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 االجتماع افتتاح 1
االجتماع  وقال إن ورحب باملشاركني. 2018 نوفمرب 26من يوم اإلثنني  1400االجتماع يف الساعة  الرئيسافتتح  1.1

. كما رحب قبلةاملمساعيهم  كلمتىن هلم النجاح يف   الذين لغالبية األعضاء بالنسبة ، لألسف، االجتماع األخري للجنةسيكون
 .PP-18 مؤمتر املندوبني املفوضني باألمني العام وهنأه على إعادة انتخابه باإلمجاع يف

أضاف و الدول األعضاء يف االحتاد. من جانب باإلمجاع ه إعادة انتخاب إن من دواعي الشرف حقاً  األمين العامقال  2.1
كتب م اع االتصاالت الراديوية يف السنوات األخرية. وأثىن على مديرإىل حد كبري إىل إجنازات قط يعزى القوي هذا الدعم أن

 على الرغم من املشاكل الصحية WRC-15جناح املؤمتر  وإلسهامه يفقيادته سن املنتهية واليته، السيد رانسي، حل االتصاالت الراديوية
العاملي املقبل  واالستعدادات للمؤمتراملرموق  ، خلف السيد رانسي، سيواصل العملمانيفيتش. وأعرب عن ثقته بأن السيد اجلدية

لوائح ب التقيدمان عملهم اهلام يف ضب ال اعرتافاً لالتصاالت الراديوية. وأعرب عن تقديره جلميع أعضاء اللجنة املنتهية واليتهم، 
ذه الروح ورحب هب ةلجنة املقبلستمر الت. وأعرب عن أمله يف أن الذي اتبعوه يف مداوالهتمالدميقراطية  فحسب وإمنا لنهج الراديو

 . ومن منطلق تقدير االحتاد، كان من دواعي سروره أن مينح امليداليات الفضية لالحتادالسيدات يف عضوية اللجنةبوجود املزيد من 
اء األعض تلقى . وقدتريانالسيد إيتو والسيد ماجنتا والسيد  ، وهمPP-18 ؤمتراملالذين مل حيضروا  املنتهية واليتهمألعضاء اللجنة 

 .PP-18 أثناء املؤمترن املنتهية واليتهم ميدالياهتم و اآلخر 
 أيضاً باملشاركني ومتىن هلم اجتماعاً مثمراً. المديررحب  3.1

 المتأخرة التبليغات 2
تبار يف االع أن تؤخذمتأخرة، ميكن  تبليغاتاالنتباه إىل ستة  ((SGD) دائرة لجان الدراسات) بوثا السيدلفت  1.2

 يف إطار بنود جدول األعمال املرتبطة هبا. العلمألغراض 
 اؤجل اللجنة نظرهتعلى وجه التحديد أن  اإن إداريت الصني واإلمارات العربية املتحدة طلبت السيد ستريليتسقال  2.2
 بتبليغ تقدمت بهتحدة اإلمارات العربية امل ويتعلق التبليغ املتأخر مناملتأخر حىت انعقاد االجتماع الثمانني للجنة.  تبليغهما يف

قاعدة  يتعني صوغللجنة؛ ولذلك قد  ةاحلالي القواعد اإلجرائيةشملها تمن الدستور مل  48مسائل تتعلق باملادة  وأثارت فيهالنرويج 
  ماهلا. جدول أعطليب إداريت الصني واإلمارات العربية املتحدة عندما تنظر يف عاجل اللجنةتإجرائية جديدة. واقرتح أن 

 لدىو جداول أعمال اجتماعات اللجنة.  يفلجنة وليس اإلدارات اقرتاح تغيريات الإىل أن مسؤولية  المديرأشار  3.2
يس من املناسب اللجنة إرجاء النظر فيها، ولكن ل ترتأي رمبابنود جدول األعمال،  خمتلف يف إطار اليت تثارخمتلف القضايا  تناول

 .الراهنلوقت القيام بذلك يف ا
 أن ترجئو تناول املسائل املدرجة يف إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة  درجت علىإىل أن اللجنة  الرئيسأشار  4.2

جدول  يفي املوعد النهائ ضمنالوثائق املقدمة  وتدرجاملعلومات الالزمة الختاذ قرار.  كل  الديه عندما ال تكونالنظر فيها فقط 
 فقط. للعلميف الطلبات املتأخرة بشأن القضايا ذات الصلة  وينظراالجتماع؛  أثناءوينظر فيها األعمال 

 القواعد اإلجرائية. يف C من اجلزء 6.1 مع البندرأيه  يتوافقمع املدير، الذي  السيد كيبياتفق  5.2
بنود جدول ب علقةمتت املتأخرة اليت ورد وقالت إن كل التبليغاتمع املدير والسيد كييب.  السيدة ويلسونوافقت  6.2

 يف إطار البنود ذات الصلة. وينبغي النظر فيها األعمال
واصل القيام تن املتأخرة وينبغي أ بالتبليغاتنفس اإلجراء فيما يتعلق  اتبعت دوماً إن اللجنة  السيد ماجنتاقال  7.2

 بذلك.
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الة على يغات املتأخرة على أساس كل حمع السيدة ويلسون، أمهية التعامل مع التبل ةتفقم، جينتيالسيدة أكدت  8.2
أال لك، ينبغي النظر فيه؛ ومع ذ إرجاء ا، فعليهتبليغ ماباختاذ قرار بشأن  ايف وضع يسمح هل تليس االلجنة أهن تإذا رأو حدة. 
 إدارة. أي على طلب منفقط  هذا القرار بناءً  يتخذ

 املتأخرة قبل اختاذ أي قرار بشأهنا. التبليغاتاللجنة يف  أن تنظرينبغي  تويالسيد إقال  9.2
ملتأخرة يف إطار بنود ا التبليغاتنظر يف مجيع يُ  سوفمع اآلراء اليت أعرب عنها أغلبية األعضاء،  شياً امت ،الرئيسقال  2.10

 جدول األعمال اليت تتعلق هبا.
 على ذلك. واتُفق 11.2
الذي لى االقرتاح ع أثرللجنة هلا  القواعد اإلجرائيةإنه يفرتض أن تعليقات السيد سرتيليتس بشأن  الرئيسقال  12.2

( الذي يتناول على 2006 ع يف أنطاليا،)املراجَ  119 ملراجعة ذلك اجلزء من القرار PP-18 املؤمتر جمموعة من اإلدارات إىل تقدمت به
 وجه التحديد أساليب عمل اللجنة.

أي قرار يلزم اللجنة باختاذ أي إجراء فيما يتعلق بأساليب  يتخذمل  PP-18ؤمتر املأن  السيدة ويلسونالحظت  13.2
اللجنة مبواصلة استعراض  كّلفلوحظ أن القرار  و (، 2006 ع يف أنطاليا،)املراجَ  119. وقد صدرت توصية بعدم تعديل القرار اعمله

تفكري يف  لاب يف املسامهة يف هذا الصدد. وتقع على عاتق اللجنة مسؤولية ، وأن الدول األعضاء قد ترغدورياً  اأساليب عمله
 عند االقتضاء. قواعدها اإلجرائيةأو  اومراجعة أساليب عمله اكفاءهت

ية والفريق العامل املسألة يف سياق القواعد اإلجرائ مواصلة التفكري يفتعليقات السيدة ويلسون،  مؤيداً ، الرئيساقرتح  14.2
 أدناه(. 4الفقرة ا )انظر املعين هب

 على ذلك. اتُفقو  15.2

( متاح RRB18-3/DELAYED/2من إدارة الصني )الوثيقة  ،للغاية ، الضخماملتأخر إن التبليغ ستريليتسالسيد  قال 16.2
  ،لنظر فيه بعنايةاخرى قبل عرضه حىت ميكن األلغات الاإلجنليزية والصينية فقط. وسأل عما إذا كان ميكن ترمجته إىل  تنيباللغ
 طلبت إدارة الصني. كما

 اسيقدمه لكن املكتبو  ،املطلوبلن يكون من املمكن ترمجة الوثيقة إىل اللغات األخرى يف الوقت  الرئيسقال  17.2
 .ابالتفصيل عند تناوهل

 1 واإلضافتان RRB18-3/5(Rev.1)الراديوية )الوثيقة  االتصاالتتقرير مدير مكتب  3
 ((Rev.1)2و

اإلجراءات اليت ب فيما يتعلق 1امللحق  ، الفتًا االنتباه إىلRRB18-3/5(Rev.1)الوثيقة تقريره املعتاد يف  المديرقدم  1.3
 اتشأن مسألة التأخري ب ال بأس بهحرز تقدم وقد أُ والسبعني للجنة.  الثامناختذها املكتب بناًء على القرارات الصادرة عن االجتماع 

طفيف يف عدد الشبكات  عتراج إىل جانب ،وذلك بفضل اجلهود املستمرة اليت يبذهلا املكتب ،بطاقات التبليغجتهيز  املتكررة يف
 482فريق اخلرباء املعين باملقرر  إطار عن حالة املناقشات يف ،6فقد أٌبلغ، يف الفقرة  ،يتعلق باسرتداد التكاليف فيماو . املبلغ عنها

 .اجمللس هأنشأ الذي

 (RRB18-3/5(Rev.1)من الوثيقة  2)الفقرة  واألنممة الفضائية يةنممة األرضاألعن التبليغ معالجة بطاقات 
ولفت إىل بطاقات التبليغ عن األنظمة الفضائية،  ((SSD) دائرة الخدمات الفضائيةرئيس ) فاليهالسيد  أشار 2.3

 الالزم الوقتوأشار إىل أن متوسط . 2018 أكتوبرشمل لي هحتديث الذي مت، RRB18-3/5(Rev.1)بالوثيقة  3 امللحق االنتباه إىل
أشهر  3,4ختفيضه إىل  أمكنوقد  ،(1 )اجلدول (API) ملعلومات النشر املسبقن ثالثة أشهر بالنسبة م أقل اآلن أصبح للمعاجلة
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عاجلة للطلبات وقت امل أيضاً  اخنفض وقديف كلتا احلالتني.  ةالتنظيمي باملهلةالوفاء  ومن مث ،(2 بالنسبة لطلبات التنسيق )اجلدول
 احملدد دون مؤشر األداء بقيوبذلك  ،( مرة أخرى3)اجلدول  30A/30من التذييلني  4من املادة  6.2.4/3.1.4 البنداملقدمة مبوجب 

رغم من على ال ،(4 )اجلدول 30Bمن التذييل  7و 6 فرتة ستة أشهر. وقد مت تقليص وقت املعاجلة لتقدمي الطلبات مبوجب املادتنيب
 11 ة باحملطات األرضية مبوجب املادةاملتعلق معاجلة التبليغات وقتمتوسط  وبقي. أشهر 10,5يزال مرتفعًا عند  أنه ال

بليغات بالت اً تأثرت هذه املعلمة سلب فقد ،ولكن، كما أبلغ سابقاً . 2018يف سبتمرب  اً شهر  13,4( 6B)اجلدول  III-S اجلزء/II-S اجلزء
بعضها مفتوح ألكثر من  ،حالة 28 التنسيق )حالياً  فيها أكفةأو اليت تتداخل  ،مناطق متنازع عليها يف ية الواقعةطات األرضعن احمل

شهر. أ 5,3 بلغ حيث ،احلاالت تلك باستثناء لكل منها،قام املكتب أيضًا حبساب وقت املعاجلة  ،ذلكل وتبعاً ثالث سنوات(. 
 1.2 الفقرة كما أشري يفو  يف التقارير املقبلة. الرقمنياقرتح املكتب تقدمي  ،أفضل ألداء املكتبونظرًا ألن الرقم األخري يوفر قياسًا 

بليغ عن الشبكات "تقدمي بطاقات التأصبح العمل بتطبيق من التقرير، ومتاشيًا مع قرار اللجنة يف اجتماعها الثامن والسبعني، 
وباإلضافة إىل الرسالة  .2018أغسطس  1إلزامياً اعتباراً من  ،Rev.WRC( 908-15( استجابة للقرار الذي وضع ،الساتلية إلكرتونياً"

، اليت قدمت مزيدًا من CR/434التدبري، أصدر املكتب يف نفس الوقت الرسالة املعممة  أوضحت هذااليت  CR/433املعممة 
نوفمرب إلكرتونياً دون  التبليغات يفمجيع  ، حيث ُقدمتكانت االستجابة جيدةو إلدارات. ا على االنتقال عملية التفاصيل لتسهيل

 ، وبقي املكتب على استعداد ملساعدة أي إدارة قد تواجه أي صعوبات.مشكلةأي 
 أوقات جتهيز يصلتقلعلى أن املكتب يُهنأ على جهوده املنسقة تنسيقًا جيدًا والناجحة  السيد ستريليتسشدد  3.3

يف الواقع  يتوقفأن مزيداً من التقدم قد  رأى، 30Bمن التذييل  7و 6التبليغ عن الشبكات الساتلية. وفيما يتعلق باملادتني  بطاقات
 ، مبا يف ذلك من وجهة النظر التنظيمية، بداًل من توفري موارد إضافية ملكتب االتصاالت الراديوية.حنو املنبعإجراءات اختاذ على 

 تتغلب على لن ولكنها مع ذلكأن املوارد اإلضافية تساعد بالتأكيد،  (SSDدائرة ال )رئيس فاليه السيدأكد  4.3
 مما يضطر، 30B يلمراعاة خصائص التذي تغفلإضافية، غالباً ما  عندما تتقدم بتبليغات ،اإلدارات املشكلة. وقد أظهرت التجربة أن

بل فيما يتعلق  فحسب بالنسبة إلجراءات املكتب الإىل تأخريات  يديؤ  ومن مثإيضاحات أو تفاصيل إضافية،  التماساملكتب 
من املفيد و أوقات املعاجلة.  تقليص فمن املمكنأفضل،  على حنو التبليغاتمكن تنسيق هذه أإذا و للرد. مبهلة الثالثني يوماً القانونية 

 اجلانب. هبذادارات اإل توعيةحلقة دراسية لالتصاالت الراديوية من أجل  إطار إثارة هذه النقطة يف
اعد الوقت ملعاجلة القضايا التنظيمية األساسية، والتفكري يف تبسيط قو  حانعما إذا قد  السيد ستريليتستساءل  5.3

 11.9يع تطبيق الرقم توس بالعمل مثاًل علىأوقات املعاجلة وتسهيل عمل مشغلي السواتل إىل حد كبري،  تقليصالتنسيق من أجل 
 .ةاملرجعي باحلالةلق ساب فيما يتعاحلعن  فيما خيص مثل هذه احلاالت والتوقف اإلضايف لنطاقات الرتدد املخططةاالستعمال  ليشمل

 تنفيذب البلدان الصغرية تقومأن ، املمارسة العملية على صعيد ومل يعد من اجملدي اقتصادياً، عاماً، 30قد اعُتمدت اخلطة قبل ف
قد و لطيف. ا استخدام كفاءة  كبري على أوقات املعاجلة وعلى  أثر وهلذاة وغري مستخدمة. موارد جممد يفضي إىل، مما التوزيعات

من املفيد أيضاً و ناقشها اللجنة أو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية. تأن و يكون من املفيد اسرتعاء انتباه اإلدارات إىل هذه املسألة 
 .30B التذييل صف درجة كفاءة تنفيذ خطةتات ءإحصا إعداد

حتليل  من صالحيات اإلدارات بلمبا يتجاوز واليتهما.  التصرف همالجنة واملكتب ال ميكنالإىل أن  الرئيسأشار  6.3
الواردة  بالتبليغاتا يتعلق فيم تناقشإن النقاط اليت  مث أضافمؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية.  أمام وإثارهتاهذه املسائل التنظيمية 

 اإلشارةو يف حلقة دراسية أو ندوة لالتصاالت الراديوية  إليها اإلدارات اسرتعاء اهتمامتستحق التأمل وميكن  30Bتذييل ال مبوجب
 إليها يف تقرير املدير إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية.

-RRB18 بالوثيقة 2االنتباه إىل امللحق  ((TSD)ية خدمات األرضال)رئيس دائرة  السيد فاسيلييفلفت  7.3

3/5(Rev.1)، 1دول وكما هو مبني يف اجل .يةاألرضدمات اخل التبليغ بشأن بطاقات معلومات مفصلة عن معاجلة يتضمن الذي، 
سوى عدد صغري  2018حىت اآلن يف عام يتلق املكتب ، مل 21.9الرقم اليت تشري إىل على الرغم من العدد الكبري من احلواشي و 

ي مبوجب يف السجل األساس اليت يتعني إدراجها يةاألرضفيما يتعلق بالتخصيصات و  .21.9الرقم  مبوجب (33) التبليغبطاقات من 
 يف األراضي املتنازع عليها. ختصيصاً  178حوايل  اً معّلق ما زال ،(3)اجلدول  11 املادة
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 يلي: إىل مامن تقرير املدير،  2 فقرةال بشأنأن ختلص اللجنة،  الرئيساقرتح  8.3
 :RRB18-3/5(Rev.1)من الوثيقة  2 فيما يتعلق بالفقرة"
 ات يت يبذهلا املكتب واليت أسفرت عن زيادة ختفيض وقت معاجلة بطاقاجلهود املستمرة ال الحظت اللجنة مع التقدير

ومع ، 30B لزيادة ختفيض وقت معاجلة بطاقات التبليغ مبوجب التذييباللجنة  ورحبتالتبليغ عن الشبكات الساتلية. 
 وارد لعملية املعاجلة قد ال يكون له تأثري كبري على وقت املعاجلة.فإن ختصيص مزيد من امل ذلك

 عن احملطات  11 أيدت اللجنة قرار املكتب بتوفري إحصاءات منفصلة لوقت معاجلة التبليغات املقدمة مبوجب املادة
 نازع عليها.األرضية الواقعة يف األراضي املتنازع عليها وغري املت

 وقررت اللجنة تكليف املكتب:
 اجلهود املبذولة للحد من حاالت التأخري ومراعاة املهل التنظيمية ملعاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية؛واصلة مب 
  لكرتونياً" إمساعدة اإلدارات يف استخدام التطبيق اجلديد بشأن "تقدمي بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية مبواصلة

 "بشأن تقدمي بطاقات التبليغ اإللكرتونية عن الشبكات الساتلية. (Rev.WRC-15) 908 الذي أُعد استجابًة للقرار
 على ذلك. اتُفقو  9.3

من الوثيقة  1.4)الفقرة  (15تقارير بشأن التداخالت الضارة و/أو مخالفات لوائح الراديو )المادة 
3/5(Rev.1)-RRB18) 

املكتب  يف تقرير املدير، إىل أن 4إىل  1اجلداول من االنتباه إىل  الفتاً ، (TSD دائرةالالسيد فاسيلييف )رئيس أشار  10.3
و/أو  تداخالت ضارة رسالة خبصوص تقارير عن 274 ، ما جمموعه2018سبتمرب  30و 2017أكتوبر  1يف الفرتة بني  تسلم،

 .خمالفات
بين إيطاليا والبلدان  (UHF) /الديسيمترية(VHF) الموجات المترية نطاقات تداخل ضار بالمحطات اإلذاعية في

 ((Rev.1)2و 1 واإلضافتان RRB18-3/5(Rev.1)الوثيقة  من 2.4)الفقرة  لها المجاورة
يف تقرير املدير تلخص احلالة فيما يتعلق بالتداخل  2.4الفقرة إن  (TSDالدائرة  السيد فاسيلييف )رئيس قال 11.3

طاقات املوجات نالذي تتسبب فيه احملطات اإليطالية حملطات التلفزيون واحملطات اإلذاعية الصوتية يف البلدان اجملاورة يف 
وثيقة، واردة الثامن والسبعني، أعد املكتب  هايف اجتماع . وبناء على طلب اللجنة(UHF) /الديسيمرتية(VHF) املرتية

للحالة، استناداً إىل قوائم األولوية واملسامهات املقدمة من اإلدارات  اً موحد اً قدم ملخصتتقرير املدير،  من (Rev.1)2 اإلضافة يف
 سوىتغط  مل من إيطاليا. وقد تعاونت مجيع اإلدارات املعنية تعاونًا كاماًل يف إعداد الوثيقة؛ ولكنها املقدمة طة الطريقخار و 

. وإضافًة إىل ذلك، فيما يتعلق بإداريت كرواتيا وسلوفينيا، ال تشري البيانات الواردة يف الوثيقة إال إىل مصادر الت األولويةحا
. لهابأكمفهي ال متثل الصورة  ومن مثمن الرتدد املركزي(،  kHz 200±أو ضمن يف نفس القناة  العاملة) التداخل اإليطالية الرئيسية

إىل تقرير املدير معلومات حديثة وردت  1تضمن اإلضافة تاحلالة صعبة. و  ما زالتعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، و ، وهكذا
ضار مبوجب  عن تداخلتقرير جديد  900، قدمت كرواتيا أكثر من 2018. ويف أكتوبر 2018نوفمرب  2من إدارة كرواتيا بتاريخ 

لغت كرواتيا عن حتسن كبري فيما يتعلق باإلذاعة التلفزيونية، رغم أن إيطاليا واصلت أبو . 15وفقًا إلجراءات املادة  10التذييل 
تعلق باإلذاعة مل يالحظ حتسن مماثل فيما يو بعد.  توضع يف اخلدمةالعمل على قنوات تلفزيونية خمصصة لكرواتيا ولكنها مل 

، طُلب من إيطاليا تقدمي معلومات عن 2018يونيو و  2017ختام االجتماعات املتعددة األطراف يف أكتوبر  يفو . FMالصوتية 
كرواتيا أن   حيث صرحتبُعد جديد هلذه املسألة،  أضيف، . وأخرياً يف هذا الشأن ترد أي حتديثات مخسة بنود عمل، ولكن مل

