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 افتتاح االجتماع 1
 ورحب باملشاركني. 2018مارس  19من يوم اإلثنني  1400االجتماع يف الساعة  الرئيسافتتح  1.1
 أيضاً باملشاركني متحدثاً باألصالة عن نفسه وباسم األمني العام. المديررّحب  2.1
االنتباه إىل تبليغني متأخرين وردا قبل بدء االجتماع ويتعلقان ببند مدرج يف جدول أعمال اللجنة.  الرئيسه وجّ  3.1

 بكل منهما. واقرتح أن يؤخذ التبليغان يف االعتبار ألغراض العلم يف إطار بند جدول األعمال الذي يتعلق
 على ذلك. واتُفق 4.1

، اإلضافات RRB18-1/2(Rev.1)تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية )الوثيقة  2
1(Rev.1)-8  2لإلضافة  1واإلضافة) 

املدرجة فيه اإلجراءات اليت  1، الفتاً االنتباه إىل امللحق *RRB18-(Rev.1)1/2تقريره املعتاد يف الوثيقة  المديرقدم  1.2
 اختذها املكتب بناًء على القرارات الصادرة عن االجتماع السادس والسبعني للجنة.

ق التحليلية للغاية  ، كمية كبرية من الوثائاملتواليني نيالجتماعا يف اللجنة تلقوا،أعضاء أن إىل  السيد ستريليتسأشار  2.2
  .القائمة بينهماالثقة  ةواملكتب وعالق اللجنةعكس التعاون املتنامي بني يكجزء من تقرير املدير. وشكر املكتب على هذا اجلهد الذي 

ضع بعض أجزاء وُ  دواملكتب. وق اللجنةعلى أن تقرير املدير غين باحملتوى، مؤكدًا روح التعاون بني  الرئيساتفق  3.2
 لمكتب.والتشاور. وكرر شكر املتحدث السابق ل ألغراض العلمقُدمت أجزاء أخرى  بينما اللجنةها تالتقرير استجابة ألسئلة طرح

 (RRB18-1/2(Rev.1)من الوثيقة  2عن أنظمة األرض واألنظمة الفضائية )البند معالجة بطاقات التبليغ 
ن إة، ، يف إشارة إىل بطاقات التبليغ عن األنظمة الفضائيالخدمات الفضائية( دائرةرئيس ) فاليهالسيد قال  4.2

املعاجلة  بشأن أوقاتاإلحصاءات املعتادة  يوفر، 2018شمل فرباير لي هحتديث الذي مت، RRB18-1/2(Rev.1)بالوثيقة  3 امللحق
قدم نفس املعلومات ي جبانب من االبتكار إذ 4امللحق  يتسم بينماالسابقة،  الشهور اخلمسة عشروعدد الشبكات املنشورة يف 

 بيان االجتاهات طويلة األجل. ولفت االنتباه إىلل وذلك ،هالسنوات الست السابقة أو حنو ه يشمل اولكن 3امللحق  الواردة يف
أن  يظهر مماللشبكات الساتلية،  (CR/C)، بشأن طلبات التنسيق املنشورة 4يف امللحق  2واجلدول  3امللحق  يف 2 اجلدول

ملاضي، فقد أصبح من يف ا ةمناسب ولئن كانت هذه املهلةالتنظيمية احملددة بأربعة أشهر؛  يتقيد مطلقاً باملهلة ال كاداملكتب  
 للحد من التأخري الشبكات الساتلية. وقد اختذ املكتب ثالثة تدابري بالنظر إىل تزايد تعقيد التقيد هبامتزايد  على حنوالصعب 

بفحص قائمة  حالياً  الدائرة قومت، SSD الدائرة بزيادة عدد موظفي 2017قرار اجمللس ب عمالً ، عاجلة. أوالً امل عمليات يف
، بشأن تقدمي بطاقات التبليغ عن (Rev.WRC-15) 908املرشحني للوظائف اإلضافية الثالث املفتوحة. ثانيًا، عماًل بالقرار 

إلبالغ اإلدارات بأهنا أصدرت  CR/427يف األسبوع السابق الرسالة املعممة  ت الدائرةالشبكات الساتلية إلكرتونيًا، نشر 
الختبار البوابة، اليت  2018حىت هناية مايو  مهلة اإلدارات وأماممن بوابة التقدمي اإللكرتوين على أساس جترييب.  متهيدية صيغة

 تإذا قرر  2018أغسطس  1ساس إلزامي يف على أ األخذ هباقبل  اإلدارات يف ضوء تعليقات ستوضع يف شكلها النهائي
عملية  عبارة عن هو (Rev.WRC-15) 908. وأشار يف هذا الصدد إىل أن القرار ثامن والسبعنيال اذلك يف اجتماعه اللجنة

ابان على يتعلق باخلدمات الفضائية، وشكر إدارة الي ترشيد عملياته الداخلية فيما يفمساعدة املكتب  مرحلية الغرض منها
تنفيذ القرار. أما التدبري الثالث الذي اختذه املكتب فيتعلق خبوارزميات برجميات الفحص اليت جيري  يفالطوعي  هاسهامإ

 استعراضها ملراعاة التغيريات يف األحكام التنظيمية املتعلقة باخلدمات الفضائية.

                                                             
 املراَجعة ختص النص اإلنكليزي فقط. *
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حصاءات الشهرية اإل تكاد، كما يبدو مثاًل من اليت الطويلةعن قلقه إزاء فرتات املعاجلة  السيد ستريليتسأعرب  5.2
(، 30A/30 نيالتذييل يف 4من املادة  6.2.4/3.1.4البند )معاجلة الشبكات الساتلية املقدمة مبوجب  4امللحق  يف 3الواردة يف اجلدول 

 رغم من أن جملسعلى ال إذأي إجراء حازم حلل املشكلة.  يتخذتقرتب يف بعض احلاالت من ضعف املدة التنظيمية. ويبدو أنه مل 
فكر تأن  اللجنةعلى و . 2019العمل إال يف عام  ؤالن يبد  اجلددنياملوظففإن هؤالء ، 2017عدد املوظفني يف عام  زيادةقرر  االحتاد

لى العمالت وقرارات ع القيود من حيثصعوبات للمشغلني  ًا يفأيض اليت تسببتحلول ممكنة للمشكلة،  يف إجياداملكتب  مع
 للحد من أوقات املعاجلة. اليت مل تتحققمن حيث الوعود  للجنةنفا،، وبالنسبة اإل

بطاقات عدد  إذ يشري بقاءخمتلف: بشكل  3إلحصاءات الشهرية الواردة يف اجلدول ا السيدة ويلسون فسرت 6.2
عدد الشبكات إىل أكثر من  وازدياد وقت املعاجلة إىل أكثر من الضعف وازدياد طول 2017و 2014على حاله بني عامي  التبليغ

 ، رمبا نتيجةً 2016ام بعد ع بشدة املعاجلةوقت  ازداد. وباإلضافة إىل ذلك، التبليغاتطبيعة  إىلعدد املنشورات، واخنفاض  الضعف
 .(WRC-15) 2015العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  للقرارات اليت اختذت يف املؤمتر

 ويتعني. التعقيد ن حيثمبل ختتلف يف الواقع  متساويةتلقاها املكتب ليست يالتبليغ اليت  أن بطاقات المديرأوضح  7.2
. تزداد تعقيداً شبكات ال ما فتئتباإلضافة إىل ذلك، و . آلخر هرمن ش فقط وليس بصفة إمجاليةعاجلة املالنظر يف مشكلة تأخريات 

 مما يعاجلهأكثر  مشلت من التخصيصات 2017يف أكتوبر  ة واحدةمن إدار  وردتشبكات  ذلك أن تبليغات بصدد ستمثال 
إجراءات التوظيف  يتبع كتبامل فإنعام كامل. وفيما يتعلق بالوقت الذي يستغرقه تعيني ثالثة موظفني إضافيني،  طوالاملكتب عادة 

مهما يكن من أمر و ألمم املتحدة. مع إجراءات التوظيف املعمول هبا يف ا وهي متماشيةاليت اعتمدها اجمللس و يف االحتاد  املطبقة
 .2018يف أوائل سبتمرب  هذه الوظائفمن املرجح أن يتم ملء  فإن
عن تقديره  املعاجلة وفهم املدير للمسألة. ولئن أعرب استطالة أوقاتالسيد سرتيليتس قلقه بشأن  السيد هوانشاطر  8.2

ن اإلجراءات الداخلية مل تتحس ماتكفي  عدد العاملنيالزيادة يف أن  يرى ال فإنه إضافينيلقرار اجمللس بتعيني ثالثة مهندسني 
 ملكتب.ا يف

من  2 البند املثارة يف املسائلإىل أن  وأشار لقلق الذي أعرب عنه السيد سرتيليتسافهم ي إنه السيد كيبي قال 9.2
ذه ه سعه يفيف و ما  املدير وبذلعلى ثالث وظائف جديدة.  2017وافق اجمللس  ولذامعروفة جيداً.  RRB18-1/2 (Rev.1) الوثيقة

 .2018 انتظار املزيد من التوجيه من اجمللسب املضي يف هذا املسعىالظروف. وينبغي تشجيعه على 
 أوقاتول عن قلقه إزاء ط املكتب على البيانات والتحليالت املتعمقة املقدمة. وأعرب أيضاً  السيد خيروفشكر  10.2

دورته  يف بة اجمللساقرتاحني. األول هو مطالبقدم تاملتزايدة التعقيد، وهلذا الغرض  التبليغ مواجهة الشبكات وعمليات املعاجلة يف
ن موظفي املكتب. والثاين هو مطالبة املكتب بإعداد تقرير حتليلي، لالجتماع الثام عدد باملوافقة على زيادة أخرى يف 2018 لعام

األسباب واضحة  وهذهي. مما كان يف املاض اً أكثروقت جعلت فرادى التبليغات تستغر،األسباب الرئيسية اليت  عن، للجنة والسبعني
 بشأنحليل تال بنفس القدر يف عمقاملفيد التعندما يتعلق األمر بأنظمة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض، وسيكون من 

 األخرى. الشبكات
عدد  وقال إن االخنفاض املطرد يفيدخر جهداً حللها.  ال أنهى علم تام باملشكلة و أن املكتب عل للجنة المديرأكد  11.2

الرسوم  يبدو يفعلى العمل الشا، الذي يضطلع به موظفو املكتب. وكما يدل  2017حىت أواخر عام  قيد املعاجلة طلبات التنسيق
وقت. مبرور ال واخنفضارتفع  عوجلتاليت  اقات التبليغبط، فإن عدد RRB18-1/2(Rev.1)بالوثيقة  3البيانية الواردة يف امللحق 

ضافة إىل . وباإلاليت سلف ذكرها الستارتفع يف هناية العام بسبب الشبكات  فقد ،2017طوال عام  اً تنازلي اً اجتاه أن اتبعبعد و 
حجم  يف يف وضع يسمح له بالتحكم ليساملكتب  ولكن ذلك، شدد على أن ليس لديه اعرتاض على طلب املزيد من املوظفني

االحتاد  ذلك ألنتكاليف: اسرتداد ال لبنيةهذا هو اجلانب الذي ينبغي التفكري فيه، وال سيما األثر املعاكس و تلقاها؛ ياليت  الطلبات
. ختصيصمليون  وأ بطاقة التبليغ تشتمل على ختصيص واحد أو مائة تسواء كان املبلغ نفس حالياً  بطاقة تبليغمعاجلة يتقاضى لقاء 

 نقرات جرد بضعة مبواحد بطاقة تبليغإىل  التخصيصاتسمح بإضافة مئات اآلالف من تأن التكنولوجيا احلديثة هي املشكلة و 
يؤدي إىل تسريع هذه  أن (Rev.WRC-15) 908مبوجب القرار  ةبوابة اإللكرتونيال ومن شأن التبليغ من خالل. على احلاسوب
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بطاقات معاجلة  قدرة املكتب على التباعد بني وال مناص منمن حيث اسرتداد التكاليف.  تفريدأي  إىل تفضي ال فهيالعملية؛ 
زيد من طلب السيد خريوف، سيقدم املكتب امل وبناًء علىلدول على إنتاج التخصيصات. دى اوالقدرة غري احملدودة ل التبليغ

 االعتبارات وغريها يف تقرير مقبل. هذهاملعلومات عن 
مبوجب  التبليغ بطاقات، يف إشارة إىل املعلومات املقدمة بشأن (دائرة الخدمات الفضائيةرئيس ) فاليهالسيد قال  12.2
كان ثالثة أو أربعة أضعاف العدد   2018اإلحصاءات أظهرت أن عدد املنشورات يف فرباير  إن، 30A/30 نيمن التذييل 4 املادة

 مشاكليف  2017عنها يف أواخر عام  أبلغاليت  الستالشبكات  تسببتسيط: فقد ب يف ذلك السببو املتوسط.  املنشور يف
املكتب  أصبح، 2018هذه التحسينات بني شهري نوفمرب ويناير. ومنذ فرباير  وقد أُدخلت، هادفعت املكتب إىل حتسين يةربجمال يف
قد و اخنفض عدد الشبكات قيد املعاجلة إىل أدىن مستوى منذ أكثر من عام. من مث وضع ميّكنه من نشر املزيد من الشبكات و  يف

 عنها اليت أُبلغ لستانشأت حاالت التأخري يف معاجلة طلبات التنسيق، من جانبها، على وجه احلصر تقريبًا نتيجة للشبكات 
 أن يتصلاثلة، متبليغات متمعاجلة  أبدي نأ ، قبلمن الضروري لتكرار حدوث ذلك، اقرتح املكتب أن وجتنباً . 2017 أواخر عام يف

 ستوىامل" ميثلما  حتليل على املكتب حالياً  ويعكف. يةمعقول أكثر إىل مستوى خفض الطلباتمنها وأن يطلب باإلدارة املعنية 
تسمح  ال جهةوا املكتب عتمدي. وبعبارة أخرى، س(Rev.WRC-15) 908لقرار ا يف " ويعتزم إدخال هذا احلد كتعديليةمعقول األكثر

حلدود، والتدابري ا بشأن هذهذلك، سيقوم املكتب بوضع وثيقة مفصلة  اللجنة تإذا أرادو لإلدارات بتقدمي طلبات غري معقولة. 
 .للجنة والسبعنيأن يتخذها، لالجتماع الثامن  يعتزماليت 
احلل  ليس هورمبا و  الكثري من الوقتستغر، ي جداً من أجل معاجلة الطلبات الكبرية  الربجميةتكييف  ومضى يقول إن 13.2

املكتب على معاجلة النتائج حمدودة. ومن املثري لالهتمام أن الشبكات فإن قدرة على ذلك،  األفضل على املدى الطويل. وعالوةً 
ء جمموعات ابد من إنش ال اتية؛ ونتيجة لذلك، كانؤ العديد من النتائج غري امل أفضت إىلقد  2017اليت قدمت يف أواخر عام  الست

جتربة  ومن، ويف الواقع. ويالً ط وقتاً  أيضاً  اتية، وهي عملية استغرقتؤ غري امل املؤاتية عن النتائج النتائج لفصلإضافية من الرتددات 
ىل عدد أكرب من إ األصغر فهي تؤديالشبكات  أما؛ تثريهااتية اليت ؤ عدد النتائج غري امل ازداد أكربالشبكة  كانتاملكتب، كلما  

 .املؤاتية لنتائجا
 تأربعة أشهر اعتمداحملددة بلنشر ل ةالنهائي املهلة، إن والسيدة ويلسون السيدة جينتي من ، رداً على أسئلةالرئيسقال  14.2

 .ذه املهلةهالوقت لكي ينظر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية يف متديد  حانوقد  ،وقت كانت فيه الشبكات أقل تعقيداً  يف
اإلدارات  جعلسي، ألن ذلك بصدد نشر طلبات التنسيق أن من املستحسن تغيري مهلة األربعة أشهر المدير يرمل  15.2

 عدم اليقني. شيئاً من تواجه ساتليةاليت ختطط لنشر أنظمة 
لتقنية( أو أن من ينظر يف املسائل ا ال فهويف وضع يسمح له باملساعدة ) االحتاد أن جملس السيد ستريليتس يرمل  16.2

لذي يوفره . واتفق مع املدير على أن اإلدارات حتتاج إىل اليقني اتبليغالسهل إقناع اإلدارات بتخفيض عدد التخصيصات يف كل 
 مثالً  داخليةارزمياته التغيري خو ب. والطريق الوحيدة لتحسني الوضع احلايل هي تعزيز كفاءة املكتب، رمبا احملددالنشر يف الوقت 

تنفيذ ألن إدارة اليابان قدمت مسامهة طوعية ل امتنانهاملعقدة. وأعرب عن  تفريد التبليغاتاملوظفني يف نوبتني أو  عمل أو
 .(Rev.WRC-15) 908 القرار
سيادة متع بالاإلدارات تت صحيح أنسلوك اإلدارات. بتتعلق بالتأخر يف املعاجلة بل  ال إن املسألة السيد إتوقال  17.2

ناقشات مفتوحة . واقرتح حلني: ميبلغ درجة اإلشباع سرعان ما املكتب عبء معقدة للغاية فإن بتبليغاتبعضها  تقدمإذا ولكن 
، (Rev.WRC-07) 80 مبوجب القرار اللجنة؛ ووصف للوضع يف تقرير اهتاتبليغ جنمت عنمع اإلدارات املعنية بشأن املشاكل اليت 

 تشجيع التعاون بني اإلدارات وجتنب الصعوبات املصطنعة. بغية
من تدابري هتدف اإللكرتوين تتض التبليغبوابة  بشأنعما إذا كانت القاعدة اإلجرائية اليت ستعتمد  الرئيس اءلست 18.2

 .التبليغاتمن  داُ حمدو  أن يفرض عدداً  للمكتب إىل حل املشاكل اليت تطرحها الشبكات املعقدة، وعلى أي أساس تنظيمي ميكن
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ه لكي ة الشبكات املفرطة التعقيد بداًل من أن حياول حتسني برجميتمعاجل ميتنع عنلمكتب أن ينبغي ل المديرقال  19.2
من لوائح الراديو ينص على أنه ينبغي  1.4. وأشار إىل أن الرقم يتمكن من معاجلتها وأن يتسبب يف املزيد من التأخري نتيجة لذلك

ى، وضع حد أعلج يف جعل القاعدة اإلجرائية تنص على هُ تسعى للحد من عدد الرتددات. ويتمثل أحد الن ُ  لإلدارات أن
 ساتلية. ةشبك تبليغ عنلكل  مثاًل، ختصيص 000 100

عدداً من التخصيصات  2016يف عام إىل أن املكتب قد تلقى  (دائرة الخدمات الفضائيةرئيس ) فاليهالسيد أشار  20.2
 لتبليغاكبري بني   فار،. وردًا على تعليقات السيد سرتيليتس، أشار إىل وجود 2015ما تلقاه يف عام  أضعاف ةمبقدار تسع أكرب

لك فإن اإلدارة املعنية ومع ذ الربجميةف ييتطلب تكي ال األولفيتعلق بشبكة واحدة كبرية: الذي شبكات واآلخر  بعشراملتعلق 
فقط.  ةواحد تبليغ ةبطاق لكن اإلدارة املعنية ستدفع مقابل ةيتطلب تكييف الربجميما اآلخر فأ؛ بطاقات تبليغ 10 ستدفع مقابل

 اسرتعيإذا  بسوف تستجيلتعطيل عمل املكتب وأهنا  أن اإلدارات تصرفت عمداً  يظن ال على تعليق السيد إتو، قال إنه ورداً 
لحد ل أساليب يقرتحقيود، بل  أي يرغب املكتب يف فرض وال. 1.4الرقم  خبصوص، وال سيما قد تنجممشاكل  أي انتباهها إىل

قد ات اليت معظم اإلدارات على احلد من الشبك حيث يوافقللنطاقات املخطط هلا،  قيد التشغيل نظام مماثلومثة . التبليغاتمن 
 عمل املكتب. تؤدي إىل عرقلة

ها جهود ملعاجلة حاالت التأخري يف املعاجلة مل تقابلإن اجلهود احلقيقية اليت يبذهلا املكتب  السيد الحماديقال  21.2
بد من معاجلة هذه  الو اإلدارات بأسباب الرتاكم.  وينبغي إعالم. التأخريإىل تراكم  تبليغاهتااليت أدت و من جانب اإلدارات،  مماثلة

، 2018 ه لعاميف دورت إىل اجمللس لةة املسأإحال الداعي إىل بشدة االقرتاح فهو يؤيداملسألة فيما بني الدول األعضاء، ولذلك 
الجتماع ازيد من املعلومات يف امل. ورحب باقرتاح املكتب بتقدمي اإلرشاد التماسأو  من اللجنةعلى أساس توصية  رمبا

 .والسبعني للجنة الثامن
ألة احلقيقية دير والسيد إتو والسيد احلمادي، إىل أن املساملتعليقات السيد سرتيليتس و  يف ضوء، السيد ماجنتا خلص 22.2

 املكتب مع اإلدارات. أن يتحدث ضرورة . واتفق مع السيد إتو علىاألنظمة الساتليةتتعلق بتعقيد  بقدر ماهي اسرتداد التكاليف 
. تبلغ عنها بكات اليتمع اإلدارات بشأن مدى تعقيد الش اللجنةتحدث تعن قلقها من أن  السيدة ويلسونأعربت  23.2

 املسألةقت على أن وافو التقدم التكنولوجي بداًل من السعي إىل تقييدها يف حدود موارده.  خطوات على املكتب مواكبة ويتعني
 األجدىمن و التكلفة.  تتحمل أن معقدة تتقدم بتبليغاتاإلدارات اليت  ينتظر من عقول أناملاسرتداد التكاليف. ومن  هياحلقيقية 

الشبكات من  فريدتقد يكون من املستحسن و . تبليغاهتابداًل من مطالبة اإلدارات باحلد من طبيعة  يف هذا اإلطارحل  ظر يفالن
 .يف حد ذاهتالشبكات ا ذلك ليس يف صاحللكن و ر اسرتداد التكلفة، و نظم

