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 افتتاح االجتماع 1
 ورحب باملشاركني. 2018يوليو  16من يوم اإلثنني  1400االجتماع يف الساعة  الرئيسافتتح  1.1
أيضاً باملشاركني وشدد، مشرياً إىل خمتلف البنود املدرجة يف جدول أعمال االجتماع، على أمهية  األمين العامرحب  2.1

 لقطاع االتصاالت الراديوية واالحتاد الدويل لالتصاالت واجملتمع الدويل ككل. وحث أعضاء اللجنة على بذل كل اللجنةعمل 
تحضريي للمؤمتر الجتماع الالتمهيد ليف إطار  ،سواء داخل مناطقهم أو فيما بني املناطق ،وسعهم لتعزيز التفاهم واالتفاق يف ما
 .انجاح يف مداوالهتال. ومتىن للجنة بعدفيما  WRC-19 املؤمترو  2019 فرباير يف

، يف مستهل االجتماع وأثناءه، االهتمام إىل ستة طلبات متأخرة وردت قبل بدء االجتماع، وكلها الرئيسواسرتعى  3.1
تعلق ييتعلق ببند مدرج يف جدول أعمال اللجنة. واقرتح أن تؤخذ يف االعتبار ألغراض العلم يف إطار بند جدول األعمال الذي 

 منها. بكل
 على ذلك. واتُفق 4.1

، 1-5 واإلضافات RRB18-2/2تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية )الوثيقة  2
RRB18-2/DELAYED/1) 

فيما يتعلق باإلجراءات اليت  1امللحق و  1، الفتاً االنتباه إىل البند RRB18-2/2الوثيقة تقريره املعتاد يف  المديرقدم  1.2
اختذها املكتب بناًء على القرارات الصادرة عن االجتماع السابع والسبعني للجنة. وكما اتفق يف ذلك االجتماع، تضمن التقرير 

 مزيداً من التفصيل عن أسباب التأخري يف مواعيد املعاجلة.

 (RRB18-2/2من الوثيقة  2عن أنظمة األرض واألنظمة الفضائية )البند معالجة بطاقات التبليغ 
، RRB18-2/2 بالوثيقة 2االنتباه إىل امللحق  (TSDية، خدمات األرضال)رئيس دائرة  السيد فاسيلييفلفت  2.2

 .يةدمات األرضاخل التبليغ بشأن بطاقات معلومات مفصلة عن معاجلة يتضمن الذي
ولفت إىل بطاقات التبليغ عن األنظمة الفضائية،  (SSD، دائرة الخدمات الفضائيةرئيس ) فاليهالسيد  أشار 3.2

 ،للجنةوأشار إىل أنه منذ االجتماع السابق . 2018 يونيوشمل لي هحتديث الذي مت، RRB18-2/2بالوثيقة  3 امللحق االنتباه إىل
 وهي ةالتنظيمي باملهملةيف األسابيع املقبلة الوفاء  (، ومن املتوقع2املعاجلة لطلبات التنسيق املنشورة )اجلدول  زمنباطراد تقلص 

( 3 )اجلدول 30A/30التذييلني  يف 4من املادة  6.2.4/3.1.4 البنداملقدمة مبوجب  التبليغاتمعاجلة  زمن وتقلص أيضاً أشهر.  أربعة
ملقدمة مبوجب ا للتبليغاتوقت املعاجلة  ما زالستة أشهر. ومع ذلك،  وهيمؤشر األداء  فرتة من أقصرإىل حد كبري وأصبح اآلن 

 عن للتبليغات واملعاجلة الفحص فرتاتأن متوسط  وجدير بالذكرشهراً.  13( حوايل 4)اجلدول  30Bمن التذييل  7و 6 املادتني
 األراضي يف الواقعة ضيةاألر  احملطات بالتبليغات عن سلباً  يتأثر( 6B اجلدول) III-S/II-S اجلزء 11 املادة مبوجب األرضية احملطات
 شهراً  15,4 ،االت املعلقةاحلهذه واستبعاد  بتضمني زمن معاجلة التبليغات عن احملطات األرضية، متوسط بلغ حبيث عليها املتنازع

ذي أبدته اإلدارات االهتمام ال ويف ضوءملعاجلة احلاالت املعلقة.  وسيلةيزال املكتب ينظر يف أفضل  على التوايل. وال أشهر 7,7و
ستجابة ا "تقدمي بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية إلكرتونياً"، الذي وضع تطبيقالالتجريبية من  الصيغة يف

تباراً إلزامياً اع التطبيقمن املتوقع أن يصبح استخدام و . 2018يوليو  20 حىت، مت متديد الفرتة التجريبية Rev.WRC( 908-15( للقرار
اريخ ت على أساسعلى مشروع القاعدة اإلجرائية ذات الصلة يف االجتماع احلايل  اللجنة توافقما ، إذا 2018أغسطس  1من 

 .املذكور التطبيق
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نظراً د اخنفض لنشر طلبات التنسيق ق املعاجلة، قال إن وقت السيدة جينتيو السيد ستريليتسعلى أسئلة من  رداً و  4.2
 بشأنلبات التنسيق ط ولتزايديف االجتماع السابع والسبعني،  ذُكر، كما للغايةاآلثار السلبية ملختلف الشبكات املعقدة  لرتاجع

أوقات  للغاية علىاالت املعقدة حلا تأثريعدم التقليل من أمهية  ومع ذلك ينبغيستغرق وقتاً أقل يف املعاجلة. ت اليتالشبكات التقليدية 
أوقات املعاجلة  تقليصمن أجل  قصارى جهودهم يبذلون (SSD) باإلضافة إىل ذلك، كان موظفو دائرة اخلدمات الفضائية. و املعاجلة

لى ذلك، ع التقدم عندما ينضم موظفون جدد إىل اإلدارة. وعالوةً  وسوف يرتسخاستجابًة لإلحباط الذي أعرب عنه أعضاء اللجنة، 
 4 من املادة 6.2.4/3.1.4 البندبربجمية الفحص إىل تسريع معاجلة الطلبات املقدمة مبوجب أدت التحسينات يف اخلوارزميات اخلاصة 

 .بياً نس اً عدد الشبكات الساتلية اجلديدة املقدمة مبوجب هذه األحكام منخفض كان  ، ويف مجيع األحوال30A/30 التذييلني يف
 7و 6 املادتني وجبمب الواردة التبليغات معاجلة يف اخنفاض القصري حدوث املدى وأضاف قائالً من غري املتوقع على 5.2
وقت  يف 2018كانت ذروة أبريل و . الوقت تدارك املتعذر جيعل من الطلبات من لكبيرا العدد ألن استمرار اً نظر 30B التذييل يف

، مل يتغري تاريخ االستالم ووقت RRB18-2/2بالوثيقة  3امللحق  يف 4اجلدول  منيتضح  كما. و مصطنعة إىل حد كبري املعاجلة
، كانت معلقة منها شر عدد، ولكن نُ 2018نشر أي شبكات جديدة يف فرباير ومارس يمل و املعاجلة إال عند نشر شبكات جديدة. 

 7,4 قل منأ قط احملطات الفضائية معاجلة التبليغ عنمل يكن وقت و . امللحوظة، مما أدى إىل الذروة 2018لبعض الوقت، يف أبريل 
على ذلك،  . وعالوةً املراسالتيومًا للرد على  30 مهلة اإلدارات وُمنحتشهرين،  I-Sاستغرق النشر مبوجب اجلزء وقد شهر. أ

رات من االعرتاضات من اإلدا كربإىل عدد أ أدىفإن االستخدام املعقد على حنو متزايد للمدار املستقر بالنسبة إىل األرض 
 املوجودة غري األرضية حطاتللم املعاجلة وقتوقت. وأشار إىل أن متوسط الستغرق يالتحقيق فيها و يتعلق باتفاقات التنسيق،  فيما

 هر.أش 7,7 بلغ عليها املتنازع األراضي يف
تمر سوف تس اهنأ واثق منباجلهود اليت يبذهلا املكتب لتخفيض أوقات املعاجلة، وهو  السيد ستريليتسرحب  6.2
حرجة بشكل  30Bيل التذي مبوجب التبليغاتاالخنفاض بعد ملء الوظائف اجلديدة. غري أن احلالة فيما يتعلق بوقت معاجلة  يف

. تبليغاهتمعاجلة م قبلاالنتظار ألكثر من سنة  اضطرارهم حيثمن  أصالً الصعوبات اليت يواجهها مشغلو السواتل  يفاقمخاص، مما 
. ومضى يقول من الفحص التمهيدي ما تشجيع املكتب على إجراء نوعبرمبا و ، املعاجلةوقات جيب بذل كل جهد للتعجيل بألذا و 

محطات احملطات األرضية املوجودة يف األراضي املتنازع عليها وأوقات املعاجلة لل املعاجلة بشأنإنه جيب التمييز بوضوح بني أوقات 
أثر سليب  على جتنب أي احلرصوجيب  معقدة للغايةراضي املتنازع عليها احملطات يف األباألرضية األخرى. وكانت احلالة فيما يتعلق 

 هلا على اإلحصاءات.
 زال مالتأخري حاالت ااستمرار لكنه أشار إىل أن و أوقات املعاجلة،  ختفيضباملكتب على عمله يف  الرئيسأشاد  7.2

التحسينات اإلضافية على املوارد املتاحة للمكتب لتعيني موظفني إضافيني وشراء  تتوقفمشكلة، وأن من املرجح أن ميثل 
فرصة للمكتب لتسليط الضوء على الصعوبات اليت يواجهها ويعمل مع اإلدارات للحد  WRC-19سوف يتيح املؤمتر و برجميات. 

 من أوقات املعاجلة.
استجابًة  ُوضعاإللكرتوين اجلديد الذي  لتبليغا تطبيق بشأن السيدة ويلسونو الرئيسردًا على أسئلة و  8.2

)الرسالة  2018يف مارس  ،إن اإلدارات قد أُبلغت (SSD دائرةال )رئيس فاليه السيد، قال (Rev.WRC-15) 908 للقرار
بد يُ  ومل ،2018أغسطس  1 وهواملقرتح  التطبيق تاريخ، ب(CCRR/60 املعممة الرسالة) 2018 مايو يف أخرى( ومرة CR/427 املعممة

ة الربيد اإللكرتوين أنظم استخدام حيث كانت تواجه صعوبات يف يتطلع إىل تطبيقه اإلدارات كان بعض  بلأي منها أي اعرتاض؛ 
ب االستخدام لتجن وذلك فرتة طوعية من االستخدام إتاحةتقرر جعل النظام إلزاميًا منذ البداية بداًل من  . وقدالقائمةوالفاكس 

التجريبية  لصيغةاانتقال مجيع اإلدارات إىل النظام اجلديد. وقد حظيت  واحلرص علىاملتوازي لنظامني، مما قد يؤدي إىل االرتباك، 
 تواجهيساعد املكتب أي إدارات وف إدارة. وس 29مستخدمًا من  150 أكثر من جانب منوخضعت لالختبار  بقبول حسن

 اجهة اجلديدة يف عدد من احللقات الدراسية املقبلة لالتصاالت الراديوية.صعوبات وسيقدم الو 
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 من تقرير املدير، إىل ما يلي: 2أن ختلص اللجنة، بشأن البند  الرئيساقرتح  9.2
فرت عن أس، أخذت اللجنة علماً، مع التقدير، باجلهود اليت يبذهلا املكتب واليت RRB18-2/2من الوثيقة  2"فيما يتعلق بالفقرة 

اختصار وقت معاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية يف حاالت معينة، ولكنها أعربت عن قلقها ألن املزيد من التحسينات 
 . وقررت اللجنة تكليف املكتب مبواصلة:30B إطار التذييل زال مطلوباً بشكل عام، خاصًة يف حالة معاجلة بطاقات التبليغ يف ما
  لة للحد من حاالت التأخري ومراعاة املهل التنظيمية ملعاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية؛اجلهود املبذو 
  ن الشبكات الساتليةعاملعقدة والكثيفة العدد بطاقات التبليغ استشارة اإلدارات بشأن األثر الكبري على وقت معاجلة ،

 من لوائح الراديو لدى إبالغها عن متطلبات شبكاهتا الساتلية من الرتددات؛ 1.4ودعوهتا إىل التقيد بأحكام الرقم 
  مساعدة اإلدارات يف استخدام التطبيق اجلديد بشأن "تقدمي بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية إلكرتونياً" الذي

 "عن الشبكات الساتلية. من أجل تقدمي بطاقات التبليغ اإللكرتونية (Rev.WRC-15) 908أُعد استجابًة للقرار 
 على ذلك. واتُفق 10.2

 (RRB18-2/2في الوثيقة  3البند تطبيق استرداد تكاليف بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية )
لفت  الشبكات الساتلية )املدفوعات املتأخرة(، بطاقات التبليغ عن اسرتداد تكاليف بتطبيقفيما يتعلق  11.2

 الشبكات بطاقات التبليغ عن من عدداً من تقرير املدير وأشار إىل أن  4االنتباه إىل امللحق  (SSDدائرة رئيس ال) فاليه السيد
للقاعدة  وفقاً و ، هكذاو أن يلغيها.  الذي رمبا اضطر إىل املكتبقبل اجتماع  كلهافعت  فقد دُ ومع ذلك متأخراً، تكاليفها فعت دُ  قد

 دارة.االستحقاق اجملاين السنوي لتلك اإلب حظيتوالحظ أن شبكة بنغالديش قد  اإلجرائية ذات الصلة، مل يتم إلغاء أي منها.

 (RRB18-2/2 من الوثيقة 1.4 ( )البند15تقارير بشأن التداخالت الضارة و/أو مخالفات لوائح الراديو )المادة 
حالة  46 املكتب تلقى يف تقرير املدير، إىل أن 3االنتباه إىل اجلدول  الفتاً ، (SSDدائرة ال)رئيس  فاليهالسيد أشار  12.2

 .2018مايو  31و 2017يونيو  1من التداخالت الضارة املتعلقة باخلدمات الفضائية يف الفرتة بني 
املكتب  إىل أن RRB18-2/2من الوثيقة  1.4فيما يتعلق بالفقرة  (TSD دائرةالالسيد فاسيلييف )رئيس أشار  13.2

، 2018مايو  31و 2017يونيو  1يف الفرتة بني  املخالفاتالتداخل الضار و/أو  عن رسالة خبصوص تقارير 380تسلم ما جمموعه 
 ساعة. 48يف غضون  اعتيادياً وأن التعامل مع هذه احلاالت استمر 

بين إيطاليا والبلدان  (VHF/UHF) نطاقات الموجات المترية/الديسيمترية التداخل الضار بالمحطات اإلذاعية في
 (5و 4و 3و 1 واإلضافات RRB18-2/2من الوثيقة  2.4لها )البند  لمجاورةا

إن سويسرا  (TSDدائرة ال)رئيس  فاسيلييفالسيد ، قال RRB18-2/2من الوثيقة  2.4 بالبندفيما يتعلق  14.2
وقد ُعقد  خدمات اإلذاعة الصوتية يف سويسرا. يفعن حمطات إيطالية  ةنامج ةضار  تتقريرًا عن تداخال 23 قدمت

 عنه تقريرالويرد  ،إدارات كرواتيا وفرنسا وإيطاليا ومالطة وسلوفينيابني  لتنسيق الرتدداتاجتماع متعدد األطراف  2018 ويوني 20 يف
 .RRB18-2/2بالوثيقة  1 اإلضافة يف

 1 ( اإلضافةTSD/BCD، رئيسة شعبة الخدمات اإلذاعية/دائرة الخدمات األرضية)السيدة غازي قدمت  15.2
، اليت تتضمن تقريرًا عن اجتماع املكتب مع اإلدارة اإليطالية والبلدان اجملاورة هلا فيما خيص التداخل الضار RRB18-2/2 للوثيقة

ا رواتيا وسلوفينيا حضرتكيت  إدارة سويسرا، ولكن إدار  االجتماع ومل حتضرخدمات اإلذاعة الصوتية اليت تسببها إيطاليا جلرياهنا.  يف
عن  ا أيضاً أعربتو االجتماع وأشارتا إىل عدم عقد اجتماع ثنائي وإىل عدم حتقيق حتسن ملموس يف حاالت التداخل املبلغ عنها. 

