي 

دارة وصفها اإلبالواليات املتحدة،  دارةإمن جمرد اإلصرار على تنفيذ لوائح الراديو، كانت اإلدارات األوروبية تطلب من  ولكن بدالً 
إدارة الواليات املتحدة روح تعاون أظهرت ، RRB17-1/5وثيقة اليف و ملساعدة. اكتب (عن طريق املدير) من امل، إجياد حل و املبلغة

. ورمبا ميكن للمكتب 2017ديدة يف يناير اجلسواتل الحلل املشكلة، مبا يف ذلك إطالق بعض  املتخذةاخلطوات  تمماثلة، وذكر 
 .املالحظات هذه السيد كوفيو رئيسالأيد و القدمية.  السواتلمجيع  ريثما ُتستبدلحل تقين  التوصل إىلمساعدة اإلدارات يف 

للجنة أن املكتب تابع املسألة بكل عناية طوال سنوات عديدة وكان على اتصال مع  )SSDالسيد هنري (رئيس أكد  7.7
 خدمةصعوبات تقاسم النطاق مع  WRC-15 املؤمتر تقرير املدير إىل ة التوصل إىل حل مقبول للجميع. وقد أثاراألطراف املعنية بغي

أن  هي اإلمكانية التقنية الوحيدة لوقف التداخل الضار احلايلو ). Iridium شبكة الفلك الراديوي (دون إشارة حمددة إىل
 NEXT Iridium لسواتلالنشر الكامل يؤدي أن يف  . وأعرب عن أملهعملياً ممكن يف مناطق معينة، وهو �ج  البث Iridium توقف
الذي قد ينجم  خلاتدالحماكاة لكي تتمكن من بيانات  احلصول علىاإلدارات األوروبية  تود، الراهنحل املشكلة. ويف الوقت إىل 

نشر يف لإلسراع  وسعهايف كل ما   بذلت الواليات املتحدة وقال إن إدارة. NEXT Iridium سواتل عن تشغيل
 Iridiumيف هذا الشأن حيددان أن تشغيل  FCCمن اهليئة الفيدرالية  والرتخيص وأن الطلب املعين، Iridium NEXT سواتل

من لوائح  6.4رقم ال فإنومع ذلك،  يؤدي إىل أي بث خارج النطاق يتسبب يف تداخل ضار برصدات خدمة الفلك الراديوي. لن
تعامل خدمة الفلك الراديوي كخدمة اتصاالت  ،ألغراض تسوية حاالت التداخل الضار" حيث جاء فيه: ما، الراديو غامض نوعاً 

ومع ذلك فإن احلماية من اخلدمات يف نطاقات أخرى ال تتوفر خلدمة الفلك الراديوي إال بقدر ما توفره هذه اخلدمات  راديوية.
 وثانوي. عالقة وضع أويليست جمرد لالفلك الراديوي  وخدمة Iridium كةشب العالقة بني من محاية بعضها من بعض." وعليه فإن
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لسلة من س أثارت اإلدارات األوروبية إنحل،  بإمكانية الوصول إىلتفاؤله  منعلى الرغم  ،السيد ستريليتسقال  8.7
 .RRB17-1/2 من الوثيقة 1 يف امللحق الوارد ،2017يناير  9ملدير بتاريخ ا اخلطاب الذي أرسلته إىلالشواغل اهلامة يف قسم "ملخص" 

تبدأ  وفس ولكن سلسلة من القياسات على سواتل جديدة جداً  يبدو أن بيانات احملاكاة اليت قدمت حىت اآلن مل تكن مفيدةو 
 يف اجتماعها املقبل. ما يستجد يف هذا الشأننتظر تأن  للجنة. ورمبا ينبغي 2017مايو  يف

 تفق مع السيد سرتيليتس.ي وهوالفلك الراديوي ينبغي محايتها  خدمةأن  السيد ماجنتا أكد 9.7
لعمل ا لىع حث مجيع اإلدارات املعنية هوكمة احل قرب إىلن السبيل األإ، السيد بيسي وأيده، السيد بن حمادقال  10.7
األرجح  نميف اجتماعها القادم على أساس القياسات اليت  املسألةالنظر يف  معاودة للجنة عندئذحل املشكلة. وميكن  من أجل معاً 

 مايو.أن جترى يف 
 عاماً  15 طوال تأغفلوالثانوية قد  األولية التوزيعاتاليت حتكم  اللوائح ، إىل أنالراهنة ، يف احلالةالسيد إيتوأشار  11.7
جتماعات بني اال مواصلة وال ريب يف أن من شأنالثقة.  بدأ يتزعزع أساس اآلن رمباو املناقشات بطريقة ودية.  استمرت بينما