دارات لن إن احلوار مع اإل (الفضائيةدائرة الخدمات رئيس ) فاليهالسيد ، قال جينتيالسيدة على سؤال من  ورداً  24.2
 معقدة.ها كل  ت. وأشار إىل أن الشبكات الساتلية ليس(Rev.WRC-15) 908القاعدة اإلجرائية اليت ستعتمد مبوجب القرار  يف يدرج
 عنوالتبليغ ا. هتاالسيدة ويلسون أن من الصعب على اإلدارات تكييف درجة تعقيد تبليغ قول السيد ستريليتس وأيد 25.2

 التنظيمية. لباملهأخرى للوفاء  وسائلاملكتب إجياد وإمنا كان على خمالفاً للوائح الراديو؛ مل يكن  2017شبكات معقدة يف أواخر  ست
داد التكاليف السرت  االستعراض اجلاريؤدي يقد و للتواصل مع اإلدارات.  اجلهودأنه ينبغي بذل إىل  الرئيس خلص 26.2

عمل  لتيسريلكبرية ا لتفريد التبليغاتإىل حل املشكلة. وميكن للمكتب إبالغ اإلدارات يف رسالة معممة بأن عليها أن تبذل جهداً 
 اتية.ؤ إىل عدد كبري من النتائج غري امل تؤدياملكتب، مع التذكري بأن الشبكات املعقدة 

 من لوائح الراديو. 1.4، وال سيما مع مراعاة الرقم استنتاجات الرئيس السيد كوفي أيد 27.2
 الحتادا إن دور املكتب هو تزويد جملس الرئيس، قال السيد الحمادي والسيد ستريليتسعلى تساؤالت من  ورداً  28.2

للحد من  زاً افحجداول اسرتداد التكاليف، مع التأكيد على أن اسرتداد التكاليف ميكن أن يكون  الستعراضهبالبيانات الالزمة 
 .يف معاجلة التبليغات التأخري

 .االحتاد املشكلة إىل جملس أن يرفعطلب من املدير على أن يُ  السيد ماجنتاوافق  29.2
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 مسألة يف على ذلك، ينظر اجمللس حالياً  . وعالوةً 2018إن الوقت قد فات إلعداد مسامهات للمجلس  المديرقال  30.2
بالنسبة  املستقرة األنظمةبمن اجملازفة تقدمي مشاكل متعلقة و السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض.  خبصوصاسرتداد التكاليف 

 نالنيل متمثل يف ت ةإضافي ومثة جمازفة؛ 2019ألرض: يف أحسن األحوال، سيقوم اجمللس بإنشاء فريق عمل يقدم حالً يف عام إىل ا
اس القواعد واملكتب العمل على حل املشكلة على أس اللجنةواصل تألرض. وأوصى بأن غري املستقرة بالنسبة إىل ا للسواتل أي حل

 .2019 يف دورته لعاماإلجرائية والرسائل املعممة واحلوار مع اإلدارات، والنظر يف عرض املسألة على اجمللس 
رة بالنسبة إىل ساتلية املستقالتبليغ عن الشبكات ال مسألة إثارةمن شأن قالت . و على ذلك السيدة ويلسونوافقت  31.2

ستفيد تعلى ذلك، قد  الوةً عو األرض أن يعيق التقدم احملتمل يف التبليغ عن الشبكات الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض. 
 قرار اجمللس على التبليغ عن الشبكات الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض. أثرمن رؤية  اللجنة
ن تقرير بإجياز على تلك األجزاء م يف معرض التعليق ،(رئيس دائرة الخدمات األرضيةفاسيلييف ) السيدقال  32.2

عدد أنظمة األرض  عنحتتوي على رسوم بيانية  ال RRB18-1/2 (Rev.1)ن الوثيقة إأنظمة األرض،  املتعلقة بالتبليغات عناملدير 
 خط أفقي. ستكون عبارة عنفإن الرسوم البيانية  ومن مث األرقام مستقرة متاماً  تلكألن  عوجلتاليت 
 FXM تبليغاتيف معاجلة  045 5 البالغ عددها بشأن احلاالت النشطة السيد ستريليتس منورداً على استفسار  33.2

 (، قال إن تلك احلاالت النشطة ذات صلةRRB18-1/2(Rev.1)بالوثيقة  2يف امللحق  3مبوجب إجراءات تعديل اخلطة )اجلدول 
 ستغر،ت قد GE-06. ومبا أن إجراءات تعديل قائمة االتفا، GE-06من إدارتني فيما يتعلق باتفا،  2016اليت وردت يف عام  بالرزم

 ، فإن هذه احلاالت ما زالت قيد التنسيق وتظهر مبثابة حاالت نشطة.عدد اإلدارات املعنية ، بالنظر إىلفرتة تصل إىل عامني
 من تقرير املدير، كما يلي: 2أن ختلص اللجنة، خبصوص البند  الرئيساقرتح  34.2

 ليغاتالتبأنواع  معاجلة بعضمع القلق استمرار التأخري يف وقت ، الحظت اللجنة RRB18-1/2من الوثيقة  2"فيما يتعلق بالبند 
املكتب  اللجنة تشجعالتنظيمية. و ضمن احلدود  لكي تبقى معاجلة التبليغاتوقت  للحد منللتدابري املتخذة  اعن تقديره توأعرب

زيد من التفصيل عن األسباب تقدمي تقرير مبباملدير  ت أن تكلفعلى بذل كل اجلهود لتحسني كفاءته يف معاجلة بطاقات التبليغ وقرر 
املعاجلة  لى وقتالكبري ع األثرأن يتشاور مع اإلدارات بشأن باملكتب أيضًا  وكلفت اللجنةللتأخري يف حاالت معينة.  الدقيقة

من لوائح الراديو عندما تبّلغ  1.4، وأن يدعوها إىل االمتثال ألحكام الرقم والكبريةلشبكات الساتلية املعقدة ا الناجم عن التبليغ عن
 ."متطلبات الرتدد لشبكاهتا الساتليةعن 

 على ذلك. واتُفق 35.2

 (RRB18-1/2(Rev.1)في الوثيقة  3البند تطبيق استرداد تكاليف بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية )
السيد لفت  الشبكات الساتلية )املدفوعات املتأخرة(، بطاقات التبليغ عن اسرتداد تكاليف بتطبيقفيما يتعلق  36.2
بكات الش بطاقات التبليغ عن من عدداً من تقرير املدير وأشار إىل أن  5االنتباه إىل امللحق  دائرة الخدمات الفضائية(رئيس ) فاليه
للقاعدة  ، وفقاً هكذاو أن يلغيها.  الذي رمبا اضطر إىل املكتبقبل اجتماع  كلهافعت  فقد دُ ومع ذلك متأخراً، تكاليفها فعت قد دُ 

 اإلجرائية ذات الصلة، مل يتم إلغاء أي منها.

ض غير المستقرة بالنسبة إلى األر  تطبيق استرداد تكاليف بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية
 ((Add.1)(Add.2)و RRB18-1/2(Add.2) )الوثيقتان

بشأن  للجنةاناقشات مل استجابة إن املكتب أعد وثيقتني دائرة الخدمات الفضائية(رئيس ) فاليهالسيد قال  37.2
عني. ويف معرض تقدمي السادس والسب ااجتماعهلشبكات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف ا بطاقات التبليغ عناسرتداد تكاليف 

أيضاً إىل الفريق العامل التابع للمجلس واملعين باملوارد املالية والبشرية، لفت  قدمتاليت  ،RRB18-1/2(Rev.1) للوثيقة 2 اإلضافة
خدم ألنظمة اليت تستبا يتعلقفيما  ، ومفاده أن ليس ما مينع جملس االحتاد،4 البنداالنتباه بشكل خاص إىل االستنتاج الوارد يف 

، من يما بينهاف اجملموعات الفرعية من اخلصائص املدارية منفصلة بشكل واضحخمتلف متجانسة تكون فيها  غري مدارات ساتلية
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، على بطاقة التبليغلمع احلفاظ على الوحدة التنظيمية  التكاليفاسرتداد  زاويةمن  منفصلفرض رسوم منفصلة على كل تشكيل 
يستثين  ال ، واليت6 البند، اليت اقرتحها املكتب يف Cإىل  A. وعرض اإلجراءات الثالثة، من WRC-15 الذي قرره املؤمتر النحو

 يتحتتوي على الردود الواردة من فرق اليت، RRB18-1/2(Rev.1)إىل الوثيقة  2إلضافة ل 1اإلضافة  مث قدم. أحدمها اإلثنني اآلخرين
ري املستقرة بالنسبة الشبكات غ بطاقات التبليغ عنبشأن اسرتداد تكاليف  الراديوية التصاالتا لقطاع تنيالتابع 4Cو 4A العمل

 4A ملعلقت فرقة الع بينماالوقت الكايف لتحليل اإلجراءات اليت اقرتحها املكتب،  4Cإىل األرض. ومل يكن لدى فرقة العمل 
 بيد أن، 2018درسها بشكل مفيد اجمللس يفوائد ميكن أن  على ينطوي Aعمق، وخلصت إىل أن اإلجراء قدر من التعليها ب

ات املقرتحة ، وال سيما اإلجراءاإىل النظر يف الوثائق املعروضة عليه اللجنة تعيدُ و املزيد من الدراسة.  يتطلبان Cو Bاإلجراءين 
 حتال إىل اجمللس. عليها سوف أي تعليقاتو فيها؛ 
قطاع رقيت العمل لدى ف املكتب، مشريًا إىل أن تقدم هبااملثرية لالهتمام اليت  باملقرتحات السيد ستريليتسرحب  38.2

 لساجمل جانبميكن تصور وضعه يف صيغته النهائية وتنفيذه من الذي  Aاإلجراء  تدعمان على ما يبدو االتصاالت الراديوية
يتعلق  ، وحتسني الوضع فيماAمن األنسب االستمرار يف اإلجراء  يرى. ولذلك سأل املكتب ما إذا كان 2018 دورته لعام يف

بإنشاء فريق  2018لس أن يقوم اجمل ملشبكات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض على الفور، أا بطاقات التبليغ عن باسرتداد تكاليف
 .4Aخرباء لدراسة املسألة على وجه السرعة، على النحو الذي اقرتحته فرقة العمل 

، ألغراض الدراسة قد وضع 2005 دورته لعام اجمللس يف إىل أن دائرة الخدمات الفضائية(رئيس ) فاليهالسيد أشار  39.2
كأساس   هاستخدميإنتاج العديد من اإلحصاءات، اليت مل  عندما طلب منهممهندسي املكتب  كاهل  على هائالً  اليت قام هبا، عبئاً 

لكنه بتكرار هذا السيناريو إذا أنشأ اجمللس فريق خرباء آخر، و  أن خياطريرغب املكتب  والاملطاف. هناية  يفللقرار الذي اختذه 
 املكتب. تقدم هبااملقرتحات اليت  اجمللس يفضل أن يدرس

تزايدة مبوضوح املشكلة املتعلقة بتقدمي أنظمة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض  تقد حدد اللجنة إن السيد إتوقال  40.2
تكاليف بدالً استعراض الرسوم املفروضة مبوجب اسرتداد البفعالية المن قدر أكرب بميكن معاجلة املشكلة  أيحل ممكن، تعقيد ومثة ال

مر للمجلس ليقرر رتك األتاآلن أن  للجنةينبغي االحتاد للغاية. وبإرسال هذه الرسالة الواضحة إىل جملس  ةقوي يةمن تطوير برجم
 طبيقه على أفضل وجه.اإلجراء الذي ميكن ت

فريق خرباء  ئينش أن اجمللس أراددائرة اخلدمات الفضائية(، أنه إذا رئيس ) فاليهالسيد  شأن، السيد خيروف الحظ 41.2
، A أال يتم حلها لبعض الوقت. ويتمثل النهج األكثر مالءمة يف التوصية بأن ينفذ اجمللس اإلجراء املرجحلدراسة املسألة، فمن 

 .WRCختذها املؤمتر امع القرارات اليت  حد أقربينسجم إىل الذي 
قطاع  لدىالعمل  يتوفرق املكتبمبوافقة كل من  حيظىحسب فهمه،  ،Aاإلجراء  إن السيد ستريليتسقال  42.2

اجمللس  يوصى أن ، ولذلك ينبغياملعمول هباجلميع األحكام التنظيمية  ميتثل كلياً شفاف وواضح  وهو إجراءاالتصاالت الراديوية. 
 هل يكفي تنفيذه حلل املشاكل املتعلقة بالشبكات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض؟ تساءل . ومع ذلكباعتماده

 الذي باألسلوب، رمبا Bو Aاإلجراءين  أفضل هنج هو استخدام كالو يكفي.  ال وحده Aإن اإلجراء  المديرقال  43.2
 سحبلول موعد انعقاد اجملل ستكون قد أغلقت هابأن نافذة الفرصة حلل املسألة مفتوحة، ولكن علماً ، 4Aاقرتحته فرقة العمل 

 .2019 دورته لعام يف
، قيد النظرتنظيمية املسائل ال أن تقتصر على ، أياواليته البقاء ضمن أن حترص على اللجنةعلى  يتعني الرئيسقال  44.2

ال يقع ضمن ف Bالنظر يف اإلجراء  أما. لبطاقات التبليغحيرتم السالمة التنظيمية بقدر ما  Aباإلجراء  أن توصي هاميكن ومن مث
 .اللجنة اختصاص

 دورته قت يفمن اختاذ قرار مؤ االحتاد ما مينع جملس  ليستعليقات الرئيس، أن  وهي تؤيد، السيدة ويلسون الحظت 45.2
 عمق.الت من أكرب بقدر هاتدابري فورية مع إمكانية إحالة املسألة إىل فريق خرباء للنظر في بأن يتخذ مثالً ، 2018 لعام



- 10 - 

يتطلب من املكتب تقدمي  482اجمللس  مقررأن إىل األذهان  دائرة الخدمات الفضائية(رئيس ) فاليهالسيد  استعاد 46.2
مثالً،  ،نظري أن اجمللس أن يطلب من من لكل دورة من دورات اجمللس، لذلك ليس هناك ما مينع املكتب املقرر تقرير عن تنفيذ

 ىل املستقبل.تطلعاً إ C اإلجراء يف
 من الضروري اختاذ خطوات على الفور، وهو ما ميكن القيام بهقالت إن تعليقات الرئيس. و  جينتيالسيدة أيدت  47.2

 ، إذا تبني أنيف وقت الحق أخرى النظر يف تدابري دوماً ميكن و . 2018لس اجمل دورة من اعتباراً  Aاء تنفيذ اإلجر بعلى أفضل وجه 
 غري كاٍف حلل املسائل. A تنفيذ اإلجراء

 إىل ما يلي: اللجنةلص ختأن  الرئيساقرتح  48.2
 ،RRB18-1/2(Add.2)(Add.1)و RRB18-1/2(Add.2)يتعلق مبسألة اسرتداد التكاليف اليت عوجلت يف الوثيقتني فيما "

الشبكات الساتلية  أوقات معاجلة بطاقات التبليغ عن اللجنة باألثر احملتمل ملخطط اسرتداد التكاليف على حل مسألة التأخر يف تقرّ 
ه املسألة.  باحلاجة امللحة الختاذ قرار بشأن هذ 2018غري املستقرة بالنسبة إىل األرض. ولذلك كلفت اللجنة املكتب بإبالغ اجمللس 

حيافظ على السالمة التنظيمية لبطاقات  Aكما أخذت اللجنة علمًا باإلجراءات الثالثة اليت اقرتحها املكتب، ورأت أن اإلجراء 
 اإلجراءان اآلخران فال يعاجلان اجلوانب التنظيمية اليت قد يتعني معرفة رأي اللجنة فيها." التبليغ. أما

 على ذلك. واتُفق 49.2

من  4 من لوائح الراديو( )البند 15تقارير بشأن التداخالت الضارة و/أو مخالفات لوائح الراديو )المادة 
 (RRB18-1/2(Rev.1) الوثيقة

لوائح  خمالفاتو/أو  ةالضار  ت، بشأن تقارير التداخالRRB18-1/2(Rev.1)من الوثيقة  4 بالبندفيما يتعلق  50.2
 تبلغأُ حالة  417مثة أن  1.4فيما يتعلق بالفقرة  )رئيس دائرة الخدمات األرضية( فاسيلييف السيد الحظ(، 15 )املادة الراديو

  ساعة. 48خالل  وعوجلت كاملعتادكتب إىل امل

بين إيطاليا والبلدان  (VHF/UHF) نطاقات الموجات المترية/الديسيمترية التداخل الضار بالمحطات اإلذاعية في
 (6-8 واإلضافات RRB18-1/2(Rev.1)من الوثيقة  2.4لها )الفقرة  المجاورة

 )رئيس دائرة الخدمات األرضية( فاسيلييفالسيد ، قال RRB18-1/2(Rev.1)من الوثيقة  2.4فيما يتعلق بالفقرة  51.2
أبلغت  و خدمات اإلذاعة الصوتية يف سويسرا.  يفعن حمطات إيطالية  ةنامج ةضار  تتقريرًا عن تداخال 69إن سويسرا قدمت 

من ، أنه على الرغم من التحسن RRB18-1/2(Rev.1)بالوثيقة  6واردة يف اإلضافة  2018فرباير  20كرواتيا، يف رسالة مؤرخة 
 وجبمب التداخل الذي تسببه إيطاليا للخدمات التلفزيونية الكرواتية، استمرت إيطاليا يف استخدام القنوات املخصصة لكرواتيا حيث

أن خارطة  على ذلك، الحظت كرواتيا عالوةً و حتسينات كبرية فيما يتعلق باإلذاعة الصوتية.  من كن هناكيمل و . GE-06 تفا،اال
عقد أي تالت كرواتيا إنه مل يف اخلتام، قو تعكس بدقة احلالة املتعلقة بالتدابري التصحيحية املتخذة.  ال الطريق اليت قدمتها إيطاليا

أو حاالت  إمجاالً  FM يف املوجات تداخلالأي تعقيبات بشأن خارطة الطريق حلل مشكلة  اجتماعات ثنائية، وأن إيطاليا مل تقدم
أي  بشأن؛ أو FMو T-DABوضع جدول زمين وخطة عمل للخطط الوطنية  أو بشأنتداخل حمددة من قوائم أولويات كرواتيا؛ 

إىل  7 مستنسخة يف اإلضافة 2018فرباير  16مالطة، من جانبها، يف رسالة مؤرخة يف أبلغت إيطاليا. و  يفحتديثات لقانون البث 
لرتددات ا بأنه مل يالحظ أي حتسن فيما يتعلق بالتداخل يف (VHF)، فيما يتعلق بنطا، املوجات املرتية RRB18-1/2 (Rev.1) الوثيقة

خدماهتا اإلذاعية  لم حيدث أي تداخل يفف، (UHF)ديسيمرتية فيما يتعلق بنطا، املوجات ال أما ،GE-84مبوجب االتفا،  املسجلة
 .GE-06 مبوجب االتفا، تردداهتا اليت تستخدملألرض 

سبق أن لتوصيات اليت ل استجابةإىل أنه يبدو أن هناك بعض التحسن فيما يتعلق باإلذاعة التلفزيونية  الرئيسأشار  52.2
 .تقدمت هبا اللجنة
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ان اجملاورة إدارة إيطاليا حلل حاالت التداخل الضار مع البلد ااختذهت اليت اتإلجراءا بشأن الطريقرطة اخب وفيما يتعلق 53.2
، للمرة الثانية على )رئيس دائرة الخدمات األرضية( فاسيلييفالسيد (، قال RRB18-1/2 (Rev.1)إىل الوثيقة  8 )اإلضافة

ة الطريق أو املكتب. والحظ كذلك أن خارط اللجنةليل سليم من جانب إجراء حتب يسمح ال مبا إيطاليا متأخراً  بيان وصلالتوايل 
 دة بيانات املكتبقاعالواردة يف  بالبنودربطها  املتعذربدالً من أمساء احملطات، مما جيعل من  إذاعية برامج ت أمساءستخدما بالذات

التقارير املقدمة من اإلدارات األخرى. ويف الوثيقة، أبلغت إيطاليا املكتب بأن اإلجراءات املتخذة يف أعقاب االجتماع املتعدد و 
رارات لقاستباقًا ، حلل املشاكل ذات األولوية هلا املكتب وإدارة إيطاليا واإلدارات اجملاورةمع  2017األطراف املعقود يف أكتوبر 

 وافقت اليت ة، أثبتت فعاليتها يف حالة فرنسا وسويسرا ومالطT-DAB البث من أجل VHF يف املوجات املرتية III استخدام النطا،
 كل  الة حبسباحلن ع بالذاتبالنسبة لكرواتيا وسلوفينيا. وقد أبلغت خارطة الطريق  الوضع أكثر تعقيداً  ولكنعلى هذا النهج. 

ُأحرز تقدم ملحوظ  قد ، ووجد يف حالة فرنسا أنه2017أكتوبر  19ابقة، املؤرخة قد قارهنا املكتب خبارطة الطريق السو بلد. 
حمطة واليت  29اإليطالية األصلية البالغ عددها  FMمن حمطات  مل يبق ،ةيف حالة مالطو "راديو مونت كارلو". بإذاعة يتعلق  فيما

حالة  غيريات يفتأي مل تكن هناك و األولويات. ني يف قائمة تان منها مدرجتاثن تحدوث تداخل سوى تسعة، وكان تسببت يف
من القائمة اليت وضعتها إيطاليا  التخصيص الذي أزيلحالة. وافرتض املكتب أن  12حوايل  حسمحالة سويسرا مت  يفو موناكو. 