مل  واليت GE06 اخلطة( املخصصة لكرواتيا يف 12Cو 12Bو 12A) T-DABاستخدام قنوات  حمطات إذاعة إيطالية بدأت يف
 بعد. يف اخلدمة كرواتيا  تضعها
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عما إذا كانت إيطاليا، بعد التقدم اجليد احملرز فيما يتعلق بالتلفزيون الرقمي لألرض من  الرئيسمن  تساؤلعلى  اً رد 12.3
من يا كروات  لتمكني MHz 700لكرواتيا دون  املوزعةقنوات ال لتحريرأي خطط  عن خالل التعاون بني البلدان املعنية، قد أبلغت

مل  إن املكتب (TSD الدائرة )رئيس فاسيلييفالسيد ، قال MHz 700 اجملال دوننقل القنوات من باستغالل املكاسب الرقمية 
حمطات التلفزيون  يفاحلاالت، ومها التداخل   مننوعنيالالنظر يف املستقبل، ميكن للمكتب فصل  لتسهيلو أي معلومات.  يتلق

 بعد. توضع يف اخلدمةمل  هالكرواتيا ولكن املوزعةعلى الرتددات  البثوعمليات  اخلدمة املوضوعة يف
القنوات  حمطات ولئن كان إشغاليف القضاء على التداخل.  كانأن الرتكيز حىت اآلن والتقدم املصاحب له   المديرأكد  13.3

 أيمعاجلة هذه املسألة من أجل جتنب  فال بد منخل بعد، اتدأي مل يسبب  GE06طة اخلإليطاليا مبوجب  املوزعةاإليطالية غري 
 جلميع األطراف. GE06 مبوجب اخلطة سلسالتخطيط ال ومتكنياملستقبل يف مشاكل 

تفصيل مع ف املكتب بتحليل تلك احلاالت باليكل   أن واقرتحأوروبية،  يةأيضًا إىل وجود خطة انتقال الرئيسأشار  14.3
 القنوات املعنية. لتحريراإلدارة اإليطالية لتحديد إطار زمين 

قال إنه بالنظر و إىل بعض السوابق اليت ساعدت احللول التقنية فيها على حل هذه القضايا،  خيروفالسيد أشار  15.3
اخلصائص  يفلتعديالت البحر األدرياتيكي، فإن بعض ا السائدة يف رارةاحلإىل املسافة اليت تفصل بني إيطاليا وكرواتيا وظروف انتشار 

كون أحد مسارات ي وهكذا قداالرتفاع( قد تكون كافية. و اهلوائي  من قبيل الطاقة وخمططمحطات املسببة للتداخل )التقنية لل
العمل إنشاء جمموعة من اخلرباء التقنيني يف جمال التوافق الكهرمغنطيسي من البلدان املعنية حتت قيادة املكتب لوضع مقرتحات 

 ملموسة للحلول التقنية.
يسية املبذولة كانت فإن اجلهود الرئ ومع ذلك على أنه ال يزال هناك الكثري مما ينبغي القيام به ستريليتسد السيشدد  16.3

 البث التلفزيوين الجمإجيايب للغاية من حيث احلد من التداخل يف  أثرإىل سن قانون كان له  مثالً  ناجحة إىل حد ما، مما دفع إيطاليا
  بيانلالرقمي. وينبغي أن ينعكس هذا اجلانب على النحو الواجب يف تقارير اللجنة واملدير إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية، 

ماعات املعقودة بني منه للنتائج اإلجيابية لالجت كيفية معاجلة املسألة من جانب اللجنة واملكتب والتأكيد على التقدم احملرز. وإدراكاً 
، تساءل عما إذا كان املكتب قد تلقى أي رد من إيطاليا فيما يتعلق ببنود العمل اخلمسة املتفق عليها يف االجتماع راف املعنيةاألط

لنحو الواجب على ا حقاً  أنه ينبغي أن تنعكس اإلجنازات الرئيسحتديد موعد االجتماع املقبل. وأعلن  وعناملتعدد األطراف، 
 عما إذا كانت إيطاليا قد أشارت إىل أي هنج حمتمل ملعاجلة قائمة األولويات. يضاً تقرير املدير. وتساءل أ يف

بأنه مل ترد بعد أي معلومات من إيطاليا بشأن البنود اخلمسة، ومن  (TSDدائرة الالسيد فاسيلييف )رئيس أجاب  17.3
، كانت هناك بعض االلتزامات من جانب 2018 و. ويف اجتماع يوني2019املقرر عقد االجتماع املتعدد األطراف التايل يف يونيو 

ملمكنة، نفذت إيطاليا ا التقنيةفيما يتعلق باحللول و . عقد اجتماعات ثنائية، ميكن أن تشكل وسيلة فعالة للمضي قدماً لاإلدارات 
ة خيتلف اختالفاً طفيفاً ضرطة الطريق السابقة. غري أن الوضع يف احلالة املعرو االتدابري للقضاء على التداخل مبوجب خ بعضبالفعل 

لهيئة لأن حمطات البث اإلذاعي يف بعض املناطق يف إيطاليا ال ختضع للحكم املباشر  من حيثعن احلاالت السابقة املماثلة 
يام باالستثمارات الالزمة الق عنألسباب اقتصادية،  قد تتلكأ اهليئات اإلذاعية، قرارات من اهليئة التنظيمية غياب ويف. التنظيمية

 أعربت إدارات جماورة عن تفضيلها تناول هذه املسألة يف اجتماعات على مستوى اهليئات وكذلكلتعديل احملطات قيد التشغيل. 
 التنظيمية بداًل من االتصاالت بني هيئات البث احمللية.

دوات اإلدارات يف البلدان اجملاورة باخلطة إال أن األ من احملتم أن تلتزم مفاده أن ،السيدة ويلسونب تعليق من قوع 18.3
التعاون املتبادل لوائح و العمل االحتاد يقوم على احرتام  جوهرأن  تويالسيد إاملتاحة للجنة واملكتب لضمان االمتثال حمدودة، أكد 

إبالغ وضع جدول زمين حلل املسألة، و ناقشة و املحبسن نية. ولذلك من املهم االستمرار يف حث اإلدارات املعنية على االجتماع و 
ادل، التزمت عالوة على حسن النية واالحرتام املتب ،الدول األعضاء ، مشرياً إىل أنالسيد ستريليتساألعضاء هبذه احلاالت. ووافق 

ملتابعة  جيداً  ن أساساً احىت اآلن يوفر  أحرزعنه والتقدم اهلام الذي  أُبلغالتعاون الذي و بشروط الدستور واالتفاقية ولوائح الراديو. 
الل اللجنة الضغط من أجل التوصل إىل اتفاق من خ ضرورة أن تواصلعلى  جينتي السيدة نفس االجتاه. ووافقت املسألة يف

 شجعها بقوة.تعلى أمهية االجتماعات الثنائية اليت ينبغي للجنة أن  السيد كوفيالتعاون، وأكد 
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العمل ينبغي للمكتب أن ينشر القائمة املوحدة حملطات األولوية من أجل تسهيل مواصلة  الرئيسقال  19.3
 .الويبصفحة االحتاد ذات الصلة على  يفستقبل، امل يف إىل تقرير املدير وأي حتديثات (Rev.1)2 اإلضافة يف

 أن اإلجراء العادي (TSD الدائرة )رئيس فاسيلييف السيد، أكد T-DABبشأن قنوات  الرئيسعلى سؤال من  رداً  20.3
إدارة تستخدمها  GE06 اخلطةمبوجب  ماإلدارة  املوزعةالقنوات  أن عند تلقي معلومات عن قياسات تبني ،ملكتبا الذي يتبعه

يطاليا على إ عمليات البث يفإىل أن  جينتيالسيدة تنع عن هذا االستخدام. وأشارت متأن  ةاألخري  هذه طلب مني ، هو أنأخرى
لكرواتيا، رغم أهنا مل تتسبب بعد يف تداخالت ضارة، تشكل حالة من عدم التوافق مع اخلطة اليت جيب  املوزعة T-DABقنوات 

 الطريق. خارطةيف  T-DAB طلب تضمني قنواتتينبغي للجنة أن  قائلةيف هذا الرأي  السيدة ويلسون. وشاركت معاجلتها
ع توسيع نطاق باإلمجا  تؤيداليت أبلغتها كرواتيا إىل املكتب، على أساس املعلومات  ،اللجنة إىل أن الرئيسأشار  21.3

 لص اللجنة إىل ما يلي:خت. وعلى أساس املناقشة، اقرتح أن T-DAB البث قنوات إشغالشمل مسألة تاملسألة ل
اجلهود اليت يبذهلا تنان بام، الحظت اللجنة (Rev.1)2و 1وإضافتيها  RRB18-3/5(Rev.1)من الوثيقة  2.4 يف الفقرة"لدى النظر 

املكتب واإلدارات املعنية يف وضع القائمة املوحدة باحملطات اإلذاعية الصوتية ذات األولوية اليت سيكون اختاذ إجراء بشأهنا مطلوباً 
طراف. ألإلزالة التداخل الضار. وشجعت اللجنة إدارة إيطاليا واإلدارات اجملاورة هلا على مواصلة عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة ا

 :تقوم مبا يلي وعالوة على ذلك، طلبت اللجنة من إدارة إيطاليا أن
 لالتفاق اإلقليمي  االمتثالGE06  نظرًا إىل أن االستخدام الذي تقوم به إيطاليا والقيامبشأن اإلذاعة الصوتية الرقمية ،

ة طريق لتحرير فدرات ، بتوفري خارطGE06االتفاق  خلطةغري مطابق  T-DABفدرات ترددات حاليًا لبعض 
 هذه؛ T-DAB الرتددات

  تفاقاليف امواءمة احملطات اإلذاعية التلفزيونية اإليطالية املتبقية مع خطة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية GE06  والسماح بتنفيذ
 املكاسب الرقمية الثانية يف اإلدارات اجملاورة ذات الصلة؛

  ددة األطراف.االجتماعات متع ة ذات الصلة واملكتب باملعلومات املتفق عليها يفمواصلة تزويد إدارات البلدان اجملاور 
وحدة باحملطات اإلذاعية القائمة امل ،املوقع اإللكرتوين لالحتاد الصفحة ذات الصلة يف يف ،قررت اللجنة أن تكلف املكتب بأن ينشرو 

طرأ عليها، جلها التخفيف من التداخل الضار، وأي حتديثات حمتملة تالصوتية ذات األولوية للبلدان اجملاورة إليطاليا اليت جيب من أ
 "وشجعت اإلدارات املعنية على أن تزود املكتب يف الوقت املناسب بأي حتديث هلذه الوثيقة على أساس مستمر.

 على ذلك. اتُفقو 22.3

م التبليغ عن تداخالت "نماالقائم على الويب:  الفضائية باستخدام التطبيق اتتقديم تقارير التداخل الخاصة بالخدم
 (RRB18-3/5(Rev.1)من الوثيقة  3.4)الفقرة  (SIRRS)األنممة الساتلية وتسويتها" 

 ةالصيغمبعلومات عن تنفيذ  لجنةزود التمن تقرير املدير  3.4إن الفقرة  (SSDالدائرة  فاليه )رئيس السيدقال  23.3
وهي أداة قائمة على الويب لتسهيل تقدمي تقارير التداخالت املتعلقة باخلدمات الفضائية والتبادل  ،SIRRSتطبيق الالتشغيلية من 

 .فوراً لمعلومات واملساعدة يف حتديد مصادر التداخل والقضاء عليها لالالحق 
 :، إىل ما يليبشأن هذه املسألة ،ختلصأن اللجنة على  فقتتاو 24.3

وكلفت املكتب مبواصلة  RRB18-(Rev.1)3/5 من الوثيقة 3.4أخذت اللجنة علماً باإلجراءات اليت اختذها املكتب يف إطار الفقرة "
 ".SIRRS مساعدة اإلدارات يف تشغيل تطبيق الويب
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من  5)الفقرة  الراديو من لوائح 6.13 والرقم 49 والقرار 1.38.9و 49.11و 48.11و 47.11و 1.44.11 تطبيق األرقام
 (RRB18-3/5(Rev.1) الوثيقة

ت والتبليغا من تقرير املدير تقدم إحصاءات عن األقسام اخلاصة 5إن الفقرة  (SSDدائرة ال)رئيس  فاليه السيدقال  25.3
ددة تنظيمية احملعن انتهاء املهلة ال ناتجأن اجلزء األكرب من عمليات اإللغاء  5يالحظ من اجلدول و الساتلية.  اتلشبكا إلغاءبشأن 

بني و املكتب يف تنفيذ ذلك احلكم.  إجراءاتالذي يبني أثر  ،6.13تطبيق الرقم  وعن ،48.11بسبع سنوات مبوجب الرقم 
مما يشري إىل أن أعمال املكتب  ،6.13النسبة بني عمليات اإللغاء الكلية واجلزئية مبوجب الرقم  تعكسان ،2018و 2012 عامي

أكثر واقعية للحالة  صورةيوفر  (MIFR) السجل األساسي الدويل للرتددات حبيث أصبح ،قد أصبحت أكثر دقة وتبليغات اإلدارات
 .اتاملدار  تشغيل احلقيقية من حيث

 من الوثيقة 6 )الفقرة بشأن استرداد تكاليف معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية المجلسعمل 
RRB18-3/5(Rev.1)) 

اجمللس الذي أنشأه  ،482املعين باملقرر و  للمجلسإن فريق اخلرباء التابع  (SSD الدائرة )رئيس اليهف السيدقال  26.3
 الفريق. وقد أدى نظر C18/36املوصوفني يف الوثيقة  Cو Bللنظر يف اإلجراءين  2018سبتمرب  28و 27يومي قد اجتمع  ،2018

تماعات القادمة للجنة التقارير إىل االج رفع" منهاطلبات إىل مكتب االتصاالت الراديوية،  ةبالتفصيل إىل تقدمي مخس اإلجراءات يف
 كتبوامللجنة أن تتخذه الالذي يتعني  النهجبشأن  482فريق اخلرباء املعين باملقرر  ووجهات نظرلوائح الراديو بشأن التقدم احملرز 

من لوائح الراديو من أجل ختفيض  31.11، والرقم مقبولية الطلباتعلى بعض القواعد اإلجرائية، مثل  الطارئة فيما يتعلق بالتعديالت
من املقرر و يقوم املكتب بتقدمي هذا التقرير إىل االجتماع الثمانني للجنة لوائح الراديو. وسوف . "كتباملوتيسري املهام اليت يؤديها 

 ، مباشرة بعد االجتماع التحضريي للمؤمتر.2019مارس  1 -فرباير  28فرتة العقد االجتماع املقبل لفريق اخلرباء يف 
بالنظر إىل  ذا صلة Cو Bين ءالنظر يف اإلجرا ما زالإىل أي مدى  ومفاده، السيد ستريليتسرداً على سؤال طرحه  27.3

 إن الوضع خمتلف (SSD دائرةال )رئيس ليهفاالسيد االجتاه املتناقص فيما يتعلق بالشبكات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، قال 
حث اإلدارات على البقاء ضمن حدود  وإمنا اسرتداد املزيد من التكاليف Bاهلدف من اإلجراء  إذ ليس .ءينجرامن اإلكل ل بالنسبة

بالنسبة إىل مستقرة  غريتبليغ عن شبكات  بطاقات هناك أي قيود ملنعها من تقدمي ذلك ألنه ليس، تبليغاهتاحجم  معقولة يف
بطاقات  عني معاجلةه يتعاجلة ألنيف امل اختناقات ومن مثذروات يف الطلب على موارد املكتب  مما حيدثومعقدة،  جداً كبرية   األرض
ندما يتعني حتديث ع ترتتب حمددة برجمياتعلى أفضل السبل لتغطية تكاليف تطوير فهو يركز  Cاإلجراء  أما. ورودها رتتيبب التبليغ
الستيعاب املتطلبات املتغرية. وميكن إدراج هذه التكاليف يف اإلطار العام السرتداد التكاليف، أو ميكن ختصيص  مراراً قات التطبي

 حنو اخليار الثاين. عند االقتضاء. ومييل فريق اخلرباء حالياً  اجمللساملبالغ ذات الصلة مباشرة من قبل 
من لوائح  4لغرض من الوثائق املوحدة املتعلقة بالتعديالت يف التذييل عن رغبته يف التأكد من ا السيد كوفيأعرب  28.3

من تقرير  6يف الفقرة  4)الطلب  WRC-19ؤمتر امل وإىل الراديو الذي طلب فريق اخلرباء من املكتب تقدميه إىل االجتماع التحضريي
موضوع عدة تعديالت مقرتحة من  هو 4 بالتذييل 2 أن امللحق (SSD دائرةال)رئيس  فاليهالسيد على ذلك، أوضح  املدير(. ورداً 

لذلك ، 7.1و 6.1 مقرتحات أخرى يف إطار البندين فضالً عن، WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  7يف إطار البند  4A فرقة العمل
ت وحتديد أي احاجة إىل نظرة عامة لتقييم مدى مالءمة املقرتح ومثةتقدمي توليفة موحدة جلميع املقرتحات.  املكتب لب منطُ 

نود قد . وطُلب من املكتب أيضًا حتديد أي بقضايا حمتملة وبالتحديد التأكد من أن جمموعة املقرتحات بأكملها متماسكة متاماً 
 وجلتع. وقد مثالً  مواءمة بيانات املدخالت من قبيلتكون زائدة عن احلاجة أو أي تعديالت ميكن أن تقلل من عبء العمل، 

 من تقرير املدير إىل االجتماع احلايل. 2.7يف الفقرة هذه النقطة أيضاً 
يف إجراء تنقيحات  يستدعي 6يف الفقرة  2عما إذا كان اإلجراء املطلوب من املكتب يف الطلب  الرئيساستفسر  29.3

فريق اخلرباء بشأن ما إذا كانت هناك  إطار إن السؤال العام قد أثري يف (SSD الدائرة السيد فاليه )رئيسقال و . القواعد اإلجرائية
أن يل األويل للمكتب التحل أفادأن تيسر عمل املكتب أو ختفف من عبئه. وقد  من شأهناأي تغيريات حمتملة يف القواعد اإلجرائية 

ليت متثل اعلى ذلك، أثبتت التجربة احلاجة إىل اعتماد هنج حذر، حيث أن اإلجراءات  . وعالوةً ةواضح ليس هنالك من خيارات
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عن نتائج  اجعةن عالجاتجوهر عمل املكتب ضرورية بصفة عامة لتطبيق اللوائح، وقد أسفرت بعض احملاوالت السابقة إلجياد 
لى عدة مراحل ع للمكتب بالتعامل مع عمليات النشركان التدبري الذي اختذته اللجنة، الذي أيدته اإلدارات والذي مسح و عكسية. 

من هذا النوع  مليةعاستكمال الفحص التقين، مفيدًا للغاية، وقد تكمن احللول يف خيارات  أثناءالنشر ة عمليواملضي قدمًا يف 
ومن مث الفعل، أحرز ب الكثري من التقدمأن ، جيب أن نتذكر، كما أثبتت اإلحصاءات، . وأخرياً ئيةتنقيح القواعد اإلجرا بداًل من

 .هنةالراالختاذ تدابري جذرية يف املرحلة  داع ال

 إىل ما يلي: بشأن هذه املسألة، اللجنة،لص ختأن  الرئيساقرتح  30.3
، أخذت اللجنة علماً باملعلومات اليت أبلغ عنها املكتب بشأن عمل اللجنة RRB18-(Rev.1)3/5من الوثيقة  6"فيما يتعلق بالفقرة 

حاطة اللجنة علماً وكلفت اللجنة املكتب مبواصلة إ املتعلق باسرتداد التكاليف اخلاصة ببطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية.
 "بالتقدم احملرز يف هذا العمل وتقدمي تقرير إىل اجتماع اللجنة الثمانني بشأن القواعد اإلجرائية ذات الصلة اليت قد حتتاج إىل تعديل.