ثالث  لح ا لعقد مزيد من االجتماعات الثنائية مع إيطاليا. وقد حتسن الوضع فيما يتعلق بفرنسا، حيث مت اإلبالغ عناستعدادمه
ام احلايل عن القلق بشأن االستخد أعرب. وقد التأكيد ينتظر ةالرابع احلالةحل و من التداخل الضار،  حاالت من أصل أربع حاالت

أكدت إيطاليا أهنا و . GE-06طة اخلهلا يف  موزعةغري  (DAB)لإلذاعة الصوتية الرقمية  رتددمن ال جملموعاتإيطاليا  جانبمن 
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تصدر  ة، لنقانون اجلديد بشأن اإلذاعة السمعية الرقميالذلك، ومبوجب  على عالوةً هذه احلاالت. و  وتتقصىمبشغليها  سوف تتصل
ني على األقل وقرر االجتماع أنه ينبغي للبلدان املعنية أن تعقد اجتماعني ثنائي هلا مبوجب اخلطة. املوزعةإيطاليا تراخيص إال للقنوات 

 .2019يونيو  -قبل االجتماع املتعدد األطراف املزمع عقده يف مايو 
 معروضة 2018 ويوني 27ذكرت، يف رسالة مؤرخة  إن إدارة كرواتيا (TSDدائرة الالسيد فاسيلييف )رئيس قال  16.2

ي دمات التلفزيون الرقمخب، أنه على الرغم من حدوث بعض التخفيض يف التداخل الضار RRB18-2/2للوثيقة  3 اإلضافة يف
على ذلك، الحظت كرواتيا أن إيطاليا واصلت استخدام القنوات  عالوةً حاالت التداخل الضار. و  بعض استمر فقد كرواتيا، يف

بالبث تعلق طرأ أي حتسينات فيما يييف كرواتيا، وأنه مل  حالياً  ليست قيد التشغيلاليت  GE-06طة اخلاملخصصة لكرواتيا يف إطار 
قائمة األولويات،  يف مدرجة اليت طبقتها إيطاليا ال تتعلق حباالت اتوائي. وأشارت كرواتيا أيضًا إىل أن تعديالت اهلFM اإلذاعي

خة سالة مؤر  اليت تستخدمها إيطاليا. وأبلغت سلوفينيا، من جانبها، يف T-DABالتشغيل غري املنسق حملطات  الحظتوأهنا 
يف استخدام قنوات خمصصة لسلوفينيا ، بأن إيطاليا استمرت RRB18-2/2إىل الوثيقة  4مستنسخة يف اإلضافة  2018 ويوني 27
 .FM اإلذاعي البثب، وأنه مل حيدث أي تقدم فيما يتعلق GE-06طة اخلإطار  يف

 ةإدارة إيطاليا حلل حاالت التداخل الضار مع البلدان اجملاور  تتخذهاإىل خارطة الطريق لإلجراءات اليت  وقال، مشرياً  17.2
، ةتعاون مع فرنسا وسويسرا ومالطبال أحرزقد  اً ، إن إيطاليا أبلغت املكتب بأن تقدم(RRB18-2/2إىل الوثيقة  5)اإلضافة  هلا

كرواتيا   كل منو  اجتماعات تنسيق ثنائية بني إيطاليا انعقاديف منطقة األدرياتيكي. وعلى الرغم من عدم  ولكن الوضع أكثر تعقيداً 
 MHz 700النطاق يف  ملالع وقفعلى ذلك، سيبدأ  عالوةً ن. و يدالبل هبذينذت بعض التدابري فيما يتعلق وسلوفينيا، فقد اختُ 

 .(VHF) جديدة يف نطاق املوجات املرتية DAB، وتعمل إيطاليا على وضع خطة 2022ومن املقرر أن ينتهي يف عام  2020عام  يف
الرتددات ويف حالة سلوفينيا، استعيض عن جدول احملطات الراديوية و  .على حدة بلد يف كلالة احل بالذاتخارطة الطريق  تناولتوقد 

 وجاء تفصيل املعلوماترتددات، ال يف خمتلف اسلوفينييف  NANOSو KUK الراديو حمطيتمبعلومات تتعلق بدراسات حماكاة 
لمحطات ل عنها صائص املبلغالوثيقة. وقد وجدت إدارة إيطاليا أن القدرة احملسوبة على أساس اخلب 10إىل  1من  امللحقات يف

ار عند حساب التداخل. يف االعتب أن تؤخذ، وهي نتيجة ينبغي عديدة يف حاالت الفعلية القدرةبكثري من  أدىنالسلوفينية كانت 
ت من احلاال . ويف حالة فرنسا، ال تزال هناك حالة واحدة فقطعلى ما هي عليه إىل حد كبرياحلاالت  بقيتوفيما يتعلق بكرواتيا، 

يتعلق  ما. وفيما يتعلق مبالطة، أبلغ عن بعض التطورات فيتل  الثالث األخرى قد حُ  احلاالتاألربع، ولذلك يفرتض املكتب أن 
حالة تتطلب االهتمام، رغم أن سويسرا قدرت  41يف حالة سويسرا، حددت إيطاليا و . "M2O"و "Radju Malta 2" يتمبحط

من شأنه لتقدم احملرز ا نع أوضح من إيطاليا تعبرياً ، فإن حينهاالطريق يف  خارطةر املكتب تقدمي . وبينما يقد  معل قةحالة  69وجود 
 التحليل. تسهيل

 إدارة إيطاليا توفري املعلومات الالزمة لتسهيل قيام املكتب بتحديد احلاالت أن يُطلب منينبغي إنه  الرئيسقال  18.2
 MHz 700 إيطاليا أيضاً مزيداً من املعلومات عن إمكانية استخدام البلدان اجملاورة للنطاقتقدم  ورمباومساعدة اإلدارات يف تعاوهنا. 

ما إذا كانت  ذلكوأن توضح كالطريق،  خارطةمن املفيد لإلدارات املعنية أن تعلق على و لإلذاعة التلفزيونية قبل إعادة توزيعه. 
 .أم ال فيها مدرجة يف قوائم أولوياهتا احملددةاحملطات 

التقدم  زيد منامل حيرز من املؤسف أنه مل ومع ذلك يرحب بالتقدم احملرز فيما يتعلق بفرنسا، إنه السيد ستريليتسقال  19.2
مع اإلدارات األخرى. وجيب على مجيع اإلدارات املتأثرة أن تواصل جهودها بشأن هذه املسألة، وينبغي مناقشة خارطة الطريق 

االجتماعات  وثيقة تكون مبثابة أساس للمناقشة يف إعداد ستفيد اللجنة منولسوف تاالجتماعات املتعددة األطراف املقبلة.  يف
 اإلدارات املعنية. جانبتضمن تقييم خارطة الطريق من تاملقبلة 

املسائل  حلل أمام احلكومة اإليطاليةمتاماً بالنظر إىل أن اخليارات املتاحة  ليس مستغرباً إن عدم إحراز تقدم  المديرقال  20.2
إطار  واسعة يفخطوات  قحتقي ال ميكن توقعو بالنسبة لإلذاعة التلفزيونية.  هياملتعلقة باإلذاعة الصوتية حمدودة أكثر بكثري مما 

 .ةضئيل تلتقدم، مهما كانا خطوات اللجنة حدة وأن تستحثعلى  ختصيصخر. وجيب التعامل مع كل آلمن اجتماع  اللجنة
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ه أبدت على أن من الصعب للغاية على اإلدارة اإليطالية، رغم ما (TSD/BCD الشعبة ةالسيدة غازي )رئيسوافقت  21.2
. ومع ذلك، فقد وعدت بعدد من التحسينات النافذةبسبب اللوائح احمللية وذلك  FM حالة النطاق حتسممن حسن نية، أن 

واحلد من  (VHF)املوجات املرتية  يف، مبا يف ذلك استخدام التلفزيون الرقمي MHz 700النطاق  بعد حتريرما  الرئيسية إىل حد  
. وريثما يتم تنفيذ هذه التدابري، اقرُتح يف االجتماع املتعدد األطراف T-DABوضع خطة اإلرسال  بفضل FMنطاق الاالزدحام يف 

 أن تركز إيطاليا على بعض احلاالت يف قوائم األولويات.
وف تستفيد وقال إن اللجنة س يف قوائم األولويات. احلاالت املدرجةأن تركز إيطاليا على  ضرورة على الرئيس وافق 22.2

من إعداد وثيقة على أساس قوائم األولويات واملسامهات من اإلدارات وخارطة الطريق املقدمة من إيطاليا، وينبغي حتديثها لكل 
 هذا الصدد. ب تداخالت ضارة، وتلك اليت تتعرض للتداخل، والتقدم احملرز يفاجتماع للداللة على حالة احملطات اليت تسب

، ولكنه يتطلب معلومات من هذا القبيل املكتب إعداد وثيقة يسر   (TSDدائرة الالسيد فاسيلييف )رئيس قال  23.2
 السجل األساسي يف التخصيصاتسب اسم احملطة، لتسهيل الربط بني حبأكثر شفافية من إدارة إيطاليا، مبا يف ذلك معلومات 

 أخرى. بلدانتقارير من الو 
 هليئات اإلذاعيةابشأن قرار اإلدارة السلوفينية بعدم دعوة  الرئيسو السيد ستريليتسوعقب تعليقات أدىل هبا  24.2

هذه  ىلإتشكيل وفودها باإلدارات  تشري علىمن الصعب على اللجنة أن  المديرللمشاركة يف اجتماعات التنسيق، قال 
، على أن كل نظيميةاهليئات اإلذاعية والتاملصاحل بني  يف تضارب احتمال نشوءإىل  ، مشرياً السيد ستريليتسوافق و االجتماعات. 

 أن تقرر لنفسها. ينبغيإدارة 
 إىل ما يلي: اللجنة، بشأن هذه املسألة،لص ختأن  الرئيساقرتح  25.2

، اطلعت اللجنة بارتياح على اجلهود اليت بذلتها إدارة 5و 4و 3و 1واإلضافات  RRB18-2/2من الوثيقة  2.4"عند النظر يف البند 
إيطاليا لتنظيم اجتماعات ثنائية ومتعددة األطراف حلل حاالت التداخل الضار حملطات لإلذاعة الصوتية وحتسن الوضع بشأن 

شجعت سن الوضع مع كرواتيا وسلوفينيا وسويسرا. و التدخل الضار مع فرنسا ومالطة. بيد أن اللجنة أعربت عن قلقها من عدم حت
اللجنة إدارة إيطاليا واإلدارات اجملاورة على مواصلة التنسيق يف االجتماعات الثنائية واملتعددة األطراف، وإشراك مشغلي اإلذاعة 

ية، وتركيز الصوتية والتلفزيونمثل هذه االجتماعات عند االقتضاء، حلل حاالت استمرار التداخل الضار يف حمطات اإلذاعة  يف
قوائم األولويات. وعالوًة على ذلك، طلبت اللجنة من إدارة إيطاليا االلتزام خبطة اإلذاعة الصوتية  اجلهود على احملطات احملددة يف

ة، على أساس املعني. وقررت اللجنة أن تكلف املكتب بإعداد وثيقة، بالتنسيق مع البلدان GE06الرقمية الواردة يف االتفاق اإلقليمي 
قوائم األولويات واملسامهات املقدمة من اإلدارات وخارطة الطريق املقدمة من إيطاليا اليت تبني حالة احملطات اليت تسبب تداخالت 

قت الو  يف هذا الصدد، وشجعت اإلدارات املعنية على تزويد املكتب باملعلومات ضارة، وتلك اليت تتعرض للتداخل، والتقدم احملرز يف
 املناسب لتحديث هذه الوثيقة باستمرار وتقدمي الوثيقة احملدثة إىل االجتماعات املقبلة للجنة."

 على ذلك. واتُفق 26.2

 (RRB18-2/2 من الوثيقة 5)البند  49 الراديو والقرار من لوائح 6.13و 1.38.9و 49.11و 47.11و 1.44.11 تطبيق األرقام
 5 لفت االنتباه إىل اجلداولو  RRB18-2/2من الوثيقة  5 البندعلى  بإجياز (SSDالدائرة  )رئيس فاليهالسيد عل ق  27.2

 .ذا الشأنتذكر يف هصعوبات  من هناك وقال ليس. والتبليغاتالشبكات الساتلية  إلغاءإحصاءات عن  تضمنتاليت  7و 6و
، على الرغم من أن 48.11من التقرير ال يتضمن أي إشارة إىل الرقم  5أن عنوان الفقرة إىل  السيد ستريليتسأشار  28.2

، نظراً إىل 5يف عنوان الفقرة  48.11وبالتايل ينبغي إدراج إشارة إىل الرقم  .النص واملواد اجلغرافية تتضمن معلومات بشأن هذا احلكم
 هو مألوف. أن العنوان قد ورد يف التقرير املقدم من املدير إىل اللجنة، على حنو ما
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عن  بطاقات التبليغ معالجة بشأن استرداد تكاليف المقبلالمجلس والعمل  الصادر عن 482 مقررالتعديل على 
 (RRB18-2/2من الوثيقة  6 البندالشبكات الساتلية )

من  482 املقررراجع  2018أن اجمللس  األذهان ، إىلRRB18-2/2من الوثيقة  6فيما يتعلق بالفقرة ، الرئيساستعاد  29.2
معين  لهع فريق خرباء تاباجمللس السابع والسبعني. كما أنشأ  ا، على النحو املقدم إىل اللجنة يف اجتماعهAأجل تنفيذ اإلجراء 

أيضاً  B ، والنظر فيما إذا كان ينبغي تطبيق اإلجراءCو Bاإلجراءين  البحث يف، مواصلة يف مجلة أمور، من شأنه، 482 باملقرر
 .للغايةاملعقدة  (GSO)عن الشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض على حاالت التبليغ 

لب من املكتب تزويد فريق قد طُ ل (SSD الدائرة السيد فاليه )رئيس، قال السيد ستريليتسوردًا على سؤال طرحه  30.2
اليت  املعقدة للغاية الشبكات الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرضاخلرباء التابع للمجلس ببيانات إحصائية عن عدد بطاقات التبليغ عن 