لق بسلوفينيا، جديدة. وفيما يتع ختصيصاتواحد ولكن مت حتديد عدة  حسم أمر ختصيصأيضاً. ويف حالة كرواتيا،  حسم أمرهقد 
حتليلها ألن  مل تتمكن من، تقارير عن تداخل 2017بعد االجتماع املتعدد األطراف يف أكتوبر  ،تلقت اإدارة إيطاليا أهن أفادت

 KUK ، مثلدارة سلوفينياإل التابعة بعض احملطات تشدة جماال بقياس مواقع القياس قد تغريت. وباإلضافة إىل ذلك، قامت
وتبني أن قيم  .BR IFIC، مث قامت بقياس شدة جماالت نفس احملطة بناًء على قيم القدرة املشعة املنشورة يف MHz 87,8 تردد يف

مليات احملاكاة وفقاً لعمليات احملاكاة اليت أجرهتا. وقد فحص املكتب عشدة اجملاالت احملسوبة أدىن بكثري من القيم اليت مت قياسها، 
 خطة سجلة يفم كما هيمتاماً   لمحطات السلوفينيةاحلقيقية لصائص اخلتكون  ال قدو يطاليا ووجد أهنا صحيحة. اخلاصة بإدارة إ

 .GE-84 االتفا،
وأفادت إدارة إيطاليا كذلك، فيما يتعلق باإلذاعة التلفزيونية، عن أثر اتفاقات التنسيق املوقعة مع إدارات إسبانيا  54.2

عادة ختطيط نطا، إ وذلك بغيةوالنمسا وسويسرا وفرنسا وموناكو والفاتيكان ومالطة وكرواتيا واليونان واجلبل األسود وسلوفينيا 
تسهيل يف املستقبل ول يف هذا النطا، مكني من استخدام شبكات التلفزيون الرقمي لألرضمن أجل الت MHz 694-470 الرتدد

 ألنظمة األرض القادرة على توفري أنظمة اتصاالت إلكرتونية السلكية عريضة النطا،. MHz 790-694نطا، الرتدد  توزيعإعادة 
، على وجه اخلصوص، سوف VHFيف املوجات املرتية  III يتعلق باإلذاعة الصوتية، قدمت معلومات مفادها أن النطا، وفيما

عدد  تعزيزلالربامج التلفزيونية يف املناطق احمللية و  لبث، من أجل إنشاء تعدد إرسال إقليمي GE-06على أساس االتفا،  خيطط
نصوص عليها يف قانون م ادةملعلى ذلك، ووفقاً  يف كل منطقة لإلذاعة الصوتية الرقمية. وعالوةً  توزيعهااملنسقة اليت ميكن  الفدرات

ونتيجة  .ITU-R BS.774-4الرقمية لإلذاعة الصوتية مع متطلبات التوصية  املستقبالتأن تتوافق  يتعني، 2018املوازنة اإليطالية لعام 
إيطاليا  يف تجزئةبالاإللكرتونية  املعدات يبيعها املصنعون إىل موزعي اليت األجهزة ، أن تتضمن2019يونيو  1من  لذلك جيب، اعتباراً 

على  2020يناير  1الرقمية؛ وتنطبق املادة ذاهتا اعتباراً من  الراديوية باستقبال اخلدمات للمستعمل تسمح األقل على واجهة واحدة
 .اليت تباع إىل املستهلكني األجهزة

يزال  ال ة، لكن الوضعيسرا ومالطويف اخلتام، قال إن حتليل املكتب يبني أنه مت إحراز تقدم فيما يتعلق بفرنسا وسو  55.2
 ملزيد من اجتماعات التنسيق الثنائية أو متعددة األطراف. حيتاج األمرقد و صعباً بالنسبة لكرواتيا وسلوفينيا. 

تقارير لاإنه ينبغي توجيه الشكر إىل اإلدارة اإليطالية على املعلومات الشاملة املقدمة ودعوهتا لتقدمي  الرئيسقال  56.2
 عليها. ن التعليقمإلدارات األخرى ا ولتمكنيلتحليلها،  واللجنةللمكتب  إلتاحة الوقت الالزميف الوقت املناسب، وذلك  املقبلة
 مل يتمكن منإنه  حلل القضايا، تبذهلا اليت ةاهلائل للجهودأثىن على إدارة إيطاليا  بعد أن، السيد ستريليتسقال  57.2

 عليها التعليقينها من لتمكقصرية املتاحة. واقرتح إرسال الوثيقة إىل اإلدارات األخرى املعنية قياس كفاءة تلك اجلهود يف الفرتة ال
 تأخر وصول الوثيقة.وأعرب أيضاً عن أسفه ل هذا االقرتاح السيد كوفي. وأيد للجنةقبل االجتماع التايل 
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أن  لجنةلاملكتب، ميكن  تقدم بهالذي  عرضالوعلى أساس  ،على الرغم من تأخر وصول الوثيقة ،الرئيسقال  58.2
ئات هي كرواتيا وسلوفينيا، ألسباب ليس أقلها أنيت  وإدار  FM الرتدد لص إىل أنه مل يتحقق سوى تقدم ضئيل فيما يتعلق بنطا،خت

 ارطة طريقعلى أحدث خ ا. ويف انتظار ردهاليت نظمتتشارك يف اجتماعات التنسيق  مل رتنياإلدا هاتني البث اإلذاعي لدى
جتماعات، إذا  يف هذه اال ة لديهااإلذاعي اهليئاتعلى ضمان مشاركة  تنياإلدار  هاتنيإيطاليا، قال إنه ينبغي حث  وضعتها إدارة

 فيما يتعلق باإلشارة يف خارطة الطريق إىل الربامج بداًل من أمساءو كانت هذه املشاركة تتماشى مع إطارها التنظيمي الوطين. 
 أن يطلب من إدارة إيطاليا حتديث اجلداول يف الوثيقة بأمساء احملطات.احملطات، ينبغي للمكتب 

تزال تشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم مع  ال عدد من اإلدارات لكنها معبالتقدم احملرز  جينتيالسيدة أشادت  59.2
 دان.شاركة عدد أقل من البل. ووافقت على اقرتاحي الرئيس وأقرت تنظيم اجتماع ثان متعدد األطراف، رمبا مبإدارات أخرى

 شعبة الخدمات اإلذاعية/دائرة الخدمات األرضية(رئيسة غازي ) السيدة، قالت الرئيسعلى استفسار من  ورداً  60.2
أوصى بعقد اجتماع متعدد األطراف كل سنة حىت يتم حل هذه املسألة،  2017يف أكتوبر  الذي عقدإن االجتماع متعدد األطراف 

الرتددات(. ويف غضون ذلك، ينبغي عقد اجتماعات ثنائية بني إدارة إيطاليا وكل من اإلدارات  وليسبغية تنسيق اإلجراءات )
أال تكون و أولوية  اع أكتوبر أن جيعلها ذاتكرواتيا وسلوفينيا، قرر اجتم  يتترتيب اجتماعات مع إدار  ونظراً لتعذراألخرى املعنية. 

، ولكنه 2018 من املقرر عقد االجتماع املتعدد األطراف التايل يف أواخر يونيو أو أوائل يوليوو . اهليئات اإلذاعيةمشروطة مبشاركة 
 اجتماعات ثنائية يف الفرتة. تعقدمل  ما االً لن يكون فعّ 

 إىل ما يلي: اللجنةلص ختأن  الرئيساقرتح  61.2
، الحظت اللجنة حتسن الوضع فيما يتعلق بالتداخل الذي تسببه إيطاليا للمحطات RRB18-1/2من الوثيقة  4"بالنظر إىل البند 

عظم البلدان اجملاورة هلا، وشجعت إدارة إيطاليا على مواصلة التنسيق مع اإلدارات املعنية حلل حاالت يف م اإلذاعية التلفزيونية
 ستمرة املتعلقة باحملطات اإلذاعية التلفزيونية.التداخل امل

بشأن خارطة طريق اإلجراءات اليت تتخذها إدارة إيطاليا حلل حاالت التداخل  RRB18-1/2(Add.8)ونظرت اللجنة بعناية يف الوثيقة 
الضار الذي تتسبب به للبلدان اجملاورة هلا وشكرت إدارة إيطاليا على خارطة الطريق الشاملة املقدمة. والحظت اللجنة بقلق التأخر 

ارتياح أن املناسب قبل االجتماعات القادمة. كما الحظت اللجنة بتقدمي الوثيقة ودعت إدارة إيطاليا إىل تقدمي املسامهة يف الوقت  يف
تقدم فيما يتعلق  حيرز أي بعض التقدم قد أحرز يف حل عدد من حاالت التداخل الضار املتعلق باحملطات اإلذاعية الصوتية، ولكن مل

يق وعلى تنظيم طاليا على مواصلة بذل جهود التنسباحملطات اإلذاعية الصوتية لدى إداريت كرواتيا وسلوفينيا. وحّثت اللجنة إدارة إي
اجتماعات ثنائية ومتعددة األطراف حسب االقتضاء، وخصوصاً مع إداريت كرواتيا وسلوفينيا، قد تشمل مشاركة هيئاهتما اإلذاعية، إذا 

 "تنسيق.بال أمكن. وقررت اللجنة تكليف املكتب مبواصلة توفري الدعم الالزم لإلدارات يف جهودها املتعلقة
 على ذلك. فقوات   62.2

من  5)البند  49 الراديو والقرار من لوائح 6.13و 1.38.9و 49.11و 47.11و 1.44.11 تطبيق األرقام
 (RRB18-1/2(Rev.1) الوثيقة

، RRB18-1/2(Rev.1) من الوثيقة 5 البندعلى ، معلقاً بإجياز دائرة الخدمات الفضائية(رئيس ) فاليهالسيد أشار  63.2
ن املزيد  2017عام  بينما شهداجلزئية،  اإللغاءات بكثري من ربأك شهد عدداً من إلغاءات الشبكات كلياً  2012 عام أن إىل م

الرتددات فرادى آلن ا يتفحص، حيث أنه حترياتهيف  اً جيد اً أن املكتب حيرز تقدم عن االجتاه اجلديد وينم. ةزئياجل اإللغاءات
 كل شبكة. يفاملستخدمة 
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 4 واإلضافة 6من لوائح الراديو )البند  4.4تشغيل المحطات في الخدمات الساتلية وخدمات األرض بموجب الرقم 
 (RRB18-1/2(Rev.1)إلى الوثيقة 

، بشأن تشغيل احملطات يف اخلدمات الساتلية وخدمات RRB18-1/2(Rev.1)من الوثيقة  6 بالبندفيما يتعلق  64.2
اجتماعيها  يف اللجنةإىل مناقشات  (دائرة الخدمات الفضائيةرئيس ) فاليهالسيد ، أشار وائح الراديومن ل 4.4األرض مبوجب الرقم 

منها  1 يف امللحق اليت حتتوي RRB18-1/2(Rev.1)للوثيقة  4االنتباه إىل اإلضافة  واسرتعى اخلامس والسبعني والسادس والسبعني
 التطور اإلضافة يف 2تلك املناقشات. وحلل امللحق  يف ضوءاملكتب  اأعده 4.4مشروع قاعدة إجرائية معدلة بشأن الرقم  على

إحصاءات عن تطبيق احلكم من جانب اإلدارات على اخلدمات األرضية والفضائية. ويف معرض  3، وقدم امللحق 4.4 لرقمل يتارخيال
، ولكنه قال يف التبليغات 4.4الرقم  إىلفيها  شريأاألخرية أشار إىل بعض احلاالت اليت اخلدمات تعليقه على اإلحصاءات املتعلقة ب

واليت  (API) أجل معلومات النشر املسبق من الطلباتأي سبب للقلق. ومن ناحية أخرى، فإن بعض  تثري ال إن هذه احلاالت
خلدمات اهلواة  من قبيل معلومات النشر املسبقلقلق، ا من أسباب أكربتدعو إىل قدر  4.4الرقم  أشري فيها إىل

الب املكتب مط فإنتداخل يف خدمات األرض. وباإلضافة إىل ذلك، الخطر تنطوي على ، واليت قد MHz 928-902 النطا، يف
لرموز املعقدة ا ختتلط عليهمأن  بسهولة ميكن معلومات النشر املسبقألن الذين يقدمون ذلك ، الطلباتألخطاء يف ل بالرتصد

 .BR IFICقدمة إىل النشرة املستخدمة للخدمات يف امل
)رئيس دائرة  فاسيلييفالسيد على خدمات األرض، قال  4.4وتعليقًا على اإلحصاءات املتعلقة بتطبيق الرقم  65.2

من شكوى  عن أي منها يسفر، ومل 4.4مبوجب الرقم  ختصيصاً  482 التبليغ عن، 1999منذ عام  لقد مت،الخدمات األرضية( 
 أي خدمة من إدارة أخرى. جنم عن ضار خلاتد

 :كما يليهذه املسألة   ختلص بشأن أن علىاللجنة  توافق، الرئيسعلى اقرتاح من  وبناءً  66.2
. RRB18-1/2(Add.4)والوثيقة  RRB18-1/2من الوثيقة  6"أعرب املكتب عن تقديره للمعلومات املفصلة اليت وردت يف البند 

من لوائح الراديو إلبداء التعليقات وللموافقة  4.4الرقم وكلفت اللجنة املكتب بأن يعمم على اإلدارات مشروع قاعدة إجرائية بشأن 
 .من لوائح الراديو مع مشروع القاعدة اإلجرائية للعلم" 4.4الرقم الثامن والسبعني، وبأن ترفق اخللفية التارخيية لتطبيق  اجتماعهاعليها يف 

النسبة إلى األرض المستقرة ب تردد ألنظمة الخدمة الثابتة الساتلية غيرالستعراض النتائج المتعلقة بتخصيصات ا
 (RRB18-1/2(Rev.1)من الوثيقة  7)البند  (WRC-03) 85بموجب القرار 

ب بشأن لنتائج اليت توصل إليها املكتل استعراضًا حمدثاً  دائرة الخدمات الفضائية(رئيس ) فاليهالسيد  قدم 67.2
، الذي (WRC-03) 85ختصيصات الرتدد لألنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية مبوجب القرار 

ت الراديوية قطاع االتصااللدى  4جلنة الدراسات  . وأشار إىل أن2018يناير  23بتاريخ  BR IFIC 2862 النشرة بدأ نشره يف
 ةشراء الربجميمن أجل التوريد و . ولذلك سيبدأ املكتب إجراءات امليزانية 2018يف يناير  ITU-R S.1503-3وافقت على التوصية 

 (.ITU-R S.1503-2مبوجب التوصية  الفحوصري حالياً هذه جي وهومن التوصية ) الصيغة هذهالالزمة إلجراء الفحوص مبوجب 
 على النحو التايل: RRB18-1/2(Rev.1)من الوثيقة  7 ختلص بشأن البندعلى أن  اللجنة تووافق 68.2

 (WRC-03) 85 عند تطبيق القرار RRB18-1/2من الوثيقة  7"أحاطت اللجنة علماً بالتدابري اليت اقرتحها املكتب الواردة يف البند 
 .وكلفت املكتب بتقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف االجتماع القادم"

التدابير التي يتخذها مكتب االتصاالت الراديوية تبعاً لقرار اللجنة بتمديد المهلة التنظيمية لوضع تخصيصات تردد 
 (RRB18-1/2(Rev.1)من الوثيقة  8البند شبكات ساتلية محددة في الخدمة )

لشبكة لحالة إعادة ختصيصات الرتدد  دائرة الخدمات الفضائية(رئيس ) فاليهالسيد  وصف 69.2
. وملنع حدوث حاالت مماثلة يف املستقبل، RRB18-1/2(Rev.1)من الوثيقة  1.8على النحو املبني يف الفقرة  AMS-CK-17E الساتلية

صراحة خالف ذلك، فإن متديد تاريخ وضع ختصيصات الرتدد  اللجنةقرر ت: ما مل 2.8املكتب اعتماد النهج الوارد يف الفقرة  ارتأى
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من لوائح الراديو وبيانات العناية  15.11يعين ضمنًا متديد املهلة التنظيمية لتقدمي التبليغ مبوجب الرقم  ال ساتليةشبكة لاخلدمة  يف
مات قبل يف احلاالت اليت مل يتم فيها تقدمي هذه املعلو و ، وتبعاً لذلك، اليت ستكون مفيدة لإلدارات األخرى. 49الواجبة مبوجب القرار 

 التبليغتقدمي  ايتعني عليه يزال ال بأنه اللجنةاإلدارة املبلغة بعد قرار  بإعالملوضع يف اخلدمة، يقوم املكتب ل هلةاملتمديد ب اللجنةقرار 
علومات، يطلب املكتب الحقًا من امل دقة . وللحفاظ علىمن لوائح الراديو 48.11 وفقاً للرقم السبع السنوات فرتة ضمنوالبيانات 

 والتمس. املمددة، عندما تصبح متاحة، ولكن قبل هناية الفرتة 49بالقرار  2اإلدارة املبلغة حتديث املعلومات املشار إليها يف امللحق 
 املكتب مشورة اجمللس بشأن النهج املقرتح.

حالة  يفو طلبات متديد املهلة التنظيمية.  تنظر يفبأن  اللجنة خّول WRCاملؤمتر  إىل أن السيد ستريليتسأشار  70.2
 اللجنة ت، اعرتض49بأنه ينتظر تلقي املعلومات مبوجب القرار  اللجنة، عندما أبلغ املكتب AMS-CK-17Eالشبكة الساتلية 

 ألغىقد  أن املكتب وقد استغرب بعدئذ إذ علمفشل اإلطال،.  ةميكن تقدمي أي معلومات يف حال ال أنهب حدود املعقول يف
لى أنه عندما قاعدة إجرائية تنص بوضوح ع صوغطلب من املكتب تأن  للجنةينبغي ولذا متديدها.  اللجنة تختصيصات تردد قرر 

، 49 وجب القرارمب لوبةأيضًا املعلومات املط يشملمتديد مهلة تنظيمية، فإن املكتب يدرك متامًا أن هذا التمديد  اللجنةقرر ت
 .بق أن قدمت هذه املعلوماتيس مل إذا

جيب أن يكون لدى اإلدارات فهم واضح ملا هو وقالت . 2.8اقرتاح املكتب الوارد يف الفقرة  جينتيالسيدة أيدت  71.2
 متوقع منها.

قدميها ت اليت يتعنيفيما يتعلق باملعلومات  AMS-CK-17Eالتمديد املمنوح للشبكة الساتلية  السيدة ويلسونأيدت  72.2
 . وبشكل أعم، أيدت أيضاً وضع قاعدة إجرائية حسبما اقرتح السيد سرتيليتس.49مبوجب القرار 

ا قاعدة إجرائية هبدف امل بصوغإن املكتب سيقوم  دائرة الخدمات الفضائية(رئيس ) فاليهالسيد قال  73.2 وافقة عليه
، 49 اررة املبلغة اليت تطلب التمديد املعلومات املطلوبة مبوجب القر . ومع ذلك من املهم أن تقدم اإلداللجنةيف االجتماع التايل 

عند منح  ،واإلدارات األخرى حتتاج إىل معرفة ماهي تلك اخلطط. ولذلك اقرتح املكتب التفصيلخططها ب هي ما ألهنا تعلم
ًا  - للجنةا ومنحتها -إال إذا طلبت اإلدارة املعنية صراحة  ،الوضع يف اخلدمةسوى على تمديد ال يسري هذا بأال ،مامتديد  متديد
 أيضًا. 49 القرارمبوجب و  للتبليغ
 على مبدأ وجوب إعداد قاعدة إجرائية. والسيد كيبي الرئيسوافق  74.2
وبة مبوجب طلتوفري املعلومات امل ضرورةدائرة اخلدمات الفضائية( على رئيس ) فاليهمع السيد  السيد إتوواتفق  75.2
 سنوات السبع التنظيمية.الخالل فرتة  49 القرار
 AMS-CK-17E تليةيف حالة الشبكة السا ةالتنظيمي املهلةمتديد  وقال إناملكتب على تقريره املفصل.  السيد كوفيشكر  76.2

هذه احلالة، من  لسوء الفهم الذي نشأ يفنظراً و . 49مينع اإلدارة املعنية من توفري بيانات العناية الواجبة مبوجب القرار ينبغي أال 
 .يف هذا الشأن قاعدة إجرائيةصوغ احلكمة 

 إىل ما يلي: اللجنةلص ختأن  الرئيساقرتح  77.2
من  2.8والقضايا اليت أثريت يف الفقرة  1.8أحاطت اللجنة علمًا باإلجراءات اليت اختذها املكتب الواردة يف الفقرة "

فيما يتعلق بتمديد املهلة التنظيمية لوضع ختصيصات الرتدد للشبكة الساتلية يف اخلدمة. وأكدت اللجنة على  RRB18-1/2 الوثيقة
 (Rev.WRC-15) 49 من لوائح الراديو وبيانات العناية الواجبة عماًل بالقرار 15.11ضرورة تقدمي معلومات التبليغ مبوجب الرقم 

الساتلية  ت اللجنة أنه عند منح متديد للمهلة التنظيمية لوضع ختصيصات الرتدد للشبكةيتفق مع لوائح الراديو. ومع ذلك، اعترب  مبا
 ليغ عمالً التب املوعد النهائي لتقدمي معلومات متديد ال أم أيضاً  طرح مسألة ما إذا كان ينبغياخلدمة، فإن هذا القرار ي يف

اعدة إجرائية وتعميمه على اإلدارات للموافقة عليه . وكلفت اللجنة املكتب بإعداد مشروع ق(Rev.WRC-15) 49 القرارب
 اجتماعها الثامن والسبعني". يف

 على ذلك. وات فق 78.2
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 (RRB18-1/2(Rev.1)من الوثيقة  9البند تبليغات متعلقة بشبكات ساتلية وردت بعد المهلة التنظيمية )
ها إن املكتب الحظ بقلق تزايد عدد احلاالت اليت تقدم في (دائرة الخدمات الفضائيةرئيس ) فاليهالسيد قال  79.2

ميكن دوماً  ال ابالتنظيمية املنصوص عليها يف لوائح الراديو، ألسب املهلةاإلدارات املبلغة معلومات تتعلق بشبكة ساتلية بعد هناية 
 فقد األخرى، اإلدارات إزاءإلدارة املبلِّغة حقو، ا وحرصاً من املكتب على موازنةعزى إىل ظروف استثنائية أو أخطاء كتابية. ت أن

نصوص عليها ستة أشهر امل وقدرهاقبل شهرين من انتهاء الفرتة التنظيمية  املبلغة اإلدارات إىلبدأ يف إرسال رسائل تذكري 
يوية يف إدراج صريح التابعة لقطاع االتصاالت الراد 4Aفرقة العمل  تنظرباإلضافة إىل ذلك، و من لوائح الراديو.  46.11 الرقم يف

)القضايا اليت مت التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأهنا يف قطاع  Cاملسألة  يف إطارمن لوائح الراديو،  46.11 الرقم ذه املمارسة يفهل
على  اإلداراتهذه  رسائل التذكري أن تساعد ويأمل املكتب .WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  7االتصاالت الراديوية( من البند 