 على ذلك. واتُفق 31.3

لى األرض طبقاً لساتلية غير المستقرة بالنسبة إاستعراض نتائج تخصيصات تردد األنممة الساتلية للخدمة الثابتة ا
 (RRB18-3/5(Rev.1)من الوثيقة  7 الفقرة) (WRC-03) 85 للقرار
نشر النتائج املستعرضة للشبكات الساتلية غري املستقرة  يواصلإن املكتب  (SSD الدائرة السيد فاليه )رئيسقال  32.3

 ،والسبعني للجنة الثامن. ومنذ االجتماع 22ملادة مبوجب ا (epfd) القدرة املكافئةكثافة تدفق   بالنسبة إىل األرض اخلاضعة حلدود
أن أربعة من األنظمة  وجدير بالذكرمن تقرير املدير.  1.7النتائج املشار إليها يف الفقرة  تتلق ،مت استعراض سبعة أنظمة أخرى

 استعراضاً. 34فإن حجم العمل الذي أجنزه املكتب يعادل يف الواقع ولذلك  اتملدار امتعددة  تشكيالتالسبعة تضم 
 :إىل ما يلي، تقرير املديرمن  1.7 الفقرةبشأن  أن ختلص،اللجنة على  واتفقت 33.3

 اربشأن تطبيق القر  RRB18-(Rev.1)3/5 من الوثيقة 1.7 الفقرةالحظت اللجنة مع التقدير التقدم احملرز الذي أبلغ عنه املكتب يف "
03)-(WRC 85 اتباع هذا النهج. وكلفت املكتب بأن يستمر يف" 

 ماعييف اجت أن نوقشت، وهي مسألة سبق املدخالتمن الوثيقة، بشأن تنسيق بيانات  2.7لفقرة اولدى تقدمي  34.3
باعتبارها  4نظرت يف التغيريات الالزمة للتذييل  4Aأن فرقة العمل  (SSD الدائرة السيد فاليه )رئيسسابقني، ذكر ال لجنةال

سمني يف القاملقابل ضع نص االجتماع التحضريي للمؤمتر وقد وُ  ،WRC-19من جدول أعمال املؤمتر  7يف إطار البند  Lو I املسألتني
، (epfd)افئة كثافة تدفق القدرة املك  التحقق من لربجمية. وفيما يتعلق بالتحديث الالحق CPM19-2/1من الوثيقة  12/7/3و 9/7/3

لى ع نظر يف هنج مشرتيات منوذجي لضمان توفر األدوات الالزمة للمكتب على حنو مستدام. وبناءً ويجيري تقييم متطلبات امليزانية 
 epfdاألول من برجمية التحقق من  اإلصدار، قال إن النموذجيلنهج ا االستيضاح بشأنملزيد من  السيدة ويلسونطلب من 

من  ة جمازفةمثاملصدر، ومبا أن الشركات املعنية صغرية يف كثري من األحيان  ليس لديه شفرةلكية، مما يعين أن املكتب امل مسجل
تتجاوز جمرد حتديث بسيط،  لتقدمي العطاءاتإلعداد دعوة أوسع  3اهلدف هو اغتنام فرصة اإلصدار  فإنحيث االستدامة. وهكذا 

لشركات بتقدمي العروض، ورمبا ملنح العقود على دفعات، وبالتايل تأمني نظام ميكن تطويره بسهولة أكرب دون يسمح للعديد من ا مما
لتقدمي العطاءات  غ الدعوةعلى صو املكتب  ويعكفاحلاجة إىل تعديل الربنامج األساسي يف كل مرة تتغري فيها بنية قاعدة البيانات. 

 د.بالتعاون مع دائرة املشرتيات يف االحتا
 على النحو التايل: ،من تقرير املدير 2.7الفقرة  ختلص، بشأناللجنة على أن  تووافق 35.3

، أخذت اللجنة علماً باملعلومات املقدمة بشأن مواءمة بيانات املدخالت RRB18-(Rev.1)3/5من الوثيقة  2.7عند النظر يف الفقرة "
 ثافةك، وكلفت املكتب برفع تقرير إىل االجتماع الثمانني للجنة بشأن التقدم احملرز يف حتديث برجمية التحقق من  4مبوجب التذييل 

 "تدفق القدرة املكافئة.
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يتعلق بالمحطات التي تعمل في خدمة العمليات الفضائية أو تؤّمن وظائف العمليات  صنف المحطة فيما رموز
 (RRB18-3/5(Rev.1)من الوثيقة  8)الفقرة  الفضائية

االنتباه إىل متييز دقيق يف لوائح  (SSD الدائرة السيد فاليه )رئيسلفت  ،من تقرير املدير 8يف معرض تقدميه للفقرة  36.3
)القياس عن ئية الفضا العمليات( ووظائف ETصنف احملطة  ،23.1فة يف الرقم )املعرّ  (SOS)الراديو بني خدمة العمليات الفضائية 

 على التوايل(. ،EKو EDو ERصنف احملطة  ،136.1و 135.1و 133.1فة يف األرقام املعرّ  ،يف الفضاء والتتبع عن بُعدعد والتحكم بُ 
 فحص بطاقات التبليغخيضع و  ."هذه الوظائف تؤمن عادة داخل اخلدمة اليت تعمل احملطة الفضائية فيها" أن 23.1رقم ال وجاء يف

. وحىت اآلن، 23.1املتعلقة بوظائف العمليات الفضائية إىل القاعدة اإلجرائية اخلاصة بالرقم  البثألصناف  31.11مبوجب الرقم 
بالتبادل،  EK/ED/ERو ETرموز احملطات  استخدامفيها  ميكن اليت بطاقات التبليغوعلى هذا األساس، عاجل املكتب العديد من 

 موزعةسية أو للخدمة الرئي موزعة بطاقات التبليغقات الرتدد يف وهي ممارسة مل تتسبب يف أي صعوبات جدية، طاملا أن نطا
احملطة. ومع  صنفز رم التنظيمية، مما يؤدي إىل نفس النتيجة بغض النظر عن الشروطواخلدمة الرئيسية يف ظل نفس  SOS للخدمة

الرتدد،  عدد من نطاقات لوظائف عمليات فضائية أجريت يف خدمات أخرى يف بطاقات تبليغعن  ذلك، نشأت حاالت مؤخراً 
دمات فضائية أخرى ولكن يف إطار أحكام تنظيمية خمتلفة. ففي وخل SOS وزعت خلدمةمن تقرير املدير، اليت  8مدرجة يف الفقرة 

. وظائف العمليات الفضائية يف اخلدمة الفضائية األخرى ختضع لهمل  بينماللتنسيق  SOS اخلدمة ، خضعتمثالً  بعض النطاقات
اخلدمة األخرى،  يف إطارووظيفة )وظائف( العمليات الفضائية املقدمة  SOS اخلدمة احلاالت، من الضروري التمييز بني يف هذهو 

اليت  SpaceVal من برجمية التحقق اً جديد إصداراً املكتب  أطلقكإجراء عام فوري، و النتيجة التنظيمية خمتلفة. أوالً،  تكونحيث 
ية وتذكر املعن اتاحملط أصنافرموز  يعتزم إصدار رسالة تعميمية تشرح وهواق غري مناسب، يف نط ETاستخدام الرمز  استبعدت
 املدرجة إىل يقدم حتليل مفصل للحالة يف النطاقاتوف ، س. ثانياً لدى تقدمي بطاقات التبليغاستخدام الرمز الصحيح باإلدارات 

 املقبل. هااجتماعيف لجنة ال
ى ، الذي رغب يف معرفة ما إذا كان النهج يطبق فقط علالسيد ستريليتساستجابة للشواغل اليت أعرب عنها و  37.3

تم هبا فحص ياليت  يؤثر على الطريقة قدورأى أن هذا النهج قد حيتاج أواًل إىل التنسيق مع اإلدارات ألنه  ،اجلديدة بطاقات التبليغ
ثالثة أمثلة تفصيلية لتوضيح احلاالت يف نطاقات  (SSD الدائرة السيد فاليه )رئيسدم ، قاملقدمة النتائج وعلى بطاقات التبليغ

ة النطاقات املدرجة حال - واآلخرللتبادل،  على النتيجة وكان قابالً  املبلغ عنه احملطة صنف فيهما رمز ؤثريخمتلفة، اثنان مل 
لفوري الذي اختذه ا التدبريمبوجب و يف احلالة األخرية، و رمز صنف احملطة معاملة تنظيمية خمتلفة.  يستدعي فيه - 8 الفقرة يف

تعرتض أي إدارة  المع لوائح الراديو؛ ويف الواقع،  اً كون متسقياملناسب ل الصنفاملكتب، يُطلب من اإلدارة ببساطة تطبيق رمز 
التدبري بق هذا ال ينطو املرحلة، وال حاجة إىل التشاور مع اإلدارات.  هذه تنظيمي يف أثرهناك أي  ومن مث ليسعلى القيام بذلك. 

 أثر رجعي. وليس لهاجلديدة،  بطاقات التبليغإال على  فعالً 
 (ET) بأهنا SOSاخلدمة  إىل أشريإذا  عندما يقولاملكتب على صواب و قلقاً. إنه ما زال  السيد ستريليتس قال 38.3

ولكن ثانوياً يف هذا النطاق.  SOS توزيع اخلدمةإذا كان  فجأة ال ميكن أن تصبح أولية (EK/ED/ER) الوظيفةنطاق معني فإن  يف
معدة حصرًا لتشغيل " SOS اخلدمة على أن 23.1رقم الينص إذ  .لغرض التيسري SOS اخلدمة تفسري تعريف ليس من احلكمة

" سيما والعبارة " وتفيد ."عن بُعد والتحكم الفضائي عن بُعد املركبات الفضائية، وال سيما للتتبع الفضائي والقياس الفضائي
عامل آخر  ومثة .حمفوفة باخلطر الوظائفو يف اخلدمة، وحماولة فصل اخلدمة  مشمولةأن الوظائف الثالث عبارة عن عناصر  ضمناً 

ثالث ال الوظائفعندما كانت  حقبة ماضية، موروثًا منوالعمليات الفضائية قد يكون  SOS باخلدمةأن الوضع فيما يتعلق  هو
حمطة حتكم  يف عادةً  الوظائف مندجمة إىل حد ما حيث أن اً التقسيم اليوم مصطنع بينما أصبحمدعومة مبحطات منفصلة، 

سائل املتعلقة امل حاجة إىل التفكري يف املسألة بتعمق وضمان إشراك اإلدارات يف النظر يف مثةهذه األسباب، كل واحدة. ول
 التنظيمية األساسية.باألحكام 

 تنطوي على اليت ن املكتب يقرتح على أي حال إجراء حتليل مفصل، ال سيما فيما يتعلق بالنطاقاتوإدراكًا أل 39.3
وانب التقنية أن يقوم السيد سرتيليتس والسيد فاليه مبناقشة اجل الرئيستقرير إىل االجتماع القادم للجنة، اقرتح  وتقدميإشكال، 

 :إىل ما يليلجنة اللص خت، وأن عخارج االجتما 
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 ليت تقومااليت تتناول رموز أصناف احملطات يف خدمة العمليات الفضائية أو  RRB18-(Rev.1)3/5من الوثيقة  8فيما يتعلق بالفقرة "
من لوائح الراديو إىل االجتماع  23.1وظائف العمليات الفضائية، كلفت اللجنة املكتب بتقدمي تقرير مفصل عن تطبيق الرقم ب

 "الثمانني للجنة وإصدار رسالة معممة إلعالم اإلدارات هبذه املسألة.
 على ذلك. واتُفق 40.3

)الفقرة  لوائح الراديو في (Rev. WRC-03) 4 للقرار غير المطابقة USABSS-8تخصيصات التردد للشبكة الساتلية 
 (RRB18-3/5(Rev.1) من الوثيقة 9

 مع الرسائل من تقرير املدير، يف أعقاب تبادل 9، كما هو موضح يف الفقرة (SSD الدائرة السيد فاليه )رئيسقال  41.3
، ومبوجب USABSS-8الشبكة الساتلية  ، بشأن انتهاء مدة صالحية(Rev.WRC-03) 4إدارة الواليات املتحدة مبوجب القرار 

 مر وحتديد الساتل الفعلي اجلاري تشغيله، حددت الواليات املتحدة، للحصول على أدلة على تشغيلها املست6.13 الرقم
. وقد مت التحقق من تلك املعلومات بشكل USABSS-8 يف الشبكة الساتلية قيد التشغيل ساتلال مبثابة ECHOSTAR-15 الساتل

السجل األساسي  ، أُدرج رمز يفاملكتب باحلاجة إىل توفري فرتة صالحية جديدة من موثوق. ومع ذلك، ويف غياب الرد على تذكري
 النشرة يف 4 علومات يف قسم خاص بالقرارامل، وقد ُنشرت 4مع القرار  ةتطابقغري م USABSS-8 الشبكةيشري إىل أن ختصيصات 

إدارة الواليات املتحدة على اإلبالغ عن فرتة الصالحية  أن تشجعرغب اللجنة يف ت. وقد BR IFIC اإلعالمية الدولية للرتددات
 اجلديدة للتخصيصات املعنية.

إجراء  يف إطار، شرع املكتبملاذا أوالً  تساءل فقدإىل حد ما.  تبعث على احلريةإن القضية  السيد ستريليتسقال  42.3
ى املكتب معلومات لد يتوفرعندما  إال ةاألخري وال تنطبق اً، العمليتني منفصلتني متامف. 6.13إجراء مبوجب الرقم  يف، 4 مبوجب القرار
 ا وضع يسمح هلاللجنة يف تمتأكد مما إذا كان غري قال إنه . وثانياً، ما غري موضوع يف اخلدمةمسجالً  اً ختصيص بأنموثوقة تفيد 

ميكنها أن تستجيب إن ، وأنه 4لقرار ل ةممتثليف السجل األساسي باعتبارها غري  مدرجةفقد أُبلغت اإلدارة بأن الشبكة  ،بالتدخل
 رغبت يف ذلك. هي

، ولكن مةيف اخلد موضوعة ختصيصات تردد يفأن الساتل معروف بأنه يف املدار  هيأن املشكلة  الرئيس رأى 43.3
 اللجنة عسىا م حقاً  من الواضح ليسانتهت. ومع ذلك،  قد ضلل اإلدارات األخرى لالعتقاد بأن صالحيتهايقد  السجل الرئيسي

مناقشته من جانب يف تقرير املدير و  املسألةمن مطالبة املكتب مبواصلة التواصل مع اإلدارة املعنية. ولعل جمرد إدراج  أكثر أن تفعل
 .السيد كوفيأيد هذا الرأي و اللجنة قد يدفع اإلدارة إىل التصرف. 

فرتة ب املكتب تلقى تبليغاً  اللجنة بأن (SSD ةدائر الالسيد فاليه )رئيس ويف وقت الحق من االجتماع، أبلغ  44.3
 الصالحية املنقحة من إدارة الواليات املتحدة.

 :اللجنة على أن ختلص، بشأن هذه املسألة، إىل ما يلي واتفقت 45.3
خبصوص عدم امتثال ختصيصات  RRB18-(Rev.1)3/5ثيقة من الو  9أخذت اللجنة علماً باملشكلة اليت أبلغ عنها املكتب يف الفقرة "

لتخصيصات  املنقحة. والحظت اللجنة كذلك أن مدة الصالحية Rev.WRC 4)-(03 رارللق USABSS-8 الرتدد للشبكة الساتلية
 "الرتدد وردت أثناء االجتماع التاسع والسبعني للجنة.

 في الخدمة DRN-P2Bو ARTEMIS-21.5E-DRإعادة وضع بعض تخصيصات التردد للشبكتين الساتليتين 
 (RRB18-3/5(Rev.1)من الوثيقة  10 )الفقرة

 لجنة بإجراءات املكتب فيما يتعلق بشبكتنيال تبلغمن التقرير  10إن الفقرة  (SSD دائرةالالسيد فاليه )رئيس قال  46.3
(ARTEMIS-21.5E-DR وDRN-P2B )يوماً املسموح هبا مبوجب الرقم  30الـ فرتة  بعد وضعهما يف اخلدمةتأكيد إعادة  تلقى املكتب

والوقت الالزم لإلدارة للتحقق من صحة املعلومات، على ، )خطأ إداري تاناألسباب اليت قدمتها اإلدار  وبعد مراعاة. 1.49.11
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عادة على أساس سوابق، قرر املكتب قبول تأكيد إو  ،1.49.11أن العمليات الفعلية لكلتا الشبكتني متتثل لروح الرقم و التوايل( 
 الشفافية. بابلجنة هبذه احلاالت من ال أُبلغت. وقد الوضع يف اخلدمة

، DRN-P2Bو ARTEMIS-21.5E-DR بالشبكتني فيما يتعلقإجراءات املكتب  كل التأييد  السيد ستريليتسأيد  47.3
 للمراسالت وتغيريات املوظفني. وألسباب عديدة، مثل احلجم اهلائل 11يف الفقرة  املبلغ عنها USGOVSAT-1Rشبكة الفضالً عن 

 حملها يفونة بعض املر وممارسة التنفيذي الصحيح.  املستوى أو املسؤول املختصدائمًا إىل  املراسالتإىل ذلك، مل تصل  وما
 صلحةم يف والإلدارة املبلغة يف مصلحة ا ليساملفرط  فالتصلبواخلصائص املتفق عليها.  للوائحعندما تعمل الشبكات املعنية وفقاً 

 إلدارات األخرى.ا
 :اللجنة على أن ختلص، بشأن هذه املسألة، إىل ما يلي واتفقت 48.3

خبصوص إعادة وضع  RRB18-(Rev.1)3/5قة من الوثي 10الفقرة  أخذت اللجنة علمًا بالقرار الذي اختذه املكتب يف إطار"
 "يف اخلدمة. P2B-DRNو DR-21.5E-ARTEMISختصيصات الرتدد للشبكتني الساتليتني 

من الوثيقة  11 )الفقرة USGOVSAT-1Rإعادة تقديم بطاقة التبليغ عن تخصيصات التردد للشبكة الساتلية 
RRB18-3/5(Rev.1)) 

بإجراءات املكتب فيما يتعلق بشبكة  لجنةال تبلغمن التقرير  11إن الفقرة  (SSD الدائرة السيد فاليه )رئيسقال  49.3
(USGOVSAT-1R)  مهلة األشهر الستة بعد وقت قصري من  41.11للتسجيل مبوجب الرقم  تقدمي بطاقة التبليغإعادة تلقى بشأهنا

م خطابني عدم استالاإلدارة ) قدمتهاالوصف التفصيلي للظروف اليت  تبارخذ يف االعوعندما يؤ . 46.11 املنصوص عليها يف الرقم
وبناًء على  ،11 تشغيلية الفعلية للشبكة متوافقة مع األحكام ذات الصلة من املادةمكتب االتصاالت الراديوية( وكون احلالة ال من

 الشفافية. بابهبذه احلاالت من  لجنةال أبلغت وقد. ةقرر املكتب قبول إعادة التقدمي املتأخر  ،سوابق
 :اللجنة على أن ختلص، بشأن هذه املسألة، إىل ما يلي واتفقت 50.3

بشأن إعادة تقدمي بطاقة  RRB18-(Rev.1)3/5من الوثيقة  11أخذت اللجنة علمًا بالقرار الذي اختذه املكتب يف إطار الفقرة "
 ".1R-USGOVSATالتبليغ عن ختصيصات الرتدد للشبكة الساتلية 

يقة من الوث 12 )الفقرة تردد واسعة جداً  تعمل في أمداءعن السواتل الصغيرة التي  للعموم معلومات
RRB18-3/5(Rev.1)) 

من تقرير املدير قد ُعرض  12إن التطور التكنولوجي املوصوف يف الفقرة  (SSD دائرةالالسيد فاليه )رئيس قال  51.3
مدى أوسع بكثري  يف االستقبالظهور سواتل صغرية منخفضة التكلفة وقادرة على اإلرسال أو  ومن شأنعلى اللجنة للعلم فقط. 

، ومن احملتمل دمةيف اخل السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض وضع املزيد منيؤدي إىل  أن اليوم مما هو احلالنطاقات الرتددات من 
 زيد من خماطر ختزين الطيف.يأن 

فيما  إىل أن من السابق ألوانه استخالص أي استنتاجات تو والسيد ستريليتسيالسيدة ويلسون والسيد إأشارت  52.3
، ثار يف الوقت املناسب يف حلقات دراسية أو ندوات مقبلة لالتصاالت الراديويةي الذي ميكن مع ذلك أناجلديد،  بالتطورق يتعل

، وأن هلا احملتمل ألثراتوافقها مع لوائح الراديو أو  حيثلتكنولوجيا املعنية، وال سيما من لحتليل  بعد هناك إنه ليس الرئيس وقال
 عن أي رأي يف هذه املرحلة. للتعبري تستند إليه أساس ا أياع على أن اللجنة ليس لديهاألعضاء اتفقوا باإلمج

 :اللجنة على أن ختلص إىل ما يلي واتفقت 53.3
بشأن السواتل الصغرية  RRB18-(Rev.1)3/5من الوثيقة  12أخذت اللجنة علمًا باملعلومات اليت قدمها املكتب يف إطار الفقرة "

 "تردد واسعة للغاية. وكلفت اللجنة املكتب باالستمرار يف إحاطتها علماً بأي تطورات مقبلة. عرب أمداءالقادرة على العمل 
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 (RRB18-3/5(Rev.1)من الوثيقة  13 )الفقرة 19.9الرقم  بشأنالقاعدة اإلجرائية  تطبيق
إن تغيري النهج يف تطبيق القاعدة اإلجرائية  (TSD، السيد فاسيلييف )رئيس دائرة الخدمات األرضيةقال  54.3

لغة ، كان مطلوباً من اإلدارات املبالبدءم إىل اللجنة للعلم. يف دّ من تقرير املدير قُ  12الوارد وصفه يف الفقرة  19.9املتعلقة بالرقم 
دمة اخل متأثرة يف شبكةاملسؤولة عن أي  اتاحلصول على اتفاق تنسيق من اإلدارات/منظمات الشبك األرضيةملرسالت عن ا

(. km 1 200سافة إىل منطقة اخلدمة اإلذاعية الساتلية أقل من كون املو  اتالرتدد تراكبساتلية )استنادًا إىل معايري الذاعية اإل
سؤولة ارات املدائماً يف أراضي اإلد واقعة، مل تكن احملطات األرضية النموذجية للخدمة اإلذاعية الساتلية ولكن على صعيد الواقع

ج اجلديد، يتم وبناًء على النه ولذلك، اتفاق التنسيق. إبرامسلطة  من مث ليس هلااليت و عن شبكة اخلدمة اإلذاعية الساتلية، 
تلية. وقد األرضية للخدمة اإلذاعية السا اتاحملط تقع فيهاحلصول على اتفاق تنسيق من اإلدارات املسؤولة عن اإلقليم الذي 

من املقرر إعادة  السابقة. وكان بطاقات التبليغفحص  على إعادة اآلن املكتب ويعكفره، ااختب الربجمية ومت أدمج النهج يف
 لذلك. تبعاً نشرها وإبالغ اإلدارات 

 :اللجنة على أن ختلص، بشأن هذه املسألة، إىل ما يلي واتفقت 55.3

بشأن تطبيق القاعدة اإلجرائية  RRB18-(Rev.1)3/5من الوثيقة  13رة أخذت اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمها املكتب يف إطار الفق"
 "من لوائح الراديو. 19.9املتعلقة بالرقم 

 1( واإلضافتني RRB18-3/5(Rev.1)بتقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية )الوثيقة  علماً  لجنةال أخذت 56.3
 .(Rev.1)2و

 (RRB18-3/1(RRB16-2/3(Rev.9))القواعد اإلجرائية )الوثيقة  4
، بوصفها رئيسة الفريق العامل املعين بالقواعد اإلجرائية، جينتي السيدة قدمت 1.4

اعات الواردة يف الوثيقة يف اجتم القواعد اإلجرائية وافقت على مجيع وأشارت إىل أن اللجنة RRB18-3/1 (RRB16-2/3(Rev.9)) الوثيقة
اللجنة على  تإذا وافقف. GE75طة اخلمن املكتب بتنقيح القاعدة اإلجرائية املتعلقة ب إال أهنا تلقت، قبل االجتماع احلايل، اقرتاحاً  سابقة.