، الذي يسعى إىل Bإلجراء هنج ا ينبغي تطبيق فريق اخلرباء سينظر فيما إذا كان إن الرئيساملكتب وخصائصها اخلاصة. وأضاف  يتلقاها
املعقدة  (GSO) ستقرة بالنسبة إىل األرضاملاتلية سالشبكات ال التبليغ عنالوحدات، على  منأقصى  عدد على املقطوعةالرسوم  قصر
 املعقدة. (non-GSO) غري املستقرة بالنسبة إىل األرض بالتبليغ عن الشبكات الساتليةالدراسات املتعلقة  بعد إكمالفقط  للغاية
لمجلس سيكون ل التابع رباءاخلفريق  إن (SSD الدائرة السيد فاليه )رئيس، قال السيد كوفيعلى سؤال من  ورداً  31.2

 جلميع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات. مفتوحاً 
 إىل ما يلي: اللجنة، بشأن هذه املسألة،لص ختأن  الرئيساقرتح  32.2

بشأن اسرتداد تكاليف  2018الصادر عن اجمللس  482 اللجنة علماً باملقرر أخذت، RRB18-2/2من الوثيقة  6"عند النظر يف البند 
اللجنة  وقررت املسألة. بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية واملقرر الداعي إىل إنشاء فريق خرباء تابع للمجلس ليواصل دراسة هذه

 تكليف املكتب بتقدمي تقرير إىل اللجنة عن التقدم احملرز يف هذا الشأن."
 على ذلك. واتُفق 33.2

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

مبوجب  املستعرضةالنتائج  إن ،RRB18-2/2من الوثيقة  1.7 البندإىل  مشرياً ، (SSD الدائرة السيد فاليه )رئيسقال  34.2
ة متاحة النتائج التفصيليو مخس شبكات إضافية.  من أجلمنذ االجتماع السابع والسبعني للجنة،  نشرت، (WRC-03) 85 القرار

بيانات املدخالت  مواءمةإن  الً ئقا RRB18-2/2من الوثيقة  2.7 البندإىل  وانتقلعلى الويب.  املكتب وموقع BR IFICالنشرة  يف
، 2018 يناير ( يف3املعتمد )اإلصدار  يف شكلها ،ITU-R S.1503تتطلب التوصية و أوقات املعاجلة.  اختصاريف  هاماً  سيكون عامالً 

سياق  يف 4 يف التغيريات الالزمة للتذييل 4Aلوائح الراديو، وستنظر فرقة العمل يف  4معلمات إضافية غري متاحة حاليًا يف التذييل 
 .WRC-19املؤمتر  من جدول األعمال 7 البند

دأ العمل الربجميات ذات الصلة، قال إن املكتب ب اقتناءاحملرز يف  الضروريبشأن التقدم  الرئيسعلى سؤال من  ورداً  35.2
 ميزانية فرتة السنتني يف ومع أن متويل الربجمية غري مدرجالربجميات اجلديدة وشفرة املصدر الالزمة لضمان استدامتها.  القتناءالالزم 
يزال  ار إىل أنه الالعطاءات. وأش اللتماسدعوة واسعة  وستطلق، فقد مت بالفعل حتقيق وفورات يف بعض بنود امليزانية، الراهنة

 .الربجميةمن  2اإلمكان إجراء عدد من االختبارات باستخدام اإلصدار  يف
 إىل ما يلي: اللجنة، بشأن هذه املسألة،لص ختأن  الرئيساقرتح  36.2

بشأن تنسيق بيانات  2.7 بشأن نشر النتائج اليت جرى استعراضها والفقرة 1.7لجنة علمًا بالبنود الواردة يف الفقرة أخذت ال"
وقر ر تكليف املكتب ببذل كل اجلهود لإلسراع يف اقتناء برجميات جديدة ملعاجلة بطاقات التبليغ  RRB18-2/2املدخالت يف الوثيقة 

 وتقدمي تقرير إىل اللجنة عن التقدم احملرز يف هذا الشأن." (WRC-03) 85مبوجب القرار 
 على ذلك. واتُفق 37.2
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 30Aو 30لتذييلين ا في اإلضافية لالستعماالت 3و 1اإلقليمين  قائمة تمديد فترة تشغيل بعض التخصيصات في
 (RRB18-2/2من الوثيقة  8 البند)

 7 ني بعد حوايليتلتمديد فرتة تشغيل شبكتني ساتلإن املكتب تلقى طلبات  (SSDدائرة الالسيد فاليه )رئيس قال  38.2
 وىلاألالتشغيل  فرتةثالث سنوات قبل انتهاء أي ) 30Aو 30التذييلني  يف 24.1.4 البنديف  ااملشار إليه املهلةأشهر من  8إىل 
قرر  قد، فباملهلة احملددةيف حالة عدم الوفاء ه ما ينبغي عملقدم أي توجيهات بشأن ي ال 24.1.4 البندسنة(. ومبا أن  15 ملدة

مع  ياً ون تغيري، متاشد بقيت عنها وأن اخلصائص املبلغ يف اخلدمةبأن التخصيصات ما زالت  علماً املكتب قبول طلبات التمديد، 
ل مستقرة ستخدم سوات)فرتة صالحية ختصيصات الرتدد للمحطات الفضائية اليت ت (Rev.WRC-03) 4للقرار  أصالً اإلجراء املتبع 

بل شهر من املوعد ق املبلغة اإلدارات إىليف إرسال رسائل تذكري  أيضاً  بدأ املكتب وقدبالنسبة إىل األرض ومدارات ساتلية أخرى(. 
 النهائي الستالم هذه الطلبات.

ذكري إىل بقرار إرسال رسائل ت اورحب صحيح على حنوأن املكتب تصرف  السيدة جينتيو السيد ماجنتااعترب  39.2
 24.1.4 لبندامراجعة  قد يكون من املفيدأنه  مضيفانعلى ذلك،  السيد كوفيو السيد ستريليتس. ووافق املبلغة اإلدارات

 لإلشارة إىل احلاجة إىل إرسال تذكري. 30Aو 30التذييلني  يف

 (RRB18-2/2من الوثيقة  8 البند) TDRS 89Eلشبكة الساتلية في اتخصيصات تردد معينة لوضع في الخدمة التأكيد 
ينة معتخصيصات تردد ل بالوضع يف اخلدمةتأكيدًا  تلقىإن املكتب  (SSDدائرة ال السيد فاليه )رئيسقال  40.2

من لوائح الراديو.  44.11يوماً من هناية الفرتة التنظيمية املنصوص عليها يف الرقم  30بعد أكثر من  TDRS 89Eالشبكة الساتلية  يف
عمليات الفعلية أن الومبا أن التأخري كان بسبب خطأ كتايب، بالواردة من إدارة الواليات املتحدة  للتوضيحاتتبعًا و ومع ذلك، 

 .الوضع يف اخلدمة، قرر املكتب قبول تأكيد 44.11متوافقة مع الرقم  TDRS 89Eللشبكة الساتلية 
لذي أشار ا السيد ستريليتس وكذلكالذي اختذه املكتب،  العمليبالقرار  نتيالسيدة جيو السيد ماجنتارحب  41.2

 .السننيلعدد من  بل غ عنهاامللخصائص لساتل يعمل بنجاح وفقاً يكون العندما  حقاً وال سيماإىل أن األخطاء الكتابية قد حتدث 
 :إىل ما يلي ،RRB18-2/2من الوثيقة  9و 8الفقرتني بشأن  ،اللجنة ختلصأن  الرئيساقرتح  42.2

واعتربت أن املكتب  RRB18-2/2 من الوثيقة 9و 8أخذت اللجنة علمًا باإلجراءات اليت اختذها املكتب يف إطار الفقرتني "
تصرف بشكل مناسب. ورحبت اللجنة بقرار املكتب بإرسال رسائل تذكري إىل اإلدارات بشأن املوعد النهائي لتقدمي طلبات  قد

 .30Aو 30 من التذييلني 24.1.4 سنة وفقًا للفقرة 15كات الساتلية اليت قد تصل إىل انتهاء فرتة التشغيل البالغة التمديد للشب
بشأن احتمال احلاجة إىل مراَجعة  WRC-19وقررت اللجنة تكليف املكتب مبواصلة هذه املمارسة وتقدمي تقرير إىل املؤمتر 

 وفقاً لذلك." 30Aو 30 يف التذييلني 24.1.4 البند
 على ذلك. واتُفق 43.2

الخدمة  في KYPROS-SAT-3طلب إلى لجنة لوائح الراديو التخاذ قرار بشأن وضع الشبكة الساتلية 
 (RRB18-2/DELAYED/1و RRB18-2/2(Add.2) )الوثيقتان

 ((SSD/SNP) السيد وانغ )رئيس شعبة التبليغ والخطط للخدمات الفضائية/دائرة الخدمات الفضائيةقدم  44.2
وطلب  KYPROS-SAT-3تاريخ الشبكة الساتلية  ة عنعام حملةفيها املكتب  عرض، اليت RRB18-2/2إىل الوثيقة  2 اإلضافة

 KYPROS-SAT-3 لساتليةا الشبكة وضع قربص من أجل إدارةملعاملة الطلب املقدم من توجيهات من اللجنة بشأن أنسب طريقة 
اإلشارة اليت حتتوي على خطاب من إدارة قربص، مع  RRB18-2/DELAYED/1. كما لفت االنتباه، للعلم، إىل الوثيقة اخلدمة يف

 ي( وك(. 2 تنيز( والطلبات الواردة يف الفقر -هـ( 2 اتاملعلومات الواردة يف الفقر  إىل خاصة بصفة
 ص.إدارة قرب  أي من طليب قبول اذا كان ميكنهاللجنة إىل النظر فيما إ اتعقيد احلالة ودعإىل  الرئيس أشار 45.2
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القواعد اإلجرائية  يف Cمن اجلزء  مكرراً 6.1حول ما إذا كانت الفقرة  السيد ستريليتسوردًا على سؤال طرحه  46.2
ربص، ق على طلب بناءً و أن املكتب قد تصرف وفقاً هلذا احلكم.  (SSD الدائرة السيد فاليه )رئيسصحيح، أكد  طبقت بشكل   قد
( و 2 شار إليها يف الفقرةامللكية امل مسجلة سري أو بعاليت حتتوي على معلومات ذات طا امللحقات تعمم على أعضاء اللجنة مل

، ألن املعلومات بالذات( و 2 حُتذف الفقرة ملتأخر. و امل الطلب يف أملح إليه، خالفًا ملا RRB18-2/DELAYED/1 من الوثيقة
 سرية.الواردة فيها ليست 

 أي وثائق سرية. تبحث يفاإلشارة إىل أن اللجنة مل  ال بد من الرئيسقال  47.2
، RRB18-2/DELAYED/1 باإلشارة إىل الوثيقةالتمست، مع إدارة قربص. و  إىل حد ماتعاطف تإهنا  السيدة جينتيقالت  48.2

يتعلق بالطلب الوارد  وفيما (ج( 2)الفقرة  كنطاق متأثر  (UKR00001)أوكرانيا  تعينيتوضيحًا بشأن سبب عدم حتديد 
زال  ماوأنه  2016الوارد من قربص يف عام  اخلطابلرد على ا قبل أن املكتب قد استغرق بعض الوقت والحظت ي(. 2 الفقرة يف
مكان . وتساءلت عما إذا كان بإ2017يف سبتمرب وردت اليت  KYPROS-SAT-3للشبكة الساتلية  B اجلزء تقدميعاجل إعادة ي

 الحقاً إىل موقع مداري آخر. ونقله ما ارييف موقع مد الوضع يف اخلدمةألغراض  ساتلاللجنة تأييد استخدام 
مه قد مت استال ،اتيةو نتيجة غري م لقيوالذي  ،إىل أن الطلب املقدم من قربص السيد ستريليتسأشار  49.2

 نفاذموعد  بشأنتوضيحاً  والتمس، WRC-15، وهو تاريخ بدء نفاذ لوائح الراديو بالصيغة اليت اعتمدها املؤمتر 2017 يناير 1 قبل
للوائح  إىل تعيني. وقد بذلت إدارة قربص قصارى جهدها لالمتثال ختصيصالشبكة األوكرانية من  وضعتغيري ب WRC-15املؤمتر  قرار

املوقع  ساتاًل يف تقبل فرتة طويلة من املوعد النهائي التنظيمي للشبكة الساتلية، ووضع وضع يف اخلدمةالالراديو: فقد أبلغت عن 
وتكمن  عنه. املوقع املداري املبلغليعمل على املدى الطويل يف  ساتليوماً، وتعاقدت من أجل تصنيع وإطالق  90املداري ألكثر من 

لتأخريات اللجنة، فإن ا تناقش سبق أن عاجل املكتب طلبها. وكمان يقبل أطويلة  فرتةاملشكلة يف أن قربص اضطرت إىل االنتظار 
كون ي دقأشكال الفحص التمهيدي من جانب املكتب  شكاًل ما منبالنسبة لإلدارات، وكرر اقرتاحه بأن  صعوبة املطو لة متثل

 . وأعرب عن تأييده للطلبات املقدمة من قربص.اً مفيد
 هوتعديل بهاطل إعدادأن إدارة قربص قد بذلت الكثري من الوقت واملوارد يف  إىل أشار، بعد أن تويالسيد إ تساءل 50.2

خذاً آاجلديد ألوكرانيا، عما إذا كان املكتب قد حاول حتديد موقع آخر على قوس اخلدمة يناسب أوكرانيا،  مراعاة التعينيمن أجل 
 .30Bعليها يف التذييل  املنصوصاملرونة  االعتبار جوانب يف

الصعوبات اليت تواجهها، ولكن جيب أن يستند املكتب واللجنة  يف تعاطف مع إدارة قربصيإنه  السيد هوانقال  51.2
، ولكن ينبغي هتطبيقميكن  2.44B.11 الرقم وأضاف بأن. النافذةأحكام لوائح الراديو  إىلمن اإلدارات  الواردة طلباتالمعاجلة  يف

 املكتب. ألوكراين باستخدام برجمياتا التعينيللصعوبات اليت تواجهها قربص يف حتديد  لإجياد حنفاذ. وينبغي ال دخوله حيزتوضيح تاريخ 
 ربيعتاألوكراين  التعيني، إىل أنه مل يعد RRB18-2/DELAYED/1وفقاً للمعلومات الواردة يف الوثيقة  ،الرئيسأشار  52.2
 املقدمة من قربص. KYPROS-SAT-3نتيجة اخلصائص املنقحة للشبكة الساتلية  اً متأثر 

، ردًا على ((SSD/SNP) شعبة تنسيق األنظمة الفضائية/دائرة الخدمات الفضائية السيد وانغ )رئيسقال  53.2
قد اختذ قراراً بتغيري وضع الشبكة  WRC-15درك أن املؤمتر تكن تمل  2016يف يونيو  األويل Bاألسئلة، عندما قدمت قربص اجلزء 

على ذلك،  بأثر فوري. وبناءً  ملفعولساري ا أصبحإىل تعيني. وقد فهم املكتب أن القرار  ختصيصمن  (UKR00001) األوكرانية
 WRC-15 ملؤمتريف االعتبار قرار ا آخذاً عندما شرع املكتب يف فحص طلب قربص، قام بتطبيق األحكام السارية يف ذلك الوقت، 

الوارد  خطاهبا( من ي 2يف الفقرة و اتية. ؤ قربص نتيجة غري م ولقي طلببشأن وضع الشبكة األوكرانية، 
مع احلفاظ على تاريخ  Bاجلزء ب تقدمي تبليغها ذي الصلةإعادة تعاجل ، طلبت قربص أن RRB18-2/DELAYED/1 الوثيقة يف