 .اقراراهت خالصةيف  االشرتاطر مجيع اإلدارات هبذا ذكّ تأيضاً أن  اللجنة قد توداالمتثال ألحكام لوائح الراديو، واقرتح أن 
ذكري تذكري. غري أن اقرتاح املكتب بإرسال رسائل ت وليس للجنة أن تصدر أي ،إن لوائح الراديو واضحة الرئيسقال  80.2
عة التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية مبراجَ  4Aاقرتاح فرقة العمل  دون أن يغرب عن البالليم، املوعد النهائي س حلولقبل 
 على ذلك. السيد ماجنتاوافق و . WRC-19يف املؤمتر  46.11 الرقم
 املسألة على النحو التايل: بشأن أن ختلصعلى  اللجنة توافق 81.2

وشجعت املكتب على تطبيق التدابري املقرتحة بإرسال رسائل تذكري إىل  RRB18-1/2 من الوثيقة 9"نظرت اللجنة يف الفقرة 
 ."من لوائح الراديو 46.11تطبيق الرقم اإلدارات من أجل تقدمي املعلومات ذات الصلة يف 

 (RRB18-1/2(Rev.1)إلى الوثيقة  (Rev.1)1من لوائح الراديو )اإلضافة  6.4الرقم 
، اليت حتتوي على مذكرة موجهة إليه RRB18-1/2(Rev.1)إىل الوثيقة  (Rev.1)1االنتباه إىل اإلضافة  المديرلفت  82.2

مبذكرة فرقة العمل(، إعادة  املرفقة) 7D/106، لألسباب الواردة يف الوثيقة تقرتح قطاع االتصاالت الراديوية لدى 7Dفرقة العمل من 
إىل شخصياً  اطفوقال إنه يتعطبيعته املتناقضة وعدم اتساقه مع لوائح الراديو بشكل عام. ل نظراً من لوائح الراديو  6.4الرقم  صوغ

وضع قاعدة إجرائية بأو  WRCإىل املؤمتر  ة االقرتاحاملسألة، رمبا بإحال لتبت يف أن يرتك األمر للجنةرغب يمع االقرتاح ولكنه  حد ما
خلدمات الفلك الراديوي،  Iridiumللتداخل الذي تسببه شبكة  اللجنةشات ، خالل مناقفهوم جيداً امل من هبشأنه. وأشار إىل أن

 .لةذات الصاالتصاالت الراديوية بتطبيق املعايري الواردة يف توصيات قطاع  اخلدماتأنه ينبغي ضمان محاية هذه 
، 6.4 زية من الرقمإلنكليالفرنسية وا الصيغتنيبني  الظاهر االتسا،عدم  هيإىل أن الشواغل الرئيسية  الرئيسأشار  83.2

خدمة الفلك  رت بهتطو  يف ضوء املنحى الذيرمبا مل يعد من الضروري االحتفاظ هبذه األخرية، و . منه اجلملة الثانيةيف عىن املو 
 .املعمول هباالراديوي واملعايري 

 .WRCإحالة املسألة إىل املؤمتر  وهي تفضلإن احلكم غري واضح.  السيدة جينتيقالت  84.2
، الذي يتناول خدمات األحباث الفضائية )املنفعلة( وخدمات استكشاف 7.4قائالً إن الرقم  السيد ستريليتسعلق  85.2

 اللجنةعلى  ةاملعروض غري أن املسألة. 6.4الرقم  مع صياغةمتطابقة  تكاد تكون األرض الساتلية )املنفعلة(، حيتوي على صياغة
أيضاً نطوي مما يحذف اجلملة الثانية من احلكم،  اللجنةمن اختصاص  وليسذه املسألة، هب ةفقط معني ةواحد مجاعةعرض آراء ت

اجلملة  على ذلك، فقد أُبرمت اتفاقات بني خمتلف األطراف استناداً إىل إمكانية ختفيف تطبيق أحكام لوائح الراديو. وعالوةً على 
باعتبارها  WRCاملسألة إىل املؤمتر  إحالة فهو يفضلفاقات. ولذلك تلك االت النيل من، وقد يؤدي حذفها إىل 6.4الثانية من الرقم 

 واحدة من الصعوبات املصادفة يف تنفيذ لوائح الراديو.
 .WRCمع املتحدثني السابقني على وجوب إحالة املسألة إىل املؤمتر  والسيدة ويلسون السيد كوفياتفق  86.2
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على ذلك، إذا  وةً لنص الفرنسي. وعالا يعتمد املختلفة صياغة اللغاتبني  تضارببأنه يف حالة  السيد ماجنتاذّكر  87.2
قاعدة  اللجنة أيضع ت. وأخرياً، ينبغي أال املعنيةنشأت مشكلة فيما يتعلق مبعايري احلماية، ينبغي إحالة املسألة إىل جلنة الدراسات 

 إىل هذه املسألة. WRC انتباه املؤمتر يسرتعيأن  للمدير نبغيي ولذا القيام بذلك على وجه التحديد. ما طلب إدارةتإجرائية ما مل 
 إىل ما يلي: اللجنةلص ختأن  الرئيسواقرتح  88.2

، خُلصت اللجنة إىل أن هذا RRB18-1/2(Add.1)(Rev.1)من لوائح الراديو يف الوثيقة  6.4"عند النظر يف التعديل املقرتح للرقم 
تصاصها. ولذلك كلفت اللجنة املدير بإدراج هذه املسألة يف التقرير املقدم إىل التعديل يف اللوائح يقع خارج نطا، اخ

 ".WRC-19 املؤمتر
 على ذلك. وات فق 89.2

 (RRB18-1/2(Rev.1)إلى الوثيقة  3( )اإلضافة 2006)المراَجع في أنطاليا،  119القرار 
االنتباه إىل نص تقريره إىل مؤمتر املندوبني املفوضني ، الفتاً RRB18-1/2(Rev.1)إىل الوثيقة  3اإلضافة  المديرقدم  90.2

رغب ت اللجنة تعما إذا كان وتساءل(. 2006ع يف أنطاليا، )املراجَ  119عمالً بالقرار  اللجنة تهبشأن اإلجراء الذي اختذ 2014 لعام
 .2018مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  لينظر فيهاإعداد مواد مماثلة أو إضافية  يف

االتصاالت يناقش ثالثة تعديالت حمتملة على  جمالإن الكومنولث اإلقليمي يف  السيد ستريليتسقال  91.2
إىل  اتأجيل مداوالهت من اللجنةطلب ت أن(: متكني اإلدارات املتأثرة مبسامهة إدارة أخرى 2006ع يف أنطاليا، )املراجَ  119 القرار

بعد  على الويببث إىل ال النفاذوفري إمكانية بتأكثر شفافية  اللجنةل مداوالت جعو  ؛اجتماع الحق بدالً من تقدمي مسامهة متأخرة
 وتقدمي حججهم. اللجنةحبضور اجتماعات  اتالقرارات؛ والسماح ملمثلي اإلدار  خالصة نشر

األمني العام إىل "تقدمي تقرير إىل  تدعو 119لقرار ا يف "يكلف أيضاً"فقرة  أن ، مشرياً إىلالسيد الحمادياقرتح  92.2
حاجة  ال ، أنPP-10ؤمتر املوإىل الدورات الالحقة للمجلس وإىل مؤمتر املندوبني املفوضني التايل"، أي  2007 يف دورته لعاماجمللس 

 .PP-18 إىل رفع تقرير إىل املؤمتر
عدم اليقني  من يف سيا، اعُتمد( قد 2006أنطاليا، ع يف )املراجَ  119أن القرار مستعيداً إىل األذهان  ،المديروافق  93.2

 .منه غرضفقد أوىف بال لذلكو . اللجنةبشأن شكل 
ناقشة املزيد م أن متضي على حنو مفيد يف ، من حني آلخر،للجنة. ومع ذلك، ميكن أيضاً  السيدة ويلسونوافقت  94.2

 .119، يف حدود روح القرار اوكفاءهت ة اللجنةفعالي يف من التحسينات
على ذلك، فإن  عالوةً . و الراهنةستعرض مجيع القرارات تإىل أن مؤمترات املندوبني املفوضني  السيد ستريليتسأشار  95.2

تعليمات بشأن ب PP-18 املؤمتر اللجنة الذين حيضرونأعضاء  تزويديتعني ولذا . اللجنةالقرارات هي مسألة تعاجلها اإلدارات، وليس 
 .119 القرار
 إىل ما يلي: اللجنةلص ختأن  الرئيسح اقرت  96.2

 ، خُلصت اللجنة إىل أن هذا القرارRRB18-1/2(Add.3)( الوارد يف الوثيقة 2006)املراَجع يف أنطاليا،  119"فيما يتعلق بالقرار 
 بشأن أنشطة اللجنة". 2018يقضي بأن يقدم املكتب تقريراً إىل مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  ال

 على ذلك. وات فق 97.2
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 (RRB18-1/2(Rev.1)إلى الوثيقة  5)اإلضافة  WRC-19المسائل التي يتعين إدراجها في تقرير المدير إلى المؤتمر 
 إىل الوثيقة 5أربع مسامهات، معروضة يف اإلضافة  دائرة الخدمات الفضائية(رئيس ) فاليهالسيد قدم  98.2

RRB18-1/2(Rev.1) رقة العمل تتناول  وهي ،2018التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية يف فرباير  4A، قدمها املكتب إىل ف
ر مدير املكتبيعتزم املكتب  مسائل ةلب من ، طُ 4A/660فيما يتعلق بالوثيقة و  .WRC-19إىل املؤمتر  إدراجها يف تقري  اللجن

يت الويبمنصة على  بوضع تأخذ علماً أن   لتقدمي البيانات عن احملطات األرضية النموذجية للخدمة الثابتة الساتلية والبيانات ال
 على من التعديالت املطلوبة عدد تسويغ إدخال تصف، اليت 4A/661فيما يتعلق بالوثيقة و . حىت ذلك احلنيتلقاها املكتب ي

 التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية إىل استنتاجني: 4A، توصلت فرقة العمل االستعجالعلى وجه  (Rev.WRC-15) 49 القرار
 (Rev.WRC-15) 49 اتمن السابق ألوانه دمج القرار و ، 4يف التذييل  عناصر البياناتإدراج  من الضروري النظر يف إمكانية

 ضستعرابااملتعلقة  التبليغات، بشأن فحص ونشر 4A/662فيما يتعلق بالوثيقة و . (Rev.WRC-15) 552و (WRC-15) 40و
صف ، تإىل أمثلة ملفات النتائج الواردة يف مرفقاته. وأخرياً  اللجنة، لفت انتباه (WRC-03) 85النتائج مبوجب القرار 

التابعة لقطاع  4A. ورحبت فرقة العمل ITU-R S.1503-3 للتوصية املقابلة 4التعديالت املمكنة للتذييل  4A/663 الوثيقة
القادم، الذي سيعقد  اإىل اجتماعه 4موحدة من التذييل  صيغةاالتصاالت الراديوية هبذه التعديالت وطلبت إىل املكتب تقدمي 

 .للجنة الثامن والسبعني ، قبيل االجتماع2018يوليو  يف
وباستخدام هنج مماثل " :التالية العبارةتوضيح  السيد ستريليتس التمس، 4A/661فيما يتعلق بالوثيقة  99.2

 ، ميكن حتقيق(Rev.WRC-15) 49 ونشرها مبوجب القرار ةالواجب العنايةمن أجل معاجلة معلومات  (Rev.WRC-15) 552 للقرار
 "وضوح.ال املزيد من

 التضاربأوجه بأنه ميكن حتقيق املزيد من الوضوح فيما يتعلق  دائرة الخدمات الفضائية(رئيس ) فاليهالسيد أوضح  100.2
ري ضرورة توفبالنص  قضىلإلشارة إىل وجود مشروع ساتلي. ولذلك  بادئ األمريف  49ضع القرار بني املمارسة والنظرية. وقد وُ 

بعد ذلك مهلة مدهتا سبع سنوات لتقدمي تلك  WRC-03معلومات العناية الواجبة "يف أقرب وقت ممكن". وقد حدد املؤمتر 
دم ق بينماتقدمي املعلومات يف أقرب وقت ممكن، ب، حرفياً  49املعلومات. ومنذ ذلك احلني، استمر بعض اإلدارات يف تطبيق القرار 

يف اخلدمة. وقبل لرتدد ا ختصيصات ووضع التبليغ بطاقة ، يف نفس وقت إرسالالتبليغهناية عملية  البعض اآلخر املعلومات يف
 يتعلق مبشروع لتبليغالتحديد ما إذا كان  بطاقة التبليغاملكتب كلتا املمارستني، ولكنه أشار إىل أنه جيب النظر يف تاريخ استالم 

، الذي ينص على (Rev.WRC-15) 552الوضوح باستخدام هنج مشابه للقرار  حتقيقساتل موجود. وميكن  ميف املستقبل أ ساتل
 علومات جيب أن ترتبط بسواتل قائمة.أن مجيع امل

نص بوضوح على ضرورة ي (Rev.WRC-15) 49بالقرار  1من امللحق  12 البند، مشرياً إىل أن السيد ستريليتسقال  101.2
وضع يف اخلدمة "يف أقرب وقت ممكن"، ينبغي أن تنص القاعدة اإلجرائية ذات الصلة اليت الإبالغ املكتب مبعلومات عن تاريخ 

 ضمن وإمنافرتة سبع سنوات  امتداد، وليس على (Rev.WRC-15) 49ها املكتب على ضرورة تقدمي املعلومات مبوجب القرار ضعي
 الوقت الذي مت فيه متديد املهلة التنظيمية.

ينبغي أن تأخذ يف االعتبار مشروع القاعدة  (Rev.WRC-15) 49املنقحة من القرار  الصيغةإىل أن  الرئيسأشار  102.2
 .للجنةإلجرائية اليت يتعني تقدميها إىل االجتماع التايل ا

 :كما يلياملسألة   أن ختلص بشأنعلى  اللجنة توافق 103.2
، واليت تساعد أعضاء اللجنة RRB18-1/2(Add.5)"أحاطت اللجنة علمًا بارتياح باملعلومات املفصلة الواردة يف الوثيقة 

، كلفت اللجنة (Rev.WRC-15) 49 وفيما يتعلق بالتحسينات املقرتحة للقرار. WRC-19واإلدارات يف التحضري للمؤمتر 
االعتبار يف املراَجعة املقرتحة هلذه الوثيقة اليت  يف (Rev.WRC-15) 49املكتب بأن يأخذ القاعدة اإلجرائية بشأن القرار 

م إىل املؤمتر  ".WRC-19 ستقّد
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 الرئيس. وأيد WRC-19وقت كاف قبل انعقاد املؤمتر يف  املكتب على إعداد مقرتحاته السيد ستريليتسشكر  104.2
 .WRC-19املؤمتر  يف ستناقشعلى اطالع باملوضوعات اليت  تبقى اللجنةأن ب اً ، مضيفاللجنةمجيع أعضاء  باسمذلك الشعور 

 .املختلفة إضافاته جانب ، إىلRRB18-1/2 (Rev.1)بتقرير املدير الوارد يف الوثيقة  علم   أحيط 105.2

 RRB18-1/1 ((RRB16-2/3(Rev.7)))القواعد اإلجرائية )الوثيقة  3
 RRB18-1/1لفريق العامل املعين بالقواعد اإلجرائية، الوثيقة ة ا، بصفتها رئيسالسيدة جينتي قدمت 1.3

(RRB16-2/3(Rev.7))هي القاعدة اإلجرائية  اتناوهلت على اللجنة أن يتعنييزال  ال اليتالقاعدة اإلجرائية الوحيدة  ، اليت تفيد بأن
، مقرتحات من املكتب ملزيد من القواعد اجلديدة احلايل . إال أهنا تلقت، قبل انعقاد االجتماع(Rev.WRC-15) 907القرار  بشأن

نب أي قواعد أخرى حيددها إىل جا حمدثة من الوثيقة قيد النظر، صيغة، واليت ستدرج يف اللجنةنظر فيها يتعني أن تأو املعدلة اليت 
 .احلايل االجتماع

 على ذلك. وات فق 2.3
  الوثيقة.خمتلف القواعد اجلديدة واملعدلة املقرتحة اليت ستضاف إىل دائرة الخدمات الفضائية(رئيس ) فاليهالسيد قدم  3.3
إىل اآلراء اليت أعرب عنها يف وقت  ستريليتسالسيد ، أشار 48.11للرقم  ةاملقرتح بالقاعدة اإلجرائيةفيما يتعلق  4.3

 سابق يف هذا االجتماع، وقال إن أي تعديل مقرتح على القاعدة ينبغي أن يسمح بإمكانيات أكرب لإلدارات، عند طلب متديد
 تل بسبب، يف حالة فقدان ساذلك. مثال وبطاقات التبليغ 49لقرار متديدات بشأن اعلى  اً يف اخلدمة للحصول أيض الوضع فرتة

وضع يسمح هلا  تكون يف ال تكون لدى اإلدارات فكرة فورية عن كيفية استبدال مواردها املفقودة، وبالتايل ال فشل اإلطال،، قد
 التبليغ ضمن املواعيد النهائية األصلية. وبطاقات 49لقرار ل باالمتثال

ا هذ نمإن القصد هو السماح بإمكانية متديدات إضافية  دائرة الخدمات الفضائية(رئيس السيد فاليه )قال  5.3
لإلدارات األخرى  لغايةل إىل حاالت غري واضحة متديد املواعيد النهائية الثالثة تلقائياً أن يؤديومن شأن دون جعلها تلقائية.  القبيل

 .على ذلك السيد إتووافق و . وغريهامن حيث متطلبات التنسيق، 
والسبعني، إىل  الثامن افرصة كبرية ملناقشة مشروع القاعدة املعدلة يف اجتماعه استتاح هل نةاللجإن  الرئيسقال  6.3

 جانب أي تعليقات عليه تقدمها اإلدارات.
 بشأن البند على النحو التايل: اعلى استنتاجاهت اللجنة توافق 7.3

استنادًا إىل املعلومات  RRB18-1/1 (RRB16-2/3(Rev.7)) "قررت اللجنة حتديث قائمة القواعد اإلجرائية املقرتحة يف الوثيقة
 املقدمة من املكتب."

شبكة تخصيصات التردد للالتبليغ عن  معالجة يلتمسمقدم من إدارة المملكة المتحدة  طلب 4
 (RRB18-1/4 )الوثيقة الخدمة في هاوضعومعالجة  AM-SAT AF3 BSS MOD-Aالساتلية 

 RRB18-1/4وثيقة ال لخدمات الفضائية/دائرة الخدمات الفضائية(والخطط لالتبليغ  رئيس شعبةالسيد وانغ )قدم  1.4
ختصيصات الرتدد للشبكة الساتلية  التبليغ عن يلتمس معاجلة اليت حتتوي على طلب من إدارة اململكة املتحدة

AM-SAT AF3 BSS MOD-A  ن أن معلومات اجلزءيف اخلدمة وتسجيلها يف السجل األساسي على الرغم مومعاجلة وضعها B 
، املعمول به املوعد النهائي منيوم عمل واحد )ثالثة أيام تقوميية(  بعد إدارية حبتة"، يف وقت متأخر، أي ألسبابوردت، " 49والقرار 

ت عليها، والحظ سيما يف ضوء املوارد اليت أنفق ال نتيجة لذلك ألغى املكتب الشبكة. وشدد بيان اململكة املتحدة على أمهية الشبكة،و 
املكتب أبلغ إدارة  ، قال إنالرئيسعلى استفسار من  يف املائة من التنسيق املطلوب قد اكتمل أو مل يعد مطلوباً. وبناءً  90أن أكثر من 

 تنطبق على احلالة. ال من لوائح الراديو 14اململكة املتحدة بأن املادة 
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لشبكة قيد النظر. ا ألنه ألغىاملكتب  إلقاء الالئمة علىمن وجهة النظر التنظيمية،  ،ميكن ال ليتسالسيد ستريقال  2.4
احد فقط، وكانت يوم عمل و ل فالتأخر يف التبليغ كانالشبكة:  إبقاءإىل  تدعوغري أن مجيع العوامل األخرى ذات الصلة باحلالة 

من ليس  ومع ذلكيف املائة من التنسيق.  90الشبكة قيد التشغيل امتثاالً جلميع األحكام األخرى ذات الصلة، ومت إجناز أكثر من 
املكتب  وتكليف، للبت فيها WRCيل املسألة إىل املؤمتر حتأن  للجنة . وينبغيالتخصيصاتإعادة  اللجنةاملكتب أو  اختصاصات

 انتظار ذلك القرار.بالتخصيصات يف قاعدة البيانات  باإلبقاء على الوقت ذاته يف
 عن أثر إلغاء الشبكة على الشبكات األخرى. تساءلمع السيد سرتيليتس، لكنه  السيد كوفيوافق  3.4
له  ليسملتحدة اململكة ا بتخصيصاتفهم، مع ذلك، أن االحتفاظ ي هالسيد سرتيليتس. غري أن السيد خيروفأيد  4.4

 سوى يوم عمل واحد. يتأخراململكة املتحدة مل  تبليغألن  ذلك على شبكات اإلدارات األخرى، أثرأي 
يكون هناك أي  نل (لخدمات الفضائية/دائرة الخدمات الفضائيةوالخطط لالتبليغ  رئيس شعبةالسيد وانغ )قال  5.4

 .يف عمليات املعاجلةلرتاكم ل، نظراً مل يعاجل بعد اململكة املتحدةمن جانب  Bتقدمي اجلزء  تأثري على اإلدارات األخرى ألن
اململكة املتحدة  بليغفإن ت وتبعاً لذلكمتيز بني أيام العمل واأليام التقوميية،  ال إىل أن لوائح الراديو السيد هوانأشار  6.4

 اقرتحه السيد سرتيليتس. لذيوالنهج اذلك، أيد التعليقات  ومعثالثة أيام. تأخر 
ة املتحدة لن طلب اململك قبولبوجه عام تعليقات املتحدثني السابقني، مبا يف ذلك أن  السيدة ويلسونأيدت  7.4

مل تر أي خيار  فإهنا عام ونصف، لن يعقد قبل WRC-19 املؤمتر ومبا أنيكون له أي تأثري على اإلدارات األخرى. ومع ذلك، 
 .اً على الطلب فور  اللجنةوافق تأن  سوىعملي 