، للنظر فيها يف اجتماع اللجنة RRB18-3/1 (RRB16-2/3(Rev.9))حمّدثة من الوثيقة  صيغةاالقرتاح، فسوف ينعكس ذلك يف  هذا
 الثمانني.

ة املبلغإن الغرض من االقرتاح هو أن يكون إلزاميًا بالنسبة لإلدارات  (TSD دائرةالالسيد فاسيلييف )رئيس قال  2.4
هذه و مها التشكيل ومعدل الشفرة.  -من أجل حتديد بندين إضافيني  GE75طة اخلالتخصيصات الرقمية مبوجب إجراء تعديل  عن

بشأن ختصيصات رقمية.  يغاتتبلأي  بعدُ  حديد اإلدارات املتأثرة. ومل يتلق املكتبالبيانات مطلوبة لتطبيق اخلوارزمية املستخدمة لت
 االقرتاح. صوغدفع املكتب إىل  هو الذي إحدى اإلداراتاستفسار من  ومثة
 :اللجنة على أن ختلص، بشأن هذه املسألة، إىل ما يلي واتفقت 3.4

مع مراعاة املقرتح املقدم من  RRB18 2/3(Rev.9))-(RRB16-3/1 يف الوثيقةقررت اللجنة حتديث قائمة القواعد اإلجرائية املقرتحة "
 "املكتب بشأن مراجعة القواعد اإلجرائية احملددة.

تتمكن فيها  التعامل هبا اللجنة مع احلاالت اليت تإنه يود مناقشة الطريقة اليت ينبغي أن  السيد ستريليتسقال  4.4
تأجيل  تطلبو  ألسباب خترج عن سيطرهتا مناسب يف وقتمن إدارات أخرى من االستجابة  بتبليغات مقدمةاإلدارات املتأثرة 

ذات  التبليغاتيف  رتنظ أو ؛التبليغاتتجاهل هذه ت أن خيارات: ةاللجنة أساسًا ثالث وأماماملعنية إىل اجتماع مقبل.  التبليغات
أن  اخليار الثالث ومن شأن. التبليغات إىل االجتماع التايلالنظر يف  ترجئ؛ أو مقبلجل أي قرار حىت اجتماع ؤ ت هاالصلة، ولكن

من القواعد اإلجرائية املتعلقة بأساليب  Cمن اجلزء  6.1وفقاً للفقرة  ميكن، نهأل الوثائق الالزمة عدادالفرصة إل املتأثرة إلداراتا يعطي
من إدارة الصني  أخرالطلب املت، فإن نظر اللجنة يف مضمون لكوتبعًا لذفقط.  للعلماملتأخرة  التبليغاتعمل اللجنة، النظر يف 

 اتذ ال يتوافق مع القواعد اإلجرائيةلمملكة املتحدة ل تابعةحمطات إذاعة  يف( بشأن التداخل RRB18-3/DELAYED/2)الوثيقة 
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 إزالة ذلك بغيةو أجيل هذه أم ال، تقدمي طلبات الت اوضح لإلدارات ما إذا كان حيق هلتالصلة. وعلى أقل تقدير، ينبغي للجنة أن 
 ب.النهج املناس ليس هواللجنة يف االجتماع احلايل،  تالغموض احلايل. إن جمرد جتاهل الطلبات من اإلدارات، كما فعل

. ودعا األعضاء إىل التعبري عن آرائهم والنظر يف PP-18ؤمتر املأثارهتا الوفود يف  هامة حقاً إهنا مسألة  الرئيسقال  5.4
 .اقتضى األمرمن القواعد اإلجرائية، إذا  Cكانية تعديل أساليب عمل اللجنة، على النحو املبني يف اجلزء إم

ولكن هذه  بشأن هذه املسألة PP-18ؤمتر املمقرتحات إىل  قدمتإن جمموعة من اإلدارات  السيدة ويلسونقالت  6.4
ها بطريقة عادلة ويف نظر فيقدم وثائق إىل اللجنة أن يُ تحيق لإلدارات اليت و مل تناقش من حيث املضمون أثناء املؤمتر.  املقرتحات

القيام  اكون بوسعهيأن  فينبغياالجتماع،  أثناءتاج إليها الختاذ قرار حتاملعلومات اليت  كلالوقت املناسب، وإذا كان لدى اللجنة  
دة مناسبات يف ع وهذا ما فعلته، مقبلما إىل اجتماع النظر يف قضية  إرجاء من للجنةا متكن أساليب العمل احلاليةو بذلك. 

. مقرر سلفاً  هنج تباعاجترب اللجنة على من شأهنا يف الواقع أن ألسباب خمتلفة. وقالت إهنا تشعر بالقلق إزاء اعتماد قاعدة إجرائية 
تخذ تقدمة وأن يف املعلومات املنظر تأنه ينبغي للجنة أن  سوىقاعدة إجرائية جديدة  تقضي بهأن  عسىما  ولذلك فهي ال ترى

 اإلجراء املناسب.
نبغي أال ي هاتعامل مع هذه القضايا على أساس كل حالة على حدة، ولكنأن تينبغي للجنة  السيد ماجنتاقال  7.4

ر املتأخرة ذات الصلة بالبنود املدرجة يف جدول األعمال ميكن النظ التبليغات. وذّكر بأن ما إدارةمن أي قرار مبجرد طلب  ترجئ
 فيها للعلم فقط.

 أال تقررو على أساس كل حالة على حدة  املسائلهذه  أن تتعامل مععلى أنه ينبغي للجنة  جينتيالسيدة وافقت  8.4
وهي النظر فيه.  وإال أن ترجئمعلومات كافية  ايهلجنة قراراً بشأن بند معني إذا كان لدالتخذ تينبغي أن و التأجيل.  خيار اً مسبق

يف و النظر يف أي بند.  إرجاءإلرجاء أو عدم  أضيققواعد إجرائية جديدة، حيث سيكون لدى اللجنة جمال  صوغؤيد ت ال
رة واحدة فقط، م بند ما( حبيث ميكن للجنة إرجاء النظر يف 2006ع يف أنطاليا، )املراجَ  119، اقرتح تعديل القرار PP-18 ؤمترامل

 النظر عدة مرات. إرجاءإىل  اللجنة قد حتتاجفيكون مقيداً للغاية. سولكن ذلك 
مبوجب اإلجراء  ،درجما تُ قبل ثالثة أسابيع أو أكثر من افتتاح اجتماع  ترداليت  التبليغات إىل أن الرئيسأشار  9.4

دمي معلومات مفصلة تقل اللإلدارات املعنية الوقت الكايف لتقدمي الطلبات، رمبا  أن يتيح ذلك ومن شأنجدول األعمال.  يف احلايل،
ات إذا وافقت اللجنة على الطلبات املقدمة من اإلدار فولكن على األقل لتحديد موقفها ومساعدة اللجنة على التوصل إىل قرار. 

 .التبليغاتم تراك حمذورإلرجاء النظر يف املسائل حىت اجتماعات الحقة فإهنا تواجه 
املتأخرة  تبليغاتال، النظر يف ةاحلالي القواعد اإلجرائيةيف ظل  ،ميكنه تذكر أنن أن املهم من السيدة ويلسونقالت  10.4

قط. ومن ف للعلم التبليغاتهذه  النظر يف؛ ومع ذلك، ميكن إرجاء النظر فيهاإذا كانت ذات صلة جبدول األعمال، وإال ميكن 
تناوله ت نأ النظر يف مسألة معينة هو يف الواقع اقرتاح، ال ميكن للجنة بإرجاءمتأخر حيتوي على طلب  بليغأي تأخرى، فإن  جهة

 .للعلم نظر فيه اللجنةتميكن أن  فإنه ،املسألةالنظر يف  إرجاء لتربيراملتأخر حجة  قدم التبليغإذا ف. هبذه الصفة
لو  حىت إذ  .يف ظروف معينة، بأي حقوق ،ال تتمتع اإلدارات من الواضح من املناقشة أن السيد ستريليتسقال  11.4

من القواعد  Cمن اجلزء  6.1للفقرة  اً وفق ،ميكن تقدمي مقرتحات إىل اللجنة. وأشار إىل أنه اما فليس من حقه بتبليغ كان هلا عالقة
فال ميكن النظر  ذا مل يوافق أحد األعضاءإف .يف حال موافقة أعضاء اللجنة على ذلك للعلم فقط متأخر تبليغاإلجرائية، النظر يف 

كن النظر فيها ألن املتأخرة، فال ميتبليغاهتا قدمها اإلدارات يف تاحلجج اليت  ومهما كانتاملتأخر. وعالوة على ذلك،  التبليغيف 
استعاد إىل هذا الصدد،  يفحبقوق متساوية. و يف هذه احلالة تتمتع  الجوهر املسألة هو أن اإلدارات و . حصرياً  للعلم التبليغاتهذه 

قد و املقرتحات.  تلكب ، ومل يؤخذحضور اجتماعات اللجنةمن ثليها تمكني مماإلدارات يف املاضي ل هبا قدمتتاقرتاحات  األذهان
 يعتربينبغي أال و . WRC-19يكون للعضوية اجلديدة للجنة وجهات نظر خمتلفة، ولإلدارات كل احلق يف إثارة هذه املسألة يف املؤمتر 

يف  الباهتينبغي أن يأخذوا ط ومن مث لجنة من قبل اإلداراتال انتخبوا لعضويةفقد  ،اإلدارات سلطة أعضاء اللجنة أنفسهم فوق
 االعتبار.
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فا  على املرونة احلبل  هو عدم التشددمع السيدة ويلسون والسيدة جينيت على أن أفضل هنج  السيد ماجنتااتفق  12.4
 استصواب السماح ملمثلي اإلدارات حبضور اجتماعات اللجنة، وشكك يفلى أساس كل حالة على حدة. نظر يف الطلبات عوال
 مكتوبة. مسامهاتالسؤال املعقد عما إذا كان بإمكاهنم اإلدالء ببيانات أو تقدمي  يثري ذلك إذ

 النظر يف تبليغ ولدىا. هلنظر فيا املتأخرة وإرجاء بالتبليغات فيما يتعلقتعليقات السيدة ويلسون  السيد إيتوأيد  13.4
بل  رة املعنيةجتاهل طلب اإلدا وهذا ال يعين. أم ال إىل اجتماع قادم إرجاء النظر فيه ينبغيقرر ما إذا كان تمتأخر، ميكن للجنة أن 

 .اتغيريهمن مث ال يلزم  واليت، ةاحلالي القواعد اإلجرائيةتطابق مع هو م
  يةؤولملنصب مس والجنة قد انُتخبالإشارهتا إىل حقوق اإلدارات، أن أعضاء  ، يف معرضالسيدة ويلسونأكدت  14.4
تو يومراعاة حقوق مجيع اإلدارات وكذلك اللوائح اليت تعتمدها املؤمترات. واتفقت مع السيد إ احلصافة يتطلب منهم ممارسة ةكبري 

كفل مراعاة حقوق مع القواعد اإلجرائية وي يتماشىاملتأخرة  التبليغاتبشأن  اتبعه اللجنة إزاء قراراهتتعلى أن النهج احلايل الذي 
من إدارة االحتاد  مقدم تبليغالثامن والسبعني بإرجاء النظر يف  امجيع اإلدارات. ومن األمثلة على ذلك قرار اللجنة يف اجتماعه

لإلدارات  إلتاحة الفرصةاخلدمة  ( يفاً شرق °23) ENSAT-23Eالروسي بشأن وضع ختصيصات الرتدد يف اخلدمة للشبكة الساتلية 
 .البيان وجهات نظره اليت حيتمل أن تتأثر

طلبات تتعلق بتمديد المهلة التنميمية لوضع تخصيصات تردد شبكات ساتلية في الخدمة:  5
تردد  تمديد المهلة التنميمية لوضع تخصيصات فيه طلبتتبليغ مقدم من إدارة لكسمبرغ 

 RRB18-3/11و RRB18-3/2 الوثائق) الخدمة في( شرقاً  ◦23) ENSAT 23E الشبكة الساتلية
 (RRB18-3/DELAYED/5و

اليت تضمنت  RRB18-3/2الوثيقة  ((SSD/SPR) قسم المنشورات والتسجيالت الفضائية )رئيس لوالسيد قدم  1.5
 واستعاديف اخلدمة.  ENSAT-23Eللشبكة الساتلية  طلباً من إدارة االحتاد الروسي بتمديد املهلة التنظيمية لوضع ختصيصات الرتدد

تغيري ال عنحتاد الروسي اال منتأخر امل التبليغ بسبب والسبعنيالنظر يف املسألة من اجتماعه الثامن  بإرجاءقرار اللجنة  األذهان إىل
 ولكنفريقية أخرى. إوبلدان  للبث يف أنغوال Angosatساتل التشغيل  هو من الشبكة الغرضاملوقع املداري للشبكة. وكان  يف
لطريان اختبارات ا أثناء يف الساتل مشكلة يف نظام الطاقة الكهربائية نشأت، 2017أعقاب اإلطالق الناجح للساتل يف ديسمرب  يف

منتصف  حىت ،املداري األولية. وقد استمرت اجلهود املبذولة لتصحيح املشكلة واستئناف اختبارات الطريان، دون جدوى
االحتاد  ت إدارةطلبو . 2020إطالقه يف عام  من املزمع (Angosat-2). وبعد ذلك، تقرر البدء يف بناء ساتل جديد 2018 أبريل

أثناء اختبارات الطريان.  Angosatساتل اللل يف اخل، أي القاهرة الظروفبسبب  2021أبريل  21الروسي متديد املهلة الزمنية حىت 
 .قاهرةال للظروفاستوىف مجيع الشروط األربعة  Angosatساتل اليف  اخلللل كيف أن بالتفصي RRB18-3/2الوثيقة  وتوضح

شواغل إداريت لكسمربغ وأملانيا فيما يتعلق بطلب االحتاد الروسي. واستنادًا إىل ل RRB18-3/11الوثيقة  وتتطرق 2.5
كان   Angosatالساتل أن  انتاإلدار  هاتاننت، مل تتوقع من مصادر اإلنرت  هاالتشغيلية والتنسيقية املتاحة، مبا فيالعمومية و املعلومات 

 23,5° املوقع يف شىت ختصيصات تردد ومركبات فضائية ان بتشغيلقومت وملا كانتاشرقاً.  23° املوقع يعمل يف من املخطط له أن
جتماع الوحيد الذي . وقد خلص االيةمسائل تنسيق يثريطلبه االحتاد الروسي يشرقًا لبعض الوقت، فإن قرب املوقع املداري الذي 

لكسمربغ  ممكن. ولذلك طلبت غري على هذا النحو أمر مداري قريب يف حدود فاصلُعقد ملناقشة هذه املسائل إىل أن التنسيق 
 23,5° يف املوقعا العاملة مإجراءات التنسيق مع شبكاهت تستكملحىت  Angosat-2ساتل المن  بثوأملانيا أال يكون هناك أي 

 على النحو الواجب. قاً شر 
اللجنة للعلم، أن إجراءات التنسيق  نظرت فيهااليت  RRB18-3/DELAYED/5يف الوثيقة  ،أكدت إدارة االحتاد الروسي 3.5

يتخذ االحتاد وف وس .القاهرة الظروفأحوال على  أثراملتعلقة بالشبكات الساتلية حتكمها لوائح الراديو وليس هلا أي  والتبليغ
سواتل أخرى أي و  شرقاً  23,5° يف املوقععند تشغيله  Angosat-2التدابري الالزمة إلزالة التداخل غري املقبول بني الساتل  كلالروسي  

 اخلدمة. قيدأو  خمطط هلا
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 شرقاً  23,5° ملوقعا يف الشبكة الساتلية عن إدارة االحتاد الروسي أبلغت أفاد أن، السيد كيبيرداً على سؤال طرحه و  4.5
مستحقات اسرتداد  تودفع (Rev.WRC-15) 49من لوائح الراديو، وقدمت املعلومات املطلوبة مبوجب القرار  11املادة مبوجب 

 .482 اجمللس ملقررالتكاليف وفقاً 
تتفق مع بيان  ومع ذلك فهي، تبليغهمايف  وجيهةنقاطًا  أثارتاإداريت لكسمربغ وأملانيا إن  السيدة ويلسونقالت  5.5

. ولذلك القاهرة لظروفاأحوال على  أثراملتعلقة بالشبكات الساتلية ليس هلا أي  والتبليغوسي بأن إجراءات التنسيق االحتاد الر 
لة غري عادية حا وهي عسرية،هذه مهمة و  أم ال. قاهرة ظروفهي مسألة  املسألةجيب على اللجنة الرتكيز على حتديد ما إذا كانت 

آخر. غري أن شاغلها  موقعبعد اختبارات الطريان إىل  نُقلو  حمددقد وضع يف موقع مداري  Angosatأن الساتل  يبدوحيث 
 هذا الفشل مؤسف بالطبع ولكن رمبا مل يكن غري ولعل. أم ال قاهرة ظروفاً  ميثلالرئيسي هو ما إذا كان عدم إكمال االختبارات 

 .القاهرة الظروفيري متأكدة من أن احلالة قد استوفت مجيع معا غريمتوقع. وهي لذلك 
إن املعلومات اليت قدمتها إدارتا لكسمربغ وأملانيا لدحض ادعاء االحتاد الروسي بأنه استوىف الشرط  السيد هوانقال  6.5

. ومن ناحية ةموثوق اوال ميكن اعتباره عموميةبصورة رئيسية من مصادر  مستقاة( الفعلية ةالسببي العالقة) القاهرة للظروفالرابع 
على ذلك، أكد  ةً وعالو  .القاهرة الظروفاالحتاد الروسي تفي جبميع معايري  تبليغات، يبدو أن التوضيحات املقدمة يف أخرى

طلب االحتاد لللجنة ا تستجيبقرتح أن ي فهو املكتب أن االحتاد الروسي قد امتثل جلميع املتطلبات التنظيمية الالزمة. ولذلك
 الروسي.