الوضع يف اخلدمة بتاريخ إعادة ك( أن يرتبط  2يف الفقرة  يكن ذلك ممكناً، طلبت مل إذاو . 2016 يونيو 3استالم التقدمي األول، أي 
عاجل الشبكة بناًء على تاريخ الحق. وقد ظل املكتب على تهذه احلالة  ويف ،2017 سبتمرب 22 يف B التقدمي ذي الصلة باجلزء

املسألة  إحالة املكتب قررو . Bاجلزء  تبليغأسئلة متعلقة بإعادة تقدمي  من قربص على رداً  ينتظر حالياً  تواصل مستمر مع قربص، وهو
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ل انتهاء املهلة جديد قب ساتلوضع يسمح هلا بإطالق  بعد أن أشارت قربص إىل أهنا لن تكون يف ملتمسًا التوجيهإىل اللجنة 
 املعاجلة إلعادة التقدمي يعتمد على قرار اللجنة. مواصلة، فإن ولذلكسنوات بالنسبة للشبكة الساتلية.  8التنظيمية البالغة 

 عما إذا كانت قربص قد حصلت على املعلومات الالزمة للتنسيق مع الشبكة األوكرانية بعد تغيري وضعها. الرئيسل اءست 54.2
لوائح الراديو ساري  من 2012 إصدار كان،  Bعندما تقدمت قربص بطلبها األويل من اجلزء  ،السيدة ويلسونقالت  55.5

 2.44B.11 بشأن ما إذا كان الرقم توضيحاً  والتمستتطبيق. لل قابالً  2.44B.11 يكون الرقم أال يفرتض املفعول، ويف هذه احلالة
 .WRC-15مباشرة بعد املؤمتر  مأ 2017يناير  1لوائح الراديو اجلديدة يف  باقيقد دخل حيز النفاذ مع 

 .املسألةيف ضالعة أوكرانيا  مبا أنأن يتدخل  هميكن ملا إذا كانتأكيد الرئيس  السيد خيروف التمس 56.2
 أن يتدخل ألن املسألة تتعلق مباشرة مبصاحل قربص وليس مبصاحل أوكرانيا. هأن السيد خريوف ميكن الرئيسأكد  57.2
لوائح الراديو االمتثال ل ال بد منطلبها، ولكن  يقبلإنه يتعاطف أيضاً مع إدارة قربص ويود أن  السيد خيروفقال  58.2

 اً ، نقل ساتل وضع ختصيصWRC-15، وفقاً لألحكام السارية وكما نوقش يف املؤمتر إذ ال ميكن مثالً . الناظمةوغريها من األحكام 
يوماً إىل موقع مداري آخر قبل تاريخ استالم معلومات  120اخلدمة على أساس مستمر يف موقع مداري معني ملدة ال تقل عن  يف

 25.6 البند، 41.11إىل خمتلف األحكام )الرقم  - WRC-15يف املؤمتر  أيضاً  كما نوقش  - كذلك. وأشار  للتخصيص التبليغ
دارات اليت /القائمة مؤقتاً، مع بيان اإلاألساسي يف السجل مواتيةنتيجة غري  يلق ختصيص بإدخال سمحت( اليت 30Bالتذييل  من

تستوف  ن قربص ملأاتية. ويف ضوء تلك األحكام، كان املكتب على صواب يف استنتاجه و أساس النتيجة غري امل ختصيصاهتاشكلت 
إن الوقت ف ولذلكنقل الساتل إىل موقع مداري آخر،  بعدشروط التوافق. وأشار كذلك إىل أن قربص قدمت الطلب لشبكتها 

تاريخ مبثابة أم ال  2016مارس  7ستطيع قبول تاللجنة  تله أي تأثري على ما إذا كان ليسستغرقه املكتب ملعاجلة الطلبات االذي 
ومن باب .  اخلدمةيف التاريخ املطلوب لوضع الشبكة تقبل لو أهنالوائح الراديو  ختالفة. وخلص إىل أن اللجنة وضع يف اخلدمال

احلالة  ورفع WRC-19احلل يف تكليف املكتب مبواصلة أخذ التخصيص يف االعتبار حىت املؤمتر  رمبا يكونإدارة قربص،  اجملاملة جتاه
 30B التذييل يف 25.6تعديل الفقرة  التماس. واقرتح كذلك النظر يف ملالبساهتامع شرح كامل  اللنظر فيه WRC-19إىل املؤمتر 

تغيري من إدخال مؤقت يف اخلطة، مع ال بالتعييناتاتية فيما يتعلق و نتيجة غري م عقبالتخصيصات  تقدمي أجل السماح بإعادة من
 أي اعرتاضات. تلقيإىل إدخال هنائي يف حالة عدم 

 وضعبتغيري  WRC-15بإجياز العملية اليت أدت إىل قرار املؤمتر  (SSD/SNPشعبة ال السيد وانغ )رئيس عرض 59.2
أوكرانيا من  تطلباتمبفي يجديد  موقعالعثور على  الصعبمن الناحية التقنية، سيكون من قال، أوكرانيا إىل تعيني. و  ختصيص

املرجح أن  على ذلك، من غري عالوةً و . WRCاملؤمتر  منسيتطلب قراراً  UKR00001 التعينيأجل تعيني جديد، وأي تغيري يف 
بكة فهم املكتب أن الشوقد مع اإلدارات األخرى على مدى عدة سنوات.  أن نسقتترغب أوكرانيا يف نقل تعيينها بعد 

. WRC-15 بعد املؤمتر الصادرة BR IFIC اتيف مجيع النشر  جاء، كما WRC-15بعد املؤمتر  مباشرة تعينياألوكرانية تتمتع بوضع 
قد على الشبكة األوكرانية، ف تؤثر تبليغاهتاإىل اإلدارات اليت  WRC-15أن املكتب مل يرسل رسالة تذكري مباشرة بعد املؤمتر  ومع

 2.44B.11 نفس املشكلة يف املستقبل. وقبل اعتماد الرقم تربزاملرجح أن  مث من غري فعل ذلك منذ ذلك احلني؛ ومن
، ولذلك التبليغيومًا قبل استالم  120وضع يف اخلدمة ملدة ال، كانت ممارسة املكتب هي حتديد تاريخ WRC-15 ملؤمترا يف
 اخلدمة. لوضع يفلعرتف بتاريخ سابق يُ  مل

عند معاجلة  نافذاً ، ومل يكن 2017يناير  1يدخل حيز النفاذ إال يف  مل 2.44B.11إنه يفهم أن الرقم  الرئيسقال  60.2
 يف اخلدمة. ايوماً من وضعه 120الشبكة بعد  بالتبليغ عنطلب قربص. غري أن إدارة قربص سعت إىل تطبيق هذا احلكم 

كان أكثر   WRC-15يف املؤمتر  2.44B.11إن الوضع قبل اعتماد الرقم  (SSD الدائرة السيد فاليه )رئيسقال  61.2
 WRC-15 يوماً قبل وضعه يف اخلدمة. وقد قبل املؤمتر 120ألكثر من  ساتل يف موقع أي ونتقييداً، ألنه مل يكن من املقبول أن يك

والتبليغ وقع آخر نقله إىل ممث  ملدة أطول. غري أن إمكانية وضع ساتل يف موقع ساتل ميكن أن يكون يف موقعأي املبدأ القائل بأن 
 .هبعد وال WRC-15قبل املؤمتر ال  مل تكن واردةوضع الشبكة يف اخلدمة يف وقت الحق  عن
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لوائح لمتثال لال ما يف وسعهاوافق على أن إدارة قربص قد بذلت كل تأغلبية أعضاء اللجنة  يبدو أن الرئيسقال  62.2
 وعلى أساسها. تفسري  أهنا أخطأتأهنا مل تكن قادرة على تطبيق بعض أحكام لوائح الراديو أو  هياحلالة املؤسفة  ولكنالراديو. 

متوافقة اآلن مع التعيني األوكراين.  KYPROS-SAT-3فسريات املقدمة من املكتب، يبدو أن اخلصائص املنقحة للشبكة الساتلية الت
، إطالق ركبةبسبب تقاسم مأو تأخر  قاهرة ظروفحالة  احلالة ليستوضع يف اخلدمة ألن الاللجنة والية متديد تاريخ  متلك وال
 تكلفأن  لجنةلاألول سيؤدي إىل صعوبات تنظيمية. بيد أنه جيوز  التبليغحلفاظ على التاريخ األصلي الستالم اطلب قربص و 

يتعزز وف سولالختاذ قرار بشأهنا.  WRC-19احلالة إىل املؤمتر  ورفعاملكتب مبواصلة مراعاة الشبكة الساتلية خبصائصها املنقحة 
املوقع  ، يعمل على املدى الطويل يف2018ملتوقع إطالقه يف الربع األخري من عام ، الذي من اHS-4الساتل  لو أنقربص  فموق

 .WRC-19 املؤمتر موعد املداري حبلول
 طلبت سبماحالشبكة يف اخلدمة  بوضعاعرتاف اللجنة  ليس هنالك ما يدعو إىلعلى أنه  السيد ستريليتس وافق 63.2

أطلق  حيث يكون قد، WRC-19املؤمتر  موعد الشبكة يف احلسبان حىت خذأن تؤ قربص؛ ومع ذلك، من املهم أن تطلب اللجنة 
عديل الذي ملعاجلة. وفيما يتعلق بالتااملؤمتر املشاكل اليت تواجهها اإلدارات نتيجة تأخريات  وكذلك سوف يدرك. HS-4 الساتل

إطار  إىل مزيد من البحث يف واألمر حيتاجحساس للغاية،  30Bالتذييل  يف 6من املادة  25.6 البنداقرتحه السيد خريوف، قال إن 
إدارة قربص  قال إن، RRB18-2/2إىل الوثيقة  2يف اإلضافة  2016يونيو  10قربص املؤرخ  خطاب. وباإلشارة إىل 4A فرقة العمل

 فقط. لموثيقة للع وإمنا هيال حتتوي على أي أحكام تنظيمية  CR/343الرسالة املعممة  إعالمها بأن ينبغي
 لوائح الراديو.للالمتثال  ممكن على أن إدارة قربص قد بذلت كل جهد السيد كوفيوافق  64.2
 إىل ما يلي: بشأن هذه املسألة، ،اللجنةلص ختأن  الرئيساقرتح  65.2

 للعلم. RRB18-2/DELAYED/1 الوثيقة ، ونظرت أيضًا يفRRB18-2/2إىل الوثيقة  2"نظرت اللجنة بالتفصيل يف اإلضافة 
والحظت أن إدارة قربص قد بذلت كل اجلهود لالمتثال ألحكام لوائح الراديو، والحظت كذلك أن التعيني الوطين 

اليت أعيد التبليغ عنها. وبعد فحص  KYPROS-SAT-3ال جيوز حتديده على أنه يتأثر بالشبكة الساتلية  (UKR00001) ألوكرانيا
شامل جلميع املعلومات املقدمة، خلصت اللجنة إىل تعذر قبوهلا الطلبات املقدمة من إدارة قربص. غري أهنا قررت تكليف املكتب 

 آخر يوم، ومراعاة ختصيصات الرتدد اخلاصة هبا حىت KYPROS-SAT-3مبواصلة معاجلة بطاقات التبليغ اخلاصة بالشبكة الساتلية 
 الختاذ قرار بشأهنا." WRC-19وإبالغ احلالة إىل املؤمتر  WRC-19من أيام املؤمتر 

 على ذلك. واتُفق 66.2
 مع خمتلف إضافاهتا. RRB18-2/2 بتقرير املدير الوارد يف الوثيقةوُأخذ علٌم  67.2

؛ والرسالة RRB18-2/8(Rev.1)و RRB18-2/1 (RRB16-2/3(Rev.8)))الوثائق  القواعد اإلجرائية 3
 (CCRR/60 المعممة

 RRB18-2/1 ، بوصفها رئيسة الفريق العامل املعين بالقواعد اإلجرائية، الوثيقةجينتي السيدة قدمت 1.3
(RRB16-2/3(Rev.8))  القواعد املتعلقة حلايلا تناوهلا اللجنة يف االجتماعت يتعني أنواسرتعت االنتباه إىل القواعد اإلجرائية اليت :

النحو  ، على3؛ والقواعد الثماين احملددة يف املرفق 2 املرفقعلى النحو احملدد يف  (Rev.WRC-15) 908و (WRC-15) 907بالقرارين 
لجنة ال تخذهتعكس اإلجراء الذي لت . وسيتم حتديث قائمة القواعد يف الوثيقة الحقاً للجنةاملتفق عليه يف االجتماع السابع والسبعني 

 بشأن القواعد املعروضة على االجتماع احلايل.
 :إىل ما يلي ،الوثيقة بشأن هذه أن ختلص،اللجنة على  اتفقت 2.3

مع مراعاة املوافقة على  RRB18-2/1 (RRB16-2/3(Rev.8)) "قررت اللجنة حتديث قائمة القواعد اإلجرائية املقرتحة يف الوثيقة
 املراَجعة."القواعد اإلجرائية اجلديدة أو 
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، CCRR/60 وإلغاء القواعد يف الرسالة املعممة ةاملنقح القواعد اإلجرائيةاللجنة إىل النظر يف مشروع  الرئيسدعا  3.3
 .RRB18-2/8 (Rev.1)ستنسخة يف الوثيقة املإىل جانب التعليقات الواردة من مخس إدارات 

 (CCRR/60بالرسالة المعممة  1من لوائح الراديو )الملحق  4.4بشأن الرقم  المراجعةمشروع القاعدة 
 دممث ق السابقني ااملسألة يف اجتماعيه تأن اللجنة ناقش إىل األذهان (SSDدائرة الالسيد فاليه )رئيس  استعاد 4.3

 1-5 حقاتاملل، واسرتعى االنتباه إىل التعليقات املقدمة من اإلدارات على النحو الوارد يف 4.4مشروع القاعدة املنقحة بشأن الرقم 
سيما  . وعارضت إدارة أسرتاليا مشروع القاعدة املنقحة، مشرية إىل أهنا مفرطة يف التقييد، الRRB18-2/8 (Rev.1)الوثيقة  يف
قد نُفذ بنجاح حىت اآلن. ويبدو أن كندا تؤيد  4.4تطبيقها على اخلدمات غري الفضائية، اليت ال يشرتط هلا ذلك، وأن الرقم  يف

تساءلت الواليات املتحدة عما إذا كان مشروع و . 6.1و 5.1و 3.1تقرتح تعديالت على الفقرات  بينمامشروع القاعدة املنقحة، 
حالة  يف 6.1و 5.1و 3.1إدخال تعديالت على الفقرات  اقرتحت بينما، القائمة ضوء لوائح الراديو القاعدة املنقحة له ما يربره يف

الحتاد الروسي الوضوح. واقرتح ا تتوخىتعديالت  تاقرتحو املوافقة على مشروع القاعدة. وأيدت فرنسا مشروع القاعدة املنقحة، 
 تقتصر املصطلحات املستخدمة يف لوائح الراديو، فضالً عن تصويبات استخدامإىل جانب إدخال تعديالت خمتلفة توخياً للوضوح 

 الروسية من القاعدة. الصيغةعلى 
مشروع  أوضحتا أن التعديالت املقرتحة يف -الواليات املتحدة وكندا  -إىل أن إدارتني  السيد ستريليتسأشار  5.3