 حل املشكلة. أن تسهم يف، أو بغياهبم املكتبممثلني من  حبضور، األطراف
 اء فيها:جاإلدارات األوروبية، اليت  خطابيف  امللخصإىل التعليق على النقطة السادسة من  اللجنةأعضاء  الرئيسدعا  12.7

 على ،MHz 1 613,8-1 610,6 الذين يعملون على أساس أويل يف نطاق الرتدد ني،األوروبي ياديو ر الالفلك  علماء إجبارإن "
ار إىل أن ويل ...". وأشاأللتوزيع كانة امل مبثابة تدنيةهو  مقدماً والتبليغ عنها  Iridiumمع شركة ة الراديوي يةالفلك الرصداتتنسيق 
 تشغيل.ال أزمنة�ج يقوم على تقاسم  اعتمادلذلك من املستحيل و قياسات مستمرة،  تتطلب إجراءالفلك الراديوي خدمة 

من حيث التسبب يف تداخل  Iridium NEXT أثر سواتلتقييم  هان اإلدارات األوروبية ال ميكنإ السيد ستريليتسقال  13.7
أن  للجنة غيينبو . عدم القبول بهج ينبغي الفلك، وهو �علماء املشكلة على عاتق  إلقاء تسعى إىل Iridiumويبدو أن ضار. 

 نظر يف اجلوانب التنظيمية للمشكلة.ت
وقد يف احلماية.  احلقبتنظيمي، النظور املمن  تتمتع، الفلك الراديوي إن خدمة، السيد إيتو وأيده، السيد بيسيقال  14.7

 اختاذ قرار تنظيمي. اللجنة إىلولكن اإلدارات األوروبية ال تدعو  شىتمشاكل  RRB17-1/2وثيقة تضمنت ال
من إدارة  ،يةطلب اإلدارات األوروب بناًء على ،طلبوأن ت على الزاوية التنظيمية، اللجنةتؤكد  بأن السيد كوفياقرتح  15.7

 RRB17-1/2 ثيقةو الأثارت وقد ملساعدة يف هذه املهمة. اكتب املطلب من ت أن تعاون يف حل املشكلة، وأخرياً الالواليات املتحدة 
 ذلك. فعلأن ت اللجنةوض فيها اآلن. والواقع أن اإلدارات األوروبية مل تطلب من خت هلا أن اللجنة ليسمن النقاط ولكن  اً عدد

ة. وسأل عن الرد على التنظيمي الزاويةأن تركز على  هلا ينبغي اللجنةأن من السيد كويف  ما قاله السيد ستريليتسوافق  16.7
 .ذلك اخلطابنتائج التحليل املذكورة يف  وعناملعلومات،  يلتمسالذي من إدارة هولندا  2016سبتمرب  1املؤرخ  اخلطاب

 تلق أي رد فعلي ملن إدارة الواليات املتحدة قدمت بيانات ولكن املكتب إ )SSD/SSCالسيد ساكاموتو (رئيس قال  17.7
قيقية احل قياساتالأن  أشار إىللكنه و تقوم به هولندا  الذيليل نتائج التح ال يدري ما هيكتب املمن إدارة هولندا. وقال إن 

وجود  حبكم متحيزة هذه القياساتو تحقق مستويات احلماية. ت من الواضح أن وليساجلديدة والقدمية  تشمل السواتلاألخرية 
 خارج النطاق. من إىل التداخل وما زالت تشريالقدمية  السواتل

. سليمةبية اإلدارات األورو  خطابيف  امللخصعرب عنها يف النقطة السادسة من وجهة النظر اليت أُ ن إ السيد ماجنتاقال  18.7
 تسعى إىل بناءأن  ةللجنتقاليد االحتاد ينبغي  جرياً علىتنظيمية، ال بد من محاية خدمة الفلك الراديوي. ولكن النظر المن وجهة و 

هو  قرر ماتأن  اهلالقادم، مما يتيح  ايف اجتماعه للجنةاملعلومات اجلديدة  يف أن تتوفراجلسور وليس اجلدران. وأعرب عن أمله 
 اختاذه. اإلجراء الواجب
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 هاوجهة نظر اإلدارات األوروبية ولكن عن عربت امللخصن النقطة السادسة من إ )SSDالسيد هنري (رئيس قال  19.7
أساليب يات و األولو  فإنالفلك الراديوي،  يف خدمةخارج النطاق من خل اتدبالمن الناحية التنظيمية. وفيما يتعلق  كاملة غري

 من لوائح الراديو. 6.4رقم ال أيضاً  ينظمها تقاسمال
قد و بالصرب.  ىلحأن تتنظر إىل الوضع احلقيقي و تأن  للجنة، ولكن ينبغي اللوائح ال بد من احرتام السيد إيتوقال  20.7