 اخليارلسون، يفضل السيدة ويالنهج الذي اقرتحته السيد سرتيليتس و  ااقرتحه اليت النُ ُهج، من بني السيد إتوقال  8.4
 .والسيد ماجنتا السيدة جينتي وأيده يف ذلكلوائح الراديو. ل امتثاالً  أقرب وهو، األول

الة مثال جيد هذه احلو املتحدثون السابقون، أنه ينبغي إعادة الشبكة.  هاعرض، لألسباب اليت السيد كيبي رأى 9.4
ات املتعلقة بالشبك التبليغات، الذي يتناول RRB18-1/2(Rev.1)من تقريره الوارد يف الوثيقة  9 البندعنه املدير يف  حتدثللنوع الذي 

إن بلغة. ويف رأيه، من جانب اإلدارة امل ريب فيه ال بعد املوعد النهائي التنظيمي، ويبدو أهنا تنطوي على خطأ وردتالساتلية اليت 
. ويف هذه احلالة، ينبغي 14مبوجب إجراء املادة  اللجنة هبذه احلاالتاملكتب  أن يبلغهو من هذا القبيل أفضل إجراء يف حاالت 

 .للعلم WRC املؤمتر ة إىلاملسأل وإحالة التخصيصاتإعادة  للجنة
حاالت أخرى تنطوي على خمالفات أكرب بكثري ، 4.14مبوجب الرقم  ،إن املكتب قد عاجل السيدة ويلسونقالت  10.4

بني  هي احلدود نأيف. متسقة مع نفسهاكون تأن  على اللجنة جيبو . ألخذ العلمبساطة كل ب هبا اللجنةللوائح الراديو، وأبلغ 
عني بسلطة اختاذ القرار واحلاالت اليت يت اللجنةتمتع فيها تواحلاالت اليت  4.14احلاالت اليت ميكن أن يتناوهلا املكتب مبوجب الرقم 

 ؟WRCإحالتها إىل املؤمتر 
 14 ملادةوجب ايف بعض األحيان قرارات مب فعالً  إن املكتب اختذ دائرة الخدمات الفضائية(رئيس ) فاليهالسيد قال  11.4

أبلغ اململكة  إمناو  يف هذه احلالة مل يتخذ املكتب أي قرار هنائي ولكنيف وقت الحق.  وأبلغ اللجنة هباتتعلق حباالت استثنائية، 
ا أهنبت إدارة اململكة املتحدة ردّ و على هذه احلالة.  تنطبق 14املادة  أن يعترب ال وأن املكتب غري مقبولة شكالً  تبليغاهتااملتحدة بأن 

 .اللجنةتعتزم عرض املسألة على 
 تستجيبأن  لجنةلميكن  ومع ذلك إن املكتب تصرف بشكل صحيح يف تطبيقه لوائح الراديوالسيد الحمادي قال  12.4

 املتحدثون السابقون. عرضها، لألسباب اليت بشأهناالختاذ قرار  WRCطلب اململكة املتحدة دون إحالة املسألة إىل املؤمتر ل
إنه يفهم وجهات النظر اليت أعربت عنها السيدة ويلسون والسيد احلمادي. ومع ذلك، وعلى الرغم  السيد إتوال ق 13.4

ة أطول، يوم عمل واحد، فإن طلبًا الحقًا قد يتضمن فرت  ألن املسألة تقتصر علىنسبيًا،  بسيطهذا الطلب  بقبولمن أن القرار 
 هو الذي اقرتحه السيد سرتيليتس. السبلوآمن . الفاصل اخلط هوأين  ولن تعلم اللجنة
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(، ائرة اخلدمات الفضائيةدرئيس تعليقات السيد إتو. وفيما يتعلق بتعليقات السيد فاليه ) السيد ستريليتسأقر  14.4
مبوجب  عاجلتهام، نظراً ألن املكتب أشار إىل استحالة اللجنةقضيتها إىل  رفعقال إن اململكة املتحدة مل يكن لديها خيار سوى 

عكس بوضوح التأثري احملتمل على اإلدارات يمن تقرير املدير  9 البندبأن  علماً ، سليماإلجراء الذي اختذه املكتب و . 14 املادة
 تطلب امأي أساس قانوين أو والية لتمديد الفرتة التنظيمية حسب اللجنةتقدمي املعلومات. وليس لدى  لتأخري يفجراء ا األخرى

املسألة إىل  لةوإحاميكن لومها إذا طلبت من املكتب االحتفاظ بالتخصيصات يف قاعدة البيانات  ال ولكن اململكة املتحدة،
 الختاذ قرار بشأهنا. WRC-19 املؤمتر
فيها اململكة  تتأخر ليست بالضبط عدد األيام اليت  اهلامة، إن النقطة السيدة جينتي وأيدته، السيد كوفيقال  15.4

ولكنه  ،لب اململكة املتحدةط قبول، يف رأيه، للجنة. وميكن قيد التشغيلأن الشبكة املعنية ب الواقع وإمنا تبليغهاعن تقدمي املتحدة 
 الختاذ قرار بشأهنا. WRCعلى إحالة املسألة إىل املؤمتر  أيضاً  يوافق
تأخر فيها ي ميكن أن الذياحملدد أليام اعدد  الفاصل بشأنإىل مسألة حتديد اخلط  مشرياً ، السيد الحمادي الحظ 16.4

 للجنةاعلى ذلك، فإن  حدة. وعالوةً  أساس كل حالة على مجيع هذه الطلبات على اختذت قرارها بشأن اللجنة، أن تبليغ ما
 WRC إىل املؤمتر ة املسألةإحال اإىل هذا الطلب، وميكنه تستجيب اللجنةينبغي أن  ولذا طلبات أكثر تعقيداً. على يف املاضي وافقت

 فقط.للعلم 
 اللجنةن لقرارات السابقة الصادرة عااستعراض  وقالت إن مع السيد كويف والسيد احلمادي. السيدة ويلسوناتفقت  17.4

ة ليس سيما إذا كانت تنطوي على تأخريات إدارية قصري  ال إىل طلبات مماثلة، استجابت دوماً أن اللجنة  ظهري مماثلةبشأن حاالت 
ة مؤخراً أن املكتب ميكن أن يتخذ قرارات بشأن قضايا مماثل اللجنة تعلى ذلك، قرر  ارات األخرى. وعالوةً هلا أي تأثري على اإلد

املطروحة  بعض احلجج يف ضوء، مما يعين على ما يبدو - للعلم اللجنةهذه القرارات ببساطة إىل  حييلوأن  4.14مبوجب الرقم 
هو  لتحديدعلى وجه ا اللجنة الغرض من يف صنع القرار. ومن املؤكد أن ةسلطة اللجنمن  أكربسلطة ب يتمتع املكتب أناآلن، 

 دون احلاجة إىل - مفر منه من وقت آلخر ال تنطوي على خطأ بشري، وهو أمر حاالت - من هذا القبيل حاالت لتعامل معا
 WRC ىل املؤمترإ حتيل قرارهاطلب اململكة املتحدة وأن ل للجنة أن تستجيبينبغي و . بشأهنا الختاذ قرار WRCإحالتها إىل املؤمتر 

 فقط. للعلم
، بغض ويراعية اإلدارة املعني ختصيصاتالسيد إتو حيمي و  نادى باتباعه هوالذي  النهجإن  السيد ستريليتسقال  18.4

تفسري السيدة  أنيف رأيه الفرتة التنظيمية. و يتمتع بسلطة متديد  ال اللجنة أواملكتب املفهوم بأن أياً من النظر عن عدد األيام املعنية، 
 املكتب، عندما قراراتب من الطعنإلدارات ا هو متكني 4.14الرقم  والغرض منأعطى املكتب هذه السلطة.  4.14ويلسون للرقم 

من  9 البند قرتح املكتب يفي، ولكن ليس لتمديد املواعيد النهائية. وبالفعل، مثالً  تؤخذ بعض البيانات يف االعتبار ال
أحكام  لواردة يفللمواعيد النهائية ا اامتثاهل باشرتاطرغب أيضاً يف تذكري مجيع اإلدارات تقد اللجنة أن " RRB18-1/2(Rev.1) الوثيقة

 لوائح الراديو".
 ن احلالةأل لكذتمديد املهلة الزمنية بالطريقة املطلوبة، لسلطة ال اللجنة متنح ال إىل أن لوائح الراديو الرئيسأشار  19.4

يليتس الذي اقرتحه السيد سرت  النهجفإن  لذلك. ناجم عن تقاسم مركبة إطال،أو تأخري  ةقاهر لظروف  ريتنطوي على تأخ ال
هناك اتفا،  أن . وأشار إىلاللجنةميتثل يف نفس الوقت لوالية و ألنه حيمي مصاحل اإلدارة املقدمة للطلب  اآلمن النهج وآخرون هو

 .النظرقيد  على التخصيصات ،بطريقة أو بأخرى ،ظافاحل ضرورةعلى  اللجنةعام بني أعضاء 
 يف مثل هذه احلاالت. التسامح املمكنةأنه قد ُيطلب من املؤمتر حتديد عدد أيام  السيد ماجنتااقرتح  20.4
رئيس اليه )لسيد فاحلاالت مماثلة يف اجتماعات سابقة، اقرتح  اللجنةالنقاش، مبا يف ذلك معاجلة  قدر منبعد و  21.4

هو  حسبماحدة اململكة املت تبليغاتاملكتب معاجلة  بتكليف اللجنةقوم تأن  هو سبيلأن أفضل  (دائرة الخدمات الفضائية
 دون طلب أي إجراء حمدد من جانب املؤمتر. WRCهذه املسألة، إىل جانب حاالت مماثلة أخرى، إىل املؤمتر  إحالةمطلوب، و 

 باً.مناس يراهختاذ أي إجراء بشأهنا الملناقشة احلاالت إذا رغب يف ذلك و  يف حل من أمرهيكون املؤمتر  وعلى هذا النحو
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رياً إىل أن الشبكة مش (دائرة اخلدمات الفضائيةرئيس إنه يؤيد االقرتاح الذي قدمه السيد فاليه ) تيرانالسيد وقال  22.4
احلاجة إىل االتسا، مع القرارات السابقة، حىت لو كانت هذه  دون إغفال، دأو كا كتملقد ا وأن التنسيق  قيد التشغيلاملعنية 

 .على أساس كل حالة على حدة الطلبات تعامل دائماً 
 إىل ما يلي: اللجنةلص ختأن  الرئيساقرتح  23.4

ملعاجلة التبليغ  RRB18-1/4الوارد يف الوثيقة إدارة اململكة املتحدة  "نظرت اللجنة بعناية يف املعلومات املقدمة ويف الطلب املقدم من
، وأشارت إىل أن املكتب اخلدمة يف هاوضعومعاجلة  AM-SAT AF3 BSS MOD-A ختصيصات الرتدد للشبكة الساتليةعن 

 تصرف بشكل حازم وفقاً ألحكام لوائح الراديو. والحظت اللجنة كذلك:

 لشبكة الساتلية يف مرحلة متقدمة؛ أن الساتل قيد التشغيل بالفعل وأن عملية تنسيق ا •

أن التأخر يف تقدمي معلومات العناية الواجبة واخلصائص التقنية النهائية ليس له أي أثر سليب على ختصيصات الرتدد  •
 إدارات أخرى. لدى

من  5 من املادة 6.1.5/2.1.5والفقرتني  4من املادة  12.1.4نتيجًة لذلك قررت اللجنة تكليف املكتب بقبول التبليغ طبقاً للفقرة 
، كما لو أهنا وردت AM-SAT AF3 BSS MOD-A، وكذلك معلومات العناية الواجبة بشأن الشبكة الساتلية 30A/30 التذييل

 املسألة.  علماً هبذه WRC-19ضمن املهلة التنظيمية ومعاجلة هذا التبليغ تبعاً لذلك. وكلفت اللجنة أيضاً املدير بإحاطة املؤمتر 
 شجعت اللجنة اإلدارات على التقيد باملهل التنظيمية احملددة يف اللوائح."كما 
 على ذلك. فقوات   24.4

 يصينالتخص التنظيمية لوضع المهلة تمديد يلتمس جمهورية كوريا إدارة من مقدم طلب 5
 KOREASAT-116.0E الساتلية للشبكة GHz 31,0-30,0و GHz 21,2-20,2التردديين 

 (RRB18-1/6الخدمة )الوثيقة  في
يف معرض ، (دائرة الخدمات الفضائية/الفضائية للخدمات والتسجيل رئيس شعبة النشر) لوالسيد  استعرض 1.5

ري أن التأخ أن تطلب من اللجنة أن تؤكد، تسلسل األحداث اليت دفعت إدارة مجهورية كوريا إىل RRB18-1/6 الوثيقة تقدميه
 اخلدمة ضع يفلكي تالتنظيمية  للفرتةنحها متديداً ملدة شهر واحد أن متو  قاهرة ظروفيعزى إىل  KOREASAT-7إطال، الساتل  يف

 ،GHz 31,0-30,0و GHz 21,2-20,2 يف النطاقنيشرقاً  116° عند KOREASAT-116.0Eرتدد للشبكة الساتلية الختصيصات 
 .2017يونيو  5حىت  2017مايو  7من 
 حاالت مماثلة مت تناوهلا يف اجتماعات سابقة. ايف اعتباره اللجنةضع تأن  الرئيساقرتح  2.5
 زء األكرب مناجل أن أي -أهم املعلومات  نظراً لتوفرعلى الطلب  أن توافقأنه ينبغي للجنة  السيد الحماديرأى  3.5

 تنسيق ختصيصات الرتدد مع اإلدارات األخرى قد اكتمل، كما أكد املكتب.
وضع ، يف اجتماعها اخلامس والسبعني، بتمديد الفرتة التنظيمية لاللجنةالتحديد إىل قرار ب، ويلسونالسيدة  أشارت 4.5

يف وجود ساتل آخر على نفس مركبة اإلطال، تعرض للتأخري بسبب يف اخلدمة،  UK-KA-1ختصيصات الرتدد للشبكة الساتلية 
 كوريا. ن إدارة مجهوريةماملقدم طلب ال أن تقبلو  ةكون متسقتأن  اللجنة على، وقالت إن ظرفاً قاهراً احلدث نفسه الذي اعتربته اللجنة 

يف اخلدمة، وأن إدارة مجهورية كوريا قدمت حالة واضحة  تإىل أن ختصيصات الرتدد قد وضع السيد هوانأشار  5.5
 قبول الطلب. ولذلك ينبغي، 49املتطلبات التنظيمية، مبا يف ذلك معلومات القرار ب يفي KOREASAT-7، وأن الساتل قاهرة لظروف

. لجنةلأيضاً إىل احلالة املماثلة اليت قدمتها اململكة املتحدة إىل االجتماع اخلامس والسبعني  السيدة جينتيأشارت  6.5
 .نة قبوهلاللجينبغي  لذا .القاهرة للظروفبشكل جيد، وقد استوفت الشروط األربعة  قيد النظر معروضةاحلالة  وقالت إن
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 تمديد ملدة شهر واحد.لااملوافقة على طلب  للجنةوأنه ينبغي قد استوفيت  القاهرة الظروفشروط  مجيعإن  كيبيالسيد  قال  7.5
واحدة  احلالة هي . ومن الواضح أنومقتضبةوثيقة واضحة تقدميها على إدارة مجهورية كوريا ل السيد ستريليتسأثىن  8.5

 لطلب.ل للجنة أن تستجيبولذلك ينبغي  القاهرة الظروفمن حاالت 
د استوفيت. ولذلك ق القاهرة للظروفأن الشروط األربعة  بينتيضاً على وضوح الوثيقة، اليت السيد كوفي أوأثىن  9.5

 لطلب.ل للجنة أن تستجيبينبغي 
 مع املتحدثني السابقني. السيد إتوواتفق  10.5
 للجنة أنبغي السابقني على أنه ين املتحدثنيمع  واتفق اهرةالق للظروفأكادميي إن احلالة مثال  السيد خيروفقال  11.5

 وافق على الطلب.ت
 :كما يلياملسألة   أن ختلص بشأنعلى  اللجنة واتفقت 12.5

أخذت  . وإذRRB18-1/6الوثيقة  على النحو الوارد يفمجهورية كوريا املعلومات املقدمة من إدارة يف نظرت اللجنة يف الطلب و "
 املقدمة، خلصت إىل ما يلي:علماً باألسباب 

 ؛الظروف القاهرةاستوفت هذه احلالة مجيع شروط  •

 بذلت اإلدارة جهوداً لإليفاء باملهلة التنظيمية؛ •
 ؛امتثلت اإلدارة إىل مجيع األحكام األخرى للوائح الراديو •
 وحمدود. حمدديتعلق الطلب بتمديد  •

 GHz 21,2-20,2ني يالرتدد نيالطلب بتمديد املهلة التنظيمية لوضع التخصيص وبناًء على ذلك، قررت اللجنة املوافقة على هذا
 ".2017يونيو  5حىت ملدة شهر واحد يف اخلدمة  KOREASAT-116.0Eالساتلية  للشبكة GHz 31,0-30,0و

 التخصيصين لوضع التنظيمية المهلة تمديد بابوا غينيا الجديدة يلتمس إدارة من طلب مقدم 6
 NEW DAWN 33 الساتلية للشبكة MHz 31 000-30 000و 200 20-200 21التردديين 

 (RRB18-1/8الخدمة )الوثيقة  في
  معرض تقدميهيف دائرة الخدمات الفضائية(/الفضائية للخدمات والتسجيل رئيس شعبة النشر) لوالسيد قال  1.6

مية ملدة ثالث هلة التنظيامليف طلبها متديد مسألة تقاسم مركبة اإلطال،  أثارت، إن إدارة بابوا غينيا اجلديدة RRB18-1/8 للوثيقة
 NEW DAWN 33الساتلية  للشبكة MHz 31 000-30 000و MHz 21 200-20 200الرتدد  يختصيصسنوات لوضع 

 .RRB18-1/8الوثيقة  ملحقاتاخلدمة. وعرض القضايا املعنية على النحو الوارد يف  يف
، ايذ سلطته"بتنف اللجنةقوم تبوضوح يف الوثيقة، أي أن  وارد اللجنةإن اإلجراء املطلوب من  السيد ماجنتاقال  2.6

تأخر اإلطال، بسبب  وأن تقرر أن ،WRC-15مؤخراً املؤمتر  أكدهاواليت  WRC-12يف املؤمتر  (RRB)املمنوحة للجنة لوائح الراديو 
 ثالث سنوات".لفرتة ظيمي يستحق متديد املوعد النهائي التن تقاسم مركبة اإلطال،

 Al Yah 3 صحيح أن الساتلو مضللة.  RRB18-1/8الوثيقة  ملحقاتاملعلومات املقدمة يف  أن السيد إتو رأى 3.6
 وضععاد إىل هذا املوقع قبل أن يتمكن من  لكنه، غرباً  20°فيما يتعلق مبوقعه عند  بسبب تقاسم مركبة اإلطال، ريعاىن من تأخ

، موضوع هذا Al Yah 4الساتل أن يشغله  الذي يتعنيوهو املوقع املداري  -شرقًا  33°عند  يف اخلدمة ختصيصات الرتدد
 بسبب تقاسم تأخريأي معلومات عن  امللحقاتذلك، مل تتضمن  وعالوًة علىقرار إدارة بابوا غينيا اجلديدة.  بناًء على - الطلب

 عن تتحدثالتمديد ملدة ثالث سنوات دون أن  تطلب بابوا غينيا اجلديدة رةوإدا. Al Yah 4فيما يتعلق بالساتل  مركبة اإلطال،
 .شرقاً  33°وضع ختصيصات الرتدد يف اخلدمة عند 
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عاودة أشارت إدارة بابوا غينيا إىل التزامات جتارية ملفقد على أن املعلومات املقدمة مضللة.  السيدة ويلسونوافقت  4.6
وقع بالطلب املتعلق بامل عالقة هلا ال الذي عانت منه طال،اإل تأخري، مما يوحي بأن غرباً  20° املوقع إىل Al Yah 3نقل الساتل 

 .بتقاسم مركبة اإلطال،تتعلق  املسألةأن  وال يسعها أن ختلص إىل. شرقاً  °33
سبب تقاسم بنح متديداً مدته ثالث سنوات يف حالة تتعلق بتأخري متأن  ها قططلب منمل يُ  اللجنةأن  الرئيسالحظ  5.6

 ثري.كب أقصريف املاضي لفرتات  تهامنح بسبب تقاسم املركبة اليتتمديد ال ت فرتاتفقد كان مركبة إطال،،
ني إىل أن إدارة بابوا غينيا اجلديدة حتاول يف الواقع استخدام ساتل واحد لوضع فتحتني مداريت السيد ستريليتسأشار  6.6

. Al Yah 4 لساتللثالث سنوات  ةدمل املطلوبوالتمديد  Al Yah 3الساتل تأخر إطال،  وليس هنالك من صلة بنييف اخلدمة. 
ة سابقة مؤسف تالثالث والسبعني، أرس ايف اجتماعه أصدرت اللجنة حكمًا بشأنه، الذي AMOS-6الساتل  قال إن مسألةو 

 .احلايل لطلبل تستجيب اللجنةكيف ميكن أن   يرى مطلقاً  ال وهوهذا الصدد.  يف
 عالوةً و . Al Yah 4و Al Yah 3عالقة بني حاليت الساتلني  ال مع السيد سرتيليتس على أن السيد خيروفوافق  7.6

 .قاهرة ظروفدليل على من ك لهنا ليسعلى ذلك، 
 .اهرةق ظروف مسألة وليس تقاسم مركبة اإلطال، أثارت مسألةإىل أن إدارة بابوا غينيا اجلديدة  الرئيسأشار  8.6
املعين.  بالساتل اً فيما يتعلق بتأخري اإلطال، وليس بسبب مشاكل تتعلق حتديد مسائل من هذا القبيل يف املاضي نشأت وقد

ارة حباجة أو ما إذا كانت اإلد فعالً  من الواضح ما إذا كان قد مت بناؤه ليس بلمتاح بعد؛ غري  يف احلالة الراهنة Al Yah 4 الساتلو 
 .ئهإىل متديد ملدة ثالث سنوات لبنا

ستخدم لوضع ي اتل واحدسإهنا توصلت إىل نفس النتيجة اليت توصل إليها السيد سرتيليتس:  السيدة جينتيقالت  9.6
 ولكن Al Yah 4ساتل اليتعلق ب بسبب تقاسم مركبة اإلطال، ريتأخالطلب التمديد على أساس و فتحتني مداريتني يف اخلدمة. 