بوضوح  ددتحإداريت لكسمربغ وأملانيا، واليت  اليت قد ترتتب علىالعواقب  إزاءعن قلقها  جينتيالسيدة أعربت  7.5
لجنة على أهنا ال توافقما اخلطوات التالية إذا  وتساءلت ما هيوافقت اللجنة على طلب االحتاد الروسي. ما ، إذا تبليغهما يف

 .قاهرة ظروفحالة 
تاج إىل حتعند اختاذ قرارها، ال  ،اللجنة إلدارة الطالبة وأنلاحلقوق  كلنح  مت القاهرة الظروفإن حاالت  الرئيسقال  8.5

 روفظاللجنة أن الطلب املقدم من االحتاد الروسي هو حالة  تإذا قرر فاحملتملة على شبكات اإلدارات األخرى.  اآلثارموازنة 
اخلاصة هبا.  التنسيق مشكالت حل اإلدارات املعنية يفطلب من املكتب اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة ملساعدة ، فإنه سيُ قاهرة

 خل حمتمل.ااملتأخر، إىل استعدادها للتعامل مع أي تد تبليغهاوعالوة على ذلك، أشارت إدارة االحتاد الروسي، يف 
-RRB18و RRB18-3/2فيما يتعلق باملعلومات الواردة يف الوثيقتني  يف نظره واضح األمر غري إن تويالسيد إقال  9.5

غرّيت إدارة وهو ال يرى ملاذا على التوايل.  شرقاً  14,5°أو  13°و 23°على أنه  Angosat، اليت تشري إىل املوقع املداري لساتل 3/11
يحات الزمنية احملددة. وطلب توض املهلةيف  شيئاً  ال يغري ذلك، ال سيما أن شرقاً  23°إىل  13°االحتاد الروسي فجأة املوقع املداري من 

 .شرقاً  23°بشأن ما إذا كان الساتل يعمل فعاًل من املوقع املداري املكتب من 
االحتاد الروسي مل يقدم أي معلومات إىل املكتب بشأن وضع  إنه مبا أن (SSD/SPR القسم )رئيس لوالسيد قال  10.5

دة املتاحة املعلومات الوحيو  دراسة مفصلة بشأن َشغل املدار/الرتدد. يف اخلدمة،مل يقم املكتب بإجراء Angosatساتل الختصيصات تردد 
 .شرقاً  14,5° أو 13° املوقعني املداريني، اليت أشارت إىل RRB18-3/11املشار إليها يف الوثيقة  املعلوماتهي  اإلنرتنت للعموم يف

تنسيق مع أي  أي، RRB18-3/11وفقًا للوثيقة  ،مل يتمإنه  السيد إيتو، مرّددة شواغل، السيدة ويلسونقالت  11.5
 شرقاً  23° يف املوقعكان   Angosatهناك أي ضمان بأن الساتل  ليس ، ومن مثمن املشغلني املعنيني بشأن أي اختبار مدار أويل

أن  األذهان إىل تعادتواسخل. استتعرض بالتأكيد لبعض التد اجلوارلو كان هناك، فإن السواتل اليت تعمل يف و أثناء االختبار. 
، نيالثامن والسبعل االجتماع يقب وردالذي  التبليغيف  شرقاً  23°إىل  13°املداري للساتل من  املوقعإدارة االحتاد الروسي غرّيت 

ما زالت  أهنا مع، رةقاه ظروفحالة على أنه لطلب ل االستجابةمتيل إىل  وهيالزمنية.  باملهلةااللتزام  بدافع احلرص علىرمبا 
فعل بال وضعوما إذا كان الساتل قد  قاهرة لظروف اً األويل يشكل أسباب املداري االختبار فشلمتأكدة مما إذا كان  غري
 هلذا االختبار. شرقاً  23° املوقع يف
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سنوات وأنه من أجل  10قد بدأ قبل حوايل  Angosat الساتلإن مشروع  (SSD الدائرة السيد فاليه )رئيسقال  12.5
، شرقاً  23°و 14,5°و 13°منفصلة للتنسيق، من أجل  تبليغاتالعثور على موقع مداري مناسب، قدمت إدارة االحتاد الروسي ثالثة 

، كان هناك متسع من الوقت للوصول إىل 2017منذ إطالق الساتل يف ديسمرب و . 2018أبريل  11يف  صالحيتها مجيعاً انتهت  وقد
املهلة الزمنية احملددة. ومع ذلك، كان من الصعب التوفيق بني تأكيد االحتاد الروسي  ضمنأي من هذه املواقع املدارية 

بدأت اختبارات الطريان املخطط  املبلغ عنهيف املوقع املداري  Angosatساتل المبجرد وضع  أي - RRB18-3/2 الوثيقة يف
 املدار الثابت أثناء نقله إىل يف الساتلمشكلة طاقة  كشفت عناإلعالم بأن اختبارات القياس عن بعد قد   طتقارير وسائو  - اهل

على  . وعالوةً شرقاً  23°و أ 13°ألرض. ولذلك من غري احملتمل أن تكون االختبارات املدارية األولية قد أجريت عند ا إىل بالنسبة
 بأني إدارة االحتاد الروس أفادتجنحت وأظهرت خلاًل يف الساتل. ولذلك  بل ،االختبارات قد فشلتأن  ال ميكن القولذلك، 

موقع  أن إدارة االحتاد الروسي كانت تعتزم تشغيل الساتل يف يرى هوو . قاهرة ظروف هو مبثابةحدوث خلل غري متوقع يف الساتل 
، شرقاً  23° املوقع ، ولكنها اختارت فيما بعدشرقاً  13° املوقع نظرت مبدئياً يف وقداملبلغ عنها واحد فقط من املواقع املدارية الثالثة 

إلغاء إىل املكتب  عمدالثامن والسبعني بإرجاء النظر يف املسألة،  ارمبا بسبب مشاكل التنسيق. وبعد قرار اللجنة يف اجتماعه
دى ل ن ثقته يف أن طلب االحتاد الروسي سيكون مقبوالً . وأعرب عشرقاً  14,5°و 13° يف املوقعنيختصيصات الرتدد املبلغ عنها 

 .شرقاً  23° يف املوقعيف اخلدمة  Angosat-2إجراءات التنسيق قبل وضع الساتل  اكتمال لكسمربغ وأملانيا شريطة يتإدار 
 ليستتبار خبالنظر إىل أن املكونات اليت تعطلت مل تكن قابلة لالستعادة، فإن مسألة وقت إجراء اال المديرقال  13.5
 .شرقاً  23° املوقعيف  هي الشبكة الوحيدة املتبقيةو  لوضعه يف اخلدمةمل يعد هناك ساتل  إذ، بالذات 
اللجنة إدارة االحتاد  تموقع مداري وأنه حىت إذا منح أي أن لإلدارات احلق يف اختيار السيد خيروفالحظ  14.5

إجراءات  استكمالل قب أي ساتل يف اخلدمة تضعالروسي متديدًا للمهلة الزمنية، وفقًا للوائح الراديو، فإن اإلدارة ال تستطيع أن 
 .م الأ قاهرة روفاً ظركز اللجنة على حتديد ما إذا كانت احلجج اليت قدمها االحتاد الروسي تشكل تالتنسيق ذات الصلة. واقرتح أن 

 هذا االقرتاح. السيد كيبي والسيد كوفيأيد  15.5
لى أساس على طلب االحتاد الروسي التمديد ع تبليغهماعرتضا يف ت لكسمربغ وأملانيا مل يتأن إدار  الرئيسالحظ  16.5

 .شرقاً  23° املوقعالتنسيق مع شبكاهتما الساتلية العاملة يف  ضرورةا االنتباه إىل ت، ولكنهما لفتالقاهرة الظروف
ساتل اللل يف اخلاملعلومات املتعلقة بالوقت واملكان الذي حدث فيه  مثة تناقضات يف السيدة ويلسونقالت  17.5

Angosat ، مل يكن لغرض املقصود منه و للخلل ومل يكن قاباًل لالستخدام لفإن جوهر املسألة هو أن الساتل قد تعرض ومع ذلك
ت هذه احلالة غري متوقعة، فقد اقرتحت أن يكون لدى اللجنة معلومات كافية للنظر فيها  ساتل بديل متاح. وملا كان هنالك من

اختاذ خطوات  من فال بد على متديد املهلة الزمنية توافق لوحىت  اوضح أهنت. ومع ذلك، جيب على اللجنة أن قاهرة ظروف كحالة
 .شرقاً  23°حلماية الشبكات الساتلية األخرى العاملة بالقرب من املوقع املداري 

 السيدة ويلسون. على ما قالته ي والسيد كوفيتالسيد كيبي والسيدة جينوافق  18.5
 إىل ما يلي: بشأن هذه املسألة، اللجنة،لص ختأن  الرئيساقرتح  19.5

. ونظرت اللجنة بعناية يف للعلم DELAYED/5-RRB18/3الوثيقة يف و  ،RRB18-3/11و RRB18-3/2نظرت اللجنة يف الوثيقتني "
. وخُلصت اللجنة إىل أن مجيع ظروف قاهرةحالة  Angosat تعطل الساتلاألسباب املقدمة من إدارة االحتاد الروسي العتبار 

دم من إدارة يجة لذلك، قررت اللجنة أن توافق على الطلب املق. ونتظروف قاهرةالشروط اسُتوفيت العتبار هذه احلالة مبثابة حالة 
 شرقاً( °23 املوقع املداري )يف 23E-ENSATاالحتاد الروسي لتمديد املهلة التنظيمية لوضع ختصيصات تردد الشبكة الساتلية 

 MHz 11 200-10 950و MHz 6 425-5 725و MHz 4 200-3 500و MHz 3 410-3 400يف نطاقات الرتدد  اخلدمة يف
وكلفت املكتب مبواصلة مراعاة ختصيصات الرتدد هذه. وأكدت اللجنة كذلك  ،2021أبريل  30 حىت، MHz 14 250-14 000و

مع الشبكات الساتلية  23E-ENSATإدارة االحتاد الروسي مواصلة وإكمال عملية تنسيق ختصيصات الرتدد للشبكة الساتلية  على أن
 "املتأثرة التابعة لإلدارات األخرى وفقاً ألحكام لوائح الراديو.



20 

 (449370)  

 على ذلك. واتُفق 20.5

طلبات تتعلق بتمديد المهلة التنميمية لوضع تخصيصات تردد شبكات ساتلية في الخدمة:  6
صيصات ختمديد المهلة التنميمية إلعادة وضع ت فيه طلبتمقدم من إدارة لكسمبرغ  تبليغ

 (RRB18-3/4(Rev.1)الخدمة )الوثيقة  في LXS-AISتردد الشبكة الساتلية 
اليت حتتوي على طلب من إدارة لكسمربغ  RRB18-3/4(Rev.1)الوثيقة  (SSD/SPRقسم ال )رئيس لو السيدقدم  1.6

 هذه استخدام ُعّلقاخلدمة. وقد  يف LXS-AIS الساتليةشبكة للختصيصات الرتدد  إلعادة وضعمتديد املهلة التنظيمية تلتمس فيه 
 واعتبارًا من. 2018أكتوبر  24من لوائح الراديو هو  49.11الشبكة الساتلية وكان املوعد النهائي الستئناف اخلدمة مبوجب الرقم 

، املركبةم تقاس اتتأخري  منلعدد  ،يف اخلدمة وضع ختصيصات الرتدد أن يعيدالذي يعتزم  ،Hiber-1الساتل  تعرض، 2018يونيو 
من نوفمرب  لالسواتمبا أن هناك نافذة إلطالق و دارة لكسمربغ أو وكالة التشغيل التابعة هلا. إل هذه التأخريات أي من وال يعزى

على رسالة  الطلبباملرفق  يتو وحيمتديدًا ملدة أربعة أشهر.  أن متنحهالجنة ال من، طلبت إدارة لكسمربغ 2019إىل فرباير  2018
غ طبقاً اليت ُنشرت بإذن من إدارة لكسمرب و  ،تفاصيل أسباب التأخريات وردت فيها الساتلكة املسؤولة عن إطالق سرية من الشر 

 من القواعد اإلجرائية. Cمن اجلزء  اً مكرر  6.1للفقرة 
، عما إذا كان 2018نوفمرب  26 يفذكر تاريخ إطالق حمتمل  املرفق، مشرية إىل أن السيدة ويلسون تساءلت 2.6
 الق قد مت بنجاح.اإلط
 .2018نوفمرب  29 أرجئ إىلاإلطالق قد  موعد إن (SSD/SPR القسم )رئيس لوالسيد قال  3.6
ورأى أن . تقاسم مركبة اإلطالق تعزى إىلأهنا حالة تأخري  اجلليمن و  ،إن الوثيقة واضحة السيد ستريليتسقال  4.6

 .عليهاللجنة  توافق. ولذلك اقرتح أن طلب إدارة لكسمربغ متديد املهلة التنظيمية مربر متاماً 
 ذلك االقرتاح. والسيدة ويلسونهوان السيد و  كوفيالسيد  و  خيروف السيدو  جينتيالسيدة أيدت  5.6
 إىل ما يلي: بشأن هذه املسألة، اللجنة،لص ختأن  الرئيساقرتح و  6.6

والذي تطلب فيه متديداً ملدة أربعة أشهر  RRB18-(Rev.1)3/4املقدم من إدارة لكسمربغ الوارد يف الوثيقة  التبليغنظرت اللجنة يف "
. واستنادًا إىل املعلومات املقدمة، خُلصت اخلدمة يف AIS-LXS الشبكة الساتلية ترددالتنظيمية إلعادة وضع ختصيصات للمهلة 

ن إدارة لكسمربغ على الطلب املقدم م وقررت أن توافق تأخري بسبب تقاسم مركبة اإلطالقاللجنة إىل أن احلالة ميكن اعتبارها حالة 
 ".2019فرباير  24حىت  اخلدمة يف AIS-LXS الشبكة الساتلية ترددالتنظيمية إلعادة وضع ختصيصات لتمديد املهلة 

 على ذلك. واتُفق 7.6

 طلبات تتعلق بتمديد المهلة التنميمية لوضع تخصيصات تردد شبكات ساتلية في الخدمة: 7
تمديد المهلة التنميمية لوضع تخصيصات تردد  فيه طلبتتبليغ مقدم من إدارة مصر 

 الخدمة في( شرقاً  35.5° الموقع المداري )في EGYCOMM0A الشبكة الساتلية
 (RRB18-3/DELAYED/3و RRB18-3/10و RRB18-3/8و RRB18-3/7 الوثائق)

 تلتمس فيه حتتوي على طلب من إدارة مصر RRB18-3/7إن الوثيقة  (SSD/SPR القسم )رئيس لوالسيد قال  1.7
 2019 مايو 11يف اخلدمة ملدة تسعة أشهر من  EGYCOMM0Aلشبكة الساتلية لمتديد املهلة التنظيمية لوضع ختصيصات الرتدد 

املكتب قدم إىل وقد  .فريقياإحتتية لالتصاالت يف مجيع أحناء  تطوير بنية هو من الشبكة الساتلية والغرض. 2020فرباير  11 إىل
 الساتلإطالق  يف سبب الطلب هو تأخريو . اخلدمة يف الوضع عن الشبكة ومعلومات تبليغ عن 2016 مايو 8 يف
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خارجة عن إرادة اإلدارة املصرية. ودعمًا لطلبها، وجهت اإلدارة  بتقاسم املركبةتتعلق  مسائلبسبب  Arianespace بواسطة
 واملراسالت WRC-15و WRC-12ين االنتباه إىل السوابق املتعلقة باإلدارات األخرى، واملقررات ذات الصلة الصادرة عن املؤمتر 

إذن من إدارة شرت بنعن أسباب التأخري، مزيداً من التفاصيل  اليت توفرخدمة اإلطالق  ومزود للساتلالسرية من الشركة املصنعة 
من  Cمن اجلزء  اً مكرر  6.1وفقًا للفقرة  Airbus Defense and Spaceو Thalesو Thales Alenia Spaceمصر بالنيابة عن 
 القواعد اإلجرائية.

، عن دعمها لطلب اإلدارة املصرية، مشرية إىل أن الساتل الذي RRB18-3/10يف الوثيقة  ،أعربت إدارة فرنساو  2.7
صاالت االت شبكات دور حاسم يف تطويرب سوف ينهضمن غيانا الفرنسية  Arianespaceأنشأته الشركات الفرنسية والذي ستطلقه 

 .WRC-15و WRC-12 مقررات املؤمترينإىل السوابق ذات الصلة و  تمصر. كما أشار  لدى
 EGYCOMM0A، أن معلومات النشر املسبق للشبكة الساتلية RRB18-3/8يف الوثيقة  ،ارة بابوا غينيا اجلديدةذكرت إدو  3.7
مدته ثالث  اً ، متديد2016يف عام  والسبعنييف اجتماعها احلادي  ت،منحاللجنة  وأن 2009مايو  12قدمت إىل املكتب يف قد 

ري غرة بابوا غينيا اجلديدة عن قلقها من أن منح متديد إضايف يشكل سابقة . وأعربت إداالقاهرة الظروفسنوات للشبكة على أساس 
شاغل آخر  ومثةف. ختزين الطي تشجيع علىسنة تقريباً لوضع ختصيصات تردد يف اخلدمة هو مبثابة  11مدة  ما إدارة منحوأن  حممودة

، مبا يف ذلك EGYCOMM0A لشبكة الساتليةا جوارإضايف على الشبكات الساتلية املخطط هلا يف  لتمديدهو األثر السليب احملتمل 
إدارة بابوا غينيا اجلديدة. ولذلك فقد أبدت حتفظها فيما يتعلق بطلب اإلدارة املصرية وحثت اللجنة على  املبلغ عنها من الشبكات

 .وجهات نظرهاإلدارات األخرى املعنية لتقدمي ل إلتاحة الوقتإرجاء النظر يف املسألة إىل اجتماع قادم 
اللجنة للعلم، مزيداً من التفاصيل لدعم  نظرت فيها، اليت RRB18-3/DELAYED/3يف الوثيقة  ،قدمت إدارة مصرو  4.7

ة ن الشبكأ تختزين الطيف. وأكد لدحض ادعاءاتالعديد من الوقائع  توأدرج إرادهتاموقفها بأن التأخري احلايل خارج عن 
اسية يف املدار الثابت بالنسبة لألرض لتوفري البنية التحتية األس يطلقستكون أول ساتل لالتصاالت  EGYCOMM0A الساتلية

 ربنامج الساتليالفإن بشأن الطلب،  االلجنة قراره تإذا أرجأو البلدان النامية يف أفريقيا والشرق األوسط.  لصاحللالتصاالت 
يتماشى ذلك مع لوائح الراديو أو ممارسة اللجنة  لنعالوة على ذلك، و . رر إىل حد بالغيتضإلدارة املصرية سوف ا لدى

 حاالت مماثلة. يف
، والسبعنيي احلاد هايف اجتماع ،منحت للجنةطلبها أن اإن إدارة بابوا غينيا اجلديدة أكدت يف  السيد كيبيقال  5.7

حمضر االجتماع  ولكنيف اخلدمة،  EGYCOMM0Aإدارة مصر متديداً ملدة ثالث سنوات لوضع ختصيصات تردد الشبكة الساتلية 
 يف نفس املوقع املداري. NAVISAT-12Aأشار إىل الشبكات الساتلية  احلادي والسبعني

 NAVISAT-12Aمن  الشبكة الساتليةت اسم إن اإلدارة املصرية غريّ  (SSD/SPR القسم )رئيس لوالسيد قال  6.7
 ، لكن املوقع املداري ظل كما هو.EGYCOMM0A إىل

احداً متديدًا و  ة ماإذا ُمنحت إدار  االلجنة أهن تأكد فيما لوإهنا ستكون قلقة للغاية  السيدة ويلسونقالت  7.7
وقد بذلت اإلدارة  .أن تتجنبهاسابقة ينبغي للجنة  ويشكليتوافق مع لوائح الراديو  فذلك المتديدًا آخر.  اميكن منحه فال

 ال يف املاضي داً ديأهنا ُمنحت مت ومسألةوسعها لوضع ختصيصات الرتدد يف اخلدمة يف حدود املهلة التنظيمية.  املصرية كل ما يف
الذي جنم  أن التأخريو  ركبةبتقاسم املإىل وجود مشكلة تتعلق  تشري املعلومات اليت قدمتها إدارة مصر وكل. باملوضوع هلا صلة

 سيطرهتا.عن كان خارج   عن ذلك
ت يف ضوء املعلومات املقدمة، سبباً لعدم قبول طلب اإلدارة املصرية، اليت بذل ،إنه ال يرى السيد ستريليتسقال  8.7

رغب اللجنة تقد  امةهاملقدم من بابوا غينيا اجلديدة قضية  الطلبجهوداً كبرية لتنفيذ مشروع شبكتها الساتلية. ومع ذلك، أثار 
 30A/30من التذييل  اً مكرر  3.1.4. ووفقًا للفقرة (Rev.WRC-07) 80مبوجب القرار  WRC-19إىل املؤمتر  اتناوهلا يف تقريرهت أن

ث سنوات. وهكذا، دة ال تزيد عن ثاليف اخلدمة مرة واحدة فقط مل لوضع ختصيصمن لوائح الراديو، ميكن متديد املهلة التنظيمية 
تناقض مع ملا يقرب من أربع سنوات، وهو ما ي متديدسيكون مبثابة  ذلك يؤيد منح متديد إضايف لإلدارة املصرية، فإن ومع أنه

هذا البند من  وجبمب بابوا غينيا اجلديدة وفرنسا الوثائق اليت أعدهتا إدارتاأن  وهي أخرى مثرية للقلق ومثة مسألةلوائح الراديو. 
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ن حماولة ع أن متتنعنص على أنه ينبغي للدول األعضاء يمن دستور االحتاد، الذي  100تبدو متعارضة مع الرقم  جدول األعمال
الفرنسي بشأن "الدور  التبليغالتأثري على أعضاء اللجنة يف أداء واجباهتم. وعلى وجه اخلصوص، مل يرحب بالتعليق الوارد يف 

ينبغي أن يكون من الواضح يف املستقبل أن حماوالت ممارسة الضغط على اللجنة غري مقبولة وأن اللجنة و جنة". املسند إىل الل
 .ابشكل مستقل وعلى أساس احلقائق املعروضة عليه اقراراهت تتخذ

ينبغي تناول مسألة ما إذا كان التمديد ملدة ثالث سنوات كافياً يف مجيع الظروف واحلاجة إىل مراجعة  الرئيسقال  9.7
 بالنسبة. أما (Rev.WRC-07) 80مبوجب القرار  WRC-19بعض أحكام لوائح الراديو يف هذا الصدد يف تقرير اللجنة إىل املؤمتر 

 لتعليقات املعنية.لاملرء  قراءة يةكيف  األمر إىل يعزىدستور، فقد من ال 100قلق السيد سرتيليتس فيما يتعلق بالرقم ل
ألهنا  هبذا املعىناً متديداً إضافي بذلك متنحفإهنا ال إذا وافقت اللجنة على طلب اإلدارة املصرية  جينتيالسيدة قالت  10.7

أحكام و  .تقاسم مركبة اإلطالق مسألةإىل  ةاحلالة الراهنيستند القرار يف إمنا ، و قاهرة ظروفعلى أساس منحت متديدًا سبق أن 
على حاالت فشل إطالق الساتل. ويبدو أن العديد من الوثائق قدمت إىل  تنطبق اليت ذكرها السيد سرتيليتس 30A/30 التذييل

ندئذ يف عمسامهاهتا  فإن مسائل حمددة جدي جراءإذا كانت اإلدارات تتأثر بشكل و االجتماع احلايل استجابة لطلبات اإلدارات. 
. ووافقت قرار اذختالاللجنة  حتتاجهااملعلومات اليت  تقدم اليتالنظر يف طلب إدارة مصر  إرجاءأن من الضروري  . ومل ترَ حملها

 ميكن أن يتناول بعض املسائل اليت أثريت أثناء املناقشة. 80القرار  بناء على WRC-19 على أن تقرير اللجنة إىل املؤمتر
ن إ، مشريًا إىل تعليقات السيدة جينيت على الوثائق الواردة استجابة لطلبات من اإلدارات، السيد خيروفال ق 11.7