 تنياإلدار  هاتنيوافق أن تاللجنة  ارتأتإذا فأن يعاجلها.  WRCمؤمتر  لغريتغيريات تنظيمية ال ميكن  تستوجبالقاعدة املنقحة 
صياغية التغيريات لاتخلى عن األسباب األساسية لتنقيح القاعدة، فهل تلك تتغيريات صياغية يف القاعدة، ومن مث تقتصر على  وأن
على ذلك، فإن القاعدة املنقحة، يف حال املوافقة عليها، جيب أن تتجنب وضع عبء إضايف  عالوةً الواقع ضرورية ومربرة؟ و  يف

فرض شروط  عبث مثالً إذ من الالدولية إىل تشريعات وطنية.  اللوائحوغري ضروري على اإلدارات، وبالتايل على املشغلني عند حتويل 
 ل أسرتاليا ليس له حدود مع بلدان أخرى.فيما يتعلق خبدمات األرض يف بلد مث 4.4تتعلق بتنفيذ الرقم 

 قبيل من - مشروع القاعدة املنقحة يفبإجراء تغيريات مناسبة  مراعاهتاإن اإلدارات أثارت شواغل ميكن  المديرقال  6.3
ىل معاجلة إ اليت ميكن أن تقع فيها احملطات على مسافات بعيدة من احلدود، واحلاجة الواسعة املساحةلبلدان دى االشواغل اخلاصة ل

طات لمحل تبعاً ، فيمكن. وما إىل ذلكاألمور بسيطة بالنسبة خلدمات األرض،  وإبقاء (HAPS)االرتفاع  ات عاليةنصاملحمطات 
حاجة إىل اإلفراط شكل بيان بسيط وموجز للغاية وال  هاونتائج 6.1تخذ "دراسات التوافق" املشار إليها يف الفقرة تأن  املعنية،

 .هاتعقيد يف
التعليقات  آخذة يف االعتبار، بندًا بنداً  4.4اللجنة إىل النظر يف مشروع القاعدة املنق حة بشأن الرقم  الرئيسدعا  7.3

 اإلدارات. اليت تقدمت هبا
 .1.1البند  اعُتمد 8.3
عامة جدًا وتساءلت بالتايل عما إذا كان  4.4إىل أن أحكام الرقم  السيدة جينتي، أشارت 2.1فيما يتعلق بالبند  9.3

خيالف األحكام  توزيع نطاقات الرتدد الوارد يف هذا الفصل أو خيالف جدول’"جمال تطبيق عبارة من الصواب قانونيًا القول إن 
 ...". 4.8حمدد يف الرقم ‘ األخرى يف هذه اللوائح

، ولكنها 4.4تطبيق الرقم  تضي قع وال توس   ال 2.1فقرة أن ال المديرو السيد ستريليتسو السيدة ويلسوناعتربت  10.3
 .4.4وضح ما هي "األحكام األخرى" املشار إليها يف الرقم ت

 .2.1البند  اعُتمد 11.3
التعديالت اليت اقرتحتها الواليات املتحدة، ولكن دون اإلشارة إىل ")مبا يف ذلك حواشيها"( ب رهناً  3.1البند  اعُتمد 12.3

 الشواغل اليت أثارهتا اإلدارات األخرى. تراعيالتعديالت  أن زائدة. واعترب اليت اعتربت
 .4.1البند  اعُتمد 13.3
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 يثحالتعديالت اليت اقرتحتها فرنسا واالحتاد الروسي عند االقتضاء  ضرورة إدراجعلى  فقات  ، 5.1فيما يتعلق بالفقرة  14.3
 النص. توضح
 3.1 قرة")انظر أيضاً الف اإلحالةاإلبقاء على  ضرورةعلى  فقات  اليت اقرتحتها كندا،  5.1فيما يتعلق بتعديالت الفقرة  15.3

 املناسب. الصياغي، رهناً بالتعديل 5.1اإلضافية املقرتحة كحاشية للفقرة  وضرورة إدراج العبارةأعاله("، 
ىل إ ضرورة االحتفاظ باإلحالةلى ع فقات  اليت اقرتحتها الواليات املتحدة،  5.1 البندفيما يتعلق بتعديالت  16.3
مجيع اخلدمات )مبا يف ذلك حمطات املنصات عالية  حبيث تشملاألخرية،  العبارة" يف 3.11و 2.11الرقمني بداًل من " "11 "املادة

 (.املستقِبلة HAPS االرتفاع
 .5.1البند  اعُتمدأخرى،  طفيفةأعاله وتعديالت  الواردة بالتعديالت الرئيسية رهناً و  17.3
قتصر تالتعديالت الطفيفة اليت اقرتحها االحتاد الروسي، مبا يف ذلك التعديالت اليت  اعُتمدت، 6.1بالبند فيما يتعلق  18.3

 الروسية. على الصيغة

رورة أن جتري ، بداًل من اإلشارة إىل "ضفقات  ويف معرض مناقشة التعديالت اليت اقرتحتها كندا والواليات املتحدة،  19.3
د لتخصيص بأن االستعمال املقصو  أ(حتدد اإلدارات دراسات التوافق املناسبة" وما إىل ذلك، ينبغي للقاعدة أن تلزم اإلدارات بأن "

لن يتسبب يف أي تداخل ضار يف حمطات إدارات أخرى تعمل وفقًا ألحكام لوائح الراديو"  4.4الرتدد للمحطة مبوجب الرقم 
متثال لالشرتاط ماهي التدابري اليت ينبغي أن تتخذها لال بسط بكثري فيما يتعلق بالتوافق( و"ب(يسمح بدراسات وبيانات أ )مما

 ."5.8الذي يقضي بإلغاء التداخل الضار على الفور وفقاً للرقم 
ج ئتبدءان بعبارة "ينبغي أن تقدم اإلدارات نتا)مجلتان،  6.1وفيما يتعلق بباقي النص الذي اقرتحه املكتب للفقرة  20.3

 اً الدراسات والتدابري املذكورة أعاله إىل املكتب..."( والنص البديل الذي اقرتحته كندا )ومفاده "ينبغي لإلدارة املبلغة أن تقدم تأكيد
 بأهنا أجرت دراسات التوافق ذات الصلة..."(، أبديت النقاط الرئيسية التالية:

رسال النتائج إ وترتك هلا حرية، قد أجريت الدراسات بأن أكيدالتاإلدارات  رمبا ُيشرتط على السيدة ويلسونقالت  21.3
 رغبت يف ذلك. إن هي هاإىل املكتب لنشر 

اإلدارات أن الدراسات قد أجريت، وأنه لن يكون هناك  وجوب أن تثبتنقطة هي  أهم إن السيد ستريليتسقال  22.3
ن ختتلف لااللتزامات، فإن القاعدة املنقحة  هذهحيدث. وإذا مل تُفرض  قد أي تداخل إلزالةخل، وأنه قد مت حتديد تدابري اأي تد

 أي تنسيق أو أي التزامات أخرى على اإلدارات. فرضال ميكن و . نافالً ، مما جيعل تنقيحها األصليةالقاعدة  جوهرياً عن
لني: ينبغي أن در تراخيص للمشغينبغي أيضاً النظر يف هذه املسألة من منظور دور اإلدارة اليت تص تويالسيد إقال  23.3

 أييسبب  نليشمل هذا الدور توفري املعلومات عن التداخل احملتمل يف حالة طلب هذه املعلومات وضمان أن إصدار الرتاخيص 
ل علق بالتداخالبلدان حالتها فيما يت تدركخل احملتملة. ومن املهم أن امشاكل التد جيهلوناآلخرين الذين قد تعملني مشاكل للمس

 .وزن هلا فالالتأكيدات اللفظية أما . بعد فوات األوان، وليس 4.4مبوجب الرقم  التبليغاحملتمل قبل حدوثه، عندما حيدث 
 مث ومن، لراهنةا نتائج الدراسات يتجاوز متطلبات لوائح الراديو ميتقدباإلدارات  إلزام يبدو أن السيدة ويلسونقالت  24.3

 تشغ ل اليتدارات اإل، فإن وأتيحتعلى ذلك، وبغض النظر عما إذا كانت الدراسات قد أجريت  عالوةً يتجاوز والية اللجنة. و 
 على الفور. أن تزيله اعليهف تداخل أي يفت إذا تسببو ال متلك أي حقوق؛  4.4طات مبوجب الرقم احمل

التزامات  فرضرتا من أن إىل أن كندا والواليات املتحدة حذ وأشارمع السيدة ويلسون، السيد ستريليتس وافق  25.3
التزامات   يفرضنص القاعدة املنقحة و . WRCقد يتطلب اختاذ قرارات من جانب املؤمتر  4.4معينة على اإلدارات فيما يتعلق بالرقم 

جلملتني ا؛ ولذلك يكفي االحتفاظ بالنص الذي اقرتحته كندا بدالً من على مر الزمن 4.4تطبيقها للفقرة  لدىكافية على اإلدارات 
 اللتني يقرتحهما املكتب.
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 ضرورة أن تضمنهو  4.4إىل أن العنصر الرئيسي يف الرقم  وأشارتعليقات السيدة ويلسون،  السيد خيروفأيد  26.3
ة . وبداًل من الدعوة إىل إتاحأم ال سبب، بغض النظر عما إذا كانت الدراسات قد أجريت وأتيحتتالتداخل إذا  إزالةاإلدارات 

مبوجب  التبليغ بطاقاتإلدارات بإجراء فحوص داخلية تسمح هلا بتقدمي ضمانات، قبل تقدمي ا تكليفات علناً، يكفي الدراس
 أي تداخل. يف تسببتبأهنا لن  تفيد ،4.4 الرقم
ت ي التزاماأ إىل فرض نسعيات الإىل أن اجلملتني اللتني اقرتحهما املكتب  (SSDدائرة الالسيد فاليه )رئيس أشار  27.3

إلجراء واضح ما هو اال ليس من"(، ولكن تأكيداً  جيب أن تقدم)" ذلك فعليقرتحه كندا تإلزامية على اإلدارات. والنص الذي 
 .املطلوب اإلدارة املبلغة التأكيد مل تقدمالذي ينبغي أن يتخذه املكتب إذا 

 .التخصيصأن عدم الوفاء بأي التزام مبوجب القاعدة اإلجرائية يؤدي إىل عدم نشر  الرئيسافرتض  28.3
التخصيصات  إزاءال متلك أي حقوق  4.4مبوجب الرقم  حتدد ختصيصاتإن اإلدارات اليت السيدة ويلسون قالت  29.3

كال التنسيق. أي شكل من أشب الحقاً  بضرورة القيامبأي حال على أنه يوحي  نتائج الدراساتأال يفسر تقدمي  ينبغيو األخرى، 
 إلزامياً. هنتائج الدراسات ال ميكن جعلتقدمي  لذلك فهي تفرتض أنو 

لدراسات، على ا بإجراء على اإلدارات أن تقدم تأكيداً  لزاماً ينبغي أن يكون  وقال السيد سرتيليتس السيد هوانأيد  30.3
لتزامات إلزامية على يفرضا أي ا اللى اجلملتني اللتني اقرتحهما املكتب ألهنما ذلك، ميكن اإلبقاء ع ومعالنحو الذي اقرتحته كندا. 

 وافقة اإلدارات.مب حظيتا إمجاالً أهنما ويبدو اإلدارات 
يص مبوجب إذا تلقى مشغل يستعمل التخصو أنه ميكن حذف اجلملتني اللتني يقرتحهما املكتب.  تويالسيد إرأى  31.3
مسؤولة  كمع ذل، ولكنها اً وسيط ال تعدو كوهنا املبلغة تهإدار و التداخل.  إزالة ذلكعليه فشكاوى تداخل من إدارة ما،  4.4 الرقم

 ألهنا أصدرت الرخصة ذات الصلة.
تضمن  ولقد يكون من املفيد االحتفاظ بالنص الذي اقرتحه املكتب يف شكل ما، حىت  السيدة ويلسونقالت  32.3
 طوعياً. إجراءً 
 WRC اإلجراء الذي سيتخذه املؤمتر وقال ليس من الواضح ما هوالسيدة ويلسون.  ما قالته مع السيد خيروفوافق  33.3

 .ةمستنري  قراراته لتكونوالشكوك اليت أثريت  جرتاملناقشات اليت علماً باملؤمتر إحاطة ، وينبغي 4.4بشأن الرقم 
ه عدم االحتفاظ . وأعرب عن تفضيلمتناقضةإن النصوص اليت اقرتحها املكتب وكندا تبدو  السيد ستريليتسقال  34.3

دم خت وهي ال علمالنشر ألغراض أن تاليت من املقرر و  املتوخاة نوع الدراسات والتدابري ما هو واضحال ليس منبنص املكتب، ألنه 
 املطلوبةدراسات لايشكك يف تأكيد اإلدارة املبلغة بأهنا نفذت أي غرض عملي. ويف الواقع، ميكن النظر إىل نص املكتب على أنه 

 .التداخل إلزالةتدابري ال حددتو 
 ابأكمله 4.4أن مسألة الرقم ب علماً مكان هلا يف قاعدة إجرائية. ولذلك،  البأن العناصر غري اإللزامية  الرئيسق عل   35.3

 الصياغيةعديالت بعض الت رهناً بإدخالوافق اللجنة على االحتفاظ بالنص الذي اقرتحته كندا ت أن قرتحي، WRCستناقش يف املؤمتر 
 .تنيا غري إلزاميمهنا اإلدارات على أي حال ألمن غري املرجح أن تنفذمه تنيلالو  ،وعدم اإلبقاء على اجلملتني اللتني يقرتحهما املكتب

 على ذلك. وات فق 36.3
 .صيغته املعدلة ، يف6.1البند  اعُتمد 37.3
 .7.1البند  اعُتمد 38.3
سياق  لة يفصيغته املعد  يف  4.4مشروع القاعدة املنقحة بشأن الرقم  اعُتمد، الصياغيةهنًا بعدد من التعديالت ر  39.3

 تاريخ نفاذ التطبيق فور املوافقة. على أن يكوناملناقشة، 
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 (CCRR/60 في الرسالة المعممة 2)الملحق قبول بطاقات التبليغ منقحة بشأن القواعد المشروع 
 .2018أغسطس  1يف التطبيق  نفاذ تاريخ، على أن يكون اعُتمد 40.3

 (CCRR/60 في الرسالة المعممة 3 )الملحق من لوائح الراديو 11A.9منقحة بشأن الرقم القواعد المشروع 
 .2017يناير  1يف التطبيق  نفاذ تاريخ، على أن يكون اعُتمد 41.3

 (CCRR/60 في الرسالة المعممة 4)الملحق  من لوائح الراديو 27.9بشأن الرقم  ةمنقحال القاعدةمشروع 
 على أن يكونيفة، الطف الصياغية( املقرتحة من كندا وغريها من التعديالت الصياغيةإدخال التعديالت )رهناً ب ،اعُتمد 42.3

 تاريخ نفاذ التطبيق فور املوافقة.
 (CCRR/60 في الرسالة المعممة 5)الملحق  من لوائح الراديو 48.11بشأن الرقم  ةمنقحالمشروع القاعدة 

ُوضع  من لوائح الراديو قد 48.11إن مشروع القاعدة املنقحة بشأن الرقم  (SSD الدائرة فاليه )رئيسقال السيد  43.3
دة واالحتاد الروسي الواليات املتح ليه من إداريت، وقد وردت تعليقات عالسابع والسبعني اناقشات اللجنة يف اجتماعهمل استجابة