 من حيث التأخري بسبب تقاسم املركبةعما إذا كان هناك اختالف  وتساءلتعاىن من هذا التأخري.  هو الذي Al Yah 3 الساتل
. النظر يدق، كما يف احلالة ساتل لتقاسم املركبةمحولة نافعة تبحث عن  أممستضافة  نافعة إذا كان الساتل عبارة عن محولة

لى وجود تأخر ، أهنا تشهد عإمعان البحث، عند امللحقاتذلك، أثبتت "املعلومات املتاحة للجمهور" املشار إليها يف  على وعالوةً 
. ووافقت على قاسم املركبةبسبب تتأخري ال شأنيف نفس الفئة  وهي ليستإطال،،  فتحاتالتصنيع وصعوبات يف العثور على  يف

، بسبب تقاسم املركبة تأخري مثةأن  اللجنة تإذا وجدو . بسبب تقاسم املركبةيف حالة تأخر  مبالغ فيهأن التمديد ملدة ثالث سنوات 
 لبضعة أشهر على األكثر. اً نح متديدمتأن  عندئذ ينبغي هلا

لسابقة أن الطلبات او أن املعلومات املقدمة غامضة  أساس فقط على يقوم قرار اللجنةأن  يف السيد الحمادي شكك 10.6
احتياجات بلد  رمبا ينبغي النظر إىل الطلب يف ضوء ، وقالكانت لفرتات أقصر  الناجم عن تقاسم املركبةتأخري ب البسب للتمديد

طلب من املكتب أن ت هلا بل ينبغي ،الطلب بشكل قاطع اللجنة ترفضينبغي أال و نام من أجل حتسني خدمات النطا، العريض. 
 معلومات أوضح. والتماس نةاللج لشواغبإبالغ إدارة بابوا غينيا اجلديدة 

بب تقاسم املركبة، بسحالة تأخر فاللجنة خمولة، يف بوضوح.  اللجنةقرار  تسويغ بد من ال السيد ستريليتسقال  11.6
اإلدارة  إمنا تعتزمو تنطوي على تأخري يف وضع ساتل يف موقعه املداري.  ال احلالة الراهنةو . مبا يربره الزمن، مشفوعنح متديد حمدود مب

 هم السبب.فلن تاإلدارات األخرى  فإن إذا وافقت اللجنة على الطلبو ساتل واحد لوضع موقعني مداريني يف اخلدمة.  استخدام
ملزيد من ا بالتماسعلى اقرتاح السيد احلمادي  يوافقون اللجنةأعضاء آخرون يف  هنالك ما إذا كان الرئيسسأل  12.6

 .احلصول عليهاك، ما هي املعلومات اليت يرغبون يف املعلومات، وإذا كان األمر كذل
بأي  تقوم نحاجة أل ال هرفضت ماعند هالطلب. ولكنتستجيب لأن للجنة يرى كيف ميكن  ال إنه السيد إتوقال  13.6

 فمن املؤكد أهنا ستوفر املزيد من املعلومات. اً شرق 33°إىل املوقع املداري عند حباجة اإلدارة  كانتإذا  ، فشيء آخر
 صول علىأمام احلغلق الباب تلن  فإهنا الطلب اللجنة رفضت ماعندوقال مع السيد إتو.  السيد خيروفاتفق  14.6

ن  لقادما اللجنةهذه املعلومات، ميكن إلدارة بابوا غينيا اجلديدة إحالتها إىل اجتماع  توفرتزيد من املعلومات. وإذا امل حيث ميك
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 Al Yah 3 ساتللامشكلة يف استخدام  أي يرى ال ستعرضها. وباإلضافة إىل ذلك، خالفًا لتأكيد السيد سرتيليتس، فإنهت أن
، طلبت اإلدارة مت فلواملواعيد النهائية التنظيمية.  شريطة استيفاءيف اخلدمة،  نياملداري نياملوقع لوضع كال ديداً بسبب تأخر إطال

سباب كافية أ تنطوي على ال يف شكلها احلايل القضيةولكن . الصاحله فرمبا تصل اللجنة إىل استنتاج Al Yah 3 الساتل
 لطلب.ل لالستجابة

 ولكنها لوماتزيد من املعامل بانتظارإىل االجتماع التايل  اتأجيل قراره باستطاعة اللجنة إن السيدة ويلسونقالت  15.6
 ن تطعن فيه أمامأ، فيمكنها اللجنةإذا مل توافق بابوا غينيا اجلديدة على قرار و . التأجيلسؤال يربر هذا  ترى كيفية صوغ ال

لسابقني على أنه ا املتحدثنيمع  تتفق فهيسنوات الثالث املطلوبة. لذلك الخالل فرتة  حتماً  ، الذي سيجتمعWRC-19 املؤمتر
 لطلب.ل تستجيبأال  للجنةينبغي 
أخر إطال، ت اعتربحىت لو  إذ .إليهفهم العالقة بني الطلب واحلدث الذي أدى  بةصعو على  السيد هوانوافق  16.6

أن  اللجنةى عل ويتعذرطويل للغاية.  -ثالث سنوات  -، فإن التمديد املطلوب نامجاً عن تقاسم مركبة إطال، Al Yah 3الساتل 
 احلايل. ايف اجتماعه تتخذ قراراً بأن  للجنة وهي تسمحواضحة،  املعلومات املتاحة حالياً فاملزيد من املعلومات.  تلتمس

وقعني ليست يف استخدام ساتل واحد لوضع ماألساسية مع السيد خريوف على أن املشكلة  السيدة جينتياتفقت  17.6
الضبط، تمديد بساوم على طول الت ليس للجنة أنللغاية. ومع ذلك،  ةطويل ةالتمديد املطلوب وإمنا هي أن فرتةمداريني يف اخلدمة، 

يف ذلك.  ترغب إن هي WRC-19املؤمتر  من الطعن به أمامبابوا غينيا اجلديدة  ميّكنرفض الطلب، مما أن تببساطة هلا ينبغي  وإمنا
 لطرحه. وجيهسؤال  صوغ ترى كيف ميكن ال هي أيضاً و 

ميكن  ال قرار أي وأن ،اللجنةقرارات ل واضحة تفسريات احلصول علىإن لإلدارات احلق يف  السيد الحماديقال  18.6
ب ندئذ جيعإذا كان طول التمديد املطلوب هو سبب رفض الطلب، ف. سوف ينال من مصداقية اللجنةبشكل واضح  تسويغه

 إبالغ إدارة بابوا غينيا اجلديدة بذلك بوضوح.
ألخري من ا إلغاء ختصيصات الرتدد يف اليومبكتب امل كلفميكنها أن ت اللجنةبأن  السيدة ويلسون تاقرتح 19.6
 قدمتاللتني ت نياحلالتاملؤمتر. وأشارت إىل أنه يف  أمامالقرار ب بأن تطعنبابوا غينيا اجلديدة لسمح ي األمر الذي، WRC-19 املؤمتر

نة املكتب "... كلفت اللج على النحو التايل:السادس والسبعني  ايف اجتماعهاللجنة  تإدارتا اهلند وإندونيسيا، خلص هبما
دون اختاذ أي إجراءات الحقة فيما خيص  WRC-19باالستمرار يف مراعاة ختصيصات الرتدد للشبكة الساتلية ... حىت هناية املؤمتر 

ني غري أن من املسلم به يف هات". WRC-19هذه الشبكة الساتلية، وبالتايل عدم استبعاد إمكانية الطعن هبذا القرار يف املؤمتر 
 بالفعل يف املدار. كان  الساتل أناحلالتني 

، احلالةذه . ويف همن حيث الزمن حمدودةات وعلى أن تكون تربير التمديد ضرورةعلى  السيد ستريليتسشدد  20.6
 صغرية، مبرية أكسواء كانت  مجيع اإلدارات، و . الزمنحمدود  ، ناهيك من أنه غريمتديد أي كافية ملنحال املربرات اللجنةلدى  ليس

، فيمكنها للجنةاإذا مل توافق إدارة بابوا غينيا اجلديدة على قرار فنامية، متساوية إزاء لوائح الراديو.  ممتقدمة أ اً متثل بلدان سواء كانت
 وغصمن املستحيل  فهو يرىاملتكلمني السابقني،  وعلى غرار. WRC-19املؤمتر  أمام أو للجنةاالجتماع التايل  تطعن به يفأن 

 زيد من املعلومات.املطلب للحصول على 
قرار  أن تطعن يفو أ اللجنةمعلومات إضافية إىل  أن تقدميف  هلا احلريةعلى أن بابوا غينيا اجلديدة  السيد إتووافق  21.6

 .عليهوافق تإذا مل  WRC-19املؤمتر  اللجنة أمام
من  وليسبعد  موقعهيف  ليس Al Yah 4فالساتل  اً،ممكناقرتاح السيدة ويلسون يكون أن  السيدة جينتي استبعدت 22.6

 مبزيد من املعلومات. اللجنةإذا كان بإمكان اإلدارة العودة إىل وسألت عما . Al Yah 3الساتل  هوالواضح أين 
 ، ومن مث،تقاسم مركبة إطاليتعلق مبسألة  ال على أن الطلب متفقني اللجنةإىل أن غالبية أعضاء  الرئيسأشار  23.6

ملزيد من إدارة بابوا غينيا اجلديدة لتقدمي ا أمام الفرصة إتاحة. ورأى بعض األعضاء أنه ينبغي ميكن للجنة أن تستجيب له ال
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إعادة النظر منها  تطلبأن مبعلومات إضافية و  اللجنةعلى ما إذا كانت لوائح الراديو تسمح لإلدارة بتزويد  وهذا يعتمداملعلومات. 
 قرارها. يف

 ية.هو العامل األكثر أمه ةالتمديد املطلوب فرتة جيب أن يؤكد على أن طول اللجنةإن قرار  السيد ماجنتال قا 24.6
تاحاً، هي أن الساتل املعين جيب أن يكون م تقاسم املركبة، إن املسألة األهم يف حاالت من وجهة نظره، الرئيسقال  25.6

 .Al Yah 4للساتل احلال بالنسبة  وليس هذا هو
 للجنةابعدم املوافقة على الطلب، ولكن جيب على  اللجنةأي اعرتاض على قرار ليس لديه  السيد الحمادي قال 26.6

قد و ؛ قاسم مركبةتمسألة  مما تستدعيهثالث سنوات أطول  لفرتةتمديد الاملعلومات غري واضحة و أي أن بوضوح:  اربر قرارهتأن 
إن رار الطعن يف الق لكي تتمكن من، اللجنةاإلدارة فهم واضح ألسباب قرار تكون هناك أسباب أخرى. وجيب أن يكون لدى 

 رغبت يف ذلك. هي
إىل رفض الطلب. وسألت املكتب عما إذا كان بإمكانه االحتفاظ  ةضطر م اللجنةعلى أن  السيدة ويلسونوافقت  27.6

 .يف هذا الصدد اً هنائي اللجنةر، أو ما إذا كان قرار املؤمت أمام، مما يتيح لإلدارة فرصة الطعن WRC-19حىت املؤمتر  بالتبليغات
ستعرض تعندما أي ، 6.14رقم أي قرار تتخذه اللجنة هو قرار هنائي فقط يف تطبيق ال إن السيد ستريليتسقال  28.6

ميكنها إثارة املسألة  ال، فاللجنةإذا مل توافق اإلدارة املعنية على قرار فتوافق عليه اإلدارة.  ال أو قرارًا آخر للمكتب اللجنة نتيجة
لنظر، حىت ا معاودة تطلب من اللجنةمؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية. ويف مجيع احلاالت األخرى، ميكن لإلدارة أن  يف إال

احلالة  يف ذلكولمن لوائح الراديو.  6.14يف نطا، الرقم  تقع ال وعملية التفحص الراهنةمن لوائح الراديو.  6.13يتعلق بالرقم  فيما
 .اإعادة النظر يف قراره للجنةحيق النظر  قيد

 ،لوائح الراديو من 6.14الرقم  ، عند تطبيقاللجنةقرارات  أن دائرة الخدمات الفضائية(رئيس ) فاليهالسيد أكد  29.6
إعادة النظر على   املاضييف وقد وافقت اللجنة القرارات األخرى.باملكتب أو  اليت يتوصل إليها نتائجالهنائية فقط فيما يتعلق ب

يا اجلديدة تعتزم بأن إدارة بابوا غين أحيط علماً  املكتب لو أن، قيد النظر، يف احلالة وقالتقدمي معلومات إضافية.  لدى قضايا يف
حالة إعادة  أكرب على املكتب يف العمل عبءختصيصات الرتدد ألن  بإزالةقوم يفإنه لن  اللجنةتقدمي معلومات إضافية إىل 

 ها.فحص إعادةوبالتايل  - التخصيصات
اليت  القضايا هنائية فقط يف اللجنةأن قرارات  توضحأن القواعد اإلجرائية  السيد بوثا )دائرة لجان الدراسات(أكد  30.6

 .6.14لرقم ل ختضع
 ما يلي: ختلص اللجنة إىلأن  الرئيساقرتح  31.6

 التنظيمية املهلة ، الذي يلتمس متديدRRB18-1/8لطلب املقدم من إدارة بابوا غينيا اجلديدة، الوارد يف الوثيقة "نظرت اللجنة يف ا
 NEW DAWN 33الساتلية  للشبكة MHz 31 000-30 000و MHz 21 200-20 200الرتدديني  من أجل وضع التخصيصني

 .2020نوفمرب  12اخلدمة، وذلك ملدة ثالث سنوات، حىت  يف شرقاً  33 املداري املوقع يف
 واعتربت اللجنة:

مبنح متديد حمدود ومشروط للمهلة التنظيمية من أجل الوضع يف اخلدمة لتخصيصات ترددات أي شبكة  خمولةأهنا  •
 ؛قاهرة ظروف مركبة اإلطال، أو يف حالة بتقاسمحالة تأخري مرتبط  يف ساتلية إما

إىل ميكن اعتباره عائداً  ال NEW DAWN 33 يف الوضع يف اخلدمة لتخصيصات تردد الشبكة الساتليةأن التأخري  •
 حبسب املعلومات املقدمة. اإلطال، مركبة تأخري بسبب تقاسم

 وقررت: مركبة اإلطال، بتقاسمرتبط تقع يف فئة التأخري امل ال ونتيجًة لذلك، خلصت اللجنة إىل أن احلالة
 ب املقدم من إدارة بابوا غينيا اجلديدة؛عدم قبول الطل •
 ."شرقاً  33 املداري يف املوقع NEW DAWN 33 الساتلية تكليف املكتب بإلغاء ختصيصات الرتدد للشبكة •
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 على ذلك. وات فق 32.6

طلب مقدم من إدارة هولندا من أجل إعادة تقديم بطاقة تبليغ عن الشبكة الساتلية  7
NSS-BSS 95E TTC  الوثيقة  46.11بموجب الرقم(RRB18-1/5  1واإلضافة) 

 RRB18-1/5لوثيقة ا (لخدمات الفضائية/دائرة الخدمات الفضائيةوالخطط لالتبليغ  رئيس شعبةالسيد وانغ )قدم  1.7
  بطاقة تبليغ عنقدميتقرار املكتب بعدم قبول إعادة  إلعادة النظر يفاليت تتضمن طلباً من إدارة هولندا إىل اللجنة و ، 1 واإلضافة

. وقد أعيد 46.11بعد انتهاء مهلة الستة أشهر املنصوص عليها يف الرقم  شرقاً  95°عند  NSS-BSS 95E TTCلشبكة الساتلية ا
قبل انقضاء  2014فرباير  19 يف إعادة التبليغ وتلقى املكتب. 2013أغسطس  27تية يف ؤاهولندا األصلي مع نتيجة غري م تبليغ

مهلة ستة أشهر أخرى منح اإلدارة اتية و ؤ ، مرة أخرى مع نتيجة غري م2017أبريل  21 أعادها يفستة أشهر، ولكن املكتب المهلة 
ري غ بطاقة التبليغأبلغ املكتب اإلدارة بأن وبناء عليه يوماً،  39 بتأخري مدته، ولكن بطاقة التبليغأعادت هولندا و . التبليغإلعادة 

األخري دون  التبليغ قبول إعادة منها، وتطلب اللجنةهولندا اآلن القضية إىل  ترفعستالم األصلي. ولذلك، تاريخ االب مقبولة شكالً 
 يستغر،أقرب لو مل  يف وقت التبليغأن اإلدارة كانت ستعيد تقدمي  حبجةجديد أو رسوم اسرتداد تكاليف إضافية،  استالم تاريخ

كبري على الشبكة   أثر هالتبليغ سيكون لإلغاء  وأنميكن اعتبار التنسيق مكتماًل، وأنه  ،هتاوإعاد البطاقة املكتب فرتة طويلة ملعاجلة
 الشبكة فإنىل الطلب إ تستجب اللجنةإذا مل و ستخدم لعمليات التحكم عن بعد. وتُ  قيد التشغيلواملركبة الفضائية اليت كانت 

 على شبكات اإلدارات األخرى. أثر، قال إن إعادة الشبكة لن يكون هلا أي الرئيس. ورداً على سؤال طرحه سوف تلغى
قيد التشغيل ومن املفرتض أهنا ستبقى قيد التشغيل بغض  NSS-BSS 95E TTCإن الشبكة  السيد ستريليتسقال  2.7

سالمة أساسية غري  توفري خدمات وتعمل على، الطيفمن  MHz 1 جمردتستخدم  وهي ،اللجنة تتخذهالنظر عن القرار الذي 
لتبليغ احوايل ثالث إىل أربع سنوات قبل الرد على إعادة  االنتظار اضطرت إىل إدارة هولندا أنرغم و جتارية. ومن ناحية أخرى، 

يوماً،  39 تتأخر  غتبليآخر إعادة  ومبا أن، العبارةدقيق وب، فقد طبق املكتب لوائح الراديو بشكل صحيح. 2014عام  الذي قدمته يف
تحدة إىل االجتماع به اململكة املالذي تقدمت طلب ال على غرارنظر يف معاجلته تقد  االطلب، ولكنه إن اللجنة ليس هلا أن تقبلف

 .WRC-19إىل املؤمتر  وحتيلهاحلايل 
الثالث و اجتماعاهتا التاسع والستني والثاين والسبعني يف  اللجنةفيها  تنظر  مماثلةإىل حاالت  السيد هوانأشار  3.7

يد فهو يؤ ذها. ومع ذلك تختيف القرارات اليت  اللجنة متسقةكون تجيب أن وقال ل منها بطريقة خمتلفة. مع ك تعاملتو ، والسبعني
 اقرتحه السيد سرتيليتس. واملسار الذيالتعليقات 

بأن  2014 فرباير 19تعليقات السيد سرتيليتس، والحظ كذلك طلب هولندا يف رسالتها املؤرخة  السيد خيروفأيد  4.7
، (MIFR)ينبغي تسجيل التخصيصات يف السجل األساسي الدويل للرتددات  كان  إذا لزم األمر، ويف هذه احلالة 41.11يطبق الرقم 

 اآلن.عليها الطلب املعروض  للجنة قبولميكن  ولذا يف االعتبار. خذتأولو سجلت لكانت 
ة ملدة ثالث طلب اإلدار  تقاعس عن معاملةهذا الطلب، نظراً ألن املكتب  تقبلأن  للجنةينبغي  السيد كيبيقال  5.7

من  MHz 1 اروجيري التشغيل مبقد ،على شبكات أخرى أثرإىل أربع سنوات؛ وقد اكتمل التنسيق مع الصني ولن يكون هناك أي 
 يف خدمات أساسية. الطيف يستخدم

 .اعلى الطلب املعروض عليه للجنة أن توافق على أنه ينبغي والسيد كوفي السيدة ويلسونوافقت  6.7
من  درًا متزايداً قتلقى ت اللجنةعلى الطلب، ولكنه أشار إىل أن  للجنة أن توافقعلى أنه ينبغي  السيد إتووافق  7.7

 ديو.اث اإلدارات على االمتثال ألحكام لوائح الر حتأن للجنة ينبغي وقال اإلداري. حبجة السهو الطلبات للتمديد التنظيمي 
 على النحو التايل: اللجنةلص ختأن  الرئيساقرتح  8.7
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"نظرت اللجنة بالتفصيل يف التبليغ املقدم من إدارة هولندا من أجل إعادة تقدمي بطاقة تبليغ عن الشبكة الساتلية 
NSS-BSS 95E TTC  الوارد يف الوثيقتني  46.11مبوجب الرقمRRB18-1/5 وRRB18-1/5(Add.1) املكتب ، والحظت أن

 تصرف بكل دقة وفقاً ألحكام لوائح الراديو.
 كما الحظت اللجنة:

 ؛شرقاً  95الساتل قيد التشغيل وهو يؤدي خدمة بالغة األمهية لضمان التحكم يف الساتل يف املوقع أن  •
 من عرض النطا،، حبيث يكاد MHz 1أن إجراءات التنسيق اخلاصة بالساتل قد اكتملت وأن النظام يُشِغل جمرد  •

 يؤثر على خدمات اإلدارات األخرى. ال
شبكة لنتيجًة لذلك، قررت اللجنة قبول الطلب املقدم من إدارة هولندا. وكلفت اللجنة املكتب بقبول التبليغ عن ختصيص الرتدد ل

من لوائح  46.11  ينص عليها الرقمكما لو كان مبثابة إعادة تبليغ ضمن مهلة الستة أشهر اليت  NSS-BSS 95E TTCالساتلية 
مدير مكتب االتصاالت الراديوية بإحاطة وعالوًة على ذلك، كلفت اللجنة ومعاجلة إعادة التبليغ تبعًا لذلك.  الراديو

 ."احلالةعلماً هبذه  WRC-19 املؤمتر
 على ذلك. وات فق 9.7

 الراديوي خدمة الفلكل IRIDIUM (HIBLEO-2) النظام الساتليالذي يسببه تداخل ال 8
 (RRB18-1/9و RRB18-1/3 )الوثيقتان