املقدم من  التبليغ ويتضمنستطيع منع اإلدارات من تقدمي الوثائق. تال  فهي ومع ذلك املعلوماتب أن تُغرق يف رغبت الاللجنة 
وهو موضوع ينبغي تناوله يف  -الزمنية للشبكات الساتلية  متديد املهل ما يتعلق بتعددفي ما يستحق التأملإدارة بابوا غينيا اجلديدة 
هائلة واختذت   جهوداً  وبذلت. وقد صادفت إدارة مصر العديد من النكسات 80مبوجب القرار  WRC-19تقرير اللجنة إىل املؤمتر 
 أن إدارة مصر األذهان إىل استعادختزين الطيف، بتأكيدات . وفيما يتعلق الساتلية يف اخلدمةشبكتها  لوضعكل اخلطوات الالزمة 

 توافقولذلك اقرتح أن  احلايل. املوقعاحلادي والسبعني، عن العديد من مواقعها املدارية املبلغ عنها لصاحل  اللجنة ختلت، يف اجتماع
 طلب اإلدارة املصرية. علىاللجنة 

ن أجل ماملعلومات الالزمة  اعلى أن اللجنة لديه والسيد هوان والسيد ماجنتا تو والسيد كوفييالسيد إوافق  12.7
 طلب اإلدارة املصرية. املوافقة على

هذا  كافية الختاذ قرار بشأن طلب اإلدارة املصرية يفالعلومات املعلى أن لدى اللجنة  السيدة ويلسونوافقت  13.7
 يعزى إىل ريعلى أساس تأخ وإمنا يتخذاإلدارات األخرى املعنية،  وجهات نظرلن يستند إىل  ااالجتماع. ومع ذلك، فإن قراره

من الدستور أنه ينبغي للدول األعضاء االمتناع عن حماولة التأثري على فرادى  100لرقم وقالت إهنا تفهم من ا. تقاسم املركبة
القرارات،  إىل اجتماعات اللجنة لتشجيعها على اختاذ الوثائقاإلدارات اليت تقدم  وهذا ال يشملواجباهتم.  ءأعضاء اللجنة يف أدا

 موقع على ومنشورةومقدمة يف الوقت احملدد  صلة جبدول األعمال ذاتأن الوثائق  طاملامشكلة  ينطوي علىاألمر الذي ال 
 ا غينيا اجلديدة. فرنسا وبابو يتالواردة من إدار  والبياناتمن الدستور  100. ولذلك فهي ال ترى أي تعارض بني الرقم الويب
ي حتسينات أل مثة جمالرى ما إذا كان ت سوف ا، فإهن80مبوجب القرار  WRC-19إىل املؤمتر  االلجنة تقريره تتناولعندما و ، وأخرياً 

 .املصرية ةاإلدار  طلب يف اعلى نظرهبناء أخرى 
عر بقدر ومع ذلك فهو يشطلب اإلدارة املصرية يف االجتماع احلايل،  املوافقة علىإنه يؤيد  السيد الحماديقال  14.7

ع الطلبات املتكررة ضع طريقة للتعامل متاللجنة أن على  جيبو التعاطف مع الشواغل اليت أعربت عنها إدارة بابوا غينيا اجلديدة.  من
 نفس اإلدارات. جانباملهلة التنظيمية من  لتمديد

املستشار القانوين  الذي أبداه رأيالو  WRC-15الذي أيده املؤمتر  WRC-12عمالً بقرار املؤمتر  ،اللجنة إن الرئيسقال  15.7
 حيدد عدد املرات اليت القرار ملولكن يف اخلدمة.  ساتلية ماشبكة  سلطة متديد املهلة التنظيمية لوضع ختصيصات تردد هلالالحتاد، 

النهج احلايل  ، فإنومهما يكن من أمر. العاملي لالتصاالت الراديوية ؤمترضمن اختصاص امل فهذا يقع ،منح التمديد فيها ميكن
 .WRC-12املؤمتر  مقررتبعه اللجنة يف معاجلة الطلبات على أساس كل حالة على حدة يتفق مع تالذي 
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ب اإلدارة املصرية. طل إىل رفضاللجنة  تدفعإن إدارة بابوا غينيا اجلديدة مل تقدم أسبابًا كافية  السيد كيبيقال  16.7
 نح أي امتيازات إلدارة بابوا غينيا اجلديدة فيما يتعلق بإجراءات التنسيق اخلاصة ببطاقاتمتعلى ذلك، ينبغي للجنة أال  وعالوةً 

لة الفريدة إىل قرار اللجنة بشأن احلا WRC-19. واقرتح أن يوجه انتباه املؤمتر تبليغهاالتبليغ عن الشبكات الساتلية اليت ذكرهتا يف 
 .(Rev.WRC-07) 80تقرير اللجنة مبوجب القرار  وذلك يفللتمديدات املمنوحة لإلدارة املصرية 

وىل اللجنة معاجلة طلبات التمديد على أساس كل حالة على حدة فيما تتمن املفرتض أن  السيد ستريليتسقال  17.7
بت ت، ينبغي للجنة أن بةتقاسم املرك تعزى إىل افية لتربير تأخرياتقدم اإلدارات معلومات كتفقط. وحيثما  القاهرة بالظروفيتعلق 

من الدستور قد تنبع من  100احلالة بشكل تلقائي. وتساءل عما إذا كانت اآلراء املختلفة اليت أُعرب عنها فيما يتعلق بالرقم  يف
املقدمة إىل  املسامهات بعض هاملسامهات، مبا فيصيغ اللغات املختلفة. وعلى أي حال، ينبغي أن ميتنع أعضاء اللجنة عن التأثر با

 تلك الواردة من اإلدارة غري حجج إضافيةتاج إىل أي حتبلوائح الراديو، وال  اسرتشد اللجنة يف أعماهلتينبغي أن و االجتماع احلايل. 
 املصرية الختاذ قرار بشأن القضية املطروحة.

ستطيع منع اإلدارات من تقدمي مسامهات بشأن بنود جدول تال مع السيد خريوف على أن اللجنة  الرئيساتفق  18.7
طلب اإلدارة املصرية ألن شركات فرنسية مسؤولة عن تصنيع وإطالق ب مهتمةاإلدارة الفرنسية  وهو يرى أناألعمال ذات الصلة. 

جيب و ارة املصرية. اإلد تبليغاتيف تقاسم املركبة املشار إليها أكدت املعلومات املتعلقة بتأخر قد و  EGYCOMM0Aالشبكة الساتلية 
ات اليت من تقتصر على توفري املعلوم بللجنة الأال حتاول اإلدارات التأثري على  وينبغيمن الدستور  100الرقم  التمسك بأحكام

 .هاقرار  اختاذشأهنا أن تساعد اللجنة يف 
ا أن تقرير املدير سوف يتضمن معلومات مبو من الدستور.  100فيما يتعلق بالرقم  موقفها السيدة ويلسون أكدت 19.7

تحديد إىل حالة تعترب أن من املناسب اإلشارة بال فهي القراراته بشأن متديد املهلة التنظيمية،  هاعن مجيع أنشطة اللجنة، مبا في
 إمناو ت أو إدارات حمددة، مت االتفاق على عدم اإلشارة يف التقرير إىل حاالفقد . 80اإلدارة املصرية يف تقرير اللجنة مبوجب القرار 

 كمسألة أو موضوع.  التمديدات ميكن إدراج مسألة تعدد ومن مثواملواضيع.  املسائلالرتكيز على 
ري راضية إذا كانت اإلدارات غفعلى أن تقرير املدير ينبغي أن يشمل مجيع أنشطة اللجنة.  السيد ماجنتاوافق  20.7

صاالت الراديوية. يف مؤمتر عاملي لالت االتعبري عن شواغله ا، فيمكنهاجوانب عمله بعض من اللجنة يف تتبعهعن النهج الذي 
لجنة لا وتقع علىوثائق. أي  نع اإلدارات من تقدميمت أن من الدستور، وافق على أنه ال ميكن للجنة 100يتعلق بالرقم  وفيما

عروضة أيضاً منظر اللجنة فحسب بل لمعروضة  ليستالواردة املعلومات و . االوثائق ذات الصلة بعملهما هي مسؤولية حتديد 
 أعضاء االحتاد ككل. لنظر

 إىل ما يلي: بشأن هذه املسألة، اللجنة،لص ختأن  الرئيساقرتح  21.7
. وأشارت اللجنة لعلمل DELAYED/3-RRB18/3والوثيقة  ،RRB18-3/10و RRB18-3/8و RRB18-3/7نظرت اللجنة يف الوثائق "

ضع ختصيصات من أجل متديد املهلة التنظيمية لو  والظروف القاهرةإىل أن قراراهتا بشأن حاالت التأخري بسبب تقاسم مركبة اإلطالق 
. وبعد تفحص املعلومات املقدمة، خُلصت اللجنة WRC-15اليت أكدها املؤمتر  WRC-12الرتدد يف اخلدمة مطابقة لقرارات املؤمتر 

 ن:إىل أ
 املعلومات املقدمة كافية الختاذ قرار يف هذا الوقت؛ 
 .هذه احلالة تعترب حالة تأخري بسبب تقاسم مركبة اإلطالق وأن التمديد املطلوب هو لفرتة زمنية حمددة وحمدودة 

تمديد املهلة التنظيمية لوضع ختصيصات ترددات الشبكة الساتلية بونتيجة لذلك، قررت اللجنة أن توافق على الطلب 
EGYCOMM0A 2020 فرباير 11إىل  اخلدمة يفشرقاً  35,5°املوقع املداري  يف." 

 على ذلك. واتُفق 22.7



24 

 (449370)  

بنغالديش بشأن معالجة بطاقة تبليغ عن تخصيصات تردد الشبكة  مقدم من إدارة تبليغ 8
 (RRB18/3-6)الوثيقة  30B من التذييل 6 بموجب المادة BDSAT-119E-FSS الساتلية

حتتوي  RRB18/3-6إن الوثيقة  (SSD/SNP ،الفضائية التبليغ والخطط للخدمات شعبةالسيد وانغ )رئيس قال  1.8
 التبليغ عن الشبكة متاريخ استال تغيري على مراسالت بني إدارة بنغالديش واملكتب فيما يتعلق بتسلسل األحداث اليت أدت إىل

 رساليت فاكس مل تستلمبنغالديش  فما حدث هو أن. 2018يوليو  10إىل  2017أغسطس  17من  BDSAT-119E-FSS يةالساتل
 ونظراً لتذكري ل يف معرض االستجابة ا،صول على إيضاحات، وكانت النتيجة أهنيلتمس احلاملكتب. أواًل، مل تتلق طلبًا  أرسلهما

املوعد  من يوماً  17 بعد افتقارها للخربة يف جمال االتصاالت الساتلية، قدمت ردهاو يع املعلومات املطلوبة لوقت الالزم لتجمل
تاريخ  أن إىل شارتاليت أ ةالحقال رسالة الفاكس، مل تتلق احلفا  على تاريخ االستالم األصلي. وثانياً  ت مع ذلكطلبو النهائي، 
 هوو  الستالملالتاريخ األصلي ب األخذ تطلب بنغالديش من اللجنة إعادةو . 2018يوليو  10للوائح، إىل  وفقاً قد تغري،  االستالم

 عن تبليغ يتبطاق ،يف الفرتة املمتدة بني تارخيي االستالم املكتب تلقى، قال إن الرئيسعلى سؤال من  رداً و . 2017أغسطس  17
 بنغالديش. ضمن قوس التنسيق لشبكة ينيأخر  تنيإدار من  ساتليتني شبكتني

السيد و  سالسيد ستريليتيف حاالت عدم تلقي مراسالت يف املاضي، واتفق  تإىل أن اللجنة نظر  الرئيسأشار  2.8
ال سيما األخطاء اإلدارية و  يف مأمن منتقدماً،  البلدانإدارة، حىت يف أكثر  ليس هنالك من على وجود سوابق والحظا أن خيروف
ىل تنمية من البلدان النامية اليت تسعى جاهدة إ اأيضًا بأهن إدراكاً طلب بنغالديش،  قبولن ايؤيد فهما. ومن مث الرتاسل هفوات

 قطاع االتصاالت لديها.
 يو.أن املكتب تصرف بشكل صحيح متاماً يف تطبيق لوائح الراد كوفيوالسيد   جينتيالسيد هوان والسيدة أكد  3.8

 طلب بنغالديش. علىلجنة ال ضرورة أن توافقن، على ان السابقالألسباب اليت أثارها املتحدث ،اتفقواومع ذلك 
وف سطلب بنغالديش  اللجنة يف موافقتها علىأن  الرئيس، أكد (SSD/SNP الشعبة )رئيس وانغالسيد ورداً على  4.8

 .أبلغ عنهما يف الفرتة الفاصلة اللتني املشار إليهما تنيبالشبكاملكتب مبراجعة نتائج الفحص اخلاصة تكلف 
 :إىل ما يلي اللجنة على أن ختلص واتفقت 5.8

. والحظت اللجنة أن املكتب تصرف بشكل صحيح RRB18-3/6املقدم من إدارة بنغالديش يف الوثيقة  التبليغنظرت اللجنة يف "
يش . وعليه، قررت اللجنة املوافقة على طلب إدارة بنغالدصعوبات يف تلقي املراسالت من املكتب تواجهوأن إدارة بنغالديش 

 FSS-119E-BDSAT، فيما يتعلق ببطاقة التبليغ عن الشبكة الساتلية 2017أغسطس  17من أجل إعادة تاريخ االستالم األصلي، 
 "وكلفت املكتب باستعراض نتائج تفحص الشبكات اليت وردت املعلومات اخلاصة هبا بعد هذا التاريخ، حسب االقتضاء.

وتطبيق  YAHSAT-G6-17.5Wالنرويج بشأن الشبكة الساتلية  تبليغ مقدم من إدارة 9
 RRB18-3/DELAYED/4و RRB18-3/12من دستور االتحاد )الوثائق  48 المادة

 (RRB18-3/DELAYED/6و
اليت أعربت فيها إدارة النرويج عن شواغلها  RRB18-3/12الوثيقة  (SSD/SSCشعبة ال السيد ساكاموتو )رئيسقدم  1.9
 48 تطبيق املادة وطلب اإلماراتمن إدارة اإلمارات العربية املتحدة  املبلغ عنها YAHSAT-G6-17.5Wحالة الشبكة الساتلية  إزاء

إىل عدم  شريت العموميةمعلومات مفصلة مستمدة من خمتلف املصادر  تقدم الوثيقة وقال إنمن دستور االحتاد يف هذا الصدد. 
 17,5° عاملوق يفيف أي وقت قيد التشغيل لدى االحتاد  املبلغ عنها YAHSAT-G6-17.5Wللشبكة الساتلية  مطابق ساتلوجود أي 

تذكر أن نافذة إطالق الساتل  2017من اإلمارات العربية املتحدة يف نوفمرب  49القرار  قدمة مبوجبامل علوماتاملغرباً، يف حني أن 
، يبين ساتالً Global IPأن مشغل الساتل النروجيي،  أيضاً  أوضحت الوثيقةو . 2012مارس  2و 2011مارس  1الفرتة ما بني  هي

 الساتل مدة. وقد مت اختيار هذا املوقع املداري على افرتاض أن غرباً  18° املوقع يف 2019يف أبريل  سوف يطلقعريض النطاق 
YAHSAT-G6-17.5W حبيث  ،48املادة  ارةإثاعتربت اإلدارة النروجيية أن و يف اخلدمة.  الساتل النروجيي قبل وضع ستكون قد انتهت
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يتعارض كلياً  ،من لوائح الراديو 6.13رقم مبوجب ال YAHSAT-G6-17.5Wاملكتب التحقيق يف حالة الشبكة الساتلية  يتعذر على
من الدستور على املنشآت  48اللجنة تطبيق املادة  بأن تقصر مع دستور االحتاد وميثاق األمم املتحدة ولوائح الراديو. وأوصت

على وجه التحديد، . و ذه املادةهب أحوال التمسكشرعية  حتريات للتحقق منإجراء من إلدارات املتأثرة ا وأن متكنالعسكرية املشروعة 
-YAHSATشبكة الوضع  إزاءمن لوائح الراديو، يف موقفه  1.14، مبوجب الرقم أن يعيد النظر املكتب منطلبت اإلدارة النروجيية 

G6-17.5W  عندما  6.13 مبوجب الرقم التحقق، وهي أن املكتب مل يواصل 2018مارس  8املؤرخ  خطاهباعلى النحو املبني يف
التوصل إىل  لجنة هبدفالهذه املسألة إىل  يتعني رفعمن الدستور؛ وإذا احتفظ املكتب هبذا املوقف،  48اإلدارة املبلغة املادة  أثارت

 .6.14و 5.14قرار مبوجب الرقمني 
 اللجنة للعلم، على طلب نظرت فيهااليت  RRB18-3/DELAYED/4يف الوثيقة  ،ردت إدارة اإلمارات العربية املتحدةو  2.9

ة النروجيية ال أساس هلا اإلدار  تبليغخمتلف التوضيحات واملعلومات، وخلصت إىل أن الطلبات املقدمة يف تقدمي اإلدارة النروجيية ب
تصال عدم االإىل  ةالتأكيد على أمهية التنسيق املستمر بني اإلدارات واملشغلني مبوجب لوائح الراديو، مشري  ت. وكرر وينبغي رفضها
 .2018روجيية يف هذا الصدد منذ يونيو مع اإلدارة الن

قدم امل للطلب، عن دعمها للعلماليت تناوهلا اللجنة أيضاً  RRB18-3/DELAYED/6يف الوثيقة  ،أعربت إدارة فرنساو  3.9
ليت ة ابالشبكات واألنظمة الساتلي حمّدثةقائمة  ، بإعدادلكل من اجتماعات اللجنة ،املكتب أن يقوم تمن إدارة النرويج. وطلب

 ملادة.ا التمسك هبذهإىل اللجنة من إدارات تعرتض على صالحية  تبليغاتوأسفرت فيما بعد عن  48املادة  أثريت بشأهنا
 اإلدارة الفرنسيةمن أخر تاملالتبليغ  ولكنه استغرب إنه يفهم شواغل اإلمارات العربية املتحدة السيد ستريليتسقال  4.9

 التبليغأثار قد ، ومعظمها سرية. و 48وهو بالتأكيد ال يؤيد طلب النشر املنتظم للمعلومات املتعلقة املادة  ،النروجيي التبليغ لدعم
دارة إليصات الرتدد على افرتاض أن ختص الشبكة الساتلية النروجييةكيف ميكن تشغيل   ومنها، هامة تساؤالتاملقدم من النرويج عدة 

للتنسيق بشأن  فهذا يعين أن النرويج مل جتِر مناقشات .اخلدمة قبل هناية الفرتة التنظيميةتوضع يف اإلمارات العربية املتحدة لن 
امها بالتنسيق مع اإلمارات التز ب أخّلتقد  ختصيصات الرتدد مع اإلمارات العربية املتحدة بشأن شبكتها املنشورة سابقاً، وعليه فهي

لثالثة حىت اجتماع اللجنة ا التبليغاتالنظر يف  إرجاءرمبا أفضل حل هو و . يقاً دق معقدة تتطلب تفكرياً  وهي مسألةالعربية املتحدة. 
 .48تقدمي آرائها بشأن تطبيق املادة للإلدارات األخرى  مبا يتيح الوقتالثمانني 

ألن  داعيال  ولذاقط، ف للعلماملتأخرين من اإلمارات العربية املتحدة وفرنسا مها  التبليغنيإن  السيدة ويلسونقالت  5.9
ل إىل قرار بشأنه يف االجتماع التوص وأن حتاولالنروجيي  التبليغعلى  أن تركزينبغي للجنة و . يف االعتبار طلب اإلدارة الفرنسيةيؤخذ 

-YAHSATفيما يتعلق بالشبكة الساتلية  48تطبيق املادة  للطعن يفحقيقية  مسوغاتالنرويج مل يقدم  تبليغأن  هياملشكلة و احلايل. 