، على التوايل. وبدون اقرتاح إجراء تنقيحات حمددة للنص الذي اقرتحه املكتب، RRB18-2/8 (Rev.1)بالوثيقة  5و 3امللحقني  يف
تقاسم مركبة أخري يف ت أو قاهرة ظروفأن متديد املهلة الزمنية التنظيمية بسبب  هاأثارت الواليات املتحدة شواغل خمتلفة، مبا في

أي  بضعة أشهر أو أقل؛ وأنرد جمل متديداً التأخر يف اإلطالق  ميثلعندما  49معلومات القرار  يف يتطلب تنقيحات الينبغي أ اإلطالق
ضوع. واقرتح االحتاد بشأن هذا املو  4Aتوصل إليها فرقة العمل تباالستنتاجات اليت  تأجيلها رهناً  ينبغي 49تشري إىل القرار  تنقيحات

إىل  حاالتبإزالة اإل 49توضيح املسائل املتعلقة بالقرار ل وذلكالروسي إدخال تعديالت حمددة على املشروع الذي قدمه املكتب، 
 املكتب وإضافة فقرة جديدة استنادًا إىلاألخرية، املقرتحة من اجلملة  مع حذف ،الثانية الفقرةيف  (Rev.WRC-15) 49 القرار
بدو ي إذ؛ واعترب املكتب تلك املقرتحات مقبولة، 30Bالتذييل  يف اً مكرر 31.6والفقرة  30A/30التذييل يف  مكرراً 3.1.4ة الفقرة صياغ

 أهنا تليب الشواغل اليت أثارهتا الواليات املتحدة.
املعدلة من قبل صيغته يف  ،CCRR/60املكتب يف الرسالة املعممة  به قدمتإن النص الذي  السيد ستريليتسقال  44.3

الناجم عن لتأخري الذي مُينح بسبب اثالثة أشهر مثاًل  إىلال يشمل احلاالت اليت تنطوي على متديد ملدة شهرين  ،االحتاد الروسي
 .على ذلك (SSD الدائرة السيد فاليه )رئيسوافق و . تقاسم مركبة اإلطالق

اليت  لشواغلااجه يف مشروع القاعدة املنقحة لتلبية من السيد سرتيليتس واملكتب إعداد نص إلدر  الرئيسطلب  45.3
 .حيثما اقتضى األمرأثارها السيد سرتيليتس، مع مراعاة التعديالت اليت اقرتحها االحتاد الروسي 

البداية  ما يلي فيما يتعلق بنص القاعدة اليت اقرتحها املكتب يف ذلك بعد (SSD الدائرة السيد فاليه )رئيساقرتح  46.3
إىل  االتح: ينبغي اإلبقاء على الفقرة األوىل دون تغيري؛ يف الفقرة الثانية، ينبغي اإلبقاء على اإلCCRR/60الرسالة املعممة  يف

 اً مكرر 3.1.4 ، ألن حذفها لن يكون متسقاً مع املرحلة األوىل من املرحلتني املنصوص عليهما يف الفقرة(Rev.WRC-15) 49 القرار
راعاة مقرتحات االحتاد الروسي والشواغل اليت أثارها السيد سرتيليتس، ومل؛ 30Bالتذييل  يف اً مكرر 31.6فقرة وال 30A/30 التذييل يف

 ينبغي حذف اجلملة األخرية من الفقرة الثانية وإضافة فقرة ثالثة جديدة نصها كما يلي:
غة إىل املكتب ، أيهما أسبق، إذا مل تقدم اإلدارة املبلما هناية فرتة التمديد أو يف غضون عام واحد بعد قرار اللجنة مبنح متديد وقبل"

يصات ختصصالحية  تنتهياالقتناء، موضوع بشأن الساتل اجلديد  (Rev.WRC-15) 49 القرار املنصوص عليها يف دَّثةاحملاملعلومات 
 ،(Rev.WRC-15) 49 القرار ليها يفاملنصوص ع دَّثةاحمل. وإذا مل تقدم اإلدارة املبلغة إىل املكتب املعلومات الصلةذات  الرتدد

 ".املبلغة اإلدارة إىل تذكري رسالة الفور على املكتب يرسل أعاله، املذكور النهائي املوعد من واحد شهر قبل
تاريخ نفاذ  على أن يكون، 48.11مشروع القاعدة اإلجرائية املنقحة بشأن الرقم  اعُتمدهبذه التعديالت،  ورهناً  47.3

 التطبيق فور املوافقة.
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 (CCRR/60 في الرسالة المعممة 6)الملحق  30Aو 30التذييلين  في 2.2.2.5إلغاء القاعدة الواردة في الفقرة 
 .اعُتمد 48.3

 (CCRR/60 في الرسالة المعممة 7)الملحق  (GE-06)االتفاق اإلقليمي  A10لجزء ا بشأن منقحةالقاعدة المشروع 
 التطبيق فور املوافقة. نفاذ تاريخ على أن يكون، اعُتمد 49.3

 (CCRR/60الرسالة المعممة في  8)الملحق  B3، القسم Bمنقحة بشأن الجزء المشروع القاعدة 
على أن فيفة، الط الصياغية( املقرتحة من كندا وغريها من التعديالت الصياغيةإدخال التعديالت )رهنًا ب ،اعُتمد 50.3
 نفاذ التطبيق فور املوافقة.تاريخ  يكون
حتديثها لتعكس  جيري RRB18-2/1 (RRB16-2/3(Rev.8)) إن قائمة القواعد اإلجرائية يف الوثيقة الرئيسقال  51.3

هذا  يف ملعتمدةايف هذا االجتماع. )ميكن االطالع على النصوص النهائية للقواعد  املنقحةموافقة اللجنة على القواعد اجلديدة أو 
 ((.RRB18-2/14االجتماع )الوثيقة  قرارات خبالصة امللحقاالجتماع يف 

من لوائح الراديو: طلب إصدار قرار من لجنة لوائح الراديو  6.13طلبات مقدمة بموجب الرقم  4
 MHz 11 198,03-11 197,98و MHz 11 195-10 950النطاقين  إللغاء تخصيصات التردد في

 6.13 بموجب الرقم INTELSAT9 328.5Eو INTELSAT8 328.5Eالساتليتين  للشبكتين
 (RRB18-2/13و RRB18-2/5 الراديو )الوثيقتان لوائح من

أن  إىلمن لوائح الراديو،  6.13بتعليقات عامة فيما يتعلق بتطبيق الرقم  يف معرض اإلدالء، السيد ستريليتسأشار  1.4
، 6.13 ما يتعلق بالرقماليت قد تنشأ في ةتنوعاملاحلاالت  خمتلف تب ملعاجلةرغب يف وضع هنج مشرتك وتوصيات للمكتاللجنة قد 

كتب لإلدارة املعنية واملكتب. ومن شأن اتباع هنج مشرتك تسهيل عمل امل ةخاص صعوبةمشريًا إىل أن التحقيق بأثر رجعي ميثل 
 واللجنة ومساعدة اإلدارات على فهم اإلجراءات اليت يتخذها املكتب.

إجراء  املكتب طلق فيهايالسيد سرتيليتس تتعلق بالظروف اليت  أبداهاإنه يفهم أن التعليقات العامة اليت  الرئيسقال  2.4
. ومع ذلك، ومبا أن هذا اإلجراء قد طبق بالفعل فيما يتعلق باحلاالت املعروضة اآلن على اللجنة، 6.13الفحص مبوجب الرقم 

 ه يف االجتماعات السابقة.تتبعنفس اإلجراء الذي ا أن تتبع للجنةينبغي 
 اكتهاملكتب بتغيري تنظيمي بشأن شب ما بلغ إدارةتيف الوقت احلايل، عندما  ،(SSD الدائرة السيد فاليه )رئيسقال  3.4

للخصائص  لضمان استمرار استخدام التخصيصات وفقاً  6.13التحقق من هذه التغيريات مبوجب الرقم باملكتب يقوم الساتلية، 
عنها. وفيما يتعلق بالفحص بأثر رجعي، فإن املمارسة احلالية هي العودة إىل ما يقرب من ثالث سنوات )طول فرتة التعليق(؛ املبلغ 

شأن املكتب أن يستمع إىل أي اقرتاحات من اللجنة ب ويسر  ذلك.  فرتة قبلمن الصعب التأكد من كل احلقائق عند العودة إىل  إذ
 كل من  ، وقد طلب6.13، ولكنه ملزم بتنفيذ اإلجراءات املنصوص عليها يف الرقم املتبعةية التحسينات املمكنة على املنهج

 التطبيق املنتظم واملتسق هلذا احلكم. WRC-15واملؤمتر  WRC-12 املؤمتر
 WRC-15 قد مت تناوله يف تقرير اللجنة إىل املؤمتر 6.13الرقم  تطبيقأن  األذهان إىل السيدة ويلسون استعادت 4.4

 .WRC-19 إىل املؤمتر 80بشأن القرار  ارغب اللجنة يف تضمني قسم حول املسألة يف تقريرهتقد و . (Rev.WRC-07) 80القرار  مبوجب
 اإلدارات. ، وهو حكم هام للغاية بالنسبة للعديد من6.13ظر يف وضع قاعدة إجرائية بشأن الرقم نُ رمبا ي السيد خيروفقال  5.4
رغب يف معاجلة تالنهج احلايل للمكتب معقوالً، ولكنها وافقت على أن اللجنة قد أن يبدو  السيدة جينتيقالت  6.4

 .WRC-19املؤمتر  إىل 80القرار  ا بشأناملسألة يف تقريره



19 

سرتيليتس العام  السيد . ومبا أن تعليق80املتعلقة بالقرار  املسائليف سياق  من املمكن املضي يف حبث املسألة الرئيسقال  7.4
 املاضي. يف ملماثلةا يتعلق باحلاالت املعروضة حالياً على اللجنة، فإنه ينبغي التعامل مع هذه احلاالت باستخدام النهج املتبع يف احلاالت ال

 ((SSD/SPR) قسم المنشورات والتسجيالت الفضائية/دائرة الخدمات الفضائيةرئيس ) لو السيد قدم 8.4
طلبًا من املكتب الختاذ قرار من جانب اللجنة بإلغاء ختصيصات الرتدد ، اليت تتضمن RRB18-2/5 الوثيقة

 INTELSAT8 328.5E تنيالساتلي تنيلشبكل MHz 11 198,03-11 197,98و MHz 11 195-10 950 النطاقني يف
 اً بإجياز تاريخ احلالة، على النحو املبني يف الوثيقة، مشري  واستعرضمن لوائح الراديو.  6.13 مبوجب الرقم INTELSAT9 328.5Eو

 االتفاق املتعلق يف"تراث مشرتك" باسم املشار إليها  التخصيصاتمن بني هذه هي إىل أن ختصيصات الرتدد  على وجه اخلصوص
ت املتحدة يقدم معلومات إضافية من إدارة الواليا طلبعلى  RRB18-2/13حتتوي الوثيقة و باملنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية. 

لدولية لالتصاالت الساتلية قد ن املنظمة اإ وقال. املعنية النطاقات املعنية واآلثار السلبية إللغاء ختصيصات الرتدد تتعلق بعملياهتا يف
 بطلب إلغاء ختصيصات الرتدد. أحيطت علماً 

لقي استفسار ، بعد تما املقبول إلدارة غري من إذ. احلالةصحيح يف هذه  املكتب تصرف بشكل  أن  السيد إيتو رأى 9.4
لرد على املوقع املسجل قبل ا وضع وأن تغريآخر إىل املوقع املداري املعين  ساتالً نقل أن توعدم الرد عليه،  6.13مبوجب الرقم 

 طلب التمديدحظي إذا  لوائح الراديو ينال من سلطةأن و  شائكة. ومن شأن ذلك أن يشكل سابقة 6.13مبوجب الرقم  االستفسار
 .التخصيصاتإلغاء  يؤيد ولذلك فهو. الوقتاملوافقة يف هذا ب

وأن يؤكد وجود ، أم ال غرباً  31,5°حاليًا عند  قيد التشغيلما إذا كان الساتل  يؤكدمن املكتب أن  الرئيسطلب  10.4
بسبب ل ن ميكن اعتبار تأخر إطالق الساتل البدينظر اللجنة فيما إذا كاتخطر تداخل مع شبكات ساتلية أخرى. واقرتح أيضاً أن 

 .تقاسم مركبة اإلطالقأو  قاهرةظروف 
ت إدارة . وقد رد  6.13على أن املكتب قد تصرف بشكل صحيح متامًا مبوجب الرقم  السيد ستريليتسوافق  11.4

بنقل ساتل آخر إىل  INTELSATبعد أن قامت فقط إرساهلا و  منتذكري املكتب بعد عدة أشهر  رسالة الواليات املتحدة على
 ساتالً  55وجود حوايل ل ونظراً  ،هبذا األسلوب؛ والواقع INTELSATاملوقع املداري. وليست هذه هي املرة األوىل اليت تتصرف فيها 

 ن توافقأللدى اللجنة كل األسباب و نقل ساتل من موقع إىل آخر.  INTELSATمن الصعب على  ليس، جمموعتها الساتلية يف
 .هإىل طلب وتستجيباملكتب 

 صحيح. على حنو 6.13رقم الق على أن املكتب طب   السيد الحماديوافق  12.4
ضع يف اخلدمة قبل و الإلغاء ختصيصات الرتدد، مشرية إىل أن املكتب ليس لديه أي دليل على  السيدة جينتيأيدت  13.4

 ألسئلة التنظيمية اليت طرحها املكتب.ا عن ال حتتوي على إجابات RRB18-2/13وأن الوثيقة  2017 سبتمرب
 من بنيهي ختصيصات الرتدد  غري أنصحيح.  على حنو 6.13ق الرقم على أن املكتب قد طب   السيد كوفيوافق  14.4

اآلن لتوفري خدمات  هنا تستخدمفإتستخدم باستمرار،  ماوقت  يفكن تمل  اأهن ومع"تراث مشرتك"  بأهنااملشار إليها  التخصيصات
املسألة  شبكات أخرى. وبناءً على ذلك، فإنه يفضل اإلبقاء على التخصيصات يف السجل األساسي وإحالةأي على  وال تؤثر حرجة

 الختاذ قرار بشأهنا. WRC-19 إىل املؤمتر
أشارت  . ومع ذلك، وكما6.13صحيح مبوجب الرقم  على حنومن الواضح أن املكتب قد تصرف  السيد خيروفقال  15.4

، وقد يبدو اآلن أن أي قرار بإلغائها 2017منذ أواخر عام  موضوعة يف اخلدمةإدارة الواليات املتحدة، فقد كانت ختصيصات الرتدد 
 الختاذ قرار بشأهنا. WRC-19 املؤمتر إىلاملسألة إحالة رجعي. ولذلك فهو يفضل اإلبقاء على التخصيصات و  أثر على عنصر ينطوي
ليها إ وأشريمة اه تعترب ختصيصات الرتدد أنعلى الرغم من و . 6.13على أن املكتب تصرف وفقاً للرقم  السيد هوانوافق  16.4
لفرتة  و"تراث مشرتك"، مل تقدم إدارة الواليات املتحدة أي معلومات إلثبات أهنا استمرت يف استخدامها امتثاالً ألحكام لوائح الرادي بأهنا

لجنة ل وليسمن الصعب عدم املوافقة على طلب املكتب. فإن إللغاء مؤسفة، ا ومع أن عواقب. 2017سبتمرب  26قبل  ثالث سنوات
 .WRC-19 املؤمتر أمام حرية الطعن فيهدارة الواليات املتحدة وإل، اتخذ قرارهتينبغي أن بل . WRC-19املسألة إىل املؤمتر  أن حتيل
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قرار اللجنة  ينقضقد  WRC-19إىل أن ختصيصات الرتدد توفر خدمات حبرية حرجة وأن املؤمتر  السيد ماجنتاأشار  17.4
 الختاذ قرار بشأهنا. WRC-19املسألة إىل املؤمتر  للجنة أن حتيلينبغي  ولذلكبإلغائها؛ 

 وال تنطوي على أيواضحة  الةاحلوقائع  إن؛ 6.13من جديد أن املكتب تصرف وفقاً للرقم  السيد ستريليتسأكد  18.4
يسمى  امبمشار إليها  التخصيصاتكانت لو  ، حىت WRC-19لدى اللجنة أي أسباب إلحالة املسألة إىل املؤمتر  وليسأثر رجعي. 