ملسألة نوقشت إىل أن ا تنسيق األنظمة الفضائية/دائرة الخدمات الفضائية( رئيس شعبةالسيد ساكاموتو ) أشار 1.8
 اليت حتتوي على معلومات من إدارة الواليات املتحدة تفيد بأن RRB18-1/3الوثيقة  وقدم الثالثة السابقة، اللجنةاجتماعات  يف

ساتاًل إضافيًا من املقرر  25 فضاًل عن، للجنةسواتل أخرى منذ االجتماع السابق  10طلق بنجاح قد أَ  Iridium النظام الساتلي
السواتل  رصدرفق مِ  2017وأكتوبر  وبني يولي قام هبامن السواتل اجلديدة اليت  13. ويبدو أن قياسات 2018 عام إطالقها يف

، مما دفع اإلدارة إىل االعتقاد بأن Iridium NEXT سواتلخارج النطا، من  البثقد أظهرت اخنفاضات كبرية يف  Leeheim يف
 ،RRB18-1/9ة حتتوي الوثيقو . املطلوبغري  البثمن شأنه أن يؤدي إىل مزيد من التقدم يف احلد من  السواتلاستمرار نشر هذه 

 اتض النطاقو على معلومات مفادها أن اخنفاض عر  ،وليتوانيا وهولندا وإسبانيا وسويسرا يةمهورية التشيكاجلالواردة من إدارات 
و أ املعدات احلاسوبيةجعلت من املستحيل التحقق من حتسينات  Iridium NEXTيرة لسواتل ااملتغ ومحوالت احلركة ةالتشغيلي

 ITU-R RA.769لتوصية ا املشتق من. واستمر جتاوز مستوى عتبة التداخل املطلوبغري  البثللحد من  الكمية اليت ميكن التنبؤ هبا
 .اليت جرى قياسها Iridium NEXT سواتلساتالً من  13من أصل  12 يف (RAS)الراديوي  الفلكنطا، خدمة  يف

 األعلىاجلزء  إىل أن السواتل املعنية تعمل يف. وأشار اً ن متامتاتناقضم ، لألسف،أن الوثيقتني السيد ستريليتسالحظ  2.8
على ذلك، ووفقاً  . وعالوةً MHz 1 617يف النطا،  لو أهنا عملتالوضع أسوأ بكثري  ورمبا كان؛ MHz 1 621من النطا،، بدءاً من 

مهورية إدارات اجل طلبتوقد يف كفاءة السواتل اجلديدة.  ملحوظاحلايل إىل أي حتسن  البثشر قناع ، مل يُ RRB18-1/9 للوثيقة
 التشيكية وليتوانيا وهولندا وإسبانيا وسويسرا من املكتب أن ينظر يف التدابري التنظيمية املمكنة اليت ميكن أن يعدها قطاع االتصاالت

ث حتأن  لجنةلينبغي و مؤمتر.  يف إطار إالميكن وضع هذه التدابري  ال إذ ،ريدتما  ليس من الواضح الراديوية و/أو اإلدارات، ولكن
 املدار. الفلك الراديوي واإلدارات املعنية على مواصلة البحث عن حلول حىت يتم نشر الكوكبة بأكملها يف العاملني يف جمال

ة ميكن النظر إىل هذ دائرة الخدمات الفضائية(رئيس السيد فاليه )، قال الرئيس من على أسئلة ورداً  3.8 ه املسأل
ستخدمه خدمة الفلك الراديوي. ومع ذلك، فإن إدارة تن النطا، املعين أحيث من من لوائح الراديو،  6.4على أهنا تتعلق بالرقم 

مسامهة  يف صالحية توصيات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن معايري احلماية هلذه اخلدمة. ويف قطالواليات املتحدة مل تشكك 
. ولذلك فإن Iridiumتلك املعايري يف ترخيص اجليل الثاين من سواتل ب الوفاءبأهنا أدرجت احلاجة إىل  اللجنةسابقة، أبلغت 

اتل و د السمرفق رص فإنالقياسات،  بكيفية إجراءمن لوائح الراديو. وفيما يتعلق  6.4األمر ينطوي على أكثر من جمرد تطبيق الرقم 
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، ومن تاحة للجمهورمارية للسواتل املعنية البيانات املدو هوائي كبري ميكنه قياس كل ساتل على حدة. حيتوي على  Leeheim يف
ك ، استناداً وعلى حد علمهجيري قياسه من اجليل األول أو اجليل الثاين. الذي ساتل الالتحقق مما إذا كان  مث ميكن  إىل تل

يغرب عن  الم أمن املهو النطا، بأكمله.  عرض تستخدم ال وهييقيس سوى سواتل اجليل الثاين،  ال مرفق الرصد إنالبيانات، 
إىل  Iridium لنظامعمد ا، إذا الزاوية التقنية البحتة. ومن يف آن واحد أن الواليات املتحدة اعتمدت حاًل تقنيًا وتشغيلياً  البال

داخالت ت سوف تعاين باستمرار منيف املائة دون توقف، فإن خدمة الفلك الراديوي  100 بقدرةاجليل اجلديد من السواتل  تشغيل
خلفض عمليات السواتل عندما  تشغيليةاختاذ تدابري  Iridiumك، أشارت الواليات املتحدة إىل أهنا طلبت من ضارة. ومع ذل

 تكون مرئية للتلسكوبات الراديوية.
العاملني ني ب اً اآلن على األقل حوار  هنالكالتناقض بني الوثيقتني، لكنه الحظ أن  أيضاً  السيد خيروفالحظ  4.8

هناك جمال و . RRB18-1/9يف الوثيقة  املعرب عنهاواملخاوف  الناقدة لتعليقاتا وقال إنه يفهمل. الفلك الراديوي واملشغّ  جمال يف
ا الرتكيز محىت يتسىن هل RRB18-1/9ل إىل الوثيقة ينبغي اسرتعاء انتباه إدارة الواليات املتحدة واملشغّ و . اً جذري احلالة واسع لتحسني

 الكوكبة.ر نشعندما يكتمل خدمة الفلك الراديوي  يفاحلد من التداخل الضار  الرامية إىلوالتنظيمية  على احللول التقنية
شر جيل جديد من الشبكات مما أدى إىل حتسني كبري يف محاية فقد نُ  .بعض التقدم ُأحرزأنه قد  الرئيس الحظ 5.8

دة الشروط التشغيلية اليت وضعتها إدارة الواليات املتح انيف احلسب خذ اإلدارات األخرىأأن ت وينبغيخدمة الفلك الراديوي. 
 إىل ما يلي: اللجنةلص ختللمشغل. واقرتح أن 

اجلمهورية ومن إدارات  RRB18-1/3"نظرت اللجنة بعناية يف التبليغات املقدمة من إدارة الواليات املتحدة الواردة يف الوثيقة 
. والحظت اللجنة بارتياح استمرار احلوار والتنسيق بني RRB18-1/9الواردة يف الوثيقة  وسويسراالتشيكية وليتوانيا وهولندا وإسبانيا 

اإلدارات بشأن هذه املسألة. كما الحظت اللجنة بقلق التباين يف استنتاجات الطرفني بشأن حالة التداخل الذي يسببه اجليل 
التداخل  اتقياس وتنسيقعلى مواصلة هذه اجلهود للجنة اإلدارات يف حمطات الفلك الراديوي. وحثت ا Iridiumاجلديد من سواتل 

 ".عن أي تقدم حمرز للتوصل إىل نتائج مالئمة ومتقاربة. وعالوًة على ذلك، دعت اللجنة اإلدارات إىل اإلبالغ
 على ذلك. وات فق 6.8

من دستور االتحاد على  48تبليغ مقدم من إدارة ألمانيا بشأن تطبيق المادة  9
 INSAT-2M(48)و INSAT-2(48)تخصيصات التردد المسجلة للشبكات الساتلية 

 RRB18-1/7)الوثائق  شرقاً  º48في الموقع  INSAT-EK48Rو INSAT-2T(48)و
 (2و RRB18-1/DELAYED/1و

، RRB18-1/7ة الوثيق تنسيق األنظمة الفضائية/دائرة الخدمات الفضائية( رئيس شعبةساكاموتو ) السيدقدم  1.9
استندت إدارة اهلند واليت ، اً شرق 48° يف املوقعاهلندية األربع  INSATاليت حتتوي على طلب من إدارة أملانيا لتوضيح حالة شبكات 

من إداريت النرويج  2و RRB18-1/DELAYED/1الوثيقتني من دستور االحتاد. كما لفت االنتباه، للعلم، إىل  48 إىل املادة بشأهنا
لب أملانيا األويل ط تعقيبًا على، إن املكتب يف معرض وصفه للحالةقال أملانيا. و  طلب تؤيدان اللتنيوفرنسا، على التوايل، 

من  6.13 ، مبوجب الرقم2013هذا التوضيح من اهلند يف عام  التمسلتوضيح حالة الشبكات، أبلغ أملانيا بأنه  2017 سبتمرب يف
، وعلقت على 2018كررت أملانيا طلبها يف يناير و . 48اهلند املادة  أثارتمن ذلك حيث  إىل أبعدتابع املسألة ي ومل ،لوائح الراديو

؛ 48 ادةملبااهلند  متسكوذكرت أن التخصيصات املعنية قد انقضت قبل فرتة طويلة من  48باملادة  التمسكاآلثار املرتتبة على 
دارة املعلومات املتاحة للجمهور على املوقع اإللكرتوين لإلو سوى بعض التخصيصات؛  يوضع يف اخلدمةأحسن األحوال مل  يفو 

إذا مل يتمكن  نةاللجاملسألة إىل  رفعطلبت اإلدارة األملانية و الدفاع العسكري أو الوطين.  ها ألغراضاستخدامب توحي ال اهلندية
أن هذه الشبكات تستخدم بتأكيدها دعم ، قدمت أملانيا معلومات إضافية ل2018املطلوب. ويف فرباير  املكتب من تقدمي التوضيح

 لنهج الذي اتبعهاألغراض غري الدفاع الوطين. وردًا على ذلك، أبلغ املكتب اإلدارة األملانية بأنه ليس يف وضع يسمح له بتغيري 
 للنظر فيها. اللجنةعرض املسألة على وأنه سي، WRC-15املؤمتر  به علماً والذي أحيط ، 48ملادة بااهلند  بتمسكيتعلق  فيما
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فيه اهلند  متسكتوالوقت الذي  2011الشبكات اهلندية بني عام  وضعبشأن  الرئيسوردًا على استفسار من  2.9
 وجبمب، وبشأن ما إذا كانت اهلند قد طلبت تعليق استخدامها، قال إن املكتب قام بالتحقيق يف الشبكات املوجودة 48 املادةب

لتخصيصات ا أدرجتيف ذلك الوقت، و ساتل يف املوقع املداري.  أي عدم وجودب دالئل تفيداستناداً إىل  2013يف عام  6.13 رقمال
 طلب للتعليق. أي بات، ومل يكن هناكاستيفاء مجيع املتطلبالسجل األساسي  يف

ما إذا كانت اهلند تستخدم التخصيصات املعنية ألغراض الدفاع هو إن جوهر املسألة  السيدة ويلسونقالت  3.9
 416 الوثيقة ملحقمن  3.4.2.3 باملوافقة على الفقرة WRC-15يف ضوء القرارات اليت اختذها املؤمتر و الوطين أم ال. ومع ذلك، 

 يسع اللجنة الو املكتب على صواب يف رده على طلب أملانيا للتوضيح،  فإنيف جلسته العامة الثامنة،  املذكوراملؤمتر  وثائقمن 
 سوى تأييد رد املكتب.

على أن املكتب تصرف بشكل صحيح. ومع ذلك، فإن النقاط اليت قدمتها اإلدارة األملانية  السيدة جينتيوافقت  4.9
 تساؤالت أثريتإذا ف. 48املادة إىل بسهولة  تستندإدارة ميكن أن  أي مات املتاحة للجمهور قد أثارت القلق من أنفيما يتعلق باملعلو 

إلعادة فتح التحقيق أسباب قد تكون هناك فمن قبل إدارة معينة،  48ملادة با التمسك تشكك يف شرعيةأو ظهرت معلومات 
 .6.13مبوجب الرقم 

خلص يف النهاية إىل أنه يتعني على  WRC-15تعليقات السيدة ويلسون، وأشار إىل أن املؤمتر  السيد إتوأيد  5.9
 48 املادةب التمسك، فإن ومن مثهنائية.  اكلمتهتتمسك هبا تكون  طبق، ومبجرد أن نصراحة لكي ت 48باملادة  التمسكاإلدارات 

، فإن 48من املادة  1 بالبندبشكل منتظم  التمسكأنه رغم  يفرتض األمانة الكاملة من جانب اإلدارات. ومع ذلك، أشار إىل
التسليم بأنه  قيد النظر اآلن، مع بالتخصيصاتقد يكون وثيق الصلة  ولكنه. قط ُيستند إليه( مل من الدستور 204الرقم ) 3 البند

عاطف مع تيشعر بقدر كبري من ال وهو. ضمناً  مفهومالعام  االستخدامحالة استخدام نطاقات اخلدمة اإلذاعية الساتلية فإن  يف
إذا أكدت اهلند من جديد ف .من الدستور 204 الرقماملخاوف اليت أثارهتا أملانيا والنرويج وفرنسا. ولذلك ينبغي التفكري يف تطبيق 

 .WRC-19إىل املؤمتر  رفع القضية ورمبا يستحق األمرهذا الرد.  فال بد من قبول، 48ملادة با متسكها
 ما متسكت ن إدارةجملرد أ 6.13املكتب وقف التحقيقات مبوجب الرقم  فيما إذا كان يتعني على يسالرئ شكك 6.9

 واملوضوع يثري. WRC-15املناقشات اليت جرت يف املؤمتر  بغض النظر عن، الدستورمن  204، خاصة يف ضوء الرقم 48املادة ب
 الحتاد بشيء وأن تقدم معلومات أخرى متناقضة يف مكان آخر.ل تصرحأن ما إدارة باستطاعة إذا كان  عما التساؤلبالتأكيد 

موضوع  وقال إنبشكل صحيح.  WRCاملؤمتر  قرارات، أواًل، إىل أن املكتب قد طبق السيد ستريليتسأشار  7.9
تالكخدم بعض استُ وإذا ، شديد احلساسية. WRC-15واملؤمتر  WRC-12، الذي نظر فيه كل من املؤمتر بأكمله 48 املادة  وكبا

البعض  خدمبينما ميكن أن ُيست، ومدنية على السواءيف خدمات عسكرية  كوكبات أخرىستخدم  قد تُ ففقط ألغراض عسكرية، 
لوائح هناك التزام باالمتثال ل ولئن كانولكن ليس باملعىن الدقيق ألغراض عسكرية. حكومية إدارات  جانبمن أيضًا اآلخر 

التنسيق. ومع ذلك، جيب على أي طرف بشأن عواقب ما يرتتب عليه من مع  48املادة بفيمكن االستشهاد بال مربر الراديو 
، ثالً م الستئجار سعة ساتليةجتارية ، يف شكل عقود صحيحأن يكون لديه دليل  48ملادة حالة استشهاد بال مربر باعي يدّ 

إدارة  تقدم إىل حد ما أن من غري املستساغعلى ذلك،  عامة. وعالوةً  طميكنه أن يستند يف ادعاءاته إىل إعالنات يف وسائ وال
جزء صغري من النطا،  لو استخدمذلك،  ومع. 48املادة باهلند ألول مرة  استشهدتأملانيا ادعاءاهتا بأثر رجعي وليس عندما 

يتعلق هبذا اجلزء  فيما 6.13مبوجب الرقم بشأن الشبكة ، ينبغي التحقيق 48 استشهد بشأهنا باملادة ألغراض عامة على شبكة
ن  ندئذع على إساءة استخدام اهلند للنطاقات املعنية قاطعةتقدمي أدلة  قادرة على اإلدارة األملانية كانت  إذاف. من النطا، ميك

 .WRCاإلبالغ عنها إىل املؤمتر  ميانعللمكتب متابعة املسألة. وإال فإنه 
 كبالتمساملسائل املتعلقة و ذات الصلة بشكل صحيح.  WRCاملؤمتر  قراراتعلى أن املكتب طبق  كيبيالسيد  وافق  8.9

من أجل إعادة بعض  48، باملادة اللجنةدمت إىل إيطاليا، يف قضية حديثة العهد قُ  متسكت ليست جديدة. وبالفعل 48باملادة 
ستخدام الشكل إساءة تدعت النرويج، ، كما اتألنه إذا كان WRCاملؤمتر  أماماملسألة  إثارةامللغاة. وقال إنه يؤيد  التبليغات

االستخدام الفّعال للموارد  ، اليت تدعو إىلدمن دستور االحتا 44من لوائح الراديو واملادة  3.0، فإن ذلك يتعارض مع الرقم 48 ملادةا
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ساسة للغاية، ألهنا ح املسألة فإن، رى. ومن ناحية أخللجنة واليت كانت مصدر قلق مباشر ،الطيفية/املدارية لصاحل البشرية مجعاء
 اهلند. معمن أملانيا تقدمي أدلة تفند مزا سوى أن تطلب اللجنة يسع ال مقدسة. ويف هذه احلالة، وهيسيادة اإلدارات،  متس
 (Rev.WRC-07) 80مبوجب القرار  WRC-15إىل املؤمتر  ايف تقريره تأثار  اللجنةإىل أن  السيدة ويلسونأشارت  9.9

إذا و ؟ أكثر من ذلك طلب من املؤمترتأن  عسى اللجنةما و استجاب هلا املؤمتر. و  48سلسلة من األسئلة احملددة املتعلقة باملادة 
 زءاً منج تستخدمما على ذلك، إذا كانت إدارة  عالوةً و .  شيئاً أن يفعالاللجنة املكتب أو  فال يسع 48املادة ب ماإدارة  متسكت

لكنها و  عن األغراض العامةها الويب لدي تنشر معلومات على موقع فال عجب أن، عامةألغراض  وجزءاً نظام ألغراض عسكرية 
 .لألغراض العسكريةبالنسبة  مطلقاً لن تفعل ذلك 

. القلق واحلساسية بالنسبة جلميع البلدان قدراً بالغاً من تثري 48إن املسائل املتعلقة باألمن واملادة  السيد خيروفقال  10.9
ما مينع املكتب من مطالبة  ليس هناكشرقًا،  48° يف املوقعأملانيا عن عمليات اهلند  ذكرهتاومع ذلك، واستناداً إىل املعلومات اليت 

ة، أال وهي ت أملانيا قضية أساسيأثارت ادعاءاقد أم ال. و عامة /املدارية تستخدم ألغراض يةوارد الطيفامل تاهلند بتأكيد ما إذا كان
تستخدمها يف الواقع، مما جيعل تلك املوارد ورمبا املوارد املتجاورة غري  ال موارد بغية كنز 48باملادة  بالتمسكإمكانية قيام إدارة ما 

 أخرى. داراتصاحلة الستعمال إ
 تدركن أملانيا مل إ دائرة الخدمات الفضائية(رئيس السيد فاليه )هبا، قال  أديلردًا على بعض التعليقات اليت و  11.9

ليست  48املادة ب حاالت التمسكن ذلك ألقيد النظر،  بطاقات التبليغبشأن  48باملادة  متسكتأن اهلند  2017 عام يف إال
املكتب  ليفتك جنةاللرمبا يتعني على و . أسبقاهلند يف وقت  االعرتاض على . وهكذا، مل تكن أملانيا يف وضع ميكنها منعلنية

 الرمسية دلياًل على أي شيء الويب تشكل املعلومات املنشورة على مواقع ال . ثانيًا، قد48باملادة  التمسكبنشر مجيع حاالت 
 شكوك.أي ىل إ أفضتملزيد من التحقيق إذا ما  أساساً رمسي مبا يكفي ليكون  تتسم بطابع ا، ولكن من املؤكد أهنحد ذاته يف

 طلب من اهلند تقدمي معلومات عن األجزاء غري العسكرية من شبكاهتا، إن وجدت.تأن  اميكنه اللجنةإن  الرئيسقال  12.9
على  على موقعها املنشورةطلب من اإلدارة اهلندية تأكيد ما إذا كانت املعلومات مكن أن يُ من امل السيد إتوقال  13.9

 .لزم األمرثالثة، إذا المرة للع يف املؤمتر املوضو  لعدم إثارةيرى سبباً  ال وهودقيقة أم ال،  الويب
ا ملسامهة أملانيا، إىل االجتماع، عن تأييدمه األخرية بياناهتماأعربتا، يف  أن النرويج وفرنسا السيد ستريليتس الحظ 14.9

 هاند، ولكن ميكنتغيري حالة شبكات اهل اللجنةبوسع  فليس. أما بالنسبة لطلب أملانيا، اللجنةأي شيء حمدد من  اا مل تطلبمولكنه
 .48 باملادة تمسكالسيما فيما يتعلق باملعلومات املتاحة للجمهور وتناقضها الظاهر مع  ال طلب من اهلند توضيح املوقف،تأن 

 Ku أو C نطاقاتالخل يف شبكاهتا يف اأي تد منأملانيا أو أي إدارة أخرى عانت عما إذا  السيد ماجنتاتساءل  15.9
. 48 ملادةاب بشأن متسكهااهلند  لطرح السؤال علىتكون هناك أسباب قوية  فقد، عانت من تداخلإذا فشرقًا.  48° املوقع عند

لك إىل أنه . وأشار كذًا من هذ القبيلتشكل أسبابويب أن املعلومات املتناقضة على ما يبدو على موقع  من مقتنع وهو غري
قد يكون من املفيد وضع قائمة بالشبكات اليت و . 48كيفية تطبيق املادة   جدًا بشأنيكون لدى اإلدارات تفسريات خمتلفة  قد

 .48املادة ب بشأهنااإلدارات  متسكت
 الويبموقعها على  املنشورة يفطلب من اهلند توضيح املعلومات أن يُ  ضرورةعلى  والسيدة جينتي السيد كوفيوافق  16.9

 .48املادة ب يتعلق بتمسكها فيما
عدم  لة تكمن يفإن املشك تنسيق األنظمة الفضائية/دائرة الخدمات الفضائية( رئيس شعبةالسيد ساكاموتو )قال  17.9
 رتةتلك الف رغم وجود سواتل قبل -تبعاً للمعلومات املتاحة علناً  2017و 2011اهلندية بني عامي  بالتبليغاتساتل مرتبط  وجود