G6-17.5W ال أكثر يشكك يف وجودها وإمنا. 
أن  جملرد افيهحل سهل. ولن يكون من املناسب إرجاء النظر  ليس هلا منسألة معقدة املعلى أن  تويالسيد إوافق  6.9

والثامن والسبعني  ا السابعمع حالة مماثلة يف اجتماعيه تتعاملسبق أن أن اللجنة  األذهان إىل واستعادإدارتني أعربتا عن قلقهما. 
تبع ت. واقرتح أن 48إدارة اهلند املادة  بشأهنا أثارتاليت  INSAT، حيث طلبت إدارة أملانيا توضيحات بشأن شبكات والسبعني

 ستخدم ألغراض عسكرية.تالتماس تأكيد من اإلمارات العربية املتحدة بأن الشبكة املعنية ب مماثالً  هنجاً اللجنة 
ني من اهلند الرد السابع والسبع ايف اجتماعه تألن اللجنة طلب متماثلتنيإن احلالتني غري  السيدة ويلسونقالت  7.9

النرويج. وقالت إهنا  بليغتاملثارة يف  للمسائلاستجابت اإلمارات العربية املتحدة بالفعل  اليت أثارهتا أملانيا، يف حني املسائلعلى 
ة اليت مارساملتماشى مع يال  فهذا. 48املادة  تطلب تطبيقضافية من إدارة حلصول على أي معلومات إاللجنة ا تؤيد التماس ال

 اللجنة. درجت عليها
 شككتللجنة من أي إدارة تأكيد صحة املعلومات املقدمة يف أي تبليغ أو ا طلبتينبغي أال  السيد ماجنتاقال  8.9

 وجود شبكة سجلتها إدارة ما.ب
ما لشواغل اليت أعربت عنها اإلدارات فيل نظراً اللجنة إجراء بشأن املسألة تخذ تمن املهم أن  السيد خيروفقال  9.9

 رىياإلدارات من التزاماهتا التنظيمية جتاه اإلدارات األخرى. وقال إنه ال  ال تربّءاملادة  هذه . وشدد على أن48يتعلق بتطبيق املادة 
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از ختصيصات الرتدد اكتنو توضيحات من اإلمارات العربية املتحدة فيما يتعلق باستخدام شبكتها الساتلية.  التماسمن الضروري 
نة القضايا تزايد الطلب على الطيف. واقرتح أن تتناول اللجل نظراً على حنو متزايد  تنتشرمقبولة، ولكن من املرجح أن غري ممارسة 

وأن تنظر أيضاً يف إمكانية وضع  (Rev.WRC-07) 80مبوجب القرار  WRC-19قدم إىل املؤمتر يف تقريرها امل 48املتعلقة بتطبيق املادة 
 .يف هذا الشأنقاعدة إجرائية 

انتباه اللجنة  ُيسرتعىاليت  48املتعلقة بتطبيق املادة  املسائلوافق على احلاجة إىل معاجلة تهنا إ جينتيالسيدة قالت  10.9
، 80القرار  مبوجب اتقريره يف WRC-19مينع اللجنة من تقدمي مقرتحات إىل املؤمتر العاملي  ناك ماوليس همتزايد.  على حنوإليها 
 .48اهلند إىل تقدمي معلومات بشأن تطبيق املادة  تدع قد . والحظت أن اللجنةWRC-15املؤمتر  الذي قدمه التوجيهتأكيد ورمبا 
اهلند وأملانيا ختتلف عن احلالة املعروضة، حيث أشارت أملانيا إىل أن أثريت بشأن اليت  املسألةإن  الرئيسقال  11.9

 الدفاع الوطين. عسكرية أو ألغراض تستخدم ألغراض مل تكنختصيصات الرتدد يف اهلند 
أن اإلمارات بفرتاض اال دواعياملقدم من النرويج، وال سيما  التبليغاإلعراب عن شواغله بشأن  السيد ستريليتسكرر  12.9

بعد أن  48ملادة قاعدة إجرائية جديدة بشأن تطبيق ا وشكك يف ضرورة صوغ. يف اخلدمة شبكتها الساتلية مل تضععربية املتحدة ال
ذه املادة. هل مالئمغري  تطبيقحاجة إىل قواعد واضحة ملنع أي  بل مثةتوجيهات واضحة بشأن هذه املسألة.  WRC-15املؤمتر  قدم

يفهم أن ذلك  وهوفيما يتعلق بتخصيصات الرتدد؛  48باملادة  تتمسكأن تعلن اإلدارات أهنا  بمىت جي مثالً  واضحال فليس من
 .6.13طلب املكتب توضيحاً مبوجب الرقم يعندما  وليس 11التخصيصات مبوجب املادة  وقت التبليغ عن ينبغي أن يكون

جب أن يكون ذلك من جانب مؤمتر عاملي في 11أي تعديل على املادة  يتعني إجراءأنه إذا كان  الرئيس الحظ 13.9
يف مرحلة التحقيق مبوجب الرقم  بالتخصيصاتفيما يتعلق  48املادة باإلدارات متسكت إذا ، لالتصاالت الراديوية. ومن الواضح

للجنة يف معاجلة رغب اتقد و . يف اجلوار اليت لديها ختصيصاتبالنسبة لإلدارات  ال سيما، مشكالت أن ذلك يتسبب يف، 6.13
 .80مبوجب القرار  ابأثر رجعي يف تقريره 48 ملادةامسألة تطبيق 

 يف إطاربشأن القضايا الناشئة  80القرار رقم  التقرير مبوجب اجلزء من مشروع ذلك إن السيدة ويلسونقالت  14.9
، أم ال  التقريرا إذا كان ينبغي إدراج هذه املسائل يفيوضع بعد يف صيغته النهائية. ومل يتم التوصل إىل اتفاق بشأن م مل 48 املادة

أن تطبيق املادة مقرتحات بش أن تقدم إىل مؤمتر مقبليف  قد ترغب الدول األعضاء أيضاً و يف مؤمترات سابقة.  ذلك ألهنا نوقشت
أي التزام اهن ال تفرض يف شكلها الر  11املادة ف. 48املادة  خبصوصإجرائية  قاعدةشكل  تدري ما عسى أن يكون وهي ال. 48

قرر املؤمتر ين أ فهي ترى من غري املرجحألغراض عسكرية؛ ومع ذلك،  سوف يستخدم ختصيص معني للتبليغ عن أنعلى اإلدارات 
 .على هذا النحو 11العاملي لالتصاالت الراديوية تعديل املادة 

وجب ختصيصات الرتدد مب تبلغ عنعادة مشاورات مع اإلدارات عندما  إن املكتب جيري السيد ستريليتسقال  15.9
فرصة للتأكد مما إذا كانت التخصيصات ألغراض عسكرية أو جتارية. غري أن السؤال احلاسم هو كيفية منع اليتيح مما ، 11املادة 

وأضاف بأثر رجعي.  48املادة  تطبيقتعلقة ب، وال سيما بشأن املسائل املبعنايةتفكري ال. وهذا يتطلب 48املادة  تطبيقحاالت إساءة 
شر يهذه املادة حصرياً لألغراض العسكرية. ويف هذا الصدد، مل  تسخري ضرورةاليقني الوحيد هو و لديه إجابات جاهزة،  أن ليس
اضح بني ف و واالختال"، ة"حكومي كلمةاستخدم   وإمناتأخر من اإلمارات العربية املتحدة إىل أي أغراض "عسكرية" املالتبليغ 
 وكان ذلك يف عنوان الوثيقة. 48هناك سوى إشارة واحدة إىل املادة  ليسعالوة على ذلك، و . اإلثنني
ومع  ،اإلمارات العربية املتحدة مل يشر بالتحديد إىل األغراض العسكرية تبليغإن  ،املناقشة ملخصاً  ،الرئيسقال  16.9
عدم  أيضاً  ؤيدت ويبدو أن اللجنة. 48املادة ما إدارة  تثريعندما  التخصيصاتعدم طرح أسئلة بشأن  على لجنةال درجت ذلك
 على النحو التايل: ،املسألة ، بشأن هذهلجنةال ختلص. ولذلك اقرتح أن املسألةالنظر يف  إرجاء

 DELAYED/4-B18RR/3ويف الوثيقتني  ،RRB18-3/12نظرت اللجنة بالتفصيل يف التبليغ املقدم من إدارة النرويج يف الوثيقة "
لعلم. وأشارت اللجنة إىل أن املعلومات املقدمة كافية للنظر يف هذه املسألة يف هذا الوقت. والحظت ل DELAYED/6-RRB18/3و
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 فيما قرارات اذاخت بأن اللجنة اعرتفتمن الدستور فيما يتعلق هبذه الشبكة الساتلية. و  48اللجنة أن اإلدارة أشارت إىل تطبيق املادة 
 ".اختصاصها من ليس الدستور من 48 باملادة يتعلق
 على ذلك. واتُفق 17.9

تؤثر  قضايا التداخالت التي النمر في فيه طلبتمقدم من إدارة المملكة المتحدة  تبليغ 10
المملكة المتحدة  المنسقة والموافق عليها في HF على استقبال محطات اإلذاعة

 (RRB18-3/DELAYED/2و RRB18-3/DELAYED/1و RRB18-3/9 )الوثائق
فيها اململكة املتحدة انتباه اللجنة  اسرتعت، اليت RRB18-3/9الوثيقة  (TSDدائرة الالسيد فاسيلييف )رئيس قدم  1.10

اليت مت تنسيقها حسب  (HF) الديكامرتيةإىل مشكلة طويلة األمد من التداخل الضار الذي تعاين منه حمطات اإلذاعة باملوجات 
من لوائح  12، وفقًا للمادة HFاملسجلة يف جداول اإلذاعة و  املبلغ عنها اإلقليمية املعرتف هبا، أفرقة التنسيقاألصول من خالل 

ة . وأفادت اململكة املتحدBيف امللحق  له لوثيقة، وأربعة تسجيالت صوتيةبا Aامللحق وقد وردت أمثلة على التداخل يف  .الراديو
د من إقليم الصني. ووفقاً للمملكة املتحدة، فإن ر كلها منبثقة   على أهناخل احددت، مبساعدة اإلدارات األخرى، مصادر التد اأهن

عموماً قد اقتصر  2013 إىل الصني منذ عام اليت قدمتها 10التذييل  مبوجبضار عن التداخل ال اململكة املتحدة الصني على تقارير
 اليت تستخدمهابعض الرتددات  2017الصني قد حددت يف يناير  مع أنالم دون التطرق إىل مضمون التداخل، باالست اإلشعارعلى 

ناسبتني، . وقد ُعقدت اجتماعات ثنائية بني اإلدارتني يف مجتريبية بأحوال بثالذي قد يرتبط  والبعض اآلخرخدمتها اإلذاعية 
بالوثيقة. وبناء على طلب اململكة املتحدة،  C امللحقتفاق مقرتح، يرد نصه يف موجز أو ا حمضرترغب الصني بعد ذلك يف توقيع  ومل

لقائم مع اململكة مشرية إىل التعاون اجليد ا امتنعتكتب، ولكن الصني املسعى املكتب إىل تنظيم اجتماع بني اإلدارتني مبشاركة 
 طات بثحملسواء  HF اتموج تعيني لتناقض الظاهريف الغياب و تفضيلها متابعة املسألة على أساس ثنائي مباشر. من مث املتحدة و 

، 12 نطاق املادة جتاوز احملسوم قد أو حمطات يف مرحلة التجربة، خلصت اململكة املتحدة إىل أن التداخل الطويل األمد وغري إذاعي
وجز لالجتماعات املضر احمليف توقيع  ة الصنيأسباب عدم رغب عن الرئيسوأنه ينبغي لفت انتباه اللجنة إليه. ورداً على سؤال من 

خل، اآلية حلل التد هناأاململكة املتحدة قد رأت ف ،البلدين لديهما تفسريات خمتلفة للغرض من االجتماعات يبدو أنالثنائية، قال 
 .عموماً وسيلة لتبادل املعلومات والتقارير  أهناالصني  بينما رأت

أي إجراء من  لبتطأو  يف وثيقتها أي استنتاجات ختلص إىلإىل أن اململكة املتحدة مل  السيد ستريليتسأشار  2.10
 أن املكتب مل يقم بأي تفحص معمق ومل يتم تقدمي أي مشاريع توصيات إىل اللجنة باإلشارة جدير على ذلك، اللجنة. وعالوةً 
ذي ما هو اإلجراء ال ، بللجنةالطلب من يُ ح ما الذي من الواض ليسمن اتفاقية االحتاد. ويف هذه الظروف،  173مبوجب الرقم 

 يف هذه املرحلة. هتخذتميكن أن 
نه م أن املكتب مل جيِر أي حتقيقات بشأن احلالة، وأنه مل يُطلب( TSD دائرةالالسيد فاسيلييف )رئيس أوضح  3.10
 وأحاهلاالتداخالت الضارة عن  الواردة تقاريرالفقد نظر يف  وهكذا. 15اقتصر على التطبيق الصارم للمادة  وإمناحىت اآلن،  ذلك

 .1.15رقم الاالنتباه إىل  مع اسرتعاء، املالئمإىل الصني مع طلب اختاذ اإلجراء 
حالة من التداخل  إزاء ةملساعدا التماس مبثابة اململكة املتحدة إىل اللجنةإهنا ترى تقدمي تبليغ  جينتيالسيدة قالت  4.10

 واملراسالتداخل الضار تقارير الت من قبيلرغم اجلهود املتعددة ) حيسم بعداحلل ومل  يستعصير الذي ثبت أنه الضار الدائم واملستم
 مكتب االتصاالت الراديوية(. مبشاركةعقد اجتماعات ثنائية  واقرتاحواالجتماعات الثنائية 

قدم طفيف. ت ومل حيرز سوى على اتصال وأن اجتماعات ثنائية قد عقدت اكانت  تنيأن اإلدار  تويالسيد إ الحظ 5.10
تطلع إىل أن اململكة املتحدة ت يف متاماً. وال شك مالئمةمشاركة املكتب  ومن مث فإنحالة واضحة للتداخل الضار، هي  واملسألة

إيطاليا  مشلت يف احلالة اليت مثالً  فعلتعلى املضي قدمًا يف هذه املسألة، مبساعدة املكتب، كما  تنيث اللجنة اإلدار حتأن 
من لوائح الراديو، إن اململكة املتحدة  7.7و 5.7إىل الرقمني  وقال، مشرياً على هذا النهج.  السيد كيبيوالبلدان اجملاورة. ووافق 
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وافق و األمر.  ظر يفنت، وعلى اللجنة أن مل حتسم من التداخل الدائم واملستمر لجنة بشأن حالةال اللجوء إىل متارس حقها يف
 مع املتحدثني السابقني. ماجنتا السيد
املتحدة. وبناء على  اململكة تبليغ، يف ضوء املناقشة، إىل أنه يتعني على اللجنة االستجابة حملتوى الرئيسخلص  6.10

 همن الصني، وهذالواردتني  RRB18-3/DELAYED/2و RRB18-3/DELAYED/1ذلك، طلب إىل املكتب أن يقدم، للعلم، الوثيقتني 
 بعد جبميع اللغات الرمسية الست. ةمتوفر  غري ابالتفصيل ألهن ةاألخري 
 أقرتأهنا  RRB18-3/DELAYED/1يف الوثيقة  صّرحت الصنيإن  (TSD دائرةالالسيد فاسيلييف )رئيس قال  7.10

ادر التداخل مص مراقبةاململكة املتحدة وتعاملت معها، مبا يف ذلك من خالل  اليت تقدمت هباعلى الدوام بشكاوى التداخل 
 ةمخس يفأن و ثالثة ترددات مل ينشأ من إقليم الصني؛  يف أن التداخل تبني منهااليت و والتحقيقات امليدانية،  وحتديد مواقعها

اء على مت القض وأنهددهتا اململكة املتحدة؛ إشارة تداخل وال أي تداخل يف املواقع اليت ح من كن هناكي ترددات أخرى مل
اختالفات يف فهم أهداف  أن مثة أن اجتماعات ثنائية قد ُعقدت، وكذلك تمخسة ترددات أخرى. وأكد يفالتداخل 

ر مستققائم صال إىل ات فضل مواصلة املشاورات الثنائية املباشرة، استناداً ت اردها على املكتب بأهن االجتماعات. وأكدت أيضاً 
 هذهيف  خالت، سابقة ألواهناااالجتماعات األخرى ستكون، يف ضوء التحقيقات اجلارية بشأن التد على مستوى العمل، وأن

ستستمر يف الوفاء  أهناحلل الوضع، ومت حتقيق نتائج إجيابية، و  قد بذلت هائلة اً املرحلة. ويف اخلتام، أكدت الصني أن جهود
، RRB18-3/DELAYED/2 الوثيقة تناول بالتفصيل. مث (HF)لتداخل يف نطاق املوجات الديكامرتية بالتزاماهتا فيما يتعلق بشكاوى ا

إليها أعاله وتبادل املراسالت بني اإلدارتني. وكشفت  أشريجمموعات تردد  عن ثالث مراقبةحيث قدمت الصني معلومات 
ذات طبيعة  ل بثأحوا كشفت عناململكة املتحدة أهنا   صرحت تني، فقدالوثائق عن أحد الفروق الرئيسية بني تقريري اإلدار 
لدان ب أحوال البث هي إرساالت إذاعية صادرة منالصني أن  بينما صرحتغري إذاعية )ضوضاء/موسيقى( من إقليم الصني، 

 أخرى خارج األراضي الصينية.
ديد موقع يف املقام األول حت ضروريمن ال هو أن هذه احلالةإن اجلانب املثري للصعوبة يف  السيدة ويلسونقالت  8.10

كيفية القضاء على األمر يتعلق ب ها اللجنة حيث كانتاملصدر ونوع التداخل املتنازع عليه، على خالف احلاالت السابقة اليت تناول
 .تفق عليه الطرفانيالتداخل الضار الذي 

 مهاإن األحكام الوحيدة املتاحة للمكتب لتحقيق هذه الغاية  (TSD دائرةالالسيد فاسيلييف )رئيس قال  9.10
ظام املراقبة ن احملددة خصيصًا يفأو احملطات  املعنيةتعاون اإلدارات  التماسنصان على إمكانية ي اللذان، 44.15و 43.15 الرقمان
 الدويل.
عوقه االختالف التقدم ي ولكنالثنائية،  على مواصلة االجتماعات تنياإلدار  أن تشجعميكن للجنة  السيد كوفيقال  10.10

قد يسعى للحصول  ومن مثللتقدم حنو حل للتداخل حيتاج املكتب إىل معلومات دقيقة، و خل نفسه. ااألساسي يف الرأي بشأن التد
 من طرف ثالث.يف املراقبة على مساعدة 

اللتني حتتويان على  ،RRB18-3/DELAYED/2و RRB18-3/DELAYED/1على أن الوثيقتني  السيد ستريليتسأكد  11.10
جلة شكاوى وضوح على حسن نية الصني والتزامها اجلدي مبعابكل يف غضون فرتة زمنية قصرية جداً، تشهدان  مجعت هامةتفاصيل 

اً زال مستمر أن هذا العمل ال ي ومن اجلدير بالذكرجهوداً هائلة يف إجراء حتقيقات مفصلة.  تبذلالصني  ومن اجللي أنالتداخل. 
يف بعض احلاالت، مما يتطلب قدراً كبرياً من املوارد والوقت. وقد أعربت الصني عن استعدادها لعقد اجتماعات ثنائية للتعامل مع 

قات وحتديد مصادر إجراء التحقي وتعمل على ن الصني تستجيب لشكاوى التداخلومبا أنتائج التحقيقات.  تُعرفخل عندما االتد
خارجية،  راقبةماللجوء إىل حمطات فإن حسن النية،  تبديانأن اإلدارتني مبا صادر املوجودة على أراضيها، و التداخل والقضاء على امل

 تنياإلدار  كلتاث  حت يف احلاالت السابقة، أن تكما فعل  ،ينبغي للجنةو املرحلة.  هذهمناسباً يف  ليسللغاية،  اً فضاًل عن كونه مكلف
 على مواصلة اجلهود حلل املشكلة.
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من طرف ثالث، من خالل مذكرات التفاهم ذات الصلة اليت أنشأها االحتاد  املراقبةفكرة  السيدة ويلسونأيدت  12.10
الناحية التقنية،  من سليمأساس  يقوم علىأن موقفها  وترى كل منهماتصرفان حبسن نية ت يف أن اإلدارتني ال شكو هلذا الغرض. 

 قع والنوع(.التداخل )مثل املو  طبيعةواضح للحاالت اليت خيتلف فيها الطرفان على  مصممني بشكل 44.15و 43.15 وأن الرقمني
 يفل اللجنة أن التداخ عن بال حتديد مصادر التداخل. ومع ذلك، جيب أال يغيب أمهيةعلى  تويالسيد إوافق  13.10

عقد مزيد من  نبغي للمكتب أن يتوسط يف، ولذا يتنيبعض الرتددات قد مت حتديده والقضاء عليه من خالل التعاون بني اإلدار 
  مقبول.غري أن هذا الوضع من الواضحو خل قد استمر عدة سنوات، ابأن التد علماً االجتماعات الثنائية يف أقرب وقت ممكن، 

االجتماعات الثنائية اليت يشارك كذلك و  44.15طرف ثالث مبوجب الرقم من راقبة املإهنا تؤيد  جينتيالسيدة قالت  14.10
، من هذا القبيل اجتماع . وميكن تنظيمالطرفنياختالفات جوهرية بني  تنطوي علىيكون وجوده مفيداً يف حالة  حيثفيها املكتب، 

 .مثالً  خالل االجتماع التحضريي للمؤمتر
 يتضمن مل تبليغهاأن  ومعة اللجنة، اململكة املتحدبه خاطبت  يقدر رقة األسلوب الذيإنه  خيروفالسيد قال  15.10

غطي عدداً كبرياً أيضاً أن التداخل ي موقف وأن تدركعلى اللجنة اختاذ  ، ولذلك يتعنيملساعدةا يلتمس فمن الواضح أنهطلباً حمدداً 
ت بعض غنفذت عملية املراقبة على مدى فرتة ال تقل عن ثالث سنوات وألو حسن نية. كذلك الصني   وقد أظهرتمن القنوات. 

من د يكون ق وهكذا اململكة املتحدة. إثر تبليغدلياًل على جولة جديدة من القياسات والتحقيقات  تحاالت التداخل؛ وقدم
 زيد منامل واصلة العمل وعقدملالبلدين  إفساح الفرصة أمامطرف ثالث،  مراقبة من، بداًل من االنتقال مباشرة إىل احلكمة

فحسب  فاقات التوصل إىل للتوسط يف الاالجتماعات حتت رعاية املكتب،  هذه، ينبغي عقد جتماعات. وكما أشار آخروناال
 .أيضاً  من خارج الصني تنبعثخالت قد ابأن بعض التد ما أفيدبسبب  وإمنا

الدويل نفسه،  املراقبة، أن يطلب املساعدة من نظام 44.15مبوجب أحكام الرقم  ،حيق للمكتب إىل أنه الرئيسأشار  16.10
 دون أي حاجة إىل ضوء أخضر من اللجنة.