 د قدر منوقد تولّ . تواصل النقاشأن  هلا ينبغيو احلفاظ على كال النظامني،  بغيةك وذل عاماً  15منذ يف مناقشة  دخلت األطراف
 ، ولكن يبدو أن البيانات الصحيحة غري متوفرة ألن النتائج تعكس التداخل الكلي.التفاهمسوء 
وفرها تحلماية اليت ا مراعاة على ،RRB17-1/5وثيقة اليف  وافقت، أن إدارة الواليات املتحدةإىل  المدير أشار 21.7

تشجع اإلدارات املعنية على مواصلة مناقشة هذه أن ساطة كل بب للجنةرمبا ينبغي و . 372.5رقم الو  ITU-R RA.769-2 التوصية
 تطلع إىل نتيجة إجيابية.أن تاملسألة و 

 التايل: إىل االستنتاج أن ختلص اللجنة الرئيساقرتح  22.7
 Iridium املقدمة من إدارات التفيا وليتوانيا وهولندا وإسبانيا وسويسرا خبصوص النظام الساتلينظرت اللجنة بعناية يف التبليغات "

(HIBLEO-2)  الذي يتسبب يف تداخل ضار خبدمة الفلك الراديوي يف نطاق الرتددMHz 1 613,8-1 610,6 إضافًة إىل ،
 .RRB17-1/5الوثيقة  يفاملعلومات األخرى املقدمة من إدارة الواليات املتحدة، كما هو وارد 

 والحظت اللجنة:
 13.29و 372.5و 149.5طبقاً لألرقام  MHz 1 613,8-1 610,6أن خدمة الفلك الراديوي تتمتع بتوزيع أويل يف النطاق  1

من لوائح الراديو حلمايتها من التداخالت الضارة النامجة عن خدمات أخرى، خاصة من مصادر التداخالت املتولدة على منت 
 املركبات الفضائية والطائرات.

 ITU-R RA.769 أن العتبات احملددة حلماية خدمة الفلك الراديوي من التداخالت الضارة واردة يف التوصيتني 2
 .ITU-RA.1513و
تداخالت ضارة خبدمة الفلك  تزال تتسبب يف كانت وال  Iridiumأن اإلرساالت الصادرة عن اجليل األول من سواتل  3

 .MHz 1 613,8-1 610,6الراديوي يف نطاق الرتدد 
أن جلنة االتصاالت الفيدرالية يف الواليات املتحدة طلبت، يف األمر اخلاص هبا والرتخيص الصادر عنها بشأن  4

تنفيذ خطة حلماية عمليات الرصد اخلاصة خبدمة الفلك  Iridium Constellation LLCاجلديدة، من شركة  Iridium سواتل
تداخالت ضارة خبدمة  من لوائح الراديو حبيث ال تتسبب يف 372.5 طبقًا للرقم MHz 1 613,8-1 610,6الراديوي يف النطاق 

 الراديوي. الفلك
 وبناًء على ذلك، قررت اللجنة:

، HIBLEO-2أن حتث إدارة الواليات املتحدة، بوصفها اإلدارة املبلغة عن نظام اخلدمة املتنقلة الساتلية املسجل باسم  -
مة تداخالت ضارة خبد على مواصلة التعاون مع اإلدارات املعنية واملنظمات الدولية من أجل جتنب التسبب يف

 الراديوي؛ الفلك
اديوية باختاذ اإلجراءات املناسبة ملساعدة اإلدارات املعنية على حل هذا الوضع أن تكلف مدير مكتب االتصاالت الر  -

 ورفع تقرير بالتقدم احملرز يف التوصل إىل هذا احلل إىل اجتماع اللجنة اخلامس والسبعني".
 على ذلك. واتُفق 23.7
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 2017-2019 األعوامتأكيد موعد االجتماع القادم والجدول الزمني الجتماعات  8

، اتاالعتبار  ًا يف احلسبان خمتلفخذآضع القادمة قد وُ  لألعوام اللجنة اتن جدول اجتماعإ (SGD)السيد بوتا قال  1.8
ماكن أل أيضاً  وتبعاً ، سيةالرئيمؤمترات االحتاد  نسبة إىل مواعيد اللجنةاجتماعات  انعقاد مبواعيد: املمارسات السابقة فيما يتعلق وهي

بني اجتماعات  اً ماعبو أس 15حلفاظ على فرتة كافية وثابتة إىل حد معقول من حوايل ا إىل احلاجةو ؛ االجتماعقاعات توفر و  انعقادها؛
 .الفنادقاألحداث الكربى يف جنيف اليت تؤثر على توفر غرف و  اللجنة؛

اجتماعها  دموعتأكيد  وعلى، 2017يوليو  17-21اخلامس والسبعني يف اجتماعها  موعدعلى تأكيد  اللجنة توافق 2.8
 .2017نوفمرب  6-10 يف مبدئياً السادس والسبعني 