 .أي ساتل طلب تعليقيُ  مل كما.  هاوبعد
. 48 املادةباهلند  متسكتوقف حتقيقه حاملا ب WRC-15املؤمتر  قد امتثل متاماً لقراراتإن املكتب  السيد هوانقال  18.9

لب من طيأن باملكتب  يفتكلعلناً، ميكن  املتوفرة على املعلوماتبناًء الشواغل اليت أثارهتا أملانيا والنرويج وفرنسا  ولكن يف ضوء
 اهلند توضيح األمور.
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لفرتة  قيد التشغيل أي ساتل يكنإذا مل  48باملادة  التمسكميكن  ال مع السيد هوان، مضيفاً أنه السيد إتوواتفق  19.9
 .من الزمن طويلة
على  أن تؤكدسوى  ترى ما عسى اللجنة أن تفعل ال فإهنا 48املادة ب متسكتاهلند  أنا مب السيدة ويلسونقالت  20.9

ذ أن كل املسائل إيف ذلك.  رغبتا إن مها اً املسألة ثنائي ملناقشةاألمر ألملانيا واهلند  وأن ترتكأن املكتب تصرف بشكل صحيح 
 أم 2017و 2011تنطبق على بطاقات التبليغ اهلندية بني عامي  48حساسة للغاية. وسواء كانت املادة  48 املتعلقة باملادة

ل األساسي الدويل يف السج ختصيصات الرتدد اخلاصة هبا مدرجةتعلق مبا إذا كانت ي الذيوضعها احلايل  ؤثر علىي ال ذلك فإن ال
 حتريات يأ الشروع يف أو اللجنةلمكتب ل وليسلخصائص املسجلة. وفقاً ل بكوهنا موضوعة يف اخلدمةو  ال أم (MIFR) للرتددات

كل ختصيص تردد حمدد تنطبق عليه   بيان -شبكة  بشأن أي 48باملادة  التمسك كل احلقاليت حيق هلا   -من اإلدارات  والطلب
 .48 املادة
وافق إىل حد كبري مع السيدة ويلسون، وشدد مرة أخرى على حساسية املسألة اليت يإنه السيد ستريليتس قال  21.9

 كوالتمسح الراديو والدستور. تنطوي على كل من احلقو، السيادية لإلدارات واحلاجة إىل ضمان مراعاة أحكام كل من لوائ
، أخرى . ومن جهة6.13الرقم اإلجراء مبوجب من تطبيق من أجل احلد  إساءة استعمالعلى بالفعل قد ينطوي  48 باملادة

التماس  يف اً متام ةحمقأملانيا و . أخرىألغراض  ويف وقت الحقزمن، ال معينة من تستخدم اإلدارات شبكات ألغراض عسكرية لفرتة قد
طبقة على نوط املأن تؤكد من جديد الشر تتخذه يف القرار الذي  اللجنةويتعني على . لتخصيصاهتااستخدام اهلند  بشأن توضيح

 .48باملادة  التمسك
نظيمي احلايل الوضع التيقتصر على  ال إىل أن طلب أملانيا دائرة الخدمات الفضائية(رئيس السيد فاليه )أشار  22.9

 عمل هبا بنيساتل ي من تزال صاحلة إذا مل يكن هناك ال ا إذا كانت هذه التخصيصاتمبأيضًا  يتعلقبل لتخصيصات اهلند، 
 بعد تلك الفرتة.إال  48املادة ومل تدخل اإلشارة إىل تطبيق . 2017و 2011 عامي
 WRC-15 ناقشه املؤمتر األمر الذييشكل معلومات موثوقة،  ال أو يشكلإن األمر يتوقف على ما  الرئيسقال  23.9
 من التفصيل. بقدر
 اللجنة، فإن من الزمنلفرتة  شرقاً  48° املوقع ساتل عند أي اهلند بأن مل يكن هناك أقرت لوحىت  السيد إتوقال  24.9

اد صحيحة، حتإلغاء بطاقات التبليغ ألن هذا اإلجراء سيكون بأثر رجعي. وإذا أكدت اهلند أن املعلومات اليت قدمتها لال اميكنه ال
اءة االستخدام عندما يتعلق األمر مبنع إس اللجنة مكتوفة يد إنيف الواقع، و أي إجراء.  تستطيع أن تتخذ ال ،مرة أخرىفإن اللجنة، 

، 48 من املادة 3و 2الفقرتني  عدم جدوىهذه املسألة، وعلى وجه اخلصوص  إثارة اً . ومع ذلك، من املفيد جد48تطبيق املادة  يف
 اإلدارات. ردود فعل وانتظار

 ددةحمأن ُيطلب من اهلند توضيح املسألة. ومن الواضح أن لإلدارات حقو،  ضرورةعلى  جينتيالسيدة وافقت  25.9
ن ب للجنةينبغي و احلقو، وااللتزامات األخرى مبوجب لوائح الراديو.  ةمراعا منأيضًا بد  ال ، ولكن48مبوجب املادة  التأكيد أ

تخذها، ت اإلجراءات األخرى اليت ميكن أنما هي رى تأن  للجنةإىل رد اهلند، ميكن  . واستناداً املسألةهذه  إلثارةالفرصة  تغتنم
 وجدت. إن

 ويثار. الياً ح قيد التشغيل بأثر رجعي إلغاء شبكة ميكن ال إذ. ملف شائكفتح  مغبة من السيدة ويلسونحذرت  26.9
 حاملاتوفري معلومات معينة  48باملادة  تتمسكاإلدارات اليت  أن ُيطلب منحول ما إذا كان ينبغي، يف املستقبل،  أيضاً  تساؤلال

ع القرارات باملادة، إىل جانب مجي التمسكرتم حق اإلدارات يف حتأن  اللجنةعلى و لشبكات املعنية. ا على إدارات أخرى تعرتض
 للجنة أن تذّكري استجابة للطلب احلايل، ينبغو ض قيود على فئة احملطات وعناصر أخرى. عدم فر  مثالً  املتعلقة هبا، واليت تشمل

العمل يف الوقت ذاته و ، اللجنةاملكتب أو  جانب د أي استفسار ذي صلة مناليت تقيّ  ،إدارات أملانيا والنرويج وفرنسا بتلك النقاط
أشارت إىل أن املناقشات بشأن املعلومات ، الرئيس على غرار. و 48ادة امل إثارةيف  األمانةتذكري مجيع اإلدارات باحلاجة إىل  على

عة قد أدت إىل مراجَ  (Rev.WRC-07) 80 مبوجب القرار اللجنةاستنادًا إىل تقرير  WRC-15يف املؤمتر اليت دارت املوثوقة 
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، ألن املعلومات املوثوقة تثبت أن 6.13فتح التحقيق مبوجب الرقم  إىل إعادة يف احلالة الراهنةحاجة  ال . ومع ذلك،6.13 الرقم
 ستخدم وفقاً للوائح الراديو.التخصيصات قيد النظر تُ 

 ليست. غري أن القضية احلالية 48إدارة ما املادة  أثارتيواصل عادة حتقيقاته إذا  ال إن املكتب السيد خيروفقال  27.9
إىل  اللجنةسعى تأال  وينبغيطلب من اهلند توضيح األمور، أن يُ  من الوجاهةهبذه البساطة، لألسباب اليت قدمتها أملانيا. ورأى 

 تلقاه.تأي رد بفعله تما س استبا،
أي إجراء آخر  اختاذ اميكنه ال طلب من اهلند معلومات إضافية، ولكنتأن  للجنةعلى أنه ميكن  السيد كيبيوافق  28.9

. 48 إساءة استخدام املادةعدم قد يكون من األفضل تذكري مجيع اإلدارات بأنه ينبغي قال . و 48باملادة  ثانيةاهلند  متسكتإذا 
 لكنه يعارض إعادة تقدميو ، (Rev.WRC-07) 80 القرار يف "يق رر"من  2يف ضوء الفقرة  للجنةاملسألة مثرية للقلق بشكل خاص و 

االحتماالت يف إرسال رسالة تعميمية إىل مجيع اإلدارات  أحدتمثل يمرتني. و  اعاجله سبق أنألن املؤمتر  WRCإىل املؤمتر  املسألة
 .48املادة  إثارةمن الدستور عند  44من لوائح الراديو واملادة  3.0لتذكريها باحلاجة إىل مراعاة روح الرقم 

، وعلى وجه 48 ادةإىل امل حتيل الطرفنيأن  للجنةطلب من اهلند الرد على تعليقات أملانيا، ميكن عندما يُ  المديرقال  29.9
يف جلساته  WRCإىل أن قرارات املؤمتر  وأشار، WRC-15اليت اختذها املؤمتر  القراراتمن الدستور، وإىل  204 الرقماخلصوص 

اد الذي أشار إليه املستشار القانوين لالحت الرتاتب مالحظةيف هذا الصدد، من املهم . و من الدستور 204 تفسرياً للرقمشكل تالعامة 
يتعلق بالنصوص األساسية لالحتاد واللوائح اإلدارية وقرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية، اليت تنص على أن الدستور له  فيما

 .يف جلساته العامة األولوية، تليه لوائح الراديو، تليها قرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
 فقد مع ذلكطلب أملانيا. و  بناًء علىاهلند  ختصيصاتحالة  تعديل اميكنه ال لجنةال إن السيد ستريليتسقال  30.9

 ُتستخدم يف الواقع 48املادة  أثريت بشأهناالشبكات اليت  مفادها أنمعلومات  إزاء أن تفعله اللجنةأثارت القضية مسألة ما ميكن 
طلب تأن  ايف مناقشات بشأن االستخدامات احملددة للتخصيصات، ولكن ميكنه وال يسع اللجنة أن تدخلألغراض غري عسكرية. 

 48 باملادة لتمسكاميكن  ال اإلدارة املعنية. وسيكون من املفيد حقاً تذكري مجيع اإلدارات بأنه لدىاملسائل  استيضاحمن املكتب 
ح الراديو من حيث للوائ تبليغاهتا امتثال رص علىاحلها من ييعف ال أن ذلك فهمي وهوغراض عسكرية، أل االستعمالإال يف حالة 

من  204 الرقمأشار إىل أن . و وإال فإن تلك التبليغات سوف تلغىاخلصائص التقنية ومتطلبات التنسيق ومجيع املواعيد النهائية، 
ى الرغم من أن لوائح عل -ولية لوائح الراديو ولوائح االتصاالت الد تدخل يف االعتبارشري إىل اللوائح اإلدارية، وبذلك يالدستور 

 الراديوية. األجهزةحتتوي يف الواقع إال على عدد قليل جداً من اإلشارات إىل  ال االتصاالت الدولية
 الدستور. من 204للرقم  فهم السيد سرتيليتس السيدة ويلسونأقرت  31.9
ن أينبغي و غامض بعض الشيء، مبا يف ذلك عبارة "بشكل عام".  من الدستور 204الرقم قائاًل إن  الرئيسعلق  32.9

 .6.13أنه يستبعد التحقيق مبوجب الرقم بفهم يُ 
، وقت الحق، ميكن مناقشتها بشكل مفيد يف 48خمتلفة بشأن التمسك باملادة مسائل أثريت لقد  المديرقال  33.9

إىل  48املادة ب تمسكالأن يؤدي فيه ميكن  الذي دىوامل"بشكل عام"،  مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية، مبا يف ذلك معىن يف رمبا
 ، واليت يفرتض أن تستبعد األثر الرجعي.48باملادة  التمسكاإلعفاء من االمتثال للوائح الراديو، واملرحلة اليت ميكن فيها 

، وليس 6.13 حتقيقًا مبوجب الرقمعندما تواجه إال  48باملادة  تتمسك ال إن اإلدارات السيد ستريليتسقال  34.9
 املرحلة األولية من اإلجراءات. يف

 إىل ما يلي: اللجنةلص ختأن  الرئيسوعقب مناقشة إضافية وجيزة، اقرتح  35.9
 RRB18-1/7 من دستور االحتاد والذي ورد يف الوثيقة 48بشأن تطبيق املادة "ناقشت اللجنة بالتفصيل التبليغ املقدم من إدارة أملانيا 

والحظت أن املكتب قد تصرف على حنو  RRB18-1/DELAYED/2و RRB18-1/DELAYED/1يف الوثيقتني  للعلم ونظرت
من دستور االحتاد وأحاطت  48تطبيق املادة اختذا قرارات بشأن  WRC-15و WRC-12صحيح. وأدركت اللجنة أن املؤمترين 

 .48من املادة  3اللجنة علماً كذلك باحلكم 
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باملعلومات املقدمة من إدارة أملانيا، قررت اللجنة تكليف املكتب بدعوة إدارة اهلند للرد على املسائل اليت أثارهتا أخذت علماً  وإذ
 أملانيا." إدارة

 على ذلك. وات فق 36.9
بشأن  للجنةامن جانب املكتب أو  جديدإن أي إجراء  الرئيس، قال السيد ستريليتستعليقات  وتعقيبًا على 37.9

 من اهلند. الذي يأيتاملسألة اليت أثارهتا أملانيا يعتمد على الرد 

 (RRB18-1/INFO/1)الوثيقة  (Rev.WRC-07) 80النظر في المسائل ذات الصلة بالقرار  10
، (Rev.WRC-07) 80 ارالقر باملعين و فريق العمل التابع للمجلس  ة، متحدثة بصفتها رئيسالسيدة ويلسون اسرتعت 1.10

إىل  قدماللجنة مبوجب القرار وامل تقريريشملها يوجز املوضوعات اليت  (RRB18-1/INFO/1)االنتباه إىل جدول بيانات أعدته 
 بالنسبة لبيانات،جدول ااستعرضت السابق،  اعلى اخلطوط العريضة للتقرير يف اجتماعه اللجنة توافقوبعد أن . WRC-19 املؤمتر

 اللجنةسب رقم اجتماع حبذات الصلة  احملددة احلاالتو ، اللجنةفيها  تاليت نظر  واملسائلن التقرير، لكل قسم يف اجلزء الرئيسي م
الجتماع ا قرارات خالصةكما هو حمدد يف   الذي اختذته اللجنةجراء اإلو  ووثيقة املسامهة ذات الصلة،ورقم بند جدول األعمال، 

نبغي أن تعرض أهنا ي ترىكمال جدول البيانات بالنقاط اليت استهذا النهج و إىل إبداء آرائهم بشأن  اللجنةاملعين. ودعت أعضاء 
 .مسألةفيما يتعلق بكل  WRC-19على املؤمتر 

قد قام بقدر هائل من األعمال  80 إىل أن رئيس فريق العمل التابع للجنة واملعين بالقرار السيد ستريليتس أشار 2.10
تقدمي  اللجنةيطلب من  ال (Rev.WRC-07) 80 القرار بأنالتحليلية وأعد وثيقة مفيدة للغاية للنظر فيها يف االجتماع. مث ذّكر 

واألحكام  تاللجنة بأن ترفع تقريراً عن مناقشتها واستعراضها ملشاريع التوصيا "يقرر"من  2وإمنا تكلف الفقرة  ا،تقرير عن أنشطته
من  3.0 من الدستور ويف الرقم 44املمكنة اليت تربط اإلجراءات الرمسية للتبليغ والتنسيق والتسجيل باملبادئ الواردة يف املادة 

يست بشكل عام، ولكنها ل على أعمال اللجنةكبري   هتيمن إىل حدخل اكانت مسألة التد  ديباجة لوائح الراديو. مثال ذلك،
. WRC-19 يف هذا الصدد يف تقرير املدير إىل املؤمتر اللجنةمداوالت  إثارةمن األفضل  ولعل؛ 80 ن حيث القرارذات أمهية كبرية م

لضمان أن تكون املسائل املتعلقة مع املدير،  80مبوجب القرار  اللجنةواقرتح أن تقوم السيدة ويلسون بتنسيق حمتوى تقرير 
 .مبينة يف القسم ذي الصلة من تقرير املدير إىل املؤمتر 80 بأنشطة اللجنة وغري املتصلة بالقرار

ذا ه وملا كانإىل الطيف.  النفاذ يفالبلدان النامية  إنصافهو ضمان  80بأن اهلدف األصلي للقرار السيد إتو ذّكر  3.10
فإن  هكذاو الكيفية اليت ميكن هبا حتقيق ذلك.  وبياناملسألة  النظر يف اللجنةمن  WRC، طلب املؤمتر وصعب املنالاهلدف مثايل 

 .يف أي وقت هذا اهلدف األصلي أال يغرب عن باهلاينبغي و تمتع حبرية كبرية فيما يتعلق مبحتويات التقرير. ت اللجنة
يد إتو. لشواغل اليت أعرب عنها السيد سرتيليتس والسل االستجابة ترى صعوبة يف ال إهنا السيدة ويلسونقالت  4.10

لعقبات اليت ا استبانةيف  وأن يساعد، اللجنةكأداة، وليس قائمة شاملة ألنشطة   أن يكون مبثابةالغرض من جدول البيانات هو ف
مبوجب  للجنةاالطيف واملوارد املدارية. فعلى سبيل املثال، ساعد تقرير  موارد البلدان النامية إىل حتول دون اإلنصاف يف نفاذ

 .وتقاسم مركبات اإلطال، القاهرة الظروفمبسائل السابقني على زيادة االهتمام  WRC املؤمترين إىل (Rev.WRC-07) 80 القرار
من الدستور  44 هو حتقيق األهداف املثالية لالحتاد مبوجب املادة 80على أن اهلدف من القرار  الرئيسوافق  5.10

راءات التنسيق الرتدد وإج بتبليغاتة النقاط املتعلقة مراجعَ  نةاللجلذلك طلب املؤمتر من و من ديباجة لوائح الراديو.  3.0 والرقم
السابقة، وجهة  WRC، يف املؤمترات اللجنة تحتقيق تلك األهداف. ويف هذا السيا،، قدم تعرتض سبيلوالتسجيل اليت ميكن أن 

، وهو هنج لراديويةا التصاالتا قطاعيف بشأن القضايا اليت أدت إىل نقاش منتظم يف خمتلف جلان الدراسات وأفرقة العمل  انظره
د ينبغي استكمال جدول البيانات الوار كما بشأن هذه املسائل،   اإبداء آرائه اللجنةواصل ترحبت به اإلدارات. وينبغي أن 

 يف ضوء ذلك. RRB18-1/INFO/1 الوثيقة يف
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 من االطالع علىإلدارات ا متكنيينبغي أنه ب، اللجنةالشفافية يف عمل  ضرورة، مشرياً إىل السيد ستريليتس اقرتح 6.10
 .(TIES)نظام تبادل معلومات االتصاالت  منصةمن خالل  RRB18-1/INFO/1 الوثيقة
 هذاانني. وسيتاح الثم اللجنةجتماع قبل انعقاد ا اللجنةتقدمي مشروع التقرير إىل أعضاء  السيدة ويلسوناقرتحت  7.10

 جنةالل تقدمي تعليقات إىل اجتماع ستدعى إىل( لإلدارات، اليت WRC-19املشروع الحقاً )أي قبل وقت كاٍف من انعقاد املؤمتر 
 .يف شكله النهائي التقرير حيث تضع اللجنة، والثماننياحلادي 

 على ذلك. وات فق 8.10
 املسألة على النحو التايل: ختلص بشأن اللجنة على أن توافق 9.10

مبوجب  WRC-19بإعداد مشروع أويل لتقريره إىل املؤمتر  (Rev.WRC-07) 80العمل املعين بالقرار  "قررت اللجنة أن يقوم فريق
 االجتماع التاسع والسبعني. ووافقت اللجنة على العمل باملراسلة ومواصلة هنج التحليل للنظر فيه يف (Rev.WRC-07) 80 القرار

 3.0 من الدستور والرقم 44 املادة تؤثر على الوفاء باملبادئ الواردة يف واليت WRC-15املنهجي للمشاكل اليت تواجهها منذ املؤمتر 
على العمل الذي قامت به بشأن  ج. ويلسونمكنة. وشكرت اللجنة السيدة من ديباجة لوائح الراديو وحتديد احللول امل

 املسألة." هذه

وفي الحلقة الدراسية  2018 مشاركة لجنة لوائح الراديو في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 11
 2018العالمية لالتصاالت الراديوية لعام 

 للجنةاالسيد بيسي والسيد سرتيليتس  ميثل من اتفاقية االحتاد، على أن 141A ، مع مراعاة الرقماللجنة توافق 1.11
 .2018مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  يف

 .2018ام يف احللقة الدراسية العاملية لالتصاالت الراديوية لع اللجنة كييبعلى أن ميثل السيد   كذلك اللجنة توافق 2.11

 المقبلة لالجتماعاتوالمواعيد التقريبية تأكيد موعد االجتماع القادم  12

 .2018يوليو  16-20 الفرتة يف الثامن والسبعني، ،القادم اعلى تأكيد موعد اجتماعه اللجنة توافق 1.12
لتحديد موعد  2018يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام املنتخبني  كامل أعضاء اللجنةبأن األمر يعود إىل   وإذ تدرك 2.12

ا ية الجتماعاهتالتال املواعيدؤكد مؤقتاً تعلى أن  كذلك اللجنة توافقواالجتماعات الالحقة،  والثماننياحلادي  هاانعقاد اجتماع
 :الثاين والثماننيإىل  التاسع والسبعني من

 2018نوفمرب  26-30  االجتماع التاسع والسبعون
 2019مارس  18-22   االجتماع الثمانون

 2019يوليو  1-10  جتماع احلادي والثمانوناال

 2019أكتوبر  7-11  االجتماع الثاين والثمانون
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 (RRB18-1/10اعتماد خالصة القرارات )الوثيقة  13
 .RRB18-1/10على النحو الوارد يف الوثيقة  القرارات خالصةعلى  اللجنة توافق 1.13

 اختتام االجتماع 14

ه األول بصفته اجتماع الفائقة يف إدارته ألعمالالسيد بيسي برباعة  ستريليتس والسيد السيد ماجنتاأشاد  1.14
 .اللجنة رئيس
من يوم  1130 مجيع احلاضرين الذين أسهموا يف جناح هذا االجتماع. واختتم االجتماع يف الساعة الرئيسوشكر  2.14

 .2018مارس  23اجلمعة 

 
 األمني التنفيذي:

 ف. رانسي
 :الرئيس

 م. بيسي

___________ 
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