  منجمال معقد وصعب، وأعرب عن تقديره للجهود املبذولة  (HF)إن تداخل املوجات الديكامرتية  السيد هوانقال  17.10
تعاون الثنائي بني وال الدويل املراقبةنظام  باستخدامحتديد التداخل  أي ،نيالعمل املقرتح يمن مسار  إن كالً  وأضاف كال اجلانبني.

 مواصلةلى تشجيع اإلدارات عباملكتب  تكليفينبغي  وهكذااألخري أكثر أمهية.  املسار، ورمبا يتسمان باألمهيةاإلدارتني، 
 االجتماعات الثنائية، بدعم من املدير ومشاركته، حلل املسألة.

. (HFBC) ديكامرتيةاإلذاعة باملوجات ال مبحطات املتعلقةاالنتباه أيضاً إىل مدى تعقيد املسائل  السيد ماجنتااسرتعى  18.10
لى موافقة اململكة ع أن حيصل أوالً  لهطرف ثالث، فرمبا ينبغي  من راقبةاملإىل  باللجوءملكتب ا تكليفاللجنة  تورأى أنه إذا قرر 

 ثاً عنحبأن يعقد املكتب اجتماعاً مع اإلدارتني مع جدول أعمال حمدد،  هوفضل األبديل النهج ال أناملتحدة والصني. ويف رأيه، 
 خيار على الطاولة. ةاملراقبة الدولي الغاية تكون هحلول لتحديد مصدر التداخل وموقعه ونوعه بوضوح، وهلذ

الوقت الكايف إتاحة ب RRB18-3/DELAYED/2االنتباه إىل طلب الصني احملدد يف الوثيقة  السيد ستريليتسلفت  19.10
نية  حسن اكهنو أفضل هنج.  وهو يرى يف ذلكلكال الطرفني لدراسة مسامهات الطرف اآلخر وبدء مناقشات ممكنة غري مباشرة. 

 زيد من الوقت.لكن أحد الطرفني يطلب املو ، الطرفنيالتحكيم أي من  ومل يطلبمشاركة أطراف ثالثة.  قد تنال منهالدى اجلانبني، 
 رساءإخمتلفة عن الواقع، وال ميكن إحراز أي تقدم دون  آراءاإلدارتني، حبسن نية،  لدى إن دة ويلسونالسيقالت  20.10

يف  وهوه، التداخل نفسه وطبيعته ومصدر  حتديدجمموعة مشرتكة من احلقائق. ولذلك سيكون من الصعب للغاية حل املسألة دون 
 تب ويتطلب اللجوء إىل املراقبة من طرف ثالث.خارج إمكانات املكيقع  (HF)نطاق املوجات الديكامرتية 

اآللية القائمة  الدويل هو املراقبةاحلقائق األساسية، وأن نظام  بشأنإن اإلدارتني ختتلفان  السيدة جينتيقالت  21.10
 44.15 تطبيق الرقم. ومن املهم أن نتذكر أن 44.15رقم ال ألحكاماملكتب  تطبيق . ولذلك فهي تؤيدمن هذا القبيل ملعاجلة حالة

إىل طرف ثالث، بل متكني املكتب من معاجلة املسألة باستخدام اخليارات املتاحة واملرافق  بالذات إسناد القضية يعين ضمناً  ال
 طرف ثالث. املتوفرة لدى
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شأن احلقائق ب لدى اإلدارتنياملتحدثني السابقني، أنه مع االعرتاف باآلراء املتباينة  مؤيداً ، السيد كوفيأكد  22.10
نظام  اركةمشاملكتب  يلتمس. ولذلك، ينبغي أن املسألةاألساسية، فإن حتديد مصدر أو مصادر التداخل عنصر أساسي حلل 

 الدويل. املراقبة
 جات الديكامرتيةاإلذاعة على املو  إىل أنه نظرًا للطبيعة التلقائية وغري املستمرة هلذا التداخل يف تويالسيد إأشار  23.10

(HFBC) إىل إجراء  دعوفهو يتستغرق وقتًا طوياًل للغاية. ولتجنب احتمال إضاعة الوقت واجلهد،  قد، فإن حتديد املصدر مهمة
 .النهج املقبلواملكتب هبدف استكشاف األفكار واالتفاق على  تنيحمادثات بني اإلدار 

على  RRB18-3/DELAYED/2 الوثيقةتوي حتاً. و يوفيقاآلراء املعرب عنها، اقرتاحاً ت خمتلف مراعاةمع  ،الرئيس عرض 24.10
سابق ألوانه.  ةالدولي راقبةإىل املمباشرة  اللجوءالكثري من البيانات التقنية اليت حيتاج املكتب إىل وقت لدراستها. ومن مث، قد يكون 

ليت قدمتها الصني لالزم لتحليل البيانات ارغب اللجنة يف إعطاء املكتب الوقت اتحىت اآلن، قد  تاناإلدار  طلبتهوبدالً من جتاوز ما 
إذا لزم األمر،  44.15مبوجب الرقم  ةالدولي التماس املراقبةلدى املكتب سلطة و اململكة املتحدة.  اليت قدمتهاومقارنتها باملعلومات 

ذلك،  تقدم. ويف موازاةيف حد ذاته إحراز بعض ال يعينهذا اخليار  تاللجنة قد طرح أنذلك. وجمرد  ما وخاصة إذا طلبت إدارة
على مواصلة التعاون بشكل كامل حلل حالة التداخل من خالل إجراء املزيد من االتصاالت واالجتماعات،  تنيتشجيع اإلدار  يتعني

ما يقوم املكتب بإجراء التحليالت الالزمة ويقدم تقريرًا حسبو مبساعدة ومشاركة مكتب االتصاالت الراديوية، حسب االقتضاء. 
 أو عدمه. احملرز لتقدموعندما يقتضي األمر تبعاً ل

 اقرتاح الرئيس. السيد ماجنتا والسيد ستريليتسأيد  25.10
، وإذا  44.15و/أو  43.15فيما يتعلق مبا إذا كان قرار اللجنة ينبغي أن يشري إىل الرقم  ،السيد ستريليتسقال  26.10

، حبيث ابعواحلكمان مرتبطان بالتت. تنياملعني تنين خيص املكتب واإلدار إن احلكمني مها شأ ،على أي أساسفكان األمر كذلك 
ذلك. وبدون طلب صريح من اإلدارة )اإلدارات( املعنية،  ما إال إذا طلبت إدارة ةالدولي التماس املراقبةاملكتب يف  يشرع ال

املكتب  كليفت، ومن باب أوىل للرقمنياهتمام خاص  اسرتعاء إىل أن تبادركن للجنة ال مي، القبيل مل يقدمهذا أن طلباً من  ومبا
 هذا الصدد. يف

، وإمنا 43.15الرقم  هذه املسألة ليس، إن أساس نظر اللجنة يف جينتيالسيدة  وأيدهتا، السيدة ويلسونقالت  27.10
قرر تمبوجبه " والذيإىل اللجنة،  من القواعد اإلجرائية اليت تتناول التداخل الضار، بعد طلب اململكة املتحدة Cمن اجلزء  4 القسم

 اللجنة شريتأن  واملشروعمن املنطق  فإن، تنازع التداخل موضع ةوطبيع ومبا أن موقع(. 2.4اإلجراء املناسب" )الفقرة  اختاذ لجنةال
قرتاح أي مبادرة الأن تأخذ اللجنة  وال تودإلدارات. لباعتبار أن األحكام ذات الصلة متاحة للمكتب و  44.15و 43.15إىل الرقمني 

 .بعد دراسة املكتب ألحدث املعلومات إذا لزم األمر، تطبيقهما،إمكانية  وإمنا تشري إىل جمرد، نياملعني احلكمني تطبيق
 :اللجنة على أن ختلص، بشأن هذه املسألة، إىل ما يلي اتفقتو  28.10

. وأعربت للعلم DELAYED/2-RRB18/3و DELAYED-RRB18/13/، ويف الوثيقتني RRB18-3/9نظرت اللجنة يف الوثيقة "
اللجنة عن تقديرها للجهود الكبرية اليت بذلتها إدارتا الصني واململكة املتحدة لتحديد التداخل الضار وإزالته. وشجعتهما على 

ارت اللجنة إىل وإرساالهتما التجريبية. وأش لإلذاعة باملوجات الديكامرتية مواصلة جهود التنسيق فيما يتعلق جبداوهلما الزمنية
من لوائح الراديو. وكلفت اللجنة املكتب  44.15و 43.15إمكانية استخدام أنظمة املراقبة الدولية ألطراف ثالثة مبوجب الرقمني 

، قد يقوم . وإذا لزم األمرDELAYED/2-RRB18/3و DELAYED/1-RRB18/3مبواصلة دراسة املعلومات املقدمة يف الوثيقتني 
من لوائح الراديو بشأن نظام املراقبة الدويل، إذا طلبت اإلدارة املعنية ذلك  44.15 املكتب بعد هذه الدراسة، بتنفيذ أحكام الرقم

من لوائح الراديو. وكلفت اللجنة املكتب بتقدمي تقرير عن أي تقدم حمرز بشأن هذه املسألة إىل االجتماعات  43.15 وفقاً للرقم
 للجنة." املقبلة
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 Rev.WRC 80)-(07بموجب القرار  WRC-19تقرير مقدم من لجنة لوائح الراديو إلى المؤتمر  11
 (RRB18-3/3)الوثيقة 

برئاسة السيدة ويلسون بعد ظهر يوم  (Rev.WRC-07) 80املعين بالقرار و  للجنةالعمل التابع  فريقلقد اجتماع عُ  1.11
 البند:هذا  اللجنة على اعتماد االستنتاجات التالية بشأن واتفقت، 2018 نوفمرب 28 األربعاء

 مبوجب WRC-19استعراض املشروع األويل لتقرير اللجنة املقدم إىل املؤمتر  Rev.WRC 80)-(07بالقرار واصل فريق العمل املعين "
استعراضه. دراسته و  للمضي يفوقررت اللجنة أن تقدم مشروع التقرير املراجع إىل االجتماع الثمانني  Rev.WRC 80)-(07القرار 

رت اللجنة وشكوكلفت اللجنة املكتب باختاذ اإلجراءات الالزمة إلتاحة مشروع التقرير األويل كمسامهة لالجتماع الثمانني. 
 ".الشأن ار القيادي الذي اضطلعت به يف هذعلى العمل املمتاز املنجز وعلى الدو  ويلسون ج. السيدة

 2019 لعام رئاسة ونيابة رئاسة اللجنة مناقشة بشأن 12
 لجنة،لبعد مناقشة سلطت الضوء على احلاجة إىل انتخاب رئيس مؤقت لغرض االستعدادات لالجتماع الثمانني  1.12

وذلك عماًل  ،2019عام ل لجنةرئيسة مؤقتة ل جينيتانتخاب السيدة  ،السيد ماجنتا والسيد كوفي وأيده ،السيد هواناقرتح 
 من االتفاقية. 144الرقم  بأحكام

 على ذلك. واتُفق 2.12
 .منحوها إياهاعلى الثقة اليت  جنةاللأعضاء  جينتيالسيدة شكرت  3.12

 تأكيد موعد االجتماع القادم والتواريخ التقريبية لالجتماعات المقبلة 13
 املواعيد تأكيدعلى و  ،2019مارس  18-22 الفرتة يف املقبل الثمانني اعلى تأكيد موعد اجتماعه اللجنة توافق 1.13

 :كما يلي  2019يف عام  نيالالحقيها التالية مؤقتاً الجتماع
 2019يوليو  5-12 االجتماع احلادي والثمانون

 2019أكتوبر  7-11 االجتماع الثاين والثمانون

 (2018 ،مؤتمر المندوبين المفوضين )دبي عنالراديو  تقرير شفهي من ممثلي لجنة لوائح 14
 ملندوبني املفوضني لعاميف مؤمتر ا اسرتيليتس رمسيًا من قبل اللجنة لتمثيلهالسيد مت تعيينه هو و  لقد الرئيسقال  1.14

 معظم أعضاء اللجنة اآلخرين.ومع ذلك حضر املؤمتر أيضاً ، 2018
مع  شياً ا. ومتجمللساانتخب املؤمتر مخسة مسؤولني منتخبني يف االحتاد وأعضاء جلنة لوائح الراديو والدول األعضاء يف  2.14

أي تعديالت على دستور االحتاد أو اتفاقيته، ولذلك  PP-18 يُدخل املؤمتراألساسية، مل  الصكوكالرغبة يف احلفا  على استقرار 
 ارات والتوصيات الرئيسية اليت هتم جلنة لوائح الراديو.القر  علىتقريره  فإنه سوف يقصر

أساليب زيادة كفاءة جلنة ( بشأن 2006)املراَجع يف أنطاليا،  119القرار  للجنة هو دون شك بالنسبةوالنص األويل  3.14
، تعديالت تسعى إىل (RCC)ت للكومنولث اإلقليمي يف جمال االتصااليف املقرتحات املشرتكة  ،رحتوقد طُ . لوائح الراديو وفعاليتها

دعو إىل ت اوكله. كما قدمت اجملموعات اإلقليمية األخرى مقرتحات، اخلطتسجيالت اجتماعات جلنة لوائح الراديو على  إتاحة
ب الضرورة. على أساس مستمر حس ادوماً بتحديث أساليب عمله تترك القرار على حاله دون تغيري، مع االعرتاف بأن اللجنة قام

أن جلنة لوائح الراديو ينبغي أن تواصل مراجعة  يدرج يف احملاضر، ولكن أن 119 رر املؤمتر يف هناية املطاف عدم تعديل القراروقد ق
 لعملية.ا هذهيف  املسامهةأساليب عملها وعملياهتا الداخلية دورياً وتنقحها حسب االقتضاء، وأن اإلدارات قد ترغب يف 
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أي طلب حمدد إىل اللجنة لتعديل أساليب ب يتقدممل  PP-18ؤمتر امل، قال إن ماجنتاالسيد  منردًا على سؤال و  4.14
سمح للجنة ت( 2006ع يف أنطاليا، )املراجَ  119القرار  يف "يقرر"من  1الفقرة  الداخلية، ولكنه الحظ ببساطة أن اأو عملياهت اعمله

للجنة أن من املناسب ا ترىه اللجنة بالفعل. وعندما تهو ما فعلأساليبها وعملياهتا على أساس مستمر، و  باستعراضلوائح الراديو 
تعليقات  وتلتمسمن القواعد اإلجرائية،  Cجلزء ا يف تبع اإلجراء احلايل اخلاص باقرتاح التعديالت املقابلةفإهنا تأي تعديل،  أن ترتأي

رئيسي على أن القرار ال متاماً أكدت يدة ويلسونالسوافقت إذ . و عند اللزومالتعديالت  وتدخلاإلدارات من خالل رسالة معممة، 
، ومل يكن وأكدهابالعملية احلالية  PP-18اعرتف املؤمتر ( دون تغيري. وقد 2006)املراجع يف أنطاليا،  119احلفا  على القرار  هو

 بأي شكل من األشكال. اطلب الختاذ إجراء معني وال أي توصية خاصة إىل اللجنة لتعديل أساليب عمله أي هناك
تعزيز دور بشأن  (2018)املراَجع يف ديب،  186 قرارال ، يفأضاف املؤمتر، متابعًا تقريره الشفوي، إن الرئيسقال  5.14

فًا ملدير مكتب االتصاالت تكلي، أنشطة الفضاء اخلارجي وبناء الثقة يف تدابري الشفافيةب االحتاد الدويل لالتصاالت فيما يتعلق
مبواصلة اجلهود الرامية إىل نشر املعلومات ومساعدة الدول األعضاء يف االحتاد على تطبيق األحكام املتعلقة بالتنسيق "وية الرادي

والتبليغ من خالل احللقات الدراسية العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية وورش العمل اليت ينظمها االحتاد، ومن خالل منشورات 
 احللقات يف فعال على حنو "إىل املشاركةالدول األعضاء وأعضاء القطاع  " ودعااديوية وبرجمياته وقواعد بياناتهقطاع االتصاالت الر 

الساتلية  املراقبة رافقاستعمال م بشأن التعاون اتفاقاتاملمارسات و  أفضل وتبادل االحتاد ينظمها اليت الدراسية لالتصاالت الراديوية
 "من لوائح الراديو. 15 الضار وفقاً للمادة من أجل معاجلة حاالت التداخل

ب الربوتوكول الدويل ألصول الفضاء مبوج لنظام التسجيلدور االحتاد الدويل لالتصاالت كسلطة إشرافية وبعد مناقشة  6.14
الدول األعضاء أن املسألة مل تنضج بعد  رأت(. وقد 2018)ديب،  COM5/4القرار اجلديد  PP-18املؤمتر  اعتمد، املتعلق بالفضاء
 مقبل ة يف مؤمترإشرافي كسلطة، وميكن أن يُعتمد دور االحتاد  اجمللساملسألة قيد الدراسة من قبل  تبقى هذه ولذلكبشكل كامل، 

 .لمندوبني املفوضنيل
صبغة  انحهميا مبلفضائية، لخدمات البعد مناقشة قرار جديد مقرتح ُصّمم حلماية بعض نطاقات الرتدد املوزعة و  7.14

، بشأن 203 القرار تعديل ، علىحل وسطك  ذلك، بداًل من PP-18ؤمتر املمن املناقشة، وافق  قدراً كبرياً أثار  األمر الذي، خاصة
لضمان توازن معني من خالل دعوة الدول األعضاء إىل تيسري التوصيلية بشبكات النطاق العريض ، توصيلية النطاق العريض

 على السواء. واألرضيةية الفضائ
، دعت عدة مسامهات إىل عقد مؤمتر عاملي لالتصاالت الدولية (ITR) فيما يتعلق بلوائح االتصاالت الدوليةو  8.14

(WCIT)عقد املؤمتر  ت مسامهات أخرى؛ واقرتحWCIT  املؤمتر كل أربع سنوات. ويف اخلتام، قرر PP-18  أن يواصل فريق اخلرباء
 التايل. وقد ، وأن يقدم تقريرًا إىل مؤمتر املندوبني املفوضنيهصقل اختصاصات احلايل املعين بلوائح االتصاالت الدولية أعماله، مع

قل بعض نب اليت تقضي قرتحاتاملعتمد (. وفيما يتعلق باحلضور اإلقليمي، مل تُ 2018)املراَجع يف ديب،  146القرار  يف جتسد ذلك
( على املكاتب اإلقليمية 2018)املراَجع يف ديب،  25املسؤوليات من مكتب تنمية االتصاالت إىل نائب األمني العام، وحافظ القرار 

 اخلاضعة ملسؤولية مكتب تنمية االتصاالت.
إىل مزيد  الذي يدعو(، 2018)املراَجع يف ديب،  197مشلت اجملاالت األخرى ذات األمهية غري املباشرة للجنة القرار و  9.14

الذي يضع إطار  WGPL/3القرار اجلديد و من الدراسة املكثفة إلنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات الذكية وزيادة الوعي بأمهيتها؛ 
فاذ ؛ وتنقيحات لعدة قرارات لتسهيل الن(OTT) اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت دراسات االحتاد وتعاون الدول األعضاء بشأن

 (.2018يف ديب،  ة)املراَجع 180و 130و 102و 101إىل اإلنرتنت وإدارة اإلنرتنت، وال سيما القرارات 
صويت. الت حاجة للجوء إىليف اآلراء وجتنب أي  اً ، وحقق توافقإمجاالً كان ناجحاً   PP-18ؤمتر املأن  المديرأضاف  10.14

بعض الدول  وقد رغب. (AI)االصطناعي هو قرار جديد مقرتح بشأن الذكاء و املؤمتر إىل اتفاق  ومثة نص مل يتوصل بشأنه
الية العامة ضمن الو  ة املوضوعإىل معاجل بينما دعت دول أخرىفرض إطار صارم على عمل االحتاد يف هذا اجملال،  األعضاء يف

طناعي، حتاد من دراسة جوانب الذكاء االصمينع اال عدم صدور قرار هبذا الشأن عن مؤمتر املندوبني املفوضني ال ولكنلالحتاد. 
 لى تقدميعالذكاء االصطناعي  قدرة من حيثاليت ستكون بال شك ذات أمهية متزايدة بالنسبة لقطاع االتصاالت الراديوية 
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زاء إإجيايب  إنه سعيد برؤية املواقف تتطور بشكل السيد خيروفحلول لبعض املشاكل اليت تواجه االتصاالت الراديوية. وقال 
 .الذكاء االصطناعي

 التقرير الشفوي للرئيس مع التقدير.ب علماً  اللجنة أخذتو  11.14

 (RRB18-3/13اعتماد خالصة القرارات )الوثيقة  15
 .RRB18-3/13 على النحو الوارد يف الوثيقة القرارات خالصة اللجنة اعتمدت 1.15

 اختتام االجتماع 16
والسيد هوان  تويويلسون والسيدة جينتي والسيد إ ةوالسيد ماجنتا والسيد ستريليتسالسيد أعرب كل من  1.16

 مشاركتهم علواجوغريهم من املوظفني الذين عن تقديرهم جلميع أعضاء اللجنة  خيروف والسيد كوفيوالسيد كيبي والسيد 
 .نسىتُ  ال جتربةاللجنة  يف

 .األمثل اتعاوهن بفضلنتائج باهرة  تحقق اليتالعمل مع اللجنة بف شرّ إنه ت المديرقال  2.16
الذي ألمر ااملدير وأعضاء اللجنة واملكتب ومجيع املوظفني اآلخرين على مشورهتم ودعمهم وتعاوهنم  الرئيسشكر  3.16

 .2018نوفمرب  30يوم اجلمعة من  1230االجتماع يف الساعة  واختتمجناح اجتماعات اللجنة.  أسهم يف

 
  األمني التنفيذي:

 نسيف. را
  :الرئيس

 م. بيسي

___________ 
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