 .اللجنةعلى قرار  دوماً أن تعرتضميكن لإلدارة و أن تتخذ قراراً بإلغائها.  للجنة "الرتاث املشرتك"، وينبغي
مشرتك"،  "تراث مبثابة ابالنظر إىل وضعهولكن غاء التخصيصات. بإل قرارالتخذ تإن اللجنة ينبغي أن  إيتوالسيد قال  19.4

القرار  للطعن يف INTELSATيف احلسبان إلتاحة الفرصة أمام الواليات املتحدة أو  اقد يرغب املكتب يف مواصلة أخذهف
 .WRC-19 املؤمتر يف

ختصيصات  لىبأمهية احلفاظ ع أقر األعضاء أيضاً  ومع ذلك على إلغاء التخصيصات، تبدو متفقة اللجنة إن المديرقال  20.4
، WRC-19 تأجيل اإللغاء حىت آخر يوم من املؤمترباملكتب  ُيكلَّفالرتدد املشار إليها باسم "الرتاث املشرتك". وكحل وسط، قد 

 .ةاملعني بالنسبة إىل اإلدارات وجتنب أي فرتة من عدم اليقنيإن أرادت ذلك  WRC-19يف املؤمتر  بإثارة املسألةإلدارة ليسمح  مما
صات الرتدد. ك اتفاق واضح يف اللجنة على أنه ينبغي إلغاء ختصيلهنا الرئيس، قال ستريليتس السيدرداً على تعليق من  21.4

داعي  إجراء حكيم من شأنه أن حيول دون حدوث ارتباك ال إال بأنه WRC-19تأجيل اإللغاء حىت آخر يوم للمؤمتر بقرار الال ميكن تفسري و 
 :يلي إىل ما بشأن هذه املسألة، ،اللجنة ختلصقرار اللجنة. واقرتح أن  نقض WRC-19قرر املؤمتر  ما إذاله وعمل إضايف للمكتب في

من لوائح الراديو  6.13 وخلصت إىل أن املكتب قد طبق الرقم RRB18-2/13و RRB18-2/5"نظرت اللجنة بالتفصيل يف الوثيقتني 
موضوعة  تزال بشكل صحيح. وذكرت اللجنة أن إدارة الواليات املتحدة مل تقدم أي معلومات تبني أن ختصيصات الرتدد ال

 .2017سبتمرب  26اخلدمة امتثااًل ألحكام لوائح الراديو خالل فرتة السنوات الثالث قبل  يف
اللجنة ذكرت كذلك أن ختصيصات الرتدد هي من بني التخصيصات املشار إليها باسم "الرتاث املشرتك" يف االتفاق املتعلق إال أن 

 باملنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية.
للشبكتني  يع التخصيصاتواستناداً إىل املعلومات املقدمة، اعتربت اللجنة أن إدارة الواليات املتحدة مل متتثل للوائح الراديو وقررت إلغاء مج

، MHz 11 198,03-11 197,98و MHz 11 195-10 950النطاقني  يف INTELSAT9 328.5Eو INTELSAT8 328.5Eالساتليتني 
 ."WRC-19وكلفت املكتب بتأجيل هذا اإللغاء حىت آخر يوم من أيام املؤمتر 

 على ذلك. واتُفق 22.4

من لوائح الراديو: طلب إصدار قرار من لجنة لوائح  6.13طلبات مقدمة بموجب الرقم  5
 6.13بموجب الرقم  CTDRS-1-77Eالراديو إللغاء تخصيصات التردد للشبكة الساتلية 

 (RRB18-2/DELAYED/2و RRB18-2/9و RRB18-2/6 الراديو )الوثائق من لوائح
، اليت حتتوي على طلب من املكتب إىل اللجنة RRB18-2/6الوثيقة  (SSD/SPRقسم الرئيس ) لو السيدقدم  1.5

 وضعها يف اخلدمة على أساس أنه ال ميكن العثور على دليل على CTDRS-1-77Eبإلغاء ختصيصات الرتدد للشبكة الساتلية 
على ، اليت حتتوي RRB18-2/9)أي أكثر من ثالث سنوات(. كما قدم الوثيقة  2016ديسمرب  1إىل  2013يوليو  3الفرتة من  يف

 دىل، على أمهية الشبكة ملشروع رحالت الفضاء املأهولة يف مجلة أمورأكدت الصني، حيث رد إدارة الصني على اإللغاء املقرتح: 
 TL1-01 الساتل جنح شبكات أخرى عندمايف  تداخلأنه مل حيدث أي و أن كل التنسيق قد اكتمل للشبكة، و الصني، 

. 2015و 2014يف عامي  شرقاً  77° املدار على الساتل عند مصورة؛ كما قدمت الصني أدلة شرقاً  80°و شرقاً  77° املدارين بني ما
 دار.امل يف TL1-01لساتل ا، اليت قدمت فيها الصني خطة تشغيل RRB18-2/DELAYED/2واسرتعى االنتباه، للعلم، إىل الوثيقة 
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الوارد و  2018مارس  13املؤرخ  RG/123/2018الصني  خطاب، أكد أن السيد ستريليتسرداً على سؤال طرحه و  2.5
يضعها  نألمكتب، وفقاً ألساليب عمل اللجنة، ل ال ميكنتضمن مرفقاً من صفحتني حيتوي على مواد سرية  RRB18-2/6 الوثيقة يف
 .متناول اللجنة يف

 اخلدمةمل تكن أبداً خارج  CTDRS-1-77Eيبدو من املعلومات املقدمة أن الشبكة الساتلية  السيدة جينتيقالت  3.5
 إلغاء الشبكة. ومن غري املالئممطلوب،  غري التعليق فإنلفرتة تزيد عن ستة أشهر. لذلك 

 يف احلالة قيد النظر اآلن، يبدو أنو . 6.13تعليقاته العامة على تطبيق الرقم إىل األذهان  السيد ستريليتس استعاد 4.5
إلجراء عو تدأسباب من هناك  ليس؛ ولذلك عنها خدم مجيع ختصيصات الشبكة املبلغ، يست6.13وقت تطبيق الرقم  ،الساتل كان

ل على استخدام إلدارة بإلزامها بتقدمي دليلتسبب يف صعوبة كبرية يبأثر رجعي، و  التطبيقهذا  ويتسم. 6.13دراسة مبوجب الرقم 
حنو ثالث سنوات. ولذلك ينبغي رفض طلب املكتب لإللغاء. وبوجه عام، عندما يتلقى املكتب طلبات من اإلدارات  قبلالساتل 

يصات فالتخصالطلب.  تلقيعند  كل شيء على ما يرام، ينبغي أال يفعل ذلك إذا بدا أن  6.13للتحقيق يف شبكات مبوجب الرقم 
 وضعها استمر ذاإ ، أوأو عندما يتوقف وضعها يف اخلدمة، وضعها يف اخلدمةللتحقيق مبوجب احلكم إال يف حالة عدم  ختضع ال
التخصيصات تحقيق فيما إذا كانت وال. 4عنها كما هو حمدد يف التذييل  املبلغاخلصائص املطلوبة  ليس مبوجبولكن  اخلدمة يف
االعتبارات  هذهن أ احلرص على. وينبغي غري مقبول وهذالوائح الراديو، لرجعي  بأثر يشكل تطبيقاً  سابقيف وقت  اخلدمة يف

 العمل. بعبء، ال سيما وأن املكتب واإلدارات مثقلة 6.13يف تطبيق الرقم  الذي يتبعه نهجالاألساسية ترشد املكتب يف 
 بشكل عام. 6.13قم ناقش اللجنة تطبيق الر تيف االعتبار عندما  ستؤخذسرتيليتس العامة  السيد إن تعليقات الرئيسقال  5.5
 .اخلدمة يفإلبقاء موقعني مداريني  اً واحد ساتالً إىل أن الصني كانت تستخدم ( SSD الدائرة السيد فاليه )رئيسأشار  6.5
إىل  (Rev.WRC-07) 80يف تقرير اللجنة مبوجب القرار  حُبثتالسواتل قد  تنقلإن مسألة  السيدة ويلسونقالت  7.5

االنقطاع  ى فرتاتتبقمن العمل يف مواقع مدارية خمتلفة شريطة أن  ساتل أي هناك يف لوائح الراديو ما مينع وليس، WRC-15 املؤمتر
. وذك رت بأن اهتمام اللجنة األول 49.11تعليق االستخدام مبوجب الرقم  يتعني وإالاستخدام التخصيصات أقل من ستة أشهر،  يف
تخدام الصني اس وليست هذه حالمواقع مدارية متعددة،  يف كان استخدام ساتل واحد  السواتلالسابقة حول تنقل  امناقشته يف

 .TL1-01 للساتل
لتأكيد على التمس ا، و شرقاً  80°و شرقاً  77° نياملداري املوقعنيالساتل الصيين بني  تنقل تواترعن  السيد إيتوسأل  8.5

 يكون فقددة مرات ع أما أن جينحبالتأكيد،  مقبول مرة بني املوقعني ذلك ألن جنوح الساتلبني املوقعني.  يبثأن الساتل مل يكن 
 .تساؤل موضع

نقل بني املوقعني املداريني مثاين مرات تيبدو أن الساتل املعين قد  (SSD الدائرة السيد فاليه )رئيسقال  9.5
 سنوات. ثالث يف

اقشة، مباشر على حالة التخصيصات الصينية قيد املن أثرإن أسئلة السيد إيتو ليس هلا  السيد ستريليتسقال  10.5
يف املقام األول. واتفق مع السيدة ويلسون  6.13التحقيق يف التخصيصات مبوجب الرقم  عدم النقطة الرئيسية فيها أنه ينبغي حيث

املكتب  WRC-15لف املؤمتر إذا كو على أن استخدام السواتل يف مواقع مدارية خمتلفة غري حمظور مبوجب لوائح الراديو احلالية؛ 
وليس هبدف فرض قيود  WRCمجع اإلحصاءات لتقدميها إىل املؤمتر  هو لغرضا فإناتل، و الس ومواقعبتتبع الوضع يف اخلدمة 

 اإلدارات. على
ن يستند والحظت أن قرار اللجنة بشأن احلالة قيد النظر ينبغي أ السيدة ويلسون تعليقات مع السيدة جينتياتفقت  11.5

 لوائح الراديو املعمول هبا.لاستخدام التخصيصات مل يتجاوز ستة أشهر، وأن العمليات كانت ممتثلة  توقفإىل أن 
، شكر إلغاء ختصيصات الشبكة الصينية. ومع ذلك ضرورة عدممع املتحدثني السابقني على  السيد خيروف اتفق 12.5

 ال ملوارد الطيف/املدارات.االستخدام الرشيد والفع   غرض احلرص علىدم ختاملكتب على يقظته اليت 
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 ، إىل ما يلي:بشأن هذه املسألة أن ختلص،اللجنة على  فقتتوا 13.5

 RRB18-2/9 الوثيقة . واستنادًا إىل املعلومات املقدمة يفRRB18-2/6"نظرت اللجنة بالتفصيل يف الوثيقة 
اخلدمة  كانت يف  CTDRS-1-77Eللعلم، خلصت إىل أن ختصيصات الرتدد للشبكة الساتلية  RRB18-2/DELAYED/2 والوثيقة

وفقًا للوائح الراديو، وأن إدارة الصني قدمت معلومات لتأكيد هذا الوضع. وبناًء على ذلك، قررت اللجنة تكليف املكتب بإبقاء 
 لدويل للرتددات."السجل األساسي ا يف CTDRS-1-77Eختصيصات الرتدد للشبكة الساتلية 

طلب إصدار قرار من لجنة لوائح الراديو إللغاء  من لوائح الراديو: 6.13طلبات مقدمة بموجب الرقم  6
 6.13 بموجب الرقم COMS-128.2Eو COMS-116.2E تخصيصات التردد للشبكتين الساتليتين

 (RRB18-2/7 من لوائح الراديو )الوثيقة
إىل اللجنة إللغاء  RRB18-2/7طلب املكتب الوارد يف الوثيقة  (SSD/SPR قسمال )رئيس لو السيدقدم  1.6

 .6.13مبوجب الرقم  COMS-128.2Eو COMS-116.2E تنيالساتلي تنيختصيصات الرتدد للشبك
فسارات الرد على استعدم إدارة مجهورية كوريا  وقد ارتأتيبدو أن طلب املكتب مربر متاماً،  السيد الحماديقال  2.6
 إلغاء التخصيصات على النحو املطلوب.ب اً تخذ اللجنة قرار ت. ولذلك ينبغي أن ورسائله التذكرييةب املكت
 مع السيد احلمادي. السيد ستريليتسوافق  3.6
 ، إىل ما يلي:بشأن هذه املسألة أن ختلص،اللجنة على  اتفقتو 4.6

 6.13 أرسل إىل إدارة مجهورية كوريا، وفقاً للرقم أن املكتب قد. وذكرت RRB18-2/7"نظرت اللجنة يف املعلومات املقدمة يف الوثيقة 
وختصيصات الرتدد  COMS-116.2Eمن لوائح الراديو، طلبات تلتمس تقدمي معلومات توضح أن ختصيصات الرتدد للشبكة الساتلية 

 MHz 2 049,612-2 048,612و MHz 1 683-1 677و MHz 1 676,5-1 675,5يف النطاقات  COMS-128.2E للشبكة الساتلية
قد وضعت يف اخلدمة واستمر استخدامها،  MHz 2 225,78-2 224,78و MHz 2 066,84-2 065,84و MHz 2 064,2-2 059و

يرد أي رد عليهما. وبناًء على ذلك، كلفت اللجنة املكتب بإلغاء ختصيصات الرتدد للشبكة  وأتبعها برساليت تذكري مل
 ."COMS-128.2E ات الرتدد املقابلة يف نطاقات الرتدد احملددة أعاله للشبكة الساتليةوختصيص COMS-116.2E الساتلية

 INSAT-EK48Rو INSAT-2T(48)و INSAT-2M(48)و INSAT-2(48)حالة الشبكات الساتلية  7
 (RRB18-2/DELAYED/3و RRB18-2/11و RRB18-2/10شرقاً )الوثائق  48°الموقع المداري  في