 على النحو التايل: مبدئياً  2018تأكيد موعد اجتماعاهتا عام على  اً أيض اللجنة توافق 3.8
 2018مارس  19-23 االجتماع السابع والسبعون: 
 2018يوليو  16-20 االجتماع الثامن والسبعون: 
 2018نوفمرب  26-30 االجتماع التاسع والسبعون: 

 :2019عام ل جداً  ةمبدئي مقرتحة بصفةن التواريخ التالية إ (SGD)السيد بوتا قال  4.8
 2019مارس  18-22االجتماع الثمانون:  
 2019يوليو  1-5االجتماع احلادي والثمانون:  
 2019أكتوبر  14-18االجتماع الثاين والثمانون:  

 تقرتح، وتساءلم هومما  مثالً  قبل أسبوع الثمانني واحلادي والثمانني نيجتماعاالإمكانية عقد  السيدة ويلسون تأثار  5.8
ن أل ذلك، 2015لبضعة أيام كما حدث يف عام  احلادي والثمانني جتماعاالإذا كان من املمكن، إذا دعت احلاجة، متديد  عما

 يف ذلك االجتماع. (Rev.WRC-07) 80تقريرها مبوجب القرار ل سوف تضع الصيغة النهائية اللجنة
على  توقفي الثمانني واحلادي والثمانني نيجتماعاال بتقدمي موعدن اقرتاح السيدة ويلسون إ (SGD)السيد بوتا قال  6.8

ي متديد أن أب نائب المديرضاف أيف جنيف؛ و  الفنادق لي توفر غرفمين املعرض أل ذلك، 2019معرض جنيف للسيارات  موعد
 .2017مايو  جيتمع يفعندما  االحتاد جملس اليت يعتمدهاعلى امليزانية  أيضاً  يتوقف اللجنةالجتماع 

 نالذي داجلد لجنةالأعضاء  وا مواعيد علىأن يفرض همال ميكن نياحلالي اللجنةأعضاء  قائًال إن السيد ستريليتسق علّ  7.8
ة املقرتح أن تأخذ علمًا باملواعيدأو حىت  تقررأن  س للجنةلي ولذلك. 2019يف عام  ويتولون مهامهم PP-18 هم املؤمترسينتخب

 .الراهنة املرحلة يف 2019 لعام
 .على ذلك واتُفق 8.8

 من لوائح الراديو" 5برمجية "جدول توزيع الترددات في المادة لعرض إيضاحي  9
 من لوائح الراديو". 5تطوير وتنفيذ "جدول توزيع الرتددات يف املادة ل إيضاحياً  عرضاً  (IAP) شنب السيد أبو قدم 1.9
ذا النحو بشأن الربجمية اليت ُطورت ونُفذت على ه مكتبلل اللجنةتقدير عن عن مجيع األعضاء،  يابةً ن ،رئيسالأعرب  2.9

 .هلا لعرضه شنبللسيد أبو  اللجنةامتنان وأعرب عن 

 ) RRB17-1/8 الوثيقةاعتماد خالصة القرارات ( 10
 .)RRB17-1/8خالصة القرارات (الوثيقة  اعُتمدت 1.10
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 اختتام االجتماع 11
 وأشادوا بفضل الهبأكم اللجنةباسم  رئيسالو السيد ستريليتسو السيد إيتوو السيد بيسيو السيد ماجنتاحتدث  1.11
على وجه  نةواملكتب واللجم يف عمل االحتاد القيّ ا م، إلسهامهقريباً  سيحاالن إىل التقاعد اللذينهنري والسيد ماتاس،  السيد

 مليئة بالصحة والسعادة. طويلة فرتة تقاعد اهلم ومتنوا اخلصوص على مر السنني
 وأكدا هلمعلى كلماهتم الرقيقة،  اللجنةأعضاء  )SSD/SPRالسيد ماتاس (رئيس و )SSDالسيد هنري (رئيس شكر  2.11

 .سواءالعلى حد  ماضياً وحاضراً  ئهاأعضاخمتلف و  اللجنةالعمل مع  مهامن دواعي سرور  أنه كان دائماً 
 له. اجتماعول أقدرته العالية يف حسن تسيري مداوالت رئيس على بالمجيع األعضاء،  باسم ، متحدثاً لسيد ماجنتااأشاد  3.11
املتحدثني على كلماهتم الطيبة وأعرب عن امتنانه وتقديره لكل من أسهم يف جناح أعمال االجتماع.  الرئيسشكر  4.11

 .2017فرباير  24اجلمعة،  من يوم 1220 واختتم االجتماع يف الساعة

 الرئيس: التنفيذي: األمني
 خريوف. إ ف. رانسي

___________ 
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