 ((SSD/SSC) شعبة تنسيق األنظمة الفضائية/دائرة الخدمات الفضائية ساكاموتو )رئيسالسيد قدم  1.7
جتماع السابع اال يفاليت أثارهتا إدارة أملانيا  االستيضاح، اليت حتتوي على رد اإلدارة اهلندية على نقاط RRB18-2/10 الوثيقة

اليت حتتوي على خطاب من إدارة أملانيا  RRB18-2/11ذلك االجتماع. وقدم أيضاً الوثيقة  هلا يف ومناقشة اللجنة للجنةوالسبعني 
 ردت نداهلبأن  تعلمأُرسل قبل أن  أملانيا خطاب ولكنللحصول على رد من اهلند؛  اطلب فيه من اللجنة مواصلة جهودهت

إىل  رُفع اخلطاب الذي، قدمت RRB18-2/10يقة عندما أصبحت أملانيا على علم بالوثو . وبعد ذلك، RRB18-2/10 الوثيقة يف
 .RRB18-2/DELAYED/3اللجنة للعلم يف الوثيقة 

 اشكرمه أي إجراء حمدد بشأن املسألة يف الوقت احلاضر. وينبغي اناإلدارتني تطلب ال يبدو أن السيد ستريليتسقال  2.7
من الدستور على حنو مفيد  48اقرتاح أملانيا بأنه ميكن مناقشة تطبيق املادة  مع مالحظة، اوتوضيحاهتم اعلى مسامهاهتم

 .WRC-19 املؤمتر أو PP-18 املؤمتر يف
من الدستور  48ة ناقش تطبيق املاديمع السيد سرتيليتس، مشرية إىل أن اقرتاح أملانيا بأن  السيدة ويلسونوافقت  3.7
. (Rev.WRC-07) 80مبوجب القرار  WRCيف تقرير اللجنة إىل املؤمتر  أخذ يف االعتبارقد ، WRC-19أو املؤمتر  PP-18ؤمتر امل يف
 .على ذلك السيد كوفيو السيد ماجنتاوافق و 
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 نع اللجنةمتمن الدستور  48عن شعورها باإلحباط من أن حساسية األمور املتعلقة باملادة  السيدة جينتيأعربت  4.7
اً كان مربر   احلالةذه املادة يف ه التمسك هبذهمقتنعة متاماً بأن  غريألهنا  وذلك من التعامل مع املوضوع بصورة مرضية، على ما يبدو

 .80 من الدستور مبوجب القرار 48تناول مسألة املادة تأمام اللجنة هو أن  ةاملتاح ةالوحيد االستجابة. ويبدو أن النواحيمجيع  يف
 الواضح من غري ما زالغي شكر اهلند على ردها على النقاط اليت أثارهتا أملانيا. ومع ذلك، ينب السيد هوانقال  5.7

الواقع  ، أو ما إذا كان بعضها يستخدم يفأم ال تستخدم ألغراض عسكرية النظرإذا كانت مجيع التخصيصات املسجلة قيد  ما
، 80 به أملانيا. وبينما ينبغي معاجلة املسألة مبوجب القرار مسكتتمن الدستور، على النحو الذي  48ألغراض ال تنطبق عليها املادة 

 .املسألةحماولة حلل  اهلندية واألملانية يف تنيملساعدة يف تنظيم اجتماع ثنائي بني اإلدار بااملكتب  تكليفنظر اللجنة يف تقد 
، سليماً يزال  السابع والسبعني ال ااجتماعهه اللجنة يف ت، رداً على السيدة جينيت، أن القرار الذي اختذالرئيسرأى  6.7

لسيد هوان، ا ورداً علىمن الدستور.  48إحدى اإلدارات باملادة  تتمسكتدخل عندما ت أن والية اللجنة منإذا كان  وشكك فيما
لى تطبيق ع ، نظرًا حلساسية املوضوع وإصرار اهلنداملتوخى غرضالفيما إذا كانت االجتماعات الثنائية ستخدم  أعرب عن شكه

 من الدستور. 48 املادة
 RRB18-2/DELAYED/3 الوثيقة الوارد يف خطاهباإىل أن إدارة أملانيا شددت يف  (SSD الدائرة السيد فاليه )رئيسأشار  7.7

 على حتديد بوضوحوالعمل من الدستور  48 على أمهية أن يقوم املكتب واللجنة بتوضيح الطريقة والسهولة اليت ميكن هبا تطبيق املادة
يانات داخلية االحتفاظ بقاعدة ب علىممارسة املكتب  درجتاملادة. ويف هذا الصدد،  هذه بشأهنا أثريتالشبكات الساتلية اليت 

فصح املكتب عن أي معلومات قد تكون ذات صلة إذا أثارت إدارة أخرى يمن الدستور، و  48بشأهنا املادة  أثريتللشبكات اليت 
املكتب  تكليف ناسبامل منرى اللجنة تاملادة. وميكن اإلبقاء على هذه املمارسة، أو قد  هذه بشأهنا أثريتأسئلة تتعلق بشبكة 

 من الدستور. 48تلقاها مبوجب املادة ياليت  التبليغاتبنشر مجيع 
اللجنة من الدستور، ورأى أنه ليس من اختصاص  48على حساسية املسائل املتعلقة باملادة  السيد ستريليتسأكد  8.7
هذه من الدستور، فإن  48. وفيما يتعلق باحلاجة إىل الوضوح يف تطبيق املادة تطبق فيها اليت االتاحلقرر اإلفصاح عن مجيع تأن 

، اقهإذا كان لدى أي إدارة مشاكل يف تطبيو مؤمتر املندوبني املفوضني.  ضمن واليةقع ت ومن مثمن دستور االحتاد،  املادة جزء
تطبيق املادة وأصدر  WRC-15 املؤمترو  WRC-12املؤمتر  كل من  على ذلك، ناقش عالوةً إىل ذلك املؤمتر. و  سألةفيمكنها رفع امل

ن تثري أاللجنة أي شيء، وميكن لإلدارات كذلك  من طلبيتخذه املكتب. ومل يُ يتعني أن واضحة بشأن اإلجراء الذي  تفسريات
مباشر على االستخدام  أثرمن الدستور ليس له  48يف ذلك. وأخرياً، فإن تطبيق املادة  إن هي رغبت WRCاملؤمتر  شواغلها أمام
. وخلص إىل 80قرار لمبوجب ا ال للطيف واملدار، ولذلك فهو يشكك يف مدى مالءمة معاجلتها يف إطار تقرير اللجنةالرشيد والفع  

 رهتا أملانيا.بشأن املسألة اليت أثاآخر  شيئاً  فعلتأن  ليست خمولة أن اللجنة
من الدستور تتخطى  48إىل أن املادة  على ما يبدو إن احلالة الراهنة والرد الوارد من اهلند يشريان السيد إيتوقال  9.7

إىل  ةألة، داعياملس سوى أن تشري إىلاللجنة  يسعال و مجيع نصوص االحتاد األخرى واإلجراءات اليت يتخذها املكتب واللجنة. 
 تلويث بيئة لوائح الراديو بأكملها.ل اً من الدستور، جتنب 48املادة  بإثارةما يتعلق في الرقابةضرورة 

جنة.  متأخر إىل اجتماع الل تقدمييف  تردطلبات  إىلاللجنة ألن تستجيب أي حاجة  السيدة ويلسونمل تر  10.7
 وليس هنالك ما مينع اإلشارة إليها، 80مبوجب القرار  للجنةيف تقرير سابق  حُبثتمن الدستور قد  48أشارت إىل أن املادة  كما

. ااالنتباه إىل ضرورة جتنب إساءة االستخدام يف تطبيقه الفتة، WRC-19إىل املؤمتر  80 اللجنة مبوجب القرارمرة أخرى يف تقرير 
 .على ذلك السيد ماجنتاووافق 
ى النقاط اليت أثارها السيد هوان، أشار إىل أن اإلدارة السيدة ويلسون والسيد ماجنتا. ورداً عل السيد خيروفأيد  11.7

رية، وأن مجيع ستخدم ألغراض عسكتاهلندية قد ذكرت بوضوح يف تقريرها أن مجيع التخصيصات لشبكاهتا األربع قيد النظر 
 ذلك على النحو الواجب ألغراض املستقبل.باإلدارات قد أُبلغت 
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 إىل ما يلي: بشأن هذه املسألة،اللجنة، لص ختأن  الرئيساقرتح و  12.7
للعلم.  RRB18-2/DELAYED/3 الوثيقة ، ونظرت أيضًا يفRRB18-2/11و RRB18-2/10"نظرت اللجنة بعناية يف الوثيقتني 

من الدستور على  48وشكرت إداريت اهلند وأملانيا على املعلومات املقدمة، وذكرت أن إدارة اهلند قد أكدت من جديد تطبيق املادة 
 INSAT-EK48Rو INSAT-2T(48)و INSAT-2M(48)و INSAT-2(48)للشبكات الساتلية  صيصات الرتدد املسجلةخت
من الدستور ليس من  48على ذلك، اعرتفت اللجنة بأن اختاذ قرارات فيما يتعلق باملادة  عالوةً و  شرقاً. 48°املوقع املداري  يف

 تطبيقها." من الدستور عند 48من املادة  3اختصاصها. ومع ذلك فإهنا تسرتعي انتباه اإلدارات إىل ضرورة االلتزام باحلكم 
 على ذلك. واتُفق 13.7

طلب مقدم من إدارة االتحاد الروسي يلتمس تمديد المهلة التنظيمية لوضع تخصيصات  8
 الخدمة شرقًا( في 23°)في الموقع المداري  ENSAT-23Eتردد الشبكة الساتلية 

 RRB18-2/DELAYED/5و RRB18-2/DELAYED/4و RRB18-2/12 )الوثائق
 (RRB18-2/DELAYED/6و

، اليت تضمنت طلبًا من إدارة االحتاد RRB18-2/12االنتباه إىل الوثيقة ( SSD الدائرة السيد فاليه )رئيسلفت  1.8
(" يف اخلدمة. وحتتوي الوثيقة شرقاً  °13) ENSAT-13E الساتلية التنظيمية لوضع ختصيصات تردد "الشبكةالروسي بتمديد املهلة 

RRB18-2/DELAYED/4  الساتلية الطلب األويل ليصبح "الشبكة يصو بعلى بيان آخر من االحتاد الروسي ENSAT-23E 
ثا اللتني حتمن إداريت أملانيا ولكسمربغ على التوايل،  6و RRB18-2/DELAYED/5(". واسرتعى االنتباه إىل الوثيقتني شرقاً  °23)

 من جانب ويبتصال الشديد يف تقدمي ريبسبب التأخ املقبل اأي مناقشات حول هذا املوضوع إىل اجتماعه إرجاءاللجنة على 
 الروسي. االحتاد

املداري قد غري   عاملوق لتصويباالحتاد الروسي  طلب يف ري، إن التأخالسيد إيتو وأيدها، السيدة ويلسونقالت  2.8
ماع ينبغي أن تتاح لإلدارات فرصة مناسبة لتقدمي تعليقاهتا، ومن مث ينبغي تأجيل البند إىل االجتإذ إىل حد كبري مضمون الطلب. 

 .للجنة املقبل
قرار اللجنة  نرهلروسية على ذلك واعترب أن املكتب سيحافظ على الوضع احلايل للشبكة ا السيد كوفيوافق  3.8
 .املقبلاجتماعها  يف

على  ألثراحتاج إىل حتليل من املكتب بشأن تإىل أن اللجنة س الرئيس، أشار السيد ماجنتاردًا على تعليق من  4.8
 أم ال. قاهرة ظروفهنالك قرر ما إذا كانت تالشبكات الساتلية األخرى قبل أن 

، ولذلك RRB18-2/12تشكل مراجعة للوثيقة  RRB18-2/DELAYED/4إن الوثيقة  السيدة ويلسونقالت  5.8
 .املقبلنظر فيها اللجنة كمسامهة يف اجتماعها تينبغي أن 

 إىل ما يلي: اللجنة، بشأن هذه املسألة،لص ختأن  الرئيساقرتح و  6.8
 RRB18-2/DELAYED/4 الوثائق ، ونظرت كذلك يفRRB18-2/12"نظرت اللجنة يف املعلومات الواردة يف الوثيقة 

للعلم. وإذ أخذت يف االعتبار التغيريات الكبرية اليت أدخلتها الوثيقة  RRB18-2/DELAYED/6و RRB18-2/DELAYED/5و
واحلاجة إىل قيام املكتب واإلدارات املعنية بتحليل أثر هذا التعديل على الشبكات الساتلية  RRB18-2/DELAYED/4 املتأخرة

لتقصي  األخرى، قررت إرجاء النظر يف هذه املسألة حىت اجتماعها التاسع والسبعني إلفساح اجملال أمام اإلدارات اليت حيتمل أن تتأثر
 والسبعني." اجتماعها التاسع كمسامهة يف  RRB18-2/DELAYED/4بنشر الوثيقة هذه املسألة والرد بشأهنا. وكلفت اللجنة املكتب 

 على ذلك. واتُفق 7.8
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 (Rev.WRC-07) 80النظر في المسائل ذات الصلة بالقرار  9
برئاسة السيدة ويلسون بعد ظهر يوم  (Rev.WRC-07) 80املعين بالقرار و  للجنةالعمل التابع  فريققد اجتماع عُ  1.9

 البند:هذا  اللجنة على اعتماد االستنتاجات التالية بشأن واتفقت، 2018يوليو  18األربعاء 
مبوجب  WRC-19بإعداد مشروع أويل لتقريره إىل املؤمتر  (Rev.WRC-07) 80 العمل املعين بالقرار فريق"قررت اللجنة أن يقوم 

ة وكلفت اللجنة املكتب باختاذ اإلجراءات الالزمة إلتاحوالسبعني. التاسع االجتماع  للنظر فيه يف (Rev.WRC-07) 80 القرار
به  اضطلعت على العمل املمتاز الذي ويلسون ج. وشكرت اللجنة السيدةمشروع التقرير كمسامهة يف االجتماع التاسع والسبعني. 

 هذا الصدد." يف

 المقبلة لالجتماعاتوالمواعيد التقريبية  2018القادم في عام تأكيد موعد االجتماع  10
 تأكيدعلى و  ،2018 نوفمرب 26-30 الفرتة يف التاسع والسبعني، املقبل، اعلى تأكيد موعد اجتماعه اللجنة توافق 1.10

 :كما يلي  2019ا الالحقة يف عام التالية مؤقتاً الجتماعاهت املواعيد
 2019مارس  18-22 االجتماع الثمانون

 2019يوليو  5-12 االجتماع احلادي والثمانون

 2019أكتوبر  7-11 االجتماع الثاين والثمانون

 (RRB18-2/14اعتماد خالصة القرارات )الوثيقة  11
 .RRB18-2/14 على النحو الوارد يف الوثيقة القرارات خالصةعلى  اللجنة توافق 1.11

 اختتام االجتماع 12

 الجتماع.ا أعمال ملا حتلى به من مهارة وكفاءة يف تسيريعلى الرئيس  السيد ماجنتاأثىن  1.12
 .2018 يوليو 19من يوم اخلميس  1630 اجلميع على مسامهاهتم يف االجتماع. واختتم االجتماع يف الساعة الرئيسشكر  2.12

 
 األمني التنفيذي:

 ف. رانسي
 :الرئيس

 م. بيسي

___________ 


